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Útdráttur 

Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynjaskiptur sem birtist helst í því að konur eru 

áberandi í umönnunarstörfum en karlar í iðn- og framkvæmdastörfum. Markmiðið með 

rannsókninni er að skoða kynjaskiptingu nemendahóps framhaldsfræðslukerfisins, hvort 

og þá hvernig hún endurspegli vinnumarkaðinn. Unnið var í rannsókninni með 

upplýsingar úr gagnaskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins, FA. Af þeim 31.487 

einstaklingum sem sóttu námsleiðir samkvæmt námskrám FA á árabilinu 2005-2017 

voru konur 69% og karlar 31%. Konur voru í miklum meirihluta í námi sem snýr að 

umönnun sem er í samræmi við kynjaskiptingu á vinnumarkaði. Alls fór 4.431 

einstaklingur í raunfærnimat á árabilinu 2007-2017 og þá var einnig mikið ójafnvægi í 

kynjaskiptingunni en kynjahlutföllin hins vegar þveröfug. Þannig voru karlar 69% þeirra 

sem nýttu sér raunfærnimat en konur 31%. Raunfærnimatið hefur best nýst fyrir 

námskrár löggiltar iðngreina og hinn kynjaskipta vinnumarkað. Í ljósi þessara 

niðurstaðna væri verðugt viðfangsefni framhaldsfræðslunnar að leita nýrra leiða til að 

breyta því kynjakerfi í menntun sem hefur viðhaldið sjálfu sér. Þannig yrði spornað við 

neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla og stuðlað að þróun í 

samræmi við það sem jafnréttislög kveða á um.  
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Abstract 

The Icelandic labour market is largely segregated by gender. Women work in higher 

proportion in caretaking while men are more concentrated in construction, industries, 

basic producation and trade. The aim of this study is to describe the gender segregation 

of adults student in non-formal and informal program offered through continuing 

education. Detailed information on the students in curricula of the Education and 

Training Service Centre (ETSC) were aquired. The result show that 31,487 individuals 

have gone through their courses and the gender ratio is uneven from 2005-2017, i.e. 

69% women and 31% men. Women were concentrated in course related to caring jobs 

in the public sphereflecting the gender division of the labour market. The results also 

show that 4.431 individuals an unequal gender distribution in validation of prior 

learning from 2007-2017. Majority of participants are male, 69%, and only 31% women, 

in sharp contrast to larger participation of women in the FA curriculum. This is in line 

with the uneven proportion of men and women upper secondary skilled trades in the 

formal upper secondary school system where the majority of students are male. At the 

same time, the validation process reflects the gender based labour market, where men 

work for the most part in construction and trade and validation has been mainly 

offered. The study show a critical look on how to change the gendered system of 

education needs to be taken because it has maintained itself in this lates addition to the 

Icelandic education system. The stereotypical ideas of the roles of men and women and 

promoting development in line with the equality law. 
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Formáli 

Símenntun og starfsþróun hafa lengi verið áhugamál mitt sem og jafnréttismál almennt. 

Með ýmsum námskeiðum og formlegu námi tel ég mig hafa þroskast í starfi og sem 

starfsmaður stéttarfélags hef ég m.a. tekið þátt í að þróa námskeið fyrir starfsmenn 

sveitarfélaga, bæði námskeið almenns eðlis til sjálfstyrkingar og einnig sérhæfðari 

námskeið. Einnig hef ég komið að skipulagningu náms fyrir trúnaðarmenn stéttarfélags 

sem er blanda sjálfstyrkingar og fræðslu um réttindi og skyldur á vinnumarkaði. Nær 

undantekningalaust hef ég mætt ánægju fólks og þakklæti fyrir að fá að taka þátt og 

fræðast. „Að vita meira og meira, meira í dag en í gær“ er enn í fullu gildi.  

Mikil ánægja mælist hjá fólki sem lokið hefur styttri starfsmenntabrautum innan 

framhaldsfræðslunnar. Hlutverk hennar er í senn áhugavert og gagnlegt íslensku 

samfélagi en þarf að vera í stöðugri endurskoðun. Það byggi ég á reynslu við hringborð 

símenntunar, ef svo má að orði komast, en ég hef setið í stjórnum fræðsluaðila og í 

öðrum stjórnum tengdum vinnumarkaði.  

Ég fékk mikla hvatningu frá leiðbeinanda mínum að rannsaka hvort nám í 

framhaldsfræðslunni væri í raun kynbundið, þ.e. nám samkvæmt námskrám 

Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og nám þeirra sem hafa nýtt sér raunfærimat. 

Verkefnið var í senn mjög gefandi og mikill lærdómur um kynbundið nám sem 

sannarlega er enn til staðar þó svo að bæði konur og karlar hafi aðgengi að öllum 

skólum. Kynjakerfið virðist viðhalda sjálfu sér án fyrirhafnar. 

Þetta lokaverkefni er 30 ECTS-einingar til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf við 

Félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Sif Einarsdóttir. Ég vísa til alls 

efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða 

ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum 

eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera.  
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1 Inngangur  

Í alþjóðlegum samanburði hefur Ísland um árabil verið í fremstu röð þegar kemur að 

jafnréttismálum og undanfarin tíu ár vermt fyrsta sæti á lista Alþjóðaefnahagsráðsins (e. 

World Economic Forum) yfir kynjabil (e. gender gap) (World Economic Forum, 2018). 

Þrátt fyrir að Ísland standi öðrum löndum framar þegar kemur að jafnri stöðu kynjanna 

er enn nokkuð langt í að jafnrétti verði náð á íslenskum vinnumarkaði (Katrín Ólafsdóttir 

og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Kynjamunur hefur alla tíð verið sýnilegur í 

skólaumhverfinu og námsvali nemenda (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005). Hann hefur einnig viðhaldist á íslenskum vinnumarkaði sem er 

mjög kynjaskiptur hvað varðar atvinnugreinar. Konur eru áberandi í umönnunarstörfum 

en karlar í mannvirkjagerð (Hagstofan, 2018a).  

Karlastörf hafa notið meiri virðingar, þeim hafa fylgt meiri völd og þau verið betur 

launuð (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005) en íslenskar og 

norrænar rannsóknir sýna að kynjaskiptur vinnumarkaður er ein helsta skýring 

kynbundins launamunar. Helstu aðgerðir til úrbóta sem grípa mætti til eru að draga úr 

kynjaskiptingu vinnumarkaðarins og/eða jafna laun milli atvinnugreina (Katrín 

Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Til að svo megi verða þarf meðal annars 

að kortleggja stöðuna þegar kemur að kynbundnu náms- og starfsvali, 

starfsþróunarmöguleikum og tækifærum til að bæta við þekkingu í starfi. 

Námstækifæri einstaklinga eru fjölbreytt. Á síðustu áratugum hefur framboð 

starfsmenntunar aukist en það er yfirhugtak starfs- og vinnustaðanáms (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014a). Sett voru lög um framhaldsfræðslu (nr. 27/2010) og 

eru þau fimmta grunnstoð menntakerfisins. Lögunum var ætlað að skapa fullorðnum 

einstaklingum með stutta formlega skólagöngu námstækifæri og auðvelda þeim að hefja 

nám að nýju. Gerður var þjónustusamningur við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, sem 

stofnuð var árið 2002, um að annast verkefni á sviði framhaldsfræðslunnar og hefur hún 

haft með höndum gerð námskráa og framkvæmd raunfærnimats sem viðurkenndir 

fræðsluaðilar um allt land byggja námsframboð sitt á. Sömu aðilar bjóða náms- og 

starfsráðgjöf fyrir markhópinn (mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2015). 
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Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvernig þátttaka þeirra sem notið hafa 

þjónustu á framhaldsfræðslustigi skiptist eftir kyni. Annars vegar er fjallað um 

einstaklinga sem hafa sótt nám samkvæmt námskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins 

og hins vegar þá sem farið hafa í raunfærnimat. Eftir því sem næst verður komist hefur 

kynjahlutfall í framhaldsfræðslunni ekki verið rannsakað á þennan hátt áður þrátt fyrir 

fjölda rannsókna á kynbundnu náms- og starfsvali, til að mynda rannsóknir Þorgerðar 

Einarsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2005) og Þorgerðar Einarsdóttur 

(2006). Almennt hafa jafnréttisáhrif slíkrar menntunar lítið sem ekkert verið könnuð en 

þekking þar á er ein forsenda þess að draga megi úr ójafnri stöðu kynjanna og vinna að 

jafnrétti á vinnumarkaði framtíðarinnar.  

Hér á eftir er byrjað á því að skoða framhaldsfræðslukerfið, markmið laga og 

framkvæmd þeirra. Fjallað er um þátt jafnréttislaga í að jafna stöðu kvenna og karla á 

kynjaskiptum vinnumarkaði. Þar á eftir er varpað ljósi á sögulegt samhengi, rætt um 

upphaf menntunar á 19. öld, þróun iðnnáms, kvennaskóla og starfsnáms innan opinbera 

geirans.  

1.1 Nýtt menntakerfi og starfsþróun á vinnumarkaði 

Hér er til umfjöllunar kynjahlutfall í framhaldsfræðslunni og rétt að skoða þann hluta 

menntakerfisins nánar. Undirbúningur þess að formfesta umgjörð 

framhaldsfræðslukerfisins stóð í nokkurn tíma en hið nýja menntakerfi varð til við 

setningu laga um framhaldsfræðslu sem tóku gildi 1. október 2010 (nr. 27/2010). 

Samhliða voru numin úr gildi lög um starfsmenntun í atvinnulífinu (nr. 19/1992). 

Markmið framhaldsfræðslulaganna er að skapa fólki með litla formlega menntun aukin 

tækifæri til að afla sér formlegrar prófgráðu. Að einstaklingar á vinnumarkaði geti aukið 

starfshæfni sína og með því skapað sér svigrúm og úrræði til að mæta þörfum 

atvinnulífsins fyrir aukna þekkingu og hæfni einstaklingsins. Markmið laganna er einnig 

að bjóða þeim sem búa við skerta möguleika til náms fræðslu sem taki mið af ójafnri 

stöðu. Jafnframt að nám sem falli utan formlega skólakerfisins verði metið að 

verðleikum, hækki menntunarstig í landinu og efli íslenskt menntakerfi (lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010).  

Til að ná markmiði laganna gerði mennta- og menningarmálaráðuneytið, (MRM) 

þjónustusamning við Fræðslumiðstöð atvinnulífsins (FA) (2015) sem stofnuð var árið 
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2002 af aðilum almenna vinnumarkaðarins. Meðal annars kemur fram í honum að FA 

semji námskrár og lýsingar á námsleiðum sem verði þróaðar með fræðsluaðilum og 

atvinnulífinu. Einnig var gert ráð fyrir raunfærnimati sem verkfæri ti l að byggja brú milli 

formlegs náms og óformlegs og reynslu fólks og bjóða einstaklingsbundna náms- og 

starfsráðgjöf (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-a; mennta- og 

menningarmálaráðuneytið og Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 2015; lög um 

framhaldsfræðslu nr. 27/2010).  

Hér á eftir er umfjöllun um framhaldsfræðsluna skipt í þrjá kafla. Fyrst er 

markhópur framhaldsfræðslulaganna kynntur, síðan er gerð grein fyrir því hvernig 

námskrár eru hannaðar og í lokin er raunfærnimat útskýrt.  

1.1.1 Markhópur framhaldsfræðslulaga 

Eitt af aðal markmiðum Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins er að „stuðla að aukinni og 

bættri fræðslu fyrir fólk á vinnumarkaði með litla formlega grunnmenntun, óháð búsetu 

á landinu“ (Ingibjörg Elsa Guðmundsdóttir, 2004). Þessu til viðbótar býður 

framhaldsfræðslan hvers konar nám, úrræði og ráðgjöf (nr. 27/2010) sem ekki er 

skipulögð á grundvelli laga um framhaldsskóla eða háskóla. FA stuðlar að auknum 

tækifærum markhóps síns sem er um 23% af fólki á vinnumarkaði, þ.e. þeirra sem ekki 

hafa lokið formlegri menntun og eru á aldrinum 25-64 ára, til að afla sér menntunar eða 

bæta stöðu sína á vinnumarkaði (Sveinn Aðalsteinsson, 2018). Stjórnvöld gerðu samning 

við FA og mörkuðu með yfirlýsingu árið 2008 þá stefnu að árið 2020 yrði að hámarki 

10% fólks á vinnumarkaði sem ekki hafi lokið formlegu námi (forsætisráðuneytið, e.d.).  

Markhópur laganna dreifist yfir vinnumarkaðinn í heild, bæði hinn almenna og hinn 

opinbera. Árið 2009 gerðist BSRB (heildarsamtök stéttarfélaga starfsmanna í 

almannaþjónustu) aðili að FA ásamt ríkinu og Sambandi íslenskra sveitarfélaga sem 

vinnuveitendum. Þar með voru allir aðilar vinnumarkaðarins, bæði hinn opinberi og 

almenni, komnir saman við eitt borð (Halldór Grönvold, 2009). 

Símenntunarmiðstöðvar eru þeir fræðsluaðilar sem FA gerir samning við en þær eru 

sjálfstæðir lögaðilar sem veita framhaldsfræðslu og hafa hlotið viðurkenningu ráðherra 

á grundvelli laga (nr. 27/2010). Símenntunarmiðstöðvar starfa í öllum landshlutum og 

voru stofnaðar af aðilum vinnumarkaðarins, stéttarfélögum, atvinnurekendum og 

sveitarfélögum (Kvasir, e.d.). Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum (e.d.) var sú fyrsta, 
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stofnuð 10. desember 1997. Síðast var Viska, (e.d.) miðstöð símenntunar í 

Vestmannaeyjum stofnuð í janúar 2003. Alls eru símenntunarmiðstöðvar tíu um allt land 

og þar af tvær í Reykjavík. Verkefnum sem þær taka að sér fylgir fjármagn frá 

fræðslusjóði sem FA annast í umboði mennta- og menningarmálaráðuneytis en fjármál 

sjóðsins eru í samræmi við lög um fjárreiður ríkisins (nr. 88/1997; Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.-b). 

1.1.2 Námskrár 

Til að stuðla að aukinni menntun ófaglærðra var ákveðið að hanna námskrár sem tækju 

til starfsmenntunar á vinnumarkaði og væri heimilt að meta nám til eininga á 

framhaldsskólastigi. Leiðarljós sem FA skilgreinir er að námið sé „hnitmiðað, hagkvæmt 

og henti fullorðnum“. Námskrám FA er skipt í tvo flokka, annars vegar starfstengdar 

námskrár og hins vegar almennar námskrár. Ein af námskrám FA er Aftur í nám, sem 

ætlað er að styðja við fólk með stutta skólagöngu eða fólk sem hafði fyrir löngu hætt í 

skóla. Námskráin var samin í þeim tilgangi að styðja við og kenna þessum einstaklingum 

námstækni svo þeir gætu aflað sér menntunar (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c). Á 

grundvelli 6. gr. laga um framhaldsfræðslu nr. 27/2010 og reglugerðar um 

framhaldsfræðslu (nr. 1163/2011) vottar Menntamálastofnun námskrár FA til eininga á 

framhaldsskólastigi (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c). Vottun staðfestir að námið 

uppfyllir kröfur um skipulag, framsetningu viðmiða og námsmat. Námskrá er tilgreind 

sem námsframboð sem er að lágmarki 40 klukkustunda vinna námsmanns bæði í 

kennslustund og utan hennar, dreift niður á nokkrar vikur til kennslu. Ráðuneytið setur 

sérstök viðmið um gerð námskráa sem nýtast fræðsluaðilum við námskrárgerð sem og 

við staðfestingu hennar hjá ráðuneyti. Samhliða vottuninni er viðkomandi námskrá 

tengd við þrep í íslenskum hæfniramma og síðan birt í námskrárgrunni ráðuneytisins 

(mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Námskrárvefurinn (e.d.) er m.a. fyrir starfsmenn framhaldsfræðslu sem eru 

námskrársmiðir og námsþáttasmiðir en gátlistar eru hannaðir fyrir mat á námskrám á 1. 

og 2. hæfniþrepi (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Samkvæmt handbók um 

námskrárgerð fyrir framhaldsfræðsluaðila, sem gefin var út af ráðuneytinu, skal fyllt út í 

þar til gerða 12 námskrárgrunna sem eru titill, lýsing, inntökuskilyrði, markhópur 

(flokkun í sex hópa sem hakað er við eftir því sem við á), hæfniviðmið, skipulag, 
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námsmat, starfsnám, vinnustundir (þ.e. heildarfjöldi til að ljúka námi), 

skyldunámsþættir, frjálst val og grunnþættir og lykilhæfni en þess er þó ekki krafist í 

reglugerð um framhaldsfræðslu (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). FA setur 

saman námskrár í samvinnu við atvinnulífið og gefur síðan vottuðum fræðsluaðila leyfi 

til að auglýsa hana og kenna eftir. Námskrá verður til í kjölfar þarfagreiningar á 

vinnustað eða starfsumhverfi sem getur náð til fleiri en einnar starfsstöðvar; sem dæmi 

grunnskólar hjá hinum ýmsu sveitarfélögum. Elstu námskrárnar eru frá því fyrir 

lagasetninguna árið 2010 en nú er verið að endurskrifa þær, setja á hæfniþrep og 

endurmeta til nýrra framhaldsskólaeininga (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c). 

Jafnframt er unnið að greiningu á starfaprófílum til að setja kröfur um færni 

starfsmanna á hæfniþrep. 

Hæfnigreining er greining á starfaprófílum sem innihalda skilgreiningu starfs. Þær 

hæfnikröfur eru speglaðar sem viðmið við námskrá sem aftur getur boðið upp á 

raunfærnimat við námskrána (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-d). Þegar greindir eru 

hæfniþættir í starfi eru kallaðir til nokkrir starfsmenn og yfirmenn þeirra. Aðferðafræði 

matsins er þannig að fyrst sér stýrihópur um undirbúning þar sem ákveðið er hvaða störf 

verði metin og síðan eru þátttakendur valdir. Gert er ráð fyrir þremur fundum með 

ráðgjöfum sem vinna verkið og skilar fyrsti fundur skilgreiningu starfs, annar fundur 

skilar drögum að starfaprófíl og þriðji fundur lokar svo verkefninu með starfaprófíl og 

setur starfið á hæfniþrep. Unnið er með hæfniþætti sem eru kanadískir að uppruna frá 

ráðgjafarfyrirtækinu Human Resource Systems Group (Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, 

e.d.-d).  

1.1.3 Raunfærnimat 

Líkt og hvað varðar námsleiðir samkvæmt námskrám FA er raunfærnimati ætlað að 

opna leið einstaklinga án framhaldsskólamenntunar að hinu formlega 

framhaldsskólakerfi og brúa svokallað þekkingarbil á vinnumarkaði. Skilgreint er í lögum 

um framhaldsfræðslu að raunfærnimat sé „skipulegt ferli þar sem með formlegum hætti 

er lagt mat á alhliða þekkingu og færni einstaklings. Matið getur byggst á skólagöngu, 

starfsreynslu, starfsnámi, frístundanámi, framhaldsfræðslu, félagsstörfum og lífsreynslu 

viðkomandi“ (lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Hugmyndafræðin er sú að mat á 

reynslu fólks og færni, sem það hefur öðlast óformlega, er borið saman við námskrá 

innan framhaldsskólakerfisins eða styttri námskrá sem FA hefur fengið vottaða 
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(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-e). Ef skortir á tiltekin fög eða leikni getur 

viðkomandi lokið því sem upp á vantar með námi. Raunfærni er þannig metin til eininga 

á framhaldsskólastigi og þegar þeim námsáföngum sem viðkomandi vantar er lokið telst 

hann hafa lokið námi (Haukur Harðarson, 2009).  

Raunfærnimat hefur fengið opinbera viðurkenningu á alþjóðavettvangi eftir að 

Bologna-yfirlýsinguna um óformlega fræðslu var gefin út árið 1999. Í flestum tilfellum 

snúa viðurkenningar á raunfærnimati að verðmæti eða gæðum þeirra aðila sem hafa 

umsjón með og votta ferlið (Gunnar E. Finnbogason, 2009; Brynhildur Ingimarsdóttir, 

2012).  

Árið 1970 var fyrst farið að þróa raunfærnimat í Bandaríkjunum og tíu árum seinna í 

Bretlandi. Þar var markhópurinn með aðra reynslu og raunfærnimat notað til auka 

möguleika fólks á háskólanámi (Gunnar E. Finnbogason, 2009). Raunfærnimat hefur 

verið hluti af starfi skólaskrifstofunnar í Svíþjóð frá árinu 2004 en undanfari þess var 

fjögurra ára tilraunaverkefni. Samanburður var á móti námskeiðum á ýmsum brautum 

framhaldsskólans, svo sem fyrir störf í umönnun, iðnaði, börn og frístundir, samgöngur – 

bílstjórar, veitingarekstur – matreiðsla, hagfræði og rafvirkjun. Átti þetta einnig við um 

innflytjendur sem fengu mat eftir starfsgreiningu á vinnustöðum (Nielsson og Berman, 

2018). Þegar raunfærnimat hófst á Íslandi árið 2007 var þessu öðruvísi farið því 

auðveldast var að meta samkvæmt námskrám iðngreina á framhaldsskólastigi sem 

þegar lágu fyrir.  

Oftast er ráðgjafarviðtal fyrsta skref þess sem fer í raunfærnimat eða í nám 

 

Mynd 1. Grunnþjónusta framhaldsfræðslunnar (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2015) 

samkvæmt námskrá (sjá mynd 1). Boðið hefur verið upp á náms- og starfsráðgjafarviðtal 

hjá fræðsluaðilum frá árinu 2006 þegar FA gerði samning við 
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símenntunarmiðstöðvarnar. Markhópurinn hefur fengið viðtalið endurgjaldslaust en á 

tímabilinu 2006-2017 voru tekin 95.343 ráðgjafarviðtöl. Karlar voru í meirihluta, eða 

54% ráðþega og konur 46% en kyn var ekki skráð fyrstu tvö ár ráðgjafarþjónustunnar 

(Guðrún Erla Öfjörð Ólafsdóttir, 2018).  

Í næsta kafla er fjallað um kynjaskiptan vinnumarkað, kynjaskiptingu í einstökum 

atvinnugreinum og áhrif hennar á samfélagslega stöðu karla og kvenna út frá 

jafnréttislögum. 

1.2 Kynjaskiptur vinnumarkaður 

Helsti þröskuldur í samfélagsgerð okkar hvað jafnréttisbaráttu varðar er kynjamisrétti og 

rótgrónar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika. Íslenskur vinnumarkaður er afar 

kynjaskiptur sem best sést á því að konur eru meirihluti starfsmanna í umönnun en 

mikill meirihluti karla starfar við mannvirkjagerð (Hagstofan, 2018a). Þá hefur 

kynjaskiptur (e. gender segregation) vinnumarkaður áhrif á sjálfsmynd ungs fólks á þann 

hátt að takmarka möguleika þess á að velja sér starfsvettvang (þingskjal nr. 701/2015-

2016). Mynd 2 sýnir kynjaskiptingu helstu starfsgreina vinnumarkaðarins (Hagstofan, 

2018d). Hana þarf að hafa í huga þegar framboð námsleiða í framhaldsfræðslunni er 

skoðað en um það er fjallað í niðurstöðum rannsóknarinnar, hvernig námsleiðir skiptast 

og hvernig raunfærnimat breytist eftir atvinnugreinum.  
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Mynd 2. Kynjahlutfall í atvinnugreinum árið 2017 (Hagstofan, 2018b) 

Vinnumarkaði er oftast skipt í tvennt, þ.e. sum störf er einungis að finna hjá því 

opinbera og önnur einvörðungu á almenna vinnumarkaðnum. Flest störf á opinberum 

vinnumarkaði eru í stjórnsýslu og velferðarþjónustu, t.d. heilbrigðisþjónustu og fræðslu. 

Þá eru dæmi um félög þar sem eini hluthafinn er ríki eða sveitarfélag en samt njóta 

starfsmenn réttinda líkt og starfsfólk á almennum vinnumarkaði. Sem dæmi á þetta við 

um Hrafnistu og fleiri sjálfseignarstofnanir (Sigurður Á. Friðþjófsson, 2002). Á almennum 

vinnumarkaði starfa einstaklingar hjá fyrirtækjum eða félögum í einkaeigu. 

Atvinnuþátttaka kvenna á vinnumarkaði hefur aukist á síðustu áratugum en verið 

nokkuð svipuð frá síðustu aldamótum, þ.e. um 78% en um 86% hjá körlum á sama tíma 

(Hagstofan 2018a). Stærri hópur kvenna er í hlutastörfum og skilar að jafnaði færri 

vinnustundum. Sem þýðir að karlar hafa betra aðgengi að yfirvinnu en konur. 

Starfsaðstæður kvenna eru einnig lakari en karla sem meðal annars birtist í lægra 

starfshlutfalli. Atvinnuleysi var á árinu 2017 jafnt hjá kynjunum (Hagstofan, 2018a).  

Fyrsta jafnlaunareglan var samþykkt hér á landi árið 1958 með fullgildingu 

samþykktar Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (1951) um að konum og körlum skuli 

greidd sömu laun fyrir jafn verðmæt störf (Oelz, Oleney og Tomei, 2013). Þá barðist 
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Rauðsokkahreyfingin á Íslandi fyrir launum kvenna á árunum 1970-1975 en lög um 

launajöfnuð kvenna og karla höfðu verið sett á Alþingi árið 1961 (Kvennasögusafn 

Íslands, e.d). Frá því lög um jafnlaunaráð (nr. 37/1973) voru sett hafa öll jafnréttislög 

kveðið á um launajafnrétti.  

Óleiðréttur launamunur kynjanna mældist 21% árið 2008 og 16% árið 2016 

(Hagstofan, 2018c) þrátt fyrir að 60 ár væru liðin frá gildistöku fyrstu laga um 

launajöfnuð kvenna og karla. Árið 2017 voru gerðar breytingar á jafnréttislögum hvað 

varðar skyldu atvinnurekenda til að innleiða jafnlaunastaðal ÍST 85 á vinnustöðum þar 

sem starfa 25 eða fleiri (lög um breytingar á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla, nr. 10/2008, með síðari breytingum (jafnlaunavottun)). Með innleiðingu 

staðalsins geta fyrirtæki og stofnanir komið sér upp stjórntæki sem tryggir að 

málsmeðferð og ákvarðanir í launamálum byggi á málefnalegum sjónarmiðum og feli 

ekki í sér kynbundna mismunun (Hugrún R. Hjaltadóttir, 2017).  

Núgildandi lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008, oftast 

nefnd jafnréttislög, kveða á um að allir einstaklingar skuli eiga jafna möguleika óháð 

kyni. Þannig skuli jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Þar er ekki 

eingöngu átt við launamun kynjanna heldur einnig að jafna áhrif, bæta stöðu kvenna og 

auka möguleika þeirra í samfélaginu. Síðast en ekki síst að breyta hefðbundnum 

kynjaímyndum og vinna gegn neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla. 

Lagaramminn er skýr og þarfnast ekki athugunar en dugar heldur skammt ef lögum er 

ekki fylgt eftir (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015). Konur hafa einnig 

átt erfiðara með að fá stjórnunar- og ábyrgðarstörf, sérstaklega eftir því sem fyrirtækin 

hafa stækkað. Þetta er áberandi í fyrirtækjum með 250 starfsmenn og fleiri (Hagstofan, 

2018a).  

Stefna stjórnvalda kemur skýrt fram í jafnréttislögunum. Í þeim er að finna 

fullyrðingu um að staða kynjanna sé ólík og ójöfn og við því þurfi að bregðast. Það megi 

gera með því að beita kynjasamþættingu, samanber 17. gr. laganna og skuli hún notuð 

við alla stefnumótum og áætlanagerð á vegum ráðuneyta og opinberra stofnana og 

almennt við ákvarðanatöku. Við kynjasamþættingu eru með spurningum og ákveðinni 

aðferðafræði skoðuð tengsl þriggja þátta sem mynda þríhyrning (sjá mynd 3). Bæði 

stjórnvöld og atvinnulíf geta nýtt samþættingu í sína þágu (Jafnréttisstofa, 2009).  
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Mynd 3. Kynjasamþætting (Jafnréttisstofa, 2009) 

Segja má að lög um jafnrétti til náms og starfa hafi verið í gildi hér á landi allt frá 

árinu 1911 þegar konum var tryggt aðgengi að allri menntun. Af því má sjá að ábyrgð 

hvílir á vinnumarkaði og ekki síst stjórnendum fyrirtækja og stofnana að auka jafnrétti 

(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015).  

Þorgerður Einarsdóttir (2006) rannsakaði stöðu kynjanna á Íslandi með hugmynd 

félagsfræðingsins Sylvia Walby að leiðarljósi. Walby skilgreindi kynjakerfi (e. patriarchy) 

sem „félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóti góðs af kerfisbundinni undirskipun 

kvenna“. Bendir Þorgerður á að kynjakerfi hafi á sumum sviðum í íslensku umhverfi 

verið að styrkjast en á öðrum veikst. Einnig hafi nýjar stöður valds orðið til og nefnir hún 

kvótakerfi í sjávarútvegi sem dæmi. Ímynd kvenna á vinnumarkaði er ekki vel sýnileg og 

því skiptir máli hvernig fjölmiðlar, „fjórða valdið“ svokallaða, fjalla um konur og þeirra 

störf. Blaðakonan Kay Mills (1997) telur að ef umfjöllun sem snertir konur eigi að ná í 

gegn þá verði konur að vera að mestu ábyrgar fyrir því að skrifa um konur og taka viðtöl 

við þær. Konur og þeirra störf séu alls ekki í forgangi hjá körlum og reynsla kynjanna fari 

ekki saman. Jafnframt telur Mills (1997) karla vera tregari til að segja fréttir af því sem 

miður fari hjá körlum, s.s. af kynferðislegu ofbeldi eða öðrum óhæfuverkum þeirra. 

Einnig raðist fréttir af konum aftar í fréttaflutningi.  
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Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2012) fjölluðu einnig um 

hvort hægt væri að bjóða kynjakerfinu birginn. Í rannsókn sinni skoðuðu þau reynslu 

kvenna af námi og vinnu við húsasmíði og tölvunarfræði. Leituðu þau svars við þeirri 

spurningu hvort kynjakerfi í formi útilokunar (e. exclusion), aðgreiningar (e. segregation) 

og undirskipunar (e. subordination) kæmi fram í reynslu kvennanna en það er fræðilegur 

grunnur kenningar Walby (1990). Hún skilgreinir kynjakerfi sem venjubundið og 

félagslegt þar sem karlar fari með völdin, ráði yfir og kúgi konur til að nota. Niðurstöður 

rannsóknar Katrínar Bjargar og Ingólfs Ásgeirs (2012) eru meðal annars þær að konur 

sem höfðu haslað sér völl þar sem þær ögruðu kynjakerfinu og mættu mótlæti 

aðgreiningar og undirskipunar létu það ekki á sig fá. Kerfið sé það sem þurfi að breytast.  

Hér hefur verið varpað ljósi á kynjaskiptan vinnumarkað og samfélagslega stöðu 

karla og kvenna út frá jafnréttislögum og hvernig beita megi kynjasamþættingu við 

stefnumótun stjórnvalda til að auka jafnrétti. Í næsta kafla er fjallað um kynlæga 

menntasögu frá þeim tíma þegar konur fengu aðgengi að skólum og stiklað á stóru hvað 

varðar sögulegt samhengi iðnskóla og kvennaskóla.  

1.3 Kynlæg menntasaga – stiklað á stóru   

Af sögu menntunar á Íslandi má ráða hversu ójöfn staða kynjanna hefur í reynd verið. 

Heimildir um Reykjavíkur lærða skólann eru meðal þeirra elstu um skólastarf hér á landi 

en skólinn fékk það nafn árið 1846 (Menntaskólinn í Reykjavík, e.d). Menntun kvenna 

þótti ekki sjálfsögð og þurfti lagabreytingu árið 1886 til að stúlkum leyfðist að þreyta 

próf frá Lærða skólanum sem fram að því hafði eingöngu þjónað drengjum í námi (Bragi 

Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1997). Ísland var undir danskri krúnu á þessum tíma 

og var því margt að danskri fyrirmynd hér á landi. Í Danmörku var á hinn bóginn aðgengi 

allra að barnaskólum, eða grunnskólum eins og sagt er í dag, í fyrsta sinn tryggt með 

lögum sem sett voru þann 29. júlí árið 1814. Síðar var kvennaráð stofnað í Danmörku 

sem hafði það hlutverk að vinna að réttindum kvenna vegna félagslegrar, faglegrar og 

efnahagslegrar hagsmunagæslu (Århus Universitet, e.d.).  

Þegar Háskóli Íslands, HÍ, var stofnaður árið 1911 innritaðist þar Kristín Ólafsdóttir 

fyrst kvenna og útskrifaðist hún sem læknir árið 1917 (Háskóli Íslands, e.d.). Á stofnári HÍ 

setti Alþingi einnig lög (nr. 37/1911) sem kváðu á um rétt kvenna til að stunda nám í 

öllum menntastofnunum landsins og jafnframt að þær skyldu eiga möguleika á 
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námsstyrkjum til jafns við karla (Bragi Guðmundsson og Gunnar Karlsson, 1997; lög nr. 

37/1911 um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta). Konum í 

Danmörku hafði áður verið með sama hætti veittur sérstakur réttur til aðgangs að 

háskólum og varð Nielsine Mathild Nielsen árið 1877 fyrsta danska konan sem fékk 

inngöngu í háskóla og varð hún læknir árið 1885. Talsverðar umræður sköpuðust í 

Danmörku á þessum tímamótum um menntun kvenna en þrátt fyrir að konur fengju 

aðgang að háskólunum þá fjölgaði þeim hægt í háskólastéttum. Sem dæmi var það ekki 

fyrr en árið 1948 sem fyrsti kvenkyns presturinn var vígður til starfa í Danmörku, þrátt 

fyrir að konur hefðu haft aðgang að menntun í guðfræði frá árinu 1905 (Kobenhavns 

Universitet, e.d.).  

Í eftirfarandi undirköflum er rýnt nánar í sögu námstækifæra og uppbyggingar  

skólastiga á 19. öld, fjallað er um með hvaða hætti iðngreinar festu sig í sessi og hvernig 

menntun kvenna var skipulögð hér á landi.  

1.3.1 Iðnnám fyrir karla 

Skipasmíðar eru taldar elsta íslenska iðngreinin en oftar en ekki skorti efnivið svo hægt 

væri að halda skipasmíðum úti. Talið er að þær hafi hafist árið 1755 þegar Skúli fógeti lét 

smíða skip hér á landi (Þorgrímur Gestsson, 2014). Iðnaðarmannafélagið í Reykjavík var 

stofnað árið 1867 og efndi það til ókeypis skólahalds fyrir iðnnema á sunnudögum (Anna 

Þóra Paulsdóttir, 1992). Í upphafi 19. aldar snerust flestar iðngreinar um 

heimilisuppbyggingu með einhverjum hætti, t.d. smíðar. Fyrstu lög um iðnaðarnám voru 

sett árið 1893 (Guðmundur Blöndal, e.d.; lög um iðnaðarnám nr. 15/1893) og árið 1903 

var gefin út reglugerð um próf iðnaðarnema og umsjón með því nr. 128/1903. Frá 

endurgerð og setningu laganna (lög um iðju og iðnað nr. 11/1927; lög um iðnaðarnám 

nr. 18/1927) hefur upptalning iðngreina verið í reglugerð. Dæmi um iðngreinar voru 

skipasmíðar, húsasmíði, járnsmíði og prentiðn. Ekki er leyfilegt að starfa í iðnaði nema 

með leyfi frá stjórnvöldum (lög um iðju og iðnað nr. 11/1927) og var það upphafið að 

þeim réttindum og skyldum iðnaðarmanna sem tryggð hafa verið allt til dagsins í dag 

(Elín Blöndal, 2012).  

Handiðnaðarmannafélagið í Reykjavík var stofnað árið 1867 (Þorgrímur Gestsson, 

2014) en markmið þess var að fjölga iðnaðarmönnum með því að gefa þeim kost á að 

mennta sig (Jón Ólafur Ísberg, 2004). Félagið starfrækti kvöldskóla á árunum 1869-1873 
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sem síðan varð að skóla sem kenndi á sunnudögum allt fram til ársins 1902. Þá var 

aðsókn orðin slík að félagið réð ekki við kostnaðinn og sótti um fjárstuðning til Alþingis. 

Var hann auðfenginn og síðan aukinn árið 1903. Eftir að Jón Þorláksson verkfræðingur 

(1903) og síðar forsætisráðherra Íslands hafði kynnt hugmyndir sínar var fyrsti iðnskóli 

landsins stofnaður í Reykjavík árið 1904 af Iðnaðarmannafélagi Reykjavíkur (Friðrik G. 

Olgeirsson, 2010; Þorgrímur Gestsson, 2014). Iðnskólar voru í kjölfarið stofnaðir víða um 

land og til að mynda var stofnaður iðnskóli á Ísafirði árið 1905, Patreksfirði 1942 og í 

Hafnarfirði 1928 (Jón Ólafur Ísberg, 2004).  

Ný lög um iðnskóla nr. 45/1955 tóku gildi 1. október 1955 og voru þá 15 iðnskólar 

starfandi í landinu sem allir nutu fjárstuðnings frá ríkisvaldi og sveitarfélögum (Jón 

Ólafur Ísberg, 2004). Sérstök lög um iðnnám voru felld úr gildi með lagabreytingu sem 

tók gildi í ársbyrjun 1989 og við það færðist allt iðnnám undir lög um framhaldsskóla. Þá 

lögðust iðnskólarnir af og færðist t.d. Iðnskólinn á Akureyri undir merki 

Verkmenntaskólans á Akureyri, VMA (Jón Ólafur Ísberg, 2004; Bernharð Haraldsson, 

2005).  

Alls eru 60 iðngreinar skilgreindar hér á landi samkvæmt reglugerð um löggiltar 

iðngreinar (nr. 940/1999). Þeim er lokið með sveinsprófi og eru á þriðja þrepi 

hæfniramma um íslenska menntun (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2016). Segja 

má að umgjörð iðnnáms hafi notið lögverndar frá fyrstu tíð og því er rétt að skoða sögu 

kvennaskólanna í því samhengi. 

1.3.2 Húsmæðraskólar fyrir konur  

Upphaf kvennaskólanna, sem síðar urðu húsmæðraskólar, má rekja til stofnunar 

Kvennaskólans í Reykjavík árið 1874 (Kvennaskólinn í Reykjavík, e.d.). Árið 1871 birtist 

ákall frá 25 íslenskum konum í blaðinu Þjóðólfi um stofnun skóla fyrir stúlkur (Anna 

Tærgesen og fl., 1871). Hjónin Þóra og Páll Melsteð, sem stóðu að 

undirskriftasöfnuninni, stofnuðu síðan Kvennaskólann í Reykjavík árið 1874 eingöngu 

fyrir konur en hann varð framhaldsskóli árið 1979 (Kvennaskólinn í Reykjavík, e.d.). Í 

kjölfarið fylgdu kvennaskólar á Laugarvatni, Ási í Hegranesi í Skagafirði, Laugalandi í 

Eyjafirði árið 1877 og Kvennaskóli Húnvetninga á Ytri-Ey í Austur-Húnavatnssýslu árið 

1879 (Landsbókasafn Íslands, e.d.). Íslenskar konur þurftu að berjast fyrir því að fá að 

mennta sig og ganga í skóla. Í tímaritinu Lögréttu (1915) birtist pistill með undirskriftinni 
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„kona“ þar sem gerð var krafa fyrir hönd kvenna um að búnaðarskólum eða 

húsmæðraskólum yrði komið á fót til sveita þar sem „… sveitakonum þykir rjettur sinn 

hafa verið fyrir borð borinn …“.  

Annað dæmi um samstöðu kvenna og baráttu þeirra voru undirskriftir 300 kvenna 

árið 1915 með áskorun til bæjarstjórnar Akureyrar og sýslunefndar Eyjafjarðarsýslu um 

stofnun húsmæðraskóla. Segir að erindinu hafi verið vel tekið og skipuð nefnd um málið 

(„Húsmæðraskóli á Norðurlandi“, 1915). Þögn ríkti þó allt til ársins 1934 þegar málið var 

tekið upp aftur. Þá var bæjarstjórn Akureyrar snör í snúningum, sendi erindi til Alþingis 

og krafðist þess að sett yrðu lög um stofnun húsmæðraskóla á Akureyri (Bernharð 

Haraldsson, 2005).  

Sett voru sérstök lög um húsmæðrafræðslu í sveitum nr. 60/1938 og sagði í 

greinargerð með þeim að ekki þurfi að fjölyrða um þörfina á fjölgun húsmæðraskóla þar 

sem synja hafi þurft fjölda ungra stúlkna um skólavist til að „... búa verðandi húsfreyjur 

landsins undir lífsstarf sitt.“ Í greinargerðinni sagði að gera þurfi kröfu um að ríkissjóður 

greiði 3/4 stofnkostnaðar og taki að sér af stofnskuldum skólanna þar sem þeir sitji ekki 

við sama borð og héraðsskólarnir og bændaskólarnir (þingskjal 51/1941-1942). Verkleg 

kennsla hússtjórnarskóla kalli á meira húsnæði en bóknámsskólar þurfi. Loks var spurt í 

greinargerðinni hvort starf húsmóðurinnar, móður komandi kynslóða, sé minna vert. 

Reynslan hafi sýnt að fátækar stúlkur eigi erfitt með að kosta sig í skóla í níu mánuði á 

sama árinu. Auk þess eigi sveitaheimili erfitt með „...  að missa stúlkurnar frá 

heimilisverkum svo langan tíma.“ Hverjum skóla var falið að ákveða hvort hann starfaði í 

einni eða tveimur ársdeildum (þingskjal 698/1945-1946; frumvarp til laga um breytingar 

á lögum um húsmæðrafræðslu, nr. 49/1946). 

Oft voru á þessum sömu stöðum starfandi héraðsskólar til að börn til sveita gætu 

menntað sig. Voru skólarnir heimavistarskólar með karla- og kvennavistum og tók sá 

fyrsti til starfa að Núpi í Dýrafirði árið 1903. Skólarnir byggðust síðan upp í öllum 

landshlutum en upp úr aldamótum 2000 var enginn þessara skóla til í sinni upprunalegu 

mynd (Kristín Einarsdóttir, 2012). Nám kvenna í kvennaskólum hefur með tíð og tíma 

ratað óformlega inn í öll skólastig. Spurningin er sú hvort menningararfleifðar af 

kynjaskiptu námi fyrri tíma gæti enn. Vegna viðfangsefnis rannsóknarinnar; 

spurningarinnar um kynjamun í framhaldsfræðslunni, er nauðsynlegt að horfa á þennan 

bakgrunn og sögulegt samhengi.  
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Að framan hefur verið rakin þróun skólahalds og menntunarmöguleika á 19. öld og 

allt fram undir miðja 20. öld. Sérstaklega er varpað ljósi á menntunartækifæri kvenna á 

Íslandi og hvernig skólar voru settir niður víða um land, ýmist til að þjóna konum eða 

körlum með ólíkar þarfir í huga. Í næsta kafla er fjallað um kenningar um kynjun og 

þróun starfsmenntunar á vinnumarkaði.  

1.4 Starfsmenntun í skólakerfinu og atvinnulífinu 

Eftir að rýnt hefur verið í sögu um kynlæga menntun á 19. öld er ástæða til að fjalla um 

þróun í aðgengi að námi og kenningar um kynjun. Margt hefur verið rannsakað sem 

tengist þróun skólakerfisins, námstækifærum og uppbyggingu skólasamfélaga. Hér er 

gerð grein fyrir tækifærum til starfsmenntunar og starfsþróunar í opinberri þjónustu. 

Sérstaklega er gerð grein fyrir uppbyggingu náms félagsliða, leikskólaliða, 

stuðningsfulltrúa og sjúkraliða til samanburðar. 

1.4.1 Kynbundið kerfi og aðsókn að námi 

Í rannsókn sem Jón Torfi Jónasson (1997) gerði á þróun íslenska skólakerfisins frá fyrri 

hluta 20. aldar staðhæfir hann að menntakerfið hafi vaxið hægt. Umfjöllunarefnið er 

kynbundið nám á 19. öld og fyrri hluta 20. aldar; ljósmæðranám, menntun í 

kvennaskólum og húsmæðraskólum fyrir stúlkur en öll önnur menntun var fyrir drengi, 

þar með talið nám iðnaðarmanna, lækna, presta og bænda. Sex megin staðhæfingar eru 

birtar í rannsókninni með rökum bæði með og á móti. Bendir Jón Torfi á að lagasetningu 

hafi þurft til að ýta undir framþróun. Í annarri staðhæfingu segir að skólakerfið sé nú eitt 

og bæði fyrir stúlkur og drengi sem ekki var í upphafi. Í niðurstöðukafla kemur fram að 

staða kynjanna sé ekki jöfn þó að einhverjum finnist það. Það sé eins og piltar og stúlkur 

búi „... í vissum skilningi við mismunandi menntakerfi ...“.  

Fjórða staðhæfingin í rannsókninni fjallar um starfsmenntun í framhaldsskólum og 

telur Jón Torfi að vægi hennar muni halda áfram að minnka en að ekki verði umskipti 

svo um muni. Atvinnulífið og yfirvöld menntamála telji þó mjög mikilvægt að efla 

starfsnám á framhaldsskólastigi. Það muni ekki duga því háskólastigið haldi áfram að 

eflast þar sem unga fólkið staldri ekki við í starfsmenntun á framhaldsskólastigi. 

Háskólar dragi að sér fólk sem lokið hafi almennu grunnnámi (Jón Torfi Jónasson, 1997).   

Bent hefur verið á að ekki sé nóg að hvetja konur til náms í greinum sem karlar hafi 

setið að og þar sem karlar eru í miklum meirihluta heldur þurfi skólakerfið að vera 
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tilbúið að treysta kvenkyns nemendum. Þetta kemur fram í rannsókn Katrínar Bjargar 

Ríkarðsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2012) sem fjallar um 

kynjakerfiskenningu félagsfræðingsins Sylviu Walby (1990) sem telur kynjakerfið 

samsett úr sex meginþáttum. Skoða þurfi orsakasamhengi milli allra þessara þátta sem 

bæði séu styrkjandi og letjandi. Megin niðurstaðan er að þótt einstaka konum takist að 

bjóða kynjakerfinu birginn þá dugi það fremur skammt þar sem um kerfislægt fyrirbæri 

sé að ræða.  

Spá Jóns Torfa hefur gengið eftir samkvæmt tölum Hagstofu Íslands sem sýna að 

fjöldi nýnema á háskóla- og doktorsstigi tæplega tvöfaldaðist á árunum 1997-2017 

(Hagstofa, 2018e). Hlutfall nýnema á starfsnámsbrautum á framhaldsskólastigi hefur 

hins vegar farið lækkandi. Um 1997 hóf um fjórðungur nýnema starfsnám en þeir eru nú 

um 16%. Fækkunin skýrist að hluta af því að sumir nemendur í starfsnámi hefja 

framhaldsskólanám á bóknámsbraut áður en þeir hefja starfsnám og teljast því með 

nýnemum í bóknámi (Hagstofan, 2018g). Iðnnám er dæmi um nám sem einkum karlar 

sækjast eftir.  

Mynd 4. Brautskráning úr starfsnámi á framhaldsskólastigi eftir sviði, prófgráðu og kyni árið 
2015 til 2016 (Hagstofan, 2018g) 

Aðgengi að iðnnámi hefur verið að breytast síðari ár og er meistarakerfið ekki jafn 

ráðandi og áður. Í rannsókn Katrínar Bjargar og Ingólfs Ásgeirs (2012) kemur fram að 

þrjár af hverjum fjórum konum sem fóru í húsasmíðanám áttu ættingja í smíðum. Tveir 

framhaldsskólar hafa boðað átak í því að fjölga konum í iðngreinum, þ.e. Tækniskólinn 

og Verkmenntaskólinn á Akureyri, (VMA) (Sigurður Bogi Sævarsson, 2017; Óskar Þór 

Halldórsson, 2017). Ástæða skólanna tveggja fyrir átakinu endurspeglast í 

kynjahlutfallinu á mynd 4 þar sem karlar eru yfirgnæfandi meirihluti þeirra sem ljúka 

burtfararprófi úr iðn. Konur eru fjórðungur þeirra sem ljúka burtfararprófi úr iðn, þar 
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meðtaldir nemendur sem ljúka námi í hárgreiðslu en í því námi eru konur mun 

fjölmennari en karlar (Hagstofan, 2018g).  

 
Mynd 5. Hlutfall starfsmanna á vinnumarkaði eftir menntunarstigi árin 2003 og 2017, 
(Hagstofan, 2018d) 

Hagstofa Íslands (2018d) safnar kyngreindum upplýsingum um nemendur á öllum 

skólastigum sem sýna meðal annars að fleiri konur ljúka stúdentsprófi og réttindaprófi 

starfsgreina en karlar. Þeim hópi tilheyra stéttir sem falla undir hjúkrun og umönnun, 

s.s. sjúkraliðar, félagsliðar og fleiri. Þegar bornar eru saman upplýsingar um 

menntunarstig á árunum 2003 og 2017 sést að í hópi þeirra sem einungis hafa 

grunnmenntun hefur hlutfall karla hækkað en konum hefur fækkað hlutfallslega (mynd 

5). Í hópi háskólamenntaðra var þróun í hlutföllum þveröfug, hlutfall kvenna hækkaði en 

háskólamenntuðum körlum fækkaði hlutfallslega. Því má draga þá ályktun að þær konur 

sem eingöngu höfðu lokið grunnmenntun árið 2003 hafi frekar farið í háskólanám því 

fjöldi kynjanna af heild í starfs- og framhaldsfræðslu stendur nokkurn veginn í stað á 

tímabilinu. 

Þá er ónefndur svokallaður brottfallshópur sem er markhópur 

framhaldsfræðslunnar. Honum tilheyra nemendur sem hafa byrjað í námi en ekki lokið 

því. Stundum er talað um að í þessum hópi séu þeir sem ekki fara í framhaldsskóla af 

einhverjum ástæðum (Sigrún Aðalbjarnardóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2005) en 

staða fólks í hópnum er ólík. Í næsta kafla er farið yfir þróun starfsmenntunar í 

atvinnulífinu eftir að konum fjölgaði á vinnumarkaði.  
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1.4.2 Starfsmenntun í atvinnulífinu 

Með aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði á árunum 1960 til 1970 (Hagstofan, 

2018a) jókst krafan um hærra menntunarstig þeirra þar sem launin voru lág og þær 

áberandi í almennum störfum sem ekki kröfðust formlegrar menntunar. Fyrstu lögin um 

starfsmenntun í atvinnulífinu voru sett 29. maí 1992 (nr. 19/1992). Ákveðið var að setja 

sérstaka löggjöf um starfsmenntun í atvinnulífinu sem heyrði undir félagsmálaráðuneyti 

og aðra um fullorðinsfræðslu sem heyrði undir verksvið menntamálaráðuneytisins 

(þingskjal 115/1991/1992). Stéttarfélög tóku að semja um námskeið í kjarasamningum 

og upp úr 1970 sömdu verslunarmenn við sína viðsemjendur um námskeið fyrir 

sölumenn. Í kjarasamningum árið 1974 samdi Verkakvennafélagið Sókn um sérstaka 

nefnd sem hafði það „hlutverk að undirbúa starfsnám“ (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Það var síðan í kjarasamningum árið 1976 að samið var um kjarnanámskeið sem 

Sóknarkonur gætu sótt og fengið launahækkun fyrir (Sumarliði R. Ísleifsson, 2013). 

Námsflokkar Reykjavíkur héldu utan um þessi námskeið og var aðsókn mjög góð en á 

þeim var farið yfir efni sem tengdist kjarna starfsins. Sókn samdi um að allar starfsstéttir 

félagsmanna gætu sótt námskeiðin og bauð stéttarfélagið árið 1979 upp á 

valgreinanámskeið sem einnig var metið til launahækkunar. Alls náðu samanlögð 

námskeið Sóknar 230 kennslustundum (Þórunn H. Sveinbjörnsdóttir, 1997).  

Í kjarasamningum BSRB og ríkisins (1987) var samið um starfstengd námskeið fyrir 

ófaglært starfsfólk ríkisspítalanna og stofnana fyrir fatlað fólk. Um var að ræða 

gæslumenn á geðdeildum, vaktmenn og aðstoðar- og meðferðarfulltrúa, sem og 

uppeldisfulltrúa (Þorleifur Óskarsson, 2017). Óhætt er að segja að þessi námskeið hafi 

lagt grunninn að námi stuðningsfulltrúa og félagsliða. Grunnnám stuðningsfulltrúa á 

heimilum fatlaðs fólk var 160 tímar og síðan var 80 tíma framhaldsnám á sviði félags-, 

sálfræði- og uppeldismála. Árið 2001 samdi SFR, stéttarfélag í almannaþjónustu, í 

kjarasamningi við ríkið um stofnun á Fræðslusetrinu Starfsmennt sem tók yfir endur- og 

símenntun fyrir starfsfólk ríkisins (Þorleifur Óskarsson, 2017).  

Líkt og af framansögðu má ráða á þróun starfsmenntunar í atvinnulífinu sér mun 

lengri sögu en saga Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins spannar. Fullyrða má að þróun 

menntunar fyrir störf í almannaþjónustu, þ.e. hjá ríki og sveitarfélögum, þar sem konur 

eru stærstur hluti starfsmanna, nái allt aftur til ársins 1974. Stuttar námsleiðir hafa verið 
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settar upp, svo sem nám fyrir félagsliða, leikskólaliða, skólaliða og stuðningsfulltrúa. Hér 

á eftir er fjallað um nám þeirra og nám sjúkraliða til samanburðar.  

Félagsliðar 

Starfsvettvangur félagsliða er í félags-, umönnunar- og öldrunarþjónustu um allt land. 

Starfið felur í sér aðstoð og umönnun við einstaklinga og fjölskyldur vegna sjúkdóma eða 

fötlunar (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2004).  

Félagsliðar starfa fyrst og fremst á opinberum vinnumarkaði. Nám þeirra hófst árið 

1998 sem þróunarverkefni Borgarholtsskóla, félagsmálaráðuneytis og stéttarfélaga 

(Fræðslusetrið Starfsmennt, e.d.). Félagsliðar hafa ekki fengið löggildingu sem starfsstétt 

þar sem nám þeirra nær ekki tilskildum einingafjölda viðkomandi fagráðuneytis sem sér 

um löggildingu en námskrá félagsliða er í endurgerð (Þórkatla Þórisdóttir, munnleg 

heimild, 11. desember 2018). Borgarholtsskóli (2017) gefur út námskrá félagsliða og er 

námið 134-139 einingar þar sem nemendur velja á milli áherslna á starf með fötluðum 

eða öldruðum. Jafnframt er í boði félagsliðabrú hjá fræðsluaðilum 

framhaldsfræðslunnar og eru inntökuskilyrði að hafa starfað í að minnsta kosti þrjú ár á 

vettvangi, hafa náð 22 ára aldri og hafa lokið 230 kennslustunda starfstengdum 

námsleiðum. Námsleiðirnar eru heilbrigðis- og félagsþjónusta, heilbrigðis- og 

félagsþjónusta I og heilbrigðis- og félagsþjónusta II (Efling, e.d; Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins e.d.-c). Brúarnámið er fjórar annir samhliða starfi og útskrifast nemendur 

sem félagsliðar. Byrjað var árið 2014 að bjóða raunfærnimat á móti námsleið félagsliða.  

Samkvæmt rannsókn Guðrúnar Helgu Ágústsdóttur, (2018) telja félagsliðar sig ekki 

finna að starf þeirra sé metið að verðleikum á starfsvettvangi, aldrei sjáist auglýsingar 

eftir þeim og launasetning þeirra við að afla sér menntunar sé ekki mikil. Samkvæmt 

starfsmati stéttarfélaga sem semja við Samband íslenskra sveitarfélaga er „félagsliði á 

heimili fyrir fatlað fólk II“ í launaflokki 131 en ófaglærður „starfsmaður á heimili fyrir 

fatlað fólk II“ í launaflokki 128 (Verkefnastofa um starfsmat e.d.). Launamunur er því 

3,3% miðað við bil milli launaflokka (Kjölur, stéttarfélag starfsmanna í almannaþjónustu, 

2018). Þróun í námi félagsliða er með svipuðum hætti og var þegar sjúkraliðanám hófst, 

þ.e. byrjar með styttri námskeiðum og síðan tekur við barátta fyrir lengra námi og 

löggildingu (Örn Þ. Þorvarðarson, 2016; Guðrún Helga Ágústsdóttir, 2018).  
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Leikskólaliðar  

Starfsvettvangur leikskólaliða er innan leikskóla og starfa þeir undir stjórn 

leikskólakennara og/eða leikskólastjóra. Leikskóli annast samkvæmt aðalnámskrá 

uppeldi, kennslu og umönnun leikskólabarna og byggist starf hans á lögum um leikskóla 

nr. 90/2008.  

Starfsheitið leikskólaliða er ekki að finna í aðalnámskrá leikskóla mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (2011) en þeim er ætlað að starfa samkvæmt henni í 

samstarfi við aðra starfsmenn leikskólans. Námsbraut fyrir leikskólaliða í 

Borgarholtsskóla (2017) samanstendur af 26 námsáföngum sem samtals eru 124 

einingar. Í kjarna brautarinnar eru 17 áfangar sem eru samtals 69 einingar en starfið 

hefur ekki fengið löggildingu. Boðið er upp á viðbótarnám fyrir leikskólaliða sem er 70 

einingar og lýkur því með sérhæfðu stúdentsprófi á uppeldissviði (Borgarholtsskóli, 

2017). Einnig er í boði brúarnám í Borgarholtsskóla. Minnst þriggja ára starfsreynslu er 

krafist og að nemendur hafi lokið 200-240 kennslustunda námskeiðum. Ein af vottuðum 

námskrám FA er fagnám starfsmanna í leikskólum sem er 210 kennslustunda langt nám 

sem má meta til allt að 17 eininga. Samkvæmt starfsmati og kjarasamningum fá þeir 

sem ljúka námi sem leikskólaliðar 2,2% hækkun launa.  

Samkvæmt rannsókn Auðar Jónsdóttur (2012) á starfi og menntun leikskólaliða 

styrkti námið þá í trú á eigin getu en óánægja var með það að náminu fylgdi ekki 

stöðuhækkun, ekki launahækkun og að leikskólaliðar fengu ekki aukna ábyrgð á 

vinnustað. Leikskólaliðar voru jákvæðir fyrir náminu sem lið í eigin starfsþróun en 

sóttust eftir að tilheyra starfsstétt sem væri viðurkennd.  

Stuðningsfulltrúar  

Nám stuðningsfulltrúa býr þá undir störf í grunnskólum. Þeir vinna í teymi með öðrum 

starfsmönnum að umönnun, uppeldi og menntun barna. Námið er á framhaldsskólastigi 

og er námstími að meðaltali þrjár annir (mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2009). 

Námsbraut fyrir stuðningsfulltrúa samanstendur af 27 námsáföngum sem samtals eru 

129 einingar. Í kjarna brautarinnar eru 17 áfangar sem samtals eru 69 einingar 

(Borgarholtsskóli, 2017). Þá er boðið upp á brúarnám í Borgarholtsskóla og sömuleiðis 

hjá símenntunarmiðstöðvum. Minnst þriggja ára starfsreynslu er krafist og að 

starfsmaður hafi lokið 200-240 kennslustunda námskeiðum. Einnig er í boði 
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raunfærnimat og starfsreynsla þannig metin til styttingar á námi og er það gert í 

samræmi við reglur sem mennta- og menningarmálaráðuneytið setur (Borgarholtsskóli, 

2017).  

Rannsókn Elísu Óskar Línadóttur (2018) lýsti fjölbreyttum störfum stuðningsfulltrúa 

en samstarfsmenn þeirra höfðu mismunandi viðhorf til hæfis þeirra í starfi . Ekki var 

samræmi á milli þess sem þeir sögðu sjálfir og samstarfsfólkið um forsendur fyrir 

ráðningu stuðningsfulltrúa.  

Sjúkraliðar  

Segja má að skipulagning og uppbygging náms félagsliða, stuðningsfulltrúa og 

leikskólaliða hafi fetað svipaða braut og sjúkraliðanám gerði á sínum tíma. Fyrstu 

sjúkraliðarnir útskrifuðust árið 1966 en námið hófst árinu áður. Fyrst var námið kallað 

sjúkrahjálp. Var fyrirmynd þess sótt til Danmerkur og stóð námið í níu mánuði en kennt 

var á sjúkrahúsum. Forsaga náms sjúkraliða hér á landi er sú að mikill skortur var á 

hjúkrunarkonum (Ingibjörg R. Magnúsdóttir, 1976; Örn Þ. Þorvarðarson, 2016). Með 

breytingu á lögum um framhaldsskóla var námið lengt og heyrði undir framhaldsskólana 

og voru fyrstu sjúkraliðarnir útskrifaðir frá Fjölbrautaskólanum við Ármúla árið 1991. 

Starfsheitið sjúkraliði fékk lögverndun árið 1984 (Örn Þ. Þorvarðarson, 2016; lög um 

sjúkraliða 58/1984). Námið er nú 206 einingar og námslok á 3. hæfniþrepi. Sjúkraliðar 

starfa bæði á heilbrigðisstofnunum og á heimilum fólks og því snýr námið að hjúkrun, 

endurhæfingu og forvörnum, auk þess að styrkja samskiptafærni og siðferðisvitund 

nemenda (Fjölbrautaskólinn við Ármúla, 2017).  

Margir þeirra sem fóru í nám félagsliða, leikskólaliða og stuðningsfulltrúa höfðu 

langa starfsreynslu. Langt var um liðið frá því að þeir höfðu verið í skóla og var námið því 

veruleg áskorun. 

1.4.3 Að hefja aftur nám  

Margar konur sem staðið hafa frammi fyrir því að eiga kost á starfsnámi og hefja þannig 

aftur nám eftir nokkurt hlé ganga í gegnum ýmsa erfiðleika og áskoranir sem karlar 

glíma síður við. Hjá konum hafa oft og tíðum verið ytri hindranir (e. external barriers) 

t.d. vegna tímaleysis og peningaskorts, lélegra samgangna og skorts á barnagæslu. Lítil 

trú á eigin getu er stærsta innri hindrunin sem einstaklingurinn þarf að komast yfir (e. 
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internal barriers) en þetta eru hindranir sem geta dregið úr áhuga kvenna og karla að 

fara aftur í nám (Betz, 2005).  

Ávinningur fólks sem vill auka við sína menntun og færni og tryggja atvinnuöryggi 

sitt er ekki alltaf augljós en nám þykir gefandi og uppbyggjandi, samkvæmt rannsóknum 

Guðrúnar Helgu Ágústsdóttur (2018) og Auðar Jónsdóttur (2012). Þrátt fyrir að 

viðurkenning samfélagsins á starfsmenntun sé lítil hafa nemendur ekki gefist upp og 

haldið áfram í þeirri trú að öll menntun sé af hinu góða og muni efla viðkomandi í starfi 

(Merriam, Caffarella, Baumgarthner, 2007). Markhópur framhaldsfræðslunnar hefur 

staðið frammi fyrir þessum áskorunum og því skipta þær máli þegar kynjahlutföll þeirra 

sem notið hafa þjónustu framhaldsfræðslunnar eru skoðuð.  

Fullorðnir námsmenn hafa sérstaka þörf fyrir hvatningu og stuðning. Þeir þurfa að 

vita hvernig námið gagnast þeim best, læra ákveðna hluti og fá staðfestingu á að reynsla 

þeirra sé nýtt til að auka þekkingu (Knowles, Holton og Swanson, 1998). Tilgangur náms 

er sagður vera að uppfylla eigin möguleika til að verða sá sem maður getur orðið, verða 

sjálfráður (e. autonomus) (Merriam, Caffarella, og Baumgartner, 2007). Það rímar vel við 

tölvuvæðingu landsmanna á tíunda áratug seinustu aldar. Í Hvað er svona merkilegt við 

það … að vera fullorðinn? fjallar Hróbjartur Árnason (2005) um tölvuskóla sem spruttu 

upp þegar mikil eftirspurn varð eftir tölvunámi sniðnu að þörfum samfélagsins. Þá sáu 

fullorðnir að nauðsynlegt væri að læra á tölvur og öðlast þar góða færni því það væri 

bæði forsenda þess að ráða við verkefni á vinnustað og fá áhugavert starf. Fullorðnir 

fara frekar á námskeið til að læra það sem mætir þörfum þeirra og þau hjálpa þeim að 

ná tökum á því viðfangsefni sem þeir telja sig þurfa að hafa á valdi sínu (Hróbjartur 

Árnason, 2005). 

Því miður virðist það viðhorf enn vera til staðar að líta ekki á umönnunarstörf sem 

alvöru störf heldur eins konar verkefni sem fylgi konunni þ.e. sömu verkefnin og hún 

sinnti áður fyrr í sinni ólaunuðu vinnu sem húsmóðir (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). 

Má í þessu sambandi nefna t.d. störf á leikskólum. Að „passa börn“ heyrist ennþá en þó 

minna með uppvaxandi kynslóð sem jafnvel var sjálf á leikskóla og veit um hvað málið 

snýst. Ekki er litið eða horft til þeirrar kennslu sem þar fer fram. Slík viðhorf eru ekki 

eingöngu bundin við störf í leikskólum og má segja að þau eigi almennt við um öll 

umönnunarstörf. Þeim fylgja oftar en ekki lág laun og lítil virðing (Blustein, 2006).  
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Í rannsókn sem Inga Karlsdóttir (2009) gerði á námi fullorðinna kvenna með litla 

grunnmenntun kom fram að allar konurnar sem rætt var við voru sammála um að í 

fyrstu hefðu þær upplifað sig mjög óöruggar í námi. Með tímanum hafi þeim farið að 

líða betur, þær ráðið betur við verkefnin, farið að kynnast innbyrðis og einnig 

kennurunum. Konurnar fóru síðan að njóta þess að vera í skóla, hugsuðu hlýlega til hans 

og sögðu að þær myndu ráðleggja öðrum konum á sama aldri að fara í nám.  

Hér lýkur umfjöllun um starfsmenntun, þróun aðgengis að námi, kenningar um 

kynjun, þróun skólakerfisins og stöðu námstækifæra. Gerð var grein fyrir tækifærum til 

starfsmenntunar og starfsþróunar í opinberri þjónustu þar sem skoðað var 

námsumhverfi og saga menntunar félagsliða, leikskólaliða, stuðningsfulltrúa og 

sjúkraliða til samanburðar. Í næsta kafla er gerð grein fyrir markmiðum rannsóknarinnar 

og farið yfir þær spurningar sem eru grundvöllur hennar.  

1.5 Tilgangur rannsóknarspurningar 

Aðgengi kvenna að menntun á 19. og 20. öld var afar takmarkað og fengu þær ekki 

fullan aðgang að skólum fyrr en árið 1911. Menntun hélt áfram að vera kynjaskipt því 

menntunarmöguleikar voru þeir sömu og vinnumarkaðurinn kallaði eftir. Karlar fóru í 

raungreinar og iðnnám en konur í nám sem tengdist heimili og uppeldi barna. Þær konur 

sem ruddu brautina og fóru í hefðbundið karlanám áttu erfitt með að fá starf við hæfi og 

voru laun þeirra lægri en karlanna. Sagan er merkileg því nú, rúmum 100 árum síðar, 

virðist sem konur þurfi enn að hafa mikið fyrir því að fá menntun sína metna á 

framhaldsfræðslu- og framhaldsskólastigi og að verðleikum til launa.  

Markmið þessarar rannsóknar er tvíþætt. Annars vegar rannsókn á kynjaskiptingu 

þeirra sem hafa lokið námi samkvæmt vottuðum námskrám mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins sem Fræðslumiðstöð atvinnulífsins gefur út. Hins vegar 

rannsókn á kynjaskiptimgu þess hóps sem farið hefur í raunfærnimat.  

Rannsóknarspurningar  

• Hvernig er kynjahlutfall þeirra sem útskrifast hafa úr ólíku námi hjá 

framhaldsfræðslunni samkvæmt námskrám FA?  

o Endurspeglar kynjaskipt starfsnám nám í framhaldsskólum?  

o Endurspeglar kynjahlutfall nemenda kynjaðan vinnumarkað? 
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• Hvernig er kynjahlutfall þeirra sem fara í raunfærnimat? 

o Endurspeglar kynjaskipt raunfærnimat nám í framhaldsskóla? 

o Endurspeglar kynjahlutfall þeirra sem fara í raunfærnimat kynjaðan 

vinnumarkað?   
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2 Aðferð  

Rannsóknin byggir á upplýsingum sem fengnar voru úr gagnaskrá Fræðslumiðstöðvar 

atvinnulífsins. Markmiðið er að skoða kynjaskiptingu þeirra hópa sem annars vegar hafa 

lokið námi samkvæmt vottuðum námskrám FA og hins vegar þeirra hópa sem lokið hafa 

námsleiðum sem metnar voru á móti raunfærni.  

2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur voru þeir einstaklingar sem skráðir hafa verið á námskeið og hafa lokið 

þeim hjá fræðsluaðilum/símenntunarmiðstöðvum um allt land á tímabilinu 2005-2017. 

Námsleiðir samkvæmt vottuðum námskrám eru 55 sem 31.489 einstaklingar sóttu. Sami 

einstaklingur getur hafa valið fleiri en eina námsleið og þá telst hann oftar en einu sinni. 

Einnig eru taldir þeir þátttakendur sem fóru í raunfærnimat á tímabilinu 2007-2017. Alls 

var raunfærni metin á móti 59 námsleiðum og voru þátttakendur þar alls 4.431 

einstaklingur.  

2.2  Upplýsingar 

Aflað var gagna hjá Fræðslumiðstöð atvinnulífsins og óskað upplýsinga um þátttöku 

karla og kvenna í námi samkvæmt hverri námskrá fyrir sig. Einnig var aflað upplýsinga 

um fjölda karla og kvenna í raunfærnimati og hvaða námsleiðir það voru sem metið var 

á móti. Sérstaklega var kallað eftir upplýsingum um þá sem lokið höfðu námi í smiðju. 

Upplýsingarnar voru fengnar úr nemendabókhaldi þeirra. Allar umbeðnar upplýsingar 

fengust í Excel-skjali, greindar niður á hvert ár, skipt eftir fjölda kvenna og karla út frá 

hverri námsleið, raunfærnimati og smiðjum. 
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3 Niðurstöður  

Í samræmi við markmið um rannsókn á kynjaskiptingu í framhaldsfræðslukerfinu var 

annars vegar fenginn fjöldi þeirra sem hafa lokið námi samkvæmt námskrám 

framhaldsfræðslunnar og hins vegar þeirra sem farið hafa í raunfærnimat. Byrjað var á 

að flokka námskrárnar út frá því hvort þær væru almennar eða starfstengdar. Fyrst voru 

almennar námskrár teknar saman í einn flokk. Starfstengdu hóparnir voru settir saman í 

þrjá flokka. Fyrst er hópur þeirra sem starfa á opinberum vinnumarkaði, oft nefnd 

almannaþjónusta, í einni töflu. Næsti hópur eru námsleiðir fyrir starfsmenn á almenna 

vinnumarkaðnum og þriðji hópurinn í námsleiðum er í nokkrum töflum. Þar er um að 

ræða almennar námsleiðir sem hver sem er gat setið, hvort heldur viðkomandi var 

starfsmaður í almannaþjónustu eða á almennum vinnumarkaði. Talinn var fjöldi 

einstaklinga í hverri námsleið og síðan reiknað hlutfall af heild.  

Sama aðferð var notuð við að telja einstaklinga og reikna hlutfall af heild fyrir 

þátttakendur í raunfærnimati. Þar voru einnig þrír hópar og fyrst voru settar saman í 

eina töflu þær stéttir sem tilheyra starfsgreinaráðum vegna starfsnáms fyrir 

almannaþjónustu. Annar stór hópur í einni töflu eru iðngreinar sem tilheyra 

starfsgreinaráðum hvers iðngreinahóps fyrir sig. Í þriðja hópnum eru þeir sem fóru í 

raunfærnimat í námsleiðum fyrir störf sem tilheyra sértækum starfsgreinaráðum ásamt 

þeim sem teljast til ýmissa starfahópa sem fengu raunfærnimat á móti vottaðri námsleið 

framhaldsfræðslunnar. Talinn var fjöldi einstaklinga í hverri námsleið og reiknað hlutfall 

af heild.  

Starfsgreinaráð starfa samkvæmt reglugerð um skipan og störf starfsgreinaráða nr. 

711/2009 og hafa það hlutverk að fjalla um námslýsingar viðkomandi starfahópa og 

þróun þeirra. Ráðin fjalla fyrst og fremst um námskrár sem eru á framhaldsskólastigi  og 

veita mennta- og menningarmálaráðherra ráðgjöf um málefni starfsnáms sem hvert ráð 

fjallar um. Mennta- og menningarmálaráðuneytið skipar fulltrúa atvinnulífsins í ráðin, 

bæði atvinnurekendur og launþega, á grundvelli laga um framhaldsskóla (nr. 92/2008).  

Umfjöllun um niðurstöður hefst með námsleiðum þar sem raðað er upp námskrám 

FA eftir pörun og heildarfjölda einstaklinga. Síðan er rakinn fjöldi einstaklinga og hlutfall 

karla og kvenna í námi samkvæmt hverri námskrá fyrir sig.  

Kafli um raunfærnimat er byggður upp með sama hætti, þ.e. hver hópur 

skilgreindur eftir fjölda og hlutfalli kynja. Að síðustu er samantekt sem sýnir þrjá hópa 
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sem sótt hafa nám samkvæmt námskrá FA og þeir bornir saman við þrjá hópa sem farið 

hafa í raunfærnimat. Hóparnir eru opinberi vinnumarkaðurinn, almenni 

vinnumarkaðurinn og hópur fyrir blandað nám.  

3.1 Nám eftir námskrám FA  

Í þessum kafla er gerð grein fyrir fjölda þátttakenda af hvoru kyni sem sótt hafa nám 

eftir námskrám FA. Fyrst er skoðaður heildarfjöldi þátttakenda í almennu námi 

samkvæmt hverri námskrá. Því næst fjöldi og hlutfall kvenna og karla í starfstengdum 

leiðum og námi eftir almennum námskrám sem ganga þvert á störf og vinnumarkað. 

Eftir fylgir flokkun á almennum eða starfstengdum námskrám, skipt niður í þrjá hópa; 

námskrár fyrir starfsfólk á opinberum vinnumarkaði, námskrár fyrir starfsmenn á 

almennum vinnumarkaði og þriðji hópurinn er blandaður. Talinn var fjöldi einstaklinga í 

hverri námsleið og reiknað hlutfall af heild. Heildarfjöldi þátttakenda er 31.487, þar af 

voru konur 69% og karlar 31%. Einstaklingur getur talist oftar en einu sinni ef hann hefur 

lokið fleiri en einni námsleið samkvæmt námskrá.  

3.1.1 Almennar námskrár 

Fyrri hluti rannsóknarspurningarinnar fjallar um kynjahlutfall þeirra sem útskrifast hafa 

úr ólíku námi samkvæmt námskrám FA. Einnig er spurt hvort þátttaka einstaklinga 

endurspegli kynjaskipt nám í framhaldsskólum og kynjaskiptan vinnumarkað. 

Samstarfsaðilar FA bjóða nám í almennum bóklegum greinum sem eru ýmist á fyrsta 

eða öðru þrepi hæfniramma. Þegar einstakar námskrár eru skoðaðar sést að kynin fara 

ólíkar leiðir til að afla sér þekkingar og færni í bóklegum greinum og geta ástæður fyrir 

því  verið ólíkar. Alls fóru 8.683 einstaklingar í nám samkvæmt almennum námskrám 

bóklegra greina. Þar af voru konur 61% og karlar 39%.  

Í töflu 1 er þátttakendum skipt niður eftir námsleiðum og var mesta þátttakan í 

námsleiðinni Menntastoðum eða 2.077 einstaklingar, konur 64% og karlar 36%. 

Menntastoðir er nám ætlað 23 ára eða eldri og þurfa nemendur hafa lokið að lágmarki 

70 einingum. Að námi loknu eiga þeir að geta stundað nám við frumgreinadeild háskóla. 

Þetta nám var búið til árið 2011.  

Því næst er námsleiðin Grunnmenntaskólinn sem alls sótti 2.581 einstaklingur. Þar 

voru konur 67% og karlar 33% nemendahópsins. Nám og þjálfun í almennum bóklegum 

greinum sótti alls 1.651 einstaklingur, konur 57% og karlar 43%. Námskráin var  
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Tafla 1. Fjöldi og hlutfall þátttakenda eftir kyni í námi samkvæmt almennum námskrám 

þróunarverkefni árið 2007 og hafði það markmið að þeir sem stunduðu námið gætu 

bætt þekkingu sína til að stunda einstaklingsmiðað nám. Námsleiðina Aftur í nám völdu 

1.107 einstaklingar, 53% konur og 47% karlar. Hún var ætluð þeim sem áttu í 

erfiðleikum með lestur og skrift og var búin til árið 2004.  

Fjórar fjölmennustu almennu námsleiðirnar sem hér hefur verið fjallað um hafa 

verið kenndar mislengi en heimilt var að meta þær til eininga á framhaldsskólastigi og 

gátu nemendur þá jafnvel haldið áfram á þeim námsvettvangi. Það vekur athygli að í 

náminu Sterkari starfsmaður þá voru hlutföll kvenna og karla hnífjöfn. Námskráin var 

ætluð þeim sem vildu auka færni sína til að takast á við breytingar í starfi og auka 

þekkingu á upplýsingatækni. Námið var sett af stað árið 2008.  

3.1.2 Námsleiðir sem falla undir störf á opinberum vinnumarkaði 

Hér er fjallað um kynjahlutfall í námi samkvæmt námskrá sem ætlað er að undirbúa fólk 

fyrir störf sem tilheyra opinbera vinnumarkaðnum. Eftir að námsleiðirnar höfðu verið 

flokkaðar saman var skoðaður heildarfjöldi þátttakenda í hverri námsleið, hlutfall 

kvenna og karla reiknað og sett upp í töflu 2. Starfsmenn félagsþjónustu voru 

fjölmennasti hópurinn og að auki nær eingöngu skipaður konum. Hinir tveir hóparnir 

samanlagt eru fjórðungi minni en félagsþjónustan. Nær eingöngu konur sóttu námið og 

voru þær í störfum í leik- og grunnskólum.  

  

 
Allir  Konur  Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

Almennar námskrár   (8.683)  61,0 (5297)  39,0 (3386) 
Að lesa og skrifa á íslensku (56)  54,0 (30)  46,0 (26) 
Aftur í nám (1107)  53,4 (592)  46,6 (515) 
Grunnmenntaskóli (2581)  67,0 (1723)  33,0 (858) 
Menntastoðir (2077)  64,0 (1329)  36,0 (748) 
MFA – skólinn (18)  44,0 (8)  56,0 (10) 
Nám og þjálfun í almennum 

bóklegum greinum 
(1651)  57,0 (945)  43,0 (706) 

Námsleið II  (15)  33,0 (5)  67,0 (10) 
Skref til sjálfshjálpar (412)  67,0 (276)  33,0 (136) 

Sterkari starfsmaður (686)  50,0 (344)  50,0 (342) 
Stökkpallur (80)   56,3 (45)   43,7 (35) 
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Tafla 2. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í námsleiðum starfa í almannaþjónustu 
 

Allir   Konur  Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

% af þátttakendum  (7262)  94,5 (6866)  5,5 (396) 

 
       

Námskrár fyrir störf í 
félagsþjónustu 

(4324)  93,4 (4037)  6,6 (287) 

Fagnám í umönnun fatlaðra (22)  77,0 (17)  23,0 (5) 

Félagsliðabrú, 42 ein. (20)  60,0 (12)  40,0 (8) 

Félagsliðabrú (2133)  92,0 (1964)  8,0 (169) 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta (1167)  94,0 (1093)  6,0 (74) 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta I (585)  97,0 (569)  3,0 (16) 

Heilbrigðis- og félagsþjónusta II (397)  96,2 (382)  3,8 (15) 
        

Námskrá fyrir leikskóla (2150)  97,3 (2092)  2,7 (58) 

Fagnámskeið starfsmanna í 
leikskólum 

(735)  95,4 (701)  4,6 (34) 

Leikskólaliða- og 
stuðningsfulltrúabrú 

(146)  96,6 (141)  3,4 (5) 

Leikskólaliðabrú (1269)  98,5 (1250)  1,5 (19) 
        

Námskrár fyrir störf í 
grunnskóla 

(788)  93,5 (737)  6,5 (51) 

Grunnnám fyrir skólaliða (390)  97,0 (378)  3,0 (12) 

Skólaliðabrú (28)  96,4 (27)  3,6 (1) 

Starfsnám stuðningsfulltrúa,  
framhaldsnám 

(57)  75,0 (43)  25,0 (14) 

Starfsnám stuðningsfulltrúa, 
grunnnám 

(54)  61,0 (33)  39,0 (21) 

Stuðningsfulltrúabrú (259)   98,8 (256)   1,2 (3) 

Eins og sjá má í töflu 2 er mjög mikil kynjaslagsíða þar sem konur eru í meirihluta.  

 
Mynd 6. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í námsleiðum starfa í almannaþjónustu 
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Mynd 6 sýnir sömu niðurstöður og eru yfirtölur í hverjum flokki í töflu 2. Þar sést með 

mjög skýrum hætti hversu mikið kynjaójafnvægið er. Ójafnt hlutfall kynja þarf þó ekki að 

koma á óvart þar sem hér eru til umfjöllunar dæmigerð kvennastörf.  

3.1.3 Námskrá starfa á almennum vinnumarkaði 

Einstaklingar sem flokkaðir hafa verið saman eftir starfahópum á almenna 

vinnumarkaðnum eru litlu færri en þátttakendur í námi samkvæmt námskrám fyrir 

opinberra vinnumarkaðinn. Eftir að nám samkvæmt námskránum hafði verið flokkað 

saman var heildarfjöldi þátttakenda í námi samkvæmt hverri námskrá fyrir sig reiknaður, 

hlutfall kvenna og karla reiknað og sett upp í töflu 3. Fjölmennasta námsleiðin er fyrir 

störf í fiskvinnslu og þar er kynjahlutfallið nokkuð jafnt.  

Tafla 3. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í námskrám vegna starfa á almennum vinnumarkaði 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

% af þátttakendum (6845)  47,4 (3244)  52,6 (3601) 
        

Námskrár fyrir störf í 

ferðaþjónustu 
(1068)  58,8 (628)  41,2 (440) 

Fiskur og ferðaþjónusta (10)  40,0 (4)  60,0 (6) 
Færni í ferðaþjónustu I (607)  62,3 (378)  37,7 (229) 

Færni í ferðaþjónustu I og II (18)  39,0 (7)  61,0 (11) 
Færni í ferðaþjónustu II (416)  53,4 (222)  46,6 (194) 
Laugar, lindir og böð (17)  100,0 (17)  0,0 (0) 

        

Námskrár fyrir störf í 
fiskvinnslu 

(2696)  53,2 (1433)  46,8 (1263) 

Fiskur og ferðaþjónusta (10)  40,0 (4)  60,0 (6) 
Grunnnámskeið fyrir 
fiskvinnslufólk 

(2686)  53,2 (1429)  46,8 (1257) 

        

Námskrár fyrir störf í stóriðju 
og framkvæmdum 

(1381)  19,5 (269)  80,5 (1112) 

Fjölvirkjar (221)  68,8 (152)  31,2 (69) 
Jarðlagnatækni (136)  0,7 (1)  99,3 (135) 
Nám í stóriðju – 
framhaldsnám 

(437)  13,0 (57)  87,0 (380) 

Nám í stóriðju – grunnnám (377)  9,0 (34)  91,0 (343) 
Starfsnám á samgangna, 
umhverfis- og 
framkvæmdasviði 

(85)  4,7 (4)  95,3 (81) 

Byggingarliðar – grunnnám (18)  0,0 (0)  100,0 (18) 
      Framhald 
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Framhald        
 Allir  Konur  Karlar 
   % Fjöldi  % Fjöldi 

Vöruflutningaskólinn  (107)  19,6 (21)  80,4 (86) 
        

Námskrá í nýsköpun og iðn        

Smiðjur (998)  43,6 (435)  56,4 (563) 
        

Námskrár fyrir störf í 
matvælaiðn 

(316)  62,0 (196)  38,0 (120) 

Meðferð matvæla (293)  66,2 (194)  33,8 (99) 
Verkfærni í framleiðslu (23)  8,7 (2)  91,3 (21) 

        

Námskrár fyrir störf í 

þjónustu 
(386)  73,3 (283)  26,7 (103) 

Tækniþjónusta (18)  5,6 (1)  94,4 (17) 
Þjónustuliðar (313)  87,5 (274)  12,5 (39) 

Öryggisvarðanám (55)   14,5 (8)   85,5 (47) 

Eins og sjá má í töflu 3 er kynjaskiptingin nokkuð jöfn þegar á heildina er litið þó finna 

megi einstakar námsleiðir með ójafnri kynjaskiptingu. Mesta kynjaslagsíðan er í námi 

samkvæmt námskrá fyrir störf í stóriðju og framkvæmdum sem karlar sækja að stórum 

hluta. Í námi samkvæmt námskrá fyrir störf í þjónustu eru konur í miklum meirihluta.  

 
Mynd 7. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í námsleiðum starfa á almennum vinnumarkaði 

Mynd 7 sýnir kynjahlutfall í yfirflokkum námskráa á almenna vinnumarkaðnum og má 

glögglega sjá kynjahallann. Námskrár sem paraðar hafa verið saman eftir skyldleika 

starfa þeirra sem sóttu nám samkvæmt viðkomandi námskrá má nánar sjá í töflu 3.  
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Tafla 4. Fjöldi og hlutfall eftir kyni þeirra þátttakenda sem lokið hafa smiðjum 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 
% allra þátttakanda í 
smiðjum  

(401)  28,0 (112)  72,0 (289) 

        

Fimm fjölmennustu 
smiðjurnar: 

       

Suðusmiðja 1 og 2- 
MIG/MAG/TIG 

(127)  10,2 (13)  89,8 (114) 

Grafísk hönnun - Opin smiðja (100)  64,0 (64)  36,0 (36) 
Kvikmyndasmiðja (78)  42,3 (33)  57,7 (45) 
Hljóð Opin smiðja I og II (50)  4,0 (2)  96,0 (48) 
Opin smiðja – Málmsuða (46)   0,0 (0)   100,0 (46) 

Námskráin smiðja er sniðin fyrir fræðsluaðila og er þeim frjálst að skrifa námslýsingar í 

list- og verkgreinum og flokka með nýsköpun og iðn. Megintilgangurinn er sá að 

nemendur eigi möguleika á að kynnast fjölbreyttum vinnuaðferðum þar sem 

verkkunnátta, samhæfing, sköpunarkraftur og tjáningarform komi með fjölbreyttum 

hætti við sögu. Talsverð aðsókn hefur verið að námsleiðinni og má segja að þar sé á ferð 

spennandi leið í nýsköpun sem heimilt er að meta til átta eininga á framhaldsskólastigi 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c). Tafla 4 sýnir heildarfjölda og kynjahlutfall þeirra 

sem sótt hafa smiðjur. Kynjahlutföll eru nokkuð jöfn er karlar þó í meirihluta. Þar vekja 

þar mesta athygli smiðjur í kvikmyndun, teikningu, hljóðvinnslu og FabLab. Suðusmiðja 

var fjölsóttust en þar voru kennd nokkur form málmsuðu. Samkvæmt námskrá fyrir 

námsleiðina smiðja í málmi var kennd málmsuða þar sem notað er rafmagn og 

MIG/MAG suða, sem er stytting hugtakanna Metal Inert Gas og Metal Activ Gas. 

Kverksuða er fyrsta hæfnistig í suðu og plötusuða annað. Grafísk hönnun er 

hönnunarsmiðja sem kennd var í tilraunaskyni en konur voru meirihluti nemenda 

(Fræðslumiðstöð atvinnulífsins, e.d.-c). Nánar er hægt að sjá skiptingu allra smiðja í 

Viðauka I. 

3.1.4 Blandaðar námskrár starfa óháð vinnumarkaði 

Hér er fjallað um námskrár sem hvorki falla beint að störfum á almenna 

vinnumarkaðnum né þeim opinbera heldur eru blandaðar, t.d. fyrir skrifstofufólk. Einnig 

er fjallað um þátttöku í námsleiðum sem ætlað er að styrkja fólk í hlutverkum sínum, t.d. 
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trúnaðarmenn stéttarfélaga. Loks er námsleið sem ætlað er að hjálpa innflytjendum að 

ná valdi á íslensku máli og menningu. 

Skrifstofustörf 

Almennt hafa skrifstofustörf verið talin til kvennastarfa og endurspeglar tafla 6 það 

viðhorf. Hér hafa trúlega bæði starfsmenn opinbera og almenna vinnumarkaðarins sótt 

sér fræðslu þar sem námið er almenns eðlis. 

Tafla 5. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í námskrám fyrir skrifstofustörf 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

Námskrár fyrir skrifstofustörf (2554)  80,1 (2046)  19,9 (508) 

Skrifstofuskólinn (1822)  89,0 (1624)  11,0 (198) 

Skrifstofunám (20)  90,0 (18)  10,0 (2) 

Sölu-, markaðs- og rekstrarnám (576)  50,0 (288)  50,0 (288) 

Verslunarfagnám (136)   85,3 (116)   14,7 (20) 

Skrifstofuskólinn var lang fjölsóttasta námsleiðin og sóttu konur hana að miklum 

meirihluta. Samkvæmt námskrá er tilgangur námsins að efla þekkingu og auka hæfni 

þeirra sem sinna almennum skrifstofustörfum. Námskrá Sölu-, markaðs- og rekstrarnám 

segir að náminu sé ætlað að efla þekkingu og auka hæfni þeirra sem sinna sölustörfum 

og markaðsmálum eða vilja stofna til eigin rekstrar. Líkt og sjá má var kynjahlutfall 

nemendahópsins í námsleiðinni hnífjafnt.  

Trúnaðarmenn, listnám og nýbúar 

Nám fyrir trúnaðarmenn stéttarfélaga byggir á námskrá sem nær til beggja sviða 

vinnumarkaðarins. Náminu var skipt upp eftir því hvort hópurinn tilheyrði almenna eða 

opinbera vinnumarkaðnum. Í töflu 6 sést að konur voru í meirihluta í öllum 

námsleiðunum en ekki er til heildarskráning trúnaðarmanna allra stéttarfélaga. Hér 

kemur fram  kynjahalli sem ekki á sér skýringar, þ.e. hvort trúnaðarmenn eru frekar á 

kvennavinnustöðum en karlavinnustöðum. Ekki er hægt að draga þá ályktun út frá 

tölunum en til upplýsingar hafa trúnaðarmenn rétt til að fá frí frá vinnu og sækja sér 

fræðslu á fullum launum.  
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Tafla 6. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í ýmsum námsleiðum  
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 
Námskrár fyrir félagsfærni (4716)  69,6 (3280)  30,4 (1436) 
Trúnaðarmannanámskeið I (3979)  70,0 (2743)  30,0 (1236) 
Trúnaðarmannanámskeið I og 
II 

(57)  62,0 (35)  38,0 (22) 

Trúnaðarmannanámskeið II (680)  73,8 (502)  26,2 (178) 
Námskrár fyrir störf í listum 
og hönnun 

       

Fræðsla í formi og lit (82)  90,2 (74)  9,8 (8) 
     

 
  

Námskrár fyrir nýbúa (1265)  73,1 (925)  26,9 (340) 
Landnemaskóli II (115)  74,8 (86)  25,2 (29) 
Landnemaskólinn (1150)   73,0 (839)   27,0 (311) 

Einnig er í töflu 6 að finna upplýsingar um námskrá sem ætluð er báðum kynjum 

vegna tómstundanáms í formi og litum. Konur voru í þessari námsleið yfirgnæfandi 

meirihluti nemenda. Loks er það námsleiðin Landnemaskólinn sem ætlaður er þeim sem 

eru að setjast að á Íslandi og þar eru konur einnig í miklum meirihluta.  

3.1.5 Samantekt  

Hægt er að segja með vissu að kynjahlutfall þeirra sem ljúka námi samkvæmt námskrám 

FA er ójafnt. Konur eru í meirihluta eða 69% og karlar 31% og því er óhætt að fullyrða að 

framhaldsfræðslan hafi hentað konum vel. Niðurstaðan sýnir að kynjabilið er nokkuð 

mikið milli karla og kvenna sem lokið hafa námi samkvæmt námskrám 

framhaldsfræðslunnar og hér er fyrri rannsóknarspurningunni svarað. Upplýsingarnar 

sýna að nám félagsliða, leikskólaliða og stuðningsfulltrúa, sem er samkvæmt námskrá 

framhaldsskóla, endurspeglar nám í framhaldsskólum. Einnig námskrárnar í almennum 

bóklegum greinum sem eru metnar á framhaldsskólastig og geta þeir sem þeim ljúka 

skráð sig í framhaldsskóla (sjá töflu 1). Kynjahlutfall í námi sem er starfstengt 

endurspeglar kynjahlutfall nemenda á kynjuðum vinnumarkaði að öllu leyti. Konur sóttu 

námskeið í skrifstofu- og ummönnunarstörfum og karlar voru meirihluti þeirra nemenda 

sem sóttu námskeið í framkvæmdum og iðnaði.  
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Mynd 8. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í námsleiðum starfa eftir vinnumörkuðum 

Mynd 8 sýnir þrjá hópa sem paraðir hafa verið saman úr þátttakendahópum 

námskráa, þ.e. opinber vinnumarkaður, almennur vinnumarkaður og námskrár fyrir 

blönduð störf, óháð vinnumarkaði. Hægt er með nokkurri vissu að fullyrða að 

starfsmenntun framhaldsfræðslunnar endurspegli starfahópa á vinnumarkaði.  

3.2 Raunfærnimat 

Raunfærnimat hófst hér á landi árið 2007 og var byrjað á að meta raunfærni á móti 

námskrá löggiltra iðngreina, þ.e. í húsasmíði, málaraiðn, hárgreiðslu og matreiðslu. 

Hugmyndafræðin að baki raunfærnimati byggir á því að reynslu fólks og færni sé hægt 

að meta og bera saman við viðkomandi námskrá innan framhaldsskólakerfisins eða 

styttri námskrá sem FA hefur fengið vottaða frá Menntamálastofnun (Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins, e.d.-c). Síðari rannsóknarspurningin er um kynjahlutfall þeirra sem fara í 

raunfærnimat og hvort það endurspegli starfsnám í framhaldsskóla og kynjaskiptan 

vinnumarkað. Með sama hætti og gert var við námskrár FA voru nemendur paraðir 

saman í þrjá megin hópa og síðan paraðir saman innan hóps.  

Fyrst voru settar saman í eina töflu þær stéttir sem tilheyra starfsgreinaráðum 

vegna starfsnáms fyrir almannaþjónustu. Annar stór hópur í einni töflu eru iðngreinar 

sem tilheyra starfsgreinaráðum hvers iðngreinahóps fyrir sig. Í þriðja hópnum eru þeir 

sem fóru í raunfærnimat í námsleiðum fyrir störf sem tilheyra sértækum 

starfsgreinaráðum og ýmsum starfahópum sem fengu raunfærimat á móti vottaðri 

námsleið framhaldsfræðslunnar eða viðmiðum atvinnulífsins. Niðurstaðan sýnir að 

kynjabilið er nokkuð mikið milli karla og kvenna sem farið hafa í raunfærnimat en það 

gerði alls 4.431 einstaklingur á árunum 2007-2017. Konur voru 31% og karlar 69% sem 

er þveröfugt hlutfall á við námskrár FA.  

73

47

95

27

53

5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Blandaðar námskrár óháð
vinnumörkuðum

Námskrár starfa á almennum
vinnumarkaði

Námskrár starfa í almannaþjónustu

Konur Karlar



46 

3.2.1 Raunfærnimat á móti námsleið starfa á opinberum vinnumarkaði 

Til hliðsjónar eru upplýsingar um raunfærnimat á móti störfum tengdum opinbera 

vinnumarkaðnum en um er að ræða lögbundna þjónustu sem sveitarfélög og ríki sjá 

almennt um. Í töflu 7 er starfahópum raðað niður eftir starfsgreinum sem eru saman 

innan hvers starfsgreinaráðs. Ekki er hægt að segja að margir hafi farið þessa leið en 

raunfærnimat á móti námskrá leikskólaliða er fjölmennust og nánast eingöngu nýtt af 

konum.  

Tafla 7. Fjöldi og hlutföll eftir kyni í raunfærnimati á móti námsleiðum starfa á opinberum 
vinnumarkaði 
 

Allir  Konur  Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

Allir þátttakendur (359)   91,4 (328)   8,6 (31) 
Starfsgreinar fyrir 
heilbrigðisþjónustu og 
félagslega þjónustu 

(124)  93,5 (116)  6,5 (8) 

Félagsliðabraut (94)  91,5 (86)  8,5 (8) 
Skólaliðar (2)  100,0 (2)  0,0 (0) 
Tanntæknar (28)  100,0 (28)  0,0 (0) 

        

Starfsgreinar fyrir uppeldis- 
og tómstundagreinar 

(235)  90,2 (212)  9,8 (23) 

Félagsmála- og 
tómstundabraut 

(18)  61,1 (11)  38,9 (7) 

Leikskólaliðar (176)  99,4 (175)  0,6 (1) 

Stuðningsfulltrúar (27)  96,3 (26)  3,7 (1) 
Stuðningsfulltrúar og skólaliðar (14)   0,0 (0)   100,0 (14) 

Næst fjölmennastir eru félagsliðar og því næst tanntæknar. Félagsmála- og 

tómstundabraut sækir tiltölulega fámennur hópur fólks sem starfar oftast á 

æskulýðsmiðstöðvum og hafa nokkrir starfsmenn farið í raunfærnimat. Stórir hópar 

félagsliða, leikskólaliða og stuðningsfulltrúa luku námi samkvæmt námskrá 

framhaldsskóla hjá fræðsluaðilum (sjá í töflu 2). Raunfærnimat var fyrst í boði hjá 

leikskólaliðum árið 2008, hjá stuðningsfulltrúum og skólaliðum árið 2012 og hjá 

félagsliðum árið 2014.  

3.2.2 Raunfærnimat löggiltra iðngreina 

Starfahópur sem hér er til umfjöllunar er aðallega á almenna vinnumarkaðnum en örfáir 

starfa hjá ríki og bæ. Raunfærnimati á móti námsleið iðngreina á framhaldskólastigi er 

hér raðað niður eftir starfsgreinum innan hvers starfsgreinaráðs.  
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Tafla 8. Fjöldi og hlutföll eftir kyni í raunfærnimati á móti iðngreinum á almennum 
vinnumarkaði 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

Allir þátttakendur (2048)   2,8 (58)   97,2 (1990) 

Starfsgreinar fyrir farartækja- 
og flutningsgreinar 

(302)  6,0 (19)  94,0 (283) 

Bifreiðasmíði (12)  0,0 (0)  100,0 (12) 

Bifvélavirkjun (32)  0,0 (0)  100,0 (32) 

Bílamálun (13)  0,0 (0)  100,0 (13) 

Bílgreinar (245)  7,8 (19)  92,2 (226) 
Starfsgreinar bygginga- og 
mannvirkjagreina 

(868)  0,3 (3)  99,7 (865) 

Húsasmíði (506)  0,2 (1)  99,8 (505) 

Málaraiðn (136)  0,7 (1)  99,3 (135) 

Múraraiðn (69)  0,0 (0)  100,0 (69) 

Pípulagnir (157)  0,6 (1)  99,4 (156) 
Starfsgreinar fyrir málm-, 
véltækni- og 
framleiðslugreinar 

(366)  0,5 (2)  99,5 (364) 

Málmsmíði (7)  14,3 (1)  85,7 (6) 

Málmsuða (57)  0,0 (0)  100,0 (57) 

Netagerð (29)  3,4 (1)  96,6 (28) 

Rennismíði (18)  0,0 (0)  100,0 (18) 

Stálsmíði (76)  0,0 (0)  100,0 (76) 

Vélvirkjun (179)  0,0 (0)  100,0 (179) 

Starfsgreinar fyrir 
rafiðngreinar 

(403)  0,0 (0)  100,0 (403) 

Rafvirkjun (402)  0,0 (0)  100,0 (402) 

Rafvélavirkjun (1)  0,0 (0)  100,0 (1) 

Starfsgreinar fyrir 
náttúrunýtingu 

(109)  31,2 (34)  68,8 (75) 

Garð- og skógarplöntubraut (22)  72,7 (16)  27,3 (6) 

Hestabraut (29)  44,8 (13)  55,2 (16) 

Skógrækt (8)  25,0 (2)  75,0 (6) 

Skrúðgarðyrkja (50)   6,0 (3)   94,0 (47) 

Af löggiltum iðngreinum nýta sér flestir raunfærnimat á móti námi í greinum sem falla 

undir starfsgreinaráð bygginga- og mannvirkjagreina. Þar er húsasmíði fjölsóttust. Að 

öðru leyti er kynjahlutfallið í samræmi við kynjaskiptan vinnumarkað framkvæmda og 

kemur fram í töflu 8 að örfáar konur innan þessara starfahópa hafa farið í raunfærnimat.  
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Mynd 9. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í raunfærnimati iðngreina 

Til að sýna heildarmynd upplýsinganna í töflu 8 birtist á mynd 9 samanburður allra hópa 

innan starfsgreinaráða iðngreina. Raunfærnimat í bílgreinum, hárgreiðslu, húsasmíði, 

matreiðslu, málaraiðn og rafvirkjun hófst árið 2007. Þessi samantekt svarar síðari hluta 

rannsóknarspurningarinnar þar sem kynjahalli endurspeglar bæði kynjamisræmi á 

vinnumarkaði og í starfsnámi í framhaldsskóla þar sem karlar eru í yfirgnæfandi 

meirihluta eða 93%.  

3.2.3 Raunfærnimat í verslunar- og skrifstofustörfum 

Raunfærnimat á móti námskrá er vottað á framhaldsfræðslustigi fyrir verslunarfagnám 

en skrifstofubraut er á móti námsleið framhaldsskóla.  

Tafla 9. Fjöldi og hlutföll eftir kyni í raunfærnimati starfa í verslunar- og skrifstofustörfum 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 
Starfsgreinar fyrir verslunar- 
og skrifstofustörf 

(599)   85,5 (512)   14,5 (87) 

Bankamenn (175)  98,3 (172)  1,7 (3) 
Skrifstofubraut (182)  91,8 (167)  8,2 (15) 
Skrifstofugreinar (4)  100,0 (4)  0,0 (0) 
Verslunarfagnám (192)  69,3 (133)  30,7 (59) 
Verslunarfulltrúi (46)   78,3 (36)   21,7 (10) 

Einnig hefur verið sniðin námskrá fyrir störf í banka og raunfærnimat á móti. Eins og 

fram kemur í töflu 9 er talsverður kynjahalli í þessum greinum og konur í miklum 

meirihluta. Verslunarfagnámið er fjölsóttast, því næst skrifstofubraut og loks 

bankamenn. 
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3.2.4 Raunfærnimat í matvæla- og veitingageira  

Einstaklingar sem farið hafa í raunfærnimat á móti námskrám sem koma fram í töflu 10 

geta verið í starfi bæði á almennum vinnumarkaði og þeim opinbera. Kynjahlutfallið er 

nokkuð jafnt en þó eru konur í meirihluta.  

Tafla 10. Fjöldi og hlutföll eftir kyni í raunfærnimati fyrir störf í matvæla- og veitingageira 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 
Starfsgreinar fyrir matvæla- 

og veitingagreinar 
(518)   56,0 (290)   44,0 (228) 

Aðstoðarþjónn (13)  30,8 (4)  69,2 (9) 
Bakaraiðn (5)  20,0 (1)  80,0 (4) 

Framreiðsla (88)  51,1 (45)  48,9 (43) 
Kjötiðn (36)  11,1 (4)  88,9 (32) 
Matartækni (229)  89,1 (204)  10,9 (25) 
Matreiðsla (120)  25,8 (31)  74,2 (89) 
Matsveinn (5)  20,0 (1)  80,0 (4) 
Slátrun (22)   0,0 (0)   100,0 (22) 

Fjölsóttasta námsleiðin er matartækni og voru konur þar jafnframt í meirihluta. Flestir 

hafa starfað sem matráðar á leikskólum, í grunnskólum og á öldrunarstofnunum. Konur 

eru einnig fleiri í framreiðslu. Aðrar starfsgreinar eiga frekar við almenna 

vinnumarkaðinn, til að mynda starf aðstoðarþjóns, bakaraiðn, kjötiðn, matreiðsla, 

matsveinn og slátrun þar sem karlar eru í meirihluta.   

3.2.5 Raunfærnimat í sjávarútvegs- og siglingagreinar 

Störf sem snúa að sjávarútvegi og siglingum eru nær eingöngu á almennum 

vinnumarkaði en störf við hafnsögu heyra undir sveitarfélög. Mjög stór hópur hefur 

setið grunnnám í fiskvinnslu samkvæmt námskrá FA (sjá töflu 3 í kaflanum um 

námskrár). 
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Tafla 11. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í raunfærnimati fyrir sjávarútvegs- og siglingagreinar 
 

Allir   Konur   Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 

Starfsgreinar fyrir 
sjávarútvegs- og 
siglingagreinar 

(631)   13,5 (85)   86,5 (546) 

Fiskeldi (17)  17,6 (3)  82,4 (14) 

Fisktæknir (200)  33,0 (66)  67,0 (134) 

Fiskvinnsla (175)  51,6 (16)  48,4 (159) 

Sjómennska (20)  0,0 (0)  100,0 (20) 

Skipstjórn (125)  0,0 (0)  100,0 (125) 

Vélstjórn (94)   0,0 (0)   100,0 (94) 

Ekki kemur á óvart að það eru nánast eingöngu karlar sem fara í raunfærnimat í 

sjómennsku, skipstjórn og vélstjórn. Í öllum þessum starfahópum eru karlar í miklum 

meirihluta.  

3.2.6 Ýmsir hópar í raunfærnimati 

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður í raunfærnimati fyrir upplýsinga- og 

fjölmiðlagreinar og hárgreiðslu. Einnig er fjallað um ýmsar starfsgreinar sem ekki var 

hægt að tengja við starfsgreinaráð. 

Upplýsinga- og fjölmiðlagreinar 

Ekki hafa margir farið í raunfærnimat í upplýsinga- og fjölmiðlagreinum en af þeim sem 

það hafa gert er mikill meirihluti karlar, líkt og sjá má í töflu 12.  

Tafla 12. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í raunfærnimati fyrir störf í upplýsinga- og fjölmiðlagreina 

 
Allir  Konur  Karlar 

Fjöldi   % Fjöldi    % Fjöldi 
Starfsgreinar fyrir 
upplýsinga- og 

fjölmiðlagreinar 

(84)   3,6 (3)   96,4 (81) 

Grafísk miðlun (6)  33,3 (2)  66,7 (4) 
Hljóðvinnsla (70)  0,0 (0)  100,0 (70) 

Ljósmyndun (4)  25,0 (1)  75,0 (3) 
Prentun (4)   0,0 (0)   100,0 (4) 

Þessar námsleiðir tilheyra starfsgreinaráði upplýsinga- og fjölmiðlagreina og eru sumar 

fremur nýjar af nálinni, t.d. hljóðvinnsla sem er fjölsóttasta greinin og hafa eingöngu 

karlar farið í slíkt raunfærnimat. 
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Hárgreiðsla 

Ekki kemur á óvart að í raunfærnimat í hárgreiðslu hafa eingöngu konur farið en athygli 

vekur að þær eru aðeins sex talsins. Hárgreiðsla tilheyrir starfsgreinaráði í snyrtigreinum 

en hér á eftir verður fjallað um starfsgreinar sem ekki tilheyra sérstökum 

starfsgreinaráðum.  

Ýmsar starfsgreinar 

Til þessa hóps heyrir blandaður starfahópur og var raunfærnimetið á móti almennu 

námi á framhaldsskólastigi og einnig því sem kallað er viðmið atvinnulífsins.  

Tafla 13. Fjöldi og hlutfall eftir kyni í raunfærnimati í ýmsum starfsgreinum 

 Allir   Konur   Karlar 

  Fjöldi   % Fjöldi   % Fjöldi 

Hlutfall af þátttakendum (251)   38,6 (97)   61,4 (154) 
Almenn starfshæfni (101)  51,5 (52)  48,5 (49) 
Almennar bóklegar greinar (47)  34,0 (16)  66,0 (31) 
Rannsóknatæknar (23)  100,0 (23)  0,0 (0) 

Tölvubraut (31)  6,5 (2)   93,5 (29) 
Tölvuþjónustubraut (13)  0,0 (0)  100,0 (13) 
Viðmið atvinnulífsins:         

Viðburðalýsing (18)  0,0 (0)  100,0 (18) 
Vöruhús (18)   22,2 (4)   77,8 (14) 

Almennar bóklegar greinar og tölvunám eru samkvæmt námskrám atvinnulífsins og eru 

karlar í meirihluta þeirra sem í raunfærnimat hafa farið. Almenn starfshæfni er eina 

námsleiðin í þessum hópi þar sem konur eru í meirihluta. Aðrar námsleiðir eru 

samkvæmt námskrám atvinnulífsins og hafa verið unnar í samráði við þau fyrirtæki eða 

stofnanir sem störfin tilheyra. Það vekur athygli í töflu 13 að eingöngu konur hafa farið í 

raunfærnimat rannsóknastarfa á meðan eingöngu karlar hafa farið í raunfærnimat fyrir 

tölvuþjónustubraut og viðburðalýsingu. Karlar eru í meirihluta í raunfærnimati annarra 

starfa sem tafla 13 tekur til. 

3.2.7 Samantekt 

Verulegt kynjaójafnvægi er í raunfærnimati og eru karlar meirihluti eða 69% en konur 

31% þeirra sem hafa nýtt sér þá leið. Raunfærnimat endurspeglar nám í 

framhaldsskólum þar sem metið er að stærstum hluta á móti námskrám framhaldsskóla. 

Við mannvirkjagerð starfa karlar að miklum meirihluta og endurspeglar raunfærnimatið 

því kynjahalla á vinnumarkaði.  
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Mynd 10. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í raunfærnimati starfa eftir vinnumörkuðum 

Eins og sjá má á mynd 10 hafa verið flokkaðar saman þeir sem fóru í raunfærnimat á 

móti námskrá starfa í almannaþjónustu, t.d. leikskólaliðar, félagsliðar og 

stuðningsfulltrúar. Næsti flokkur sýnir raunfærnimat á móti námskrám starfa iðngreina á 

almenna vinnumarkaðnum og eru þátttakendur nær eingöngu karlar. Þriðji flokkurinn 

sýnir raunfærnimat blandaðra starfa, bæði á almennum og opinberum vinnumarkaði, 

t.d. skrifstofufólk, matartæknar og önnur störf.  

3.2.8 Kynbundið starfsnám og raunfærnimat 

Það verður að teljast mjög merkilegt hversu ólík kynjahlutföllin eru eftir því hvort 

skoðað er raunfærnimat eða nám samkvæmt námskrá FA. Óhætt er því að fullyrða að 

fræðsla innan framhaldsfræðslunnar sé í kynjaójafnvægi og endurspegli bæði 

kynjamisræmi í framhaldsnámi og kynjaskiptan vinnumarkað. Mynd 11 sýnir kynjahalla 

eftir því hvort um er að ræða starfsnám eftir námskrám FA eða á grunni raunfærnimats. 

Konur eru fjölmennari í námi samkvæmt námskrám og karlar fjölmennari í 

raunfærnimati. Fullyrða má að um kynbundið starfsnám sé að ræða innan 

framhaldsfræðslunnar.  

 
Mynd 11. Hlutföll þátttakenda eftir kyni í námskrám og raunfærnimati 

Konur fara í styttra starfsnám og karlar í iðnnám. Kynjaskipt starfsnám í 

framhaldsskólum endurspeglast í ásókn í nám samkvæmt námskrám og má með sama 

hætti segja að kynjaskipt nám í framhaldsskóla endurspeglist í þátttöku í raunfærnimati. 
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Kynjaójafnvægi vinnumarkaðar endurspeglast í námi samkvæmt námskrám sem og í 

raunfærnimati, líkt og við var að búast (mynd 11). 

 
Mynd 12. Hlutfall þátttakenda eftir kyni í námsleiðum og raunfærnimati starfa eftir 
vinnumörkuðum. Myndir 8 og 10 settar saman 

Mynd 12 sýnir samanburð á þátttöku nemenda í námi samkvæmt námskrám og 

þátttöku í raunfærnimati eftir þeim þremur flokkum sem paraðir voru saman (sjá 

myndir 8 og 10), þ.e. námskrár starfa í almannaþjónustu, starfa á almennum 

vinnumarkaði og námskrár blandaðra starfa óháð vinnumarkaði. Til samanburðar er 

raunfærnimat starfa í almannaþjónustu, starfa á almenna vinnumarkaðnum og 

raunfærnimat blandaðra starfa, óháð vinnumarkaði.  
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4 Umræður  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða kynjaskiptingu í framhaldsfræðslunni, annars 

vegar nám samkvæmt námskrám FA og hins vegar þann hóp fólks sem farið hefur í 

gegnum raunfærnimat hjá fræðsluaðilum framhaldsfræðslunnar. Niðurstaðan sýnir 

verulegan kynjahalla þar sem konur eru mikill meirihluti þeirra sem hafa nýtt sér nám 

samkvæmt námskrám FA, eða 69%, en karlar eru 31%. Kynjahlutfall þeirra sem fóru í 

raunfærnimat var algjörlega öfugt á við kynjaskiptinguna í námi samkvæmt námskrám 

FA en í raunfærnimati voru karlar 69% og konur 31%.  

Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynjaskiptur hvað varðar atvinnugreinar, t.d. eru 

konur áberandi í umönnunarstörfum á meðan karlar eru áberandi í störfum sem snúa að 

mannvirkjagerð (Hagstofan, 2018a). Kynjaskipting í námsleiðavali endurspeglar 

vinnumarkaðinn að nær öllu leyti því mikill meirihluti kvenna hefur sótt sér óformlega 

starfsmenntun og stutt starfsnám vegna hefðbundinna kvennastarfa, þ.e. við umönnun 

barna, fatlaðra og aldraðra. Kynjaskipting í raunfærnimati endurspeglar algerlega 

aðsókn að iðnnámi karla í framhaldsskólum og kynjaskiptingu vinnumarkaðar þar sem 

iðnaðarmenn eru nær eingöngu karlar.  

Líkt og niðurstöður rannsóknarinnar sýna eru karlar mikill meirihluti þeirra sem 

iðnnámi ljúka. Í raunfærnimati er reynsla og þekking metin og hafa karlar eftir það haft 

tækifæri á að fara í framhaldsskóla, tekið þær einingar sem vantar og útskrifast með 

sveinspróf í iðn sem er á hæfniþrepi þrjú.  

Samkvæmt niðurstöðunum voru konur mikill meirihluti þeirra sem luku stuttu 

starfsnámi á öðru hæfniþrepi samkvæmt námskrám framhaldsskóla, svo sem félagsliða-, 

leikskólaliða- eða stuðningsfulltrúanámi. Hægt er að halda áfram á viðkomandi 

námsbraut og ljúka stúdentsprófi á hæfniþrepi þrjú (Borgarholtsskóli, 2017) þar sem 

starfsnámið nær því ekki. Sérstaklega er þetta athyglisvert í ljósi þess að fötluðum fer 

fjölgandi og sömu sögu er að segja af öldruðum með hækkandi lífaldri Íslendinga 

(Hagstofan, 2018f). Því er þörf á að efla menntun þeirra sem koma til með að annast 

aldraða í framtíðinni til að þeir geti skilað aukinni fagmennsku. Samkvæmt rannsóknum 

þá þykir þessum starfshópum þeir ekki hafa fengið að njóta sín í starfi sem fagmenn 

(Guðrún Helga Ágústsdóttir, 2018; Elísa Ósk Línadóttir, 2018; Auður Jónsdóttir, 2012).  
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4.1 Starfsmenntun fyrr og nú 

Á fyrri tíð sóttu konur kvennaskóla, sem nú hafa verið aflagðir, en karlar sóttu fremur í 

löggilt nám í iðnskólunum. Sú staðreynd vekur þá spurningu hvort sú menningararfleifð 

sé enn þann dag í dag áhrifavaldur þegar kemur að menntun kvenna og stöðu þeirra í 

atvinnulífinu. Arfleifð fyrri tíma virðist einkenna menntunaraðgengi kvenna þar sem 

boðið er upp á stutt starfsmenntanámskeið, 60-324 klukkustunda. Einnig er starfsnám á 

framhaldsskólastigi iðulega það stutt að það nær ekki lögvernduðum réttindum til 

viðkomandi starfs. Þetta minnir óneitanlega á gamla kvennaskólaformið sem var yfirleitt 

tveggja anna nám sem ekki gaf formleg starfsréttindi. Markmið þess var að styrkja konur 

til heimilisstarfa (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005) en í dag er 

verið að styrkja þær til starfa við umönnun í almannaþjónustu. Karlar velja líkt og áður 

fyrr að fara frekar í iðnskóla og ljúka námi til lögverndaðra, hefðbundinna karlastarfa 

sem hafa notið meiri virðingar og eru yfirleitt betur launuð (Þorgerður Einarsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005).  

Starfsmenntun er yfirhugtak starfs- og vinnustaðanáms (mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2014a). FA hefur að beiðni atvinnulífsins gert námskrár fyrir 

tiltekin störf á almenna vinnumarkaðnum. Þannig er ófaglærðum gert kleift að stunda 

nám, t.d. í Stóriðjuskólanum, þar sem karlar eru meirihluti nemenda. Þessar námsleiðir 

eru mun viðameiri í kennslustundum talið heldur en hefðbundið styttra fagnám sem 

konur sækja fremur eða 400-500 stundir. Löggiltar iðngreinar á Íslandi eru alls 60 talsins 

samkvæmt reglugerð nr. 940/1999, en eru ekki allar í boði í framhaldsskólum landsins 

eins og staðan er nú. Ekki er að undra að karlar séu mikill meirihluti þeirra sem í 

raunfærnimat hafa farið þar sem matið er skipulagt með hliðsjón af námskrám 

framhaldsskólanna, sem er tilbúið nám. Það þurfti því ekki langan aðdraganda til að 

hefja raunfærnimat iðngreina en þær fengu fyrst lögverndun á starfi og starfsheitum 

með lagasetningu árið 1927 (lög um iðnaðarnám nr. 18/1927). Yngra starfsnám sem ekki 

telst til löggiltra iðngreina, svo sem starfsnám í hefðbundnum kvennastörfum í 

almannaþjónustu sem fram fer í framhaldsskólum, nýtur ekki slíkrar lögverndunar. 

Mikilvægt er að hafa í huga að ekki eru nema 100 ár liðin frá stofnun Háskóla 

Íslands og þurfti lagasetningu til að konur fengju aðgang að öllum skólum (lög um rétt 

kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta, nr. 37/1911). Líkt og hér hefur verið 

sýnt fram á hefur menntun kvenna verið í formi styttri námskeiða sem hafa vaxið þar til 
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þau enda sem viðurkennd námsleið og eru sumar komnar á háskólastig. Þetta á t.d. við 

um starfsstéttir á borð við ljósmæður, hjúkrunarfræðinga, leikskólakennara og sjúkraliða 

(Margrét Guðmundsdóttir, 2010; Örn Þ. Þorvarðarson, 2016). Í sömu þróun virðist 

stefna hvað varðar félagsliða, leikskólaliða og stuðningsfulltrúa, dæmigerðar 

kvennastéttir sem framhaldsfræðslan hefur útskrifað að stærstum hluta. Þetta er í 

samræmi við þann kynjamun sem alla tíð hefur verið sýnilegur í skólaumhverfinu og 

námsvali nemenda (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

4.1.1 Fimmta menntastoðin og jafnréttislög 

Framhaldsfræðslan er nýjasta viðbót menntakerfisins, svokölluð fimmta stoð þess (lög 

um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Samkvæmt þjónustusamningi FA og mennta- og 

menningarmálaráðuneytis (2015) heldur FA utan um framhaldsfræðslukerfið þ.e. 

námskrárgerð, raunfærnimat og náms- og starfsráðgjöf. Að Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins (FA) standa aðilar atvinnulífsins sem starfa á kynjaskiptum vinnumarkaði 

og í kynjaskiptu kerfi. Þetta samræmist staðhæfingum Jóns Torfa Jónassonar (1995) um 

að í vissum skilningi séu tvö mismunandi menntakerfi hér á landi; annars vegar fyrir pilta 

og hins vegar fyrir stúlkur. Hér er fjallað um fullorðið fólk, karla og konur, sem búa 

einnig við mismunandi menntakerfi innan framhaldsfræðslunnar. 

Framhaldsfræðsluaðilar hafa ekki tekið þennan þátt með í reikninginn við þróun 

menntunarúrræða og hafa því ómeðvitað viðhaldið kynjahalla í menntunarframboði í 

samræmi við kynjaskiptan vinnumarkaðinn.  

Sú spurning vaknar hvort hægt sé að gera sérstakt átak til að jafna mun á milli 

hefðbundinna námsleiða kvenna og karla á grundvelli jafnréttislaga. Náms- og 

starfsráðgjafar sem starfa í framhaldsfræðslunni og taka þátt í stefnumótun gegna 

lykilhlutverki í að hafa áhrif á beitingu jafnréttislaga. Hvernig getum við nýtt okkur þær 

aðferðir sem þau kveða á um með kynjasamþættingu þegar framhaldsfræðslukerfið er í 

samræmi við kynjaójafnvægi í samfélaginu? Kynjahalli fellur að þeirri kenningu sem 

Walby (1990) setti fram þegar hún skipti kynjakerfinu í tvennt. Annars vegar kynjakerfi 

einkasviðsins þar sem konur eru útilokaðar frá þátttöku á opinberum vettvangi og 

réttindin takmörkuð. Hins vegar opinbera sviðið þar sem konur eru hafðar með en hið 

kvenlæga er undirsett körlum.  

Stjórnvöld hér á landi hafa tekið þátt í og fylgst með þróun framhaldsfræðslunnar 

og árið 2013 lét mennta- og menningarmálaráðuneytið gera úttekt þar sem lagt var mat 
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á þróun kerfisins, skilvirkni þess, áhrif, nýtingu fjármuna, árangur og fleira (mennta og 

menningarmálaráðuneyti, 2014b). Benda niðurstöður úttektarinnar til þess að þegar á 

heildina er litið þá hafi markmið framhaldsfræðslunnar, sem skilgreind eru í lögum um 

framhaldsfræðslu, náðst. Viðhorfskönnun sem lögð var fyrir notendur 

framhaldsfræðslunnar benti einnig til þess að námið hefði haft jákvæð áhrif á líf þeirra. Í 

heild hafi því tekist vel að þróa menntunarúrræði fyrir fólk með stutta formlega 

skólagöngu. Í samræmi við það hvatti Ríkisendurskoðun (2014) mennta- og 

menningarmálaráðuneytið til að halda áfram þróun og eflingu 

framhaldsfræðslukerfisins. 

Úttektin bendir þó til þess að árangur starfsins sé nokkuð misjafn út frá þeim átta 

markmiðum sem tilgreind eru í lögum um framhaldsfræðslu. Hvergi er í þeim lögum (nr. 

27/2010) fjallað um jafnrétti kynjanna, né verður heldur séð að ábyrgðaraðilar 

framhaldsfræðslunnar hafi markvisst sinnt skyldum sínum samkvæmt lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008. Í 23. gr. jafnréttislaga er lögð áhersla á 

kynjasamþættingu við alla stefnumótun í menntakerfinu og sértækar aðgerðir þar sem 

þeirra er þörf. Enn fremur að nýta reynslu og þekkingu á ólíkum námsþörfum kynjanna 

til að skapa skólaumhverfi á öllum skólastigum sem mæti þessum þörfum og koma 

þannig í veg fyrir mismunun kynjanna. Slíkt gæti dregið úr kynjaskiptingu 

vinnumarkaðarins og/eða jafnað laun milli atvinnugreina (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 

Rögnvaldsdóttir, 2015). 

Framhaldsfræðslulögunum sem sett voru árið 2010 var ætlað að efla menntakerfið, 

hækka menntunarstig í landinu og mæta þörfum einstaklinga með stutta formlega 

skólagöngu (lög um framhaldsfræðslu nr. 27/2010). Þegar 1. grein og liðir a-j í lögum um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 eru skoðaðir sést að hlutverk 

þeirra er að koma á og viðhalda jöfnum tækifærum kvenna og karla til að jafna stöðu 

þeirra í samfélaginu öllu, óháð sviðum. Jafnframt því sem allir einstaklingar eigi að hafa 

jafna möguleika á að njóta þroska síns og atorku, halda áfram að þroskast sem 

einstaklingar, óháð kyni. Ekki er talað um konur og karla í lögunum um framhaldsfræðslu 

nr. 27/2010, aðeins um einstaklinga. 

Walby (1990) hefur einnig bent á hversu mikilvægt það sé að hafa kynjamælingu á 

allri framkvæmd ef hún eigi að leiða til hagsbóta og framfara svo jafnrétti náist. 

Framhaldsfræðslan er á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytis og ráðuneytinu 
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ber að uppfylla 16. og 17. grein jafnréttislaga þar sem kveðið er á um að kynjasamþætta 

skuli alla stefnumótum og áætlanagerð sem gerð er á vegum stofnana sem heyra undir 

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

Gögn sem rannsóknin byggir á voru fengin úr skráningarkerfi FA og ekki fundust 

neinar villur eða augljósar rangfærslur í þeim. Rannsaka mætti námskrár FA enn frekar 

með því að bera þær saman, efnisþætti þeirra og hversu margar einingar væri heimilt að 

meta þær til. Í framhaldi af því væri hægt að skoða betur kjaratengt efni út frá 

samanburði milli kvenna og karla, hvaða námsleiðir hafi leitt til löggildingar og 

launahækkana auk annarra námstækifæra eða atvinnumöguleika. Upplýsingar um 

aldurssamsetningu hópsins voru ekki til staðar en tilefni er til að skoða kynslóðamun, 

þar sem talað er um brottfallshópa og eldri kynslóð á vinnumarkaði. Einnig mætti skoða 

betur aðgengi kvenna að iðnmenntun og aðgengi karla að störfum við umönnun. Ekki er 

nóg að hvetja konur til náms í greinum sem teljast til hefðbundinna karlastarfa heldur er 

mikilvægt að skólakerfið allt sé meðvitað um stöðu kynjanna almennt í samfélaginu. 

Jafnrétti verður ekki náð með örfáum konum sem bjóða kynjakerfinu birginn þar sem 

þetta er kerfislægt (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). 

Jafnvel þó Ísland sé í fremstu röð í alþjóðlegum samanburði (World Economic Forum, 

2018). Hér var verkefnið að rannsaka kynbundna menntun út frá sögulegu samhengi 

frekar en kynjakerfinu í heild því fyrirfram var vitað um kynjaójafnvægi bæði á 

vinnumarkaði og í menntakerfinu.  
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5 Lokaorð 

Megin niðurstöður þessarar rannsóknar sýna verulegan kynjamun á þeim hópum fólks 

sem sækja sér nám samkvæmt námskrám Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins og þeim 

sem fara í nám eftir að hafa fengið raunfærni sína metna. Konur eru í miklum meirihluta 

í óformlegu starfsnámi en karlar fara frekar í raunfærnimat sem opnar þeim greiða leið í 

formlegt iðnnám. Lög um framhaldsfræðslu (27/2010) og jafnréttislög (10/2008) tala vel 

saman og það er hægt að beita þeim til að bæta stöðu kvenna og auka möguleika þeirra 

varðandi menntun og starfsval. Ákvæði jafnréttislaga um kynjasamþættingu væri til að 

mynda mjög mikilvægt tæki fyrir framhaldsfræðsluna ef hún væri reiðubúin að setja af 

stað tilraunaverkefni. Með því gæti hún stuðlað að jafnrétti kynjanna, leitað nýrra leiða 

til að breyta hinum kerfislægu og hefðbundnu kynjaímyndum og unnið um leið gegn 

neikvæðum staðalímyndum um hlutverk kvenna og karla í samræmi við það sem 

jafnréttislög kveða á um.   

Framhaldsskólakerfið þarf nauðsynlega að endurskrifa námskrár félagsliða, 

stuðningsfulltrúa og leikskólaliða með það að leiðarljósi að gera nám þessara stétta 

jafnsett námi sjúkraliða og löggiltra iðngreina. Eigindleg rannsókn Guðrúnar Helgu 

Ágústsdóttur, (2018) á stöðu félagsliða lýsir vel óánægju þeirra með stöðu sína á 

vinnumarkaði eftir nám og að starf þeirra hafi ekki fengið löggildingu. Eigindleg 

rannsókn Auðar Jónsdóttur, (2012) á reynslu og upplifun þeirra sem lokið hafa 

leikskólaliðanámi sýnir að það olli þeim hópi miklum vonbrigðum að námið var lítið sem 

ekkert viðurkennt sem fagnám. Rannsókn Elísu Óskar Línadóttur, (2018) á störfum 

stuðningsfulltrúa í grunnskólum var megindleg og voru helstu niðurstöður hennar að 

ekki væri samræmi milli þess sem stuðningsfulltrúar sögðu sjálfir um störf sín og þess 

sem aðrir sem spurðir voru sögðu, þ.e. kennarar og stjórnendur skólanna.  

Það er einlæg von rannsakanda að niðurstöður rannsóknarinnar geti nýst 

framhaldsfræðsluaðilum og menntamálayfirvöldum sem og aðilum vinnumarkaðarins til 

þess huga að nýjum leiðum til að tryggja aðgengi allra að menntun óháð kyni. Það tekur 

miklu meira en heila mannsævi að breyta viðhorfum en þó er hægt að flýta þróuninni 

með sérstökum aðgerðum eins og mörg dæmi sýna. Þá þekkingu sem við höfum á 

kynjaímyndum og rótgróinni kynjamenningu þarf að nýta til að raunverulegur jöfnuður 

náist í aðgengi kynjanna að mismunandi menntunarleiðum og starfsgreinum. Þannig 

væri einnig stigið skref í átt að langþráðu launajafnrétti. 
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Viðauki I 

Tafla 14. Fjöldi og hlutfall þeirra sem tekið hafa námsleiðina Smiðjur 

 Alls Konur Karlar 

  % Fjöldi % Fjöldi 

Hlutfall þátttakenda  (979) 42,7 (418) 57,3 (561) 
      
Fab lab - Hakkit  (9) 55,6 (5) 44,4 (4) 
Grafísk hönnunarOpin smiðja (100) 64,0 (64) 36,0 (36) 

HandverksOpin smiðja - Handverk og 
menning (11) 72,7 (8) 27,3 (3) 

HandverksOpin smiðja - She empowers (9) 100,0 (9) 0,0 (0) 
Hljóð Opin smiðja I og II (50) 4,0 (2) 96,0 (48) 

Hönnunar og frumkvöðlaOpin smiðja (10) 20,0 (2) 80,0 (8) 

Hönnunar og tilraunasmiðja  (17) 70,6 (12) 29,4 (5) 

Hönnunar- og tilraunaOpin smiðja í 
FabLab (7) 57,1 (4) 42,9 (3) 
Hönnunarsmiðja FABLAB hópur 1 og 2 (22) 45,5 (10) 54,5 (12) 
Kvikmyndasmiðja (78) 42,3 (33) 57,7 (45) 

KvikmyndaOpin smiðja, 
margmiðlunarOpin smiðja (28) 28,6 (8) 71,4 (20) 

Málmsuðusmiðja  (58) 5,2 (3) 94,8 (55) 
MatarOpin smiðja (11) 45,5 (5) 54,5 (6) 

MyndlistaOpin smiðja I - Teikning (28) 85,7 (24) 14,3 (4) 

Myndlistarsmiðja Opin smiðja málun (31) 90,3 (28) 9,7 (3) 

Opin Grafísk Opin smiðja  (8) 25,0 (2) 75,0 (6) 
Opin smiðja (8) 37,5 (3) 62,5 (5) 
Opin smiðja - Fablab 1/1 (6) 66,7 (4) 33,3 (2) 
Opin smiðja - HandverksOpin smiðja  (15) 80,0 (12) 20,0 (3) 
Opin smiðja  (hljóðOpin smiðja) (22) 31,8 (7) 68,2 (15) 
Opin smiðja - Hönnunar og 
frumkvöðlaOpin smiðja (43) 81,4 (35) 18,6 (8) 
Opin smiðja - kvikmyndasmiðja (34) 50,0 (17) 50,0 (17) 

Opin smiðja - ListaOpin smiðja  (20) 80,0 (16) 20,0 (4) 

Opin smiðja - margmiðlunarOpin 
smiðja (10) 60,0 (6) 40,0 (4) 

Opin smiðja - nýting horna og beina (17) 82,4 (14) 17,6 (3) 
SuðuOpin smiðja - Pinnasuða (34) 5,9 (2) 94,1 (32) 
Opin smiðja - teikning (23) 91,3 (21) 8,7 (2) 
Opin smiðja - Málmsuða (46) 0,0 (0) 100,0 (46) 
Opin smiðja í hönnun og handverki  (27) 85,2 (23) 14,8 (4) 
Opin smiðja Textíl 1/1 (10) 100,0 (10) 0,0 (0) 
Opin smiðja, Grafísk hönnun (11) 45,5 (5) 54,5 (6) 

Suðunámskeið (9) 0,0 (0) 100,0 (9) 

Suðusmiðja 1 og 2- MIG/MAG/TIG (127) 10,2 (13) 89,8 (114) 
Textílsmiðja (9 100,0 (9) 0,0 (0) 

UmhverfisOpin smiðja - 1 og 2 (31 6,5 (2) 93,5 (29) 
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