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Formáli 

Rannsóknin er meistaraprófsverkefni til M.Ed.-gráðu í kennslufræði grunnskóla við 

Háskóla Íslands á Menntavísindasviði. Vægi rannsóknarinnar er 30 einingar. Heiti 

verksins er: ,,Víst ávallt þeim vana halt: vinna, lesa og iðja“. Þrjár konur segja frá 

gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar. Þetta er eigindleg rannsókn sem og 

heimildaritgerð sem byggir á viðtölum við þrjár konur sem voru í gagnfræðanámi á 

fyrstu árum innleiðingar laga um gagnfræðanám nr. 48/1946 á Íslandi. Markmiðið var 

að varpa ljósi á innleiðingu gagnfræðanáms á Íslandi og skoða skólastarfið, greina 

reynslu kvenna af náminu og skoða hvaða áhrif námið hafði á líf þeirra. Ennfremur voru 

áhrif samfélags og hugmyndafræði fyrstu áratuga 20. aldarinnar á reynslu kvenna 

skoðuð. Með því að skoða skóla og nám í dag var líka hægt að greina betur annmarka 

skóla og náms á 5.–6. áratug 20. aldar. Gerð rannsóknaráætlunar lauk í byrjun ársins 

2017 og lauk vinnu við verkefnið í maí sama ár. Þetta verkefni varð fyrir valinu vegna 

áhuga míns á lífi og störfum fólks á fyrstu áratugum 20. aldarinnar, því tímabili sem er 

verið að skoða í verkefninu. Auk þess hefur álíka rannsókn ekki verið gerð með reynslu 

kvenna af fyrstu árum gagnfræðastigsins að leiðarljósi. Ég vil þakka móður minni 

sérstaklega fyrir að hvetja mig áfram og vera mér til halds og trausts út allt námið. 

Einnig vil ég þakka syni mínum, Þór Jökli Guðbrandssyni fyrir þolinmæðina. 

Leiðbeinandi var Helgi Skúla Kjartansson prófessor við Háskóla Íslands og sérfræðingur 

var Ólöf Garðarsdóttur, einnig prófessor við Háskóla Íslands.  Vil ég þakka þeim fyrir 

góða hjálp og stuðning. Einnig vil ég þakka viðmælendum mínum kærlega fyrir 

aðstoðina því án þeirra hefði verkefnið hvorki orðið fugl né fiskur. Þetta lokaverkefni er 

samið af mér undirritaðri. 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.  

Kópavogi, maí 2017,  

 

_____________________________________ 
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Ágrip 

Í þessari rannsókn er gerð grein fyrir innleiðingu gagnfræðastigsins sem komið var á skv. 

lögum um gagnfræðanám nr. 48/1946, í íslenskum skólum og einnig skólastarfi á 5.–6. 

áratug 20. aldar. Skoðuð var upplifun kvenkyns nemenda frá þessum árum og upplifun 

þeirra af gagnfræðanámi metin í ljósi ríkjandi hugmyndafræði þess samfélags sem þær 

ólust upp í. Með því að skoða hvernig skóli og nám er skipulagt í dag var einnig hægt að 

greina annmarka skólastarfs á þessum tímum. Viðtöl voru tekin við þrjár konur, fæddar 

á árunum 1935–1937 og þær spurðar út í reynslu sína af gagnfræðanámi. Verkefnið er 

heimildaritgerð og eigindleg viðtalsrannsókn og var valið í samráði við Helga Skúla 

Kjartansson prófessor við Kennaraháskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar var að 

svara eftirfarandi  rannsóknarspurningum sem urðu fyrir valinu: Hver er upplifun 

kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar og hvaða áhrif, ef einhver, hafði 

námið á líf þeirra? Einnig: Fundu þær fyrir þrýstingi til að fara aðra leið en drengir í 

námi? Þriðja rannsóknarspurningin er síðan: Hvernig hafði samfélagið með skipulagi 

sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og störf kvenna eftir að þær höfðu lokið 

gagnfræðanámi 5.–6. áratug 20. aldar? Í rannsókninni var eigindlegri aðferðafræði beitt 

þar sem notast var við hálf opin viðtöl. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar voru þær að 

fagmennska kennara og kennsluhættir á 5. og 6. áratugnum virðast hafa haft mikil áhrif 

á kvenkyns nemendur. Fagmennska kennara og framkoma þeirra í garð þeirra kvenna 

sem tóku þátt í rannsókninni hafði mikil áhrif á líf allra kvennanna og hafa þær allar 

mótast að einhverju leyti vegna þeirrar reynslu. Þessar niðurstöður ættu að undirstrika 

enn betur hversu gífurlega mikilvægar fyrirmyndir kennarar eru og hvað fagmennska 

þeirra skiptir miklu máli. En ríkjandi hugsunarháttur í samfélagi hvers tíma hefur einnig 

mikil áhrif á stofnanir eins og til dæmis skóla, fólkið sem byggir samfélagið og þau 

tækifæri sem standa hverjum og einum til boða. Í þessu verkefni mun vera gerð grein 

fyrir því hvernig hefðarhyggja samfélagsins og íhaldssemi, húsmæðrastefna og 

feðraveldi virðast einnig hafa sett mark sitt á nám og síðar störf kvenna sem voru við 

gagnfræðanám á 5.–6. áratugnum. 
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Abstract 

This research describes the incorporation of lower secondary school, which was 

instigated with law on lower secondary education number 48/1946, in Icelandic 

schools. Furthermore the research accounts for educational matters in the 1940s and 

1950s. Moreover, the experiences of female students were evaluated in the light of 

contemporary ideology of that time. Three women, born in 1935–1937, were 

interviewed and asked about their experiences in lower secondary school. Qualitative 

research methodology was used and the interviews were non-standard. This subject 

was chosen in consultation with Helgi Skúli Kjartansson, professor at Kennaraháskóli 

Íslands. The aim was to answer the following questions: How do women describe the 

experiences they had in lower secondary schools in Iceland in the 1940s and 1950s, and 

to what extent did their school years affect them? The second question is: Did they 

experience pressure to choose different studies than boys? The third question is: How 

did the contemporary ideology of society affect what women chose concerning studies 

and jobs, after they had graduated from lower secondary schools in the 1940s and 

1950s? Data analysis and  results indicated that the professionalism of teachers and 

their teachings in the 1940s and 1950s, did greatly affect female students in Iceland. 

The end result was that traditionalism, conservatism and patriarchy did affect the path 

women chose for themselves, after graduation from lower secondary schools in 

Iceland, during the 1940s and 1950s. 
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1 Inngangur 

Íslendingar hafa ekki alltaf verið eins menntuð þjóð og tíðkast nú á dögum. Lengi vel 

áttu menn að sækja í erfiðisvinnu vildu þeir teljast menn með mönnum. Menntamenn 

voru oft taldir iðjuleysingjar og letingjar, því ekta karlmenn sáu fyrir fjölskyldum sínum í 

gegnum líkamlegt atgervi og erfiðisvinnu. Í hinu stórbrotna skáldverki sínu Heimsljós I 

og Heimsljós II lýsir Halldór Laxness (1967), í gegnum sitt skáldlega raunsæi, þessum 

veruleika. Aðalsöguhetja bókarinnar er Ólafur Kárason Ljósvíkingur sem hlýtur þau illu 

örlög að vilja verða menntaður rithöfundur. Hann fæðist inn í bændasamfélag 4. 

áratugar tuttugustu aldar þar sem sveitafólkið hafði illan bifur á því að niðursetningar 

eins og Ólafur vildu mennta sig. Menntun átti ekki að vera fyrir alla.  Í sveitinni lá einnig 

nánast blátt bann við öðrum lestri en lestri helgirita og guðspjalla. Eftir lestur 

bókarinnar finnur maður til með Ólafi og getur séð hann fyrir sér, liggjandi á grasflöt, 

japlandi á strái og hripandi orð niður í bók. Orð sem fáir skildu að hann vildi skrifa og 

hann þurfti að fela fyrir öllum, því skriftir og lestur voru óþarfa dægradvöl sem vinnandi 

menn eyddu ekki orku sinni og kröftum í. Í þessu bændasamfélagi var hlutverk kvenna 

bundið við umönnun barna auk heimilisverka og áttu þær að vera til halds og traust 

fyrir fyrirvinnuna,  það er eiginmenn sína.  Íslendingar eru komnir af duglegu fólki. Fólki 

sem stritaði. Bjó í torfbæjum. Fólki sem hafði lífsviðurværi sitt af landinu og af búfénaði 

sínum og nýtti hvern kjötbita og mjólkurdropa. Allt var nýtt. En allt tekur enda um síðir. 

Æ fleiri Íslendingar höfðu á þessum tíma þann draum að ganga menntaveginn, líkt og 

Ólafur Kárason í Heimsljósi.  

Langskólagengnu fólki fjölgaði jafnt og þétt á 4. og 5. áratugnum og bar það 

nýjar hugmyndir og hugsjónir yfir hafið og heim. Íslendingar öðluðust mikið stolt þann 

17. júní árið 1944 þegar Ísland varð lýðveldi og sjálfstæðisbaráttu þjóðarinnar var 

formlega lokið. Til þess að halda í við önnur lönd sem komin voru lengra er varðaði 

menntun og lífsgæði var stórt skref tekið í þá átt að hækka menntunarstig þjóðarinnar 

og gera menntun aðgengilegri fyrir fleiri þegar lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 

22/1946 voru samþykkt og lög um gagnfræðanám nr. 48/1946 (Helgi Skúli Kjartansson, 

2008).  

Markmið þessarar rannsóknar er að gera grein fyrir innleiðingu 

gagnfræðastigsins og skólastarfi á 5.–6. áratug 20. aldar á Íslandi og skoða upplifun 
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kvenna af gagnfræðanámi sínu frá þessum fyrstu árum innleiðingar fræðslulaganna. Í 

rannsókninni var notast við eigindlega aðferðafræði þar sem hún byggist á viðtölum við 

þrjár konur sem voru í gagnfræðanámi á fyrstu árum innleiðingar laga um 

gagnfræðanám nr. 48/1946 á Íslandi. Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á 

innleiðingu gagnfræðanáms á Íslandi og skoða skólastarfið, greina reynslu kvenna af 

náminu og einnig hvaða áhrif námið hafði á líf þeirra. Til að greina hvað hefði betur 

mátt fara í námi kvennanna er skoðað hvernig nám er skipulagt í dag og hvað hvetur til 

náms. Ennfremur eru áhrif samfélags og hugmyndafræði fyrstu áratuga 20. aldarinnar á 

reynslu kvenna skoðuð. Áhersla er þannig lögð á að nýta hvers kyns heimildir um 

skólamál og nám, skýrslur gagnfræðaskóla frá á 5.–6. áratugnum og ritaðar heimildir 

um hugmyndafræði og samfélag þessa tíma. Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi: 

Hver er upplifun kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar og hvaða áhrif, 

ef einhver, hafði námið á líf þeirra? Einnig: Fundu þær fyrir þrýstingi til að fara aðra leið 

en drengir í námi? Að lokum er þriðja rannsóknarspurningin: Hvernig hafði samfélagið 

með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og störf kvenna eftir að þær höfðu 

lokið gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar? 

Til að svara rannsóknarspurningunum og til að geta skoðað nám og kennslu 

gagnfræðastigsins í gagnrýnu ljósi er einnig skoðað hvernig nám og kennsla hefur 

þróast og breyst frá því viðmælendur mínir voru í gagnfræðanámi. Eru síðan 

niðurstöður metnar í sögulegu ljósi með samfélag og stöðu kvenna á þessum árum í 

huga. Að lokum er upplifun viðmælenda minna frá þessum fyrstu árum 

gagnfræðaskólans skoðuð og greind út frá fyrirliggjandi gögnum. 

Uppbygging lokaverkefnisins er á þá leið að í 2. kafla er samfélag á fyrstu 

áratugum 20. aldar skoðað sem og hugmyndafræði, með áherslu á konur, nám og 

hlutverk þeirra í samfélaginu. Farið er yfir áhrif stríðsáranna á velmegun og skólamál og 

innleiðing nýrrar menntastefnu á eftirstríðsárunum er skoðuð. Farið verður yfir hvað 

fólst í löggjöf þessarar nýju menntastefnu, hvernig löggjöfin breytti skólastarfi og 

hvernig framkvæmd laganna fór fram. Að lokum verður skólastarfið á 5.–6. áratugnum 

skoðað með áherslu á gagnfræðastigið og þannig farið í saumana á þeim breytingum 

sem urðu í kjölfar fræðslulaganna frá árinu 1946. Farið verður stuttlega yfir þróun í 

kennaramenntun og fagmennsku og hvað hefur áhrif á nám. Kaflinn endar á umfjöllun 

um það hvernig skólastarf er hugsað í dag. Í 3. kafla er aðferðafræði rannsóknarinnar 

kynnt og gerð grein fyrir öflun gagna og hvernig unnið var úr þeim. Fjallað er um helstu 

niðurstöður rannsóknarinnar og þemu í 4. kafla, umræður um efnið eru í 5. kafla og 

síðast eru lokaorð. 
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2. Samfélag, hugmyndafræði og skólamál á fyrstu  
áratugum 20. aldar 

Í 2. kafla er það samfélag sem viðmælendur mínir í rannsókninni fæddust inn í skoðað í 

gagnrýnu ljósi. Hugmyndir manna um eðli kvenna eru skoðaðar og hvernig þær 

hugmyndir urðu til þess að viðhalda ríkjandi samfélagsgerð og unnu þannig gegn þróun 

í átt að meira jafnræði á milli kvenna og karla. Farið er yfir áhrif stríðsáranna á 

velmegun og skólamál og innleiðing nýrrar menntastefnu á eftirstríðsárunum er 

skoðuð. Skoðað er hvað fólst í löggjöf þessarar nýju menntastefnu, hvernig löggjöfin 

breytti skólastarfi og hvernig framkvæmd laganna fór fram. Umfjöllun um skólann á 5. 

og 6. áratugnum, með áherslu á gagnfræðastigið og innleiðingu þess, fylgir á eftir. Að 

lokum er farið yfir þróun í fagmennsku kennara. Til að geta greint betur annmarka 

skólastarfs í kringum miðja tuttugustu öldina verður skoðuð sú hugmyndafræði og 

grunnur sem skólastarf í dag byggir á. 
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2.1 Um eðli, hlutverk og nám stúlkna/kvenna 

Fyrstu áratugir tuttugustu aldarinnar voru tímar mikilla breytinga hjá íslensku þjóðinni. 

Konurnar þrjár sem tekin voru viðtöl við í þágu þessarar rannsóknar, fæddust inn í þetta 

samfélag. Samfélag sem var að þróast hratt, hafði þjóðleg gildi í fyrirrúmi en var þó litað 

af hugmyndafræði feðraveldis. 

Árið 1911 varð mikið tímamótaár í hinu íslenska samfélagi þegar Hannes 

Hafstein ráðherra flutti frumvarp til laga þar sem hann talaði fyrir því að konur fengju 

sama rétt og karlmenn hvað varðaði námsstyrki, skóla og embætti, og varð frumvarp 

þetta síðan að lögum. Árið 1915 markaði önnur tímamót í sögu 

kvenréttindabaráttunnar þegar konur öðluðust kjörgengi til Alþingis og kosningarétt. 

Þann 19. júní árið 1915 varð Ísland þar með eitt af fyrstu löndum heimsins þar sem 

konur höfðu öðlast pólitískt jafnrétti á við karlmenn (Ingibjörg Jónsson, 1950, bls. 5). 

Þrátt fyrir það að konur ættu að vera orðnar fullveðja þegnar í þjóðfélaginu á þessum 

tímum var samt sem áður jafnan litið á kvenréttindabaráttuna sem ögrun við hið 

hefðbundna hlutverk kvenna sem átti aðallega að felast í því að hugsa um heimili og 

umönnun barna.  

Svokölluð „húsmæðrahugmyndafræði“ var útbreidd og einnig var ýtt undir hana 

af helstu ráðamönnum þjóðfélagsins. Þessi hugmyndafræði var mjög öflug á fyrstu 

áratugum 20. aldarinnar á Íslandi. Varð hún meðal annars til þess að skapa miklar deilur 

innan þjóðfélagsins á þriðja áratug aldarinnar um hlutverk kvenna í þjóðfélaginu og að 

sama skapi umræður um það hvað kvenleiki væri og ætti að fela í sér. Voru kvenréttindi 

á sama tíma einnig mikið deilumál. Í blaðagreinum var meðal annars tekist á um það 

hvert hið sanna eðli konunnar væri. Margir vildu halda því fram að það sem einkenndi 

konur væri umfram allt innsæi og tilfinningar en eðli karla einkenndist á hinn bóginn af 

skynsemi og rökhugsun. Það að reyna að þurrka út og gera óljósan þann reginmun sem 

var á kynjunum með viðlíka fyrirbærum og kvenréttindahreyfingum og drengjakollum 

kvenna, umdeildu tískufyrirbæri þess tíma, var áhyggjuefni jafnt karla sem margra 

kvenna. Framtíð samfélagsins var í húfi að margra mati, kvenna og karla. Fyrrnefndar 

hugmyndir varðandi kvenleika og það hlutverk sem konur ættu að gegna í samfélaginu 
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áttu sér djúpar rætur í samfélaginu, með upptök sín í íslenskri bændamenningu 

(Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 170–172).  

Í Mánudagsblaðinu, mánudaginn 14. júlí árið 1952 birtist áhugaverð grein sem 

bar heitið: „Skilja karlmenn konur?“. Þar var fjallað um mikilvægi þess að konur væru 

sem kvenlegastar til þess að karlmenn yrðu ekki fyrir þeim skakkaföllum að koma fram 

við þær eins og þær væru karlmenn. Greinarhöfundur bendir á að á endanum komi hið 

sanna eðli konunnar upp um þær, í gegnum afbrýðisemi til dæmis, sem geri karlmenn 

órólega og rugli þá í ríminu, og því sé best að konur séu öllum stundum sem 

kvenlegastar í öllum háttum og orðum og þannig tryggar sínu sanna eðli. Í lok 

greinarinnar er það einnig ítrekað að vilji konur giftast og eignast börn og bú sé mjög 

mikilvægt að þær séu sem kvenlegastar, hvaða starf sem þær kunni að stunda (Skilja 

karlmenn konur?, 1952, bls. 5). 

Í Heimilisblaðinu þann 1. september árið 1956 var einnig fjallað um eðli konunnar. 

Þar segir að allt frá fornöld hafi veikleiki verið tengdur við konur. Shakespeare byrjaði 

sem dæmi fyrsta þátt Hamlets á þessum orðum: „Veikleiki er nafn þitt kona“. 

Samkvæmt almannarómi var hugmynd margra sú að konur væru alltaf símasandi, skorti 

kímnigáfu og ættu það til að vera bæði óhagsýnar og heimskar og væri einnig hættara 

en karlmönnum til að verða móðursjúkar. Ennfremur segir að eðli kvenna og sálarlíf hafi 

frá ómunatíð verið rannsóknarefni lækna og sálfræðinga. Hinn hollenski læknir 

Buytendijk var á þessum tíma nýlega búinn að gefa út ritverk þar farið var í saumana á 

því helsta sem átti að greina kynin að (Er veikara kynið veikgert?, 1956, bls. 210). Það 

helsta var þetta: 

 [...] höfuðeinkenni karlmannsins og konunnar, sem sé: hraustur, harður, 

stæltur — veikgerð, mjúk, slöpp. Óþjáll, grófur, skarpholda, dökkur — lipur, 

fáguð, mjúkholda og björt. Andlit konunnar er oftar jafnhliða (symmetrískt) 

en andlit karlmannsins. Karlmaðurinn sækist eftir hinu fjarlæga, konan þráir 

hið nálæga. Andstaða árásarfýsnar hans er mildi hennar. Hann lítur á 

umhverfi sitt sem sífelldan andstæðing (minningar úr frumskógunum?), en 

konan á venjulega léttar með að aðhæfa sig nýju umhverfi og gerir sér 

oftast Ijósari grein fyrir muninum á góðu og illu, gagnlegu og gagnslausu (Er 

veikara kynið veikgert?, 1956, bls. 210). 

Á millistríðsárunum tók borgarsamfélagið fyrst að ögra þessari gamalgrónu 

hugmyndafræði. Á þessum tímum var hlutverk konunnar sem húsmóður strembið, 

margþætt og krafðist mikils af henni. Hún sá að mestu leyti ein um allt heimilishald og 
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umönnun barna. Meðal þeirra starfa voru að baka, elda, sjóða niður og sulta, 

hekla,prjóna, bródera, þvo þvott og gólf. Hugmyndin um að  breyta hlutverki konunnar 

og aðlaga það breyttum tíðaranda var byltingarkennd í eðli sínu. Einkum gat hugsunin 

um nám, vafist fyrir margri hverri ungri stúlkunni, því erfitt þótti það og ekki fýsilegt 

fyrir konur sem vildu giftast eða eignast börn, að stunda lengra nám en af þeim var 

krafist. Samfélagið og þær hugmyndir sem voru við lýði voru Þrándur í Götu kvenna 

enda gátu þær til lítils ætlast af mönnum sínum þegar kom að því að gæta barna eða 

sinna heimilisstörfum (Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 173).  

Þegar Kvenfélagasamband Íslands var stofnað árið 1930 var markmiðið að efla 

húsmæðrafræðslu og stofna fleiri húsmæðraskóla. Húsmæðrahugmyndafræði 

millistríðsáranna var forystumönnum Framsóknarflokksins vel að skapi. Jónas frá Hriflu 

var menntamálaráðherra á þessum tímum og voru þrír húsmæðraskólar stofnaðir í 

hans ráðherratíð, árin 1927-1930. Mun áhugi hans á hlutverki kvenna á heimilunum 

hafa verið honum hitamál en minna fór fyrir áhuga hans á því að konur gerðust 

langskólagengnar. Jónas frá Hriflu vildi að húsmæðraskólarnir yrðu einskonar aflvakar í 

íslenskum sveitum og byggðu hugmyndir hans á einhverskonar rómantísku afturhvarfi 

til ímyndaðrar gullaldar sem var hin forna íslenska bændamenning. Jónas hafði 

ennfremur andúð á hinum lærða öreigalýð sem samanstóð af langskólagengnum 

mönnum. Með því að ganga í húsmæðraskólana voru konur að margra mati að efla 

siðferði þjóðarinnar og þar með að viðhalda hinni óspilltu margrómuðu sveitamenningu 

sem hafði einkennt íslensku þjóðina í aldir alda (Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 175–

176).  

Húsmæðrastefnan var við lýði í allnokkurn tíma í íslenskum menntamálum. Bæði 

var hún íhaldssöm og þjóðernisleg og hafði sterk pólitísk öfl á bakvið sig. Á fimmta 

áratug aldarinnar gætti áhrifa hennar meðal annars víða þar sem andstaða við 

háskólanám kvenna kom berlega í ljós og þörf þótti vera á því að nám stúlkna væri 

„sniðið við þeirra hæfi“.  Þessi ríkjandi hugmyndafræði um hlutverk kvenna hafði 

vafalaust mikil áhrif á konur. Á millistríðsárunum sem spönnuðu um 20 ár luku aðeins 

33 konur háskólaprófi af þeim 109 konum sem lokið höfðu stúdentsprófi. Eins og fyrr 

segir hafði afstaða fólks til hlutverks konunnar og tíðarandinn á þessum árum gífurleg 

áhrif á tregðu kvenna til að stunda háskólanám. En á fjórða áratugnum var kreppan í 

algleymingi sem gerði það að verkum að erfitt gat verið að fá vinnu og námskostnaður 

gat einnig verið þónokkur. Þá þótti það sjálfsagt að fólk léti syni sína ganga fyrir til 

háskólanáms og yfirleitt fengu menntaðar konur ekki laun til jafns við karla. Þannig var í 

raun fátt sem hvatti þær til frekari menntunar. Á þessum tíma þekktust námslán ekki og 
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námsstyrkir voru ekki merkilegir að undanskildum „stóra styrknum“ sem ætlaður var 

fjórum afburða stúdentum árlega til náms erlendis. Árið 1941 gerðist það meðal annars 

að stúlku var hafnað um styrkinn þrátt fyrir að vera með hæstu einkunn allra á 

stúdentsprófi. Ástæðan sem var gefin fyrir því var sú að líklega myndi hún giftast úti og 

ekki snúa heim aftur. Hið grátbroslega við þessa mismunun var að af fimm 

skólabræðrum hennar sem hlutu styrkinn giftust seinna meir þrír þeirra úti og sneru 

ekki heim aftur (Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 176–179).  

Á þessum árum höfðu karlmenn viss forréttindi fram yfir konur og ekkert 

jafnréttisráð var til. Í umræðum samfélagsins um hvers vegna konur sóttust svo lítið 

eftir háskólanámi sem raun bar vitni gleymist oft að rifja upp hið fábreytta námsval sem 

þeim bauðst. Á fyrstu áratugum 20. aldar var aðeins í boði að sækja nám í 

lögfræðideild, guðfræðideild, læknadeild og heimspekideild í Háskóla Íslands og óx 

mörgum kvenmanninum það í augum að stunda 6 ára nám til að gerast læknar, 

sýslumenn eða prestar svo dæmi séu tekin. Svo ekki sé talað um fjármunina sem fóru í 

slíkt nám (Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 180–181). Á stríðsárunum varð námsval 

fjölbreyttara en áður hafði tíðkast þar sem tekin var upp kennsla í tannlækningum, 

viðskiptafræði og verkfræði við Háskóla Íslands auk þess sem hægt var að nema við 

heimspekideild. Þar á meðal var boðið upp á tungumálanám til BA-prófs. Aðsókn í 

skólann óx hratt á þessum tíma og mun fleiri konur en áður sóttu nám við skólann á 

þessum árum (Guðmundur Hálfdánarson, 2012). Tungumálanám hefur lengi verið 

vinsælt meðal kvenna en það var ekki fyrr en árið 1942 sem fastri skipan var komið á 

slíkt nám á háskólastigi á Íslandi og þá flykktust konur í námið (Valborg Sigurðardóttir, 

2005, bls. 181). 

Á fyrri hluta 20. aldarinnar var það einnig ríkjandi viðhorf margra að 

háskólamenntaðar konur myndu aldrei giftast og hafði það vafalaust mikil áhrif á það 

að konur sóttust ekki í meira nám en raun bar vitni. Fyrir utan þetta þótti sjálfsagt að 

konur hættu öllu námi og öðrum störfum þegar þær giftust. Í kringum miðja 20. öldina 

voru giftar konur á vinnumarkaðinum sjaldséðar nema þær stæðu á hálum ís 

peningalega séð.  Það að setja á fót leikskóla og dagheimili var að margra mati skaðlegt 

börnum og fullvíst þótti að starf þeirra myndi grafa undan heimilum landsins. Þess 

vegna byrjaði umræða um leikskóla löngu, löngu áður en fyrstu leikskólarnir voru 

loksins settir á laggirnar. Var það jafnvel trú sumra að leikskóladvöl barna gæti haft 

hrikaleg áhrif í för með sér, enda með því að gera börn heilsuveil og yrði jafnvel til að 

bækla þau (Valborg Sigurðardóttir, 2005, bls. 181–187).  
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Hlutverk kvenna í kringum miðja tuttugustu öldina var eins og fyrr á öldum 

umfram allt fólgið í því að sinna móðurhlutverki sínu sem og húsmóðurhlutverkinu. 

Eftirfarandi  tilvitnun úr tímaritinu Einingu frá 1. nóvember 1951 lýsir þessum 

hugsunarhætti einkar vel: 

Störf konunnar geta verið margvísleg, en köllun hennar er aðeins ein, — 

móðurstaðan. Sú kona, sem fórnar móðurhneigð sinni alls konar 

þjónustustörfum, getur að vísu lifað mjög ánægjulegu og sigursælu lífi, en 

aðeins með því að vera trú köllun sinni getur fylling lífsins, í orðsins 

sönnustu mynd, orðið hennar [...] Konan verður að kveða upp þann 

dómsúrskurð, með allri djörfung, að engin staða sé vandameiri né veglegri 

en móðurinnar og konunnar, þá verður hún aftur hinn siðferðilegi aflvaki 

félagslífsins, með sköpun festunnar í fjölskyldulífinu. En þessu getur konan 

valdið aðeins með því, að sætta sig við þá staðreynd, að hlutverk hennar 

sem konu, er allt annað en karlmannsins. Nútímakonan verður að 

endurheimta þá lífsspeki, að það, að vera aðeins kona, er hennar 

aðalhlutverk og æðsta sæmd. Ef við lítum í kringum okkur, virðist sem margt 

gefi góðar vonir um, að kvenþjóðin, og þá sérstaklega ungar og giftar konur, 

séu teknar að gera sér ljós þessi mikilvægu sannindi. Eitt af því, sem spáir 

góðu, er hin háa tala fæðinga (Kona, ekki karlmaður, 1951). 

Í grein sinni: „Hið tvíþætta hlutverk konunnar“ frá árinu 1957, fjallar Líney 

Jóhannesdóttir um réttindi kvenna og vilja margra kvenna til að vera meira en einungis 

mæður. Í því samhengi fjallar hún um nauðsyn þess að fleiri barnaheimili séu sett á 

laggirnar.  Hún fjallar einnig um það að sá tími nálgist óðfluga að konur verði virkir 

þjóðfélagsþegnar sem fái sömu laun og karlmenn. Stöðu konunnar í samfélaginu við lok 

6. áratugarins er þar lýst á þennan veg: 

Þar sem konan á að heita frjáls og jafnrétthá karlmönnum, rekst hún á þann 

vegg, er seint gengur að brjóta skörð í — vegg hins vanabundna 

skilningsleysis beggja kynja. Erfiðlega gengur að ná því takmarki, að hún sem 

sjálfstæður, óháður aðili taki sinn þátt í atvinnu- og þjóðfélagslífi við hlið 

karlmannsins. Miklir andans menn hafa hvað eftir annað brýnt raust sína 

fyrir frelsi konunnar. Þeir hafa gert veruleikann svo ljósan, að sannleikurinn 

varð ekki dulinn, andsvör öll hefðu því átt að detta máttlaus niður. Hinn 

gamli tími maldar alltaf í móinn, er byltingar- og breytingatímar ganga yfir 

þjóðfélögin [... ] Mál málanna er og verður jafnan, að starf konunnar er 
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tvíþætt í langflestum tilfellum. Hún er líka móðirin. Hin andlega frjálsa kona, 

er neitað hefur að sætta sig við að vera lengur hálf manneskja, einskorðuð 

við vanabundin störf, losnar ekki að fullu, fyrr en almenn, varanleg lausn er 

fundin á þessu máli [...]Það er létt fyrir talsmenn gamla tímans að gera 

vandlætingarhróp að móður, er sækir vinnu sína utan heimilis, að hún 

vanræki börn sín, en erfitt að andmæla með fullum rétti, fyrr en fengin er 

varanleg og örugg lausn. Það er næstum útilokað fyrir bæjarkonur að 

stunda misjafnlega erfiða vinnu og jafnframt hugsa um heimili og nokkur 

börn [.... ] Ennþá er algengt, bæði hér á landi sem annars staðar, að 

konurnar sjálfar telji afkomu sína bezt tryggða með giftingu. Það er 

jafnframt nokkuð áberandi, að þær taki hvorki nám né vinnu nægilega 

alvarlega. En þær ungu stúlkur, er rjúka í að hætta námi eða vinnu við 

giftingu, ættu að skoða hug sinn og aðstæður vel. Aldurinn milli fertugs og 

sjötugs er langur tími. Konan getur á þeim árum skapað mikil verðmæti, 

jafnt andleg sem veraldleg, í því starfi, sem hún er menntuð til. Með 

breyttum hugsunarhætti getur lífsstarf hennar engu síður orðið á því sviði 

en að ala upp börn sín (Líney Jóhannesdóttir, 1957, bls. 35–36). 

Lá það í augum uppi að ekki voru allir á sama máli og Líney Jóhannesdóttir og margir á 

algjörlega öndverðum meiði. Þann 24. janúar árið 1957 skrifaði maður að nafni Ken 

Burton grein í Vikuna þar sem hann mælir gegn því að konur fái sömu laun og karlmenn. 

Þar segir til dæmis: ,,Það er staðreynd, að konur eru einstakir klaufar við suma vinnu, 

alveg eins og karlmönnum hentar margt betur en hannyrðir. Konur eiga til dæmis 

ekkert erindi í járnsmiðju. Það er þessvegna algerlega út í hött, þegar menn eru að 

heimta karlmannslaun þeim til handa." Hann útskýrir þessa skoðun sína betur svona: 

Það er kenning þessara nýju musterisriddara, að reynslan sé — því miður — 

búin að sanna, að ókostir jafnréttisstefnunnar séu fleiri en kostirnir. „Hún 

boðar upplausn heimilanna", segja klerkarnir og hjúskaparfræðingarnir. 

„Hún hefur í för með sér hættulega þjóðfélagslega röskun," segja 

hagfræðingarnir og stjórnmálamennirnir. Og þeir hugrökkustu bæta við: 

„Konur eru einfaldlega ekki gæddar þeim hæfileikum, sem réttlæta það, að 

þær njóti sama launaréttar og karlar — nema á örfáum sviðum. Afleiðing: 

Með því að greiða þeim sömu laun fyrir sömu vinnu, er verið að gera þeim 

hærra undir höfði en karlmönnunum." (Burton, 1957, bls. 3). 
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2.1.1 Barátta kvenna gegn samfélagi feðraveldis 

Kvenréttindakonan frú Ingibjörg Jónsson flutti erindi um kvenréttindabyltinguna á 

kvenfélagsfundi í Winnipeg þann 11. apríl árið 1950. Erindið fjallaði að miklu leyti um 

Bríeti Bjarnhéðinsdóttur, sem var ein fremsta kvenréttindakona sem íslenska þjóðin 

hefur getið af sér. Bríet var fyrsta konan til að fá birta blaðagrein eftir sig á Íslandi. Sú 

grein nefndist: „Nokkur orð um frelsi og menntun kvenna“ og var birt árið 1885. 

Tveimur árum síðar var Bríet einnig fyrst íslenskra kvenna til að flytja fyrirlestur „Um 

hagi og réttindi kvenna“ (Ingibjörg Jónsson, 1950, bls. 5). Ingibjörg Jónsson lýsti 

kvenréttindabyltingunni á þessa leið: 

Nokkru fyrir síðustu aldamót hófst stórkostleg bylting í heiminum, sem enn 

heldur stöðugt áfram, en er svo hægfara og friðsamleg, að almenningur 

gerir sér ekki ljóst hvað er að ske; það er hvorki meira eða minna en það, að 

fullur helmingur mannkynsins er smásaman að hrista af sér kúgunarhlekki 

aldagamalla erfðavenja. Konur um allan heim eru að krefjast frelsis og 

jafnréttis á við karlmenn og hafa nú í mörgum löndum náð, að minsta kosti í 

orði kveðnu, því takmarki. Fram að þeim tíma að byltingin hófst, voru konur, 

í raun og veru, ekki taldar til manna. Þær nutu ekki stjórnarfarslegra, 

réttarfarslegra né atvinnulegra réttinda til jafns við karlmenn; þær höfðu 

verið ómyndugar frá ómunatíð [...] Svo máttugar eru erfðavenjurnar við að 

svæfa réttlætismeðvitund mannanna, að jafnvel konunum sjálfum fanst 

kúgun þeirra og ófrelsi vera sem eðlilegur og sjálfsagður hlutur (Ingibjörg 

Jónsson, 1950, bls. 5). 

Bríet Bjarnhéðinsdóttir var ennfremur í forsvari fyrir fyrstu bylgju femínisma á Íslandi en 

hún vann alla tíð hörðum höndum að því að konur hefðu jafnan rétt og karlmenn til að 

stunda hvers kyns nám, fá námsstyrki og einnig barðist hún fyrir réttindum þeirra til að 

fá að gegna embættum (Bríet Héðinsdóttir, 2006, bls. 117). En upphafið að þessari 

fyrstu bylgju femínismans má að miklu leyti rekja til tímamótaverks John Stuart Mill frá 

1869, Kúgun kvenna, þar sem hann talar fyrir auknum réttindum kvenna varðandi 

kosningarétt, ýmsum öðrum lagalegum réttindum, jafnrétti, einstaklingsfrelsi sem og 

fjárhagslegu frelsi (Mill, 2003).   

Simone de Beauvoir (1908–1986) hefur af mörgum verið talin vera móðir 

femínismans, en svokallaðri annarri bylgju femínisma var komið af stað í kjölfar útgáfu 

bókar hennar: Hitt kynið eða Le Deuxieme Sexe sem kom út árið 1949 og í enskri 

þýðingu árið 1953. Þar skoðaði hún hlutverk og stöðu kvenna í sögulegu og félagslegu 
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ljósi og gagnrýndi þær hugmyndir sem höfðu verið uppi um eðli kvenna. Hún barðist 

gegn þeim hugmyndum sem höfðu verið uppi, allt frá upphafsdögum forngrískrar 

heimspeki, um að líffræðilegur munur kynjanna gerði eðli þeirra ólíkt. Þannig taldi hún 

að kreddurnar um eðli kvenna væru notaðar til þess að réttlæta og viðhalda 

stigskiptingu kynjanna, þar sem karlmenn væru ráðandi kynið og konur „hitt kynið“. 

Frægasta setning bókar hennar er án efa: „maður fæðist ekki kona, heldur verður kona“ 

og með þessari  setningu vildi hún bæði afhjúpa þá sögulegu- sem og menningarlegu 

þætti samfélagsins sem mótuðu bæði kynhlutverk og kynferði (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

1999).  

Með annarri bylgju femínisma var barist fyrir því að konur öðluðust jafnrétti á 

öllum vígstöðvum. Á þessum árum var jafnréttið meira í orði en á borði og femínistar 

bentu réttilega á það og kröfðust jafnréttis. Bæði vildu femínistar ná því fram að 

húsmóðurhlutverk þeirra væri metið að verðleikum en einnig vildu þeir ýta undir það 

að konur væru metnar að verðleikum utan heimilisins, eins og á vinnustöðum svo dæmi 

sé tekið (Auður M. Leiknisdóttir og Gunnhildur Sigurhansdóttir, 2003, bls. 20). 

Rauðsokkahreyfingin hin íslenska var einkennandi fyrir þessa aðra bylgju femínismans á 

Íslandi en meðlimir hreyfingarinnar voru gagnrýnir á hin hefðbundnu hlutverk kynjanna 

og vildu ná fram breyttum hugsunarhætti í samfélaginu (Þorgerður Einarsdóttir, 2004, 

bls. 217). Á árunum 1920–1960 mátti merkja ákveðna óvirkni í jafnréttisbaráttu í hinum 

vestrænu löndum, kvennahreyfingar voru ekki eins áberandi og áður. Kom það að miklu 

leyti til vegna þess að sumir töldu að fullu jafnrétti hefði í raun verið náð einungis vegna 

þess að lagalegu jafnrétti hafði víðast hvar verið fullnægt (Þorgerður Einarsdóttir, 2004, 

bls. 208–209).  

Frá því að fyrstu kvennahreyfingarnar litu dagsins ljós hafa hugtökin kvenfrelsi og 

femínismi verið tengd hvort öðru. Engin ein skilgreining er þó tæmandi þegar kemur að 

því að útskýra femínisma eða það kvenfrelsi sem í honum felst. Hefur þó krafan um 

kvenfrelsi jafnan miðast við það frelsi sem karlar hafa yfir að ráða. Femínismi er hugsjón 

um samfélagslegt réttlæti sem felur í sér jafnrétti kynjanna. Hann er bæði 

aðgerðarstefna og fræðilegur og hefur kvennabaráttan og sameiginleg reynsla kvenna 

mótað í tímanna rás þau hugtök sem síðan hafa mótað baráttumál kvenna og fræði 

femínista (Guðný Gústafsdóttir, 2012). Samkvæmt femínískum skilningi hafa öll helstu 

samfélög manna verið frá alda öðli, samfélög feðraveldis (Therborn, 2004, bls. 17). 

Birtingarmynd feðraveldis má finna í skipulagi samfélagsins, þar sem menn stjórna, 

undiroka og notfæra sér konur. Þessi staðhæfing felur það samt sem áður ekki í sér að 

hver einasti karlmaður sé í ráðandi stöðu í samfélaginu né að allar konur séu 
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undirokaðar, heldur hefur samfélagsgerðin  mótast í þessa átt í tímanna rás. 

Feðraveldið hefur einnig sína birtingarmynd í ofbeldi karla og undirokun jaðarhópa eins 

og samkynhneigðra þar sem feðraveldið vill halda í hið gagnkynhneigða norm. 

Birtingarmyndir feðraveldisins má til dæmis líka merkja í því hve lítið hefur verið gert úr 

starfi húsmóðurinnar gegnum tíðina þar sem ekki hefur almennt verið litið á 

húsmóðurhlutverkið sem vinnu. Einnig er kapítalismi samfélagsins kennimark 

feðraveldis. Eins og vitað er ýtir kapítalisminn undir einkahagsmuni sem einkennast af 

auðsöfnuði og gróðafíkn í þágu lítils meirihluta. Feðraveldið má best sjá í þeim ítökum 

sem það hefur yfir stjórn ríkisins og framleiðsluháttum samfélagsins, vinnumarkaði og 

áhrifum þess á ýmsar stofnanir samfélagsins (Walby, 1990, bls. 19–21). 
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2.2 Skólamál og innleiðing nýrrar menntastefnu  

Þann 17. júní 1944 þegar lýðveldi var stofnað á Íslandi voru Íslendingar ekki nema um 

130 þúsund talsins. Íslendingar voru fámenn þjóð á þessum tíma en fólksfjöldinn fór 

hratt vaxandi og á eftirstríðsárunum voru Íslendingar orðnir í kringum 200 þúsund 

talsins. Á þeim tímum tók unga fólkið oft stökk út í fullorðinsárin snemma, giftist ungt 

að árum eða hóf sambúð snemma. Stúlkur voru margar hverjar ekki nema í kringum 

tvítugt þegar þær tóku þetta stökk út í fullorðinsárin. Jafnframt voru Íslendingar 

barnmörg þjóð og fæddi hver kona í varanlegri sambúð um fjögur börn og margir ólust 

upp í mun stærri systkinahópum. Fyrir stríð höfðu fæðst mörg börn, um 2500 á ári sem 

fór fækkandi í kjölfar heimskreppunnar eftir 1930.  Á stríðsárunum var börnum á 

fræðslualdri hætt að fjölga og því meira vit í því en áður að efla skólasókn og lengja 

kröfurnar um námstíma barna. Jafnframt hafði velmegun stríðsáranna og 

eftirstríðsáranna þau áhrif að fólk fluttist umvörpum frá sveitum til stærri bæjarfélaga 

og til borgarinnar. Skólar þurftu að taka við fleiri nemendum en áður vegna 

fólksfjölgunarinnar og mikil pressa var þess vegna á það að gera sem best varðandi 

menntun og uppfræðslu aukins nemendafjölda. Það var einkum og sér í lagi hlutverk 

Nýsköpunarstjórnarinnar að koma þessu af stað af krafti og árverkni (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008, bls. 13–17).  

Eins og fyrr segir var fólksfjölgunin mikil á þéttbýlisstöðum á þessum tímum og æ 

færri urðu eftir í sveitunum. En í hjörtum sínum voru flestir Íslendingar samt sem áður 

algjörir sveitamenn. Þeim þótti vænt um rætur sínar og það hafði þau áhrif að tengslin 

við sveitirnar voru sterk fyrst um sinn. Þetta hafði jafnframt áhrif á skólahald þar sem 

flest börn fóru í sveit á sumrin á þessum tíma þar sem þau lærðu sveitaverkin, tóku þátt 

í sauðburði og hvers kyns heimilisverkum. Sumarfrí skólanna var þannig mótað eftir 

þörfum sveitafólksins þar sem börnin voru mörg látin taka þátt í bæði sauðburðinum 

sem og haustsmöluninni. Ekki voru þetta samt einu áhrifin sem sveitalífið hafði á 

skólana á þessum árum því námsefnið var að miklu leyti mótað til þess að uppfræða 

börnin af sveitamenningunni sem var mikilvægur arfur í augum flestra (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008, bls. 17). 

Eftirstríðsárin voru ár mikilla breytinga hjá Íslendingum. Ekki aðeins vegna þess að 

sjálfstæði hafði verið náð árið 1944 heldur vegna þess að landið bjó yfir mun meira 
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fjármagni en áður þekktist vegna þeirrar uppsveiflu í fjármagni sem hersetan hafði leitt 

af sér. Lífskjarabyltingin hafði í för með sér meira fjármagn sem og atvinnu. Mikil 

nýsköpun var einnig í gangi á þessum tímamótum, með fjárfestingum í 

framleiðslufyrirtækjum, útgerð og fiskvinnslu svo dæmi séu tekin. Nýsköpunarstjórn 

Sjálfstæðisflokksins, Sósíalistaflokksins og Alþýðuflokksins tók það að sér strax árið 1944 

að helga sig hvers kyns nýsköpun. Nýsköpunar var þó ekki aðeins vart í framleiðslu og 

atvinnumálum heldur gátu menn ekki staðið á sér lengur að ýta undir nýsköpun í 

menntamálum. Voru þá auknar bætur almannatrygginga settar á laggirnar á sama tíma 

og nýskipan fræðslumála, með því markmiði að hið félagslega kerfi ýtti undir möguleika 

á öflugra og skilvirkara efnahagslífi.  Í kjölfar þess að Nýsköpunarstjórnin fór frá árið 

1947 byrjaði tímabil  ,,kalda stríðsins“ í stjórnmálum á Íslandi.  Stríðsárin og hernámið 

sem það leiddi af sér, deilurnar vegna kalda stríðsins og stofnun lýðveldisins árið 1944 

veitti athygli manna að mikilvægi þjóðlegra gilda. Þjóðleg gildi voru þannig í hávegum 

höfð í skólum Íslands (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 12–13). 

2.2.1 Innleiðing nýrrar menntastefnu á eftirstríðsárunum 

Á eftirstríðsárunum og næstu áratugina sem komu á eftir var umræðan um skólamál 

lituð af þjóðlegri íhaldssemi. Íslendingar voru sem fyrr hreykin þjóð sem var stolt af 

gáfum almúgans og voru því óragir við að vitna í vitnisburð þeirra gesta sem eftir þessu 

tóku. Sjálfsmynd Íslendinga var sterk. Þeir voru stoltir af öllum þeim fjölda Íslendinga 

sem þrátt fyrir litla skólagöngu höfðu góð tök á lestri og skrift, og töldu menn slíkt vera 

til marks um afburðagáfur Íslendinga fram yfir margar sambærilegar þjóðir. Menn voru 

þó sammála um að efla menntunarstig ungu kynslóðarinnar. Þó sér í lagi að efla 

menntun þeirra sem til þess höfðu gáfur og getu. Þá var einkum verið að ræða um pilta. 

Þrátt fyrir vilja til að efla menntun almennings voru flestir samt sem áður á sama máli 

um að ekki væri það neitt sérstaklega jákvætt samt sem áður ef of margir yrðu 

langskólagengnir. Þeir sem höfðu gáfur og getu til að verða læknar, prestar og 

lögfræðingar voru hvattir til þess en mönnum stóð beygur af því að of margir sæktust 

eftir slíku. Í hugum margra var aukin menntun spurning um meiri lífsgæði sem forfeður 

þeirra höfðu ekki endilega notið. Ákveðin menntaþrá fór að myndast og fólki sem ekki 

hafði notið menntunar var það mörgu kappsmál að börnin þeirra yrðu langskólagengin 

og þó einkum synirnir (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 18–19).  

Aðsókn að skólum landsins óx þannig af fullum krafti á sama tíma og efnahagur 

landsins fór batnandi í kjölfar seinni heimstyrjaldarinnar. Staðan varð því miður sú að 

fleiri vildu í skóla en skólarnir gátu tekið við. Umframeftirspurn eftir menntun varð af 

þeim sökum vaxandi vandamál. Til að halda í við aðrar svokallaðar „menningarþjóðir“ 
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var nauðsynlegt að gefa fleirum tækifæri til að komast í menntaskólana og fullnægja 

með því móti aukinni eftirspurn eftir menntun. Sú leið sem gat uppfyllt það var að 

lengja skólaskylduna um eitt ár og hvetja flest ungmenni til þess að halda áfram í 

skyldunáminu í eitt eða tvö ár. Af þessu fæddist hugmyndin um gagnfræðastigið og 

hugmyndin sú gekk þvert gegn hinni þjóðlegu íhaldssemi sem margir aðhylltust. Mikil 

áhersla var lögð á það að hverju mannefni þyrfti að koma til skila. Því átti uppfræðslan 

að vera þannig úr garði gerð að hún kæmi hverjum og einum til nota og nemendur 

gætu fengið þá fræðslu sem nýttist þeim sem best sem einstaklingum. Hugmynd manna 

var sú að verknám ætti alls ekki að skipa óvirðulegri sess en annað nám því bóklegt nám 

hentaði ekki öllum og ungmenni voru hvött til að fara þá leið í námi sem kom til móts 

við þeirra gáfur og líf (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 19–20). 

2.2.2 Nýja menntastefnan-  Hvað fólst í löggjöfinni 1946? 

Árið 1880 höfðu verið sett lög um fræðslu barna í skrift og reikningi og á þeim tíma var 

hið íslenska menntakerfi illa skipulagt. Með lögum um skólakerfi og fræðsluskyldu 

(22/1946) sem sett voru árið 1946 var meiningin þannig sú að gera íslenska 

menntakerfið mun miðstýrðara og samræmdara en áður hafði tíðkast. Svokölluð 

milliþinganefnd skólafróðra manna undirbjó nýju fræðslulöggjöfina sem samdi sjö 

lagafrumvörp sem síðar voru lögð fyrir Alþingi. Var nefndin skipuð af Einari Arnórssyni 

dóms- og kennslumálaráðherra í júní árið 1943 og var það starf þessarar nefndar að 

endurskoða uppfræðslu barna í landinu og þau lög og reglugerðir sem að 

fræðslumálum sneru (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 24). 

Eitt af viðameiri verkefnum Nýsköpunarstjórnarinnar var að koma á 

fræðslulöggjöfinni frá árinu 1946. Menntamálaráðherrann og formaður 

Sósíalistaflokksins, Brynjólfur Bjarnason, var þar í forsvari eins og gefur að skilja. 

Stefnumiðin í menntamálum höfðu þá verið í mótun um margra ára skeið í gegnum 

þrautseigju hinnar þverpólitísku skólamálanefndar sem vann í samstarfi við 

kennarasamtök og fræðsluyfirvöld. Um lýðveldissumarið 1944 var verkinu lokið að 

mestu leyti. Hafði þá skólamálanefndin aflað sinna gagna aðallega frá Bretlandi sem og 

Norðurlöndunum og var mestu kappi att í verkið á árunum 1943 og 1944 (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008, bls. 17–18).  

Stefna Nýsköpunarstjórnarinnar var að umbylta Íslandi yfir í iðnaðarland sem nýtti 

sér nýjar tækninýjungar. Til þess að það mætti ganga eftir fannst stjórninni að efla þyrfti 

verksmiðjurekstur og kaupa inn nýrri tæki til úrvinnslu hinna ýmsu afurða, svo sem 

landbúnaðarafurða og fiskiafurða. Að mati stjórnarinnar þurfti Ísland á fleiri 
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sérfræðingum að halda til að þetta markmið næði fram að ganga og þess vegna var það 

stefna hennar að efla allskyns sérmenntun sem og vísindamenntun. Markmiðið með 

þessu var að bæta með tíð og tíma menningarlegt sjálfstæði þjóðarinnar á sama tíma 

og hið efnahagslega sjálfstæði myndi blómstra í kjölfar þeirra breytinga sem 

fræðslulöggjöfin myndi leiða af sér. Þannig var markmið skólanna að miklu leyti að 

framleiða sem flesta sérfræðinga á sviði tækni og vísinda sem í kjölfarið átti að gefa 

meiri innspýtingu í efnahag og atvinnulíf Íslendinga. Lögð var mikil áhersla á að leggja 

jafn mikla rækt við uppeldisskylduna og uppfræðslu barnanna. Lagt var til í greinagerð 

með lögum um skólakerfi og fræðsluskyldu að inntökupróf í menntaskóla væru 

tímaskekkja og betra væri að samræmd próf yrðu lögð samtímis fyrir í öllum 

gagnfræðaskólum sem gætu þannig opnað leið ungmenna til frekara náms ef svo bar 

undir (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 25–27). 

Það sem einkenndi helst nýbreytni við þessi nýju fræðslulög sneri að 

kerfisbindingu menntakerfisins og hinu nýja gagnfræðastigi sem átti að koma á. 

Skólakerfið átti að vera samræmt í eina heild en menn töldu að óþarfa glundroði hefði á 

árum áður verið í skólakerfinu sem hefði eðlilega leitt af sér mikla erfiðleika sem annars 

hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Mest áhersla var lögð á kerfisbundna samræmingu 

menntakerfisins og jafnrétti til náms. Milliþinganefndin ákvað að gagnfræðastiginu yrði 

skipt í verknámsdeildir og bóknámsdeildir til að best væri hægt að mæta hæfileikum og 

óskum nemendanna. Til þess að komast inn í bóknámið var þó krafist ákveðinnar 

lágmarkseinkunnar. Eins og fyrr segir átti skólakerfið að stefna að meiri samræmingu 

með fræðslulögunum eins og kemur fram í fyrstu grein laganna um skólakerfi og 

fræðsluskyldu (22/1946). En þar segir: „Allir skólar, þeir sem kostaðir eru eða styrktir af 

almannafé, mynda samfellt skólakerfi“ (Lög um skólakerfi og fræðsluskyldu nr. 22/1946, 

1.gr.). Þar með átti nám allra skóla að vera samræmanlegt og jafngilt. Með 

fræðslulögunum var síðan fullnaðarprófi, eða lokaprófi úr barnaskóla flýtt um ár. Átti 

það að vera kallað barnapróf og börnin luku því prófi um 13 ára aldur. Að sama skapi 

náði skólaskyldan nú yfir lengra tímabil og átti að vera frá 7  til 15 ára aldurs. Því 

skyldunámi lauk svo með unglingaprófi (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 24–29). Í 

lögum um gagnfræðanám nr. 48/1946, 2. gr. segir svo um tilgang námsins: 

„[...] að efla andlegan og líkamlegan þroska unglinga, veita þeim lögboðna 

fræðslu, búa þá undir framhaldsnám í menntaskólum, sérskólum og 

sérfræðinámskeiðum og undir ýmis störf sem krefjast almennrar 

menntunar“. 
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Gagnfræðastigið var þannig upp sett að þar voru í gangi miðskólar, unglingaskólar og 

gagnfræðaskólar sem skiptust svo upp í verknámsdeildir og bóknámsdeildir. Á 

gagnfræðastiginu voru unglingar á aldrinum 13–17 ára. Unglingar gátu þó lokið námi 

sínu við 15 ára aldurinn því almennri skólaskyldu var lokið við 15 ára aldur. Fyrir þá 

nemendur sem héldu áfram í námi var boðið upp á að fara í landspróf sem tekið var 

eftir að 3. bekk bóknámsdeildar var lokið og nemendur þá á sextánda ári. Ef nemendur 

náðu landsprófinu, en meðaleinkunnina 6 þurfti að fá til þess, var opið fyrir þá í 

framhaldinu að halda áfram námi sínu í menntaskóla. Ef nemendur tóku ekki 

landsprófið stóð þeim til boða að taka svokallað gagnfræðapróf með því að fara í 4. 

bekk í gagnfræðaskólanum og gátu þeir síðan leitað sér starfa eftir námið sem kröfðust 

gagnfræðaprófs eða haldið áfram námi sínu við sérskóla. Með landsprófinu átti að 

tryggja að þekking nemenda væri sambærileg eftir skólum áður en þeir hefðu nám við 

menntaskólana og með tilkomu landsprófsins var því stefnan að sleppa þeim 

inntökuprófum í menntaskólana sem áður höfðu tíðkast (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, 

bls. 28–34). 

Önnur nýjung sem kom fram í dagsljósið með hinum nýju fræðslulögum var 

innleiðing verknámsdeilda við gagnfræðaskólana. Með slíkum deildum átti að koma til 

móts við þá sem undu sín ekki eins vel í bóknámi. Með þessu móti átti að vera hægt að 

fá fram verkfæra menn og konur og búa þau undir fjölbreytt störf í atvinnulífinu. Í 

verknámsdeildunum var því áherslan lögð á hagnýt vinnubrögð ýmis konar á meðan 

áherslan í bóknámsdeildunum var mest lögð á stærðfræði, reikning, náttúrufræði, 

þjóðleg fræði og á móðurmálið góða og ylhýra. Lagasetningin 1946 hafði töluverð áhrif 

á nám í skólum. Þar má nefna ákvæði um að unglingapróf skyldi tekið eftir 8 ára 

skyldunám og ákvæði um hið nýja landspróf miðskóla. Fræðslumálayfirvöld völdu 

prófdómarana í landsprófs og voru prófin samin hjá fræðslumálskrifstofunni í Reykjavík 

(Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 28–34). 

2.2.3 Ólga vegna hinna nýju fræðslulaga 

Markmiðið með fræðslulögunum var meðal annars að bæta formfestu námsmats 

skólanna með það að leiðarljósi að auka í leiðinni félagslegt jafnræði. Markmið þetta 

náðist að nokkru leyti en sá gállinn var reyndar á að með þessu kerfi lærðu nemendur 

einfaldlega að taka próf. Margir lögðu sig fram um að kunna að taka próf án þess að 

gefa mikinn gaum að því að skilja námsefnið til fullnustu eða endilega hafa áhuga á því. 

Af þessum sökum höfðu menn áhyggjur af því að einum of mikil áhersla væri lögð á 

utanbókarlærdóm. Kom það til vegna áherslunnar á lexíulærdóm og þá venju að taka 
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niðurstöður prófa of alvarlega. Einnig var það áhyggjuefni margra að vegna 

kennsluhátta og námsefnis yrði nemendahópurinn of einsleitur þar sem lítil áhersla 

væri lögð á að efla sérkenni hvers nemanda, þeirra sjálfsmenntun og áhugasvið (Hlynur 

Ómar Björnsson, 2008, bls. 32–34). 

Margir óttuðust áhrifin af því að skipta nemendum gagnfræðaskólanna upp í 

verknámsdeildir og bóknámsdeildir. Í hugum sumra var það nánast ófrávíkjanlegt að 

nemendur í bóknámsdeildunum yrðu settir skör hærra en aðrir nemendur. Aðrir töldu 

að mikil hætta væri á að lötustu og áhugalausustu nemendurnir söfnuðust allir saman í 

verknámsdeildirnar og myndu þannig að öllum líkindum mynda svokallaða „skrílsbekki“ 

sem erfitt væri að ráða við. Á meðal þeirra sem deildu slíkum áhyggjum voru Jónas 

Jónsson frá Hriflu, þáverandi þingmaður Framsóknarflokksins og Ólafur Gunnarsson 

sem var kennari á vík í Lóni. Páll Þorsteinsson þingmaður Austur-Skaftafellssýslu var 

töluvert á móti fræðslulögunum eins og Jónas Jónsson frá Hriflu. Hann var alls ekki 

sáttur við það að allir unglingar landsins yrðu „hnepptir í skyldufræðslu“ eins og hann 

orðaði það. Jónas Jónsson var ívið harðorðaðri þar sem hann var sannfærður um það að 

fræðslulögin væru runnin undan rifjum kommúnista vegna þess útlenda fyrirkomulags 

sem þau tilskipuðu. Honum fannst það vera fádæma vitleysingsháttur að breyta þar 

með þúsund ára gömlum uppeldisháttum sem voru góðir og gildir í hans huga. Að hans 

mati byggði eðli þjóðarinnar á einstaklingsframtaki og einstaklingshyggju og sagði hann 

að þessu rússneska fyrirkomulagi yrði aðeins komið á með hervaldi. Hann sparaði ekki 

stóru orðin. En þrátt fyrir andstöðu ákveðinna þingmanna við frumvarp fræðslulaganna 

voru þau samþykkt í efri deild með níu atkvæðum gegn tveimur og í neðri deild með níu 

atkvæðum gegn einu, þann 5. apríl árið 1946 (Hlynur Ómar Björnsson, 2008, bls. 38–

40). 

2.2.4 Framkvæmd fræðslulaganna 

Mörg ár tók að koma hinum nýju fræðslulögum í framkvæmd og voru þau lítið breytt 

allt til ársins 1974. Samkvæmt þeim höfðu sveitarfélög landsins sex ár til að taka upp 

nýja kerfið. Þrátt fyrir þetta gat það tekið allt að áratugi í sveitunum, en í þéttbýlinu tók 

það yfirleitt um nokkur ár. Fræðslulögin fyrirskipuðu að lengja ætti skólaárið úr átta 

mánuðum í níu. Þetta var þó aðeins gert á yngsta stiginu, hjá 7–9 ára gömlum 

nemendum. Fyrir eldri börnin og unglingana þótti það vera hin mesta fjarstæða að 

halda vinnuhæfum börnum og ungmennum frá sveitavinnunni á sumrin. Hin miklu 

tilfinningatengsl við sveitina voru áberandi í þjóðarsál Íslendinga á þessum tíma. 

Sveitavinnan þótti bæði heilnæm og holl fyrir sál og líkama unga fólksins sem bjó í 
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borginni og breyttist sá hugsunarháttur íslensku þjóðarinnar ekki fyrr en á sjöunda 

áratug 20. aldarinnar (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 44–45). 

Í kjölfar setningar fræðslulaganna átti barnaskólinn að styttast um eitt ár og átti 

þá svipuðu takmarki að vera náð á barnaprófi þegar börn voru 12 eða 13 ára, og verið 

hafði áður á fullnaðarprófi þegar börnin voru 13 eða 14 ára. Þessi breyting gerðist ekki 

um leið en Akureyringar voru þeir fyrstu til að stíga skrefið. Þar tók gagnfræðaskólinn 

strax við flestum 13 ára nemendum haustið 1946 en einn þriðji varð eftir í 

barnaskólanum og lauk þaðan fullnaðarprófi upp á gamla mátann. Í Reykjavík komu 

nýju lögin til framkvæmdar þann 1. september árið 1947. Þá voru tveir árgangar bæði 

12 og 13 ára nemenda látnir undirbúa sig undir sama prófið. Með þessu fullnaðarprófi 

lauk eldri árgangurinn skólaskyldu sinni en þeir yngri sem stóðust prófið voru skyldaðir 

til áframhaldandi náms á gagnfræðastigi. Í Hafnarfirði og á fleiri stöðum var nýja kerfið 

einnig tekið upp árið 1947 eða næsta ár. Um vorið 1949 lauk um helmingur  allra 

nemenda barnaskólanum með barnaprófi og hinn helmingurinn lauk honum með gamla 

fullnaðarprófinu. Um 1500 nemendur luku barnaprófi vorið 1953 á þeim stöðum þar 

sem fræðslulögin höfðu verið innleidd á réttum tíma. Um 29% unglinga luku hins vegar 

skólaskyldu sinni upp á gamla mátann með fullnaðarprófi á sama tíma (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008, bls. 44–48). 

Á næstu árum á eftir fjölgaði þeim sem luku skólaskyldu sinni með fullnaðarprófi 

upp á gamla mátann og mátti það rekja til þess langa tíma sem það tók á mörgum 

dreifbýlisstöðum að taka upp nýja kerfið. Ástæðan var sú að til þess að geta tekið upp 

nýja kerfið þurftu dreifbýlisskólarnir fyrst að framfylgja því sem stóð í eldri 

fræðslulögum frá 1936. Samkvæmt gömlu lögunum átti  allri farkennslu að vera hætt á 

þessum tíma en stóð hún samt sem áður yfir áfram fram um 1950.  Það sem tók við af 

farskólunum í sveitunum voru heimavistarskólarnir. Einungis fáum hafði verið komið á 

laggirnar fyrir árið 1930. Rak hver hreppur oftast sinn skóla en í þeim var skólastarfi 

einungis sinnt um 6 mánuði á ári. Ekki voru tök á því að sinna gagnfræðastiginu í 

þessum skólum og því luku börnin aðeins barnaprófi og gátu síðan ef áhugi var til staðar 

haldið námi áfram við gagnfræðaskóla á þéttbýlisstað. Það var ekki fyrr en um tuttugu 

árum eftir að fræðslulögin voru sett á sem sveitaskólarnir gengust að lokum undir þær 

kvaðir sem fræðslulögin höfðu kveðið á um löngu áður (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, 

bls. 45–48).  
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2.2.5 Landspróf ætlað hinum gáfaða minnihluta 

Það sem róttækast þótti í fræðslulögunum frá 1946 sneri einkum að hinu nýja 

landsprófi sem og hinum nýju verknámsdeildum gagnfræðaskólanna. Það sem þótti svo 

hvað umdeildast var að fella skyldi héraðsskólana undir hið nýja gagnfræðastig. Í kjölfar 

fræðslulaganna frá 1946 kom hið nýja landspróf þannig í staðin fyrir gagnfræðapróf 

menntaskólanna sem hafði verið tekið áður á milli 2. og 3. bekkjar í menntaskólum 

landsins. Í Menntaskólanum í Reykjavík var gagnfræðadeildin þó ekki lögð niður fyrr en 

árið 1949 og í Menntaskólanum á Akureyri var gagnfræðadeild ennþá starfrækt árið 

1950 en einnig var þar hægt að komast inn í 3. bekk eftir að hafa tekið landspróf (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2008, bls. 44–63). 

Fyrst um sinn undirbjuggu kennarar nemendur sína undir landspróf með hið 

gamla gagnfræðapróf MR til hliðsjónar. Áhersla var lögð á það að undirbúa nemendur 

vel undir samræmd próf í stærðfræði, íslensku og erlendum málum auk landafræði þar 

sem utanbókarlærdómur var töluverður og álagið á nemendur því mikið. Skólastarfið 

varð af þessum sökum frekar einhæft og ófrjótt og nám landsprófsdeildanna gat víða 

haft áhrif á skólastarf og nám annarra nemenda. Hugmynd manna var sú að sía þyrfti 

vel út þá slökustu vegna þess að menntaskólanám og háskólanám var ekki talið á færi 

nema þeirra allra klárustu. Því þótti það einungis fásinna að eltast við slíkt án þess að 

vera framúrskarandi námsmaður í einu og öllu og sumum nemendum var jafnvel ekki 

leyft að setjast í landsprófsdeildir gagnfræðaskólanna. Um og eftir árið 1950 luku aðeins 

8% nemenda stúdentsprófi af þeim 13% nemenda sem komust í gegnum landsprófið. Af 

þessum 8% náðu stúlkur ekki að vera einn þriðji nemenda. Í blaðagrein frá árinu 1963, 

eftir Kristján J. Gunnarsson þáverandi skólastjóra í Reykjavík, fjallar hann um hversu 

forheimskandi landsprófið sé vegna þess utanbókarlærdóms sem það byggir á. Að hans 

mati bitnaði undirbúningurinn undir landspróf á sjálfstæðri hugsun nemenda og voru 

margir sammála Kristjáni  (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 50–53). 

2.2.6  Í verknámið sótti aðeins latur skríllinn eða hvað? 

Magnús Jónsson, kennari og uppeldisfræðingur við Gagnfræðaskólann á Akranesi 

kynnti sér tilhögun verkmenntanáms í gagnfræðaskólum Norðurlanda eftir beiðni 

fræðslumálastjóra árin 1947–1948. Sagði hann margar fyrirmyndir vera í gangi og vildi 

prófa nokkrar mismunandi leiðir. Árið 1948 birti fræðslumálastjóri drög að námskrá 

fyrir gagnfræðastigið en það var tekið fram að námskráin væri hugsuð frekar til 

leiðbeiningar heldur en sem bein fyrirmæli. Í drögunum er tekið fram að lítið verði 

fjallað um verknám enda hafi skólarnir að flestu leyti frjálsar hendur varðandi útfærslu 
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verknámsins fyrstu árin að minnsta kosti. Hugmyndir manna um verknám voru að miklu 

leyti tvískiptar. Einhverjir litu á verknámið sem einskonar flotholt fyrir þá nemendur 

sem áttu erfitt með bóklega námið og urðu þess vegna sífellt fyrir niðurlægingu alla sína 

skólagöngu. Í námskrárdrögunum frá 1948 mátti glöggt sjá að verknámsdeildirnar voru 

að mestu leyti hugsaðar fyrir þá nemendur sem höfðu dregist aftur úr í námi í 

barnaskóla. Þar var nefnilega lagt til að bækur úr barnaskólanum yrðu enn notaðar við 

kennslu í verknámsdeildunum á sama tíma og nemendurnir áttu að sækja fleiri tíma í 

íslensku og reikningi en aðrir nemendur og þó var farið yfir minna námsefni í þessum 

bekkjum. Slík tilhögun var að margra mati bein ávísun á það að þeir nemendur sem 

hefðu hvað minnstan metnað sæktu nám við verknámsdeildirnar frekar en áhugasamir 

og dugmiklir nemendur sem einvörðungu sóttust frekar eftir verknámi en bóklegu námi 

vegna áhuga fremur en af illri nauðsyn (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 53–55). 

Magnús Jónsson sem árið 1951 varð verknámsstjóri Gagnfræðaskóla verknáms í 

Reykjavík, var einn þeirra sem mislíkaði það hversu víða verknámsdeildir voru lagaðar 

nánast einvörðungu eftir þörfum seinfærra nemenda og höfðu þannig það orð á sér 

víða að vera svokallaðir „tossabekkir“. Þessi þróun var í sjálfu sér sorgleg og alls ekki sú 

sem löggjafinn hafði fyrirséð vegna þess að enginn einkunnaþröskuldur var lengur 

leyfilegur inn í bóknámið. Börn áttu því að skiptast niður á deildir eftir áhugasviði en 

ekki vegna gáfnafars. Ekki er til yfirlit yfir það hversu margar verknámsdeildirnar voru 

eða hvar þær störfuðu, hve margir sóttu þær eða hve lengi þær störfuðu. Allt bendir til 

þess að þessar deildir hafi  víðast hvar þjónað minnihluta nemenda sem sjaldan luku 

meira námi en því sem skyldan bauð. Verknámsdeildir skólanna á Akranesi, Ísafirði og á 

Akureyri voru þó undantekningar í þessu tilliti þar sem verknámsdeildir þeirra voru 

hvað öflugastar (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 54–55). 

Handavinna var aðalgrein unglingastigs verknámsins og var þar oftast kynjaskipt 

eins og áður þekktist, stúlku sóttu hannyrðir og drengir smíðar. Fleiri verklegar greinar 

voru meðal annars matreiðsla sem í byrjun var fyrir stúlkurnar en síðan var opnað fyrir 

strákana. Gagnfræðaskóli Akureyrar tók fyrst upp á því að rjúfa þar þann kynjamúr sem 

áður hafði verið til staðar. Skipulag verknámsins í Reykjavík snerist oftast um 

undirbúning undir starfsnám og verklega sérskóla. Þar var ákveðið að skipta ekki 

unglingadeildinni strax upp í bóknáms- og verknámsdeildir heldur voru 

verknámsdeildirnar aðeins í boði á síðari árum gagnfræðanámsins. Árið 1951 tók því til 

starfa Gagnfræðaskóli verknáms sem tók við nemendum sem aðhylltust slíkt nám. Þar 

var mikil kynskipting viðhöfð eftir faggreinum. Drengjum stóð til boða að læra meðal 

annars járnsmíði, smíði og vélvirkjun eða að fara í sjóvinnudeild en stúlkur gátu numið 
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við hússtjórnardeild eða saumadeild. Í helstu bóklegu fögunum, svo sem stærðfræði og 

íslensku og annaðhvort ensku eða dönsku, voru sömu kröfur gerðar um tímafjölda og 

yfirferð eins og venja var í bóklegum deildum. Þrátt fyrir það voru aðrar bóklegar 

greinar yfirleitt ekki kenndar í verknámsdeildum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 55–

57).  

Árið 1952 hafði verknám náð töluverðum vinsældum þegar um 40% allra 

nemenda völdu sér að fara þá leið í námi fremur en í hið bóklega nám. Yfirleitt var 

fjöldinn samt sem áður um þriðjungur allra nemenda. Þau störf sem gagnfræðingar, 

einkum konur, fóru í eftir námið voru oft í tengslum við ýmis skrifstofustörf. 

Eftirsóttustu valgreinarnar í Gagnfræðaskóla verknáms voru einmitt vélritun og 

bókfærsla sem nýttust gagnfræðingunum vel  í slíkum störfum. Í Reykjavík voru 

verslunardeildir stofnaðar við suma gagnfræðaskólana og voru slíkar deildir í fyrstu 

hugsaðar aðeins fyrir stúlkur. Verknámsdeildir gagnfræðaskólanna voru við lýði til 

ársins 1970, allavega á Akureyri og í Reykjavík. Eftir 1974 breyttust gagnfræðadeildirnar 

í unglingastig grunnskólanna og arfur gömlu verknámsdeildanna var þar fátæklegur því 

það sem stóð eftir var ekki meira en valgreinin sjóvinna sem var í boði við einhverja 

skóla (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 57–59). 

2.2.7 Hinir nýju héraðsgagnfræðaskólar 

Það sem var hvað umdeildast við hin nýju fræðslulög var, eins og fyrr segir, að fella 

skyldi héraðsskóla landsins undir hið nýja gagnfræðastig. Alla tíð höfðu þessir skólar 

starfað svo að segja eftir sínu eigin sniði, frjálsir undan þeirri fræðsluskipan sem ríkti í 

þéttbýlinu og voru þeir margir hverjir einnig með farskólasniði. Í sveitunum var ekkert 

nám sem tók beint við eftir að barnafræðslunni lauk, en ungt fólk gat þó sótt sér frekara 

nám á þéttbýlisstöðum eða við bændaskóla og húsmæðraskóla. Samkvæmt boðum 

fræðslulaganna áttu héraðsskólarnir einnig að taka inn nemendur, eftir að barnaskóla 

lauk, sem höfðu fullnaðarpróf eftir eldra kerfi og síðan að undirbúa þá undir landspróf. 

Það varð úr að héraðsskólarnir héldu áfram með sína tvo bekki sem skiptust í yngri og 

eldri deildir. Í framhaldi af því námi fóru börnin í landsprófsdeildir. Þeir unglingar úr 

sveitunum sem fóru síðan í menntaskóla byrjuðu oftast ári eldri  í menntaskóla en 

flestir unglingar vegna þess að yfirleitt voru þeir ekki komnir lengra í námi þegar þeir 

luku fullnaðarprófi heldur en kaupstaðarbörnin þegar þau luku barnaprófi. 

Sveitaskólarnir settu síðan gagnfræðadeildir á laggirnar líka, en nám þar átti að spanna 

eitt ár. Meiningin var að útskrifa þaðan gagnfræðinga en fræðsluyfirvöld sögðu námið 

ekki geta verið metið til meira en miðskólanáms og því gekk þetta ekki eftir þangað til 
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héraðsskólunum var breytt í fjögurra bekkja gagnfræðaskóla og skólarnir fóru að fylgja 

fræðslulögunum eftir (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 60–61).  

Námið í héraðsskólunum hafði verið mjög sveigjanlegt fyrir nemendur framan af 

þar sem þeir höfðu úr mörgum valgreinum að velja. Mjög mikil áhersla hafði alla tíð 

verið lögð á verknám með 12 kennslustundum að meðaltali á viku í slíkri kennslu, sem 

var meira en tíðkaðist seinna í sérstökum verknámsdeildum. Eftir að landsprófið var 

tekið upp varð allt nám héraðsskólanna skipulagðara og nokkrir þeirra skipulögðu 

verknámsdeildir en hver með sínu sniði. Í Eiðaskóla var til dæmis ekki skipt í verknáms- 

og bóknámsdeildir fyrr en í 3. bekk, í Reykjanesi var í boði fyrir nemendur að taka fyrra 

ár sitt með venjulegum hætti en síðan skipta yfir í kynjaskipt verknám í nokkra mánuði, 

við Laugaskóla var smíðadeild sem hugsuð var fyrir pilta sem vildu fást við smíðar og 

gátu þá bætt við sig þriðja skólavetrinum. Héraðsskólarnir voru átta talsins um allt land. 

Bændaskólar og húsmæðraskólar gegndu síðan nokkurn veginn hlutverki 

gagnfræðaskóla. Til að byrja með var nám í bændaskólunum eitt ár en lengdist seinna í 

tvö ár en námið við húsmæðraskólana var aðeins einn vetur og þar var áherslan lögð á 

verklegt nám. Húsmæðraskólarnir voru gífurlega vinsælir. Um 1946 voru þeir tólf talsins 

og færri komust að en vildu. Þá var ráðist í að stækka þá en eftir 1950 minnkaði 

aðsóknin í þá mikið þar sem þeir stóðust ekki samkeppni við gagnfræðastigið. Í kjölfarið 

minnkaði aðsókn þéttbýlisstúlkna í húsmæðraskólana jafnt og þétt með hverju árinu 

sem leið (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 60–62).  

2.2.8 Góðir hlutir gerast hægt 

Gagnfræðastigið var lengi að fæðast en þrátt fyrir það óx það á sama tíma mjög hratt. 

Árið 1950 voru nemendur á gagnfræðastigi um 4.700 talsins, 1960 voru þeir 8.500 og 

árið 1970 var fjöldi nemenda á gagnfræðastiginu búinn að meira en þrefaldast á tuttugu 

árum. Nemendafjöldinn var þá kominn upp í 15.400 nemendur. Það hafði sitt að segja 

að fjölgun landsmanna var gífurleg á þessum árum eða um 40%. Árið 1970 hafði þannig 

nemendum á gagnfræðastiginu fjölgað um nær 230% síðan 1950 og nemendum 

barnaskólanna hafði á sama tíma fjölgað um 80%. Mikla vinnu og þrautseigju þurfti til 

að koma upp skólum fyrir vaxandi fjölda nemenda og oft gat það reynst erfitt að hafa 

uppi á sérmenntuðum kennurum til að fást við kennslu í skólunum. Gagnfræðastigið 

hafði verið skipulagt undir því augnamiði að það yrði partur af bæði sameiginlegri og 

almennri skólagöngu allra landsmanna. Unglingaprófið var skylda, en miðskóla og 

gagnfræðapróf voru hugsuð  til að brúa það bil sem var á milli skyldunáms og 

vinnumarkaðar eða sérnáms (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 61–62). 
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Ætlast var til þess að ríkið ýtti undir menntun til gagnfræðaprófs með því að sýna 

fram á mikilvægi prófsins. Það var gert meðal annars með því að hafa það sem skilyrði 

eða viðmið við hinar ýmsu starfsráðningar eða vegna inntöku í frekara nám. Það varð 

þó ekki að veruleika fyrst um sinn. Póstur og sími, hjúkrunarskólinn, leiklistarskólinn og 

lögreglan kröfðu starfsmenn sína smám saman um gagnfræðamenntun. En varlega 

þurfti að fara í slíkt þar sem gagnfræðamenntun náði alls ekki til allra til að byrja með 

vegna þess hve erfitt það reyndist fyrir landsbyggðarunglinga að sækja sér slíkt nám 

fyrst um sinn. Til að byrja með var það því einkum landsprófi miðskóla sem fylgdu 

mikilvæg réttindi. Miðskólaprófið, sem var eins árs nám umfram skólaskyldu öðlaðist 

mikið gildi og var þess yfirleitt einungis krafist þegar ungmenni sóttu um frekara nám 

eins og starfsmenntun ýmis konar. Var þetta í samræmi við það hversu langan tíma tók 

að koma gagnfræðastiginu almennilega á í landinu. Á smærri þéttbýlisstöðum og við 

héraðsskólana var oftast ekki hægt að ljúka nema miðskólaprófi fyrst um sinn. Í 

Reykjavík og einnig á Akureyri var þróunin samt ekki á þessa vegu. Þar var áhersla fljótt 

lögð á það að þeir nemendur sem ekki hefðu lokið landsprófi í miðskóla héldu áfram í 3. 

bekk og kláruðu síðan gagnfræðapróf í 4. bekk (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 62–

63). 
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2.3  Skólinn á 5. og 6. áratugnum 

Í þessum kafla er skólinn á 5. og 6. áratugnum skoðaður. Til að skoða gagnfræðastigið 

nánar á fyrstu árum innleiðingar laga um gagnfræðanám (48/1946) eru síðan skýrslur 

þeirra gagnfræðaskóla sem voru með þeim fyrstu til að innleiða lögin, skoðaðar og 

aðrar ritaðar heimildir. Í skýrslum hinna helstu gagnfræðaskóla frá árunum 1945–1949 

má finna ýmsan fróðleik. Í þeim er fjallað um yfirstjórn skólanna meðal annars, listi er 

yfir nemendur skólanna og þar er einnig fjallað um skólasetningu, um námsefni, 

kennara og fleira. Í þessum kafla er fjallað um það áhugaverðasta sem finna má í 

þessum skýrslum. Eftirfarandi skýrslur eru skoðaðar: Skýrsla Gagnfræðaskólans í 

Reykjavík 1947–48, Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–49, Skýrsla 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–47. Þessar skýrslur veita áhugaverða innsýn inn í 

námsframboð og nám gagnfræðaskólanna. Viðmælendur mínir, sem viðtöl voru tekin 

við í þágu rannsóknarinnar, voru við nám í þeim skólum sem sérstök umfjöllun verður 

um. 

2.3.1 Skólinn og skólastarfið 

Frá árunum 1930–1960 voru mun fleiri karlar en konur að kenna í barnaskólum landsins 

og fátítt var að giftar konur kenndu við skólana (Loftur Guttormsson og Ólöf 

Garðarsdóttir, 2012, bls. 1). Á árunum 1955–1956 voru 117 karlar að kenna í 

gagnfræðaskólunum á móti 44 konum (Barna- og gagnfræðaskólar Reykjavíkur, 

Skólaskýrsla 1956–1963, 1958, bls. 14). Á þessum tíma snerist kennsla í bóklegum 

greinum að mestu leyti um yfirferð yfir kennslubækurnar í tímum. Drög að námskrá 

fyrir barna-og unglingastig kom út árið 1948 og var henni fylgt eftir að mestu leyti þrátt 

fyrir að hún tæki aldrei gildi sem eiginleg námskrá eins og varð síðar meir þegar fyrsta 

aðalnámskrá leit dagsins ljós. Námsefnisnefnd, sem var skipuð af ráðherra árið 1953, og 

síðan námskrárnefnd sem skipuð var 1955, luku við gerð fyrstu eiginlegu námskrárinnar 

fyrir skólakerfið frá 1946, í samstarfi við kennarasamtök og skólamenn. Þar var einungis 

verið að staðfesta reynslu liðins áratugar fremur en að koma fram með eitthvað nýtt 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 66–67). Þrátt fyrir að lög um skólakerfi og 

fræðsluskyldu nr. 22/1946 hefðu verið sett, var lítið verið að þróa námsefni á þessum 

tíma. Til dæmis var námsefni í stærðfræðikennslu gamaldags því notast var við 

námsefni, bæði í barna- og unglingaskólum, sem þróað hafði verið fyrir 1930. Einnig 
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voru fáir menntaðir sérstaklega sem stærðfræðikennarar á þessum tíma (Kristín 

Bjarnadóttir, 2012, bls. 7–8).   

Börnum var gefið lýsi í skólunum og börn efnalítilla foreldra gátu fengið 

hafragraut frítt í skólunum eftir árið 1909. Einnig voru táplitlir nemendur, yfirleitt á 

yngsta stigi, sendir í ljósaböð. Fyrstu ljóslækningatækjunum var komið fyrir í 

Austurbæjarskóla árið 1938  og eftir það var slíkum tækjum komið fyrir í öllum 

barnaskólum Reykjavíkur og sérstök ljósastúlka starfaði þar við að sjá um börnin. Einnig 

var starfrækt sjúkraleikfimi og tannlæknar og læknar voru til taks fyrir þau börn sem 

þurftu á að halda vegna tannpínu, hryggskekkju, ilsigs eða annars sem þurfti að vinna á 

(Barna- og gagnfræðaskólar Reykjavíkur, Skólaskýrsla 1956–1963, 1958, bls. 58–61).  

Í gagnfræðaskólunum var öflugt félagslíf sem var undir eftirliti skólastjóra og 

kennara. Algengasta skemmtunin voru böll þar sem krakkarnir dönsuðu saman og 

höfðu gaman. Einnig var haldin árshátíð á hverjum vetri. Nemendur gagnfræðaskólanna 

tók einnig oft þátt í hinum ýmsu íþróttakeppnum og þá var yfirleitt keppt í handbolta 

eða sundi. Í einhverjum skólum voru skólablöð gefin út, starfrækt málfundarfélög, 

skákæfingar iðkaðar og fleira. Að loknu unglingaprófi, landsprófi og gagnfræðaprófi fóru 

nemendur í skólaferðalög (Barna- og gagnfræðaskólar Reykjavíkur, Skólaskýrsla 1956–

1963, 1958, bls. 64–66). 

Á 5. og 6. áratugnum tíðkaðist það að flokka nemendur í bekki miðað við 

lestrargetu strax í fyrsta bekk barnaskóla og aðgreina þá aftur eftir að frammistaða á 

barnaprófi hafði komið í ljós. Árið 1958 kom skólamálanefnd með tillögu um enn meiri 

aðgreiningu nemenda í einsleitari námshópa þar sem hin almenna hugmynd var sú að 

með þessu væri betur hægt að koma til móts við kennara og nemendur. Þeir seinfærari 

fengju þannig kennslu við hæfi og þeir gáfaðri gætu fengið að sleppa einhverjum 

bekkjum snemma í barnaskóla. Þessi tillaga var ekki samþykkt en lýsir samt sem áður 

vel hugsunarhættinum á þessum tíma. Í Gagnfræðaskólanum við Lindargötu sem 

stofnaður var 1949 var meðal annars lagt fyrir greindarpróf fyrir nýja nemendur og 

hafði það próf verið notað af Ingimar Jónssyni skólastjóra við Ingimarsskóla í mörg ár 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 67).  

Svokölluð vandræðabörn og fötluð börn voru á starfssviði sérstofnanna og í hinu 

almenna skólakerfi var frekar verið að eiga við almenna námsörðugleika og skólafælni. 

Árið 1951 var fyrst komið til móts við nemendur sem þurftu sérúrræði vegna 

námsörðugleika og fengu þessir nemendur leyfi til að mæta til skóla í stutta stund 

seinni part dags þar sem margir hverjir stunduðu vinnu. Aðal áherslan var lögð  á að 
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bæta lestrarkunnáttu og mæta einnig öðrum brýnum námsþörfum. Var þessi deild 

kölluð sérdeild unglingastigsins. Fyrstu skólasálfræðingar við skóla komu til skjalanna á 

6. áratugnum og sinntu þeir geðverndarmálum sem og börnum með sérþarfir og 

greindarskertum börnum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008, bls. 68–69).  

Á sjötta áratugnum fóru hugmyndir skólafólks um að betur mætti koma til móts 

við nemendur með fjölbreyttari kennsluháttum að fá byr undir báða vængi. Árið 1955 

varð einskonar bylting þegar segulbönd, segulhljóðritun, skuggamyndavélar og 

kvikmyndir fóru fyrst að vera notaðar í skólum á Íslandi. Af þessum sökum varð 

kennslan á augabragði ekki eins einhæf og áður hafði verið í skólunum. En þar höfðu 

töflukennsla, krít og kennslubók, veggspjöld og landabréf verið helstu kennslugögnin og 

kennslan mótuð af lexíulestri og yfirheyrslukennslu. Vinnubókargerðin og kennslubækur 

með myndum áttu einnig að ýta undir sköpunargleði nemenda og vandvirkni. Fyrsta 

kennslubókin prentuð í lit var Gagn og gaman sem kom út árið 1958 (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008, bls. 70–71). 

2.3.2 Gagnfræðaskólarnir 

Konurnar þrjár sem viðtöl voru tekin við í þágu rannsóknarinnar voru allar í 

gagnfræðanámi í fleiri en einum skóla. Þær eldri, fæddar á árunum 1935–1936 kláruðu 

1. bekk gagnfræðastigsins í barnaskólum. Önnur þeirra var í Barnaskóla Raufarhafnar en 

hin í Vesturbæjarskóla. Sú fyrrnefnda hélt námi sínu áfram við Gagnfræðaskóla 

Akureyrar en hin síðarnefnda byrjaði í 2. bekk í Gagnfræðaskóla Vesturbæjar en þurfti 

að taka bekkinn upp aftur vegna veikinda og lauk námi sínu í Gagnfræðaskóla 

Austurbæjar. Yngsta konan, fædd 1937, tók ekki 1. bekk gagnfræðanáms í barnaskóla. 

Tvo fyrstu bekki gagnfræðanáms kláraði hún í Gagnfræðaskólanum við Hringbraut og 

útskrifaðist síðan sem gagnfræðingur frá Gagnfræðaskóla Austurbæjar. 

2.3.2.1 Gagnfræðaskólinn í Reykjavík 1946–47 og 1947–48 

Skólinn hét Ungmennaskólinn í Reykjavík árin 1928–1930, en síðan var nafni hans 

breytt og var hann nefndur Gagnfræðaskólinn í Reykjavík. Árið 1951 var nafni skólans 

aftur breytt og var hann nefndur Gagnfræðaskóli Austurbæjar. Skólinn var einnig 

kenndur við Ingimar Jónsson skólastjóra og nefndur Ingimarsskóli (Barna- og 

gagnfræðaskólar Reykjavíkur, Skólaskýrsla 1956–1963, 1958, bls. 9).  

Skólaárið  1946–47 voru í skólanum 112 nemendur í 3. bekk sem skipt var niður á 

þrjár deildir sem störfuðu í skólahúsi við Lindargötu og í 2. bekk voru alls 253 nemendur 

sem skipt var niður á sex deildir. Þrjár deildanna voru í Sjómannaskólanum og hinar 
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þrjár voru í skólahúsinu við Lindargötu. Í 1. bekk voru 295 nemendur í sjö deildum. 

Fjórar deildanna voru til húsa í skólahúsinu við Lindargötu en þrjár voru staðsettar í 

Sjómannaskólanum. Í skólanum var reynt eftir bestu getu að skipta nemendum þannig 

upp í deildir að „[...] í hverri deild væru sem samstæðastir nemendur að þroska og 

kunnáttu“ (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1946–47, 1948, bls. 4). 

 Í skólanum var mikil áhersla lögð á íslensku og enskunám þar sem flestar 

kennslustundir, eða 5 samtals á viku, voru kenndar í þeim greinum í 1.–3. bekk. Næst 

mest áhersla virðist hafa verið lög á reikning, stærðfræði og dönskukennslu þar sem 4–

5 kennslustundir á viku voru nýttar í þau fög á fyrstu þremur árum gagnfræðanámsins. 

Á þessum árum voru einhverjir nemendur í bæði 2. og 3. bekk sem fengu að sitja 

námskeið í eðlisfræði og stærðfræði til undirbúnings undir miðskólapróf vegna 

inngöngu í kennaraskóla eða menntaskóla (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1946–

47, 1948, bls. 4). 

Á skólaárinu 1946–47 var farið eftir nýju lögunum um gagnfræðanám hvað 

varðaði fjármál skólans og í sambandi við ráðningu kennara. Sú breyting hafði það í för 

með sér að laun kennara voru nú greidd úr ríkissjóði og kennararnir voru ráðnir af 

menntamálaráðuneytinu. Sex nýir kennarar voru ráðnir, tveir létu af störfum, og voru 

kennararnir því orðnir 12 talsins að skólastjóra meðtöldum árið 1947 (Skýrsla 

Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1946–47, 1948, bls. 48). 

Á þessum árum hafði skólinn aðsetur sitt í húsnæði Franska spítalans við 

Lindargötu eins og áður hafði tíðkast en nýtt skólahús við Barónsstíg var í byggingu. 

Skólinn leigði fjórar skólastofur í Sjómannaskólanum í Rauðarárholti. Þrjár af stofunum 

voru notaðar sem kennslustofur en ein stofan var bæði kennarastofa og áhaldageymsla. 

Á skólaárinu 1946–47 varð að vísa mörgum nemendum frá vegna þrengsla þrátt fyrir að 

tvísetið væri í allar kennslustofur (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1946–47, 1948, 

bls. 61).  

Í skýrslu Gagnfræðaskólans í Reykjavík frá vetrinum 1947–48 kemur fram að 

skólanefnd hafi þar verið sett af og sé nú starf hennar framvegis undir fræðsluráði 

Reykjavíkur í kjölfar setningar laga nr. 34, 25. gr. sem sett voru þann 29. apríl 1946. Á 

skólaárinu 1947–48 tóku lögin um gagnfræðanám gildi sem sett voru 7. maí 1946. Þrátt 

fyrir að lögin hafi verið tekin í gildi var skólinn á þessum tíma samt sem áður ennþá 

þriggja ára skóli og miðaði við inngöngu 14 ára nemenda. Í skýrslu Gagnfræðaskólans í 

Reykjavík 1947–48 stendur ritað:  
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Í Reykjavík voru fræðslulögin nýju látin koma til framkvæmda á þessu ári. 

Voru börn látin taka barnapróf á 13. ári og eiga þau að fá gagnfræðanám 

eftir nýju lögunum. Næsta vetur mun nám þeirra þó fara fram í 

barnaskólunum, en gagnfræðaskólarnir taka við þeim börnum, sem 

fullnaðarprófi luku eftir eldri lögum, svo sem verið hefir (bls. 62). 

Í skýrslu skólans (1947–48) segir ennfremur að skólinn hafi verið settur þann 23. 

september og að í 3. bekk hafi verið 179 nemendur sem skipt var upp í fimm 

bekkjardeildir. Voru nemendur við nám annaðhvort í Sjómannaskólanum nýja eða í 

skólahúsinu við Lindargötu. Í 2. bekk voru við nám 186 nemendur sem einnig skiptust á 

skólahúsin tvö. Í 1. bekk voru langflestu nemendurnir, eða 306 talsins. Nemendum í 1. 

bekk var skipt í níu deildir, fjórar voru í Lindargötu, tvær í Austurbæjarbarnaskólanum, 

tvær í Sjómannaskólanum og ein í Laugarnesskóla. Viðbótardeildir þurfti að setja upp í 

barnaskólunum til að anna eftirspurninni. Nemendum skólanna var skipt upp eftir getu 

og þroska (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1947–48, 1948,  bls. 4–5). Til þess að 

geta komist inn í 1. bekk gagnfræðaskólans þurftu nemendur að hafa lokið 

fullnaðarprófi barnafræðslunnar. Þeir máttu ekki vera haldnir næmum sjúkdómi og áttu 

að vera 14 ára. Þó var hægt að sækja um undanþágu til að byrja fyrr, eða við 13 ára 

aldurinn (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1947–48, 1948, bls. 62). 

Sem fyrr voru flestar kennslustundir, eða um 5 stundir á viku nýttar í 

íslenskukennslu, ensku og dönsku auk reiknings. En auk þessara greina voru aðrar 

námsgreinar skólans: Saga, félagsfræði, landafræði, náttúrufræði, heilsufræði, 

bókfærsla, vélritun, teiknun, leikfimi, stærðfræði, eðlisfræði og söngur. Í 1. bekk voru 

kenndar 32 kennslustundir á viku. Í 2. bekk voru þær aðeins fleiri, eða 35 og 36 

kennslustundir voru kenndar á viku þegar komið var í 3. bekk. Kennarar skólans voru 27 

talsins, frá vetrinum 1947 til vorsins 1948, og af þeim voru 17 fastráðnir. Af þessum 27 

kennurum var einungis ein kona að kenna við skólann á þessum tíma (Skýrsla 

Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1947–48, 1948, bls. 49–52).  

Í skýrslu skólans segir einnig að miðskólapróf (landspróf) hafi verið 18.–31. maí 

árið 1948 og var skóla slitið 2. júní það sama ár. Prófið tóku nemendur bæði úr 2. og 3. 

bekk og voru þeir 35 samtals. Verkefnin voru að miklu leyti í stílum og í skriflegri 

stærðfræði. Enda var á þessum árum mjög mikil áhersla lögð á réttritunaræfingar, 

ritgerðir, kvæði og endursagnir í skólanum (Skýrsla Gagnfræðaskólans í Reykjavík 1947–

48, 1948, bls. 53–55). 
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2.3.2.2 Gagnfræðaskóli Reykvíkinga 1945–47, Gagnfræðaskóli Vesturbæjar 1947–49 

Árið 1945 flutti skólinn úr húsnæði sínu í Iðnskólahúsinu við Lækjargötu og Vonarstræti 

yfir í hús Stýrimannaskólans við Öldugötu 23.  Skólinn var settur þann 21. september 

árið 1947. Í skólanum voru 287 nemendur vorið 1947. Af 21 kennurum skólans voru 

tvær konur (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–1947, 1950). 

Gagnfræðapróf, líka kallað landspróf, var haldið í fyrsta sinn 15.–28. maí árið 1946 

í Gagnfræðaskóla Reykvíkinga. Til þess að standast prófið þurfti einkunnina 6,0 sem 

meðaleinkunn en til að standast gagnfræðapróf eða miðskólapróf eins og það var kallað 

í fræðslulögunum þurfti að ná 5,0 í meðaleinkunn. Af þeim 76 nemendum sem tóku 

prófið árið 1946 náðu 66 að útskrifast þann 15. júní (Skýrsla Gagnfræðaskóla 

Reykvíkinga 1945–1947, 1950, bls. 30). Prófið var haldið í annað sinn 16.–31. maí árið 

1947. Landspróf var í öllum greinum fyrir utan ritleikni, teikningu og leikfimi.  Allir 107 

nemendur 2. bekkjar ætluðu í prófið, en af þeim hættu fjórir við vegna veikinda, 2 luku 

því um haustið og 17 féllu vorið 1947. Útskrifaðir gagnfræðingar voru þannig 88 (Skýrsla 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–1947, 1950, bls. 75). 

Um námsefni skólans er það að segja að námsefni  bæði 3. og 4. bekkjar var hið 

sama og í samsvarandi bekkjum menntaskóla. Í 1.–3. bekk voru flestar kennslustundir í 

stærðfræði eða 5–6 á viku, næstflestar í íslensku og dönsku eða 4–5. Í 4. bekk voru ekki 

nema 3–4 kennslustundir á viku í þessum greinum. Í 1. og 2. bekk var mikil áhersla lögð 

á stíla og endursagnir og í íslensku var ritgerðum skilað hálfsmánaðarlega. Áhersla var 

lögð á bragfræði og að læra kvæði (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–1947, 

1950, bls. 24–25). 

Guðni Jónsson var ráðinn skólastjóri í kjölfar sviplegs andláts skólastjórans Knúts 

Arngrímssonar á milli jóla og nýárs árið 1945. Við skólasetningarathöfnina 21. 

september árið 1946 hélt Guðni ræðu þar sem hann fór út í ýmislegt. Þar ræðir hann 

meðal annars um að Gagnfræðaskóli Reykvíkinga sé enn einkaskóli og hugmyndir séu 

uppi um að bæta tveimur bekkjum við hann, þeim 5. og 6. og gera hann þannig að 

menntaskóla. Í ræðu sinni segir hann að framtíð skólans sé á krossgötum á þessum tíma 

þar sem ekki sé víst hvort skólinn verði felldur inn í kerfi hinnar nýju skólalöggjafar eða 

með hvað hætti það verði. En fyrirstöðuna sagði hann vera þá að í fræðslulögunum 

væri tekið fram að menntaskólar landsins megi bara vera tveir á höfuðborgarsvæðinu 

fyrir utan Verzlunarskólann og ef hinn þriðji liti dagsins ljós þá þyrfti hann að vera uppi í 

sveit. Í setningarræðu sinni talaði skólastjórinn til nemendanna, gaf þeim heilræði 

varðandi nám og benti þeim á að skólann ætti að taka alvarlega því hann sé vinnustöð. 
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Ekkert er skafið ofan af hlutunum, sem dæmi segir skólastjórinn í ræðunni að fyrir 

hraust ungmenni sé 5 tíma heimalestur á dag ekki of mikil vinna (Skýrsla 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–1947, 1950, bls. 45–50). Þar segir hann meðal 

annars líka:  

Eg segi ykkur satt, letingjar, slæpingjar og hégómamenn eiga ekkert erindi í 

þennan skóla. Þeir sem koma hingað fyrir fordildar sakir, til þess að þeir geti 

sagt, að þeir séu í skóla, eða þeir, sem koma hingað til þess að skjóta sér 

undan störfum , svo sem heimilishjálp eða annarri heiðarlegri vinnu, þeir 

hafa hingað illt erindi (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–47, 1950, 

bls. 50). 

Ennfremur minntist skólastjórinn oft á það í ræðu sinni að börnin skuli muna að þau séu 

nú vinnandi fólk, með skólann sem vinnustöð. Í framhaldinu mælti hann þessi orð sem 

hann vonaðist til að yrðu unga fólkinu heilræði í gegnum lífið: „Víst ávallt þeim vana 

halt: vinna, lesa og iðja“.  Hann mælti svo með því að frístundaiðkun væri einkum 

stunduð á kvöldin eða um helgar enda segir í ræðunni:  

Minnizt þess að þið eruð vinnandi fólk. Tími ykkar er bundinn vinnustöð 

ykkar, skólanum, en ekki fánýtri og hégómlegri lausung þeirra borgarbarna, 

sem aldrei hafa fengið að njóta þess tækifæris, sem ykkur er gefið, eða þá 

misnotað það of mjög (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–47, 1950, 

bls. 50). 

Skólinn hét Gagnfræðaskóli Reykvíkinga árin 1928–1947. En 16. september 1947 var 

nafni skólans breytt í Gagnfræðaskóli Vesturbæjar. Skólinn var einnig þekktur undir 

nafninu Ágústarskóli, kenndur við Ágúst H. Bjarnason ( Barna- og gagnfræðaskólar 

Reykjavíkur, Skólaskýrsla 1956–1963, 1958, bls. 9–10). Í skýrslu Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar (1947–49) segir að breyting hafi verið á yfirstjórn skólans og  

Gagnfræðaskóli Reykvíkinga veiti frá og með árinu 1947 fræðslu á gagnfræðastigi 

samkvæmt nýju fræðslulögunum og því taki skólinn að sér það hlutverk að gegna 

hlutverki Gagnfræðaskóla Vesturbæjar, eftir því sem ástæður leyfa. Þær helstu 

breytingar sem fjallar er um að auki eru að skólaráðið var sett niður og yfirstjórn 

skólans var því komin í hendur fræðsluráðs Reykjavíkur, 4. bekkur var lagður niður og 

teknar voru inn í skólann tvær deildir í 1. bekk sem höfðu lokið fullnaðarprófi úr 

barnaskóla og þurftu ekki að þreyta inntökupróf. Var skólasetningin þann 27. 

september árið 1947 (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–49, 1950, bls. 5–6). Í 
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skólanum voru þá alls 311 nemendur, 158 nemendur voru í 1. bekk í sjö deildum,  í 2. 

bekk voru 108 nemendur í fjórum deildum og í 3. bekk voru 45 nemendur í tveimur 

deildum (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–49, 1950, bls. 14). Af 23 kennurum 

skólans voru aðeins 2 konur á þessu tímabili (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 

1947–49, 1950, bls. 37). 

Námsefni 3. bekkjar var á þessum tíma eftir forskrift hliðstæðra bekkja í 

menntaskólum. Í 1. og 2. bekk var mikil áhersla lögð á málfræði, setningafræði, 

bragfræði og stílagerð og forníslenskar sagnir. Vorið 1948 var landspróf haldið 18.–31. 

maí og þreyttu 107 nemendur prófið. Af þeim luku 5 nemendur ekki prófinu og 15 féllu. 

Þannig voru það að lokum 87 gagnfræðingar sem útskrifuðust og voru 33 nemendur 

með 3. einkunn, 47 nemendur með 2. einkunn og 7 nemendur með 1. einkunn. Útskrift 

var haldin 16. júní 1948 (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–49, 1950, bls. 41–

49). 

Í ræðu sem skólastjóri skólans Guðni Jónsson, fór með í skólasetningunni 1947, er 

meðal annars fjallað um menntaþrá unga fólksins og hvernig einkaskólarnir opnuðu 

dyrnar fyrir þeim nemendum sem áður hafði verið hafnað um inngöngu í frekara nám. Í 

ræðu sinni talaði skólastjórinn meðal annars um það að því miður hafi einkaskólinn: 

„Gagnfræðaskóli Reykvíkinga“ þurft að breytast í ríkisrekinn skóla á þessum tíma vegna 

mikillar dýrtíðar og erfiðleika við rekstur skólans. Af þeim sökum fékk hann nafnið 

Gagnfræðaskóli Vesturbæjar og var settur undir fræðslulögin nýju. Í ræðunni fjallar 

Guðni Jónsson einnig um það að 1. bekkingum skólans verði skipt á Miðbæjarskólann 

og Melaskólann og kennsla þeirra eigi að miða að því að nemendurnir geti annaðhvort 

tekið landspróf eða gagnfræðapróf að þessum námstíma loknum. Aðrir nemendur 

skólans sem lærðu í skólahúsinu á Öldugötu áttu áfram að vera við nám á 

menntaskólastigi eins og áður hafði tíðkast (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–

49, 1950, bls. 6–12). En um þá nemendur sagði hann: 

Til þeirra nær ekki sú breyting, sem smám saman verður á tilhögun skólans, 

þar eð þeir hafa gengið inn í hann, áður en hún var ákveðin og með þeim 

undirbúningi, sem hingað til hefir verið heimtaður til þess að mega setjast í 

1. bekk á menntaskólastigi (Skýrsla Gagnfræðaskóla Vesturbæjar 1947–49, 

1950, bls. 12). 

Skólastjórinn fór ítarlega yfir hinar nýju breytingar vegna fræðslulagana í ræðu sinni, 

hann fjallaði um ábyrgð nemenda á námi sínu og lagði áherslu á það að nemendur 

nýttu tímann sinn á réttan hátt til þess að þeir yrðu góðir og gildir samfélagþegnar í 
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framtíðinni. Ræðan sem náði yfir margar blaðsíður endaði síðan á þessum orðum: 

„Látið ykkur því skiljast, þegar á unga aldri, að hver er sinnar gæfu smiður, og breytið í 

samræmi við það. Að svo mæltu segi ég skólann settan“ (Skýrsla Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar 1947–49, bls. 14). 

2.3.2.3 Gagnfræðaskóli Akureyrar 

Gagnfræðaskóli Akureyrar var stofnaður árið 1930. Skólinn hafði það orð á sér til að 

byrja með að hann væri tossaskóli og þótti fínna að vera við nám í hinum skóla 

bæjarins. Í fyrstu voru einu kennslutæki skólans hnattlíkan og landakort. Fyrstu árin var 

skólinn í sama húsnæði og Iðnskólinn en eignaðist eigið húsnæði í kringum 1943. Við 

skólann voru bæði verknámsdeildir og bóknámsdeildir og landspróf var tekið upp í 

skólanum árið 1950. Landsprófsdeildir störfuðu við skólann til ársins 1974 þegar það 

próf rann saman við gagnfræðaprófið. Nemendur gengust undir gagnfræðapróf í 

síðasta sinn við skólann árið 1977 og landspróf var þreytt í síðasta sinn árið 1976 og 

höfðu þá útskrifast 2803 gagnfræðingar við skólann (Bernharð Haraldsson, 2009).  

Samkvæmt fræðslulögum frá 1946 áttu bæði Menntaskólinn á Akureyri og 

Menntaskólinn í Reykjavík  lagalega séð að leggja niður gagnfræðadeildirnar sem þeir 

höfðu verið að starfrækja, því lögum samkvæmt átti aðeins að starfrækja menntadeildir 

eða lærdómsdeildir í menntaskólunum undir stúdentspróf. Forsvarsmenn 

Menntaskólans á Akureyri börðust harkalega fyrir því að halda í gagnfræðadeildir sínar 

og beittu oft á tíðum ósanngjörnum aðferðum við val á nemendum inn í skólann. Oft 

voru nemendur valdir inn í skólann í gegnum klíkuskap eða eftir geðþótta og einnig var 

stundum dregið um það hvaða nemendur kæmust inn í skólann. Því sat Gagnfræðaskóli 

Akureyrar uppi með oft á tíðum lakari nemendur og forsvarsmenn skólans voru ekki 

sáttir með það. Voru deilur á milli skólastjórnenda og kennara í gangi í langan tíma og 

gengu á tímabili svo langt að sumir vildu halda að kennarar skólans væru ekki nógu 

hæfir. Var þá gerð rannsókn á störfum skólans sem endaði á þá leið að traust var aftur 

sett á kennara skólans. Deilur á milli skólanna tveggja, sem stóðu frá árunum 1946–

1952, enduðu síðan í sátt þegar Þorsteinn M. Jónsson skólastjóri Gagnfræðaskólans og 

Þórarinn Björnsson skólameistari Menntaskólans grófu  stríðsöxina (Bernharð 

Haraldsson, 2009; Helgi Skúli Kjartansson, 2013). 

2.3.2.4 Umfjöllun Morgunblaðsins um gagnfræðanám 1948–1949 

Í grein Morgunblaðsins, frá 1. september árið 1948, er fjallað um það að 

gagnfræðadeildir verði starfræktar við barnaskóla bæjarins þann veturinn fyrir börn 

sem luku barnaprófi vorið 1948. Stendur þar einnig að í þessum deildum verði kennsla 
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miðuð við námsskrá í 1. bekk gagnfræðastigsins. Samkvæmt nýju fræðslulögunum var 

því kennsla barnaskólanna eftir breyttri námsskrá veturinn 1947 vegna þess að lögin 

voru látin koma til framkvæmda í Reykjavík 1. september 1947. Vorið 1948 tóku börn í 

13 ára deildum barnaskóla fullnaðarpróf eins og venja var og luku þannig skólaskyldu 

sinni. Börn í tólf ára deildum tóku sama prófið sem gilti sem barnapróf fyrir þau sem 

náðu prófinu. Börnin áttu því eftir tvö ár í skyldunámi  (Gagnfræðadeildir starfræktar 

við barnaskóla bæjarins í vetur. Þær sækja öll 13 ára börn, er lokið hafa barnaprófi, 

1948, bls. 12).  

Í grein frá 1. september 1949 er fjallað um það að vegna fræðslulaganna muni í 

bænum vera starfandi fjórir gagnfræðaskólar veturinn 1949 og flest þeirra barna sem 

voru í gagnfræðadeildum barnaskólanna  veturinn áður sem og flest barnanna sem luku 

barnaprófi vorið 1949 muni sækja þá. Var börnunum síðan skipt niður á skólana eftir 

ákveðnum reglum. Þar kemur fram að framkvæmd nýju fræðslulaganna hafi í raun 

hafist með  barnaprófi vorið 1948 í Reykjavík og kennslu í gagnfræðadeildum 

barnaskólanna um veturinn 1948. Nemendur gagnfræðadeilda barnaskólanna fóru því í 

2. bekk gagnfræðaskólanna sem gátu farið að taka við fleiri nemendum en áður. Í 

Miðbæjarskóla og Laugarnesskóla voru gagnfræðadeildir en í Austurbæjarskóla og 

Melaskóla voru einungis börn á aldrinum 7-12 ára og því ekki gagnfræðadeildir 

(Framkvæmd fræðslulaga — Fjórir gagnfræðaskólar. Rætt við fræðslufullfrúa og 

skólastjóra, 1949, bls. 4). Nemendur 1. bekkjar voru börn fædd 1936, sem höfðu lokið 

barnaprófi og nemendur 2. bekkjar voru börn fædd árið 1935, sem voru í 

gagnfræðadeildum barnaskólans veturinn áður og höfðu lokið ársprófi. Börn fædd 1935 

sem höfðu lokið barnaprófi voru skólaskyld veturinn 1949 og fór kennsla fram í 

eftirtöldum gagnfræðaskólum:  

 Gagnfræðaskólanum við Hringbraut: Gagnfræðaskólinn var í húsi nr. 122 við 

Hringbraut. Í skólanum voru 6 deildir. Þeir nemendur sem luku 1. bekk 

gagnfræðadeildar Melaskóla veturinn 1948 og börn í deildum: 12 ára A, 12 C og 

12 E í Melaskóla sem luku barnaprófi vorið 1949 áttu að sækja 

Gagnfræðaskólann við Hringbraut. Árni Þórðarson, kennari var skólastjóri 

skólans. 

 Gagnfræðaskóla Vesturbæjar: Skólinn starfaði í Stýrimannaskólanum og voru þar 

10 deildir. Auk þeirra nemenda, sem fyrir voru í skólanum, voru teknar inn 2 

deildir í 1. bekk. Það voru börn sem luku barnaprófi um vorið úr deildunum 12 B 

og 12 D í Melaskóla. í 2. bekk voru tekin inn börn fædd árið 1935 sem höfðu verið 

í gagnfræðadeildum Miðbæjarskóla og áttu heima vestan Lækjargötu. 
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 Gagnfræðaskólanum við Lindargötu: Endurbætur höfðu verið gerðar á Franska 

spítalanum og haustið 1949 tók þar til starfa sjálfstæður skóli með 8 deildum. Í 2. 

bekk þess skóla fóru þau börn sem voru í gagnfræðadeildum Miðbæjarskólans 

veturinn áður og áttu heima austan Lækjargötu, en hin fóru í Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar. 

 Gagnfræðaskóla Austurbæjar: Hann starfaði áður í Franska spítalanum og 

Sjómannaskólanum en tók árið 1949 til starfa í nýrri skólabyggingu við Egilsgötu 

(Frá gagnfræðaskólunum í Reykjavík, 1949, bls. 11). 
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2.4 Þróun í kennaramenntun og fagmennsku 

Í þessum kafla er farið gróflega yfir þróun í kennslu, kennaramenntun og skólastarfi á 

undanförnum áratugum. Á síðustu áratugum hefur það komið æ skýrar fram með 

hverju ári hversu mikillar þekkingar, innsæis og áhuga kennsla krefst af kennurum 

vegna þess hversu djúpstæð áhrif kennsla þeirra, viðhorf og skilningur geta haft á 

skólastarfið. Ekkert hefur eins mikil áhrif á nám nemenda og skólastarf allt og samstarf 

kennara við nemendur, foreldra þeirra og það fagfólk sem þeir geta þurft að hafa 

samskipti við (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007, bls. 58). 

2.4.1 Þróun kennaramenntunar 

Þróun kennaramenntunar er hægt að skipta í tímabil eftir félagslegum veruleika þess 

samfélags sem um er verið að ræða og ríkjandi menningu hverju sinni. Oft á tíðum hafa 

átök átt sér stað á milli stjórnenda menntastofnana, stjórnvalda og fagfólks og hafa þau 

átök margsinnis sprottið upp vegna ólíkra viðhorfa fagfólks og helstu ráðamanna 

(Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007, bls. 57). Stofnun Kennaraháskóla Íslands árið 1908 lagði 

grunninn að fagstétt barnakennara og hafa árin 1908 til 1930 verið tengd við 

stofnfestingarskeið barnafræðslunnar (Loftur Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012, 

bls. 2). Síðan í kringum miðja tuttugustu öldina voru nokkrir skólar sem buðu upp á 

kennaramenntun sem undirbúning undir kennslu í barnaskólum og gagnfræðaskólum. 

Handíða- og myndlistarskólinn sem stofnaður var 1940 bauð upp á slíka menntun, 

einnig Húsmæðraskóli Íslands sem hóf kennslu sína árið 1942. Sömuleiðis var hægt að 

nema við Íþróttakennaraskólann á Laugarvatni sem tók til starfa 1942 og árið 1959 

útskrifuðust fyrstu tónlistarkennararnir úr Tónlistarskóla Reykjavíkur (Kristín 

Aðalsteinsdóttir, 2007, bls. 60). 

Við lok síðari heimstyrjaldarinnar varð mikil fólksfjölgun í þéttbýlinu, þar sem 

þéttbýlið dró að sér vinnuafl úr sveitunum. Fólk fór í auknum mæli að sækja sér 

langskólamenntun erlendis og kom til landsins uppfullt af hugmyndum, nýjum 

viðhorfum og öðruvísi sýn á mannlífið. Einhverjar þessara hugmynda höfðu síðan áhrif á 

starfsmenntun kennara með lagasetningu um menntun kennara frá árinu 1947 (nr. 

16/1947). En lög þessi áttu að koma í gegn útgáfu leiðbeiningarrita, sérstakur 

æfingaskóli átti að vera stofnaður fyrir kennaraefni auk þess sem stuðla átti að 
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framhalds-og endurmenntun kennara og kennslufræðilegum rannsóknum. Lögin 

mörkuðu mikil tímamót í sögu menntunar kennara vegna þess breytta hugsunarháttar 

og hins nýja skilnings á hlutverki skólans sem lögin sýndu fram á. Þó fékkst ekki fé til 

þess að hrinda mörgum breytingum af stað og sú hindrun varð til þess að stoppa 

margar tilraunir til úrbóta út alla 20. öldina. Það var ekki fyrr en lög um menntun 

kennara frá árinu 1963 (nr. 23/1963) voru sett sem töluverðar breytingar urðu varðandi 

starfshætti Kennaraskólans. Þá var lagt upp með það að auka skyldi beina leiðsögn í 

samræmi við hæfileika hvers nemanda, stefnt var að valfrjálsu námi og sjálfstæðum 

vinnubrögðum og nemendur áttu einnig að fást við færri námsgreinar hverju sinni en 

áður hafði tíðkast (Kristín Aðalsteinsdóttir, 2007, bls. 60–61). 

2.4.2 Fagmennska kennara 

Í lögum um grunnskóla segir að starfsfólk grunnskóla skuli rækja starf sitt af 

fagmennsku, alúð og samviskusemi og að því beri einnig að gæta kurteisi sem og 

nærgætni og lipurðar í allri framkomu gagnvart börnum, foreldrum barnanna og 

samstarfsfólki innan veggja skólanna (Lög um grunnskóla nr. 91/2008, 12. gr.). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011/2013) er einnig lögð mikil áhersla  á fagmennsku 

kennara. En þar segir einnig að mikilvægt sé að starfsfólk sýni nærgætni við nemendur 

og foreldra þeirra sem og allt annað samstarfsfólk sitt. Þar er lögð gríðarlega mikil 

áhersla á þetta. Er þar ítrekað að starfsfólk eigi að koma til móts við náms- og 

félagslegar þarfir nemenda og sinna þeim af alúð. Starfsfólk ætti því að ígrunda starfið 

reglulega, afla sér nýrrar þekkingar og sýna á þann hátt stöðuga viðleitni til að læra og 

gera betur í dag en í gær (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Þetta kemur heim og saman við niðurstöður úr íslenskri rannsókn sem gerð var á 

viðhorfum grunnskólakennara, en þar kom fram að umhyggjuþátturinn væri það 

mikilvægasta í starfi umsjónarkennarans, ásamt því að koma til móts við hvern og einn 

nemanda, skapa gott andrúmsloft í skólastofunni og halda góðum samskiptum við 

foreldra (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Kennarar sem fagstétt eru 

skuldbundnir því að gera ætíð það sem er best fyrir skjólstæðinga sína, þ.e. nemendur 

og foreldra þeirra með því að hafa siðferðileg gildi starfsins í fyrirrúmi og vinna 

samhliða skjólstæðingum sínum og samstarfsmönnum sömu stofnunar með samvirkni í 

huga. Fagmaður í kennslu þarf að notfæra sér fjölbreyttar kennsluaðferðir með það að 

augnamiði að ná til allra nemenda sinna í kennslu og hann þarf á sama tíma að hafa 

hæfileg viðfangsefni á reiðum höndum fyrir alla nemendur sína (Trausti Þorsteinsson, 

2003, bls. 188–191). 
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Kennarar hafa það hlutverk að þurfa að vera tilbúnir til að takast á við kröfur 

samfélagsins er varða menntun og skóla. Þessar kröfur eru sífellt að breytast með 

aukinni þekkingu og breyttum áherslum í tímanna rás  og þar með hefur  fagmennska 

kennara þróast töluvert og aðlagast breyttu samfélagi á undanförnum áratugum. Í 

gegnum tíðina hafa samfélagslegar og siðferðislegar aðstæður verið breytilegar og 

þannig hefur vald kennara á kennslu og námi, kennarafræði sem og þekking kennara á 

fræðum varðandi nám, kennslu og uppeldi markast af því. Fagmennska kennara hefur í 

gegnum tíðina þróast frá ósjálfstæðri fagmennsku í byrjun yfir í sjálfstæða fagmennsku 

og nú á síðari árum hefur samvirka fagmennskan verið meira og meira áberandi. 

Einkenna allra sniðanna gætir að einhverju leyti í skólastarfi í dag þrátt fyrir að 

ósjálfstæð fagmennska sé á undanhaldi. Átökin hafa verið mest milli sjálfstæðrar 

fagmennsku og samvirkrar þar sem sumum kennurum hefur fundist þeir missa ákveðin 

völd og sjálfstæði með aukinni samvirkni (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 192–199). 

2.4.2.1 Hinn ósjálfstæði fagmaður 

Hinn ósjálfstæði fagmaður er einskonar alfræðiorðabók sem hefur mikla vitneskju um 

þá fræðigrein sem hann kennir, hann ber ábyrgð á fræðslu barnanna en uppeldi barna 

er ekki á hans ábyrgð heldur foreldranna á sama tíma og nám barnanna er ekki á ábyrgð 

foreldra heldur kennara. Þessir fagmenn telja sig ekki bera ábyrgð gagnvart 

samkennurum sínum eða skólanum og finnst þeir ekki þurfa að fylgja kröfum foreldra. 

Allt námsefni og fræðsla er í samræmi við markmið aðalnámskrár. Til þess að halda 

nemendum við efnið beitir slíkur fagmaður hörðum aga og nýtir sér hvers kyns 

samkeppni. Markmiðin sem nemendur þurfa að ná eru ekki miðuð við hvert og eitt barn 

né námsefnið lagað að hverjum og einum heldur þurfa allir nemendur að keppast við 

sömu markmið. Ósjálfstæð fagmennska var við lýði fyrir 1950 en eftir þann tíma fór 

fagmennska kennara hægt og rólega að þróast yfir í sjálfstæða fagmennsku (Trausti 

Þorsteinsson, 2003, bls. 192–194). 

2.4.2.2 Hin sjálfstæða fagmennska 

Sjálfstæð fagmennska sem kom fram eftir miðja 20. öld mótaðist þegar menntun 

kennara var komin yfir á háskólastig. Í auknum mæli fóru kennarar að þróa 

kennsluhætti sína frá þeirri gömlu forskrift sem þeir höfðu vanist. Hið félagslega 

samhengi kennslu var skoðað og niðurstöður voru þær að námsumhverfi barna hefði 

greinileg áhrif á forsendur nemendanna til náms. Kennarar fóru að einbeita sér betur að 

þroska hvers og eins nemanda innan bekkjarins á sama tíma og þeir juku á tæknilega og 

vísindalega sérfræði sína. Sjálfstæðir fagmenn eru húsbændur í sinni skólastofu og í 
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samskiptum við nemendur sína og foreldra þeirra þar sem þeir ákveða sjálfir þær reglur 

sem gilda í skólastofunni og hvernig þörfum nemenda skuli mætt. Þannig líta þeir á 

foreldra og nemendur sem skjólstæðinga sína í stað þess að vinna í samvinnu með 

þeim. Staða þessara kennara einkenndist á sínum tíma af þeirri virðingarstöðu sem þeir 

höfðu innan samfélagsins. Þeir voru einskonar einyrkjar sem stjórnuðu sinni vinnu sjálfir 

og réðu þar af leiðandi sínu eigin skipulagi og hvort eða hvenær þeir endurmenntuðu 

sig (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 194–196). 

2.4.2.3  Samvirka fagmennskan 

Samvirka fagmennskan byrjaði að þróast fyrir um það bil þremur áratugum þegar 

kennarar fóru í auknum mæli að líta á aðra kennara, nemendur og foreldra sem 

samstarfsaðila í starfi sínu. Með samvirku fagmennskunni þróaðist kennarinn frá því að 

vera sjálfskipaður húsbóndi í sínu starfi yfir í að vera leiðtogi sem vinnur í samstarfi við 

aðra en einangrar sig ekki frá öðrum kennurum. Til að kennsla hvers nemanda verði 

sem best vinnur kennarinn með nemandanum til að ná fram sem bestum árangri með 

því að laga námsefni að þörfum nemandans og fá nemandann til að setja sér markmið 

og íhuga hvað megi betur fara. Slíkur fagmaður íhugar starf sitt og skoðar ítrekað 

hvernig hann geti bætt eigin kennslu. Endurmenntun kennara er byggð á 

þróunaráætlun skólans. Í þessari nýju fagmennsku er valdreifing mun meiri en áður 

þekktist þar sem skilningurinn er sá að til þess að hlutirnir gangi sem best fyrir sig sé 

best að skólasamfélagið, kennarar, foreldrar og nemendur starfi sem liðsheild að 

sameiginlegum markmiðum til að allir njóti góðs af (Trausti Þorsteinsson, 2003, bls. 

196–198). Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

13) má finna góða samantekt á því sem fagmennska í dag byggir á: 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, 

viðhorfum og siðferði starfsins. Fagmennska kennara snýst um nemendur, 

menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og góð kennsla stuðlar að 

námi og aukinni hæfni barna og ungmenna. Á kennurum hvílir ekki aðeins 

sú skylda að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að veita þeim 

tækifæri til að afla sér þekkingar og leikni, örva starfsgleði þeirra og efla 

frjóa hugsun. 
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2.5 Hefðarhyggja og þróun námskráa 

Í kjölfar setningar laga um skólakerfi og fræðsluskyldu (nr. 22/1946) einkenndist 

íslenska skólakerfið um miðja 20. öld að miklu leyti af hefðarhyggju þar sem áhersla á 

kennslu og nám var sett á fræðigreinar frekar en að kenna börnum skapandi hugsun og 

að tengja námsefni við þróun samfélagsins (Svanborg R. Jónsdóttir og Meyvant 

Þórólfsson o.fl., 2014, bls. 3). Hefðarhyggjan varð til við sögulegar aðstæður og hana 

verður að greina í því pólitíska samhengi sem hún birtist í. Það sem einkennir hana helst 

eru þjóðernisstefna, safnaðarkennslufræði og skrifleg próf og rótgrónar hugmyndir um 

greind einstaklinga og eðli þekkingar. Hugmyndir hefðarhyggju um greind felast í því að 

greind erfist fremur en að hún þróist í samskiptum við umhverfið. Þar er lögð áhersla á 

það að greindir nemendur geti lært það sem máli skiptir og komið mikilvægri þekkingu 

frá sér með því að taka próf og til þess þurfi ekki nýjar kennsluaðferðir. Samkvæmt 

hefðarhyggjunni eru nýjar kennsluaðferðir og nýtt námsefni ógn sem tekur athygli frá 

því sem mestu máli skiptir. Í upphafi 20. aldar var námsefni að miklu leyti mótað eftir 

þeim þörfum sem þjóð í sjálfstæðisbaráttu taldi þörf á. Samkomulag myndaðist um þau 

mikilvægustu þekkingaratriði sem talin voru nauðsynleg til að efla sjálfstæðisvilja 

landans. Sú hefð sem myndaðist með skriflegum prófum réð þá miklu um námsefni 

skólanna og styrkti þekkingargrunn þjóðernishyggjunnar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2008, bls. 144–145).  

Svokölluð safnaðarkennsla þessa tíma var fólst í því að nemendur lærðu staðreyndir 

upp úr bókum og voru oft yfirheyrðir hver fyrir sig og oft upp við töfluna fyrir framan 

allan bekkinn.  Umbótastefna hefur síðan mótast sem andsvar við hefðarhyggjunni og 

einkennist kennsla meira og meira af henni í dag. Umbótastefnan leggur áherslu á virkni 

nemenda í námi sínu og einnig uppeldisfræði. Einnig er þekking ferli samkvæmt 

umbótastefnunni og námsmat ætti að vera fjölbreytt til að höfða til sem flestra 

nemenda. Sú lýðræðishyggja sem felst í henni leggur áherslu meðal annars á jafna 

aðstöðu nemenda til náms, símat frekar en próf, hópavinnu og umræður. Vísindahyggja 

umbótastefnunnar felur meðal annars í sér vísindalega námskrárgerð, áherslu á notkun 

normalkúrfu, þroskasálræði og framfarahyggju (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008, bls. 

144–147).  

Hefðarhyggjan lagði áherslu á fræðigreinamiðaða námskrá en samkvæmt Michael 

Schiro (2008) eru fjórar ólíkar birtingarmyndir námskráa til. Þær flokkar hann í: 
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Fræðigreinamiðaða námskrá (e. scholar academic curriculum),  Samfélagsmiðaða 

námskrá (e. social efficiency curriculum) , Nemendamiðaða námskrá (e. learner 

centered curriculum)  og að lokum hina Umbótamiðuðu námskrá (e. social 

reconstruction curriculum).  Námskrár á Íslandi hafa þróast mikið frá því að vera 

fræðigreinamiðaðar eins og um miðja 20. öldina yfir í að vera meira nemendamiðaðar 

eða samfélagsmiðaðar (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson o.fl., 2014). Hægt 

er að lýsa því helsta sem einkennir þessar námskrár svona: 

 Fræðigreinamiðuð námskrá: Samkvæmt slíkri námskrá ræðst skipulag náms af 

forendum fræðigreina og talið er að hin mikilvægustu þekkingaratriði menningar 

felist í hinum ,,akademísku“ fræðigreinum sem mikilvægt þykir að nemendur 

tileinki sér. Nám er þannig skipulagt á forsendum fræðigreina. Kennarinn miðlar 

þekkingunni og nemandinn tekur á móti. 

 Samfélagsmiðuð námskrá: Slík námskrá miðar að því að undirbúa nemendur 

undir framtíðarsamfélag. Hugmyndin er að móta nemendur eftir þörfum 

samfélagsins og þeir eru þjálfaðir og undirbúnir undir það að verða virkir 

samfélagsþegnar sem geta tekist á við framtíðarsamfélag. Bæði skýrum og 

hlutlægum markmiðum er fylgt sem hægt er að mæla vísindalega. 

 Nemendamiðuð námskrá: Slík námskrá miðast við það að skoða þarfir 

nemandans og tekur mið af þeim í námskrárgerð. Samkvæmt slíkri námskrá liggja 

forsendur náms í samspili umhverfis og manneskjunnar. Áhersla er lögð á 

þroskahugtakið þegar möguleikar menntunar eru skoðaðir. Þekking býr innra 

með nemandanum og hann skapar sjálfur merkingu og skilning sem mótast af 

reynslu og rannsóknum á umhverfi sem verða til að hjálpa honum að skilja 

samhengi hluta betur. 

 Umbótamiðuð námskrá:  Markmið þeirrar námskrár felst í því að láta skólann 

vera stofnun sem hvetur til umbóta í samfélaginu. Markmið hennar er að mennta 

nemendur til að vinna að félagslegum umbótum til að hafa áhrif á samfélagið og 

gera það betra (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson o.fl., 2014, bls. 7–9). 
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2.6 Skólastarfið í dag 

Í dag er vitað að það að virkja nemendur í námi og ýta undir áhuga þeirra á náminu 

eykur líkurnar á því að þeir læri námsefnið. Að notast við þrautalausnir og leyfa 

nemendum að prófa að kenna hver öðrum hefur meðal annars gefið góða raun. Einnig 

virkar hvetjandi fyrir nemendur þegar þeir fá að vera virkir þátttakendur í 

kennslustundum, námsefnið er lagað eftir þörfum hvers og eins og þeir fá að læra um 

eitthvað sem tengist áhugasviði þeirra. Til að auka líkur á því að nemendur læri 

námsefnið er góð aðferð að bæta ofan á það sem þeir kunna nú þegar og notast við 

endurtekningar (Easton, 2008, Introduction. The Importance of Culture, bls. 12). 

Í dag byggist skipulag kennslu á svokölluðum grunnþáttum menntunar. En kennsla 

í grunnþáttum menntunar frá upphafi skólagöngu ætti að hafa mjög jákvæð áhrif á 

skólabrag hvers skóla fyrir sig.  Grunnþættir menntunar í hinu íslenska skólakerfi eru: 

„Læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti,  sköpun“ 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 6). Kennsla í þessum grunnþáttum á 

að fléttast inn í skólastarfið í öllum þeim fögum sem kennd eru í skólunum auk þess 

sem allur skólabragur á að endurspegla þessa grunnþætti. Lokamarkmiðið sem stefnt er 

að er að skólarnir skili af sér nemendum sem eru mjög hæfir samfélagsþegnar.  Hæfir í 

þeim skilningi að þeir hafa þróað með sér heilbrigða sjálfsmynd og vita sína styrkleika, 

eru lausir við fordóma, eru fróðir um heiminn í kringum sig og sín forréttindi og hafa 

þannig lært að sýna samkennd með öðrum og að bera virðingu fyrir umhverfinu. Þannig 

má segja að námsskráin sé bæði samfélags- og nemendamiðuð (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Mikil áhersla er einnig lögð á jákvæðan skólabrag í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Að ýta undir jákvæðan skólabrag í skólastarfi er mikilvægt 

vegna þess að: 

Jákvæður skólabragur er í eðli sínu forvarnarstarf og getur dregið úr 

neikvæðum samskiptum, s.s. einelti og öðru ofbeldi. Meðal 

grundvallarréttinda nemenda er að hafa vinnufrið í skólanum þannig að þeir 

geti náð sem bestum tökum á náminu og að kennslan nýtist þeim sem best. 

Því þarf að leggja áherslu á að skapa jákvæðan skólabrag í hverjum skóla og 

góðan vinnuanda í einstökum bekkjardeildum og námshópum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 45). 
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Góður skólabragur hefur mannréttindi og lýðræði í forgrunni og getur dregið úr einelti 

eins og fyrr segir. Skólastarf, kennsla og nám grunnskólanna er þróað með það í huga að 

útskrifa úr skólunum góða og vel gerða samfélagsþegna og á námsskráin líka að vera 

nemendamiðuð svo hún geti komið til móts við hæfni og getu hvers einstaklings fyrir sig 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Nemandamiðuð námskrá tekur mið af 

mismunandi og ólíkum þörfum, hugmyndum og aðstæðum nemenda og hún gerir ekki 

ráð fyrir að skólastarfið stjórnist algjörlega af gerðum áætlunum (Parkay, 2006). Skólinn 

eins og hann er í dag er í dag er kallaður skóli án aðgreiningar. Áhersla á jafnrétti, 

lýðræði og mannréttindi er þar höfð að leiðarljósi.  Eftirfarandi tilvitnun útskýrir í stuttu 

máli hvað felst í skóla án aðgreiningar: 

Í grunnskóla eiga allir nemendur rétt á að stunda nám við sitt hæfi. 

Tækifærin eiga að vera jöfn óháð atgervi og aðstæðum hvers og eins. Þess 

er því gætt að tækifærin ráðist ekki af því hvort nemandi er af íslensku bergi 

brotinn eða af erlendum uppruna. Þau eru óháð því hvort um drengi eða 

stúlkur er að ræða, hvar nemandi býr, hverrar stéttar hann er, hvaða 

trúarbrögð hann aðhyllist, hver kynhneigð hans er, hvernig heilsufari hans 

er háttað eða hvort hann býr við fötlun eða hverjar aðstæður hans eru. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 43). 

Kennarar ættu þannig að hafa í huga að hafa tiltæk fjölbreytt verkefni í kennslustundum 

og námskráin ætti að taka tillit til bæði alls samfélagsins sem og fræðigreinanna sem 

eru kenndar og síðast en ekki síst er mikilvægt að mikið tillit sé tekið til hvers og eins 

nemanda líka (Marsh og Willis, 2003). Þegar styðja þarf síðan nemendur til aukinna 

framfara og þátttöku með sérstökum viðbrögðum, breytingum á námsaðstæðum og 

jafnvel kennsluaðferðum skal gera rökstudda einstaklingsnámskrá í samvinnu við 

foreldra. Sú námskrá byggist á heildaraðstæðum nemenda (Stefna skóla-og 

frístundaráðs Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 23). Á þetta sérstaklega við um nemendur 

með hvers kyns greiningar, svo sem ADHD eða einhverfu, fatlaða eða nemendur af 

erlendu bergi brotna. En til að koma til móts við þessa hópa þarf stundum að móta 

námskránna með þarfir, getu og hæfni þessara einstaklinga í huga. Í 40 gr. Laga um 

grunnskóla um sérfræðiþjónustu og stoðkerfi segir meðal annars:  

Sveitarfélög skulu tryggja að sérfræðiþjónusta sé veitt í grunnskólum [...] Í 

sérfræðiþjónustu felst [...] stuðningur við nemendur og fjölskyldur þeirra og 

[...] stuðningur við starfsemi grunnskóla og starfsfólk þeirra [...] Í 

grunnskólum skal frá upphafi skólagöngu nemenda unnið að forvarnastarfi 
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með skimunum og athugunum á nemendum til að tryggja þeim kennslu og 

námsaðstoð við hæfi (Lög um grunnskóla). 

Fjölbreyttir kennsluhættir og námsumhverfi liggja einnig til grundvallar í skóla án 

aðgreiningar og endurspeglast það meðal annars í fjölbreyttu námsmati (Stefna skóla- 

og frístundaráðs Reykjavíkurborgar, 2012, bls. 20). En  námsmat felur í sér bæði mat á 

námsframvindu og námsárangri (Meyvant Þórólfsson, 2003).  Samkvæmt flokkunarkerfi 

Bloom (o.fl. 1956) skiptast hæfileikar manneskjunnar í þekkingarsvið og svo viðhorfa- 

og tilfinningasvið og að lokum leiknisvið. Alla þessa misjöfnu hæfileika verður að reyna 

á í skólastarfi (Ingvar Sigurgeirsson 1995, bls. 16). Þannig eru sumir til dæmis góðir í 

utanbókarlærdómi, aðrir góðir í tjáningu  og enn aðrir góðir í einhverju allt öðru. Allir 

verða að fá tækifæri til að láta ljós sitt skína engu að síður. 

Ingvar Sigurgeirsson (1995, bls. 29) hefur fjallað um góðar aðferðir sem henta vel í 

einstaklingsmiðaðri (einstaklingsbundinni) kennslu. Til dæmis mælir hann með því að 

komið sé til móts við þarfir og getu einstakra nemenda með því að leyfa öllum 

nemendum að kljást við sama viðfangsefnið jafnvel. En hann bendir á mikilvægi þess að 

hverjum og einum sé leyft að fara yfir það á sínum hraða. Einnig bendir hann á að hægt 

sé að skipta nemendum í námshópa eftir getu þeirra eða áhugasviði. Auk þess getur 

verið gott að leyfa nemendum að taka þátt í ákvörðunum um eigin markmið og hægt er 

að leyfa nemendum að velja sér viðfangsefni. Þannig mælir hann með því að hafa 

kennsluhætti sveigjanlega. 

Í bekkjum með fjölbreytta nemendasamsetningu er samvinnunám líka gott dæmi 

um góða kennsluaðferð. Sú kennsluaðferð snýst um hópavinnu þar sem hver og einn 

einstaklingur nýtir sína styrkleika á sama tíma og hann fær hjálp frá öðrum í hópnum. 

Þannig verður til betra tækifæri fyrir hvern og einn nemanda til að eflast sem 

einstaklingur (Guðrún Pétursdóttir, 2003, bls. 11–12). Í einstaklingsmiðaðri kennslu er 

þannig ekki óeðlilegt að verkefnin séu mis erfið eða löng sem gerir það að verkum að 

allir nemendur falla betur inn í hópinn og verða virkari sem einstaklingar (Elín G. 

Ólafsdóttir, 2004, bls. 21–23). Við val á kennsluaðferðum verður að taka mið af þörfum 

og reynslu einstakra nemenda og efla með nemendum áhuga og vinnugleði. 

Kennsluhættir eiga að taka mið af jafnrétti og jafnræði. Einnig mega þeir ekki mismuna 

nemendum, t.d. eftir kynferði, uppruna, litarhætti, fötlun o.fl. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í dag er hin hefðbundna kennslubókarkennsla á undanhaldi og meiri gaumur gefinn 

að því að hafa kennsluhætti og nám fjölbreyttara svo það geti komið til móts við þarfir 
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mismunandi nemenda með misjafna hæfni þeirra í huga. Til dæmis er meira um 

samvinnunám í dag heldur en fyrr á dögum en í samvinnu við aðra gædda mismunandi 

hæfileikum þá þroskast barn og lærir af jafningjum sínum. Í dag er skólastarf skipulagt 

meira en áður á þann hátt að kennari er leiðbeinandi fremur en stjórnandi og kennarar 

og nemendur vinna í sameiningu að úrlausnum og í samstarfi í stað þess að kennari 

mati börnin af upplýsingum af töflunni (John-Steiner og Mahn, 1996, bls. 191–204). 
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2.7 Samantekt 

2.7.1 Samfélag, hugmyndafræði og nám stúlkna/kvenna á fyrstu áratugum 20. aldar 

Í kaflanum var byrjað á því að fjalla um samfélag og hugmyndafræði á fyrstu áratugum 

20. aldar. Á þeim tíma vildu margir halda því fram að það sem einkenndi konur væri 

umfram allt innsæi og tilfinningar en eðli karla einkenndist á hinn bóginn af skynsemi og 

rökhugsun. Það að reyna að þurrka út og gera óljósan þann reginmun sem var á 

kynjunum, með viðlíka fyrirbærum og kvenréttindahreyfingum og drengjakollum 

kvenna, umdeildu tískufyrirbæri þess tíma, var áhyggjuefni jafnt karla sem margra 

kvenna. Hugmyndir varðandi kvenleika og það hlutverk sem konur ættu að gegna í 

samfélaginu áttu sér djúpar rætur, með upptök sín í íslenskri bændamenningu. 

Svokölluð húsmæðrastefna var við lýði í langan tíma í íslenskum menntamálum. Bæði 

var hún íhaldssöm og þjóðernisleg og hafði sterk pólitísk öfl á bakvið sig. Á fimmta 

áratug aldarinnar gætti áhrifa hennar meðal annars víða þar sem andstaða við 

háskólanám kvenna kom berlega í ljós. Á þessum tímum þótti einnig eðlilegt eða jafnvel 

nauðsynlegt að nám stúlkna væri „sniðið við þeirra hæfi“ (Valborg Sigurðardóttir, 

2005). Í barnaskólum og gagnfræðaskólum tíðkaðist líka að skilja kynin að í verklegum 

greinum á þessum tíma, þar sem stúlkur voru í handavinnu og strákar í smíðum (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2008).  

Á fyrstu áratugum 20. aldar voru drengir frekar hvattir til náms en stúlkur. 

Margar konur slepptu einnig takinu á draumi sínum um langskólanám vegna þess að 

þeim fannst þær þurfa að velja á milli þess að menntast eða að gifta sig og stofna 

fjölskyldu. Ríkjandi hugmyndafræði samfélagsins og stofnanna þess var þeim þannig 

ekki hliðholl og varð til þess að draga úr tækifærum þeirra til menntunar (Valborg 

Sigurðardóttir, 2005). Á þessum tímum spratt  femínismi upp sem baráttuhreyfing fyrir 

jöfnum rétti kynjanna. Femínistar hafa löngum barist gegn því feðraveldi sem enn eimir 

eftir af í dag. En birtingarmynd feðraveldis má finna í skipulagi samfélagsins, þar sem 

menn stjórna, undiroka og notfæra sér konur (Walby, 2009).   

Á stríðsárunum myndaðist mikið góðæri á Íslandi í kjölfar hersetunnar. Af þeim 

sökum þurftu konur yfirleitt ekki að vinna ef þær voru í sambúð og flestar giftust þær 

ungar og eignuðust mörg börn (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Þegar umræður um 

leikskóla höfðu fyrst látið á sér kræla á 3. og 4. áratug 20. aldar hafði ýmislegt verið gert 
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til þess að forða konum frá slíkum hugleiðingum. Sumir vildu halda því fram að börn 

sem sett væru á leikskóla yrðu veikburða og gætu jafnvel orðið hálf vansköpuð ef þau 

væru mikið í burtu frá mæðrum sínum (Valborg Sigurðardóttir, 2005). 

 Á þessum árum fannst mörgum að áherslan á að mennta alla væri of mikil því 

sýnt væri að ekki allir hefðu gáfur eða getu til langskólamenntunar. Auk þess fannst 

sumum að slíkt væri ekki æskilegt. Einn þeirra var Jónas Jónsson frá Hriflu sem var 

menntamálaráðherra á árunum 1927–1930. Hann var einn þeirra sem barðist gegn 

hinum nýju fræðslulögum vegna þess að honum fannst slík miðstýring menntakerfisins 

vera greinilegt merki kommúnisma sem hamlaði því sjálfræði og einstaklingsframtaki 

sem Íslendingar státuðu sig af. Mikil íhaldssemi og þjóðernisstefna einkenndi því 

skoðanir hans og margra annarra (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Voru skoðanir hans og 

margra annarra, karla jafnt sem kvenna, einnig litaðar af svokallaðri húsmæðrastefnu. 

Hann vildi halda í hina gömlu sveitarómantík sem einkenndist af því að hlutverk kvenna 

væri einkum falið í því að vera húsmæður og sinna börnum og búi. Með 

sveitarómantíkina í huga lét hann byggja marga húsmæðraskóla sem nutu mikilla 

vinsælda fyrst um sinn (Valborg Sigurðardóttir, 2005).    

2.7.2 Fæðing gagnfræðastigsins 

Eftir að Ísland varð lýðveldi árið 1944 voru Íslendingar með eindæmum stoltir af sínum 

íslensku rótum og almúganum sem hafði í áraraðir verið að miklu leyti sjálfmenntaður 

og að sögn Íslendinga betur læs en gekk og gerðist annarsstaðar. Einkum þótti fólki 

vænt um hina íslensku sveit og sveitamenningu. Á velmegunartímum 5. áratugarins var 

það ákvörðun Nýsköpunarstjórnarinnar að skapa ríkt velferðarsamfélag hér á landi með 

áherslu á tækninýjungar, iðnað og vísindi. Til að vinna að þessu markmiði ákvað stjórnin 

að efla menntun í landinu. Umframeftirspurn eftir menntun var vaxandi vandamál á 

eftirstríðsárunum vegna aukinnar menntaþrár unga fólksins og mikillar fólksfjölgunar. 

Af þessu leiddi að skólamálanefnd sá fram á það að til að halda í við aðrar svokallaðar 

„menningarþjóðir“ þyrfti að gefa fleirum færi á að komast í menntaskólana og fullnægja 

eftirspurn eftir menntun. Sú leið sem gat uppfyllt það var að lengja skólaskylduna um 

eitt ár og hvetja flest ungmenni til þess að halda áfram í skyldunáminu í eitt eða tvö ár. 

Af þessu fæddist hugmyndin um gagnfræðastigið og hugmyndin sú gekk þvert gegn 

hinni þjóðlegu íhaldssemi sem margir aðhylltust (Helgi Skúli Kjartansson, 2008).   

Fræðslulögunum var því komið á árið 1946, en með þeim átti að gefa fleirum 

kost á góðri menntun. Einnig átti nám allra skóla að vera samræmanlegt og jafngilt. 

Með fræðslulögunum var síðan fullnaðarprófi, eða lokaprófi úr barnaskóla flýtt um ár. 
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Átti það að vera kallað barnapróf og börnin luku því prófi um 13 ára aldur. Að sama 

skapi náði skólaskyldan nú yfir lengra tímabil og átti að vera frá 7  til 15 ára aldurs. 

Skyldunámi lauk svo með unglingaprófi (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). Fannst sumum 

hálfpartinn að sér vegið þegar átti að fara að breyta skipulagi samfélagsins með 

miðstýringu menntakerfisins og nýjum fræðslulögum. Forsvarsmenn Menntaskólans á 

Akureyri voru á meðal þeirra sem vildu halda í sjálfræði sitt og voru á móti 

miðstýringunni sem fræðslulögin fyrirskipuðu. Skólastjóri og kennarar vildu halda áfram 

kennslu á gagnfræðastigi við skólann og þráuðust lengi við að breyta því fyrirkomulagi. 

Endaði þetta meðal annars í harðri baráttu og deilum við Gagnfræðaskóla Akureyrar 

sem stóðu lengi yfir (Helgi  Skúli Kjartansson, 2013; Bernharð Haraldsson, 2009). 

Þegar fræðslulögunum frá 1946, með lögum um gagnfræðanám (nr. 48/1946), 

var komið á byrjaði menntunarstig þjóðarinnar að hækka jafnt og þétt. Þetta tímabil 

einkenndist af misjöfnum skoðunum og hugmyndum um hvað væri best að gera í 

menntamálum. Jafnframt einkenndist þessi tími af seinagangi og baráttu en þessi 

meginstef voru lýsandi fyrir innleiðinguna, aðdraganda hennar og framkvæmd laganna 

um gagnfræðanám. Þrátt fyrir að lög um gagnfræðanám hafi verið sett árið 1946 og 

þeim komið á strax í nokkrum skólum Reykjavíkur árið 1947, var gagnfræðastigið lengi 

að fæðast. Lögum um barnakennslu frá árinu 1936 hafði árið 1946 ekki enn verið 

framfylgt í mörgum sveitum landsins þegar fræðslulögunum var komið á. Þar höfðu 

farskólar verið í fararbroddi og nám barna í sveitunum hafði því verið að miklu leyti háð 

aðstæðum farkennara og barnanna sjálfra. Með tilkomu heimavistarskóla varð 

kennslan markvissari en nám barna í sveitunum var þó mun frjálslegra og styttra en 

borgarbarnanna á þessum tíma (Helgi Skúli Kjartansson, 2008).  

Það sem einkenndi helst nýbreytni við nýju fræðslulögin sneri að kerfisbindingu 

menntakerfisins og hinu nýja gagnfræðastigi sem átti að koma á. Á sama tíma var 

ákveðið að taka upp landspróf í miðskóla og svokallaðar verknámsdeildir áttu einnig að 

vera teknar upp. Skólakerfið átti að vera samræmt í eina heild en menn töldu að óþarfa 

glundroði hefði á árum áður verið í skólakerfinu sem hefði eðlilega leitt af sér mikla 

erfiðleika sem annars hefði verið hægt að koma í veg fyrir. Mest áhersla var lögð á 

kerfisbundna samræmingu menntakerfisins og jafnrétti til náms. Milliþinganefndin 

ákvað að gagnfræðastiginu yrði skipt í verknámsdeildir og bóknámsdeildir til að best 

væri hægt að mæta hæfileikum og óskum nemenda. Til þess að komast inn í bóknámið 

var þó krafist ákveðinnar lágmarkseinkunnar (Hlynur Ómar Björnsson, 2008). 

Bóknámsdeildir voru eftirsóttastar á fyrstu árum gagnfræðastigsins. Verknámsdeildirnar 

voru umdeildar til að byrja með. Vildu sumir halda því fram að aðeins lélegir námsmenn 
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færu í verknám. Aðrir óttuðust að litið yrði niður á þá sem sóttu verknám vegna þess 

hve flott og eftirsóknarvert það þótti að fara í bóknámsdeildir, fara í landspróf og svo í 

menntaskóla. Með tíð og tíma náðu verknámsdeildir þó auknum vinsældum og urðu 

þær vinsælli en bóknámsdeildir á tímabili í sumum skólum dreifbýlisins (Helgi Skúli 

Kjartansson, 2008). 

Í grein Morgunblaðsins, frá 1. september árið 1948, er fjallað um það að 

gagnfræðadeildir verði starfræktar við barnaskóla bæjarins þann veturinn fyrir börn 

sem luku barnaprófi vorið 1948. Þar er einnig fjallað um það að í þessum deildum verði 

kennsla miðuð við námsskrá í 1. bekk gagnfræðastigsins. Samkvæmt nýju 

fræðslulögunum var kennsla barnaskólanna eftir breyttri námsskrá veturinn 1947 vegna 

þess að lögin voru látin koma til framkvæmda í Reykjavík 1. september 1947. Vorið 

1948 tóku börn í 13 ára deildum barnaskóla fullnaðarpróf eins og venja var og luku 

þannig skólaskyldu sinni. Tólf ára börn tóku sama prófið sem gilti sem barnapróf fyrir 

þau sem náðu prófinu. Börnin í tólf ára deildunum áttu því eftir tvö ár í skyldunámi 

(Gagnfræðadeildir starfræktar við barnaskóla bæjarins í vetur. Þær sækja öll 13 ára 

börn, er lokið hafa barnaprófi, 1948). Þeir gagnfræðaskólar sem voru starfandi í 

Reykjavík árið 1949 voru: Gagnfræðaskólinn við Hringbraut, Gagnfræðaskóli 

Vesturbæjar, Gagnfræðaskólinn við Lindargötu og Gagnfræðaskóli Austurbæjar (Frá 

gagnfræðaskólunum í Reykjavík, 1949). 

2.7.3 Hefðarhyggja og safnaðarkennsla var einkennandi fyrir skólann um miðja 20. öld 

Í kjölfar setningar laga um skólakerfi og fræðsluskyldu ( 22/1946) einkenndist íslenska 

skólakerfið um miðja 20. öld að miklu leyti af hefðarhyggju þar sem áhersla á kennslu 

og nám var lögð á fræðigreinar frekar en að kenna börnum skapandi hugsun og að 

tengja námsefni við þróun samfélagsins (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson 

o.fl., 2014). Sú hefð sem myndaðist með skriflegum prófum réð þá miklu um námsefni 

skólanna og styrkti þekkingargrunn þjóðernishyggjunnar. Svokölluð safnaðarkennsla 

þessa tíma fólst í því að nemendur lærðu staðreyndir upp úr bókum og voru oft á tíðum 

yfirheyrðir hver fyrir sig og oft upp við töfluna fyrir framan allan bekkinn. Hefur 

umbótastefna síðan mótast sem andsvar við hefðarhyggjunni og einkennist kennsla 

meira og meira af henni í dag. Umbótastefnan leggur áherslu á virkni nemenda í námi 

sínu og einnig uppeldisfræði (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008). 

Þrátt fyrir lögin um skólakerfi og fræðsluskyldu (22/1946) var lítið verið að þróa 

námsefni á þessum tíma. Til dæmis var námsefni í stærðfræðikennslu gamaldags því 

notast var við námsefni, bæði í barna- og unglingaskólum, sem þróað hafði verið fyrir 



60 

1930. Einnig voru fáir menntaðir sérstaklega sem stærðfræðikennarar á þessum tíma 

(Kristín Bjarnadóttir, 2012). En árið 1955 urðu mikil straumhvörf í allri kennslu með 

fjölbreyttari kennsluháttum. Töflukennsla, krít og kennslubók, veggspjöld og landabréf 

höfðu verið helstu kennslugögnin og kennslan mótuð af lexíulestri og yfirheyrslukennslu 

en árið 1955 fóru segulbönd, segulhljóðritun, skuggamyndavélar og kvikmyndir fyrst að 

vera notaðar í skólum á Íslandi. Vinnubókargerðin og kennslubækur með myndum 

hjálpuðu einnig til við að ýta undir sköpunargleði nemenda sem og vandvirkni (Helgi 

Skúli Kjartansson, 2008). 

2.7.4 Fagmennska kennara hefur þróast mikið frá því fræðslulögunum var komið á og 
miklar breytingar hafa verið gerðar á kennsluháttum og námsefni  

Kröfur samfélagsins er varða menntun og skóla eru sífellt að breytast með aukinni 

þekkingu og breyttum áherslum í tímanna rás. Þar með hefur fagmennska kennara 

þróast töluvert og aðlagast breyttu samfélagi á undanförnum áratugum. Í gegnum 

tíðina hafa samfélagslegar og siðferðislegar aðstæður verið breytilegar og þannig hefur 

vald kennara á kennslu og námi, kennarafræði sem og þekking kennara á fræðum 

varðandi nám, kennslu og uppeldi markast af því. Fagmennska kennara hefur í gegnum 

tíðina þróast frá ósjálfstæðri fagmennsku í byrjun yfir í sjálfstæða fagmennsku og nú á 

síðari árum hefur samvirka fagmennskan verið meira og meira áberandi (Trausti 

Þorsteinsson, 2003). 
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3 Hvernig er rannsóknin hugsuð?  

Rannsóknin er eigindleg viðtalsrannsókn (e. qualitative research) og heimildaritgerð þar 

sem reynsla þriggja kvenna af gagnfræðanámi var skoðuð. Þær rannsóknarspurningar 

sem urðu fyrir valinu voru þessar: Hver er upplifun kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–

6. áratug 20. aldar og hvaða áhrif, ef einhver, hafði námið á líf þeirra? Einnig: Fundu 

þær fyrir þrýstingi til að fara aðra leið en drengir í námi? Þriðja rannsóknarspurningin 

er: Hvernig hafði samfélagið með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og störf 

kvenna eftir að þær höfðu lokið gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar?  Niðurstöður 

úr viðtölum voru síðan skoðaðar og metnar í ljósi ritaðra heimilda um skólamál, 

hugmyndafræði og samfélag á fyrstu áratugum 20. aldar. Áhersla var einnig lögð á að 

skoða tilkomu og útfærslu gagnfræðastigsins sem komið var á með fræðslulögunum 

árið 1946. Til þess að greina annmarka í uppfræðslu á gagnfræðastigi á þessum tíma var 

síðan farið yfir það helsta sem komið hefur í ljós að  skiptir sköpum í námi og kennslu í 

dag. Í viðtölum mínum notaði ég rannsóknarsniðið fyrirbærafræði (e. phenomeno-

logical theory). En samkvæmt slíkri nálgun mótast sýn einstaklingsins af sinni fyrrum 

reynslu og sinni eigin túlkun á henni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 243). 

Fyrirbærafræði tengist hugtakinu um virka upplifun (e. lived experience) þar sem 

upplifun viðmælenda er skoðuð ofan í kjölinn (Lichtman, 2013, bls. 83). 

3.1 Eigindleg rannsóknaraðferð 

Til eigindlegra rannasóknaraðferða teljast til að mynda tilfellarannsóknir, 

vettvangsrannsóknir, þátttökurannsóknir og fyrirbærafræði sem rannsóknaraðferð þar 

sem gagna getur meðal annars verið aflað með viðtölum og með því að fletta í gegnum 

ýmsar skýrslur eða skjöl (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 240). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir skoða upplifun einstaklinga á ákveðnum hlutum eða atburðum. 

Markmið eigindlegra rannsókna er ekki að alhæfa og koma fram með staðreyndir 

heldur skrá niður persónulega reynslu sem getur verið misjöfn á meðal fólks. Þar gegnir 

rannsakandinn stóru hlutverki þar sem hann túlkar sjálfur þau samskipti og umræður 

sem hann skráir niður (Lichtman, 2013, bls. 7). Í þessari rannsókn var stuðst við gögn og 

ritaðar heimildir sem hægt var að tengja við reynslu kvennanna sem viðtöl voru tekin 

við.   
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3.2 Gagnaöflun 

Tekin voru óstöðluð einstaklingsviðtöl. Slík viðtöl teljast til gagnasöfnunaraðferða 

eigindlegra rannsókna og fylgja því sniði að rannsakandi hefur ákveðið umræðuefnið 

fyrirfram en innihald samræðna er látið ráðast að einhverju leyti (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 289). Viðtölin voru hálf opin sem þýðir að viðtalsrammi var 

með fáum spurningum og svigrúm var gefið til að leyfa viðmælendum einnig að stjórna 

viðtalinu og þar með gefa því meiri dýpt þrátt fyrir ákveðna afmörkun (Hafdís 

Ingvarsdóttir, 2013, bls. 341). Þegar slík viðtöl eru tekin skiptir það mjög miklu máli að 

sýna viðmælendum traust, samhygð og virðingu og vera tilbúinn til að hlusta vel.  

Viðtölin voru tekin á heimilum viðmælenda minna. Útskýrt var vel fyrir þeim hvers eðlis 

viðtölin væru og hvernig þau yrðu nýtt. Viðtalsrammi var hafður meðferðis til stuðnings 

(sjá fylgiskjal A) og reyndi ég að spyrja opinna spurninga sem virka hvetjandi fyrir 

samræður. Notaði ég einnig virka hlustun og einbeitti mér að því að vera með það á 

hreinu hvað viðmælendur mínir meintu í gegnum orð sín og tilfinningar. Tóku fyrstu tvö 

viðtölin 60–70 mínútur en síðasta viðtalið tók um 50 mínútur. Öll viðtölin gengu vel fyrir 

sig og höfðu viðmælendur mínir frá miklu að segja. 

3.3 Val á viðmælendum 

Notast var við markmiðsúrtak (e. purposive sampling) sem þýðir að það úrtak er valið 

sem passar best við markmið rannsóknarinnar (Katrín Blöndal og Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013, bls. 130). Markmiðið var að finna konur fæddar á árunum 1935–

1937 til að taka þátt í rannsókninni. Einungis var leitað eftir reynslu kvenna af 

gagnfræðanámi og jafnframt aðeins kvenna sem voru einmitt fæddar á þessum árum. 

Að finna konur á þessum aldri sem væru til í að taka þátt í rannsókn hefði getað verið 

strembið en hafðist vegna kunnugleika leiðbeinanda míns við eina kvennanna. Sjálf gat 

ég haft uppi á hinum viðmælendunum vegna kunningsskapar. 

3.4 Úrvinnsla gagna  

Viðtölin voru öll hljóðrituð með diktafóni með samþykki viðmælenda. Eftir það voru 

þau skráð í heild sinni í tölvu og sameiginleg þemu fundin og skoðuð nánar.   

3.5 Umfjöllun um siðferðileg atriði 

Rannsakandi lét vita að ekki bæri skylda til að svara öllum spurningum og að hægt væri 

að hætta þátttöku hvenær sem er. Viðmælendur fengu val um að velja sér 

gervinöfn til að sjá til þess að ekki væri hægt að rekja svörin til þeirra á neinn hátt. 
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Aðeins ein kvennanna vildi halda nafnleynd en hinar tvær kusu sjálfviljugar ekki 

nafnleynd. Í þágu persónuhagsmuna mun þó föðurnafn þeirra ekki vera notað. Gögnum 

um viðtölin verður eytt að úrvinnslu lokinni. Rannsóknin er ekki leyfisskyld. 

 



 

65 

4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er kynning á viðmælendum og síðan er upplifun þeirra af skólagöngu 

sinni skoðuð með áherslu á gagnfræðanámið. Ennfremur er athugað hvort þær fundu 

fyrir þrýstingi til að fara aðra leið en drengir í námi. Helstu þemu sem komu fram verða 

skoðuð betur, en þau tengjast jákvæðum hliðum gagnfræðaskólanámsins og 

neikvæðum hliðum þess. Að lokum er skoðað hvernig samfélagið, með skipulagi sínu og 

hugmyndafræði, hafði áhrif á nám og störf kvenna eftir að þær höfðu lokið 

gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar. 

4.1 Kynning á konunum  

4.1.1   Sigurlaug   

Sigurlaug er 82 ára og er fædd árið 1935. Hún var á verslunarbraut í gagnfræðaskóla og 

útskrifaðist sem gagnfræðingur úr Gagnfræðaskóla Austurbæjar (einnig kallaður 

Ingimarsskóli). Hún kláraði 1. bekk gagnfræðanámsins í barnaskóla, fór síðan í 

Gagnfræðaskóla Vesturbæjar og þaðan í Gagnfræðaskóla Austurbæjar. Afleiðingin varð 

sú að henni fannst hún ekki alveg vera á sama stað og hinir nemendurnir í náminu 

þegar hún var komin í 4. bekk. Hún var ekki búin að læra nákvæmlega það sama og hinir 

krakkarnir og var komin styttra í sögu til dæmis. Í 2. bekk var hún eins og fyrr segir í 

Gagnfræðaskóla Vesturbæjar (einnig kallaður Gagnfræðaskóli Reykvíkinga eða 

Ágústarskóli) en var lengi veik og frá skóla. Þar var hún í undirbúningsdeild fyrir 

menntaskóla. Vegna veikinda sinna missti hún af miklu á haustönninni og gat ekki 

byrjað í 2. bekk fyrr en í febrúar aftur. Af þessum sökum átti hún að taka 2. bekk aftur 

og vera þannig með ári yngri krökkum. Þess vegna ákvað hún heldur að halda námi sínu 

áfram í Gagnfræðaskóla Austurbæjar (Ingimarsskóla) þar sem systir hennar var einnig 

við nám. Síðan tók hún aftur frí í 3. bekk og fór til frænku sinnar norður á Strandir sem 

var gift presti, en presturinn ætlaði að kenna henni heima. Sú kennsla prestsins gekk 

ekki sem skyldi og eftir að hún kom heim fékk hún leyfi frá skólastjóranum til að vera 

bara heima að lesa undir prófin vegna þess að hún þurfti að vinna svo mikið upp. 

Sigurlaug minnist þess að hafa rétt skriðið upp í 4. bekk þar sem hún tók 

gagnfræðapróf. 
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Í mörg ár var Sigurlaug hvorki í vinnu né námi vegna þess að hún var að hjúkra 

móður sinni sem var mikið veik. Hún giftist mjög ung og hefur mest alla tíð unnið við 

það að vera heimavinnandi húsmóðir og hugsað um börnin sín þrjú. Henni fannst 

gagnfræðanámið nýtast í þeim störfum sem hún vann við og íslenskukennslan úr 

gagnfræðanáminu nýttist henni vel þegar hún fór í Fjölbraut í Breiðholti þegar hún var á 

fimmtugsaldri. Þrátt fyrir að hafa mest alla tíð verið heimavinnandi húsmóðir hefur hún 

unnið við ýmis störf. Þegar hún var ung vann hún af og til í fiski. Eftir gagnfræðaskólann 

var hún einkaritari lögfræðings. Einnig hefur hún unnið í bókaverslun, hjá 

Tryggingastofnun ríkisins, unnið hjá úrsmiði á Laugavegi, í skóbúð, á Þjóðminjasafninu, 

Sjóminjasafninu og loks í Þjóðmenningarhúsinu. 

4.1.2  Guðrún 

Guðrún er 79 ára gömul, fædd 1937. Hún á tvö systkini. Pabbi hennar ferðaðist um 

landið út af vinnu sinni á sumrin svo hann þurfti að fá pössun fyrir börnin. Systkinin fóru 

öll í sitthvora sveitina á sumrin í barnæsku. Ellefu ára gömul var hún fyrst send í sveit og 

var eftir það sex sumur í sveit. Hún fór til ókunnugrar fjölskyldu, en fólkið hafði auglýst 

eftir barnapíu í blöðunum. Henni fannst mjög gaman í sveitinni. Fékk hún meðal annars 

að vera á tækjum eins og rakstrarvélum o.fl. í þeim dúr. Hún var í hlutverki vinnumanns 

í sveitinni því það var enginn vinnumaður á bænum og hún passaði líka börnin. Hún var 

í Landakoti í barnaskóla þar sem nunnur og einn prestur voru að kenna. Guðrún fór í 

Gagnfræðaskólann við Hringbraut þegar hún var búin í Landakoti og var þar í 1. og 2. 

bekk. Kennararnir í Gagnfræðaskólanum við Hringbraut voru hissa á því hversu góðar 

einkunnir nemendurnir úr Landakoti voru með. Hún var í A bekk, besta bekknum þar. 

En hún átti samt sem áður mjög erfitt með að læra algebruna í 2. bekk svo hún gafst 

upp á því að fara í landspróf eins og planið hafði verið. Af þessum sökum fór hún ekki í 

menntaskóla. Hún klárað miðskólapróf í 2. bekk en  í Gagnfræðaskólanum við 

Hringbraut voru bara 1. og 2. bekkur. Eftir 2. bekk fór hún því í Ingimarsskóla (öðru 

nafni: Gagnfræðaskóli Austurbæjar) sem var við hliðina á Austurbæjar-barnaskólanum. 

Þar kláraði hún 3. og 4. bekk.  

Guðrún stefndi alltaf á að fara í hjúkrun. En hún missti mömmu sína þegar hún 

var að ljúka gagnfræðanámi og það varð til þess eðlilega að trufla námið hjá henni. Af 

þeim sökum gafst hún upp á því að láta drauminn um hjúkrunarskólann rætast. Eftir 

gagnfræðanám flýtti Guðrún sér að fá sér vinnu til að afla peninga. Hún fór að vinna hjá 

fyrirtæki sem hét Sanitas og framleiddi Pepsí. Síðan hvatti pabbi hennar hana til að 

sækja um á Landssímanum. Til þess að geta sótt um vinnuna þurfti að hafa lokið 
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gagnfræðaprófi. Einnig þurfti hún að gangast undir gáfnapróf til að fá vinnuna. Það var 

sálfræðingur sem sá um að leggja fyrir prófið. Í prófinu var meðal annars athugað hvort 

hún þekkti þekktar byggingar sem hægt var að sjá út  um glugga hússins og hversu fljót 

hún væri að þræða perlur á band og telja þær á sama tíma. Hún fór í prófið og stóðst 

það og fékk þannig vinnuna. Stuttu síðar kynntist hún tilvonandi eiginmanni sínum og 

var að vinna á Landssímanum alveg þangað til fyrsta barnið hennar var að koma. Síðan 

fluttist fjölskyldan til Keflavíkur. Guðrún hefði mögulega getað fengið vinnu á 

símstöðinni í Keflavík eftir að hún flutti þangað. En þá var hún komin með barn og engar 

dagmömmur var að finna eða leikskólar til, svo hún varð að hætta í þessu starfi sem 

henni fannst svo skemmtilegt. Það voru engir leikskólar né dagmömmur á þessum tíma 

þannig að þegar strákarnir hennar voru litlir var hún heimavinnandi í 5 ár að hugsa um 

börnin og heimilið. Guðrún var að vinna á gæsluvelli þegar stelpan hennar var fjögurra 

og fimm ára. Guðrún hefur þannig mestalla tíð verið heimavinnandi húsmóðir. 

4.1.3 Rannveig 

Rannveig er fædd 1936. Hún er fædd og uppalin á Raufarhöfn og sótti barnaskólann 

þar. Pabbi hennar var kennari í barnaskólanum og kenndi henni íslensku og stærðfræði. 

Hún tók tvo fyrstu bekki gagnfræðastigsins í Barnaskólanum á Raufarhöfn og fór síðan 

til Akureyrar og var við nám í bóknámsdeild frá 1952–1953 þegar hún lauk 

gagnfræðaprófi 16 ára. Fór hún síðan í kaupavinnu eftir gagnfræðanám. Eftir það fór 

hún aftur til Raufarhafnar og vann á símanum þar. Síðan fór hún í Húsmæðraskólann á 

Löngumýri í Skagafirði þegar hún var sautján ára. Þetta var heimavistarskóli og stóð vist 

hennar yfir í níu mánuði, frá september til maí. Um 39 stúlkur voru þar og námið er 

henni mjög eftirminnilegt vegna þess hve gaman henni fannst í skólanum. Hún lærði 

þar margt nytsamlegt, meðal annars að vefa, gera heimilisbókhald, handavinnu, 

tillitsemi við náungann o.fl. Einnig voru kennd bókleg fög. Enn þann dag í dag heldur 

hún sambandi við nokkrar konur úr hópnum.  

Eftir að hún lauk vist sinni í Húsmæðraskólanum á Löngumýri fór hún til Englands 

og var þar í tæp tvö ár. Á Englandi var hún fyrst um sinn au-pair  og vann við að þrífa og 

passa hund heima hjá ríkri ekkju. Einnig var hún í kvöldskóla þar en lærði ekki mikið.  Þá 

fór hún að vinna á sjúkrahúsi í hálft ár á Englandi og fannst það gaman. Þar vann hún 

við matseld og þrif inni á hjúkrunarkvennaheimili. Loks þegar hún var orðin góð í 

enskunni þurfti hún að snúa heim vegna veikinda móður sinnar. Plan hennar hafði 

jafnvel verið að setjast að úti en örlögin tóku í taumana. Hún kynntist manninum sínum 

og eignaðist fljótlega barn og keypti sér hús með manni sínum. Hún giftist 21 árs gömul 
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og var gift í yfir 50 ár eða þangað til hann kvaddi lífið. Hún hefur alla tíð verið 

heimavinnandi húsmóðir. Einnig starfaði hún sem dagmamma í 38 ár. Rannveig ætlaði 

sér aldrei að fara í menntaskóla eða háskóla. En hún ætlaði í hjúkrun og til þess var nóg 

að hafa gagnfræðapróf. Þó var henni neitað um inngöngu í skólann vegna þess að hún 

var ófrísk þegar námið var að hefjast. Einnig bauðst henni að fara í hjúkrunarnám á 

Englandi, en vegna þess að hún þurfti að snúa til Íslands vegna veikinda móður sinnar 

og kynntist í framhaldinu tilvonandi eiginmanni, varð ekkert úr þeim plönum. 

4.2  Upplifun kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar 

Þegar spurt var út í upplifun kvennanna af gagnfræðanámi sínu svöruðu þær allar að 

þeim hefði þótt gaman í skólanum. Allar töluðu þær um að flestir kennaranna hefðu 

verið góðir og félagslífið í skólunum gott. Það sem var neikvætt við reynslu þeirra 

tengdist einkum einelti kennara og nemenda, kennsluháttum eins og töflukennslu og 

utanbókarlærdómi og námsgreininni stærðfræði. 

4.2.1 Hvað hafði jákvæð áhrif á reynslu og nám? 

Það sem virðist hafa skipt meginmáli hvað varðar reynslu kvennanna af gagnfræðanámi 

sínu eru kennararnir. Þeir kennarar sem höfðu áhuga á því sem þeir voru að kenna 

smituðu áhuga sínum yfir á nemendur, sem hvatti til náms. Góðir kennarar höfðu einnig 

stjórn á bekknum, náðu að halda aga innan bekkjarins eða voru siðferðislegar 

fyrirmyndir. Það að kafa dýpra í kennsluefnið og útskýra efnið vel  virðist einnig hafa 

skipt miklu máli, því kennslan varð betri og konurnar urðu áhugasamari og fljótari að 

læra efnið en ella. Einnig skipti félagslífið konurnar miklu máli á gagnfræðaskólaárunum 

og vinirnir. Ein þeirra hittir til dæmis enn þann dag í dag vinkonuhóp sinn úr 

húsmæðraskólanum reglulega. 

4.2.1.1 Hvað einkenndi góðu kennarana? 

Það sem Sigurlaugu fannst standa mest upp úr varðandi gagnfræðaskólann var hiklaust 

íslenskukennarinn hennar sem var kona. Þessi kona var ákveðin og ströng og krafðist 

þess af nemendum sínum að þeir kæmu lesnir í skólann. Sigurlaug minntist þessara 

orða kennarans í viðtalinu: 

Ef það kemur fyrir að þið lærið ekki heima, þá vil ég ekki að þið tefjið mig, ég 

vil  frekar að þið segið bara við mig fyrir tímann að þið hafið því miður ekki 

getað lært heima fyrir daginn í dag, og þá bara spyr ég ykkur einskis. 
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Hún tók nemendur upp á töflu fjórum sinnum í hverjum tíma. Þar þurftu þau að greina 

íslensku, jafnvel forníslensku o.fl. Sumir nemendanna voru hálfhræddir við þennan 

kennara vegna ákveðni hennar.  Vegna þess hve kennarinn hafði mikinn brennandi 

áhuga á því sem hún kenndi náði hún að smita Sigurlaugu af áhuga sínum á forníslensku 

og fornsögum. Fóstra Sigurlaugar sem bjó hjá henni frá 3 ára aldri og las alltaf fyrir hana 

og hjálpaði henni að læra varð henni líka hvatning og jók sömuleiðis áhuga hennar á 

íslensku, sögum og ljóðum. Í dag les Sigurlaug forníslensku eins og annað. Það vel lærði 

hún hana í barnaskóla og gagnfræðaskóla. Greinilegt er að kennsluhættir 

íslenskukennarans góða, sem Sigurlaug var svo hrifin af, virkuðu, enda segir Sigurlaug 

þannig frá: 

[...] mér fannst hún bara alveg algjörlega kennari af guðs náð. Og hinum 

kennurunum var voðalega illa við hana. Okkur fannst við alltaf vera búin að 

læra vel eftir að hafa verið hjá [kennaranum]. Það fékk enginn undir sjö hjá 

[...] [kennaranum]. 

 Sigurlaug sagði einnig að miklu fleiri karlkyns kennarar hefðu kennt sér á sinni 

skólagöngu en kvenkyns og af þessum fáu konum var ein úr barnaskóla sem hafði mikil 

áhrif á hana. Um hana sagði hún meðal annars þetta: .  

Og það var ofboðslega góð kona sem kenndi mér í barnaskólanum og hún 

fór svo yfir í Melaskóla [...] Og þá fóru svo margir krakkar sem áttu heima 

hér, svona vestarlega þangað. En ég sá svo eftir henni. Ég varð bara 

sorgmædd. Ég sá alltaf eftir henni. Hún var svo góð við mig og dásamleg.  

Einn kennarinn var henni líka sérstaklega eftirminnilegur því hann var góð siðferðisleg 

fyrirmynd. Hún lýsir reynslu sinni svona: 

Ég var föðurlaus og hann [...] varð einskonar föðurímynd fyrir mig. Hann var 

það sem komst næst því í mínu lífi, að vita hvernig væri að eiga pabba. Svo 

góður og svo réttlátur og alltaf glaður. En óánægður ef það voru læti. 

Hún lýsir því hvernig hann varð til þess að styrkja siðferðisvitund hennar með því að 

skamma hana fyrir asnalega hegðun þegar krakkarnir voru á leiklistaræfingu:  

Eitt sinn skammaði hann mig fyrir að öfundast út í vinkonur mínar sem voru 

að spila lag fyrir skólaleikritið. Ég sagði: ,, Æi, þarf ég að hlusta á þetta?“ og 

setti upp einhvern svip. Ég leit mikið upp til hans því þetta var rétt hjá 
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honum. Ég lærði svo mikið af þessum kennara þegar hann skammaði mig í 

þetta eina skipti. Það hjálpaði mér það sem eftir var af lífinu. Þannig ég 

passa mig alltaf að segja ekki neitt særandi við fólk í dag. Ég hafði fengið að 

velja leikritið, en ég tók það upp úr Æskunni og ég fékk að leika 

aðalhlutverkið, ástargyðjuna Freyju. En þetta var ábyggilega satt hjá 

kennaranum. Þetta var öfundsýki í mér. 

Mannkynssögukennarinn hennar var mjög góður kennari að hennar mati vegna þess 

hve áhugasamur hann var um það efni sem hann kenndi. Hún lýsir því svo: 

Og hann sagði ekki einungis frá því sem var í bókinni, heldur það sem hann 

vissi sjálfur eða hafði lesið í öðrum bókum. Mér fannst þetta allt svo ægilega 

spennandi. Ég hef alltaf haft svo gaman af svona. Núna til dæmis vil ég helst 

ekki lesa bækur nema það sé eitthvað sagnfræðilegt. Þetta hefur skeð þú 

veist einhvern tíman, og það er skrifað í kringum það. 

Guðrún talaði um það að í gegnum alla skólagöngu sína hefði henni fundist að 

krakkarnir lærðu allir hjá ákveðnum kennurum en ekki hinum. Hún segist hafa haft 

áhuga á íslensku síðan í barnaskóla og hefur hún því alla tíð lært íslensku upp á tíu. 

Fyrsti íslenskukennarinn hennar var kona sem var ljúf og góð og talaði einkar fallega til 

barnanna og æsti sig ekki við þau. Þessi kennari las einnig oft skemmtilegar sögur fyrir 

krakkana sem vöktu áhuga þeirra og eftirvæntingu. Guðrúnu fannst flestir kennararnir í 

gagnfræðaskólanum, Ingimarsskóla (öðru nafni Gagnfræðaskóli Austurbæjar), vera 

góðir og þá sér í lagi enskukennarinn og íslenskukennarinn. Íslenskukennarinn hennar í 

Ingimarsskóla var alveg sérstaklega eftirminnileg kona að Guðrúnar mati. Hún lýsir 

fyrstu upplifun sinni af þessari kennslukonu svo:  

Þá kemur semsagt kona [...] og hún var svona í svartri  dragt og beið þarna 

við hurðina þegar við komum inn. Hún kinkaði kolli svona og hún lét okkur 

vita það strax bara að: ,,Þið komið ekki ólesin í tíma til mín“. Og ég man 

alltaf eftir fyrsta tímanum. Þá er hún að spyrja svona eitthvað, og ég held 

það hafi ekki verið nema svona fimm strákar í bekknum og þeir voru 

náttúrulega að reyna svona eitthvað. Og þessi hafði ekki lesið og hún hélt 

þarna svaka ræðu sko, og ég tók þetta nú ekki beint til mín svoleiðis sko en 

ég ákvað að þetta kæmi ekki fyrir mig [...]   
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Guðrún segir frá sérkennilegri aðferð íslenskukennarans við að hvetja hana áfram í 

náminu, sem hafði samt þau áhrif að hún fékk 10 í íslensku á vorönn, svona:  

Og allan veturinn, þessa tvo vetur þá lærðum við hjá henni [...] og svo á 

miðsvetrarprófi þegar ég var í 4. bekk, þá segir hún sko [...] „Það er einn 

nemandi sem að fékk 10“. Og ég hérna, þessi litla mús, fer að roðna svona 

og þá er það ég. En hún ætlar að láta mig fá 9,5 en ég fékk 10. Og þetta var 

til þess að ég gæti fengið 10 um vorið. Ég skil þetta nú ekki alveg.  

Rannveig sagði í viðtali sínu að sér hefði oftast liðið vel í Gagnfræðaskólanum á 

Akureyri.  Hún lýsir því svona: „Það var bara góður andi þar og kennararnir góðir“. 

4.2.1.2 Ánægja í skóla og félagslífi 

Allar töluðu konurnar um að þeim hefði oftast liðið vel í gagnfræðaskólunum. Einnig 

ræddu þær um nám sitt í barnaskóla og sögðu þá reynslu líka hafa verið jákvæða. 

Guðrún og Rannveig minntust báðar á það að félagslífið í gagnfræðaskólunum hefði 

verið gott og þær minnast skólaballanna með gleði í hjarta. Rannveig sagði frá því 

hversu gaman sér hefði þótt að fara í salinn í Akureyrarkirkju einu sinni í mánuði þar 

sem rætt var við krakkana um ýmsa hluti og börnin fengu að heyra hvetjandi orð. 

Sigurlaug dró reynslu sína af skólagöngu sinni skemmtilega saman með eftirfarandi 

setningu: „Þú hefur ekki réttu manneskjuna til að vera óánægð með lífið [hlær]. Mér 

þótti alveg ægilega gaman í skóla“. Langskemmtilegustu minningar Rannveigar eru ekki 

frá þeim tíma sem hún var í gagnfræðaskólanum heldur þegar hún fór síðar í 

húsmæðraskóla. Þar kynntist hún stúlkum sem eru enn góðar vinkonur hennar í dag. 

Þegar ég spurði hana hvort henni hefði þótt gaman í húsmæðraskólanum svaraði hún 

svona: 

Alveg rosalega. Við vorum 37 eða 39 konur, eða ungar stelpur. Það var ein 

kona dálítið mikið eldri en við. En þetta var alveg óskaplega gaman. Maður 

lærði svo margt á þessu. Og mér finnst synd að svona skólar skyldu hafa 

verið lagðir niður, heimavistarskólar. Það finnst mér. Maður lærði svo mikið 

til heimilis og það var líka bóklegt. Það var alveg einstaklega skemmtilegt og 

bara gaman og maður lærði svo margt þar. Bara tillitsemi við hinar og bara 

að gera svo margt. Handavinnu og að vefa og bara að gera heimilisbókhald 

og það var bara svo margt inni í þessu [...] Líka leika, maður var látinn leika. 

Ég lék í leikriti úti á Sauðárkróki og víðar [hlær] og þetta var bara gaman [...] 

Og við hittumstum enn nokkrar konur. Erum enn góðar vinkonur[...] 
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Borðum svona flottar máltíðir hjá hver annarri og erum bara alltaf í 

sambandi. Já, en þetta var bara mjög gaman. Mikil útivist og svona. 

4.2.2 Neikvæðu hliðar gagnfræðanámsins 

Það sem helst kom fram sem neikvæð upplifun af gagnfræðaskólanáminu tengdist helst 

kennsluháttum eins og miklum utanbókarlærdómi og því hversu mikið krakkarnir þurftu 

að fara upp á töflu í tímum. Stærðfræði, nánar tiltekið algebra, var fag sem vafðist fyrir 

öllum konunum þremur og kom í veg fyrir að þær færu í landspróf. Einnig fannst þeim 

skorta hvatningu frá kennurum. Þá minntust konurnar á einelti kennara og nemenda og 

ófagmannlega framkomu kennara sem þær annaðhvort lentu í sjálfar eða urðu vitni að. 

4.2.2.1 Allir upp á töflu og læra utanbókar 

Sigurlaug talaði um að mikið hefði verið um að skrifa stíla og fara upp á töflu í tímum. 

Henni fannst leiðinlegt að fara svona mikið upp á töflu. Það var gert grín að þeim 

nemendum sem reiknuðu vitlaust uppi á töflu svo dæmi sé tekið. Þegar hún var spurð 

hvort allir nemendur hefðu þurft að fara upp á töflu í tímum sagði hún: ,,Já allir og 

stundum allir í bekknum í einum tíma. Þá komst allt upp. Hvort maður hefði lært heima 

og gat þetta eða ekki. En ég var voða feimin við að skrifa á töfluna“. Þegar Guðrún var 

spurð út í kennsluhætti minnist hún þess ekki að nemendur hafi mikið þurft að fara upp 

á töflu í tímum en hún man eftir miklum utanbókarlærdómi. Þegar hún var spurð hvort 

utanbókarlærdómur hefði verið mikill svaraði hún:  

Já, mjög mikill. Og bara, í 1. og 2. bekk, þá man ég eftir því að við þurftum 

að læra kvæði. Ég man ekki hvað það hét, hvaða bækur það voru. Það voru 

heilu dálkarnir. Það voru svona eins og Gunnar á Hlíðarenda, það voru 

kannski fjórar, fimm blaðsíður [...] vorum kannski að fara í skólann og 

hittumst og áttum að fara með eitthvað úr þessum kvæðum. Það var bara 

sagt: „Þú byrjar hérna“ [...] Og svo þurftum við að læra allt kvæðið. Og við 

löbbuðum svona saman og þuldum þetta og þú þurftir að læra bara allar 

þessar blaðsíður[...]. Og það var dálítið mikið. Þegar  ég var í 1. og 2. bekk, 

þá var það utanbókarlærdómur sko allt, alltaf [...]. Og ég kveið alltaf svolítið 

mikið fyrir þessu sko. Og maður hætti ekki fyrr en maður kunni það bara 

sko. Maður lét alla hlýða sér yfir heima og alls staðar bara alveg. Maður 

þurfti að læra mikið utanbókar.  

Rannveig minntist þess að krakkarnir hafi þurft að fara mikið upp á töflu að 

reikna í stærðfræði og einnig var mikill utanbókarlærdómur í öðrum fögum. Til dæmis 



 

73 

þurfti að læra mikið af ljóðum utanbókar í Gagnfræðaskóla Akureyrar. Yfirleitt hafði hún 

ánægju af því að vera í skólanum, en það sem setti svartan blett á upplifun hennar var 

reynsla hennar af einum kennara skólans. Hann tók hana sérstaklega fyrir fannst henni 

og lét hana standa uppi við töflu til að svara spurningum hvað ofan í annað, jafnvel þótt 

hún hefði engin svör. Þá stóð hún bara þar eins og þvara og leið illa.  

4.2.2.2 Illa útskýrð algebra 

Öllum viðmælendum mínum gekk vel í öllu námi þangað til kom að stærðfræðinni og þá 

einkum algebru í gagnfræðaskólanum. Rannveigu fannst stærðfræðin erfið og Sigurlaug 

sagði frá því, er hún var spurð út í skipulag á námi og kennslu gagnfræðaskólans, að sér 

hefði fundist stærðfræðin illa útskýrð og hún hafði ekki mikinn áhuga á henni. Ekki var 

útskýrt til hvers þau væru að gera þetta eða hvernig  það nýttist. Það fannst henni 

ábótavant. Hún lýsir því svona: 

Það var ja dálítið grimmt, ég hafði til dæmis lítinn áhuga á stærðfræði. Og 

ég hélt að ég gæti ekki svo mikið í stærðfræði. Og þegar ég var að reikna var 

alltaf eins og ég væri bara að leysa gestaþraut. Og kennararnir sögðu manni 

aldrei: „Til hvers er þetta“ [...]. En sko, þetta fannst mér vanta. Að útskýra af 

hverju. Ef það eru myndir með dæmunum að þá skilur maður mikið betur. 

Og mér fannst það svolítið grimmt sko, að þeir gáfu manni einhverja 

árseinkunn. Þeir gáfu manni á miðsvetrarprófi einkunn og svo aftur á 

vorprófi og svo var deilt í. 

Ennfremur hafði frammistaða hennar í algebru þau áhrif að hún gat ekki farið í 

landspróf og þaðan í menntaskóla. En menntaskólanám var eitthvað sem hún hafði 

alltaf stefnt að. Þegar Sigurlaug var um fimmtugt náði hún fyrst að læra algebruna 

þegar hún var í kvöldskóla í FB. Hún lýsir þessu svona: 

En aftur á móti þegar ég fer í fjölbraut seinna þá var sonur minn einmitt að 

ljúka þar námi og verða stúdent og ég fór að biðja hann um að hjálpa mér 

með stærðfræðina. Og það var algebra fyrst og hann sagði sko: „Þú ert alltaf 

að nota þetta mamma, þú notar þetta þegar þú ert að baka, þú notar þetta 

þegar þú ert að sauma, þú notar þetta þegar þú hugsar um að strætó fer 

þangað og svona“. Hann útskýrði stærðfræðina! En það var aldrei gert. 

Guðrún var einnig óánægð með algebrukennsluna í gagnfræðaskólanum. Hún hafði alla 

tíð getað lært stærðfræði þangað til það kom að algebrunni. Hún lýsir þessu svona:  
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Og þá er maður látinn fara að læra algebru. Og ég verð að viðurkenna það 

að þetta var nú ekki meira en þetta. Ég bara gat ekki lært hana. Og svo kom 

maður náttúrulega heim og pabbi var rosalega skúffaður sko. Að ég ætlaði 

ekki að halda áfram í þessu sko [...]. Hann hélt að ég ætlaði í menntaskóla. 

En ég bara gat ekki, ég bara kom henni ekki inn í mig. Svo ég gefst upp 

þarna. 

4.2.2.3 Nemendur voru almennt lítið hvattir áfram  

Samkvæmt Sigurlaugu var ekkert mikið verið að hvetja börn í námi eða til 

áframhaldandi náms í gagnfræðaskóla, hvorki stráka né stelpur. Sumir fengu þó 

sérmeðferð eins og einn strákur sem æfði skák. Hann var oft afsakaður þótt hann hefði 

ekki lært og þá frekar af körlunum en konunum sem kenndu í skólanum. Í barnaskóla 

upplifði hún meiri hvatningu frá kennurunum. En hún tók 1. bekk gagnfræðastigsins í 

barnaskóla. Í viðtalinu segir hún frá þessu svona:  

En aftur á móti, já ég ætlaði að segja þér að kennararnir mínir voru 

hvetjandi og ég fann að þeir voru mjög góðir í barnaskóla. En svo var ég svo 

hissa þegar ég fer upp í Stýrimannaskóla að láta innrita mig í 2. bekk og kem 

með einkunnirnar mínar. Þá vissi skólastjórinn um mig og segir: „Já, þú átt 

nú að fara í bekkinn sem er undirbúningsdeild undir menntaskólann, 

kennarinn þinn hefur talað um það við mig“. Ég varð svo undrandi eitthvað. 

Því þetta kom mér eitthvað svo á óvart. Það hafði enginn sagt neitt svona 

við mig. Og þeir krakkar, það fólk sem var í þeim bekk, þetta urðu allt 

læknar og prófessorar, lögfræðingar. Og það var mjög fátt af þeim sem urðu 

þú veist ekki mikið menntaðir. Bæði stelpurnar og strákarnir. 

Í barnaskóla upplifði hún hvatningu frá kennara þegar hann hvatti hana til 

áframhaldandi náms í framtíðinni. Hún lýsti þessu svona: 

Eina skiptið sem ég fann virkilega fyrir þrýstingi það var þegar ég var í 

barnaskóla. Ég var sko ekki í neitt ægilega góðum bekk. En þá var börnum 

raðað eftir því hvort þau kynnu  að lesa og ég kunni ekki að lesa þegar ég 

kom í skólann. En þegar ég er búin að ljúka tólf ára bekk þá sagði einn 

kennarinn við mig: „Þú ferð nú ábyggilega í tungumálanám“. Það hefur  

kannski verið vegna þess að ég var góð í íslensku. 
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Spurð hvort kynin hefðu verið hvött jafnt til áframhaldandi náms svaraði Guðrún: „Nei, 

ekkert. Ekkert. Það var engin hvatning. Ekki nein. Ég man ekki eftir því, ekki einu sinni 

bara alveg í síðustu bekkjunum sko“. Þannig fannst henni hafa verið lítið hvatning 

viðhöfð yfir höfuð, þannig ekki var gert upp á milli kynjanna að því leytinu til. Spurð 

sömu spurningar svaraði Rannveig: „Nei, það var ekkert svoleiðis“. Rannveig sagði 

einnig að kennararnir hefðu ekkert rætt um framtíðina við nemendurna. Sigurlaug 

minntist á að sér hefði einkum þótt þetta vera löstur í fari kennaranna enda sagði hún:  

Já það sem mér fannst vanta þegar ég var í gagnfræðaskóla var að kennarar 

væru að hvetja börnin áfram í því sem þau voru góð í. Allir áttu bara að læra 

það sama. Kennarar hefðu mátt hugsa meira um: „Hverju verður þessi 

góður í?“.  

4.2.2.4 Einelti og ófagmannleg framkoma kennara 

Sigurlaug tók ekki mikið eftir einelti í gagnfræðaskóla en sagði að eitthvað hefði verið 

um það í barnaskólanum. Hún minntist á atvik úr barnaskóla sem gerðist þegar hún var 

11–12 ára gömul. Í einni kennslustund var hún slegin utan undir af einum kennara 

vegna þess að kennaranum fannst hún vera að mála abstrakt mynd af fjöllum þegar 

henni hafði verið sagt að mála nákvæmlega eftir mynd upp úr blaði. Hún lýsti þessu 

svona: 

Ég var búin að vera í sveit á sumrin og svona og ég bara gleymi mér bara 

alveg ægilega ánægð og mála mín fjöll og mínar hlíðar. Engin hús. Ég var að 

hugsa um, ég man það enn, þegar við vorum að fara til berja systkinin. Þar 

voru klettar, svokallaðir Hrafnaklettar. Ég fer að mála þetta með penslinum 

og kemur hún þá að mér og segir: „Hvað er þetta?“ „Nú fjöllin og hlíðarnar“. 

Þá sagði hún eitthvað á þá leið að það væri ekki leyfilegt að gera eitthvað 

svona og svo sló hún mig utan undir. 

Þetta atvik hafði ennfremur gríðarleg áhrif á Sigurlaugu sem hvorki málaði né teiknaði 

aftur eftir þetta. Fyrir þetta atvik hafði hún haft mikinn áhuga á því að teikna og mála og 

móðir hennar hafði mikið hvatt hana áfram í því. Enda sagði hún í framhaldinu: 

Og ég var svo sár að ég fór að gráta. Kennarinn hafði sagt eitthvað á þá leið 

að þetta væri svona abstrakt hjá mér, sem var ekki móðins. Ég tók þetta 

semsagt svo nærri mér að ég teiknaði ekki meir. Og mamma hafði alltaf 
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hvatt mig áfram til að mála og fannst ég gera það svo vel. En eftir þetta 

málaði ég aldrei meir. 

Guðrún var eins og fyrr segir fyrst í gagnfræðanámi í Gagnfræðaskólanum við 

Hringbraut og síðan í Ingimarsskóla (Gagnfræðaskóla Austurbæjar). Í öðrum skólanum 

viðgekkst mikið einelti í garð kennara þar sem einn kennari var sérstaklega tekinn fyrir 

af nemendum sínum. Hún segist hafa skammast sín mikið fyrir hegðun margra 

krakkanna sem endaði stundum á því að kennarinn þurfti að reka alla út. Þessu einelti 

lýsir hún svona:  

En í hérna [...] skólanum þar var kennari, og ég man alltaf eftir honum [... ]. 

Og ég hérna skammaðist mín sko, fyrir krakkana. Þeir hlógu alltaf og voru að 

gera eitthvað grín að honum. Einu sinni henti hann okkur út og sagði að það 

þýddi ekkert að vera að kenna hérna og frussaði þessu alveg út úr sér og við 

förum út og erum bara að leika okkur þangað til að það kemur næsti tími 

[...]. Og mér fannst þetta rosalega ljótt, en ég fór náttúrulega bara út með 

hinum. Og það var hægt að komast nánast upp með allt. Það var ein stúlka 

þarna í bekknum hjá mér, hún stóð einu sinni upp bara og ætlaði að labba 

út úr stofunni og þá segir hann: „Það þarf nú að biðja um leyfi“. Eða 

semsagt : „Þarftu að fara fram?“. Ég man alltaf eftir þessu sko [...]. Þá reigði 

hún sig bara og sagði: „Ég þarf nú að fara á klósett“. Og svo strunsar hún 

bara út. Kemur svo inn aftur og þetta fannst okkur hinum dálítið dónalegt. 

Ég meina: „Gat hún ekki spurt hvort hún mætti fara út?“[...] Og þá fór ég 

einmitt að taka eftir því að hann, hann var bara ómögulegur. Mér fannst 

hann bara, bara eins og hann táraðist.  Við vorum vond við hann [...]. Hann 

hefur ekki átt, hann átti ekki góða daga. 

Rannveig áttaði sig á því löngu eftir að hún útskrifaðist úr gagnfræðaskóla að sú slæma 

reynsla sem hún hafði lent í þar hefði í raun verið einelti. Einn kennari skólans lagði 

hana í einelti fannst henni því hann lét hana fara svo oft upp á töflu til að svara 

spurningum og ef hún vissi ekki svarið var hún bara látin standa þarna samt sem áður 

sem var mjög niðurlægjandi fyrir hana. Rannveig segir svo frá:  

Og það var mjög gott að vera þarna. Nema það var einn kennari sem að mér 

fannst [... ] sko, núna finn ég það. Því það er farið að tala svo mikið um 

einelti, að þá finn ég það að þessi kennari [...] lagði mig í einelti [...]  var í því 

[...]. Ef ég ekki gat svarað þá bara var ég látin standa þarna. Ég var ekki send 
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aftur  í sætið. Ég bara man það að þetta var kvalræði fyrir mig og mér fannst 

þetta eiginlega [...] eða ég kveið alltaf fyrir. 

4.3 Hvernig hafði samfélagið með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif 
á nám og störf kvenna eftir að þær höfðu lokið gagnfræðanámi á 5.–
6. áratug 20. aldar? 

Tekin var meðvituð ákvörðun um að hafa spurningaramma viðtalanna ekki of 

niðurnjörvaðan því ætlunin var að halda góðu flæði í frásögnum kvennanna. Í 

viðtölunum var farið yfir ýmislegt þar sem konurnar fóru í grófum dráttum yfir það 

helsta sem tengdist námi sínu, æsku, lífi og störfum. Auk þess að skoða reynslu þeirra 

úr gagnfræðanáminu langaði mig að skoða hversu mikil áhrif það samfélag sem þær 

ólust upp í hefði haft á nám þeirra og þá leið sem þær völdu sér í lífinu.  

4.3.1 Hverjar voru helstu hindranirnar sem konur mættu varðandi nám og störf? 

Allar voru þær spurðar hvort þær hefðu fundið fyrir þrýstingi frá sjálfum sér eða öðrum 

varðandi það að fara aðra leið í námi en drengir. Engin sagðist hafa fundið fyrir miklum 

þrýstingi því það var ekki mikið rætt um framtíðina við þær og hvorki strákar né stelpur 

fengu mikla hvatningu frá kennurum til að fara í áframhaldandi nám að þeirra mati. Í 

gagnfræðaskólunum mættu konurnar allar sinni fyrstu hindrun varðandi áframhaldandi 

nám í formi lélegrar stærðfræðikennslu. Eftir gagnfræðanámið mættu þeim jafnframt 

fleiri hindranir sem stöðvuðu þær allar í göngu sinni á menntabrautinni og höfðu 

jafnframt áhrif á líf þeirra og störf. 

4.3.1.1 Hindranir Sigurlaugar 

Sigurlaug var sett í tossabekk í 1. bekk barnskóla vegna þess að hún var ekki búin að 

læra að lesa. Alla tíð var hún þó afbragsnemandi og stóð sig það vel að hún var hvött af 

kennurum til að ganga menntaveginn. Sigurlaug var mest alla tíð heimavinnandi 

húsmóðir þrátt fyrir að hafa unnið við hin og þessi störf í gegnum tíðina. Lengi var hún í 

umönnunarhlutverki og þurfti að sleppa öllu öðru á meðan, því hún þurfti að hugsa um 

veika móður sína. Eftir að barnaskóla lauk var hún meðal annars hvött til að fara í 

undirbúningsdeild fyrir menntaskóla en móðir hennar stoppaði það af. Hún lýsir þessu 

svo:  

Ég man að ég kom heim til mömmu eitt sinn og sagði við mömmu: „Mamma 

skólastjórinn sagði við mig að ég ætti að fara í MR“. En mamma sagði við 

mig: „Veistu ég efast um að ég geti leyft þér það“. Málið var að ég hafði ekki 
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verið hraustur krakki, og ég vissi það að mamma var að hugsa um að ég 

myndi aldrei getað unnið með skóla. Ég hefði ekki getað farið í 

menntaskólann og verið líka í vinnu. Og þetta urðu voðaleg vonbrigði. Og 

mamma sagði við mig: „Ef að einhver af ykkur þremur fer í menntaskóla þá 

verður það hann bróðir ykkar“. Hún sem var svo mikil kvenréttindakona því 

hún var búin að þræla svo mikið. En þetta urðu svo mikil vonbrigði. „Hann 

endilega?[...] af hverju ekki alveg eins við [systurnar] ?“. Og hann fór svo 

bara að læra einhverja iðn [...]. En ég sko ætlaði. Ég vissi alltaf hvað ég 

ætlaði að gera. En það varð ekki.  

Eins og fram kom fyrr ætlaði Sigurlaug sér að fara í menntaskóla en sá draumur var 

einnig stoppaður af vegna þess að hún gat ekki lært algebru sem þurfti að kunna til að 

fara í landspróf og síðan í menntaskóla. Hugmynd móður hennar um það að bróðir 

hennar ætti frekar að fara í langskólanám en þær systurnar, er lýsandi fyrir skoðun 

margra annarra á þessum tíma um að strákar ættu frekar erindi í langskólanám en 

stúlkur. 

4.3.1.2 Hindranir Guðrúnar 

Guðrún missti móður sína ung eins og Sigurlaug. Hana langaði í menntaskóla eftir 

gagnfræðaskólann en gat ekki farið í landsprófið því hún náði ekki að læra algebruna. 

Guðrún var að klára gagnfræðanám þegar móðir hennar lést. Hún ætlaði sér alltaf að 

fara í hjúkrun en hætti við það vegna fráfalls móður sinnar. Hún sagði að skipulagið 

hefði verið þannig að annaðhvort hefði hún þurft að fara strax í námið eftir 

gagnfræðaskóla eða sleppa því. Hún lýsir því þannig: „ [...]maður gat ekkert farið þegar 

maður vildi sko. Maður þarf nú eiginlega bara að hugsa aðeins um það sko. Þetta er ekki 

eins og í dag að þú bara tekur þér eitt, tvö ár frí og svo heldurðu bara áfram. Það var 

ekki svoleiðis“.  Tímasetningin var slæm svo hún sleppti því að fara í hjúkrun. Auk þess 

vantaði hana pening svo hún fór strax að vinna. Fyrst vann hún hjá Sanitas á lager en 

síðan fékk hún vinnu út á gagnfræðanámið. Vinnan var hjá Landssímanum þar sem hún 

kunni vel við sig. Hana langaði mikið til að vinna á símanum áfram eftir að hún eignaðist 

sitt fyrsta barn og hafði flust úr bænum. Var henni sagt að hún gæti fengið vinnu á 

símanum í Keflavík. Það sem hindraði hana í því var að engir leikskólar voru á þeim tíma 

eða dagmömmur. Þess vegna gerðist hún heimavinnandi húsmóðir og eina vinnan sem 

hún gat fengið eftir að hún hafði eignast öll börnin, var að vinna á gæsluvelli þar sem 

hún gat haft öll börnin sín hjá sér. 
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Sjá má að Guðrún komst ekki í menntaskóla vegna þess að hún náði ekki algebrunni. 

Þannig var sá draumur stoppaður af. Næsti draumur um hjúkrunarnám var einnig 

stoppaður af vegna þess að ekki var hægt að komast inn hvenær sem var. Það var bara 

núna eða aldrei og þess vegna varð hún að gefa þann draum upp á bátinn. Ekki gat hún 

heldur unnið við það sem hún vildi eftir gagnfræðanámið vegna þess að vinnan á 

símanum krafðist þess að hún fengi pössun fyrir börnin og engir leikskólar voru til. 

4.3.1.3  Hindranir Rannveigar 

Rannveigu hafði alla tíð langað til að verða hjúkrunarfræðingur. Hún sótti um í 

Hjúkrunarskólanum eftir að hún hafði lokið gagnfræðanámi, farið í Húsmæðraskólann 

og til Englands sem au-pair, og hún komst inn. Á þeim tíma var hún ólétt af sínu fyrsta 

barni. Forstöðukonan hringdi í hana þegar það hafði komið í ljós að hún kæmist inn í 

skólann. Hún var glöð að fá fréttirnar en sú gleði entist ekki lengi. Hún lýsir þessu svona:  

Og ég var svo mikið barn í mér að ég sagði að ég væri ófrísk. Og þá sagði 

forstöðukonan: „Þá hefur þú ekkert að gera við að fara að læra hjúkrun“. Ég 

var svolítið spæld með þetta og ég veit um eina sem sagði ekkert frá því [að 

hún væri ólétt] og bara byrjaði og varð hjúkrunarfræðingur. 

 Þegar hún spurði forstöðukonuna hvort hún gæti ekki farið í námið seinna var svar 

hennar á þessa leið: „Það þýðir ekkert fyrir þig að hugsa svona“. Rannveig lýsti einnig 

viðteknum hugmyndum samfélagsins á þessum tíma svona: 

Já það var bara öðruvísi. Stelpur fóru bara oftast eftir nám að eignast krakka 

og fóru að búa. Það var bara svona. Þetta var allt öðruvísi 

hugsunarháttur[...]. Stefnan var allt öðruvísi[...]. [Konur] fóru ekkert mikið í 

nám[...]. Margar fóru bara að búa strax og fóru að eiga börn og flestir áttu 

mörg börn á þessum tíma. 

Rannveig varð því aldrei hjúkrunarfræðingur en vann hins vegar sem dagmamma í 38 ár 

og fannst það gaman því hún er svo hrifin af börnum. Einnig var hún heimavinnandi 

húsmóðir alla tíð. 

Sigurlaug og Guðrún þurftu báðar að sleppa takinu á draumi sínum um 

menntaskólanám vegna þess að þær komust ekki í landsprófið. Hvorki Guðrún né 

Rannveig komust í hjúkrun eins og þær langaði til. Svo virðist vera að annaðhvort hafi 

þurft að byrja í náminu strax eftir að sótt var um eða sleppa því bara. Barneignir og 

meðganga voru greinilega ekki vel liðnar í þessum skóla og voru ástæða þess að 
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Rannveigu var neitað um inngöngu. Samfélagsuppbygging þessa tíma hafði gífurleg 

mótandi áhrif á líf þessara kvenna. Þær virtust hafa mikið val en þetta val var oft háð og 

bundið ýmsum skilyrðum. Þær vildu alla feta menntaveginn stuttu eftir gagnfræðanám 

en voru stoppaðar af vegna ástæðna sem hefðu þótt órökréttar og ranglátar í dag. 

Samfélagsgerð og hugmyndafræði batt þær fast við húsmóðurhlutverkið og umönnun 

barna enda var enga leikskóla að finna á þeim tíma sem börnin þeirra voru lítil. Þær 

undu hlutskipti sínu ekki illa en í nútíma samfélagi hefðu þær haft miklu meira val. 

4.4. Samantekt 

Þegar spurt var út í upplifun kvennanna á gagnfræðanámi sínu svöruðu þær allar að 

þeim hefði þótt gaman í skólanum. Þær nefndu það allar að flestir kennaranna hefðu 

verið góðir og félagslífið í skólunum gott. Mikilvægi góðra fyrirmynda kemur einnig 

skýrt fram í viðtölunum. Þeir kennarar sem töldust betri en aðrir héldu aga og náðu að 

vekja áhuga nemenda á náminu. Einnig var það áberandi að þessir góður kennarar 

höfðu sjálfir djúpstæðan og smitandi áhuga á námsefninu eða voru fyrirmyndir á einn 

eða annan hátt. Þrátt fyrir að ýmislegt hefði mátt bæta í gagnfræðaskólunum var 

heildarupplifun viðmælenda minna góð af námi og skóla. Konurnar eignuðust þar 

marga vini og höfðu sérstaklega gaman af böllunum þar sem dansað var við sæta stráka 

og haft gaman.  

Það sem helst kom fram sem neikvæð upplifun af gagnfræðaskólanáminu 

tengdist kennsluháttum eins og miklum utanbókarlærdómi og því hversu mikið 

krakkarnir þurftu að fara upp á töflu í tímum. Voru kennsluaðferðirnar sem einkenndust 

af miklum utanbókarlærdómi og töflukennslu ekki alltaf vinsælar. Stundum þurftu 

nemendur að læra heilu ljóðabálkana utan að, margar blaðsíður í einu jafnvel, sem gat 

verið kvíðvænlegt. Einnig gat það gat aukið á kvíða barna að þurfa að fara upp á töflu að 

reikna eða svara spurningum og gert var grín að sumum sem gátu ekki svarað eða 

reiknað uppi á töflu. En það var fleira sem betur hefði mátt fara varðandi kennsluhætti 

gagnfræðaskólanna. Sjá má af svörum kvennanna að stærðfræðikennslan og 

frammistaða þeirra í stærðfræði hafði töluverð áhrif á líf þeirra í framhaldinu. Sigurlaug 

sagði að stærðfræðin og þó einkum algebran hefði verið illa útskýrð og það hefði verið 

hjálplegt að hafa myndir og fá betri útskýringu á því til hvers algebran væri og hvernig 

hún kæmi að notum. Afleiðingin var sú að engin af konunum fór í landspróf því þær 

héldu að þær gætu það ekki.  

Aðeins Sigurlaug upplifði það að vera hvött áfram til náms. Kennari úr 

barnaskóla hvatti hana til að fara í tungumálanám og einnig frétti hún að annar kennari 
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barnaskólans vildi að hún færi í undirbúningsdeild undir menntaskóla. Almennt séð 

upplifði þó engin þeirra að kennarar væru almennt að hvetja nemendur til meira náms, 

hvorki stráka né stelpur. Ekkert var rætt um framtíðina við nemendur og kennarar voru 

lítið að pæla í hverju hver og einn nemandi væri góður í eða hvetja þá áfram í náminu. 

Allir áttu bara að læra það sama. 

Þá minntust konurnar á einelti kennara og nemenda sem þær annaðhvort urðu 

fyrir sjálfar eða urðu vitni að. Hefur sú reynsla markað djúp spor í líf þeirra allra og eru 

mörg atvik sem tengjast einelti þeim mjög minnisstæð enn þann dag í dag. Sigurlaug og 

Rannveig urðu báðar fyrir erfiðri reynslu í skóla sem þær hafa ekki enn komist algjörlega 

yfir, svo hræðileg var upplifunin fyrir þær báðar. Þegar kennari sló Sigurlaugu utan undir 

vegna þess að hún málaði abstrakt mynd af fjöllunum í sveitinni varð hún eins og gefur 

að skilja fyrir miklu áfalli. Áfallið var slíkt að hún málaði aldrei eftir þetta aftur né 

teiknaði. Rannveig upplifði líka ófagmannlega framkomu af hálfu eins kennara þar sem 

hún var ítrekað tekin fyrir og send upp á töflu bara til að standa þar. Orðið einelti 

þekktist ekki þá en í dag áttar hún sig á því að þetta hafi verið einelti.   

Eftir að hafa skoðað og greint viðtölin vel fann ég það út að vissulega hefðu 

konurnar mætt hindrunum bæði í skóla og lífi sínu og störfum. Í gagnfræðaskólunum 

mættu konurnar allar sinni fyrstu hindrun varðandi áframhaldandi nám í formi lélegrar 

stærðfræðikennslu. Eftir gagnfræðanámið mættu þeim jafnframt fleiri hindranir sem 

stöðvuðu þær allar í göngu sinni á menntabrautinni. Í námi og starfi virtust þær hafa 

mikið val en þetta val var oft háð og bundið ýmsum skilyrðum. Þær vildu allar feta 

menntaveginn stuttu eftir gagnfræðanám en voru stoppaðar af vegna ástæðna sem 

hefðu þótt órökréttar og ranglátar í dag. Rannveig fékk ekki inngöngu í hjúkrun vegna 

þess að hún var ólétt og Guðrún og Sigurlaug þurftu að gefast upp á því að fara í 

landspróf og síðan menntaskóla vegna þess að þær fengu ekki góða stærðfræðikennslu 

og náðu af þeim sökum ekki að skilja algebruna sem þær þurftu að kunna fyrir 

landsprófið. Guðrún hætti við að læra hjúkrun vegna þess að tímasetningin var slæm 

fyrir hana en þegar hún varð ólétt þá lokuðust dyrnar að námi og vinnu og hún þurfti að 

hætta í vinnu sem henni fannst mjög skemmtileg. Engir leikskólar voru til og einhver 

þurfti að sjá um börnin. Eins og Rannveig sagði var stefnan hjá flestum konum öðruvísi 

á þessum tímum en hún er í dag. Flestar konur fóru fljótlega að finna sér mann og 

eignast börn eftir að námi var lokið og fáar fóru í langskólanám. Konurnar þrjár eru þar 

engin undantekning enda giftust þær allar ungar og fóru snemma að eignast börn. 
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5 Umræða 

Í þessum kafla er umfjöllun um niðurstöður rannsóknarinnar. Niðurstöður eru síðan 

skoðaðar í ljósi fræðilegra heimilda úr 2. kafla. Ennfremur er það markmið kaflans að 

leita svara við rannsóknarspurningunum sem eru eftirfarandi: 

 Hver er upplifun kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar og hvaða 

áhrif, ef einhver, hafði námið á líf þeirra?  

 Fundu þær fyrir þrýstingi til að fara aðra leið en drengir í námi?  

 Hvernig hafði samfélagið með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og 

störf kvenna eftir að þær höfðu lokið gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar? 

Spurningum verður svarað í þremur undirköflum þar sem helstu áhersluþættir 

rannsóknarinnar koma í ljós og byggja þeir einnig á rannsóknarspurningunum. Kaflarnir 

byggjast á mikilvægum þemum sem komu upp í viðtölum við konurnar þrjár. Til að geta 

varpað betur ljósi á reynslu þeirra af námi, sem og annarri reynslu í lífi og starfi sem 

þær fjölluðu um í viðtölum sínum, var nauðsynlegt að skoða reynslu þeirra í sögulegu 

samhengi með því að skoða þróun í kennslu og viðteknar hugmyndir og hugmyndafræði  

þess samfélags sem þær ólust upp í. Það samfélag og hugmyndafræði sem var lýsandi 

fyrir 5.–6. áratug 20. aldar, var þannig skoðað til að gera grein fyrir þeim hindrunum 

sem konurnar urðu fyrir þegar þær voru við gagnfræðanám og einhverjum árum eftir 

það. 

Helstu niðurstöður voru að fagmennska kennara eða skortur á henni hafði haft mikil 

áhrif á líf kvennanna. Þeir kennarar sem voru fagmannlegir í fasi og framkomu og höfðu 

mikinn áhuga á námsefninu voru kennarar sem konurnar gleymdu aldrei. Svokölluð 

safnaðarkennsla sem var viðmið þessa tíma jók á kvíða og ýtti undir stríðni. Að lokum 

settu:  Hefðarhyggja, feðraveldi, húsmæðrastefna og þjóðernisstefna mark sitt á nám 

og líf kvennanna. 

5.1 Áhrif fagmennsku kennara og skorts á henni á líf þessara kvenna 

Kennarar eru fyrirmyndir sem börn líta upp til. Ef kennarar ná vel til barna og fá þau til 

að hafa áhuga á námsefninu þá hefur þeim tekist vel upp. Viðmælendur mínir, Guðrún 

og Sigurlaug höfðu báðar að minnsta kosti tvo slíka kennara sem fyrirmyndir í sínu 

námi. Þessum kennurum hafa þær aldrei gleymt.  Í Aðalnámskrá grunnskóla er meðal 
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annars fjallað um það að fagmennska kennara snúist að miklu leyti um að efla frjóa 

hugsun, örva starfsgleði barna og auka hæfni þeirra með markvissum samskiptum og 

góðri kennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Fimmti áratugurinn 

markaðist af ósjálfstæðri fagmennsku. Slíkir fagmenn telja sig ekki bera ábyrgð gagnvart 

samkennurum sínum eða skólanum og finnst þeir ekki þurfa að fylgja kröfum foreldra. 

Allt námsefni og fræðsla er í samræmi við markmið aðalnámskrár. Til þess að halda 

nemendum við efnið beitir slíkur fagmaður hörðum aga og nýtir sér hvers kyns 

samkeppni. Markmiðin sem nemendur þurfa að ná eru ekki miðuð við hvert og eitt barn 

né námsefnið lagað að hverjum og einum heldur þurfa allir nemendur að keppast við 

sömu markmið (Trausti Þorsteinsson, 2003). Þetta kemur heim og saman við lýsingar 

kvennanna á skólastarfinu. Vissulega er hægt að sjá af lýsingum þeirra hversu harður 

agi var í gangi í skólunum yfirleitt. Þær sögðu allar að aginn hefði verið mun meiri en 

hann var í dag. Börn áttu að sýna virðingu og þéra kennarana. Börn máttu ekki heldur 

koma ólesin í tíma af svörum þeirra að dæma. Og voru þau jafnvel send til skólastjórans 

ef þau voru ólesin. Einnig voru þau öll látin fara upp á töflu og spurð út úr til þess að 

enginn kæmist upp með það að læra ekki heima. 

En þrátt fyrir hina svokölluðu ósjálfstæðu fagmennsku gátu kennarar að 

sjálfsögðu verið mjög fagmannlegir í fasi og framkomu og aukið hæfni nemenda sinna 

með góðri kennslu. Sigurlaug fékk til að mynda mikinn áhuga á sögu vegna þess hve 

sögukennarinn hennar sjálfur var áhugasamur um efnið sem hann kenndi og kafaði 

djúpt í það. Annar kennari kenndi þeim Sigurlaugu og Guðrúnu báðum. Þessi 

kennslukona fékk þær til að fá mikinn áhuga á námsefninu vegna þess hve fróð hún var 

og hvað hún útskýrði vel merkingu orða. Einnig fór hún dýpra í hlutina en þær áttu að 

venjast. Enginn komst upp með neitt vesen hjá henni og borin var virðing fyrir henni. 

Guðrún og Sigurlaug voru svo heppnar að hafa nokkra kennara sem þær mótuðust af og 

höfðu þannig áhrif á líf þeirra til frambúðar.  

Í dag er vitað að það að virkja nemendur í námi og ýta undir áhuga þeirra á 

náminu eykur líkurnar á því að þeir læri námsefnið. Að notast við þrautalausnir og leyfa 

nemendum að prófa að kenna hver öðrum hefur meðal annars gefið góða raun. Einnig 

virkar hvetjandi fyrir nemendur þegar þeir fá að vera virkir þátttakendur í 

kennslustundum, námsefnið er lagað eftir þörfum hvers og eins og þeir fá að læra um 

eitthvað sem tengist áhugasviði þeirra. Til að auka líkur á því að nemendur læri 

námsefnið er góð aðferð að bæta ofan á það sem þeir kunna nú þegar og notast við 

endurtekningar (Easton, 2008, Introduction. The Importance of Culture, bls. 12). 
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 Greinilegt er að nokkrir kennarar náðu að virkja Guðrúnu og Sigurlaugu í námi og efla 

áhuga þeirra á námsefninu. Báðar fengu þær áhuga á íslensku vegna góðrar kennslu og 

Sigurlaug fékk einnig mikinn áhuga á sögu í gagnfræðaskóla og hefur sá áhugi haldist 

alla tíð. 

 Rannveig var ekki eins heppin þrátt fyrir það að hún hafi líka haft nokkra góða 

kennara. Einn kennari hennar í gagnfræðaskóla lagði hana í einelti. Hún sagði engum frá 

þessu á þeim tíma enda var ekki venjan að ræða slíka hluti mikið. Orðið einelti var ekki 

einu sinni til. Um það bil 65 árum seinna situr eineltið enn í henni því það setti svartan 

blett á annars mjög skemmtileg skólaár hennar. Sigurlaug lenti einnig í leiðinlegu atviki í 

skóla sem setti mark á líf hennar til frambúðar, þegar hún málaði abstrakt málverk í 

óþökk kennara og var slegin utan undir. Síðastliðin 70 ár hefur hún ekki málað eða 

teiknað og listsköpun var mikil ástríða hjá henni áður en þetta gerðist. 

 Af þessum dæmum má glöggt sjá hversu djúpstæð áhrif fagmannlegir eða 

ófagmannlegir kennsluhættir kennara geta haft á líf nemenda til framtíðar. En 

samkvæmt íslenskri rannsókn sem gerð var á viðhorfum grunnskólakennara, kom fram 

að umhyggjuþátturinn væri það mikilvægasta í starfi umsjónarkennarans, ásamt því að 

koma til móts við hvern og einn nemanda, skapa gott andrúmsloft í skólastofunni og 

halda góðum samskiptum við foreldra (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 

2016). Á þessum árum var ekkert foreldrasamstarf í gangi og ekki komið neitt 

sérstaklega til móts við hvern og einn nemanda en umhyggjuþáttinn mátti þó greina hjá 

einhverjum kennurum. Meðal annars hafði Guðrún íslenskukennara í barnaskóla sem 

var mjög góð kona og sýndi umhyggju og hún hefur aldrei gleymt henni. Sigurlaug leit 

einnig á einn kennara sinn sem einskonar föðurímynd því hann var svo góður við hana 

og kenndi henni muninn á réttu og röngu. Hún tók mark á orðum hans og mótaðist 

vegna þeirra. En skort á umhyggjuþættinum mátti einnig berlega greina hjá þeim 

kennurum sem komu ófagmannlega fram við meðal annars Rannveigu og Sigurlaugu. 

Gjörðir þeirra höfðu svo mikil áhrif á þær að þessari reynslu hafa þær aldrei gleymt og 

reynslan hafði þannig djúpstæð áhrif á líf þeirra. 

Á síðustu áratugum hefur það komið æ skýrar fram með hverju ári hversu mikillar 

þekkingar, innsæis og áhuga kennsla krefst af kennurum vegna þess hversu djúpstæð 

áhrif kennsla þeirra, viðhorf og skilningur geta haft á skólastarfið. Ekkert hefur eins mikil 

áhrif á nám nemenda og skólastarf allt og samstarf kennara við nemendur, foreldra 

þeirra og það fagfólk sem þeir geta þurft að hafa samskipti við (Kristín Aðalsteinsdóttir, 

2007). Lögum samkvæmt eiga kennarar í dag að leggja sig fram við að hafa lipur 

samskipti sín á milli sem og við foreldra en í lögum um grunnskóla segir: „Starfsfólk 
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grunnskóla skal rækja starf sitt af fagmennsku, alúð og samviskusemi. Það skal gæta 

kurteisi, nærgætni og lipurðar í framkomu sinni gagnvart börnum, foreldrum þeirra og 

samstarfsfólki“ (Lög um grunnskóla 91/2008, 12. gr.). Kennarar hafa það hlutverk að 

þurfa að vera tilbúnir til að takast á við kröfur samfélagsins er varða menntun og skóla. 

Þessar kröfur eru sífellt að breytast með aukinni þekkingu og breyttum áherslum í 

tímanna rás  og þar með hefur  fagmennska kennara þróast töluvert og aðlagast breyttu 

samfélagi á undanförnum áratugum. Í gegnum tíðina hafa samfélagslegar og 

siðferðislegar aðstæður verið breytilegar og þannig hefur vald kennara á kennslu og 

námi, kennarafræði sem og þekking kennara á fræðum varðandi nám, kennslu og 

uppeldi markast af því. Fagmennska kennara hefur í gegnum tíðina þróast frá 

ósjálfstæðri fagmennsku í byrjun yfir í sjálfstæða fagmennsku og nú á síðari árum hefur 

samvirka fagmennskan verið meira og meira áberandi (Trausti Þorsteinsson, 2003). 

5.2 Safnaðarkennsla ýtti undir kvíða og stríðni 

Á 5. áratugnum snerist kennsla í bóklegum greinum að mestu leyti um yfirferð yfir 

kennslubækurnar í tímum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Svokölluð safnaðarkennsla 

þess tíma fólst í því að nemendur lærðu staðreyndir upp úr bókum og voru oft 

yfirheyrðir hver fyrir sig og oft upp við töfluna fyrir framan allan bekkinn (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2008). Kemur það heim og saman við frásagnir kvennanna þriggja 

sem viðtölin voru tekin við. Einkum kunnu Sigurlaug og Rannveig illa við að fara upp á 

töflu og Sigurlaug minntist þess að gert væri grín að nemendum þegar þeir stóðu við 

töfluna og gátu til dæmis ekki reiknað dæmi. Guðrún talaði síðan um þann kvíða sem 

hún fann fyrir út af hinum mikla utanbókarlærdómi gagnfræðaskólans. Fyrir próf þurftu 

nemendur nefnilega að geta þulið heilu ljóðabálkana sem voru margar blaðsíður og 

kunna þá algjörlega utan að.  Umbótastefna hefur síðan mótast sem andsvar við þeirri 

hefðarhyggju sem birtist meðal annars í safnaðarkennslu. Einkennist kennsla meira og 

meira af henni í dag og hefur hún haft áhrif í þá átt að gera kennsluhætti fjölbreyttari 

en áður tíðkaðist (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008).  

Grunnþættir menntunar í hinu íslenska skólakerfi í dag eru: „Læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti,  sköpun“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 6). Kennsla í þessum grunnþáttum á að fléttast inn 

í skólastarfið í öllum þeim fögum sem kennd eru í skólunum auk þess sem allur 

skólabragur á að endurspegla þessa grunnþætti. Lokamarkmiðið sem stefnt er að er að 

skólarnir skili af sér nemendum sem eru mjög hæfir samfélagsþegnar. Hæfir í þeim 

skilningi að þeir hafa þróað með sér heilbrigða sjálfsmynd og vita sína styrkleika, eru 
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lausir við fordóma, eru fróðir um heiminn í kringum sig og sín forréttindi og hafa þannig 

lært að sýna samkennd með öðrum og að bera virðingu fyrir umhverfinu, þannig er 

námsskráin bæði samfélags- og nemendamiðuð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013). 

Í þá daga sem viðmælendur mínir voru við nám í gagnfræðaskóla var námskráin 

ekki nemendamiðuð heldur fræðigreinamiðuð. Það gerði vissum námsgreinum eins og 

til dæmis íslensku hærra undir höfði en öðrum námsgreinum. Þá var jafnan lítið tillit 

tekið til sérstöðu hvers og eins nemanda í náminu (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant 

Þórólfsson o.fl., 2014). Þar sem kennarinn átti að stjórna bekknum fremur en leiðbeina 

honum eins og tíðkast í dag og lítið var verið að taka tillit til hvers nemanda fyrir sig, 

kemur ekki á óvart að kennararnir hafi yfirleitt lítið sem ekkert verið að hvetja 

nemendur til frekara náms, eins og konurnar þrjár, viðmælendur mínir voru allar 

sammála um. Í þá daga var kennarahlutverkið öðruvísi en það er í dag. Kennararnir áttu 

ekki að vera ala börnin upp þótt þeir hafi vissulega gert það á sinn hátt með ströngum 

aga og kurteisisvenjum eins og þérun. Kennarar hafa líklega ekki litið á það sem sitt 

hlutverk að hvetja nemendur til þess að fara í ákveðið nám í framhaldinu eða að 

kynnast þeim persónulega hverjum og einum. Sigurlaug nefndi það að þérun hafi líka 

verið notuð til að halda vissri fjarlægð á milli kennara og nemenda sem hafði jafnvel 

þau áhrif að nemendur báru meiri virðingu fyrir kennurunum en ella. 

 Mikil áhersla er lögð á jákvæðan skólabrag í skólum í dag eins og kemur fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Að ýta undir 

jákvæðan skólabrag í skólastarfi er mikilvægt vegna þess að hann er forvarnarstarf sem 

dregur úr neikvæðum samskiptum eins og einelti og öðru ofbeldi. Í dag er rætt við börn 

um einelti sem ekki var gert þegar viðmælendur mínir voru í skóla. Opin umræða og 

jákvæður skólabragur er eitthvað sem hefði getað breytt miklu varðandi reynslu 

viðmælenda minna af námi og skóla. Þrátt fyrir að lög um skólakerfi og fræðsluskyldu 

nr. 22/1946 hefðu verið sett á laggirnar þegar viðmælendur mínir voru í 

gagnfræðanámi, var lítið verið að þróa námsefni á þessum tíma. Til dæmis var námsefni 

í stærðfræðikennslu gamaldags því notast var við námsefni, bæði í barna- og 

unglingaskólum, sem þróað hafði verið fyrir 1930 og fáir stærðfræðikennarar voru í 

raun menntaðir sem slíkir (Kristín Bjarnadóttir, 2012).  Gamaldags kennsluaðferðir og 

kennsla, oft á tíðum óreyndra stærðfræðikennara, gætu þannig útskýrt það hvers vegna 

allar konurnar þrjár áttu erfitt með að læra stærðfræðina og fannst  hún illa útskýrð. 

Á sjötta áratugnum fóru hugmyndir skólafólks, um að betur mætti koma til móts 

við nemendur með fjölbreyttari kennsluháttum, að fá byr undir báða vængi. Árið 1955 
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varð einskonar bylting þegar segulbönd, segulhljóðritun, skuggamyndavélar og 

kvikmyndir fóru fyrst að vera notaðar í skólum á Íslandi. Af þessum sökum varð kennsla 

á augabragði fjölbreyttari en áður. Höfðu töflukennsla, krít og kennslubók, veggspjöld 

og landabréf verið helstu kennslugögnin áður og kennslan mótuð af lexíulestri og 

yfirheyrslukennslu. Vinnubókargerðin og kennslubækur með myndum áttu einnig að 

ýta undir sköpunargleði nemenda og vandvirkni (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). En 

konurnar þrjár sem viðtöl voru tekin við voru því miður búnar að ljúka námi sínu um 

það leyti sem þessi straumhvörf urðu og náðu þannig ekki að græða á þessum úrbótum. 

Straumhvörf þessi urðu vegna umbótastefnunnar sem þá fór að birtast. Umbótastefnan 

leggur áherslu á virkni nemenda í námi sínu og uppeldisfræði. Einnig er þekking ferli 

samkvæmt umbótastefnunni og námsmat ætti að vera fjölbreytt til að höfða til sem 

flestra nemenda. Sú lýðræðishyggja sem felst í henni leggur áherslu meðal annars á að 

jafna aðstöðu nemenda til náms. Auk þess er áhersla lögð á símat frekar en próf og 

einnig á hópavinnu og umræður. Vísindahyggja umbótastefnunnar felur meðal annars í 

sér vísindalega námskrárgerð, áherslu á notkun normalkúrfu, þroskasálræði og 

framfarahyggju (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008).  

Í dag er hin hefðbundna kennslubókarkennsla á undanhaldi og meiri gaumur 

gefinn að því að hafa kennsluhætti og nám fjölbreyttara svo það geti komið til móts við 

þarfir mismunandi nemenda með misjafna hæfni þeirra í huga. Til dæmis er meira um 

samvinnunám í dag heldur en fyrr á dögum en í samvinnu við aðra gædda mismunandi 

hæfileikum þá þroskast barn og lærir af jafningjum sínum. Í dag er skólastarf skipulagt 

meira en áður á þann hátt að kennari er leiðbeinandi fremur en stjórnandi og kennarar 

og nemendur vinna í sameiningu að úrlausnum og í samstarfi í stað þess að kennari 

mati börnin af upplýsingum af töflunni (John- Steiner og Mahn, 1996). 

5.3 Hefðarhyggja, feðraveldi og húsmæðrastefna settu mark sitt á nám og 
líf kvenna sem voru í gagnfræðanámi á 5.–6. áratugnum 

Áhugavert er að skoða það samfélag sem viðmælendur mínir fæddust inn í. Á þriðja og 

fjórða áratug 20. aldar var kvennabaráttan að skapa sér sess í samfélaginu. Konur fóru 

margar hverjar að berjast fyrir jöfnum rétti og fyrstu kvenfélögin litu dagsins ljós. Miklar 

umræður voru í samfélaginu á þessum tíma um hið ólíka eðli karla og kvenna og 

eldheitar rökræður spruttu upp í kjölfar þess. Tískufyrirbærið „drengjakollur“ var af 

mörgum talið nánast hættulegt fyrirbrigði vegna þess að hið kvenlæga og karllæga 

mátti að margra mati ekki skarast of mikið heldur þurfti að greina það að. Karlar áttu að 

vera duglegir og vinnusamir og konur áttu að vera tilfinningaríkar og ljúfar og helst að 
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halda sig við það sem fór best þeirra eðli, þ.e. húsmæðrahlutverkið. Fyrrnefndar 

hugmyndir varðandi kvenleika og það hlutverk sem konur ættu að gegna í samfélaginu 

áttu sér djúpar rætur í samfélaginu, með upptök sín í íslenskri bændamenningu. Þegar 

umræður um leikskóla og dagmömmur byrjuðu síðan seinna meir höfðu margir 

áhyggjur af því að líkamlegri og andlegri heilsu barna myndi hraka ef þau yrðu sett á 

dagheimili. Ekki er þannig að undra að fyrstu leikskólarnir hafi ekki verið stofnaðir fyrr 

en löngu eftir að umræður um þá hófust (Valborg Sigurðardóttir, 2005). Valborg 

Sigurðardóttir (2005) hefur tengt þennan hugsunarhátt við það sem hún kallar 

húsmæðrastefnu, eða stefnu sem beinist að því að aðgreina kynin, eins og fjallað var 

um að ofan, og halda konum föstum í sínu húsmæðrahlutverki.  

Femínistar tengja álíka hugmyndir við feðraveldi, en það einkennist af kapítalísku 

samfélagi þar sem karlar eru ráðandi kynið. Birtingarmynd feðraveldis má síðan sjá í 

skipulagi samfélagsins, þar sem menn stjórna, undiroka og notfæra sér konur. Þessi 

staðhæfing felur það samt sem áður ekki í sér að hver einasti karlmaður sé í ráðandi 

stöðu í samfélaginu né að allar konur séu undirokaðar, heldur hefur samfélagsgerðin  

mótast í þessa átt í tímanna rás. Feðraveldið má best sjá í þeim ítökum sem það hefur 

yfir stjórn ríkisins og framleiðsluháttum samfélagsins, á  vinnumarkaði og áhrifum þess 

á ýmsar stofnanir samfélagsins (Walby, 1990). 

Íslendingar hafa löngum verið stoltir af sínum rótum sem lágu oftast til sveitanna. 

Fyrir miðja 20. öld voru flest börn send í sveit á sumrin og skólaárið miðaðist jafnvel við 

þann tíma sem þau þurftu að vera í sveitinni til að ná réttunum sem voru hápunktur 

sumarsins (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Tvær af konunum sem tekin voru viðtöl við 

voru borgarbörn og fóru í sveit á sumrin. Þriðja konan var frá Raufarhöfn þannig hún 

var ekki send annað á sumrin. Guðrún talaði mikið um sveitina. Henni líkaði vel að vera 

þar og var látin vinna mikið en hún hafði ekkert á móti því. Konan á bænum sagði 

gjarnan við hana: „Það þýðir nú ekki að setjast Guðrún. Bara gera meira“. Slík var 

vinnusemin og dugnaðurinn að Guðrún minntist á það að hún hafi varla sagt orð þann 

tíma sem hún var í sveitinni. Það var bara vinna og meiri vinna. Vinnusemi og elja 

einkenndi sveitalífið.  

Íslendingar voru eins og fyrr segir stolt þjóð. Þjóð sem hafði fengið sjálfstæði 

1944. Þjóð sem státaði sig af því að flestallir væru læsir á fyrstu áratugum 20. aldar 

þrátt fyrir að ekki allir hefðu hlotið mikla skólagöngu. Á eftirstríðsárunum voru því ekki 

allir á eitt sáttir við hin nýju fræðslulög sem sumum fannst vega að því sjálfræði og 

framtakssemi sem Íslendingar höfðu löngum getað státað sig af. Það sem hafði þótt 

einna róttækast í fræðslulögunum frá 1946 sneri einkum að hinu nýja landsprófi sem og 
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hinum nýju verknámsdeildum gagnfræðaskólanna. Það sem þótti svo hvað umdeildast 

var að fella skyldi héraðsskólana undir hið nýja gagnfræðastig. Alla tíð höfðu þessir 

skólar starfað svo að segja eftir sínu eigin sniði, frjálsir undan þeirri fræðsluskipan sem 

ríkti í þéttbýlinu og voru þeir margir hverjir einnig með farskólasniði. Vildu sumir halda í 

hið gamla góða skipulag menntamála sem hafði gagnast Íslendingum vel þangað til að 

þeirra mati. Enda var það mat margra að ekki yrði það farsælt að of margir yrðu 

langskólagengnir, því ekki allir hefðu gáfur til þess (Helgi Skúli Kjartansson, 2008).  

Voru margir húsmæðraskólar settir á laggirnar fyrir miðja 20. öld með það að 

markmiði meðal annars að reyna að viðhalda hinni rómantísku hugsjón um hina 

íslensku þjóð eins lengi og hægt var. Húsmæðraskólarnir voru vinsælir fyrst um sinn og 

þá einkum hjá dreifbýlisstúlkum (Valborg Sigurðardóttir, 2005). Rannveig, sveitastúlkan 

frá Raufarhöfn, var sú eina viðmælenda minna sem sótti slíkan skóla, en hinar tvær 

konurnar voru úr borginni.  

Húsmæðrastefnan var við lýði í langan tíma í íslenskum menntamálum. Bæði var 

hún íhaldssöm og þjóðernisleg og hafði sterk pólitísk öfl á bakvið sig. Á fimmta áratugi 

aldarinnar gætti áhrifa hennar meðal annars víða þar sem andstaða við háskólanám 

kvenna og kom berlega í ljós í til dæmis aðgreiningu kynjanna í námi og þeirri þörf sem 

þótti vera á því að nám stúlkna væri „sniðið við þeirra hæfi“ (Valborg Sigurðardóttir, 

2005). Svokallaðar verzlunarbrautir gagnfræðaskóla voru dæmi um brautir sem í fyrstu 

voru hugsaðar aðallega fyrir stúlkur (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Sigurlaug ein þeirra 

kvenna sem viðtal var tekið við, sótti einmitt nám við slíka braut í Gagnfræðaskóla 

Austurbæjar (Ingimarsskóla). 

Í samfélaginu sem viðmælendur mínir ólust upp í voru margir sem vildu viðhalda 

þeim venjum og siðum sem höfðu sett mark sitt á  íslensku þjóðina öldum saman. Það 

má segja að samfélagið hafi verið undir áhrifum þeirrar hefðarhyggju sem hafði verið 

mjög rótgróin í hinu íslenska samfélagi frá alda öðli. En hefðarhyggja þessi einkenndist 

mikið af þjóðernisstefnu, safnaðarkennslufræði í skólum, áherslu á skrifleg próf og 

rótgrónum hugmyndum um greind einstaklinga og eðli þekkingar. Hugmyndir 

hefðarhyggju um greind fólust í því að greind erfðist fremur en að hún þróist í 

samskiptum við umhverfið. Nám og kennsla varð fyrir áhrifum hefðarhyggjunnar og það 

lýsti sér meðal annars í þeirri áherslu sem lögð var á próf og gamlar og rótgrónar 

kennsluaðferðir eins og utanbókarlærdóm og töflukennslu (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2008). 
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Það kom á óvart hvað konurnar þrjár, viðmælendur mínir, gengu að mörgu leyti í 

gegnum svipaða reynslu í námi sínu og lífi. Allar þrjár gengu í gegnum erfiða tíma vegna 

veikinda mæðra sinna og tvær þeirra misstu mæður sínar ungar að aldri. Önnur var að 

klára gagnfræðaskólann þegar hún missti móður sína en hin missti móður sína aðeins 

eldri. Þurfti hún þá að hugsa um hana í mörg ár og sleppti öllu öðru á meðan. 

Viðmælendur mínir, konurnar þrjár, höfðu allar verið ágætis nemendur í 

gagnfræðaskóla en áttu það samt sem áður allar sameiginlegt að hafa átt í erfiðleikum 

með stærðfræði eða algebru. Sá Þrándur í Götu þeirra varð ekki sigraður og afleiðingin 

af því var sú að draumar þeirra um að fara í menntaskóla urðu að engu. Skipulag skóla 

og náms á þessum tíma gat því verið mjög letjandi með sinni hefðarhyggju varðandi 

nám og safnaðarkennslu. Stefnan var ekki að koma til móts við þá sem höfðu áhuga á 

að mennta sig heldur frekar að hafa próf erfið, eins og landsprófið var, til að velja úr þá 

gáfuðustu til að halda áfram námi (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Tvær kvennanna 

höfðu verið staðráðnar í því að fara í menntaskóla sem varð ekki vegna þess að ekki var 

komið nógu vel til móts við þær í stærðfræðikennslu sem þannig kom í veg fyrir að þær 

kæmust í menntaskóla og það nám sem þær vildu fara í. 

Konurnar eiga það einnig sameiginlegt að þær kláruðu allar gagnfræðapróf og 

voru ánægðar með það. Slíkt próf opnaði vissulega margar dyr fyrir þær. Með 

gagnfræðaprófið í hendi sér gat Guðrún fengið góða vinnu hjá Landsímanum sem hún 

unni vel.  Að geta séð fyrir sjálfri sér og átt pening var eitthvað sem gaf henni ánægju og 

gleði. Draumur hennar hafði þó alltaf verið að læra hjúkrun. En þar sem aðstæður 

hennar voru erfiðar þegar hún var að útskrifast sem gagnfræðingur og hún var einnig 

peningalaus,  gafst hún upp á þessum draumi. Aðstæður voru þær að hún þurfti að fara 

strax í námið eða sleppa því alveg, ekkert annað var í boði. Rannveig hafði sama draum 

og Guðrún um að fara í hjúkrun. Hún komst inn en þar sem hún var svo heiðarleg að 

tilkynna forstöðukonunni að hún væri með barni var henni sagt hreint út: „Þá hefur þú 

ekkert að gera við að fara að læra hjúkrun“. Vinkona Guðrúnar lenti í svipuðu á þessum 

árum þegar hún þurfti að hætta í hjúkrunarskólanum þegar það kom í ljós að hún var 

ólétt. Í nútíma samfélagi hefði slíkt aldrei gerst enda þarf engum blöðum um það að 

fletta að ekki er löglegt að neita konum um inngöngu í nám á forsendum þess að þær 

séu óléttar. 

Ef rýnt er betur í samfélag og þann hugsunarhátt sem var við lýði, má sjá að 

fjölbreytileikanum í samfélaginu var ekki hampað mikið á þessum tímum og mikil þörf 

þótti vera á því að skipta öllu upp og flokka sem mest mátti. Kynjunum var til dæmis 

skipt upp í verklegum greinum þar sem stúlkur sóttu handavinnutíma og strákar smíðar. 
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Ennfremur var börnum skipt upp eftir greind í bekki og byrjað á því strax í fyrsta bekk 

(Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Í dag kemur það spánskt fyrir sjónir að fólk hafi haldið 

að lestrarkunnátta í 1. bekk barnaskóla segði mikið til um greind. Ein kvennanna, 

Sigurlaug lenti einmitt í því að vera sett í „tossabekk“ í 1. bekk þar sem henni hafði ekki 

verið kennt að lesa. Fljótlega kom þó í ljós að hún var afburðanemandi svo 

lestrarkunnátta hennar við skólabyrjun hafði ekki haft neitt forspárgildi um gáfur 

hennar almennt. Á 5. og 6.áratugnum vildi skólamálanefnd ganga enn lengra  í að skipta 

börnum upp eftir greind en áður hafði tíðkast með því að stokka bekki upp oftar en 

tíðkaðist en það náði ekki fram að ganga (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Það að vera 

settur í besta bekkinn hafði að öllum líkindum ágætis hvetjandi áhrif fyrir mörg 

barnanna en tossabekkurinn varð ólíklega til þess að fá marga til að trúa meira á sjálfa 

sig og sínar gáfur. Greindarpróf voru einnig oft notuð í gagnfræðaskólum og á sumum 

vinnustöðum (Helgi Skúli Kjartansson, 2008). Ein kvennanna þriggja, hún Guðrún, þurfti 

að gangast undir greindarpróf til að fá vinnu á Landssímanum svo dæmi sé tekið.  

Konurnar þrjár eiga fleira sameiginlegt. Allar giftust þær mjög ungar og fóru 

fljótlega að eignast börn. „Það læra víst börnin sem fyrir þeim er haft“. Þær ólust allar 

upp í samfélagi þar sem góðæri var nokkurt og venjan var að konur eignuðust börn 

ungar og barnahóparnir voru stórir. Þær ólust upp í samfélagi þar sem konur þurftu 

yfirleitt ekki að vinna vegna þess að húsbóndinn á heimilinu gat séð einn fyrir 

fjölskyldunni. Þetta hafði þau áhrif að skólaganga kvenna umfram skyldu var bæði óþörf 

í sjálfu sér og einnig oft útilokuð vegna þess umönnunarhlutverks sem þær tóku að sér. 

Húsmóðurhlutverkið tók yfir stærstan part af lífi þeirra (Valborg Sigurðardóttir, 2005).  

Rannveig og Guðrún unnu báðar við að hugsa um börn eftir að þær luku 

gagnfræðaskóla og Rannveig tileinkaði líf sitt umönnun sinna eigin barna sem og barna 

annarra. Sigurlaug tileinkaði sitt líf einnig að miklu leyti umönnun barna sinna og einnig 

móður sinnar og fórnaði draumum um frekara nám til þess að geta sinnt henni. Þetta 

umönnunarhlutverk sem þær voru í var ekki slæmt í sjálfu sér og þær vissulega voru 

ánægðar að geta gefið svona af sér. En á hinn bóginn varð umönnunarhlutverkið þeim 

fjötur um fót þegar kom að því að mennta sig frekar.  

Samfélagið sem þessar konur ólust upp í var mótað af þeirri samfélagsgerð sem 

ég vil kenna við feðraveldi. Slík samfélagsgerð heldur aftur af konum og gerir körlum 

hærra undir höfði (Walby, 1990). Þessar konur höfðu út á við svipuð réttindi og karlar. 

Þær höfðu bæði kosningarétt og svipuð tækifæri til náms og karlmenn. Miðað við það 

sem viðmælendur mínir höfðu að segja voru stúlkur í gagnfræðanámi ekkert endilega 

síður hvattar til náms en strákarnir á þessum tíma. Það sem hélt aftur af konum og 
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stúlkum á þessum tíma var samfélagið sjálft með stofnunum sínum og allri 

uppbyggingu, orðræðan sem og viðtekinn hugsunarháttur í samfélaginu. Ef stúlkur 

kláruðu ekki landspróf lokuðust dyrnar inn í menntaskólana og háskólana og ef þær 

fóru ekki fljótlega í meira nám eftir gagnfræðaprófið heldur kusu að eignast börn þá 

lokuðust dyrnar á frekara nám í nánustu framtíð. Einhver þurfti að sinna börnum og búi 

og það þurfti ekkert að ræða það frekar, en karlarnir tóku slíkt hlutverk ekki að sér. 

Engir leikskólar eða barnaheimili voru til þegar konurnar þrjár áttu börnin sín svo þær 

þurftu að fara af vinnumarkaði eftir að börnin fæddust. Guðrúnu fannst alveg 

einstaklega sárt að geta ekki haldið áfram að vinna á símanum þegar hún var byrjuð að 

eignast börn og búa. En svona var þetta bara. Lífið einkenndist meira af því að velja og 

hafna en það gerir í dag. Bæði konur og karlar hafa fleiri tækifæri í dag og ef einar dyr 

lokast þá opnast nýjar um leið.  

Á 5. og 6. áratugnum virðist svo vera sem það hafi verið harkan sex sem gilti. Þær 

konur sem kenndu viðmælendum mínum voru margar stífar og strangar sem virðist 

hafa verið eiginleiki sem var í miklum metum í þá daga. Jafnvel nunnurnar í 

barnaskólanum sem Guðrún var í sýndu hörku og hikuðu ekki við að slá á puttana á 

krökkum sem sneru ekki rétt í sætinu eða leyfðu sér að masa. Þær voru greinilega ekki 

þessar móðurlegu og brosmildu týpur sem maður sér fyrir sér þegar maður hugsar um 

nunnur. Vælulegu og viðkvæmu kennararnir í skólunum fengu lítinn séns og urðu strax 

að skotmörkum hjá nemendum. Frá árunum 1930–1960 voru mun fleiri karlar en konur 

að kenna í barnaskólum landsins og fátítt var að giftar konur kenndu við skólana (Loftur 

Guttormsson og Ólöf Garðarsdóttir, 2012). Kennslukonum hefur ef til vill fundist þær 

þurfa að sýna af sér enn meiri hörku en ella því skólarnir voru á þessum tímum umfram 

allt vinnustaður karla og til að komast til metorða gæti verið að konum hafi fundist þær 

þurfa að þróa með sér eiginleika eins og hörku og litla tilfinningasemi. Hugsunarháttur 

hörku, dugnaðar og elju kemur einnig skýrt fram í þeirri ræðu skólastjóra 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga sem hann hélt fyrir nemendur og kennara í byrjun skólans 

árið 1946. Eins og fyrr segir mælti hann þessi orð:  

Eg segi ykkur satt, letingjar, slæpingjar og hégómamenn eiga ekkert erindi í 

þennan skóla. Þeir sem koma hingað fyrir fordildar sakir, til þess að þeir geti 

sagt, að þeir séu í skóla, eða þeir, sem koma hingað til þess að skjóta sér 

undan störfum , svo sem heimilishjálp eða annarri heiðarlegri vinnu, þeir 

hafa hingað illt erindi (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–47, 1950, 

bls. 50). 
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5.4 Samantekt 

5.4. 1 Hver er upplifun kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar og hvaða 
áhrif, ef einhver, hafði námið á líf þeirra? 

Spurningunni sem ég lagði upp með í byrjun þessarar rannsóknar: Hver er upplifun 

kvenna af gagnfræðanámi sínu á 5.–6. áratug 20. aldar og hvaða áhrif, ef einhver, hafði 

námið á líf þeirra?, er ekki erfitt að svara. Áhrifin voru merkjanleg og höfðu áhrif á allt 

sem gerðist í framhaldinu. Allar konurnar þrjár voru á sama máli um það að þessi tími í 

lífi þeirra hafi að mestu leyti verið einstaklega skemmtilegur þrátt fyrir að eitthvað hafi 

komið upp á hjá þeim öllum á þessum tíma sem setti vissulega strik í reikninginn. Það 

kom mér á óvart hversu gífurlega mikil mótandi áhrif þessi tími í lífi þeirra allra hafði í 

raun og veru á framtíð þeirra. En það sýnir vel hversu tímarnir eru breyttir í dag.  

Fagmennsku kennara virðist hafa verið að miklu leyti ábótavant á nútíma 

mælikvarða á þessum árum og skólastarf var ekki eins vel uppbyggt og það er í dag. Vel 

er hægt að sjá það út frá sögum kvennanna, enda var ein þeirra slegin utan undir af 

kennara og önnur lögð í einelti af kennara. Með aukinni fagmennsku kennara í dag ættu 

slík atvik að vera mun fátíðari í dag heldur en þegar viðmælendur mínir voru í skóla. 

Niðurstaða mín er sú að það sem hafði merkjanlega mest áhrif á upplifun kvennanna frá 

skólaárum sínum voru kennararnir sjálfir. Einn kennari varð til  þess að Sigurlaug málaði 

hvorki né teiknaði framar. Annar kennari varð til þess að láta Rannveigu líða það illa að 

hún hefur aldrei getað gleymt þeirri niðurlægingu sem hún varð fyrir af hans hálfu. 

Einnig gátu kennararnir haft jákvæð og mótandi áhrif á allt líf kvennanna. 

Íslenskukennari Sigurlaugar og Guðrúnar varð til dæmis til þess að kveikja hjá þeim 

brennandi áhuga á íslensku, sögum og ljóðum og enn tæpum sjötíu árum síðar geta þær 

enn séð hana ljóslifandi fyrir sér í huganum. Sögukennari Sigurlaugar hafði líka þau áhrif 

að í dag les hún nánast ekkert nema eitthvað sögulegt efni. Einn kennari var líka 

einskonar pabbi og siðferðisleg fyrirmynd fyrir Sigurlaugu og mótaði hennar líf með því 

að láta sér ekki vera sama og með því að kenna henni muninn á réttu og röngu. Hún 

hefur haft orð hans í huga alla tíð síðan og þau hafa mótað hana í þá manneskju sem 

hún er í dag.  

Greinilegt er út frá frásögnum kvennanna hvað manneskjulegi  þátturinn er stór 

í kennslu og hvað það skiptir miklu máli að láta sér annt um nemendur sína. Enda hefur 

það komið í ljós í dag að umhyggjuþátturinn er það mikilvægasta í starfi 

umsjónarkennarans (Erla Sif Markúsdóttir og Lilja M. Jónsdóttir, 2016). Einnig er búið 

að setja það í lög að starfsfólk grunnskóla eigi að gæt nærgætni, kurteisi og lipurðar í 
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framkomu sinni gagnvart börnum og rækja starf sitt af fagmennsku (Lög um grunnskóla 

91/2008, 12. gr.). Í ljósi þess að ófagmannleg framkoma af kennara hálfu getur haft 

töluverð áhrif á líf barna, er fagmennska kennara og umhyggjusemi í garð barna 

eitthvað sem verður að leggja mikla rækt við og leggja áherslu á í skólastarfi. 

Þegar viðmælendur mínir voru í skóla var kennsluefni í stærðfræði úrelt og fáir 

kennarar voru lærðir stærðfræðikennarar (Kristín Bjarnadóttir, 2012). Það má geta sér 

til um það að kennsluaðferðirnar og kennsluefnið hafi jafnvel haft áhrif á 

stærðfræðinám kvennanna og þannig mögulega komið í veg fyrir áframhaldandi 

menntaskólanám þeirra. Lögð er áhersla á það í dag að hafa kennsluaðferðir 

fjölbreyttar til að höfða til sem flestra nemenda í kennslu og námi í dag. Þar eru 

grunnþættir menntunar: Mannréttindi, jafnrétti, lýðræði, læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð og sköpun í forgrunni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í dag hefur 

sem betur fer mikið breyst í námi og kennslu skólanna.  Meiri áhersla en áður er lögð á 

sköpun og tjáningu í stað þess að bæla slíka eiginleika niður hjá börnum eins og jafnvel 

óafvitandi var gert fyrr á dögum.  

Þegar viðmælendur mínir voru við nám vantaði mikið upp á kennslutæki og gögn 

sem hefðu virkað hvetjandi til náms. Það var ekki fyrr en árið 1955 sem segulbönd, 

segulhljóðritun, skuggamyndavélar og kvikmyndir fóru fyrst að vera notaðar í skólum á 

Íslandi. Vinnubókargerðin og kennslubækur með myndum áttu einnig að ýta undir 

sköpunargleði nemenda og vandvirkni. En áður höfðu töflukennsla, krít og kennslubók, 

veggspjöld og landabréf verið helstu kennslugögnin og kennslan mótuð af lexíulestri og 

yfirheyrslukennslu (Helgi Skúli Kjaransson, 2008). Svokölluð hefðarhyggja mótaði 

skólastarf í þá daga og safnaðarkennsla með áherslu á utanbókarlærdóm og yfirheyrslur 

og töflukennslu var normið (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2008).   

Engin umræða var heldur í gangi um einelti enda þekktist orðið ekki. Í skólum í 

dag er unnið að því að draga úr hvers kyns ofbeldi, eins og einelti með því meðal annars 

að skapa góðan skólabrag (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Það hefur 

mikið vatn runnið til sjávar síðan viðmælendur mínir voru í skóla og margt hefur breyst 

til batnaðar eins og sjá má. Námskrár á Íslandi hafa til að mynda þróast mikið frá því að 

vera fræðigreinamiðaðar eins og um miðja 20. öldina yfir í að vera meira 

nemendamiðaðar eða samfélagsmiðaðar (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson 

o.fl., 2014). Sú þróun, að námskrár séu að færast frá því að vera fræðigreinamiðaðar 

yfir í að vera með samfélagið og nemandann í forgrunni, er mjög jákvæð þróun að mínu 

mati. Fræðigreinarnar sem slíkar skipta vissulega máli en í dag er meiri áhersla en áður 

á að það sem er kennt sé mikilvægt og nytsamlegt í félagslegu samhengi og fyrir börnin 
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sem einstaklinga. Í staðin fyrir að börnin sitji eins og vélmenni við utanbókarlærdóm 

dag eftir dag þá er meiri áhersla en áður lögð á það að þau þroskist sem einstaklingar 

og að þau læri að hugsa sjálfstætt og að beita innsæi sínu og sköpun. Einnig er ýtt undir 

það að nemendurnir skilji hvernig þeir geti nýtt vitneskju sína í daglegu lífi og af hverju 

þessi tiltekna vitneskja skiptir sköpum. 

 Í dag eru þannig kennsluhættir, allt nám og námsmat fjölbreyttara en tíðkaðist 

áður fyrr. Með fjölbreytnina að leiðarljósi er komið til móts við alla nemendur sem 

skilar sér í glaðari börnum sem hafa meiri innri hvatningu til náms. Markmiðið með 

námi við hæfi hvers og eins  og hin nemendamiðaða námskrá stefnir að, er að allir 

nemendur nái hámarksárangri í samræmi við getu sína (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

5.4.2 Fundu konur fyrir þrýstingi frá sjálfum sér eða öðrum til að fara aðra leið en 
drengir í námi? 

Ef ég skoða spurninguna: Fundu konur fyrir þrýstingi frá sjálfum sér eða öðrum til að 

fara aðra leið en drengir í námi?, verður svarið svolítið snúið. Konurnar skynjuðu það 

ekki á háu stigi að þær hefðu í raun og veru ekki sömu tækifæri og samnemendur þeirra 

af hinu kyninu. Einnig voru strákar ekkert frekar hvattir til áframhaldandi náms en 

stelpur. Í raun og veru skynjaði engin kvennanna þriggja að kennarar væru mikið að 

hvetja börnin áfram í námi eða þrýsta á þau að velja ákveðna námsleið. Þó lenti 

Sigurlaug í því að kennari hennar úr barnaskóla segði við hana að hún ætti að fara í 

tungumálanám því hún væri svo góð í tungumálum. Auk þess hafði einn kennarinn 

hennar samband við skólastjóra gagnfræðaskólans sem hún fór í til að tjá honum að 

hún skyldi fara í deild fyrir nemendur sem ætluðu í menntaskóla. Hún var mjög hissa og 

glöð þegar hún frétti þetta en sú eftirvænting og gleði var skotin niður strax þegar 

móðir hennar sagðist ekki geta leyft henni það og vildi frekar að bróðir hennar myndi 

feta menntabrautina. Á endanum fór hún á verslunarbraut og var sátt með það en þeir 

krakkar sem voru í þeirri undirbúningsdeild fyrir menntaskóla sem hún hafði ætlað að 

vera í, urðu öll mikið menntuð. Þannig hafði skoðun móður hennar á því sem væri best 

fyrir hana einnig mikil áhrif á hennar líf og kom jafnvel í veg fyrir það að hún yrði 

langskólagengin. Sjónarhorn móður hennar var litað af hugsunarhætti þessa tíma sem 

einkenndist mikið af húsmæðrastefnu, feðraveldi og hefðarhyggju. 
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5.4.3 Hvernig hafði samfélagið með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og 
störf kvenna eftir að þær höfðu lokið gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar? 

En hvernig hafði samfélagið með skipulagi sínu og hugmyndafræði áhrif á nám og störf 

kvenna eftir að þær höfðu lokið gagnfræðanámi á 5.–6. áratug 20. aldar? Eins og fyrr 

segir hafði hefðarhyggjan í kennslu þau áhrif að kennsluhættir voru einhæfir enda var 

það mál manna að greind erfðist og kennsluhættir hefðu lítil áhrif á námsárangur 

barnanna, því þau væru annaðhvort klár eða vitlaus (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2008). Ef kennsla er ekki góð hefur það að sjálfsögðu áhrif á námsárangur barna og líkur 

eru á því að stærðfræðikennsla á þessum árum hafi verið léleg eins og fyrr segir sem 

hefur getað haft þau áhrif að konurnar þrjár náðu ekki algebrunni og gátu þar af 

leiðandi ekki farið í landspróf og þaðan í menntaskóla. Þetta breytti að sjálfsögðu öllu 

þeirra lífi því tvær þeirra höfðu stefnt á langskólamenntun.  

Jafnframt hefur hugsunarháttur feðraveldis haft  áhrif á ýmsar stofnanir 

samfélagsins (Walby, 1990). Stofnanir eins og hjúkrunarskólann, þar sem ófrískum 

konum var ekki veitt innganga og kom í veg fyrir að Rannveig, sem og fleiri konur, gætu 

látið draum sinn um að verða hjúkrunarfræðingar rætast. Feðraveldið hafði sömuleiðis 

þau áhrif að engir leikskólar voru til staðar þegar viðmælendur mínir voru að eignast 

börn og hafði það jafnframt þau áhrif að festa húsmæðrastefnuna í sessi þar sem konur 

neyddust til að vera umfram allt í ummönnunar- og húsmæðrahlutverkinu á heimilum 

sínum. Þannig gat Guðrún til dæmis ekki unnið lengur á símanum eftir að hún eignaðist 

sitt fyrsta barn og neyddist til að vinna á gæsluvelli þar sem hún gat haft börnin sín með 

sér í vinnuna. Allar konurnar voru líka meira eða minna í húsmæðrahlutverkinu allt sitt 

líf, giftust ungar og eignuðust börn. Þetta var það sem húsmæðrastefnan miðaði við og 

var norm þessa tíma. 
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6 Lokaorð 

Sumum finnst grunnþættir menntunar í íslensku skólakerfi í dag aðeins vera háfleyg orð 

sem erfitt sé að koma auga á í skólastarfi. Í mínum huga eru grunnþættirnir: „Heilbrigði, 

velferð, jafnrétti, læsi, lýðræði, mannréttindi, sjálfbærni og sköpun“ mikilvægir og 

minna kennarann á hversu mikilvægt það er að kenna börnum gagnrýna hugsun, að 

skapa og hafa trú á sínum eigin túlkunum en á sama tíma bera virðingu fyrir skoðunum 

annarra. Það má með sanni segja að skólastarf hafi vissulega þróast þannig að það komi 

betur til móts við hvern og einn nemanda en það gerði þegar konurnar sem ég ræddi 

við voru ungar. Heimurinn er ekki eins svart-hvítur og áður heldur er hann í öllum 

regnbogans litum og fjölbreytileikanum er hampað en ekki traðkað á honum. 

Markmið þessarar rannsóknar var ekki að gera lítið úr því skólastarfi sem 

tíðkaðist fyrr á dögum heldur skoða það með gagnrýnum augum og hafa sögur 

kvennanna að leiðarljósi þegar ég tengdi saman ritaðar heimildir um skólamál og 

hugmyndafræði þess samfélags sem viðmælendur mínir fæddust inn í. Að sjá hversu lík 

reynsla kvennanna var að miklu leyti, kom mér þó nokkuð á óvart. Með því að bera 

skólastarfið eins og það er í dag saman við hvernig það var þegar viðmælendur mínir 

voru við nám, var hægt að sýna fram á greinilegar og jákvæðar breytingar varðandi 

bæði skólaþróun og samfélag, viðtekinn hugsunarhátt og annað sem skiptir máli í lífi og 

starfi.  

Við skrif þessa verkefnis flaug mér í hug hugtakið fiðrildaáhrif eða „butterfly 

effect“, sem lýsir því hvernig vængjablak fiðrildis getur haft áhrif á jafnvel veðurfar 

annarsstaðar í heiminum. Þetta hugtak lýsir því með öðrum orðum hvernig litlar 

athafnir eða ákvarðanir geta haft djúpstæð áhrif á heiminn í kring. Skólaárin eru 

gífurlega mikilvægur mótunartími í lífi barna og unglinga. Fari eitthvað úrskeiðis getur 

það haft áhrif til framtíðar, líkt og kom glöggt fram í viðtölum mínum við konurnar 

þrjár. Því þarf skólafólk að hugsa um fagmennsku sína. Ennfremur þarf allt skólastarf að 

miða að því markmiði að efla börn í námi og sem manneskjur og hvetja þau áfram í lífi 

og starfi. Fagmennska kennara hefur þróast mikið síðan viðmælendur mínir voru við 

nám. Einnig hafa rannsóknir, þróunarstarf skóla og nýjar kenningar um nám orðið til 

þess að efla kennaramenntun meira og meira með hverju árinu. Af þessu má dæma að 

ólíklegt sé að viðmælendur mínir hefðu orðið fyrir sömu upplifunum í skóla í dag og þær 



 

99 

urðu fyrir á sínum tíma. Í dag er opin umræða um einelti og annað sem þótti feimnismál 

áður og opin umræða og tjáning er alltaf fyrsta skrefið í átt að breytingum til batnaðar. 

Nám við hæfi hvers og eins og áhersla á bekkjarbrag og samheldni nemenda hlýtur 

einnig að vera skref í átt að betra skólastarfi. Greinilegt er að sú hugmyndafræði og sá 

viðtekni hugsunarháttur þess samfélags sem viðmælendur mínir ólust upp í hafði 

gífurleg áhrif á allt samfélagið og stofnanir þess, þar á meðal á skóla og nám. Má það sjá 

í þeirri húsmæðrastefnu, feðraveldi og hefðarhyggju sem var við lýði og hafði áhrif á allt 

líf kvennanna þriggja. Vegna þessa áhrifa komust þær ekki í áframhaldandi nám og voru 

að miklu leyti bundnar við húsmóðurhlutverkið. 

 Það skólasamfélag sem viðmælendur mínir lifðu og hrærðust í hafði samt sem 

áður margt jákvætt fram að færa þótt auðveldara sé að koma auga á það sem miður 

fór. Það er alltaf auðvelt að vera vitur eftir á. Skólabörnum á 5. og 6. áratugnum var 

innprentað snemma að sýna námi sínu virðingu og vera þakklát fyrir það tækifæri að fá 

að mennta sig. Þannig var þeim snemma kennt að bera ábyrgð á námi sínu. Það var ekki 

á verksviði mömmu og pabba eða kennarans, heldur þeirra sjálfra. Í 

skólasetningarræðum Guðna Jónssonar, sem var skólastjóri Gagnfræðaskóla 

Vesturbæjar á 5. áratugnum, má glögglega koma auga á þetta. Í skólasetningarræðu 

sinni frá árinu 1946 sagði hann meðal annars við nemendur:  

Minnizt þess að þið eruð vinnandi fólk. Tími ykkar er bundinn vinnustöð 

ykkar, skólanum, en ekki fánýtri og hégómlegri lausung þeirra borgarbarna, 

sem aldrei hafa fengið að njóta þess tækifæris, sem ykkur er gefið, eða þá 

misnotað það of mjög (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945-47, 1950, 

bls. 50). 

Sá hugsunarháttur sem tíðkaðist hefur örugglega verið til þess að auka 

ábyrgðartilfinningu og sjálfstæði barna snemma, en það er eitthvað sem mætti að mínu 

mati sjást meira af í nútíma samfélagi. Einnig var börnum snemma kennt að sýna 

virðingu og þérun var meðal annars notuð til þess að börn pössuðu upp á að koma fram 

af virðingu við þá sem eldri voru. Allt frá blautu barnsbeini var ungu kynslóðinni kennt 

að þróa með sér vinnusemi, dugnað og samviskusemi. Þetta endurspeglast í þessum 

fleygu orðum úr Heilræðavísum Hallgríms Péturssonar sem Guðni skólastjóri 

Gagnfræðaskóla Reykvíkinga mælti í skólasetningarathöfn árið 1946: „Víst ávallt þeim 

vana halt: vinna, lesa og iðja“ (Skýrsla Gagnfræðaskóla Reykvíkinga 1945–47, 1950, bls. 

50). 
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„All that is valuable in human society depends upon the opportunity for 

development accorded the individual“ (Albert Einstein) 
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8 Viðauki A - Viðtalsrammi 

 

1. Geturðu sagt mér eitthvað um sjálfa þig? Eins og eitthvað um aldur og fyrri 

störf? 

2. Í hvaða barnaskóla varstu? Og hvað er þér minnisstæðast frá þeim tíma? 

3. Geturðu sagt mér í hvaða gagnfræðaskóla þú fórst í? 

4. Hvað stendur upp úr þegar þú minnist gagnfræðaskólans? 

5. Er eitthvað sem þér finnst að hefði mátt gera betur varðandi kennsluhætti eða 

skipulag í þínum skóla? 

6. Fannst þér kennararnir hvetja kynin jafnt áfram í námi og til  frekara náms? 

7. Hver var þín upplifun varðandi sjálfa þig? 

8. Fannstu fyrir ytri eða innri þrýstingi til að fara ákveðna leið í námi? 

9. Viltu bæta einhverju við? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


