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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna stöðu og þróun kynjamunar við starfsval. 

Þessi rannsókn er fyrsta skrefið hérlendis til að kortleggja þróun áhuga og væntinga 

ásamt náms- og starfsvali á ungdómsárunum hjá konum og körlum. Rannsóknin byggir á 

langtímagögnum þar sem þátttakendum var fylgt eftir frá 2006, þegar þau voru 15–16 

ára, til 2017. Í ferlinu var starfsáhugi þeirra metinn og draumastörf þeirra tilgreind auk 

náms þeirra og starfa. Niðurstöðurnar benda til þess að kyn hafi mikil áhrif á starfsval. 

Allnokkur kynjamunur kom í ljós hvað varðar áhuga, væntingar og hegðun einstaklinga. 

Mikill munur var á kynjunum þegar kom að áhuga á handverks- og félagssviði og einnig 

reyndist nokkur munur á vísinda- og skipulagssviði. Almennt er tilhneiging til að 

kynjamunur minnki með árunum. Kynjamunurinn er nokkuð stöðugur milli úrtaka og 

mælinga og mjög sambærilegur því sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum á 

kynjamun. Svipuð mynd blasir við þegar kynjun draumastarfa er skoðuð en þar er 

kynjamunur allnokkur og virðist hafa tilhneigingu til að dragast saman með hækkandi 

aldri. Strákar hafa almennt tilhneigingu til að hafa meira kynjaðar hugmyndir um 

draumastörf heldur en stelpur og velja sér einnig kynjaðri störf úti á vinnumarkaðnum. 

Niðurstöðurnar undirstrika mikilvægi markvissrar náms- og starfsfræðslu frá upphafi 

skólagöngunnar sem tekur mið af jafnréttissjónarmiðum. Huga þarf að því að gefa 

strákum og stelpum tækifæri til að þróa áhuga á öllum sviðum og fara óhefðbundnar 

leiðir í náms- og starfsvali frekar en að fylgja kynjuðum væntingum.  
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Abstract 

The aim of this study is to test the longitudinal changes in gendered vocational 

development through emerging adulthood. This study is the first step in Iceland to map 

the development of gender differences in vocational interests, aspirations, educational 

choice and occupations. The study is based on the longitudinal data of youngster whose 

interests, dream job, educational choice and vocational attainment has been tracked 

since 2006 when they were 15-16 years old. Results indicate that gender has a major 

impact on career choices. Gender differences are substantive in vocational interests, 

aspirations and attainment. The males tend to have more realistic interests and the 

female social interests, and there were also differences in investigate and conventional 

interest. Generally there is a tendency for gender differences in interest to decrease 

over the age 15-24. The difference is quite stable between samples and measurements 

very similar to what has been observed in other studies on gender differences. Gender 

differences in aspirations are several and seem to decrease with rising ages. Boys have a 

tendency to be more gendered in ideas of dream jobs as well as outside the labor 

market. This underlines the importance of targeted career education from the 

beginning of school which takes into account gender equality considerations. It is 

important to encourage boys and girls to follow their interests and to pursue non-

traditional ways of study and career rather than to follow gender expectations. 

 

 

 

 

 

 

 



5 

Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS-eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Hún byggir á fyrirliggjandi gagnasafni, 

langtímagögnum áhugasviðskönnunarinnar Bendils I, sem byrjað var að safna í 

grunnskólum árið 2006. Í verkefninu var staða og þróun kynjamunar við starfsval 

könnuð með því að kortleggja þróun áhuga og væntinga þátttakenda ásamt námi þeirra 

og störfum á ungdómsárunum.  

Ég hef lengi haft áhuga á jafnréttismálum og tækifærum kynjanna á öllum 

sviðum samfélagsins. Kynjaskiptur vinnumarkaður hefur verið mér sérstaklega 

hugleikinn eftir að hafa unnið í starfi sem hefur alla jafna verið flokkað sem hefðbundið 

kvennastarf þar sem konur eru þar í miklum meirihluta starfsmanna. Ég hef velt fyrir 

mér af hverju kynjaskiptur vinnumarkaður hefur fest í sessi og ástæðum fyrir kynbundnu 

náms- og starfsvali. Því fannst mér mjög ánægjulegt að fá tækifæri til skoða hvernig 

kynjamunur þróast á mótunarskeiði ungdómsáranna þegar ákvarðanir eru teknar um 

nám og ungmenni taka sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum. 

Verkefnið var unnið undir leiðsögn dr. Sifjar Einarsdóttur og fær hún bestu þakkir 

fyrir góða handleiðslu og samstarf. Einnig fær hún kærar þakkir fyrir að veita aðgang að 

gögnum úr gagnasafni Bendils. Þakkir fær einnig fjölskylda mín fyrir stuðning og 

hvatningu ásamt yfirlesara ritgerðarinnar sem ég vil þakka kærlega fyrir veitta aðstoð. 
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1 Inngangur 
Í Stjórnarskrá lýðveldisins Íslands (nr. 33/1944) kemur fram að konur og karlar eigi að 

hafa jafnan rétt í hvívetna og samanborið við önnur lönd mælist jafnrétti kynjanna á 

Íslandi með því mesta í heiminum (Bekhouch, Hausmann, Tyson og Zahidi, 2014). Ekki er 

þó þar með sagt að jafnrétti hafi náðst að fullu eða að tækifæri kynjanna séu jöfn á 

öllum sviðum samfélagsins (Agla María Jósepsdóttir, 2007). Það er til dæmis staðreynd 

að íslenskur vinnumarkaður er enn þann dag í dag mjög kynjaskiptur, þar sem mikill 

munur er á hvaða störfum karlar og konur sinna (Jafnréttisstofa, 2015). Algengara er að 

karlmenn séu í hærri stöðum en konur og virðast þeir einnig hafa meiri 

starfsþróunarmöguleika (Velferðarráðuneytið, 2015). Kynjaskiptur vinnumarkaður 

viðheldur hugmyndum um kynhlutverk karla og kvenna og hann er einnig talinn vera 

helsta ástæðan fyrir launamun kynjanna (Ingólfur V. Gíslason, 2011) en óútskýrður 

kynbundinn launamunur mældist 18,3% á almennum vinnumarkaði árið 2014 (Hagstofa 

Íslands, 2015). Því má ætla að kynjaskiptur vinnumarkaður tefji fyrir jafnréttisþróun í 

samfélaginu (Anker, 2001). 

Ekki er vitað fyrir víst af hverju kynjaskiptur vinnumarkaður hefur fest í sessi en talið 

er að staðalímyndir og samfélagsleg viðhorf hafi þar mikil áhrif (Hyde og Mertz, 2009). 

Þá er talið að félagsmótun (e. socialisation) í bernsku hafi áhrif á áhuga og viðhorf 

einstaklinga til starfa (Anker, 2001; Betz, 2005) en félagsmótun hefst við fæðingu og er 

ævilangt ferli þar sem einstaklingar læra þær venjur, siði og menningu sem ríkir í þeirra 

samfélagi (Erikson, 1968). Félagsmótun er undanfari þess að ákvarðanir varðandi nám 

og störf eru teknar og hefur þannig mikil áhrif á val á starfsvettvangi (Porfeli, Hartung og 

Vondracek, 2008). Kynbundin félagsmótun dregur úr frelsi einstaklinga, til dæmis 

varðandi val á námi og starfi (Eccles,1994) en samkvæmt kenningu Gottfredson (2002) 

hafa ungmenni við 14 ára aldur að mestu leyti valið sig frá þeim störfum sem þau telja 

óásættanleg. Þá fyrst fara þau í auknum mæli að íhuga störf út frá persónulegum 

þáttum líkt og áhuga (Foud og Kantamneni, 2013; Gottfredson 2002). Starfsáhugi (e. 

vocational interest) er einn af þeim þáttum sem hefur verið talinn skipta hvað mestu 

máli við starfsval (e. career choice)(Swanson og D‘Archiardi, 2005). Þá beinist 
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starfsáhugi að einstaklingnum sjálfum og því starfsumhverfi sem hann samsamar sig við 

(Savickas og Spokane, 1999). Rannsóknir hafa sýnt að munur er á kynjunum þegar 

kemur að starfsáhuga en áhugi kvenna virðist meiri á sviðum sem hafa verið flokkuð 

sem kvenlæg og öfugt hjá körlum þar sem þeir virðast hafa meiri áhuga á karllægum 

störfum (Betz og Fitzgerald, 1987; Hackett og Lonborg, 1994; Harmon, Hansen, Borgen 

og Hammer, 1994). Í Bendli, íslenskri áhugakönnun sem unnin var af Sif Einarsdóttur og 

James Rounds (2013), kom fram að mesti kynjamunurinn hvað varðar starfsáhuga var á 

handverkssviði og þar á eftir á félagssviði, þar sem strákar sýna meiri áhuga á 

handverkssviði og stelpur á félagssviði. Erlendar rannsóknir hafa einnig sýnt sömu 

niðurstöður (sjá t.d. Parsons og Betz, 1998). Hins vegar sýna niðurstöður Su, Rounds og 

Armstrong (2009) og Hoff, Briley, Wee og Rounds (í prentun) að kynjamunur á 

áhugasviðunum virðist minnka með hækkandi aldri. 

Þeim þátttakendum sem tóku þátt í stöðlun Bendlis í 10. bekk hefur verið fylgt eftir 

á 2–4 ára fresti frá 2006 og gögnum um áhuga þeirra, nám og störf hafði árið 2017 verið 

safnað alls fimm sinnum. Í rannsókninni er byggt á þessum langtímagögnum og skoðað 

hvort breytingar hafi átt sér stað hvað varðar kynjamun og áhuga. Áhugi hvetur 

einstaklinga til að setja sér markmið á starfsferli sínum og álykta má að kynjaður áhugi 

leiði til þess að einstaklingar hafi kynjaðar væntingar og setji sér kynjuð markmið. Því er 

skoðað í þessari rannsókn hversu kynjaðar hugmyndir þátttakendanna um draumastörf 

(e. occupational aspirations) eru og hvort kynjun breytist eftir því sem ungmennin 

eldast. Draumastörf gefa vísbendingar um líklegan starfsvettvang þar sem einstaklingar 

aðhafast yfirleitt í samræmi við áhuga og markmið (Croll, 2008). Að lokum er horft til 

þess hvernig kynjamunur birtist í náms- og starfsvali þátttakenda (e. attainment). Með 

því að nýta langtímagögn um fólk á aldrinum 15-27 ára gefst tækifæri til að skoða 

hvernig kynjamunur þróast á mótunarskeiði ungdómsáranna þegar ákvarðanir eru 

teknar um nám og íslensk ungmenni taka sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum.  

Mikilvægt er rannsaka hvernig kynjaður áhugi og hugmyndir einstaklinga um 

framtíðarstörf breytast með árunum og aukinni reynslu. Þverskurðarrannsóknir (Hoff, í 

prentun; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013) gefa til kynna að kynjamunur hvað 

varðar áhuga minnki með aldrinum og langtímagögn af því tagi sem hér er byggt á geta 

aukið skilning á því hvenær það gerist og mögulega hvernig. Þá geta upplýsingar um 
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draumastörf einstaklinga jafnvel gefið betri vísbendingar um framtíðarstarfsvettvang 

þeirra heldur en starfsáhugi (Schoon og Parsons, 2002) og með því að skoða 

draumastörf ungmenna er hægt að sjá hvort þau séu byrjuð að hugleiða störf og setja 

sér markmið á starfsferlinum (Rojewski, 2005). Niðurstöðurnar geta nýst til að bæta 

náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf til að mæta lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla (nr. 10/2008) en þar segir: „Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta 

fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna 

þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi“. Með aukinni fræðslu er 

stuðlað að jafnrétti kynjanna á vinnumarkaðnum, þar sem hún minnkar líkur á 

hindrunum og fordómum í náms- og starfsvali. 

1.1. Kynjamunur 
Þrátt fyrir að jafnrétti kynjanna mælist með því mesta sem gerist í heiminum hér á landi 

samkvæmt mælingum OECD er ennþá langt í land þar til segja má að fullt jafnrétti hafi 

náðst þar sem kynbundið námsval og kynjaskipting á vinnumarkaðnum er ennþá mjög 

áberandi. Í lögum nr. 10/2008 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla segir í 1. 

grein að markmið þeirra sé að jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Í 

þessum kafla verður fjallað um hvernig kynjamunur birtist í samfélaginu og hefur áhrif á  

starfsval kvenna og karla úti á vinnumarkaðnum. 

1.1.1. Kynjaskiptur vinnumarkaður 
Atvinnuþátttaka bæði karla og kvenna á Íslandi er mjög mikil. Samkvæmt mælingum 

OECD er atvinnuþátttaka íslenskra kvenna sú mesta sem gerist í heiminum og hún hefur 

aldrei verið meiri en nú, eða tæp 80% árið 2016 (Hagstofa Íslands, 2017; Bekhouch o.fl., 

2014). Þegar litið er nokkra áratugi aftur í tímann má sjá hvernig atvinnuþátttaka kvenna 

hefur farið ört vaxandi frá miðri síðustu öld og munurinn á atvinnuþátttöku kynjanna 

hefur minnkað mikið eins og sjá má ámynd 1. 
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Mynd 1: Atvinnuþátttaka karla og kvenna frá 1920–2016(Hagstofa Íslands, 2017). 

Ástæðuna fyrir þessari miklu þátttöku kvenna í atvinnulífinu hér á landi má ef til vill 

rekja til þess að Ísland er komið vel á veg í þróun frá hefðbundinni fyrirvinnuskipan (e. 

male breadwinner model). Þessi þróun felst í breytingu frá því að karlar séu fyrirvinna 

heimilisins og hlutverk kvenna sé umönnun barna og heimilisstörf yfir í fyrirkomulag 

tveggja fyrirvinna (e. dual breadwinner model) þar sem báðir aðilar sinna hvoru tveggja 

(Kolbeinn H. Stefánsson, 2012). Vinnumarkaðurinn var lengivel vettvangur karla en við 

upphaf 20. aldarinnar fóru konur í auknum mæli að láta þar að sér kveða, sem leiddi 

síðan til þess að konur fengu aðgang að opinberu lífi (Kolbeinn H. Stefánsson, 2008). Til 

að mynda má sjá eftirfarandi frásögn í Kvennablaðinu frá árinu 1902: 

Það er líka gleðilegt tákn tímans og menningar þjóðarinnar, að konur eru 
farnar að komast einnig hér á landi að ýmsum störfum, sem áður voru ger af 
karlmönnum einum, og missa fæstar þeirra við það neitt af sínum beztu 
kvenlegu eiginleikum. (Bríet Bjarnhéðinsdóttir, 1902, bls. 41) 

 

Eins og sést á mynd 1 urðu miklar breytingar á fyrirkomulagi fyrirvinnu á milli áranna 

1960 og 1980 en þá streymdu konur út á vinnumarkaðinn í auknum mæli (Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008). Þrátt fyrir að Ísland sé það land þar jafnrétti er hvað mest (Bekhouch 

o.fl., 2014) virðist hefðbundna fyrirkomulagið þó lífseigt þar sem rannsóknir hafa sýnt að 

konur taka ennþá meiri ábyrgð á vinnu innan heimilisins samanborið við karla og eyða 

meiri tíma í heimilisstörf og umönnun barna. Á móti kemur að karlar eyða meiri tíma en 

konur í launaða vinnu (Guðný Björk Eydal og Tine Rotsgaard, 2011; Fagan, 2001). Þá er 
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vinnutími kvenna í fullri vinnu sex tímum styttri en karla að meðaltali 

(Velferðarráðuneytið, 2015). 

Oft er talið að ein af ástæðum þess að karlar og konur sækist ekki hlutfallslega jafn 

mikið í sömu störf séu hinar lífseigu hugmyndir um konuna sem húsmóður og karlinn 

sem fyrirvinnu. Þessar fyrirframgefnu hugmyndir hafi síðan valdið því að kynin velji sér 

ólík störf sem byggja á grundvelli þessara ætluðu eiginleika. Til dæmis er talið að 

hugmyndir um að konur hafi meiri umhyggju- og umönnunareiginleika valdi því að 

konur sækist frekar í störf sem krefjist þessara kosta. Hugmyndir um að konur séu síðri 

en karlar í raungreinum og vísindum stuðla þá sömuleiðis að því að þær eru í minnihluta 

á því starfssviði (Anker, 1997; Bloksgaard, 2011). Konur sinna í meiri mæli þeim störfum 

sem hægt er að líta á sem framlengingu á heimilishlutverkum (Betz, 2005; Kolbeinn H. 

Stefánsson, 2008). Þetta kemur vel í ljós þegar skoðuð er skipting kynjanna eftir 

atvinnugreinum, eins og sjá má á mynd 2. Þar sést að þrír af hverjum fjórum 

starfsmönnum í fræðslustarfsemi eru konur og þær eru einnig fjórar af hverjum fimm 

starfsmönnum í heilbrigðis- og félagsþjónustu. Árið 2014 störfuðu 45% kvenna  á 

atvinnumarkaði hjá ríkinu og voru þær nærri þrjár af hverjum fjórum ríkisstarfsmönnum. 

Konur sinna þannig oft þeim störfum sem áður fóru fram á heimilum en ríkið hefur tekið 

að sér að miklu leyti. Einnig má sjá að karlar eru mun fleiri í byggingastarfsemi og 

mannvirkjagerð, þar sem einungis 5% starfsmannanna voru konur árið 2014. Í 

landbúnaði og fiskveiðum voru konur einnig í minnihluta eða 22% starfsmanna og 30% í 

framleiðslu (Velferðarráðuneytið, 2015). 

  



15 

 

Mynd 2: Kynjahlutfall í atvinnugreinum (Velferðarráðuneytið, 2015). 
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mikillar menntunar er krafist (Velferðarráðuneytið, 2015). Einnig eru konur nú 48% allra 

alþingismanna og 44% kjörinna sveitarstjórnarmanna. Aftur á móti er hlutfall kvenna í 

mörgum öðrum áhrifastöðum mun lægra þrátt fyrir að fleiri konur séu með 

háskólamenntun. Konur eru yfirleitt í lægri stöðum en karlar á vinnumarkaðnum þar 

sem aðeins 9% framkvæmdastjóra með 250 starfsmenn eða fleiri voru konur árið 2015. 

Hlutfall kvenna í stöðu framkvæmdarstjóra hækkar í 22% hjá fyrirtækjum með færri 

starfsmenn en 50 (Hagstofan, 2017).  

1.1.2. Námsval kynjanna 
Kynjaskiptur vinnumarkaður endurspeglar kynjað námsval (Fjóla Ósk Gunnarsdóttir, 

2007). Á Íslandi sést kynbundið námsval strax á framhaldsskólastigi. Í bóknámi eru 

stelpur til dæmis í meirihluta á mála- og félagsfræðibrautum, sjá mynd 3. Aftur á móti 

eru strákar fleiri á náttúrufræði-, hagfræði og viðskiptabrautum, svo og á almennum 

námsbrautum. Talsverður munur er á kynjunum þar sem strákar eru ekki áberandi fleiri 

á neinum námsbrautum (Hagstofan, 2012).  

 

Mynd 3: Skipting nemenda í almennu bóknámi eftir námsbrautum(Hagstofan, 2012). 

Þegar litið er til starfsnáms sést að kynjaskiptingin er mjög áberandi en mikill meirihluti 

nema eru karlar og þeir eru 84% af þeim sem útskrifast með sveinspróf (Kvennastarf, 

e.d). Eins og sést á mynd 4 er mikill kynjamunur til dæmis í rafiðn, vélstjórn og 
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húsasmíði þar sem karlar eru um 96% nemendanna. Konur eru hins vegar í miklum 

meirihluta í hársnyrtiiðn, eða 95% nemenda, og í snyrtifræði eru nær eingöngu konur 

(Hagstofan, 2012). 

 

Mynd 4: Skipting nemenda í starfsnámi (Hagstofan, 2012). 

Þegar komið er í háskóla eru konur fleiri á flestum námssviðum fyrir utan raunvísindi, 

stærðfræði og tölvunarfræði ásamt því að vera færri á sviði verkfræði, framleiðslu og 

mannvirkjagerð. Þetta má sjá á mynd 5. Þá sést að stór hluti nemenda á sviðum 

menntunar, hug- og félagsvísindum eru konur. Konur eru einnig áberandi fleiri á sviði 

heilbrigðis og velferðar, eða 1.696 á móti 259 körlum, og á menntavísindasviðið þar sem 

þær eru 2.316 á móti 462 körlum (Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2016). 
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Mynd 5: Skipting nemenda á háskólastigi eftir námssviðum (Velferðarráðuneytið og Hagstofa 
Íslands, 2016). 
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fyrir í störfum þar sem konur eru í meirihluta séu aðallega ógn við viðteknar hugmyndir 

um karlmennsku. Þá finna þeir fyrir miklum fordómum í samfélaginu gagnvart því að 

karlar gangi inn á hefðbundin kvennasvið (Cross og Bagilhole, 2002; Gísli Hrafn Atlason, 

1999; Steinunn Harpa Jónsdóttir, 2006; Simpson, 2005; Þórður Kristinsson, 2003). 

Þegar horft er til annarra landa sést svipað kynjaskipt námsval þar sem innan OECD-

ríkjanna voru konur aðeins um 30% þeirra sem útskrifuðust úr vísindagreinum og 

verkfræði á árunum 2004–2006. Hins vegar voru konur um 75% þeirra sem útskrifuðust 

úr menntavísinda, heilbrigðis og félagsmálagreinum (Schneeweis og Zweimuller, 2012). 

Svipaða sögu er að segja í Bandaríkjunum þar sem konur eru í meirihluta þeirra sem 

útskrifast með meistaragráðu í félagsvísindum, lífvísindum og sálfræði. Þá eru konur 

aðeins tvær af hverjum fimm nemendum í eðlisfræði, ein af hverjum fjórum í tölvufræði 

og tæplega einn fimmti nemenda í verkfræði (Su o.fl., 2009). 

1.2. Femínísk hugmyndafræði 
Femínísk hugmyndafræði leggur áherslu á mikilvægi kynferðis en Þorgerður Einarsdóttir 

(2004) bendir á að með því að skoða samfélagið út frá sjónarmiðum kyns þá fyrst næst 

fullur skilningur á samfélagsaðstæðum. Upphaf femínískrar hugmyndafræði má rekja 

allt aftur til miðrar 19. aldar þegar fyrstu kvenna hreyfingarnar voru stofnaðar. Síðan þá 

hafa femínískar kenningar og rannsóknir haft mikil áhrif á samfélagslega stöðu kvenna 

(Worell og Remer, 2003; Rannveig Traustadóttir, 2013). Aðalmarkmið 

hugmyndafræðinnar er að breyta viðteknum normum samfélagsins (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004). Rannsóknir sem byggja á femínískri hugmyndafræði stuðla að 

bættum kjörum kvenna í samfélaginu með því að rýna í og leitast við að breyta 

mismunun sem konur verða fyrir á grundvelli kynferðis. Einkennandi fyrir femínískar 

rannsóknir er að öfugt við flestar hefðbundnar rannsóknir líta rannsakendur oftast nær 

svo á að persónuleg reynsla sé mikilvæg (Rannveig Traustadóttir, 2013). 

Hugmyndafræðinni er sömuleiðis beitt til að kanna hvernig kynferði er tákngert fyrir 

samfélagslegan valdamun sem fær að viðgangast (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). Hér á 

eftir verður fjallað um kenningar um kynjakerfið/feðraveldið (e. 

gendersystem/patriarchy) þar sem sú kenning beinir sjónum að því sem viðheldur 

misrétti kynjanna (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Hugmyndin 
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um kynjakerfið getur verið gagnleg við að greina hvers vegna vinnumarkaðurinn er 

kynjaskiptur og þau félagslegu öfl sem viðhalda því.  

1.2.1. Kynjakerfið 
Kenningin um kynjakerfið var sett fram af róttækum femínistum nýju 

kvennahreyfingarinnar með Sylviu Walby í fararbroddi. Hún skilgreinir kynjakerfið sem: 

„félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni undirskipun 

kvenna.“ Þó bendir Walby á að ekki hafa allir karlar völd aðeins vegna kyns síns og ekki 

eru allar konur undirskipaðar, heldur er kynjakerfið kerfislægt mynstur sem mótast í 

félagslegu umhverfi og einblína þarf á forréttindahópa innan þess (Walby, 1990; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2006). 

Kynjakerfið byggir á viðteknum viðhorfum til kynjanna sem viðhalda kynjamismun 

og með samskiptamynstrum ná þessi viðhorf og hugmyndir að mótast og breytast 

óhindrað. Með tímanum endurskapast kynjakerfið og breytist en alltaf á þann veg að 

karlmenn hafa meiri völd en konur. Kynjakerfið er þannig eins konar forskrift eða reglur í 

menningu okkar sem hafa áhrif á okkur sjálf og hegðun okkar, en er ekki sú sama fyrir 

konur og karla (Ridgeway og Corell, 2004). Kynjakerfið byggir á hugmyndum eðlishyggju 

þar sem gert er ráð fyrir því að kynin hafi ólíkt eðli og hlutverk sem eru síðan notuð til að 

útskýra muninn á körlum og konum. Með því að skipta kynjunum í tvo andstæða hópa 

er stuðlað að aðgreiningu karla og kvenna, jafnvel þótt oftar en ekki sé meiri 

einstaklingsmunur innan þessara hópa en á milli þeirra (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Sylvia Walby (1990) telur að kynjakerfið hafi lagað sig að breyttri samfélagslegri 

stöðu kvenna í þjóðfélaginu þar sem valdamisræmi kynjanna hafi ekki verið útrýmt 

heldur hafi það aðeins breyst. Á fyrrihluta 20. aldar fólst vald kynjakerfisins að miklu 

leyti í því að halda konum frá vinnumarkaðnum og stjórnvöldum en kynjakerfið færðist 

af einkasviðinu yfir á hið opinbera með aukinni sókn kvenna út á vinnumarkaðinn. Þótt 

konur hafi farið að stunda vinnu utan heimilis er vinnumarkaðurinn er ennþá mjög 

kynjaskiptur og samkvæmt Walby eru konur þar oft á öðrum forsendum en karlar. 

Walby bendir á að í þeim störfum þar sem kynjahlutfallið er jafnt eða karlar fleiri eru 

konur líklegri til að hafa lægri laun og vera í lægri stöðu en karlkyns vinnufélagar þeirra. 

Einnig hafa þau störf sem karlar sinntu áður fyrr verið felld í gildi (e. devaluation) þar 
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sem almennt er talið að minni hæfni þurfi til að sinna þeim og jafnvel er bent á 

kveneðlið því til stuðnings (Walby, 1990).  

Samkvæmt Walby (1990) notar kynjakerfið aðgreiningu og útilokun til að halda 

konum undirskipuðum. Á vinnumarkaðnum felur aðgreining fyrst og fremst í sér að 

halda konum frá vissum starfssviðumeða stöðum innan þess. Með aðgreiningu er 

störfum skipt eftir kynjum og raðast þau ólíkt í virðingarstigann þar sem störf þar sem 

konur eru í meirihluta eru álitin minna virði en störf þar sem karlar eru í meirihluta. 

Þegar karlar ganga í störf þar sem konur eru í meirihluta færast þeir neðar í 

virðingarstiganum og eru jafnvel spurðir hvort þeim hafi ekki boðist neitt betra að gera 

(Lena Rut Birgisdóttir, 2011; Steinunn Harpa Jónasdóttir, 2006). Hins vegar virðist 

virðing kvenna aukast við að ganga í störf þar sem karlar eru í meirihluta (Katrín Björg 

Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Þá eru dæmi um formlega 

aðgreiningu þegar störfum á Íslandi var lengi vel skipt í tvo flokka eftir kyni, þ.e. 

kennarar og kennslukonur, skrifarar og kvenskrifarar o.s.frv. (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1993). 

Aðgreining kynjanna á vinnumarkaðnum er bæði lárétt og lóðrétt. Með láréttri 

aðgreiningu er átt við að konur og karlar vinna á ólíkum starfsvettvangi og sinna ólíkum 

stöðum en með lóðréttri aðgreiningu er átt við að karlar eru líklegri til að klífa 

metorðastigann en konur. Þetta er talin vera helsta ástæðan fyrir því að karlar eru fleiri í 

áhrifastöðum í þjóðfélaginu eins og áður hefur verið nefnt (Walby, 1990). Lárétt 

aðgreining á Íslandi hefur farið minnkandi með árunum en hún er samt sem áður enn 

áberandi eins og sást í töflu 1.2. Þá hafa fleiri starfssvið jafnt kynjahlutfall en áður vegna 

þess að konur hafa sótt í auknum mæli í störf sem áður voru unnin af karlmönnum 

einum (Hagstofa Íslands, 2017). 

Með útilokun er átt við þegar konur eru útilokaðar frá ákveðinni stöðu, starfi eða 

starfssviði. Sem dæmi má nefna að formleg útilokun átti sér stað á Íslandi á fyrrihluta 

20.aldar þegar verkalýðsfélög voru stofnuð aðeins fyrir karla og konum var ekki leyfður 

aðgangur að þeim (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993). Þá var bæði formlegri aðgreiningu 

og útilokun beitt til þess að minnka samkeppni kynjanna á vinnumarkaðnum. Eftir því 

sem leið á 20. öldina varð útilokun sjaldgæfari og aðgreining meira áberandi. Það sem 

hafði áhrif á þessa breytingu var að konur sóttu í auknum mæli út á vinnumarkaðinn, 
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fjölgun verkalýðsfélaga og breytingar á löggjöf sem bannaði útilokun kvenna á 

vinnumarkaðnum og formlega aðgreiningu (Walby, 1990). 

Walby (1990) telur að skoða þurfi betur hvað veldur því að konur velja að sinna 

öðrum störfum en karlar og öfugt og af hverju þau störf eru almennt minna metin. Þær 

skýringar að konur hafi val telur hún ekki fullgildar þar sem einstaklingsbundið val er háð 

þeirri samfélagsgerð sem fólk býr við (Walby, 1990). 

1.3. Kynbundin félagsmótun 
Kynjaskiptur vinnumarkaður og ólíkur starfsáhugi virðist endurspegla kynbundna 

félagsmótun (e. sex-role socialisation)(Betz, 2005). Samkvæmt Correll (2004) myndi 

kynjaskiptur vinnumarkaður áfram verða til staðar þrátt fyrir að það tækist að útrýma 

öllu kynjamisrétti vegna þess að samfélagið beinir kynjunum í ákveðnar áttir. Kynbundin 

félagsmótun hefst um leið og við fæðumst þar sem stelpum og strákum er kennd 

viðeigandi hegðun með tilliti til kyns (Andersen, 2003). Þá mynda einstaklingar 

hugmyndir sínar um náms og starfsmöguleika í gegnum félagsmótunina og hún mótar 

kynin til ólíkra verka í samfélaginu (Lent, Brown og Hackett, 2002). Þar sem markmið 

rannsóknarinnar er að kortleggja kynjamun við starfsval verður fjallað hér á eftir um 

hvernig börn sem alast upp í kynjuðu samfélagi og tileinka sér kynbundna hugsun um 

störf. Í því samhengi verður byrjað á því að fjalla um kynhlutverk  þar sem þau eru með 

fyrstu áhrifaþáttum félagsmótunar hjá börnum (McMahon og Patton,1997). Því næst 

verður fjallað um áhrif staðalímynda.  

1.3.1. Kynhlutverk 
Í gegnum lífið göngum við inn í mörg mismunandi hlutverk, bæði meðvitað og 

ómeðvitað. Kyn er eitt þeirra hlutverka sem við gegnum en kynhlutverk (e. gender roles) 

vísa bæði í hið líffræðilega kyn (e. sex) og kyngervi (e. gender). Munurinn á þessum 

hugtökum er sá að kyn vísar aðeins í hið líffræðilega kyn en kyngervi nær yfir það 

félagslega hlutverk sem samfélagið setur okkur. Kyngervi er þannig mótað m.a. af þeim 

siðum, gildum og venjum sem eru ríkjandi í samfélaginu sem við lifum í. Þá setur 

kyngervi ákveðinn ramma utan um þá hegðun sem til er ætlast af kynjunum í samræmi 

við þau viðmið og gildi sem eru ríkjandi og almennt viðurkennd (Coltrane, 1998; West og 

Zimmerman, 1987). Kynhlutverk hafa mikil áhrif á líf einstaklinga þar sem einstaklingar 

læra á barnsaldri hvað er talin viðurkennd hegðun fyrir þeirra kyn (Giddens og Sutton, 
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2013). Börn læra í gegnum félagsmótun að tengja eiginleika og ákveðin hlutverk við 

líffræðilegt kyn. Fyrirmyndir skipta miklu máli í þessu samhengi þar sem ólík hegðun 

karla og kvenna hefur mótandi áhrif á kynin (Bussey og Bandura, 1999). Talið er að hægt 

sé að sjá mun á kynhlutverkum strax um þriggja ára aldurinn með því að fylgjast með 

leikjum barna. Strákar leika sér í hávaðasamari leikjum þar sem vald og virkni er 

áberandi en stelpur leika sér oft og tíðum í rólegri leikjum sem byggjast á samvinnu 

(Fabes, Martin og Hanish, 2003). Í gegnum samræður og leiki barnanna ýtist undir 

hugmyndir þeirra og þekkingu um hvað sé viðeigandi hegðun fyrir þeirra kyn (Connolly, 

2006; Reay, 2007). Að öllu jöfnu styrkja síðan foreldrar kynhlutverkin með því að hvetja 

stráka til þess að vera athafnasama og sjálfstæða og stelpur til þess að vera hógværar 

(Snowman og Biehler, 2003). Kynhlutverkin og mismunandi væntingar varðandi hegðun 

kynjanna hafa síðan áhrif á hvernig komið er fram við stráka og stelpur á ólíkan hátt 

(Lent, o.fl., 2002). Þá bregðast foreldrar og aðrir uppeldisaðilar oft ólíkt við hegðun 

stráka og stelpna og viðbrögð þeirra eru neikvæðari þegar börnin sýna hegðun sem talin 

er einkenna hitt kynið (Bussey og Bandura, 1999). Í þessu samhengi hefur verið talað um 

kynjaslagsíðu (e. gender bias). Þá virðast kennarar bregðast ólíkt við hegðun kynjanna 

án kennslufræðilegrar ástæðu sem getur síðan haft áhrif á ólíkt náms- og starfsval 

kynjanna (Snowman og Biehler, 2003).  

Hægt er að sjá á vinnumarkaðnum áhrif kynhlutverka þar sem kynin sinna ólíkum 

verkefnum. Einnig geta verið uppi misjafnar hugmyndir um til hvers sé ætlast af körlum 

og konum og þau tækifæri sem þeim bjóðast (Connell og Messerschmidt, 2005; Ingólfur 

V. Gíslason, 2011). Þar sem kynhlutverk eru félagslega lærð breytast þau þó með 

tímanum og þróast samhliða samfélagslegum breytingum (West og Zimmerman, 1987). 

Því er hægt að hafa áhrif á hvernig við lítum á hin ýmsu störf og hvað okkur þykir eðlilegt 

og hvað ekki (Giddens og Sutton, 2013). 

1.3.2. Staðalímyndir 
Kynhlutverkum og hegðun kynjanna er viðhaldið með staðalímyndum sem eru allt í 

kringum okkur í samfélaginu. Kynjaðar staðalímyndir eru samfélagslegar hugmyndir um 

hvað sé æskilegt og rétt fyrir kynin en í umræðum um kyn og kyngervi kemur oft fram 

tilhneiging til að einfalda hlutverk kynjanna þar sem þeim er stillt upp sem tveimur 

ólíkum andstæðum. Þar af leiðandi myndast tvípólun á milli þess sem talið er 
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karlmannlegt og kvenlegt (Trier-Bieniek og Leavy 2014). Í samhengi náms- og starfsvals 

skiptir birtingarmynd kvenleika (e. femininity) og karlmennsku (e. masculinity) máli því 

tilhneiging er til að flokka störf eftir því hvort þau séu karllæg eða kvenlæg. Rannsóknir 

benda til þess að kynímynd starfa hafi áhrif á val einstaklinga á námi og störfum 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004; Lent o.fl., 2002). Sú birtingarmynd sem helst hefur 

skilgreint karlmennsku í gegnum tíðina er líkamlegir yfirburðir. Þá hafa aðrir eiginleikar 

líkt og snerpa, vald, rökvísi og gáfur verið einnig verið taldir einkenna karlmennsku 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þessar ríkjandi karlmennskuhugmyndir hafa oft og 

tíðum meira vægi en kvenlegir eiginleikar sem eru gjarnan álitnir merki um veikleika 

(Anderson-Minshall, 2013; Bussey og Bandura, 1999). Þessar hugmyndir að karlar séu 

hæfara kynið kemur mjög snemma í ljós hjá börnum en strákar virðast óviljugir að 

gangast gegn henni og gera helst ekki neitt sem veikja kynímynd sína. Stelpur virðast 

hins vegar hafa minni áhyggjur af þessu (Browne, 2004). Það er í samræmi við 

niðurstöður Lee, Lawson og MacHale (2015) þar sem í ljós kom að stelpur höfðu meiri 

áhuga á karllægum störfum en strákar á þeim kvenlægu. Kvenlegir eiginleikar hafa 

gjarnan snúið að velferð einstaklinga eins og til dæmis góðvild, hjálpsemi, samkennd og 

blíðleika. Hugmyndir um að hæfni kynjanna til starfa sé ólík er byggð á þessum 

staðalímyndum kynjanna (Eagly og Johannesen-Schmidt, 2002).  

Rannsóknir hafa sýnt að um það leyti sem börn byrja í grunnskóla hafa þau tileinkað 

sér að einhverju leyti staðalímyndir starfa (Franken, 1983; Kuhn, Nash, og Brucken, 

1978; Signorella, Bigler, og Liben, 1993). Þá sýna niðurstöður rannsóknar Francis (1998) 

að sjö til átta ára gömul börn hafa tilhneigingu til að nota staðalímyndir starfa og 

kynhlutverk í leikjum. Líklegra er að stelpur leiki kennara eða hjúkrunarfræðinga og 

strákar leiki heldur flugmenn eða bílstjóra. Þá nefna stelpur oftast listir, kennslu og 

hjúkrun sem dæmi um störf en drengir nefna aftur á móti löggæslu, atvinnufótbolta og 

læknastörf. Þá benda Wilbourne og Kee (2010) á að börn hafi öfgakenndari hugmyndir 

af störfum þar sem karlar eru í meirihluta en þar sem konur eru í meirihluta. 

1.4. Kyn og starfsferilsþróun 
Að framansögðu má ætla að kynin sæki í ólík störf vegna áhrifa frá umhverfinu og því er 

mikilvægt að skoða nánar kenningar sem fjalla um þróun starfsvals. 

Starfsþróunarkenningar útskýra hvað hefur áhrif á val einstaklinga og hvernig 



25 

einstaklingar taka ákvarðanir um nám- og störf (Sharf, 2010). Þær kenningar sem taka 

mið af því að starfsferilsþróun hefjist í barnæsku eru nefndar lífsskeiðskenningar (life 

span theory)(Super,1957). Niðurstöður úr rannsóknum síðustu áratuga samkvæmt 

yfirlitsgrein Porfeli, Hartung og Vondracek (2008) sýna að börn á aldrinum 4–5 ára séu 

byrjuð að skoða störf og velta þeim fyrir sér. Smám saman verður svo skilningurinn meiri 

og raunsæjari. Þeir eru sammála Gottfredson um að börn fari snemma að mynda sér 

hugmyndir um og taka afstöðu til starfa (Gottfredson, 2002).  

Hér á eftir verður fjallað um starfsferilskenningu Lindu Gottfredsson (2002) sem 

varpar ljósi á hvernig kynferði hefur áhrif á starfsferilsþróun einstaklinga. Kenning 

hennar um afmörkun og málamiðlun (e. circumscription and compromise) fjallar um 

hvernig einstaklingar byrja strax á barnsaldri að útiloka störfum sem ekki passa við 

sjálfsmynd þeirra og takmarka þannig valmöguleika þegar kemur að störfum. 

Gottfredson (1997) skoðar sérstaklega hvernig börn skynja störf út frá staðalmyndum og 

hvernig þau flokka þau meðal annars eftir virðingu og kyni. Það er ekki fyrr en um 14–15 

ára aldur sem ungmenni fara í auknum mæli að íhuga störf út frá persónulegum þáttum 

líkt og áhuga (Foud og Kantamneni, 2013; Gottfredson 2002). Í þessum kafla er einnig 

fjallað um starfsáhuga (e. vocational interest) en hann er einn af þeim þáttum sem hefur 

verið talinn skipta hvað mestu máli við starfsval (Holland, 1997; Lent, Brown og Hackett, 

1994). Rannsóknir hafa sýnt ákveðinn kynjamun á áhuga en áhugi hefur áhrif á 

framtíðarmarkmið ungmenna. Því má álykta að kynjaður áhugi leiði til þess að 

einstaklingar setji sér ólík markmið og væntingar eftir kyni. Í þessu samhengi verður því 

fjallað um væntingar um störf (e. aspirations). Þessar kenningar ásamt rannsóknum 

verða nýttar til að útskýra hvað hefur áhrif á að kynin sæki í ólík störf á 

vinnumarkaðnum. 

1.4.1. Afmörkun og málamiðlun 
Kenning Lindu Gottfredson (2002) er sú fræðilega umfjöllun sem fjallar hvað skýrast um 

áhrif kyns á starfsferilsþróun en hún gengur út á að skoða hvernig áhugi og skilningur 

barna þróast í félagslegu umhverfi. Fáar aðrar kenningar fjalla um félagslega þætti við 

þróun starfsferils heldur taka þær fremur mið af sálfræðilegum þáttum, s.s. áhuga, 

gildum og hæfni einstaklinga (Super, 1957; Holland, 1997; Dawis og Lofquist, 1984). 

Sérstaða kenningar Gottfredson felst einkum í ríkri áherslu á að taka þurfi mið af 
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félagslegum áhrifaþáttum, líkt og kyni, við starfsferilsþróun (Patton og McMahon, 2006). 

Gottfredson telur að samspil erfða og umhverfis móti starfsáhuga og hvernig 

einstaklingar hugsa um störf (Gottfredson, 2002). 

Samkvæmt Gottfredson er sjálfsmynd (e. identity) sú mynd sem við höfum af okkur 

sjálfum þar sem við metum eigin hæfni, persónuleika, áhuga og félagslega stöðu. 

Sjálfsmyndin er drifkrafturinn sem hvetur einstaklinga til að sækjast eftir störfum sem 

þeir telja að henti sér og þeirri mynd sem þeir hafa af sjálfum sér. Einstaklingar hafa í 

huga sér myndir af störfum (e. images of occupations) og mynda sér einskonar hugrænt 

starfskort þar sem störf raðast eftir því hversu mikla þýðingu þau hafa fyrir 

einstaklinginn. Áhrif samfélagsins birtast meðal annars í því að einstaklingar meta störf 

eftir virðingu (e. prestige level), starfsvettvangi (e.occupations) og hvoru kyninu starfið 

hentar (e. sex type). Kynhlutverk og staðalímyndir starfa hafa þar mikil áhrif þar sem 

þau segja til um hvernig einstaklingar eigi að haga sér og hvaða störf séu við hæfi. 

Einstaklingar staðsetja sig síðan út frá því hvar þeir sjá sjálfa sig og þá hefur álit ekki 

einungis áhrif heldur einnig viðhorf til starfa sem hefur síðan áhrif á sjálfsmynd þeirra og 

starfskort (Gottfredson, 2002). Rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) sýnir að 

munur virðist vera á viðhorfum stelpna og stráka til starfa á Íslandi en í henni kom fram 

greinilegur kynjamunur í hugmyndum barnanna um störf. Strákar og stelpur voru mjög 

sammála um hvaða störf væru karllæg og kvenlæg en strákar töldu hins vegar störf þar 

sem konur eru í miklum meirihluta, líkt og kennslu og hjúkrun, virðingarminni heldur en 

stelpur gerðu. Einnig töldu strákarnir að kvenlægu störfin væru ekki jafn gagnleg og fælu 

ekki í sér jafn mikla ábyrgð, sem er í samræmi við kenningu Walby (1990) um kynjakerfið 

og að þau störf þar sem konur eru í meirihluta séu almennt verr metin og talið sé að 

minni hæfni þurfi til að sinna þeim (Walby, 1990). 

Sjálfsmyndir og myndir af störfum eru tengdar vitsmunaþroska (e. cognitive 

development) og því verður hugsun og rök fyrir starfsvali flóknari með hækkandi aldri. 

Gottfredson setti fram kenningu um fjögur þroskastig þar sem hún útskýrir hvernig 

hugmyndir um vinnumarkaðinn þróast frá þriggja ára aldri (Gottfredson, 2002). Fyrsta 

stigið er stærð og völd (e. orientation to size and power) sem stendur frá 3–5 ára aldurs. 

Þá horfa börn á heiminn á áþreifanlegan hátt og hlutbundin hugsun er allsráðandi 

(Gottfredson, 2005). Annað stigið er kynhlutverk (e. gender difference) sem nær yfir 
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aldurinn 6–8 ára. Þá eru börn byrjuð að gera sér grein fyrir ólíkum hlutverkum kynjanna. 

Á þessu stigi eru hugmyndir þeirra um að tiltekin störf séu aðeins fyrir konur og önnur 

fyrir karla að þróast. Þriðja stigið kallar Gottfredson gildi samfélagsins (e. orientation to 

social valuation) en þá eru börn á aldrinum 9–13 ára farin að bera sig saman við 

jafnaldra sína og sína nánustu. Þau eru orðin meðvituð um félagslega stöðu sína og gera 

sér grein fyrir því að störf hafa ólíka virðingarstöðu í samfélaginu. Á þessu stigi eru þau 

einnig byrjuð að flokka störf og útiloka þau sem þeim finnst ekki passa sér (Gottfredson, 

2002; Tieg og Susskind, 2008). Síðasta stigið er hið innra sjálf (e. internal unique self) 

sem stendur yfir frá 14 ára aldri. Þá hafa ungmenni að mestu leyti afmarkað sig frá þeim 

störfum sem þau telja vera óásættanleg og meta störf í ríkara mæli út frá persónulegum 

þáttum líkt og áhuga (Gottfredson, 2002). Eftir 14 ára aldur fer félagslegt álit að skipta 

þau minna máli (Gottfredson, 1981) og eru einstaklingar orðnir meðvitaðir um 

raunhæfa möguleika og betur undirbúnir til að taka ákvarðanir varðandi náms- og 

starfsferil sinn (Patton og McMahon, 2006).  

Þetta ferli, þegar einstaklingar para hugmyndir sínar um störf saman við sjálfsmynd 

sína, kallar Gottfredson afmörkun (e. circumscription). Smátt og smátt afmarkar 

einstaklingurinn sig frá ákveðnum starfsgreinum eða störfum vegna þess að honum 

finnst þau ekki henta sér. Þá skiptir kyn einna mestu máli þar sem einstaklingar fórna 

síst kynímynd sinni við afmörkun starfa. Þar með útilokar einstaklingurinn vissa 

möguleika varðandi nám og störf út frá hæfni eða félagslegum áhrifaþáttum, s.s. kyni. 

Þetta getur bæði átt við störf sem þeir telja vera fyrir neðan og ofan sína virðingu. Í 

þessu ferli er kynjuð störf með því fyrsta sem einstaklingar afmarka sig frá þar sem börn 

eru fljót að skilja hina tvípóluðu hugmynd samfélagsins um kyn. Einstaklingar þurfa ekki 

mikinn hugrænan þroska til þess þar sem börn á stigi 2, eða á aldrinum 6–8 ára,eru farin 

að skilja og nota staðalímyndir og kynhlutverk í daglegu lífi (Gottfredson, 2002). 

Eftir að einstaklingurinn hefur afmarkað störf tekur við ferli sem Gottfredson kallar 

málamiðlun (e. compromise). Þegar einstaklingur þarf að taka ákvörðun um nám og 

störf verður hann að miðla málum með því að velja á milli starfa og stundum þarf hann 

að slá af þeim kröfum sem hann hefur. Málamiðlun getur þurft að vera mikil, miðlungs 

eða lítil eftir því hversu aðgengilegt starfið er fyrir einstaklinginn. Ef málamiðlun er lítil 

eru allir möguleikar opnir og mjög líklegt að einstaklingurinn velji starf sem samrýmist 
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áhuga sínum. Dæmi um það er stelpa sem langar að verða pípari og lætur starfsáhuga 

sinn ráða þrátt fyrir að ganga inn í karllægt starf sem samræmist ekki fullkomlega 

kynímynd hennar. Ef málamiðlun er í meðallagi er ennþá hægt að velja úr mörgum 

möguleikum en þá má reikna með að einstaklingurinn gefi fyrst eftir kröfur er varða 

áhuga frekar en virðingu og kyni. Ef málamiðlun er hins vegar mikil víkur starfsáhugi 

fyrst, næst virðing  og síðast að starfið samræmist kyni. Þá eru möguleikarnir óraunsæir í 

huga einstaklingsins og kyn mun hafa úrslitakost varðandi ákvörðun um starf 

(Gottfredson, 2002). Gottfredson (1996) telur að þetta eigi sérstaklega við hjá strákum 

þar sem mikilvægara sé fyrir karla en konur að starfþeirra samræmist kynhlutverki 

þeirra. 

Þannig reyna einstaklingar að finna sér störf sem falla að sjálfsmynd þeirra. Þegar 

einstaklingar máta sig við störf er algengt að þeir afskrifi nám og störf sem þeir gætu 

haft áhuga á aðeins vegna þess að sjálfsmynd þeirra samræmist myndum og starfskorti 

þeirra af störfum (Gottfredson, 2002). Rannsóknir hafa verið gerðar sem styðja 

kenningu Gottfredson,svo sem rannsóknir Hall, Kelly og Van Buren, (1995) og Jacobs, 

Finken, Griffin og Wright (1998). Niðurstöður þeirra sýna að eftir 14 ára aldur hafa 

ungmenni afmarkað sig að mestu frá þeim störfum sem þau telja að henti sér ekki, t.d. 

út frá kyni.  

1.4.2. Áhugi 
Eins og áður segir telur Gottfredson (2002) að ungmenni fari eftir 14 ára aldur í auknum 

mæli að íhuga störf út frá persónulegum þáttum líkt og áhuga (e. interest). Í 

starfsþróunarfræðum hefur áhugi lengi verið talinn mikilvægur þáttur í náms- og 

starfsvali (Holland, 1997; Lent o.fl., 1994) og virðist áhugi spá hvað mest fyrir um náms- 

og starfsval einstaklinga (Su o.fl., 2009). Starfsáhugi (e. vocational interests) á meðal 

annars rætur í persónuleika fólks og telst vera nokkuð stöðugur frá bernsku yfir á 

fullorðinsár (Low og Rounds, 2007).  

Kenning John L. Hollands (1997) um starfsáhuga hefur verið notuð við 

áhugasviðsmat hér á landi. Hún byggir á því að samræmi verði að nást á milli 

einstaklings og starfsumhverfis til að einstaklingurinn upplifi starfsánægju og 

stöðugleika og eigi góðan starfsferil. Hann telur að flokka megi öll störf á 

vinnumarkaðnum í sex svið sem hægt sé að tengja við áhuga einstaklinga: handverkssvið 
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(e. realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), 

athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional). Samkvæmt kenningunni 

líður einstaklingnum best í því starfsumhverfi sem hann samræmist (e. concruent). 

Einstaklingi vegnar að jafnaði best í umhverfi sem veitir honum tækifæri, hlutverk og 

verkefni sem samrýmast áhuga hans (Holland, 1997).  

Þegar starfsáhugi kvenna og karla er skoðaður sést að hann er ekki sá sami en 

kynjamunur hefur komið fram í niðurstöðum áhugasviðskannana í bæði innlendum og 

erlendum rannsóknum (Holland, 1997; Parsons og Betz, 1998; Rottinghaus, Lindley, 

Green og Borgen, 2003). Karlar virðast hafa meiri áhuga á störfum þar sem vinna þarf 

með hluti, tækni, tæki og tól, svo sem á handverkssviði, vísindasviði og athafnasviði. 

Handverkssvið lýsir þeim sem hafa áhuga á að vinna með höndunum og notast við 

margskonar verkfæri. Undir það falla flest líkamleg störf auk útivinnu. Undir vísindasvið 

falla þeir sem hafa áhuga á að leysa verkefni þar sem einbeitingar og rökhugsunar er 

þörf, líkt og í ýmsum rannsóknastörfum. Athafnasvið lýsir þeim sem hafa áhuga á að ná 

markmiðum sínum, vilja hafa áhrif á aðra og hrinda hugmyndum í framkvæmd. Hins 

vegar mælast konur með meiri áhuga á listasviði, skipulagssviði og félagssviði. Listasvið 

lýsir þeim sem hafa áhuga á skapandi starfi og ýmiss konar tjáningu, tónlist, myndlist 

o.fl. Þá lýsir skipulagssvið þeim sem vilja vinna við ákveðna reglufestu, líkt og 

skrifstofustörf, flokkun og fleira. Konur virðast sýna mun meiri áhuga á 

umönnunarstörfum og störfum sem fela í sér samskipti en þessi störf flokkast undir 

félagssvið samkvæmt kenningu Hollands (Sif Einarsdóttir, 2005; Sif Einarsdóttir og James 

Rounds, 2013). Niðurstöður þeirra Hansen (1988) og Su o.fl. (2009) sýna að mesti 

kynjamunurinn er á handverkssviði og félagssviði en karlar hafa meiri áhuga á 

handverkssviði og konur á félagssviði. Hins vegar benda nýlegar rannsóknir til þess að 

kynjamunur á félagssviði minnki með aldrinum (Hoff o.fl., í prentun; Morris, 2016; Su 

o.fl., 2009). Jafnframt kemur fram í samantektarrannsókn (e. meta analysis) Hoff o.fl. (í 

prentun) að karlar virðast fá aukinn áhuga á félagssviði á aldrinum 15–27 ára en konur á 

handverkssviði á sama aldursskeiði. Þá skarast áhugi karla og kvenna á handverkssviði 

um 24 ára þar sem áhugi kvenna verður meiri en karla.  

Íslenskar rannsóknir hafa sýnt fram á samskonar kynjamun á áhugasviðum karla og 

kvenna. Karlar reynast hafa meiri áhuga á handverkssviði og vísindasviði en konur 
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fremur á félagssviði, listasviði og skipulagssviði (Sif Einarsdóttir, 2001, 2005; Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Brynhildur Scheving Thorsteinsson (2009) fékk 

samskonar niðurstöður í rannsókn meðal 1003 framhaldsskólanema. Einnig sýna 

niðurstöður rannsóknar meðal 200 grunn- og framhaldsskólanema að stelpur hafa meiri 

áhugaá þeim þáttum sem flokkast undir félags- og listasvið en strákar á þeim þáttum 

sem falla undir handverks- og vísindasvið (Anna María Pétursdóttir, Hildigunnur 

Gunnarsdóttir, Kristín Þ. Magnúsdóttir, 1996). Þá sýnir mynd 6 kynjamun á starfsáhuga á 

Íslandi í grunn-, framhalds- og háskólum samkvæmt stöðlunarúrtökum fyrir Bendil-I, II 

og III (Sif Einarsdóttir og James Rounds 2013). Einnig hefur verið bætt inn vinnandi 

einstaklingum. Notaðar voru svipaðar áhugakannanir til að bera saman kynjamun milli 

ólíkra aldurshópa. Áhrifsstærð (e. effect size) segir til um hversu mikið dreifingin skarast 

hjá körlum og konum (Howell, 2002). Á þeim sviðum þar sem súlurnar eru fyrir ofan 

miðjulínu við áhrifastærð 0 sýna konur meiri áhuga en karlar. Ef súlurnar eru hins vegar 

undir miðjulínunni sýna karlar meiri áhuga en konur (Sif Einarsdóttir og James Rounds 

2013).  

 

Mynd 6: Kynjamunur á starfsáhuga í grunn-, framhalds- og háskólum ásamt útivinnandi fólki 
(Sif Einarsdóttir og James Rounds 2013). 

Kynjamunurinn er svipaður óháð því hvort um er að ræða fullorðið fólk eða nema í 

framhalds- eða háskólum. Starfsáhugi karla mælist meiri í öllum tilvikum á 
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handverkssviði, vísindasviði og athafnasviði en einnig á skipulagssviði sem er ólíkt 

erlendum rannsóknum (Su o.fl., 2009). Starfsáhugi kvenna mælist hærri hjá öllum 

aldurshópum á félagssviði. Einnig mælist áhugi kvenna meiri á listasviði nema í tilfelli 

vinnandi fólks. Mesti kynjamunurinn í starfsáhuga er á handverkssviði og þar á eftir 

kemur áhugi á félagssviði líkt og erlendar rannsóknir hafa sýnt (sjá t.d. Parsons og Betz, 

1998). Samkvæmt niðurstöðum Bendils er þessi kynjamunur jafn mikill eða ívið meiri 

hérlendis en annarsstaðar (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). Aftur á móti fer 

hann aðeins minnkandi með aldrinum og þá aðallega á félagssviði líkt og niðurstöður 

samantektarrannsóknar Hoff o.fl. (í prentun) sýna. Íslensku niðurstöðurnar eru þó 

frábrugðnar niðurstöðum Hoff o.fl. (í prentun) að því leyti að konur virðast ekki fá 

aukinn áhuga á handverkssviði með aldrinum.  

Fræðimenn hafa velt fyrir sér hvers vegna áhugi karla og kvenna er jafn ólíkur og 

rannsóknir benda til. Ýmsir hafa áhyggjur af þróun mála og hvernig mismunandi 

áhugasvið kynjanna hafa áhrif á val þeirra á vinnumarkaðnum. Betz (2005) telur að 

sterkar líkur séu á að þessi ólíki áhugi sé að einhverju leyti til kominn vegna þeirrar 

kynbundnu félagsmótunar sem var sagt frá hér að framan. Hún bendir á að náms- og 

starfsval geti að eitthverju leyti verið afleiðing mismunandi námstækifæra fremur en að 

kynin hafi ólíka getu og hæfileika.Þá sýna niðurstöður rannsóknar Williams og Subich 

(2005) að konur hafa meiri reynslu á félagssviði á meðan karlar hafa meiri reynslu á 

handverks- og vísindasviði. Samkvæmt Gottfredson (2002) þarf að taka mið af 

félagslegum áhrifaþáttum við starfsferilsþróun þar sem umhverfið hefur mikil áhrif á 

starfsáhuga ungmenna. Því getur áhugi þróast og aðlagast og mikilvægt er að 

einstaklingar fái tækifæri til að öðlast reynslu með því að takast á við ólík viðfangsefni. 

Með reynslunni byggist upp þekking og þannig þroska einstaklingar gildi sín og 

starfsáhuga. Með ytri styrkingu er því hægt að örva áhuga sem getur síðan þróast yfir í 

langtímaáhuga (Hidi og Renninger,2016; Low og Rounds, 2007). 

1.4.3. Væntingar 
Starfsáhugi skiptir miklu máli þegar einstaklingar setja sér markmið og væntingar 

varðandi framtíðaráform á náms- og starfsferlinum. Líklegt er að ungmenni myndi sér 

ákveðnar hugmyndir um draumastörf (e. aspiration), eða einstaklingsbundin markmið 

eða væntingar um starfsferilinn, þrátt fyrir að þau séu óviss um framtíðaráform sín 
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(Rojewski, 2005). Johnson (1995) telur að í draumastörfum einstaklinga felist 

tímabundin túlkun á framtíðarmarkmiðum þeirra. Rannsóknir hafa sýnt fram á að 

draumastörf gegna mikilvægu hlutverki í náms- og starfsferilsþróun einstaklinga. 

Samkvæmt kenningu Gottfredson byggja ungmenni ekki hugmyndir sínar um 

draumastörf eingöngu á starfsáhuga, heldur eru þau einnig orðin meðvituð um eigin 

sjálfsmynd og viðhorf til starfa (Creed, Conlon og Zimmer-Gembeck, 2007; Gottfredson, 

1981). Þó hafa þau ekki fulla þekkingu áhvaða störf standa þeim til boða. Draumastörf 

ungmenna eiga það til að falla í nokkuð þröngan flokk starfa og einnig er algengt að 

draumastörf barna og ungmenna séu óraunhæfir valkostir (Beavis, Curtis, og Curtis, 

2005; City & Guilds, 2015; Sikora og Saha, 2011). Til að mynda eru draumastörf mjög 

margra barna að vera söngvari, leikari eða atvinnumaður í fótbolta (Auger, Blackhurst og 

Wahl, 2005; Jóhanna Sólveig Lövdahl, 2011; Super, 1980). Með auknum aldri og þroska 

verða draumastörfin raunsærri (Furlong og Biggart, 1999; Gottfredson, 1981). 

Samkvæmt Gottfredson (1996) á sér stað málamiðlun þegar einstaklingar gefa 

draumastörf sín upp á bátinn og taka þess í stað upp raunsærri valkosti. Þetta ferli 

tengist sjálfsmynd einstaklingsins og leiðir til velgengni og ánægju þegar draumastarfið 

passar við þá mynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum sér.  

Draumastörf geta endurspeglað félagslegar aðstæður og tækifæri einstaklinga 

(Gottfredson og Becker, 1981). Má þar nefna áhrif frá kynbundinni félagsmótun en til 

dæmis er algengt að strákar kjósi draumastörf sem hafa karllæga staðalímynd og stelpur 

fremur kvenlæg störf (Franken, 1983; Stockard og McGee, 1990; Sellers, Satcher og 

Comas, 1999). Strákar eru líklegri en stelpur til að eiga sér draumastörf sem krefjast 

náms í vísindum og verkfræði (Mau, 2003). Þá sýna niðurstöður Armstrong og Crombie 

(2000), sem rannsökuðu draumastörf og væntingar til starfa, að nemendur sem áttu sér 

draumastörf sem voru í mótsögn við kynjahlutfall þeirra eða félagslega stöðu í 8. eða 9. 

bekk breyttu draumastörfum sínum árið á eftir í átt að fyrri væntingum. Þá komust 

Dunnell og Bakken (1991) að því að draumastörf stelpna voru minna kynjuð en stráka. 

Hins vegar leiddu niðurstöður þeirra í ljós að fleiri stelpur en strákar áttu sér 

draumastörf í sérfræðilegri starfsemi. Howard og félagar (2011) fengu sams konar 

niðurstöður þegar þeir skoðuðu hugmyndir um draumastörf meðal 22.000 ungmenna í 

10. bekk í Bandaríkjunum en þar voru stelpur líklegri en strákar til að velja draumastörf 

sem njóta mikillar virðingar í samfélaginu og krefjast lengri menntunar. 
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Þrátt fyrir að draumastörf spái ekki nákvæmlega fyrir um framtíðarstarf gefa þau 

samt sem áður vísbendingar um líklegt framtíðarstarf eða líklegan starfsvettvang (Croll, 

2008). Samkvæmt rannsókn Consuelo og Diane (1991) endurspeglar dreifing 

draumastarfa dreifingu starfa úti á vinnumarkaðnum. Þá sýndi rannsókn Schoon og 

Parsons (2002) að væntingar ungmenna til starfa við 16 ára aldur spáði fyrir um 

starfsvettvang við 26 ára aldur. Ungmenni með háar væntingar eru líklegri til að mennta 

sig meira en aðrir eða vera í hærri stöðum. Í rannsókn Farmer, Wardrop og Rotella 

(1999) kom fram að þau ungmenni á framhaldsskólaaldri sem áttu sér draumastörf á 

sviði vísinda höfðu bein áhrif á vísindalegan starfsferil 10 árum síðar fyrir bæði karla og 

konur, en sambandið var samt sem áður sterkara fyrir karla. Þá kemur ennfremur fram í 

rannsókn Tai, Liu, Maltese og Fan (2006) að þeir nemendur sem dreymir um að starfa í 

vísindum við 14 ára aldur eru rúmlega þrisvar sinnum líklegri til að ljúka gráðu í 

raunvísindum eða verkfræði en aðrir nemendur. 

Í ljósi þess sem hér hefur komið fram bendir margt til þess að væntingar ungmenna 

hafi áhrif á náms og starfsval. Ein leið til að kanna markmið og væntingar einstaklinga er 

einfaldlega að spyrja hreint út hvert sé þeirra draumastarf. Með því að skoða 

draumastörf ungmenna er hægt að sjá hvort þau séu byrjuð að hugleiða störf og setja 

sér markmið á starfsferlinum (Rojewski, 2005). Rannsóknir hafa sýnt að draumastörf 

geta jafnvel gefið betri vísbendingar um framtíðarstarfsvettvang einstaklinga heldur en 

starfsáhugi (Schoon og Parsons, 2002). Því geta draumastörf verið mikilvægur þáttur í 

því að öðlast betri skilning á starfsvali.  

  



34 

1.5. Tilgátur/rannsóknarspurningar 

Hér að framan hefur verið leitast við að öðlast betri skilning á því af hverju kynjaskiptur 

vinnumarkaður hefur fest í sessi og ástæðum þess af hverju konur og karlar sækjast í 

ólík störf. Markmið þessarar rannsóknar er að kortleggja kynjamun við starfsval með því 

að skoða kynjaðan áhuga, kynjuð draumastörf og starfsreynslu hjá ungu fólki á aldrinum 

15–24 ára. Þverskurðarrannsóknir hérlendis (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013) og 

heildargreining (e. meta analysis) Hoff o.fl. (í prentun) gefa til kynna að kynjamunur í 

starfsáhuga minnki með aldrinum. Í ljósi fyrri niðurstaðna má því búast við að 

niðurstöður þessarar rannsóknar muni  sýna að kynjamunur í áhuga minnki. Þar sem 

fyrri rannsóknir eru þverskurðarrannsóknir (e. cross-sectional), þar sem ólík úrtök eru 

skoðuð á ólíkum tíma, er markmið þessarar rannsóknar að kanna hvort áhugi breytist 

hjá sömu einstaklingum yfir lengri tíma. Hingað til hefur ekki verið kannað hvernig 

starfsáhugi breytist yfir tíma samkvæmt langtímagögnum. Einnig verður kannað hversu 

kynjaðar hugmyndir þátttakenda um draumastörf eru, hvort kynjamunurinn breytist og 

hversu kynjuð nám og störf þeirra eru. Með langtímarannsókn gefst tækifæri til að 

skoða nánar hvernig starfsáhugi kynjanna breytist á helstu mótunarárum einstaklinga 

þegar ákvarðanir eru teknar varðandi nám og störf.  

Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 

Áhugi (e. interest) 

Breytist kynjamunur í áhuga á aldursskeiðinu 15–24 ára? 

Draumastörf; markmið / væntingar (e. aspirations) 

Hversu kynjaðar eru hugmyndir ungmenna um draumastörf og breytist sú kynjun 

eftir því sem ungmennin eldast? 

Hegðun (e. attainment) 

Breytist kynjun í námsvali eftir aldri? 

Breytist kynjun þeirra starfa sem ungmennin eru í eftir aldri? 
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2 Aðferð 
Í þessari rannsókn voru notuð gögn úr langtímarannsókn Sifjar Einarsdóttur og James 

Rounds á þróun starfsáhuga (e. interests) og persónuleika (e. personality) ungmenna 

(Einarsdóttir, 2017). Sjónum er einungis beint að áhuga í þessari rannsókn auk væntinga, 

námsvals og starfsreynslu en gögnum um síðarnefndu þættina var einnig safnað á 

ólíkum tímapunktum. Árið 2006 var áhugakönnunin Bendill I fyrst lögð fyrir 

þátttakendur sem voru að ljúka 10. bekk í grunnskóla og voru þá á aldrinum 15–16 ára. 

Könnunin var árið 2008 lögð aftur fyrir sömu þátttakendur sem voru þá á aldrinum 17–

18 ára. Þá var enn fremur bætt við spurningalistann og meðal annars spurt um 

draumastarf. Rannsóknin var gerð á sama hópi að nýju árið 2012 þegar þátttakendur 

voru á aldrinum 21–22 ára, árið 2014 þegar þau voru 23–24 ára og nú síðast árið 2017 

þegar þau voru orðin 26–27 ára. Þegar þessi ritgerð var skrifuð var ennþá verið að safna 

gögnum fyrir árið 2017 og því var aðeins notast við gögn um núverandi starf 

þátttakenda frá því tímabili. Byggt var á þeim hluta gagnanna sem snýr að starfsáhuga 

þegar þátttakendur voru frá 15 ára aldri til 24 ára, draumastörfum þeirra á aldrinum17–

24 ára úr gagnasöfnum frá árunum 2008, 2012 og 2014 ásamt gögnum um nám og störf 

þeirra á öllum tímabilunum. 

2.1 Þátttakendur 

Við upphaf gagnasöfnunarinnar árið 2006 voru þátttakendur 485 ungmenni sem fædd 

voru árið 1990. Þátttakendur voru valdir í fyrstu fyrirlögn með því að hafa samband við 

40 íslenska grunnskóla. 21 skóli samþykkti þátttöku. Í töflu 1 má sjá skiptingu 

þátttakenda eftir kyni en kynjahlutfallið var í fyrstu fyrirlögn 228 stelpur (47%) á móti 

257 strákum (53%). Í annarri fyrirlögn árið 2008 fengust svör frá 190 þátttakendum og í 

þriðju fyrirlögn bárust svör frá tæplega helmingi þeirra. Í fjórðu fyrirlögn svöruðu 211 

þátttakendur og við síðustu fyrirlögn fengust 187 svör. Athygli vekur að um öfug 

kynjahlutföll var að ræða í öllum fjórum síðari fyrirlögnunum miðað við þá fyrstu þar 

sem fleiri stelpur tóku þá þátt en í upphafi voru strákarnir fleiri. Þátttaka var mjög góð 

miðað við að um langtímarannsókn er að ræða. Hins vegar voru svör einhverra 

þátttakenda ónothæf þar sem þeir svöruðu ekki spurningum eða hættu þátttöku áður 

en rannsókninni var lokið. 
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Tafla 1: Svarhlutfall þátttakenda. 

  N  Svarhlutfall % Stelpur % Strákar % Ár 
Tími 1 485 100 228 47 257 53 2006 
Tími 2 190 39 109 57,4 81 42,6 2008 
Tími 3 238 49 128 53,8 110 46,2 2012 
Tími 4 211 44 116 55 95 45 2014 
Tími 5 187 39 99 52,9 88 47 2017 

2.2 Mælitæki 

Við þessa rannsókn var notast við gögn úr íslensku áhugakönnuninni Bendli I. Bendill I er 

áhugakönnun sem hönnuð er fyrir nemendur sem eru að ljúka grunnskóla og standa 

frammi fyrir að velja sér nám á framhaldsskólastigi (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 

2013). Við gagnasöfnunina voru þátttakendur spurðir nokkurra bakgrunnsspurninga, 

meðal annars hvaða nám og starf þeir stunduðu ásamt hugmyndum þeirra um 

draumastörf. Þessar upplýsingar voru notaðar til að kynjakóða nám-, störf- ásamt 

draumastörfum þeirra. Í þessum kafla verður fjallað um mælitækið Bendil I og sagt 

nánar frá því hvernig kynjun starfa og draumastarfa var metin.  

2.2.1 Bendill I 

Við stöðlun Bendils I voru spurningalisti lagðir fyrir nemendur í 10. bekk grunnskóla. 

Spurningalistinn samanstóð af 114 atriðum og skiptist í tvennt; annarsvegar var spurt 

um áhuga á starfstengdum athöfnum og hins vegar um áhuga á námsgreinum. 

Starfstengdar athafnir eru t.d. að smíða húsgögn, aðstoða fólk sem býr við félagsleg 

vandamál eða bera fram veitingar en spurningar um áhuga á námsgreinum snerust t.d. 

um áhuga á sögu, ensku, líffræði og fríhendisteikningu. Þátttakendur voru beðnir um að 

svara spurningum um hversu vel eða illa þeim líkaði við umræddar athafnir og 

námsgreinar. Spurningarnar voru á fimm punkta Likert-kvarða þar sem svarkostirnir 

voru á skala frá „líkar alls ekki“ yfir í „líkar mjög vel við“. Algengast er að nota Likert-

kvarða í spurningakönnunum sem eiga að meta viðhorf og skoðanir einstaklinga þar sem 

svar byggist á huglægu mati. Þá samanstendur Bendill I af sex yfirkvörðum sem leggja 

mat á áhugasvið einstaklinga samkvæmt kenningu Hollands (1997). Yfirkvarðarnir eru 

handverkssvið (H), vísindasvið (V), listasvið (L), félagssvið (F), athafnasvið (E) og 

skipulagssvið (S).Í þessu samhengi er skammstöfunin HVLFAS (e. RIASEC) notuð til 

einföldunar. Áreiðanleiki kvarðanna reyndist vera mjög mikill eða yfir 0,9 (Cronbachs 

alfa) við stöðlun yfirkvarðanna sex og réttmæti fellur vel að formgerðarkenningu 
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Hollands sem prófað með staðfestandi aðferð (e. randomization test)(Sjá nánar í: Sif 

Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 

2.2.2 Mat á kynjun starfa 

Til að skoða hversu kynjaðar hugmyndir ungmenna um störf og draumastörf eru var 

fundin leið til að ákvarða kynjun starfa. Það er hægt að gera með tvennum hætti, annars 

vegar með því að fá nokkra einstaklinga til að meta hversu kynjuð störfin eru á 

ákveðnum kvarða eða með því að flokka störf eftir því hversu mörg prósent kvenna 

vinna við þau (Einarsdóttir og Rounds, 2000). Þar sem ekki er til nákvæm skrá yfir fjölda 

vinnandi einstaklinga í hverri starfsgrein fyrir sig á Íslandi var ákveðið að notast við 

atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar, ÍSAT 2008, þar sem haldið er utan um kynjahlutföll 

innan atvinnugreina. ÍSAT 2008 er byggð á flokkun Evrópusambandsins á 

atvinnugreinum sem nefnist NACE Rev.2 og gildir í öllum ríkjum Evrópska 

efnahagssvæðisins. Í flokkunarkerfi Hagstofunnar eru 664 atvinnugreinar skilgreindar og 

störf sem fela í sér svipuð viðfangsefni og skyldur eru flokkuð saman (Hagstofa Íslands, 

2009). Störfum og hugmyndum um draumastörf var gefin kynjatala samkvæmt hlutfalli 

kvenna í hverri atvinnugrein (Velferðarráðuneytið, 2015). Eftirfarandi atvinnuflokkar 

voru notaðirtil að kóða svör þátttakenda samkæmt flokkunarkerfi Hagstofunnar: 

Tafla 2: Atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar. 

Atvinnugrein 
Kynjatala 
% kvenna 

Landbúnaður og fiskveiðar 22 
Framleiðsla 30 
Rafmagns- og hitaveitur 21 
Vatnsveita, fráveita, förgun úrgangs 13 
Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 5 
Heild- og smásöluverslun, viðgerðir 44 
Flutningar og geymsla 24 
Rekstur gististaða og veitingarekstur 55 
Upplýsingar og fjarskipti 31 
Fjármála- og vátryggingastarfsemi 60 
Fasteignaviðskipti 43 
Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 38 
Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 41 
Opinber stjórnsýsla o.fl. 47 
Fræðslustarfsemi 76 
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Heilbrigðis- og félagsþjónusta 82 
Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 51 
Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 53 

 

Störf og draumastörf voru flokkuð eftir lýsingu Hagstofunnar á hvaða störf eiga heima í 

hverjum af flokkunum átján. Þetta ferli gekk nokkuð snurðulaust fyrir sig en flokkarnir 

eru misviðamiklir og því féllu störfin og draumastörfin ekki jafnt á milli flokka. Sem dæmi 

um flokkun starfa og draumastarfa má nefna að læknar, hjúkrunarfræðingar, 

sálfræðingar og sjúkraþjálfarar flokkast til starfsemi heilbrigðis- og félagsþjónustu en 

undir fræðslustarfsemi fellur kennsla á öllum skólastigum og í öllum námsgreinum. 

Sérfræðingar á ýmsum sviðum, til að mynda í verkfræði, lögfræði, rekstri, arkitektúr, 

ljósmyndun, hönnun og dýralækningum, flokkast sem starfsfólk í sérfræðilegri, 

vísindalegri og tæknilegri starfsemi. Blaðamennska, fréttaflutningur og kvikmyndagerð 

eru dæmi um störf sem falla undir upplýsingar og fjarskipti en flugmenn, vörubílstjórar 

og annarskonar störf sem fela í sér flutninga á fólki og vörum falla undir flutninga og 

geymslu. Alþingismenn, lögreglumenn, slökkviliðsmenn og björgunarsveitarmenn falla 

undir opinbera stjórnsýslu, undir félagssamtök og aðra þjónustustarfsemi falla til að 

mynda snyrtifræðingar og hárgreiðslufólk ásamt ýmissi ósérhæfðri þjónustustarfsemi og 

til menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi telst ýmiss konar starfsemi á sviði 

menningar, skemmtunar og tómstunda, til dæmis leikarar, tónlistarfólk og íþrótta- og 

tómstundaiðkun.Þjónar á veitingahúsum, afgreiðsla á krám, kaffihúsum og gististöðum 

fellur í flokk rekstrar gististaða og veitingarekstrar. Þá falla rafvirkjar undir flokk 

rafmagns- og hitaveita en smiðir, málarar, múrarar og píparar undir byggingarstarfsemi 

og mannvirkjagerð (sjá nánar í: Hagstofa Íslands, 2009). 

Þegar búið var að flokka störf og draumastörf eftir kynjatölu atvinnuflokkanna voru 

búnar til töflur til að fá betri heildarsýn yfir kynjamuninn (sjá nánar töflu 2). Til að finna 

út kynjun draumastarfa og starfa var fundið út heildina af stelpum og strákum í hverjum 

atvinnuflokk og margfaldað við kynjatölu þess flokks. Síðan var lagt saman 

heildarkynjatala hvors kyns fyrir sig og deilt henni með heildinni af sama kyni. Það sama 

var gert til að finna kynjun náms þátttakenda þar sem notast var við upplýsingar um 

kynjahlutföll í námsgreinum samkvæmt Hagstofunni (Sjá nánar í: Hagstofan 2012; 

Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 2016).   
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2.1. Framkvæmd 
Við fyrstu gagnaöflun árið 2006 lögðu tengiliðir í öllum þátttökuskólunum, sem voru 21 

talsins, spurningalista fyrir nemendur í 10. bekk. Í fyrstu fyrirlögn var lögð fyrir 

þátttakendur stöðlunarútgáfa af áhugakönnuninni Bendli I auk spurninga um 

persónuleikaþætti, lífsmarkmið og bakgrunn. Árin 2008, 2012, 2014 og 2017 sá 

Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands um að safna rannsóknargögnum með því að senda 

spurningalista rafrænt til þátttakenda. Upplýsinga um símanúmer þátttakenda var aflað 

út frá kennitölum þeirra, hringt var í þá og óskað eftir netfangi þeirra. Þeim var þá 

sendur tölvupóstur þar sem þau voru beðin um áframhaldandi þátttöku í rannsókninni 

og mikilvægi þátttöku þeirra fyrir rannsóknina var útskýrð. Þeim var tjáð að þátttaka 

þeirra væri valfrjáls og að þau mættu hætta henni hvenær sem væri ef svo bæri undir. 

Einnig voru þau beðin um upplýst samþykki um þátttöku til að tryggja og vernda rétt 

þeirra og hagsmuni.  

Í framhaldinu voru þátttakendur beðnir um að fara inn á vefsíðu og fylla 

spurningalistana út af kostgæfni. Spurningakönnunin samanstóð af þremur til fjórum 

hlutum auk bakgrunnsspurninga. Í fyrsta hluta hennar var lagt fyrir áhugakönnunin 

Bendill þar sem þátttakendur svöruðu spurningum sem ætlað var að meta starfsáhuga. Í 

öðrum hluta voru spurningar sem meta áttu persónuleikaþætti og í þeim þriðja 

spurningar um lífsmarkmið. Viðfangsefni þessarar rannsóknar snýr að fyrsta hlutanum 

um starfsáhuga ásamt bakgrunnsspurningum um kyn, nám, draumastarf og stöðu á 

vinnumarkaði (Sjá nánar í: Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 
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3 Niðurstöður 
Þar sem meginmarkmið þessarar rannsóknar er að kortleggja kynjun áhuga, 

draumastarfa og starfsreynslu yfir ungdómsárin verður á þessu stigi aðeins beitt lýsandi 

tölfræði. Hér er um umfangsmikið verkefni að ræða sem byggir á nýju og flóknu 

gagnasafni og því aðeins greint frá fyrstu athugunum. Þar að auki er m.a. verið að nýta 

gögn frá Hagstofunni um kynjun náms og starfa í fyrsta sinn með þessum hætti og því 

fylgir ákveðin óvissa. Til að geta metið þróun í kynjun nákvæmar þarf að beita flóknum 

tölfræðilegum úrvinnsluaðferðum. 

Hér á eftir verða fyrstu niðurstöður um breytingar á kynjamun hvað varðar 

starfsáhuga 15–24 ára ungmenna samkvæmt langtímagögnum settar fram. Greint 

verður frá niðurstöðum um þróun kynjunar á starfsáhugasviðunum HVLFAS. Næst 

verður fjallað um hugmyndir ungmenna um draumastörf og breytingar á kynjun þeirra á 

aldursbilinu 17–24 ára. Að lokum verður greint frá niðurstöðum um kynjun í náms- og 

starfsvali og þær bornar saman við draumastörf þátttakendanna til að sjá hvort 

þátttakendur séu jafn kynjuð í hugsun og hegðun. 

3.1 Kynjaður áhugi 

Í fyrsta hluta langtímarannsóknarinnar svöruðu þátttakendur spurningum sem ætlað var 

að meta starfsáhuga. Til að finna út hvort munur reyndist vera á áhuga milli ára var 

fundinn út staðlaður munur (e. effect size) frá 16–24 ára. Útreikningar á Cohens D segja 

til um mun á milli ára þar sem reiknað er meðaltal á t.d. tíma 1 mínus meðaltal á tíma 2 

deilt með staðalfráviki (e. pooled SF). Eins og sjá má á mynd 7 er áhugi stráka á 

handverkssviði stöðugur á öllum tímabilunum en hann minnkar um 24 ára aldur. Áhugi 

stelpna á handverkssviði er minni en áhugi strákanna. Hann virðist vera minnstur um 22 

ára aldur en aukast síðan aftur þegar nær dregur 24 ára aldri. 
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Mynd 7: Þróun áhuga á handverkssviði á aldursskeiðinu 16–24 ára. 

Munurinn á áhuga kynjanna á vísindasviði er minni en á handverkssviði eins og sjá má á 

mynd 8. Þá virðist áhugi beggja kynja vera stöðugur milli ára en hann eykst örlítið hjá 

báðum kynjum.  

 

Mynd 8: Þróun áhuga á vísindasviði á aldursskeiðinu16–24 ára. 

Á mynd 9 má sjá að áhugi ungmenna á listasviði er svipað kynjaður og á vísindasviði við 

16 og 18 ára aldur en aftur á móti eru það nú stelpur sem sýna meiri áhuga en strákar. 

Áhugi beggja kynja eykst á aldrinum 16–18 ára en hann minnkar aftur um 22 ára aldur. 
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Þá virðast verða víxláhrif þar sem áhugi stráka verður örlítið meiri en stelpna. Þegar 

þátttakendur eru 24 ára er áhugi kynjanna á listasviði jafn mikill.  

 

Mynd 9: Þróun áhuga á listasviði á aldursskeiðinu16–24 ára. 

Á mynd 10 sést að stelpur hafa töluvert meiri áhuga á félagssviði en strákar. Áhugi 

þeirra eykst frá 16 til 18 ára aldurs en lækkar síðan aftur. Áhugi stráka á félagssviði eykst 

örlítið frá 16 ára aldri og helst nokkuð stöðugur eftir það.  

 

Mynd 10: Þróun áhuga á félagssviði á aldursskeiðinu16–24 ára. 

Mjög lítill kynjamunur kemur fram á athafnasviði eins og sjá má á mynd 11. 

Breytingarnar á áhuga beggja kynja virðast vera mjög samstíga á tímabilinu 16–24 ára. 
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Mynd 11: Þróun áhuga á athafnasviði á aldursskeiðinu16–24 ára. 

Eins og sést á mynd 12 hafa strákar meiri áhuga á skipulagssviði en stelpur. Þá virðist 

áhugi stráka aukast frá 16 til 18 ára aldurs en fara síðan minnkandi. Áhugi stelpna er 

frekar sveiflukendur líkt og hjá strákunum þar sem hann eykst lítilsháttar um 18 ára 

aldur, lækkar aftur um 22 ára aldur og eykst milli 22 og 24 ára. Kynjamunurinn er því 

minnstur þegar ungmennin eru 24 ára.   

 

Mynd 12: Þróun áhuga á skipulagssviði á aldursskeiðinu 16–24 ára. 
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3.2 Draumastörf 

Þátttakendur voru spurðir hvert draumastarf þeirra væri ef þeir gætu valið hvaða starfi 

þeir þeir myndu sinna í framtíðinni. Tilgangurinn með þessari spurningu var að athuga 

hvort ungmennin væru byrjuð að hugleiða störf og setja sér markmið á starfsferlinum. 

Tafla 3 sýnir yfirlit yfir þau starfssvið sem draumastörf þeirra flokkast undir. Meirihluti 

þátttakenda gat nefnt draumastarf og aðeins um 5–12% af þátttakendum á hverju 

tímabili svöruðu ekki eða sögðust ekki eiga sér neitt draumastarf.  

Til að gefa gleggri mynd af því hvaða draumastörf flest ungmennin áttu sýnir tafla 3 

að flest vinsælustu draumastörfin hjá 17–24 ára ungmennum voru í flokki 

sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar starfsemi. Kynjahlutfallið er nokkuð jafnt; 

við 17–18 ára aldur eigafleiri strákar sér draumastarf innan þess sviðs en þegar 

ungmennin eru 23–24 ára eru stelpurnar orðnar fleiri. Að jafnaði er lítill kynjamunur á 

draumastörfum innan sviða opinberrar stjórnsýslu, framleiðslu, rekstrar gististaða og 

veitingarekstrar, leigustarfsemi og ýmissar sérhæfðrar þjónustu ásamtheild- og 

smásöluverslun og viðgerðum. Þá voru engin draumastörf innan tveggja sviða, þ.e. 

fasteignaviðskipta og vatnsveita, fráveita og förgunar úrgangs. 

Aftur á móti sést kynjamunur þegar draumastörf hinna sviðanna eru skoðuð, eins 

og sést á töflu 3 og hann er áberandi mestur á sviði heilbrigðis- og félagsþjónustu. Einnig 

sést að fleiri stelpur eiga sér draumastörf á sviði fræðslustarfsemi en þar eru þær 

tæplega helmingi fleiri en strákarnir. Þá má sjá að draumastörf stelpna eru frekar á sviði 

félagasamtaka og annarrar þjónustustarfsemi en draumastörf stráka.  

Á töflu 3 má sjá aðaðeins strákar eiga sér draumastörf í byggingarstarfsemi og 

mannvirkjagerð og á sviði rafmagns og hitaveitu. Þá eiga fleiri strákar en stelpur sér 

draumastörf á sviði landbúnaðar og fiskveiða og áhugi þeirra virðist aðeins aukast frá því 

þegar þeir eru 17–18 ára þar sem aðeins 1,2% áttu sér draumastarf á þessu sviði í um 

6% síðari tvö tímabilin. 
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Tafla 3: Draumastörf eftir kynferði á aldursskeiðinu 17–24 ára. 

  Tími 2 Tími 3 Tími 4 
  Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur 

  n % n % n % n % n % n % 

Landbúnaður og fiskveiðar 1 1,2 0 0 6 6,1 2 1,8 5 6,2 2 1,9 

Framleiðsla 0 0 1 1 1 1 1 0,9 7 8,6 5 4,8 

Rafmagns- og hitaveitur 0 0 0 0 2 2 0 0 3 3,7 0 0 

Vatnsveita, fráveita, förgun úrgangs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 6 7,4 0 0 5 5,1 0 0 2 2,5 0 0 

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir 5 6,2 0 0 2 2 4 3,5 0 0 0 0 

Flutningar og geymsla 7 8,6 3 3 5 5,1 3 2,6 0 0 0 0 

Rekstur gististaða og veitingarekstur 2 2,5 2 2 0 0 2 1,8 2 2,5 3 2,9 

Upplýsingar og fjarskipti 4 4,9 5 5,1 9 9,2 9 7,9 11 13,6 7 6,7 

Fjármála- og vátryggingastarfsemi 1 1,2 0 0 4 4,1 1 0,9 2 2,5 0 0 

Fasteignaviðskipti 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 29 35,8 28 28,3 28 28,6 27 23,7 22 27,2 35 33,3 

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 0 0 1 1 1 1 3 2,6 1 1,2 1 1 

Opinber stjórnsýsla o.fl. 1 1,2 1 1 2 2,0 3 2,6 4 4,9 3 2,9 

Fræðslustarfsemi 3 3,7 8 8,1 6 6,1 11 9,6 4 4,9 9 8,6 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta 8 9,9 26 26,3 5 5,1 34 29,8 7 8,6 26 24,8 

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 14 17,3 18 18,2 21 21,4 8 7 9 11,1 7 6,7 

Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 0 0 6 6,1 1 1 6 5,3 2 2,5 7 6,7 

Samtals 81 
 

99 
 

98 
 

114 
 

81 
 

105 
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Eins og sést á töflu 3 eiga einnig fleiri strákar en stelpur sér draumastörf á sviði flutninga 

og geymslu. Þar er áhugi þeirra mestur þegar þeir eru 17–18 ára en hann fer síðan 

minnkandi og þegar þeir eru 23–24 ára á enginn þátttakandi sér draumastarf á þessu 

sviði. Þá sést að áhugi stráka á draumastörfum innan fjármála- og vátryggingastarfsemi 

er einnig meiri en stelpna. Enn fremur eiga fleiri strákar sér draumastörf í menningar-, 

íþrótta- og tómstundastarfsemi en stelpur. Athyglisvert er að áhugi á störfum innan þess 

sviðs virðist minnka hjá bæði stelpum og strákum með hækkandi aldri eða úr um 17–

18% þegar þau eru 17–18 ára í um 7–11% þegar þau eru 23–24 ára (sjá töflu 3). Að 

lokum sést nokkur kynjamunur á milli draumastarfa á sviði upplýsinga og fjarskipta þar 

sem fleiri strákar en stelpur eiga sér draumastörf. 

Á mynd 13 hefur kynjun draumastarfa ungmenna verið sett upp myndrænt með því 

að reikna meðaltöl kynjunar starfa kvenna og karla á hverju tímabili. Strákar eru með 

heildarkynjatölu á milli 42 og 43 á öllum tímabilunum og því virðist kynjun draumastarfa 

strákanna breytast nánast ekki neitt milli ára. Aftur á móti breytist kynjun draumastarfa 

lítilsháttar hjá stelpunum þar sem hún eykst örlítið á aldrinum 21–22 ára og minnkar 

síðan aftur. Þær virðast þannig eiga sér aðeins kvenlægari draumastörf á aldrinum 21–

22 ára en á hinum tímabilunum. Kynjabilið er um 12,5 stig við 16–17 ára og virðist síðan 

aukast örlítið þar sem það er orðið 14 stig þegar ungmennin eru 21–22 ára. Hins vegar 

fer kynjunin niður í 10,8 stig við 23–24 ára aldur og því virðist kynjun draumastarfa hafa 

tilhneigingu til að minnka með aldrinum. Þar sem draumastörf strákanna eru fjær 

kynjatölunni 50 eru þau meira kynjuð en draumastörf stelpnanna. 
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Mynd 13: Breytingar á hugmyndum ungmenna um draumastörfá aldursbilinu 16–24 ára. 

3.3 Nám og störf 

Þátttakendur voru spurðir hvort þeir væru í námi. Þar sem fyrsta fyrirlögnin fór fram í 

grunnskólum voru allir í námi á þeim tíma. Eins og sést á töflu 4 fóru langflest 

ungmennin í framhaldsskóla eftir grunnskólagönguna eða um 95%. Flest þeirra voru enn 

í námi á aldrinum 22–23 ára eða 63% strákanna og 60% stelpnanna. Á aldrinum 24–25 

var rúmlega helmingur þátttakenda ennþá í námi en hlutfallið snerist síðan við á 

aldrinum 26–27 ára þar sem margir höfðu lokið námi. 

Tafla 4: Ungmenni í námi. 

     17–18 ára    22–23 ára    24–25 ára    26–27 ára 
  Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur 
Fjöldi  76 104 69 77 59 61 30 35 
Hlutfall 94% 95% 63% 60% 62% 53% 35% 36%  

 

Einnig var spurt hvaða nám ungmennin stunduðu og á hvaða nám þau stefndu á tíma 1 

þegar þau voru að ljúka 10.bekk. Notast var við kynjahlutföll í námsgreinum samkvæmt 

Hagstofunni (Sjá nánar í: Hagstofan 2012; Velferðarráðuneytið og Hagstofa Íslands, 

2016) til að kynjakóða nám þeirra. Þetta var gert til að geta metið hvort kynjun í 

námsvali breyttist eftir aldri. Eins og sést á mynd 14 er námsval strax á 

framhaldsskólastigi orðið kynbundið þar sem kynjun er um 14,5 stig bæði á tíma 1 og 2 

þegar þau eru 15–18 ára. Þegar þau fara síðan í háksóla eykst kynjabilið í 25 stig. Þá fer 
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heildarkynjatala stelpnanna úr því að vera 57,2 stig á aldrinum 17–18 ára í 67 stig þegar 

þær eru 21–22 ára. Stelpur virðast því velja sér mjög kynjað háskólanám. 

 

Mynd 14: Breytingar á kynjun náms á aldursskeiðinu 15–24 ára. 

Þátttakendur voru einnig spurðir hvort þeir væru í launaðri vinnu. Eins og sést á töflu 5 

voru flest þeirra í launaðri vinnu þrátt fyrir að vera mörg ennþá í námi.  

Tafla 5: Ungmenni í launaðri vinnu. 

     17–18 ára    22–23 ára    24–25 ára    26–27 ára 
  Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur 
Fjöldi  52 82 70 94 67 78 74 76 
Hlutfall 64% 75% 64% 73% 71% 74% 85% 77%  

 

Þátttakendur sem svöruðu að þeir væru í launuðu starfi voru spurðir hvert starfshlutfall 

þeirra væri. Í töflu númer 6 sést að flest þeirra voru í hlutastarfi á aldrinum 17–18 ára. Á 

aldrinum 22–23 ára er meirihluti ungmennanna kominn í fullt starf og hlutfallið helst 

svipað á aldrinum 24–25 ára. Þá hækkar hlutfallið í um 70% þegar þau eru 26–27 ára (sjá 

töflu 6. 

Tafla 6: Ungmenni í fullri vinnu eða hlutastarfi. 

  17–18 ára 22–23 ára 24–25 ára 26–27 ára 
Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur Strákar Stelpur 

Í fullu starfi 15% 12% 60% 43% 64% 54% 70% 71% 
Í hlutastarfi 81% 85% 31% 48% 30% 36% 18% 17% 
Annað 4% 1% 9% 10% 6% 10% 13% 13% 
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Þátttakendur voru spurðir hvaða störfum þeir sinntu á tímum 2,3,4 og 5. Á mynd 15 sést 

hvernig kynjun starfanna sem þau sinna breytist milli tímabila. Fyrst þegar þau fara út á 

vinnumarkaðinn 17–18 ára er kynjunin frekar lítil eða um 8,2 stig. Kynjabilið eykst síðan í 

13,5 stig þegar þau eru 21–22 ára og helst stöðugt fram á aldurinn 22–23 ára. Hins vegar 

minnkar kynjunin í 10 stig þegar þau eru 26–27 ára. Mikilvægt er að hafa í huga að þetta 

er mikill umbreytingartími og eins og sjá má er minna en helmingur ungmennanna í fullu 

starfi á aldrinum 17–25 ára. Við lok tímabilsins eru þau flest búin að ljúka námi og komin 

í fullt starf. 

 

Mynd 15: Breytingar á kynjun starfa á aldursbilinu 17–27 ára. 

Starfssvið ungmennanna var skoðað nánar við 26–27 ára aldur þar sem þau voru flest 

komin út á vinnumarkaðinn á þeim aldri. Eins og sést á töflu 7 er kynjaskipting 

starfsviðanna skýr þrátt fyrir að kynjabilið hafi minnkað aðeins frá 23–24 ára aldri (sjá 

mynd 15). 
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Tafla 7: Störf ungmenna um 26–27 ára aldur. 

  Strákar Stelpur 
  n % n % 

Landbúnaður og fiskveiðar 4 5,1 0 0 

Framleiðsla 2 2,6 0 0 

Rafmagns- og hitaveitur 2 2,6 0 0 

Vatnsveita, fráveita, förgun úrgangs 0 0 0 0 

Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð 4 5,1 0 0 

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir 9 11,5 6 7,1 

Flutningar og geymsla 4 5,1 1 1,2 

Rekstur gististaða og veitingarekstur 4 5,1 6 7,1 

Upplýsingar og fjarskipti 2 2,6 1 1,2 

Fjármála- og vátryggingastarfsemi 2 2,6 2 2,4 

Fasteignaviðskipti 0 0 0 0 

Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi 20 25,6 21 25,0 

Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta 3 3,8 6 7,1 

Opinber stjórnsýsla o.fl. 0 0 0 0 

Fræðslustarfsemi 8 10,3 7 8,3 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta 4 5,1 14 16,7 

Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi 8 10,3 2 2,4 

Félagasamtök og önnur þjónustustarfsemi 2 2,6 18 21,4 

Samtals 78 100 84 100 
 

Á töflu 7 má sjá að stelpureru mun fleiri en strákar í störfum í heilbrigðis- og 

félagsþjónustu eða 16,7% en aðeins 5,1% stráka. Þær eru einnig mun fleiri í störfum 

innan félagasamtaka og annarrar þjónustustarfsemi en 21,4% stelpna starfa á því sviði 

en aðeins 2,6% stráka. Þá eru þær einnig fleiri á sviði leigustarfsemi og ýmissar 

sérhæfðrar þjónustu þar sem hlutfall þeirra er 7,1% en 3,8 % stráka. Athyglisvert er að 

fleiri strákar starfa á sviði fræðslustarfsemi eða um 10,3% á móti 8,3% stelpna sem er 

öfugt hlutfall samkvæmt opinberum gögnum Hagstofunnar (Velferðarráðuneytið, 2015).  

Eins og sjá má á töflu 7 starfa aðeins strákar innan sviða landbúnaðar og fiskveiða, 

framleiðslu, rafmagns- og hitaveitu og byggingarstarfsemi og mannvirkjagerðar. Þá má 

sjá að strákar eru einnig fleiri í störfum innan heild- og smásöluverslunar og viðgerða, 

eða 11,5% á móti 7,1% stelpna, og á sviðiflutninga og geymslu þar sem þeir eru 5,1% á 

móti 1,2% stelpna. Þeir eru einnig mun fleiri í störfum í menningar-, íþrótta- og 

tómstundastarfsemi eins og sjá má á töflu 7 en 10,2% stráka starfa innan þess sviðs en 
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aðeins 2,4% stelpna. Þá má sjá lítinn kynjamun í störfum viðupplýsingar og fjarskipti, 

rekstur gististaða og veitingarekstur og fjármála- og vátryggingastarfsemi. 

Störf ungmennanna á vinnumarkaði við 27 ára aldur voru borin saman við 

draumastörf þeirra þegar þau voru 17–18 ára til að kanna hvort hugmyndir þeirra um 

draumastörf væru jafn kynjaðar og raunveruleg störf þegar þau væru komin út á 

vinnumarkaðinn. Einnig var skoðað hvort þau yrðu raunsærri með árunum. Á mynd 16 

má sjá að mun fleiri strákar stefndu á að starfa á sviði sérfræðilegrar, vísindalegrar og 

tæknilegrarstarfsemi en reyndust síðan vinna á því sviði en munurinn er mun minni hjá 

stelpunum. Fleiri stelpur og strákar stefndu á að vinna í heilbrigðis- og félagsþjónustu en 

þegar út á vinnumarkaðinn er komið ásamt störfum innan upplýsinga og fjarskipta og 

starfa á sviði menningar- íþrótta- og tómstundastarfsemi.  

Þá vinna fleiri strákar við landbúnað og fiskveiðar, framleiðslu og rafmagns- og 

hitaveitu, heild- og smásöluverslun og viðgerðir en stefndu á þau störf innan við tvítugt. 

Algengara er að bæði fleiri stelpur og strákar vinni á sviði rekstrar gististaða og 

veitingarekstrar en stefndu þangað. Einnig starfa fleiri í fjármála- og 

vátryggingastarfsemi og innan félagasamtaka og þjónustustarfsemi, leigustarfsemi og 

ýmissar sérhæfðrar þjónustuen stefndu í þá átt. Þá er athyglisvert að miklu fleiri stákar 

vinna við fræðslustarfsemi en stefndu á það við 17–18 ára aldur. 
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             Mynd 16: Samanburður á starfandi ungmennum við 27 ára aldur og draumastörfum á aldrinum 17–18 ára. 
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      Mynd 17: Samanburður á starfandi ungmennum við 27 ára aldur og draumastörfum á aldrinum 23–24 ára. 
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4 Umræða 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kortleggja stöðu og þróun kynjamunar við 

starfsval. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna allnokkurn kynjamun á áhuga, væntingum 

og hegðun einstaklinga og benda því til þess að kyn hafi mikil áhrif á starfsval. Mikill 

kynjamunur kemur fram í áhuga á handverks- og félagssviði og einnig reyndist nokkur 

munur á vísinda- og skipulagssviði. Munurinn er nokkuð stöðugur milli úrtaka og mjög 

sambærilegur því sem fram hefur komið í öðrum rannsóknum á kynjamun. Almennt er 

tilhneiging til að kynjamunur minnki með árunum og sérstaklega dregur saman með 

kynjunum á lista- og skipulagssviði. Svipuð mynd blasir við þegar kynjun draumastarfa 

þátttakenda er skoðuð en þar er kynjamunur allnokkur og virðist hafa tilhneigingu til að 

dragast saman með hækkandi aldri. Strákar hafa almennt tilhneigingu til að hafa meira 

kynjaðar hugmyndir um draumastörf heldur en stelpur og velja sér einnig kynjaðri störf 

úti á vinnumarkaðnum. En þegar litið er til starfa ungmenna blasir að sumu leyti við 

svipuð mynd þar sem þau sinna kynjuðum störfum en líka önnur mynd þar sem strákar 

virðast fleiri en stelpur í fræðslustarfsemi sem er öfugt hlutfall miðað við opinber gögn 

Hagstofunnar (Velferðarráðuneytið, 2015). 

4.1 Kynjamunur í áhuga og væntingum 

Rannsóknir hafa sýnt að strákar hafa meiri áhuga á handverkssviði en stelpur á 

félagssviði (Hansen, 1988) og þessi kynjamunur kemur mjög skýrt fram í niðurstöðum 

þessarar rannsóknar (sjá myndir 7 og 10). Kynímynd starfa getur mögulega verið 

skýringin á því mikla kynjabili sem er á þessum sviðum þar sem félagssvið hefur 

kvenlæga staðalímynd. Störf innan félagssviðs fela í sér mannleg samskipti, áhuga á að 

hjálpa öðrum, leiðbeina og kenna sem hefur oft og tíðum verið tengt við eiginleika 

kvenna og þær fyrirframgefnu hugmyndir að konur hafi meiri umhyggju- og 

umönnunareiginleika en karlar (Anker, 1997; Bloksgaard, 2011). Handverkssvið hefur 

aftur á móti karllæga staðalímynd þar sem flest líkamleg störf ásamt útivinnu falla undir 

það en sú birtingarmynd sem helst hefur skilgreint karlmennsku í gegnum tíðina er 

líkamlegir yfirburðir (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Nokkur kynjamunur reyndist 

vera á vísindasviði þar sem strákar hafa meiri áhuga á því en stelpur, sem getur einnig 
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tengst staðalímyndum kynjanna. Eiginleikar líkt og snerpa, vald, rökvísi og gáfur hafa 

verið taldir einkenna karlmennsku (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004) en undir 

vísindasvið flokkast störf og verkefni þar sem einbeitingar og rökhugsunar er þörf, líkt og 

í ýmsum rannsóknastörfum. Þá hafa strákar einnig meiri áhuga á skipulagssviði en sú 

niðurstaða er ólík erlendum rannsóknum (Su o.fl., 2009). Ástæðan gæti verið að þar sem 

kynhlutverk eru félagslega lærð geti staðalímyndir kynjanna verið mismunandi milli 

samfélaga (West og Zimmerman, 1987). Staðalímyndir starfa geta þannig haft áhrif á 

svör þátttakenda í áhugasviðskönnunum þar sem orðalag skiptir máli og hvaða atriði 

spurt er um (t.d. danskennari eða kappakstursmaður). Það er því ljóst að staðlímyndir 

starfa hafa ólík áhrif á svör kynjanna.  

Kynjamunur áhugasviðanna sex er nokkuð stöðugur milli tímabila, óháð því hvort 

um er að ræða þátttakendur í grunn-, framhalds- eða háskólum. Kynjaður áhugi virðist 

samt sem áður dragast mest saman milli 22 og 24 ára sem er í samræmi við þær 

þverskurðsrannsóknir sem hafa verið gerðar hérlendis og heildargreiningu (e. meta 

analysis) Hoff (í prentun) sem gefa til kynna að kynjamunur í starfsáhuga minnki með 

hækkandi aldri. Það sama á við um bæði draumastörf ungmennanna og störf sem þau 

sinna þar sem kynjun virðist hafa tilhneigingu til að minnka með hækkandi aldri. 

Samkvæmt kenningu Gottfredson (1981) hefði mátt búast við að kynjamunur drægist 

meira saman þar sem félagslegt álit ungmenna skiptir þá minna máli með auknum aldri.  

Mismunandi áhugasvið kynjanna hafa áhrif á hugmyndir ungmenna um 

draumastörf en flestir þátttakendur rannsóknarinnar áttu sér draumastarf um 17–18 ára 

aldur. Skýrt kemur fram að hugmyndir þátttakenda um draumastörf eru kynjaðar þar 

sem kynjamunur er þar mjög áberandi. Draumastörf stelpnanna eru að jafnaði frekar á 

sviði fræðslustarfsemi og heilbrigðis- og félagsþjónustu sem er í samræmi við þá 

hugmynd að félagsmótun innræti stelpum að þær hafi meiri umhyggju- og 

umönnunareiginleika en strákar sem síðan leiðir til þess að þær sæki frekar í ströf sem 

krefjast þess (Anker, 1997; Bloksgaard, 2011). Kvenlegir eiginleikar hafa gjarnan snúið að 

velferð einstaklinga eins og góðvild, hjálpsemi, samkennd og blíðleika (Eagly og 

Johannesen-Schmidt, 2002). Þetta hefur þau áhrif aðstelpur kjósa að jafnaði 

draumastörf sem hafa kvenlæga staðalímynd en strákar kjósa karllæg störf (Franken, 

1983; Stockard ogMcGee, 1990; Sellers, Satcher og Comas, 1999). Það kemur einnig 
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fram í þessari rannsókn þar sem stelpur virðast hafa kvenlægari draumastörf og strákar 

karllægari. Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Hayes, Bigler og Weisgram 

(2017) um að bæði kynin eigi sér alla jafna draumastörf sem unnin eru af sama kyni og 

þau sjálf. Þetta fellur einnig að kenningu Gottfredson (2002) um að það að starf 

samræmist kynhlutverki sé einn mikilvægasti þátturinn þegar fólk velur sér starf. Þegar 

ungmenni eru um 14 ára eru þau komin á fjórða og síðasta stigið samkvæmt kenningu 

Gottfredson, sem er hið innra sjálf (e. internal unique self), og þá hafa þau að mestu 

leyti afmarkað sig frá þeim störfum sem þau telja vera óásættanleg. Þátttakendur 

rannsóknarinnar eru því orðnir meðvitaðir um raunhæfa möguleika (Patton og 

McMahon, 2006). En það er frá unga aldri sem börn læra hvaða störf eru viðeigandi fyrir 

þeirra kyn sem afmarkar val þeirra (Dodson og Borders, 2006). 

Konur eru taldar síðri en karlar í raungreinum og vísindum (Anker, 1997; 

Bloksgaard, 2011) og samkvæmt Mau (2003) eru strákar líklegri en stelpur til að eiga sér 

draumastörf sem krefjast náms í vísindum og verkfræði. Þessar greinar flokkast undir 

svið sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar starfsemi samkæmt flokkunarkerfi 

Hagstofunnar. Samkvæmt þessari rannsókn eiga fleiri strákar en stelpur á aldrinum 17–

18 ára sér draumastörf á þessu sviði. Þess má geta að langflest draumastörfin féllu í 

þennan flokk hjá báðum kynjum en möguleg skýring á því gæti verið að ungmennin 

höfðu ekki fulla þekkingu á hvaða störf stæðu þeim til boða þar sem draumastörf 

ungmenna eiga það til að falla í nokkuð þröngan flokk starfa (City og Guilds, 2015). Hins 

vegar breytist kynjamunurinn þar sem fleiri stelpur en strákar eiga sér draumastörf 

innan sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar starfsemivið 23–24 ára aldur. Þetta 

samræmist niðurstöðum Dunnell og Bakken (1991) og Howard og félaga (2011) um að 

fleiri stelpur en strákar eigi sér draumastörf innan sérfræðilegrar starfsemi þar sem 

meiri menntunar er krafist.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að strákar hafa kynjaðri hugmyndir um 

draumastörf en stelpur. Þetta eru samskonar niðurstöður og Dunnell og Bakken (1991) 

komust að um að draumastörf stelpna væru minna kynjuð en draumastörf stráka. Þar 

sem kynjun er meiri hjá strákunum samræmist það kenningu Gottfredson (1996) um að 

það sé mikilvægara fyrir karla en konur að starf þeirra samræmist kynhlutverki þeirra. 

Það fellur einnig að niðurstöðum Lee, Lawson og MacHale (2015) um að strákar hafi 
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minni áhuga á kvenlægum störfum en stelpur á þeim karllægu. Möguleg skýring fyrir 

þessu getur verið sú að börn hafi öfgakenndari hugmyndir af störfum þar sem karlar eru 

í meirihluta en þar sem konur eru í meirihluta líkt og Wilbourne og Kee (2010) benda á. 

Þá virðast strákar óviljugir til að ganga gegn staðalímynd sinni og gera helst ekkert sem 

gæti veikt kynímynd þeirra. Stelpur virðast hins vegar hafa minni áhyggjur af þessu en 

það er í samræmi við niðurstöður þessarar rannsóknar (Brown, 2004). 

Af þessum niðurstöðum mætti draga þá ályktun að ungmenni á aldrinum 15–24 ára 

hafi tileinkað sér kynbundna hugsun um störf. Þá hafa kynímyndir hefðbundinna karla- 

og kvennastarfa mikil áhrif á áhuga og væntingar íslenskra ungmenna. Samkvæmt Betz 

(2005) er þessi ólíki áhugi tilkominn að einhverju leyti vegna kynbundinnar 

félagsmótunar sem hefst um leið og við fæðumst þar sem stelpum og strákum er kennd 

viðeigandi hegðun með tilliti til kyns. Kynjaður áhugi og væntingar leiða síðan til þess að 

stelpur og strákar velja sér nám og störf sem eru dæmigerð fyrir þeirra kyn. 

Félagsmótun hefur því mótað áhuga stelpna og stráka til ólíkra starfa í samfélaginu 

(Lent, Brown og Hackett, 2002).  

4.2 Kynjað náms- og starfsval 

Þrátt fyrir að konur hafi verið á vinnumarkaðnum lengur en 50 ár eru þær ennþá í 

miklum minnihluta í iðnstörfum og  það sést skýrt þegar starfssvið ungmennanna í 

rannsókninni er skoðað við 27 ára aldur (sjá töflu 7). Möguleg ástæða fyrir því getur 

verið áhrif kynhlutverka þar sem kynin sinna ólíkum störfum í samfélaginu. Samkvæmt 

niðurstöðum þessarar rannsóknar sinna stelpur frekar störfum innan félagasamtaka og 

annarrar þjónustustarfsemi, heilbrigðis- og félagsþjónustu ásamt því að vera fleiri á sviði 

leigustarfsemi og ýmissar sérhæfðrar þjónustu. Stelpur sinna því frekar störfum sem fela 

í sér þjónustu og umönnun sem getur verið afleiðing lífsseigra hugmynda um konuna 

sem húsmóður og karlinn sem fyrirvinnu eins og fjallað var um hér að framan (Anker, 

1997; Bloksgaard, 2011).  

Hins vegar sinna bæði kynin oft og tíðum svipuðum verslunar- og þjónustustörfum 

meðfram skóla og kynjun starfa er því minnst við 17–18 ára aldur. Kynjabilið eykst á 

aldursskeiðinu 18–23 ára en minnkar aftur að námi loknu þegar ungmennin eru 26–27 

ára og flest komin út á vinnumarkaðinn. Þegar litið er til kynjunar náms sést að námsval 

er strax á framhaldsskólastigi orðið kynbundið og það eykst eftir að ungmennin byrja í 
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háskólanámi. Stelpur virðast velja sér mjög kynjað háskólanám sem stangast á við þá 

tilgátu að kynjun minnki með aldri. Þar sem kynjabil náms og starfa er álíka mikið og 

kynjabil draumastarfa virðast íslensk ungmenni vera jafn kynjuð í hegðun og 

hugmyndum sínum. Strákar virðist velja sér kynjaðri störf en selpur þar sem kynjun 

starfssviða er meiri hjá stákunum. Ástæðan fyrir því gæti verið að börn og ungmenni 

hafa öfgakenndari hugmyndir af störfum þar sem karlar eru í meirihluta en einnig gæti 

ástæðan verið afleiðing aðgreiningar (Walby, 1990). Þegar karlar fara inn á hefðbundin 

kvennasvið færast þeir neðar í virðingarstiganum þar sem störf þar sem konur eru í 

meirihluta eru álitin virðingarminni en störf þar sem karlar eru í meirihluta (Lena Rut 

Birgisdóttir, 2011; Steinunn Harpa Jónasdóttir, 2006;Walby, 1990). Strákar geta því 

fundið fyrir fordómum og ógn við viðteknar hugmyndir um karlmennsku við það að 

ganga inn á hefðbundin kvennasvið (Cross og Bagilhole, 2002; Gísli Hrafn Atlason, 1999; 

Steinunn Harpa Jónsdóttir, 2006; Simpson, 2005; Þórður Kristinsson, 2003). Hins vegar 

virðist virðing kvenna aukast við að ganga inn í störf þar sem karlar eru í meirihluta 

(Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Samkvæmt þessari 

rannsókn virðast konur velja sér minna kynjuð störf sem getur bent til þess að þeim þyki 

auðveldara að fara inn á karlasvið en körlum inn á kvennasvið.  

Rannsóknir hafa sýnt að draumastörf geta gefið vísbendingar um líklegt 

framtíðarstarf eða líklegan starfsvettvang þar sem ungmenni aðhafast í samræmi við 

væntingar sínar og markmið (Schoon og Parsons, 2002). Því var athugað hversu mikið 

samræmi væri á milli hugmynda 17–18 ára ungmenna um draumastörf og 

raunveruleikans úti á vinnumarkaðnum við 27 ára aldur. Þegar þessi samanburður er 

skoðaður kemur í ljós að störf bæði stráka og stelpna dreifast meira á milli 

atvinnuflokkanna en draumastörfin gera (sjá mynd 16). Hins vegar vinna flest 

ungmennin á sviði tæknilegrar, vísindalegrar og sérfræðilegrarstarfsemi líkt og flest 

þeirra stefndu á og því endurspeglar dreifing draumastarfa að einhverju leyti dreifingu 

starfa úti á vinnumarkaðnum líkt og rannsókn Consuelo og Diane (1991) sýndi.  

Mörg ungmennin eiga sér draumastörf innan menningar-, íþrótta- og 

tómstundastarfsemi, upplýsinga og fjarskipta og opinberrar stjórnsýslu sem samræmist 

niðurstöðum Beavis, Curtis og Curtis (2005) og City og Guilds (2015) um að draumastörf 

barna og ungmenna séu ekki alltaf raunhæfir valkostir. Mjög algeng draumastörf 
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samkvæmt rannsóknum eru til að mynda söngvari, leikari eða atvinnumaður í fótbolta 

(Auger, Blackhurst og Wahl, 2005; Jóhanna Sólveig Lövdahl, 2011; Super, 1980) og það 

samræmist þessari rannsókn þar sem mun fleiri ungmennanna áttu sér draumastörf 

innan menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi en vinna við þau störf á aldrinum 26–

27 ára. Samkæmt Gottfredson (1981) verða einstaklingar raunsærri með auknum aldri 

og þroska. Til að meta hvort íslensk ungmenni verði raunsærri með tímanum er hægt að 

bera saman myndir 16 og 17. Misræmi milli draumastarfa og raunveruleika fylgir 

svipuðu mynstri frá 17–18 ára og 23–24 ára. Helstu breytingarnar eru að stelpur eru 

fleiri sem eiga sér draumastörf innan sérfræðilegrar, vísindalegrar og tæknilegrar 

starfsemi þegar þátttakendur eru 23–24 ára en strákar þegar þeir eru 17–18 ára. Því 

hefur misræmi í heild milli væntinga og raunveruleika minnkað nokkuð hjá drengjum 

innan þess sviðs en aukist hjá stúlkum. Þá eykst áhugi stráka á iðnaðarstörfum lítillega 

milli ára. Aukið samræmi er á milli væntinga og veruleika í flokknum menning, íþróttir og 

tómstundastarfsemi á aldrinum 23–24 ára en samræmið minnkar á sviði opinberrar 

stjórnsýslu hjá báðum kynjum. Samkæmt Gottfredson (1996) á sér stað málamiðlun 

þegar einstaklingar gefa upp draumastörf sín fyrir raunsærri valkosti. Þetta ferli tengist 

sjálfsmynd einstaklingsins og leiðir til velgengni og ánægju þegar draumastarfið passar 

við þá mynd sem einstaklingurinn hefur af sjálfum sér.  

Af framansögðu má álykta að kynhlutverk og kynímyndir starfa hafi mjög mikið vægi 

í samfélaginu þar sem einstaklingar hegði sér í samræmi við kynjaðan áhuga, hugmyndir 

og væntingar. Þá er málamiðlunar farið að gæta að töluverðu leyti strax við 14–15 ára 

aldur þegar áhugi ungmennanna er skoðaður ásamt draumastörfum þeirra um 17–18 

ára aldur þar sem einstaklingar hafa afmarkað sig frá því sem þeir telja ekki henta sér. 

Hjá mörgum þátttakendum er málamiðlun mikil þar sem margir velja sér störf í 

samræmi við kyn sitt og því hefur kyn úrslitakost varðandi ákvörðun um starf 

(Gottfredson, 2002). Þessum niðurstöðum svipar til rannsóknar Hall o.fl. (1995) og 

Jacobs o.fl. (1998) sem komust að því að ungmenni á aldrinum 14–15 ára og 17–18 ára 

væru byrjuð að afmarka sig að mestu frá þeim störfum sem þau töldu að hentuðu sér 

ekki. Íslensk ungmenni hafa því nokkuð raunsæja mynd af draumastörfum sínum en ekki 

er hægt að greina að þau verði raunsærri með árunum. Kynjamunur á áhuga og 

væntingum hefur þar af leiðandi áhrif á náms- og starfsval ungmenna í 

raunveruleikanum úti á vinnumarkaðnum.  
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Helstu takmarkanir þessarar rannsóknar eru að þetta er lýsandi greining og erfitt er 

að átta sig á hvort þeir einstaklingar sem ekki taka þátt á hverjum tíma séu ólíkir öðrum í 

úrtakinu. Í framtíðinni þarf að huga betur að brotthvarfi og nota svokallað spágildi 

(e.imputations) til að takast á við það (Newman, 2003). Beita þarf flóknari líkönum til að 

skoða hvernig kynjun áhuga, væntinga, náms- og starfsvals þróast yfir tíma og tengist 

jafnvel innbyrðis. Þessi rannsókn er aðeins fyrsta skrefið hérlendis til að kortleggja þróun 

áhuga, væntinga, nám og störf á ungdómsárum með lýsandi hætti. Ýmsir þættir kunna 

að hafa áhrif á niðurstöðurnar, t.d. að konur eru í meirihluta í flestum háskólagreinum 

og þær eru þar af leiðandi metnar kvenlægar. Mikilvægt er einnig að skoða nánar hvort 

ungmennin hafi farið í verk- eða bóknám en gögnin buðu ekki uppá slíkar greiningar að 

þessu sinni. Þá er atvinnugreinaflokkun Hagstofunnar mjög gróf sem getur haft mikil 

áhrif á nákvæmni niðurstaðna þar sem mörg og fjölbreytt störf falla undir hvern og einn 

flokk. Því geta flokkarnir verið misviðamiklir og náð yfir mismargar starfsgreinar. Það 

breytir því ekki að ljóst er að kynjamunur í draumastörfum og störfum er mikill og 

breytingar á kynjun litlar. Í framhaldinu mætti gera fleiri rannsóknir á kynjamun. 

Æskilegt væri að skoða frekari langtímasamanburð á því hvort kynjun minnki ennfrekar 

með tímanum. Einnig er mikilvægt að skoða hvort kynhlutverk og kynímyndir starfa í 

hugum ungmenna standi í stað eða breytist og þróist í átt að auknu jafnrétti. 
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5 Lokaorð 
Eins og niðurstöðurnar sýna er kynjamunur áberandi í áhuga, væntingum og náms- og 

starfsvali ungmenna strax um 15–18 ára aldur og jafnvel mun fyrr eins og Gottfredson 

(2002) bendir á. Í kynjuðu samfélagi sem þessu er því mikilvægt að opna augu 

almennings fyrir þeim áhrifum sem kyn kann að hafa á líf einstaklinga. Kynjuð viðhorf 

þarf að uppræta eigi konur og karlar að sitja við sama borð. Ójöfnuður kynjanna úti á 

vinnumarkaðnum verður ekki leiðréttur nema samfélagið vinni markvisst að því. 

Félagsmótunaraðilar barna og ungmenna bera því mikla ábyrgð á að takmarka ekki 

tækifæri stelpna og stráka í námi og störfum með kynjuðu uppeldi og rótgrónum 

hugmyndum um kynhlutverk. Ekki er víst að viðhorf samfélagsins, staðalímyndir og 

félagsmótun barna breytist samfara löggjöf og því er mikilvægt að finna leiðir til að hafa 

áhrif á viðhorf barna og ungmenna til starfa. Því hefur lengi verið haldið fram að til að 

fullt jafnrétti náist þurfi væntingar og viðhorf fólks að breytast.  

Vinna þarf gegn staðalímyndum með því að hvetja stráka og stelpur til að fylgja 

áhuga sínum og fara óhefðbundnar leiðir í náms- og starfsvali frekar en að fylgja 

kynjuðum væntingum. Fræðsla getur leikið þar lykilhlutverk þar sem aukin náms- og 

starfsfræðsla minnkar líkur á hindrunum og fordómum í náms- og starfsvali. Að byrja 

semma á náms- og starfsfræðslu getur vegið upp á móti hugmyndum um hlutverk 

kynjanna sem börn verða fyrir í gegnum félagsmótun. Með markvissri náms- og 

starfsfræðslu sem tekur mið af jafnréttissjónarmiðum frá upphafi skólagöngu má gefa 

ungmennum kost á því að taka sjálfstæðar ákvarðanir varðandi framtíðina, óháð 

kynhlutverkum og staðalímyndum. Með starfsfræðslu er síðan hægt að kynna ólík störf 

fyrir stelpum og strákum. Rannsóknir hafa sýnt að kynin hafa ólíka reynslu af 

starfsvettvangi þar sem stelpur hafa almennt meiri reynslu af störfum innan félagssviðs 

en strákar frekar af störfum innan vísinda- og handverksviðs (Williams og Subich, 2005). 

Með því að kynna ólíkt nám og störf fyrir börnum og ungmennum er hugsanlega hægt 

að kveikja áhuga þeirra á námi eða starfi sem þeim hefði líklega ekki dottið í hug að 

skoða fyrr. Þá getur jákvæð upplifun af starfinu og fyrirmyndir haft áhrif á áhuga og 

starfsval einstaklinga (Zeldin og Pajares, 2000). Þegar börn og ungmenni verða vitni að 
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því að konur og karlar sinni störfum og hlutverkum sem flokkast ekki undir hefðbundin 

kynhlutverk er hægt að víkka út hugmyndir þeirra um viðeigandi hegðun kynjanna 

(Bussey og Bandura, 1999). Hér er því skorað á skóla- og menntayfirvöld á Íslandi að 

koma á skipulagðri náms- og starfsfræðslu á öllum skólastigum. 
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