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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu og upplifun stúlkna á aldrinum 18 til 

25 ára í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum. Kannað var hvað stýrði vali þeirra 

á námsbraut, hvers konar stuðning þær hafa fengið, helstu hindranir og hvaða viðmóti 

þær mættu. Rannsóknin byggir viðtölum við níu stúlkur á námsbrautum sem flokkast 

undir mannvirkja- og byggingagreinar og raf- og véltæknigreinar í tveimur 

framhaldsskólum. Niðurstöður sýna að reynsla og upplifun stúlknanna af náminu er 

jákvæð og þeim hefur verið vel tekið af kennurum og samnemendum. Stúlkurnar fengu 

góðan stuðning frá sínum nánustu. Flestar þeirra höfðu fólk með iðnmenntun í sínu 

nánasta umhverfi og karlfyrirmynd. Þrátt fyrir jákvæða reynslu af námsbrautunum og 

stuðning frá umhverfinu voru ýmsar hindranir sem stúlkurnar upplifðu eins og  að vera 

eina stúlkan, fordóma gagnvart iðnnámi og skort á trú á eigin getu í faginu. Þær bentu á 

að það þurfi meiri fræðslu um nám og störf í grunnskólum, fræðslan þurfi að byrja fyrr en 

nú er og stúlkur verði að fá tækifæri til að prófa verk- og iðngreinar. Eins bentu þær á 

mikilvægi kvenfyrirmynda í störfum sem eru óhefðbundin fyrir konur. Niðurstöður 

þessarar rannsóknar gefa mikilvæga innsýn í hvað hefur áhrif á námsval stúlkna sem velja 

nám sem telst óhefðbundið fyrir stúlkur. Hvernig það er að vera eina stúlkan eða ein af 

fáum á námsbraut sem telst hefðbundin karlagrein og hvernig náms- og starfsráðgjafar í 

grunnskólum geta vakið áhuga fleiri stúlkna á verk- og iðnnámi. 
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Abstract 

The purpose of this study is examine the experiences of young women who have chosen 

traditionally male dominated skilled trades in upper secondary school. In semi- structured 

interviews with nine women they were asked what influenced  their choice of study and 

what kind of reaction they got regarding their choice of study, support and obstacles 

during their course of study. They all had chosen skilled trades belonging to  building and 

construction or electrician mechanics in two upper secondary schools. Results reveal that 

the girl's experiences in the educational programs are positive and that they have been 

well received by teachers as well as fellow students. The experienced support from their 

immediate family and friends, and most had someone with a vocational training as a role 

model, most often male. Nevertheless they felt a bit isolated being the only girl, and 

prejudice against women in the field mainly in their field training accompanied by a  low 

sense of self-efficacy. The girls suggest that more career education and guidance is 

needed in compulsory schools to facility non-traditional choices of girls. They also draw 

attention to the importance of female role models in jobs that are uncommon and 

atypical for women. Hopefully, this study can provide some insight and understanding 

into what factors influence educational choices viewed unconventional for girls.  Also, 

how guidance counselors in compulsory schools can attract the interest of more girls into 

industrial and vocational study paths.    
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Formáli  

Þessi rannsókn er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og starfsráðgjöf 

við félagsvísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin var unnin með eigindlegri 

rannsóknaraðferð. Markmið  rannsóknarinnar er að fá innsýn í hvernig er að vera 18 – 25 

ára stúlka í hefðbundinni karlagrein í framhaldsskóla. Hvað stýrði vali stúlknanna á námi, 

hvaða hindrunum hafa þær mætt eða þurft að yfirstíga og hvernig viðmóti mæta þær í 

náminu? Eins langaði mig að skoða hvernig náms- og starfsráðgjafar í grunnskóla geta 

betur staðið að ráðgjöf og fræðslu svo fleiri stúlkur skoði karllægar starfsnámsbrautir sem 

raunhæfan valkost. Ástæðan fyrir vali á viðfangsefninu má rekja til þess að ég hef starfað 

sem náms- og starfráðgjafi í grunnskóla í um áratug.  

Veigamikill hluti af starfi mínu hefur verið að aðstoða nemendur í 10. bekk við að velja 

sér nám að loknum grunnskóla. Undanfarin ár hefur verið mikil umræða um mikilvægi 

þess að fjölga nemendum í starfsnámi og að fjölga stúlkum í verk-, iðn- og tæknigreinum. 

Áhersla hefur verið lögð á að nemendur láti ekki hugmyndir samfélagsins um karlastörf 

eða kvennastörf stjórna vali sínu. Tækniskólinn ásamt öðrum skólum sem bjóða upp á 

verknám og Samtök iðnaðarins blésu til herferðar fyrir nokkrum árum sem kallaðist 

„Kvennastörf“ (Samtök iðnaðarins, Nema hvað og Tækniskólinn, 2017). Herferðin vakti 

athygli mína á því hversu kynjað náms- og starfsval er í raun og kveikti áhuga minn á 

hvernig náms- og starfsráðgjafar geta reynt að sporna gegn því. Á vefnum 

www.kvennastarf.is kemur fram að árið 1990 hafi fyrsta konan lokið sveinsprófi í 

pípulögnum og að af 1159 nemendum sem hafa lokið því námi frá upphafi séu einungis 

fjórar konur (Samtök iðnaðarins, Nema hvað og Tækniskólinn, 2017). Í bifvélavirkjun hafa 

2258 lokið sveinsprófi frá upphafi og í þeim hópi eru aðeins 15 konur. Á þessu má sjá að 

það eru ekki margar stúlkur sem velja þessar námsbrautir. 

Mér leikur forvitni á að vita hvernig þeim fáu stúlkum sem hafa valið að fara á þessar 

karllægu starfsnámsbrautir í framhaldsskóla hefur reitt af í náminu. Hvað hafði áhrif á val 

þeirra á námi í upphafi og hvernig er að vera ein af fáum stúlkum eða jafnvel eina stúlkan? 

Rannsóknin var unnin undir handleiðslu Dr. Sifjar Einarsdóttur og kann ég henni bestu 

þakkir fyrir góða leiðsögn og hvatningu. Aðstoð náms- og starfsráðgjafa, áfanga- og 

fagstjóra framhaldsskólanna reyndist mér ómetanleg en þetta fólk sýndi einstaka 
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hjálpsemi og vil ég þakka þeim kærlega fyrir. Síðast en ekki síst vil ég þakka stúlkunum 

sem tóku þátt í rannsókninni en án þeirra hefði rannsóknin ekki orðið til. 
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1 Fræðilegur inngangur  

Að  líta á störf sem annaðhvort kvennastörf eða karlastörf stenst tæplega kröfur 

nútímans. Konur geta unnið öll störf og sama er að segja um karla. Þrátt fyrir að það eru 

störf innan iðn- og verkgreina enn að mestu skipuð körlum (Samtök iðnaðarins, Nema 

hvað og Tækniskólinn, 2017). Árið 2017 völdu einungis 13,5% nýnema í framhaldsskólum 

starfsnám sem er með því lægsta sem gerist í Evrópu (Menntamálastofnun, 2018). Af 

þessum hluta voru ungar konur ekki nema 16,5% og mælist hlutfall kvenna í starfsnámi 

aðeins lægra í einu öðru landi í Evrópu. Hér á landi velja því flestar stúlkur bóklegt nám 

að loknum grunnskóla og telja störf í iðn- og verkgreinum ekki til kvennastarfa þrátt fyrir 

að það sé úrelt staðalmynd.   

Að velja sér nám að loknum grunnskóla er stór ákvörðun fyrir ungmenni og margt sem 

getur haft áhrif á þá ákvörðun. Áhugi, foreldrar, vinir, búseta, ímynd skóla og vitneskja 

um nám og störf eru allt þættir sem geta hafa áhrif á hvaða nám verður fyrir valinu. 

Undanfarin ár hefur verið mikil umræða um mikilvægi þess að fjölga nemendum í 

starfsnámi og að fjölga stúlkum í verk, iðn- og tæknigreinum (Elsa Eiríksdóttir, Guðrún 

Ragnarsdóttir og Jón Torfi Jónasson, 2018; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014; 

Samtök iðnaðarins o.fl., 2017; Starfsnámsnefnd, 2006). Í þessari rannsókn verður 

athyglinni beint að stúlkum á starfsnámsbrautum í framhaldsskólum þar sem karlar hafa 

lengi verið í meirihluta og upplifun þeirra af því að vera ein af fáum stúlkum eða jafnvel 

eina stúlkan í sínum nemendahópi. Hvað hafði áhrif á val þeirra á námsbraut? Hvaða 

hindrunum hafa þær mætt og hvað telja stúlkurnar að geti vakið áhuga stúlkna á 

hefðbundnum karlagreinum?  

Stúlkur í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum hafa lítið verið rannsakaðar 

hér á landi. Þær rannsóknir sem hafa verið gerðar benda til að mikil áhersla á stúdentspróf 

gæti að hluta til skýrt hvers vegna flestar stúlkur velja bóklegt nám á hefðbundinni 

stúdentsbraut í framhaldsskóla (Elsa Eiríksdóttir o. fl., 2018; Kristjana Stella Blöndal, Jón 

Torfi Jónasson og Sólrún Sigvaldadóttir, 2016). Menninguna innan hefðbundinna 

karlagreina þarf líka að skoða eins og Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir (2011) og Hrafnhildur 

Snæfríðar- og Gunnarsdóttir (2011) benda á í sínum rannsóknum á konum í hefðbundnum 

karlagreinum í Háskóla Íslands. Síðast en ekki síst benda rannsóknir til að meiri og 

markvissari fræðsla um nám og störf þarf að vera í grunnskólum svo fleiri nemendur, og 
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þar af leiðandi stúlkur, skoði verk- og iðnnám í framhaldskólum sem mögulega leið (Betz, 

2005; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2000; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. 

Arnkelsson, 2005; Helga Tryggvadóttir, Hildur Ingólfsdóttir, Jóhanna Lúvísa Reynisdóttir, 

Rannveig Óladóttir, Sigrún María Hákonardóttir og Sigríður Bílddal, 2014; Sandra Hlín 

Guðmundsdóttir, 2015; Unnur Ásbergsdóttir, 2016).  

Markmið þessarar rannsóknar er að skoða reynslu stúlkna sem hafa valið hefðbundna 

karlagrein í framhaldsskóla, hvers vegna þær völdu viðkomandi námsleið og hvernig tekið 

er á móti þeim. Niðurstöðurnar gefa vonandi upplýsingar um ástæður þess að svona fáar 

stúlkur velja hefðbundnar karlagreinar í verk- og iðngreinum í framhaldsskólum.  

1.1 Staða starfsnáms 

Á vefnum www.kvennastarf.is sem Samtök iðnaðarins ásamt skólum sem bjóða upp á iðn- 

og verknám halda úti kemur fram að aðeins sextán prósent þeirra sem hafa lokið 

sveinsprófi í löggildri iðngrein eru konur (Samtök iðnaðarins o.fl., 2017). Í langflestum 

iðngreinum eru því karlar í miklum meirihluta. Árið 2016 til 2017 voru karlar rúmlega þrír 

af hverjum fjórum sem luku sveinsprófi og fjórir að hverjum fimm sem útskrifuðust sem 

iðnmeistarar (Hagstofa Íslands, 2019b). Þetta er ekki séríslenskt, til dæmis má nefna að  í 

rannsókn á konum í störfum húsasmiða í Bandaríkjunum kom fram að í engri 

byggingagrein þar í landi voru konur fleiri en níu prósent og í flestum byggingagreinum 

var hlutfall kvenna lægra en þrjú prósent (Byrd, 1999). Hér á landi er hlutfall kvenna í 

byggingagreinum svipað eða jafnvel lægra (Samtök iðnaðarins o.fl., 2017). Um eitt 

prósent nemenda í rafvirkjun eru konur, um tvö og hálft prósent í pípulögnum og aðeins 

um hálft prósent nemenda í húsasmíði eru konur. Kynjaslagsíðan í þessum greinum er 

skýr en í þessum kafla verður fjallað nánar um það, stefnu stjórnvalda og hvernig þetta 

birtist í námsvali ungs fólks. 

1.1.1 Stefna stjórnvalda 

Átaksverkefni hafa einnig verið hér á landi. Umræðan um að jafna stöðu bóknáms og 

starfsnáms er ekki ný af nálinni en áhyggjur stjórnvalda á stöðu verknáms hér á landi ná 

aftur til miðrar síðustu aldar (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018). Ýmsar leiðir til úrbóta hafa verið 

reyndar af stjórnvöldum, skólum og atvinnulífinu en lítill árangur unnist. Ein af aðgerðum 

stjórnvalda var að setja saman starfsnámsnefnd sem hafði það markmið að koma fram 
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með hugmyndir af aðgerðum til að bæta stöðu starfsnáms (Starfsnámsnefnd, 2006). Ein 

af tillögum nefndarinnar var að ekki ætti að tala um bóknámsbrautir sem stúdentsbrautir. 

Nám á starfsnámsbraut og bóknámsbraut ætti að vera jafngilt og nemendur ættu því að 

eiga jafna möguleika á að ljúka stúdentsprófi. Það var mat nefndarinnar að mikil áhersla í 

samfélaginu á stúdentsprófið hafi komið niður á aðsókn nemenda í verknám. Með því að 

gera stúdentspróf af bóknáms- og verknámsbrautum jafngild myndu fleiri nemendur velja 

verknám að loknum grunnskóla. Í núgildandi aðalnámskrá framhaldsskóla (2013) er því 

ekki fjallað um sérstakar stúdentsbrautir heldur lögð áhersla á að nemendur geti lokið 

stúdentsprófi bæði af bóknáms- og starfsnámsbrautum.  

Þetta markmið er því miður ekki einfalt í framkvæmd þegar betur er skoðað. Á 

langflestum starfsnámsbrautum framhaldsskólanna er takmarkað rými fyrir að velja 

aukalega bóklegar námsgreinar til að ljúka stúdentsprófi meðfram sveinsprófi (Elsa 

Eiríksdóttir o.fl., 2018). Þeir nemendur sem hafa áhuga á að ljúka stúdentsprófi af 

starfsnámsbraut þurfa því í mörgum tilvikum að vera lengur í skóla en ef þeir væru að 

ljúka stúdentsprófi af bóklegri braut. Í raun er því bóklegt eða verklegt nám til 

stúdentsprófs ekki að fullu sambærilegt. Það má því segja að aðgerðir til að reyna jafna 

stöðu starfsnáms með því að reyna auðvelda nemendum að ljúka jafnframt stúdentsprófi 

hafi ekki borið árangur og hafi ekki orðið til þess að fjölga nemendum í starfsnámi eins og 

ætlunin var. Leiðin sem langflestar stúlkur velja að loknum grunnskóla er enn sú að ljúka 

stúdentsprófi af bóklegri námsbraut í framhaldsskóla. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gat út svokallaða hvítbók árið 2014 sem fjallaði 

um umbætur í menntun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014). Í hvítbókinni 

voru kynntar aðgerðir til að fjölga nemendum í starfsnámi. Aðgerðirnar áttu að felast í að 

auka náms- og starfsráðgjöf við nemendur, stytta og endurskipuleggja starfsnám og 

tengja það fagháskólastigi. Þannig átti að auka áhuga á starfsnámi og gera það meira 

aðlaðandi fyrir nemendur. Mörg önnur átaksverkefni væri hægt að nefna. Eitt þeirra er til 

að mynda Gert verkefnið sem Samtök iðnaðarins, Mennta- og menningarmálaráðuneytið 

og Samband íslenskra sveitarfélaga stendur fyrir til að efla starfsmenntun í landinu. 

Markmið verkefnisins er að auka áhuga grunnskólanemenda á raunvísindum og tækni 

(Samtök iðnaðarins, Samband íslenskra sveitafélaga og Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2019).  
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Eitt af stefnumálum ríkistjórnarinnar sem nú er við völd er að efla verk- og iðnnám í 

þágu fjölbreytni og öflugra samfélags. Þetta markmið var kynnt í nóvember 2017 þegar 

ríkistjórnin hóf störf og fjallað er um það í sáttmála Framsóknarflokks, Sjálfstæðisflokks 

og Vinstrihreyfingarinnar græns framboðs um ríkisstjórnarsamstarf og eflingu Alþingis 

(Stjórnarráð Íslands, 2017). 

Áhugi stjórnvalda á að jafna stöðu bóknáms og starfsnáms er enn fyrir hendi eins og 

nýlegar aðgerðir sýna (Samtök Iðnaðarins, 2018). Í október á síðasta ári lögðu níu 

þingmenn fram frumvarp til laga á Alþingi um að sveinspróf og stúdentspróf hefði jafna 

stöðu til inntökuskilyrða í Háskóla á Íslandi. Flutningsmenn tillögunnar vildu hvetja 

stjórnvöld til að taka stærri skref til að efla iðnnám í landinu og bæta ímynd starfsnáms. 

Frumvarpið var ekki samþykkt en í maí 2019 skrifaði Menntamálaráðherra, Háskólinn í 

Reykjavík, Tækniskólinn, Rafmennt, Iðan fræðslusetur og Samtök iðnaðarins undir 

viljayfirlýsingu um að efla háskólanám að loknu iðnnámi (Samtök iðnaðarins, 2019). 

Markmið viljayfirlýsingarinnar er að reyna jafna vægi sveinsprófs og stúdentspróf sem 

undirbúning fyrir áframhaldandi nám í háskóla hér á landi. Menntamálaráðherra benti á 

við þetta tilefni að þetta væri einn liður í að framfylgja stefnu stjórnvalda í að efla iðn- og 

verknám í landinu.    

Af ofantöldu má sjá að mikill vilji er hjá stjórnvöldum, skólum og atvinnulífinu til að 

fjölga nemendum í starfsnámi og margvíslegar aðgerðir verið reyndar á undanförnum 

árum sem áhugavert er að skoða hvort hafi borið árangur.  

1.1.2 Kynjað starfsnám 

Alltof fáir nemendur burtséð frá kyni velja starfsnám að loknum grunnskóla og er það 

mikið áhyggjuefni. Nýnemum í starfsnámi fer fækkandi eins og sést í tölum sem Hagstofan 

tók saman um nýnema í framhaldsskólum á árunum 1997 til 2016 og sýnt er á mynd 1. 

(Hagstofa Íslands, 2018b). Þar kemur fram að aðeins 16% nýnema velja starfsnám og 

meirihluti þeirra eru drengir.  
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Í nýlegri samantekt frá Hagstofunni kemur fram að aðeins um þrír af hverjum tíu 

nemendum í framhaldsskólum voru í starfsnámi haustið 2018 (Hagstofa Íslands, 2019a). 

Þar kemur einnig fram að um 70% nemenda í framhaldsskólum eru í bóknámi og af þeim 

sem eru í starfsnámi eru karlar í miklum meirihluta og hefur bilið á milli kvenna og karla í 

starfsnámi aukist frá árinu 2017 til 2018.   

 

 

Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2016) um sérkenni námsferils 

starfsnámsnemenda í framhaldsskóla kemur fram að þrátt fyrir að meirihluti nemenda á 
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aldrinum 17 til 24 ára segist hafa líkað betur við verklegar greinar í grunnskóla er aðeins 

lítill hluti þeirra sem velur verklegt nám í framhaldsskóla. Sömu niðurstöður eru í 

rannsókn Svanhildar Svavarsdóttur (2010) sem skoðaði á hverju nemendur í 10. bekk 

byggja val sitt á framhaldnámi en þrátt fyrir að rúmlega helmingur nemenda hefði meiri 

áhuga á verklegu námi var um 70% þeirra sem valdi bóklegt nám í framhaldsskóla að 

loknum grunnskóla.  

Nemendur í starfsnámi eru einnig mun eldri en nemendur í bóknámi eins og kemur 

fram á tölum frá Hagstofunni en þar kemur fram að meðalaldur starfsnámsnemenda við 

upphaf starfsnáms var 22 ár á tímabilinu 1997 til 2016 (Hagstofa Íslands, 2018b). 

Meðalaldur nemenda í bóknámi var 16 ára á sama tímabili og hefur bilið aukist á síðustu 

tíu árum eins á sést á mynd 2.  

 

Á mynd 2 má sjá að aðeins lítill hluti nemenda velur starfsnám strax að loknum 

grunnskóla og af þessum litla hluta eru flestir drengir. Það eru því sárafáar stúlkur sem 

velja sér starfsnám við 16 ára aldur og flestar stúlkur fara í bóknám. Í rannsókn Katrínar 

Bjargar Ríkharðsdóttur (2011) á konum sem störfuðu við húsasmíði og tölvunarfræði kom 

fram að allar konurnar sem rætt var við höfðu farið seint í viðkomandi nám. Þær fóru í 

upphafi á hefðbundnar bóklegar námsbrautir í framhaldsskóla en fundu sig ekki þar. 

Rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2016) styður við þetta því þar kom einnig fram að 

nemendur í starfsnámi tóku ákvörðun um að fara í starfsnám síðar en nemendur í 

bóknámi. Niðurstaðan í rannsókn Þuríðar Óskar (2011) var jafnframt að konur sem velja 
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óhefðbundnar greinar í háskólanámi eins og verkfræði þurfa meiri hvatningu og stuðning 

en drengir. Líklegt er að það eigi einnig við um stúlkur sem velja hefðbundnar karlagreinar 

í framhaldsskóla.  

Margar starfsgreinar og námsbrautir eru einnig mjög kynjaskiptar (Hagstofa Íslands, 

2012). Konur eru til dæmis í miklum meirihluta í umönnunarstörfum og árið 2011 voru 

964 (94%) konur skráðar á móti 66 (6%) körlum á námsbrautum sem flokkast undir 

heilbrigði og velferð. Það sama er að segja um karlmenn í byggingagreinum og þá 

námsbrautum sem tilheyra verkfræði, framleiðslu og mannvirkjagerð en árið 2011 voru 

2695 (89%) karlmenn skráðir á þeim námsbrautum á móti 320 (11%) konum. Á sumum 

brautum er kynjaskiptingin jafnvel enn meiri eða algjör eins og í rafiðnfræði, múraraiðn 

og stálsmíði þar sem einungis karlmenn voru skráðir árið 2011. Sama ár voru einungis 

konur skráðar á tanntæknabraut, læknaritabraut og í kjólasaum (Hagstofa Íslands, 2012). 

 Þegar staða kvenna á vinnumarkaði hér á landi er skoðuð sérstaklega kemur í ljós að 

atvinnuþátttaka kvenna á Íslandi er mikil og var árið 2001 83% en meðaltal OECD ríkja var 

þá 62% (Forsætisráðuneytið, 2004). Frá þessum tíma hefur atvinnuþátttaka kvenna hér á 

landi haldist há og eins hefur konum í námi fjölgað mikið á síðustu árum (Hagstofa Íslands, 

2018a). Konur eru í meirihluta þeirra sem ljúka háskólanámi en það segir ekki alla söguna 

því þegar nánar er skoðað eru 35% kvenna á vinnumarkaði að vinna í skólum eða á 

heilbrigðisstofnunum og karlar eru enn í miklum meirihluta í iðn- og tæknigreinum. Það 

getur því verið erfitt fyrir ungmenni sem eru ekki komin með fullmótaðar hugmyndir um 

hvað þau vilja starfa við í framtíðinni að ganga á móti þessum hefðbundnu 

kynjahugmyndum sem tengjast störfum í samfélaginu.  

Að vera eina stelpan í námi eða eini strákurinn getur þannig orðið hindrun í námsvali 

einstaklingsins (Betz, 2005). Hvernig kynin hugsa um störf er einnig ólíkt og fyrirmyndir 

hafa þar mikil áhrif. Ef stúlkur sjá sjaldan eða aldrei konur í störfum rafvirkja eða 

húsasmiða er ólíklegra að þær sýni áhuga á þeim störfum. Í rannsóknum Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur og Guðmundar B. Arnkelssonar (2005, 2013) á kynjamun í hugrænni 

kortlagningu starfa kom fram að kynin hugsa ólíkt um störf og þá sérstaklega þau störf 

sem teljast til kvennastarfa. Munurinn var einnig í störfum sem teljast karlastörf þó hann 

væri minni og stúlkur meta til dæmis starf rafvirkja nokkuð hátt hvað varðar gagnsemi, 

ábyrgð, virðingu og tekjur en sýndu því engu að síður mjög lítinn áhuga. Í nýlegri rannsókn 
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Grétu Bjarkar Guðráðsdóttur (2018) sem fjallaði um kynjamun í starfsáhuga kom fram að 

hugsun ungs fólks um störf stýrist af kynbundinni hugsun og félagsmótun mótar áhuga 

þeirra á ólíkum störfum. Ungt fólk velur sér því frekar nám og störf sem eru dæmigerð 

fyrir þeirra kyn. Annað sem kom fram í rannsóknunum Guðbjargar og Guðmundar (2005, 

2013) og Grétu Bjarkar (2018) var að strax við 15 ára aldur var starfshugsunin orðin mjög 

kynbundin. Það gefur okkur vísbendingar um að fræðsla um nám og störf þarf að byrja 

mun fyrr en á lokaári grunnskólans og mikilvægt er að hafa í huga hversu ólík hugsun 

kynjanna er um störf. 

Það er margt sem getur haft áhrif á námsval hjá ungu fólki. Staða og ímynd starfsnáms 

í samfélaginu og kynjaskipting milli starfsgreina eru vissulega áhrifaþættir en það er fleira 

sem kemur til sem vert er að hafa í huga þegar námsval ungs fólks er skoðað. 

1.1.3 Þættir sem hafa áhrif á námsval  

Þar sem yfir 80% nemenda velja að fara í bóknám í framhaldsskóla þrátt fyrir að yfir 

helmingur nemendanna segist hafa meiri ánægju af verklegum námsgreinum (Kristjana 

Stella Blöndal o.fl., 2016) þá eru greinilega fleiri þættir en einungis áhugi sem hefur áhrif 

á val nemenda.  

Foreldrar hafa oft sterka skoðun á því hvaða nám hentar barninu þeirra best og vilja 

jafnvel að barnið fari í sama skóla og þau voru í og ljúki stúdentsprófi því það er leiðin sem 

þau fóru sjálf (Elsa Eiríksdóttir o.fl., 2018; Kristjana Stella Blöndal o.fl., 2016). Eins er það 

algeng skoðun hjá foreldrum að með því að velja stúdentspróf af bóklegri braut haldi 

einstaklingurinn flestum möguleikum opnum í framtíðinni. Ef nemandi lýsir áhuga á að 

fara í starfsnám eru margir foreldrar sem telja betra fyrir barnið að ljúka fyrst 

stúdentsprófi af bóklegri braut og fara að því loknu í starfsnám í stað þess að hvetja barnið 

til að ljúka stúdentsprófi af starfsnámsbraut. 

Fyrirmyndir eru mikilvægar í náms- og starfsvali og líklegra er að nemendur sem velja 

sér verknám eigi foreldri sem hefur farið í iðnám eins og kom fram í rannsókn Kristjönu 

Stellu Blöndal o.fl.(2016). Í þeirri rannsókn kom fram að algengara væri að nemendur í 

starfsnámi ættu foreldri sem væri með starfsmenntun. Í rannsókn Katrínar Bjargar 

Ríkarðdóttur (2011) á reynslu kvenna sem höfðu valið sér óhefðbundið nám fyrir þeirra 

kyn áttu til að mynda allar stúlkurnar feður eða aðrar karlfyrirmynd í nærumhverfi sínu 

sem höfðu farið í iðnnám. Betz (2005) hefur bent á að skortur á fyrirmyndum virkar sem 
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hindrun á náms- og starfsval kvenna. En ef fyrirmyndir eru fyrir hendi eru þær hins vegar 

stuðningur við óhefðbundið náms- og starfsval hjá konum. 

Í rannsókn Hrafnhildar Snæfríðar- og Gunnarsdóttur (2011) á menningu innan raun- og 

tæknivísindagreina í Háskóla Íslands kom fram að algengt væri að konur skilgreindu sig 

sem strákastelpur til þess að falla betur inn og verða frekar hluti af hópnum. Þannig 

reyndu konur að samsama sig umhverfinu. Konurnar samsömuðu sig körlum í 

áhugamálum, hegðun og klæðaburði og greindu sig frá því kvenlega með því að segjast 

ekki hafa áhuga á því sem almennt telst kvenlegt. Mögulegt er að stúlkur sem hafa áhuga 

á námi í framhaldsskóla þar sem meirihlutinn eru drengir hafi einnig ríkari tilhneigingu til 

að skilgreina sig sem strákastelpur til að falla betur að umhverfinu. Í rannsókn Hrafnhildar 

kom einnig fram að konur fara síður í raun- og tæknigreinar vegna þess að þær skortir 

kjark og líklegt er að það eigi einnig við um stúlkur og hefðbundnar karlagreinar í 

framhaldsskólum.  

Stór hluti nemenda velur sér nám í framhaldsskóla út frá búsetu og sækir um nám í 

framhaldsskóla í sínu nærumhverfi þrátt fyrir að ekki séu lengur reglur um ákveðinn 

hverfaforgang eins og var. Þetta hefur þó verið að breytast á undanförnum árum og eins 

og kemur fram í rannsóknum Ásgerðar Bergsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur 

(2018) á starfsháttum framhaldsskóla og félagslegu samhengi þeirra . Eftir að reglunum 

um hverfaforgang var breytt hafa sumir skólar veitt þeim nemendum sem eru með hæstu 

einkunnirnar forgang og hefur það haft mikil áhrif á möguleika nemenda á að fá inngöngu 

í ákveðna skóla. Vinsælustu skólarnir geta þannig valið inn nemendur með hæstu 

einkunnirnar í kjarnagreinunum íslensku, stærðfræði og ensku og samkeppnin um 

inngöngu er mikil. Undanfarin ár eru vinsælustu skólarnir allir skólar sem bjóða einungis 

upp á bóklegt nám til stúdentsprófs á þremur árum. Skólar sem falla undir þessa 

skilgreiningu eru til dæmis Verzlunarskóli Íslands, Menntaskólinn í Reykjavík og 

Kvennaskólinn í Reykjavík. Hinir framhaldsskólarnir eru með mun fjölbreyttara 

námsframboð sem er blanda af margvíslegum bóknáms- og starfsnámsbrautum og 

námstíminn er sveigjanlegur. Stéttskipting á milli hverfa í höfuðborginni hefur verið að 

aukast (Ásgerður Bergsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018). Það hefur haft áhrif á 

samsetningu nemendahópanna innan þeirra skóla sem hafa að stórum hluta verið með 

nemendur úr sínu nærumhverfi. Nemendahópurinn á milli skólanna er því mjög ólíkur og 
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skólarnir sem bjóða upp á verk- og iðnnám teljast til þeirra skóla sem eru ekki eins 

eftirsóknarverðir. 

Félagslíf innan skólanna er einnig ólíkt og er mun virkara félagslíf í vinsælu 

bóknámsskólunum en þeim skólum sem eru minna vinsælir (Ásgerður Bergsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2018). Það getur einnig haft áhrif á val nemenda þegar þeir 

velja sér framhaldsskóla því fyrir margt ungt fólk er mikilvægt að geta tekið virkan þátt í 

félagslífinu meðfram náminu. Væntingar um félagslíf geta þannig haft áhrif á val á námi 

og skóla eins og kom fram í rannsóknum Helgu Júlíusdóttur (2019) um námsval nemenda 

í Menntaskólanum á Akureyri og Verkmenntaskólanum á Akureyri og Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010). Í rannsókn Svanhildar (2010) var kannað hvað hafði áhrif á val 

nemenda á framhaldsnámi og var félagslíf framhaldsskólanna einn af mikilvægustu 

þáttunum en yfir 80% nemenda sagði að félagslífið skipti máli. Umræðan um að í 

ákveðnum skólum sé skemmtilegra og öflugra félagslíf getur þannig haft áhrif á val 

nemenda á námi eins og kemur fram í rannsókn Helgu (2019).  

Af framantöldu má sjá að val á námi í framhaldsskóla getur verið erfitt og margslungið 

og margt sem getur haft áhrif á val einstaklinga. Þættir eins og skortur á fyrirmyndum, 

ímynd skólanna, félagslífið eða kröfur foreldra og samfélagsins eru allt þættir sem skipta 

máli og hafa komið fram í rannsóknum hérlendis. Fyrir stúlkur sem hafa áhuga á sviðum 

sem eru óhefðbundin fyrir þeirra kyn er það jafnvel enn flóknara. Þá getur verið mikilvægt 

að skoða þætti eins og áhuga, trú á eigin getu og áhrif umhverfisins til að átta sig betur á 

hvað hefur áhrif á námsval stúlkna sem velja sér óhefðbundið nám fyrir þeirra kyn.   

1.2 Kenningar um náms- og starfsval 

Kenningar sem fjalla um náms- og starfsval varpa gagnlegu ljósi á val einstaklinga og 

helstu áhrifaþætti. Hvaða hindranir eru í vegi og hvers konar stuðnings er þörf. Í þessari 

rannsókn er einkum litið til þriggja kenninga. Fyrst verður fjallað um kenningu Holland 

(1997) um áhuga sem fjallar um samspil áhuga og umhverfis. Áhugi er einn af lykilþáttum 

í náms- og starfsvali einstaklinga og því valið að skoða námsval viðmælenda með hliðsjón 

af kenningu Holland. Þá er það félagslega og hugræna starfsferilskenningin (Lent, 2013) 

sem bendir á að það sé fleira en samspil einstaklings og umhverfis sem stýrir náms- og 

starfsvali eins og trú á eigin getu. Samkvæmt þeirri kenningu hefur trú á eigin getu 

sérstaklega mikil áhrif á náms- og starfsval hjá konum og því getur hún hjálpað okkur að 
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skilja hvers vegna stúlkur velja síður greinar þar sem karlar eru í meirihluta. Síðast er það 

félagsfræðikenning Bourdieu (2001) sem fjallar um hvernig misrétti í samfélögum viðhelst 

með óskrifuðum og ómeðvituðum reglum og hefðum sem meðal annars stýra kynbundnu 

náms- og starfsvali. En kenning Bourdieu getur varpað ljósi á þau félagslegu öfl sem gera 

það að verkum að stúlkur velja síður nám og störf sem teljast karllæg. 

1.2.1 Áhugasviðskenning John Holland 

Sú kenning sem er líklega einna mest notuð af náms- og starfsráðgjöfum í grunnskólum 

hér á landi er kenning John Holland (1997) um áhuga (e. a theory of vocational choice and 

adjustment). Samkvæmt kenningu Holland þá er hægt að flokka starfsáhuga fólks í sex 

svið eftir áhuga og það sama er hægt að gera með einkenni náms og starfa. Þannig er 

hægt að para saman áhuga einstaklings og möguleg störf eða námsleiðir. Þessir sex svið 

kallast handverkssvið (e. realistic), vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), 

félagssvið (e. social), athafnasvið (e. enterprising) og skipulagssvið (e. conventional) 

(Holland, 1997; Sharf, 2013; Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2007). Náms- og 

starfsráðgjafar í grunnskólum nýta sér margir áhugasviðspróf sem byggja á kenningunni. 

Áhugsviðsprófin sýna nemendum hvar á sexhyrningi Holland áhugasvið þeirra liggur og 

hægt er að para niðurstöðurnar saman við námsbrautir framhaldsskólanna. Þannig geta 

náms- og starfsráðgjafar bent nemendum á mögulegar námsbrautir sem gætu vakið 

áhuga hjá þeim. Nemendur sem hafa áhuga á mannvirkja- og byggingagreinum eru líklega 

háir á handverkssviði en nemendur sem velja sér náttúrufræðibraut á vísindasviði.  

Áhugasviðskannanir hafa verið gagnrýndar fyrir að sýna ákveðinn kynjamun sem 

endurspeglar kynjaðan vinnumarkað samfélagsins. Þannig er líklegra að stúlkur mælist 

hærri á félags- og listasviði en drengir á handverks- og vísindasviði (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2007). Það er mikilvægt að náms- og starfsráðgjafar hafi þetta í huga þegar 

þeir nota áhugasviðskannanir og hvernig þær geta takmarkað val einstaklingsins. Áhrifin 

geta verið þau að stúlkur útiloka námsleiðir eða störf sem teljast til karlastarfa og drengir 

íhuga ekki nám og störf sem teljast kvenlæg. Þessi kynjamunur í áhugasviðskönnunum 

getur þannig átt sinn þátt í að viðhalda kynjaskiptingunni í námi og störfum í samfélaginu 

(Sif Einarsdóttir, 2005).  

Nancy Betz (2005) hefur skoðað náms- og starfsval kvenna sérstakleg og telur að 

áhugasviðskannanir einfaldi of mikið náms- og starfsval. Hún bendir á að mikilvægt sé að 
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hafa í huga að konum hætti til að vanmeta hæfileika sína á ákveðnum sviðum. Áhugi 

þeirra á kvenlægum störfum frekar en karllægum er frekar vegna umhverfisins en ekki 

áhuga þeirra sjálfra í raun. Stúlkur skora lægra á vísindasviði þar sem nám og störf sem 

snúa að tækni, vinnu með vélar og að vinna utandyra tilheyra en hærra á félagssviði vegna 

þess að þær skortir reynslu af vísindasviði úr skólakerfinu og úr uppeldinu (Betz, 2005). 

Samkvæmt rannsóknum Betz eru stúlkur líklegri til að velja sig frá greinum í skóla sem 

tengjast vísindasviði vegna þess að þær hafa síður trú á eigin getu á þeim sviðum og þær 

fá síður hvatningu frá foreldrum. Foreldrar eru einnig ólíklegri til að kenna dætrum sínum 

að gera við bíla, smíða eða gera við hluti á heimilinu en sonum sínum. Stúlkur fara þannig 

á mis við að kanna áhuga sinn á ákveðnum sviðum vegna kynbundinna staðalmynda um 

hvernig konur eigi að vera og það hefur áhrif á niðurstöður áhugasviðsprófa (Betz, 2005).  

Í rannsókn Grétu Bjarkar Guðráðsdóttur (2018) á kynjamun við starfsval var 

niðurstaðan að kynjamunur var sérstaklega mikill á handverks- og félagssviði sem og á 

vísinda- og skipulagssviði. Í rannsókn Grétu höfðu drengir mun meiri áhuga á 

handverkssviði og störfin á því sviði höfðu karllæga ímynd. Sama var að segja um störf á 

vísindasviði. Stúlkur höfðu hins vegar mun meiri áhuga á félagssviði og störfum tengdu 

því eins og í umönnun og þjónustu. Annað sem kom fram í rannsókninni var að kynjaður 

áhugi minnkar með hækkuðum aldri og mælist marktækt lægri á aldrinum 22 til 24 ára 

heldur en við 17 til 18 ára aldur. Við lok grunnskóla velja nemendur því frekar námsleiðir 

sem teljast dæmigerðar fyrir þeirra kyn burtséð frá því hvar áhugasvið þeirra í raun liggur. 

Búseta hefur einnig áhrif á starfsáhuga og einkum áhuga innan handverkssviðs eins og 

rannsókn Arnheiðar Daggar Einarsdóttur (2016) leiddi í ljós. Ungt fólk sem býr í dreifbýli 

hefur almennt meiri áhuga á handverkssviði sem mótast af því umhverfi sem þau búa í. 

Þetta er gott að hafa í huga þegar áhugi ungs fólks er skoðaður og mikilvægt að í boði sé 

fjölbreytt kynning á námi og störfum.   

1.2.2 Félagsleg og hugræn starfsferilskenning 

Vanmat stúlkna á eigin getu er lykilþáttur í félagslegu og hugrænu starfsferilskenningunni 

(e. social cognitive career theory) (Lent, 2013). Kenningin er samrunakenning annarra 

eldri kenninga, meðal annars á félagsnámskenningu Alberts Bandura (1986). Kenningin 

byggir á um 30 ára rannsóknum og reynslu af ráðgjöf þeirra Steven Brown, Gail Hackett 

og Robert Lent (Lent, 2013; Sharf, 2013). Lykilhugtök kenningarinnar eru trú á eigin getu 
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(e. self efficacy), væntingar um útkomu (e. outcome expectations) og persónuleg markmið 

(e. goals). Kenninguna má rekja til rannsókna Hackett og Betz (1981) sem komust að þeirri 

niðurstöðu að trú á eigin getu hefði meiri áhrif á starfsþróun meðal kvenna en áhugi, gildi 

eða hæfni. Félagslega og hugræna starfsferilskenningin leggur enn fremur áherslu á 

hvernig hindranir og stuðningur hafa áhrif á starfsþróun einstaklinga (Lent, 2013). Dæmi 

um hindranir geta verið staðalmyndir, kynbundin hlutverk, kynferðisleg áreitni, skortur á 

fjármagni, togstreita í fjölskyldu eða skortur á upplýsingum um nám og störf (Ericson og 

Schultheiss, 2009).  

Í rannsókn Þuríðar Óskar (2011) á námsvali kvenna í verkfræði- og 

náttúruvísindagreinum kom fram að konur þurfa stuðning og hvatningu til að velja 

óhefðbundna leið í námi og að þær þurfi meiri hvatningu frá foreldrum, kennurum og 

umhverfinu almennt til að velja karllæg svið. Það sama kom fram í rannsókn Lenu Rutar 

Birgisdóttur (2011) á körlum í hefðbundnum kvennastörfum en þeir fengu hvatningu og 

stuðning frá sínum nánustu til þess að velja óhefðbundna leið í starfi. Betz (2002, 2004, 

2005) hefur skoðað sérstaklega hvernig utanaðkomandi hindranir og stuðningur hefur 

áhrif á trú kvenna á eigin getu á sérstökum sviðum eins og í stærðfræði og vísindum og 

hvernig náms- og starfsráðgjafar geta komið að ráðgjöf við þennan hóp. Betz telur 

mikilvægt að konur geri sér grein fyrir að lítil trú á eigin getu hefur áhrif á náms- og 

starfsval sem er óhefðbundið fyrir konur og að lítil trú á eigin getu búi til skaðlegar 

fyrirmyndir sem síðan viðhaldi misrétti milli kvenna og karla á þessum sviðum. 

Betz (2005) bendir jafnframt á að þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna hafi aldrei verið 

meiri fara þær ekki í öll störf. Konur fara einkum í störf sem snúa að þjónustu og umönnun 

og síður í iðn- og tæknistörf. Konur ekki síður en karlar hafa þörf fyrir að ná árangri utan 

heimilisins og að finna hæfileikum sínum og áhuga farveg. Það er því áhugavert að 

stærstur hluti kvenna velja sér störf sem eru einhverskonar framlenging á hlutverki þeirra 

innan heimilisins; störfum eins og kennslu, hjúkrun, störfum sem snúa að þrifum eða við 

að aðstoða eða leiðbeina öðrum svo eitthvað sé nefnt. Ericksen og Schultheiss (2009) 

benda á að með einhæfu starfsvali kvenna séu hæfileikar þeirra ekki nýttir í samfélaginu 

til fulls og það veiti ekki öllum konum starfsánægju að starfa í þjónustu og umönnun. Í 

rannsókn á starfsáhuga 14 til 16 ára ungmenna í Bretlandi kom fram að starfsval stúlkna 

var mun fátæklegra en drengja og stúlkur völdu aðallega úr tiltölulega þröngu vali 
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kvenlegra starfa (Francis, 2002). Niðurstöður rannsókna Francis (2002) voru þær að 

stúlkur sjá færri starfsmöguleika en drengir og upplifa að færri störf henti stúlkum 

almennt eða séu viðeigandi fyrir þær. Stúlkurnar höfðu einnig lakari þekkingu á 

vinnumarkaði og störfum en drengir. Ekki er vitað til þess að þetta hafi verið skoðað 

sérstaklega hjá ungmennum hér á landi.  

Það er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að skilja hvaða hindrunum stúlkur mæta 

og hvers konar stuðning þær þurfa við náms- og starfsval. Ein stærsta hindrunin hjá 

stúlkum er lítil trú á eigin getu þegar kemur að stærðfræði og það hefur áhrif á að stúlkur 

velji nám og störf eins og verkfræði, viðskiptagreinar, tölvufræði og vísinda- og tæknistörf 

(Betz, 2005). Stúlkur velja sig gjarnan frá stærðfræði í framhaldsskólum og skortir þar af 

leiðandi mikilvægan grunn til að velja ákveðnar námsleiðir eða störf síðar meir. Það er því 

frekar takmörkuð þekking en ekki skortur á hæfileikum í stærðfræði sem stýrir náms- og 

starfsvali kvenna (Betz, 2005). Þetta er mikið áhyggjuefni þar sem sífellt meiri áhersla er 

lögð á aukna tækniþekkingu. Á vinnumarkaði framtíðarinnar verður enn meiri eftirspurn 

eftir menntuðu fólki í raungreinum eins og vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði 

(Huginn Freyr Þorsteinsson, Guðmundur Jónsson, Ragnheiður Hrefna Magnúsdóttir, Lilja 

Dögg Jónsdóttir  og Kristinn R. Þórisson, 2019). Stjórnvöld hafa einnig bent á að það geti 

skapað aukin vandamál hversu kynskiptur íslenskur vinnumarkaður er þar sem fjöldi 

starfa muni þurrkast út eða breytast verulega í framtíðinni og það geti þar af leiðandi haft 

meiri áhrif á annað kynið á vinnumarkaði.  

Í félagslegu og hugrænu starfsferilskenningunni er trú á eigin getu mikilvægasti 

þátturinn í þróun starfsferils einstaklingsins (Betz, 2002, 2004, 2005). Trú á eigin getu 

stýrir því hvaða nám einstaklingurinn velur, hvernig honum gengur í náminu og hvernig 

hann bregst við mótlæti og hindrunum. Rannsóknir hafa sýnt að konur hafa mun minni 

trú á eigin getu á sviðum sem snerta stærðfræði, vísindi, tölvur, tækni, vinnu með vélar 

eða í störfum sem eru utandyra eða sem krefjast líkamlegs styrks (Betz, 2002, 2005; Betz 

og Hackett, 1981). Rannsókn Ínu Bjarkar Árnadóttur (2014) staðfestir að þetta á einnig 

við hérlendis. Stúlkur forðast svið sem þær hafa ekki trú á eigin getu í og þar af leiðandi 

öðlast þær ekki færni á þeim sviðum og verða ekki góðar í því sem til þarf á þessum 

tilteknu sviðum. Með þessu staðfesta þær og festa í sessi kynbundnar staðhæfingar eins 

og að stúlkur séu ekki góðar í stærðfræði eða geti ekki stjórnað vélum.   
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Kynbundnar staðalmyndir geta verið skaðlegar og haft þau áhrif að stúlkur telji 

heimilisstörf og barnauppeldi mikilvægari og eftirsóknarverðari en góða frammistöðu í 

námi (Betz, 2005). Þetta hefur þau áhrif að metnaður stúlkna í námi minnkar og 

sjálfstraust þeirra dalar sem hefur áhrif á frammistöðu þeirra í námi. Skortur á kvenfyrir-

myndum á karllægum sviðum hefur mikil áhrif þar sem konur íhuga ekki störf þar sem 

engar eða fáar konur eru fyrir og skortur á fyrirmyndum verður þannig hindrun í starfsvali 

kvenna (Betz, 2002). Betz (2005) bendir á að börn læri þessar skaðlegu fyrirmyndir mjög 

snemma eða á leikskólaaldri og í fyrstu bekkjum grunnskóla sem segir okkur að fræðsla 

um nám og störf þarf að byrja snemma. Áherslan á hlutverk kvenna á heimilinu og í 

barnauppeldi hefur áhrif á starfsval þeirra en konur eru líklegri til að velja sér störf sem 

þær telja henta vel meðfram því að hugsa um börn og heimili (Betz, 2005). Kynbundnar 

staðalmyndir eru einnig skaðlegar fyrir drengi en í rannsóknum Lenu Rutar (2011) og 

Hermínu Huldar Hilmarsdóttur (2017) á körlum í hefðbundum kvennastörfum kom fram 

að karlarnir höfðu upplifað fordóma gagnvart starfsvali sínu og þeir álitnir kvenlegir eða  

samkynhneigðir. 

Betz (2005) og Hrafnhildur (2011) fjalla um hvernig skólaumhverfið mótar námsval 

stúlkna en kynferðisleg áreitni, hunsun og skortur á stuðningi gefur stúlkum þau skilaboð 

að þær eigi ekki heima á karllægum námsbrautum. Námsumhverfi sem er hlutlaust eða 

hunsar einstaklinginn og kallast á ensku „The null environment“ hefur skaðlegri áhrif á 

stúlkur en drengi (Betz, 2002, 2005). Það er vegna þess að drengir fá meiri stuðning og 

hvatningu frá samfélaginu en stúlkur í námi, til að mynda frá foreldrum, vinum eða 

kennurum og samfélagið tekur áhuga stúlkna á sviðum sem teljast óhefðbundin ekki 

alvarlega. Þetta er mikilvægt fyrir náms- og starfsráðgjafa að hafa í huga og að stuðningur 

þeirra við stúlkur er sérlega mikilvægur. Stuðningur fjölskyldu og þá sérstaklega foreldra 

er þó mikilvægastur eins og Betz (2005) bendir á og er stuðningur föður mikilvægastur hjá 

stúlkum sem velja sér nám eða starf sem er óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Betz (2002) 

bendir einnig á að það að hafa sterka karlfyrirmynd ef engar kvenfyrirmyndir bjóðast er 

lykilþáttur hjá stúlkum sem velja sér karllægar námsbrautir eða störf.   

1.2.3 Félagsfræðikenning Pierre Bourdieu 

Kenning Pierre Bourdieu (2001) um veruhátt (e. habitus) er félagsfræðikenning sem 

leggur áherslu á umhverfið en ekki á einstaklinginn eins og er í kenningu Holland um 
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áhuga og í félagslegu og hugrænu starfsferilskenningunni. Rannsóknir Guðbjargar og 

Guðmundar um kynjamun í hugrænni kortlagningu starfa (2005, 2008, 2013) byggja á 

kenningu Bourdieu. Kenningin fjallar um að svokallaður veruháttur sé einhverskonar 

menningar- og félagsauður sem einkennir hópa af sömu stétt, kyni eða búsetu og hafi 

áhrif á alla hegðun, hugsun og skynjun einstaklingsins án þess að hann geri sér grein fyrir 

því . Þannig hafi veruhátturinn áhrif á náms- og starfsval einstaklinga ómeðvitað og einnig 

á að viðhalda ákveðinni stéttskiptingu innan samfélagsins. Með þessu er hægt að skýra af 

hverju til að mynda stúlkur velji sér ekki námsbrautir þar sem fáar eða engar stúlkur eru 

fyrir, þær ómeðvitað útiloka vettvang sem er ekki hluti af þeirra veruhætti (Gestur 

Guðmundsson, 2012; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2008; Webb, Schirato og Danaher, 2004).   

Eitt af hugtökum í kenningu Bourdieu (2001) er vettvangur (e. field). Vettvang má skýra 

sem umhverfi þar sem ákveðinn hópur hefur sameiginleg gildi og óskrifaðar reglur og er 

sammála um hvað séu eftirsóknarverð lífsgæði. Þannig myndast ákveðnar leikreglur innan 

hópsins eða vettvangsins um gæðin sem teljast vera eftirsóknarverðust og einstaklingar 

hafa ákveðna stöðu eftir því hversu góðir þeir eru í að afla sér gæðanna. Einn vettvangur 

samfélaga er valdavettvangurinn (e. field of power) og gæðin sem skipta mestu innan 

hans eru peningar og völd (Gestur Guðmundsson, 2012; Webb o.fl., 2004) . Karlmenn hafa 

alltaf ráðið yfir valdavettvanginum og það hefur ekkert breyst þrátt fyrir að konur taki nú 

meiri þátt í atvinnulífinu (Bourdieu, 2001).  

Innan menningarvettvangsins (e. cultural field) gilda hins vegar önnur gildi og reglur og 

verið að keppa um önnur gæði sem eru mótvægi við valdavettvanginn. Gæðin sem skipta 

mestu innan menningarvettvangsins eru til dæmis prófgráður, viðurkenningar eða 

vísindalegur árangur (Gestur Guðmundsson, 2012; Webb o.fl., 2004). Framhaldsskólar á 

Íslandi er dæmi um einn menningarvettvang og þar gilda ákveðnar reglur og gildi. Sumir 

skólar standa ofar en aðrir innan menningarvettvangsins og ákveðnar námsgreinar teljast 

æðri en aðrar. Það er meiri virðing borin fyrir bóklegum greinum en verklegum og 

kjarnagreinarnar stærðfræði, íslenska og enska bera mestu virðinguna. Menningarauður 

(e. cultural capital) er gjaldmiðillinn sem notaður er innan menningarvettvangsins 

(Bourdieu, 2001). Menningarauðurinn kemur úr uppeldinu og erfist á milli kynslóða. 

Menningarauðurinn er sterkasta aflið sem viðheldur misrétti innan samfélagsins (Webb 

o.fl., 2004). Þeir nemendur sem hafa alist upp á „menningarheimilum“ eiga oftast 
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auðveldara með að laga sig að skólanum en þeir sem hafa ekki þennan auð í farteskinu. 

Skólakerfið metur virði og verðleika einstaklingsins eftir menningarauðnum framar öðru 

og viðheldur þannig misréttinu. Bourdieu benti á að væntingar einstaklinga stýrast einnig 

af menningarauðnum, þannig að þeir einstaklingar sem búa ekki við mikinn 

menningarauð hafa heldur ekki mikla trú á eigin getu í skólakerfinu og hafa minni metnað 

í námi (Webb o.fl., 2004). Veruhátturinn stýrir hegðun okkar, skynjun og hugsun 

ómeðvitað og birtist í borðsiðum, fatavali og hvernig við berum okkur og alls konar 

hversdagslegum athöfnum. Veruháttur er að skynja hvað viðkomandi ber að gera eða 

hvað passar honum og til dæmis hvaða framhaldsskólar eða nám hentar. Veruhátturinn 

er síðan styrktur af umhverfinu eins og í félagslífi skólanna og framkomu kennaranna og 

einstaklingurinn fær þannig skilaboð um í hvaða skóla eða námi hann á heima.  

Bourdieu talaði um fyrirbæri sem hann kallaði táknbundið ofbeldi (e. symbolic violence) 

í tengslum við menntakerfið og hvernig það stýrir hverjum nemanda á sinn bás (Bourdieu, 

2001; Gestur Guðmundsson, 2012; Webb o.fl., 2004). Táknbundið ofbeldi eru þær 

takmarkanir sem veruhátturinn setur okkur, við sjáum ekki möguleikana eða tækifærin í 

kringum okkur því þau eru ekki hluti af okkar veruhætti. Sem dæmi velja stelpur ekki 

námsleiðir sem teljast karllægar eins og bifvélavirkjun eða karlar umönnunarstörf því það 

er ekki hluti af þeirra veruhætti. Það væri hægt að segja að þær hindranir sem fólk mætir 

vegna óskrifaðra reglna og hefða séu táknbundið ofbeldi og einnig takmarkanir og misrétti 

sem fólk er beitt vegna kyns, uppruna, bakgrunns eða félagslegrar stöðu. Í rannsókn 

Hrafnhildar (2011) á menningu innan raun- og tæknivísindagreina í Háskóla Íslands kom 

þetta greinilega fram þar sem orðræðan var neikvæð í garð kvenna og konurnar í 

rannsókninni höfðu upplifað fordóma og áreitni. Eins má sjá þetta í rannsóknum Lenu 

Rutar (2011) og Hermínu Huldar (2017) þar sem karlarnir höfðu orðið fyrir fordómum 

vegna þess að þeir völdu hefðbundin kvennastörf, þóttu kvenlegir og starfsvalið þeirra 

ógn við hlutverk þeirra sem fyrirvinnu.  Webb o.fl. (2004) benda á að skýrasta dæmið um 

hvernig  táknbundnu ofbeldi er viðhaldið með vanþekkingu eða misskilnings er þegar 

konur trúa því að þær séu veikara kynið. Að konur trúi því að þær séu á einhvern hátt 

viðkvæmari en karlar og geti síður en karlar sinnt líkamlega eða andlega erfiðum störfum. 

Betz (2004) bendir einnig á að konur skorti trú á eigin getu á ákveðnum sviðum eins og til 

dæmis stærðfræði sem hefur ekkert með raunverulega getu að gera. Konum hættir því til 

að útiloka eða forðast ákveðin störf eða námsleiðir og hafa minni væntingar um árangur 
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á ákveðnum sviðum þar sem þær hafa litla trú á eigin getu í og eru ekki hluti af þeirra 

veruhætti.  

Annað hugtak sem tengist kenningunni er svokallað brjóstvit (e. practical sense) sem 

væri hægt að skýra sem getu einstaklings til að finna sig á ákveðnum vettvangi (Bourdieu, 

2001; Gestur Guðmundsson, 2012; Webb o.fl., 2004). Þegar einstaklingur er í aðstæðum 

sem eru hluti af hans vettvangi og veruhætti og innan um fólk með svipaðan veruhátt 

líður honum eins og fiski í vatni og kallaði Bourdieu það að hafa brjóstvit. Á móti líður 

einstaklingnum eins og fiski á þurru landi í aðstæðum sem eru ekki hluti af hans vettvangi 

og veruhættis eins og í námi þar sem fáar eða engar aðrar stúlkur eru fyrir.  

Bourdieu (2001) vildi meina að það væru þrjú lögmál sem væru við völd í kynjaskiptu 

náms- og starfsvali. Það fyrsta er að konur velja frekar störf sem eru framlenging á 

hlutverki þeirra á heimilinu, það er umönnun, kennsla og þjónusta. Annað lögmálið er að 

konur geta ekki ráðið yfir eða stjórnað körlum og það skýrir meðal annars hvers vegna 

gengið er fram hjá konum þegar ráðið er í stjórnunarstöður eða þegar kemur að 

stöðuhækkunum innan fyrirtækja. Þriðja lögmálið er að karlar hafa einkarétt á störfum 

sem snúa að tækni og vinnu með vélar. Þessi lögmál eru enn í fullu gildi þrátt fyrir að 

miklar breytingar hafi orðið með aukinni þátttöku kvenna á vinnumarkaði og mikilli 

fjölgun kvenna í háskólanámi. Lögmálin skýra vel hvers vegna konur velja ekki nám og 

störf þar sem fáar en engar konur eru fyrir, nám og störf sem snúa að tækni og vinnu með 

vélar og fá ekki nægilegan stuðning frá skólakerfinu og samfélaginu til að velja 

óhefðbundin svið. 

Veruháttur, táknrænt ofbeldi, menningarlegt auðmagn, brjóstvit og vettvangur hafa 

mikil áhrif á náms- og starfsval. Fólk velur frekar námsleiðir og störf sem tilheyra þeirra 

vettvangi og veruhætti (Gestur Guðmundsson, 2012). Við veljum nám og störf eftir 

ákveðnum félagsrásum og veljum það sem við þekkjum og sjáum ekki annað. Við erum 

beitt táknrænu ofbeldi með því að námsleiðum og störfum er ómeðvitað haldið frá okkur 

sem eru ekki hluti af okkar veruhætti. Það hefur síðan áhrif á líðan okkar í námi og starfi 

hvort umhverfið sé hluti af okkar veruhætti. Menningarauður er afl sem er mjög stýrandi 

í menntakerfinu og ef einstaklingar búa ekki við mikinn menningarauð eiga þeir erfiðara 

uppdráttar í skólakerfinu (Webb o.fl., 2004). Nemendur með mikinn menningarauð vita 

hvað telst æskileg og eftirsóknarverð hegðun í skólanum og hvað vekur velþóknun 
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kennarans á meðan hinir upplifa skólaumhverfið frekar sem framandi og fráhrindandi 

umhverfi. Kenning Bourdieu skýrir ástæður fyrir því að stúlkur velja frekar námsgreinar 

eins og listir, samfélagsgreinar og mannvísindi og drengir vísindi, stærðfræði og verklegar 

greinar (Webb o.fl., 2004). Þrátt fyrir að margt hafi verið reynt til að breyta þessum 

hugsunarhætti í samfélaginu hjá okkur telja enn flestir þennan mun stafa af náttúrulegum 

meðfæddum mismuni á áhugasviðum kynjanna en sjá ekki að hann starfar af ólíkum 

veruhætti kynjanna. Þess vegna finnst fólki það vera eðlilegast að stúlkur velji frekar 

bóklegt nám en drengir verklegt nám eða nám í vísindum eða stærðfærði þrátt fyrir að í 

raun sé ekkert sjálfgefið við það.  

Það er margt sem getur haft áhrif á af hverju stúlkur velja síður nám og störf þar sem 

fáar stúlkur eru fyrir. Þó áhuginn sé fyrir hendi þá útiloka stúlkur ómeðvitað námsleiðir 

sem teljast dæmigerðar fyrir karla og eru ekki hluti af þeirra veruhætti. Þær vanmeta getu 

sínu á sviðum eins og í stærðfræði, í vísindum og tækni. Þær hafa ekki trú á að þær geti 

stjórnað vélum eða unnið utandyra og skortur á fyrirmyndum takmarkar náms- og 

starfsval þeirra. Karllæg menning, fordómar og áreitni fælir þær frá hefðbundnum 

karlasviðum og þær þurfa meiri stuðning frá umhverfinu til þess að velja óhefðbundnar 

leiðir í námi og störfum. Stuðningurinn getur komið frá foreldrum, kennurum eða náms- 

og starfsráðgjöfum. Markviss fræðsla um nám og störf er því mikilvæg, sérstaklega fyrir 

stúlkur sem hafa áhuga sem telst óhefðbundinn fyrir þeirra kyn.   

1.3 Fræðsla um nám og störf 

Námsbraut í náms- og starfsráðgjöf tók til starfa við Háskóla Íslands árið 1990 en fram að 

því voru fáir ráðgjafar starfandi hér á landi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2016). Þar sem 

greinin er ung eru fá verkfæri til og upplýsingakerfi um nám og störf til að mynda ekki 

verið til staðar fyrr en nýlega með útgáfu vefsins Næsta skef sem Fræðslumiðstöð 

atvinnulífsins heldur úti (2019) og vefsins Nám og störf sem Iðan fræðslusetur, Samtök 

Iðnaðarins og Rafmennt stýra (2019). Náms- og starfsfræðsla í grunnskólum hefur ekki 

náð sterkum rótum á Íslandi (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014; Unnur Ásbergsdóttir, 2016). Rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsfræðslu í 

grunnskólum hér á landi er víða ábótavant og margir nemendur fara á mis við þessa 

mikilvægu fræðslu. Aðeins lítill hluti nemenda fær náms- og starfsfræðslu og allur gangur 

á því hversu mikil eða markviss sú fræðsla er ef hún er fyrir hendi eða í höndum hvers hún 
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er í skólanum. Fræðslan einskorðast oftast við nemendur á lokaári grunnskólans eða í 10. 

bekk og hluti nemenda virðist ekki hafa skýra hugmynd um hvað náms- og starfsfræðsla 

er.   

Það hefur komið fram í rannsóknum að nemendur eru búnir að móta með sér nokkuð 

fastmótaða starfsvitund í 10. bekk og því er seint að ætla að byrja starfsfræðslu í skólum 

við þann aldur, hún þarf að byrja mun fyrr (Betz, 2005; Erickson og Schultheiss, 2009; 

Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). Náms- og starfsfræðsla 

hefur aðallega falist í fræðslu um skólakerfið og heimsóknum á vinnustaði en þyrfti að 

vera markvissari fræðsla um sjálfsþekkingu, ákvarðanatöku og fræðsla um nám og störf. 

Rannsóknir hafa sýnt að náms- og starfsfræðsla skilar árangri (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2000). Nemendur sem fá markvissa fræðslu í grunnskóla eiga auðveldara með að taka 

ákvörðun um nám í framhaldsskóla og hafa skýrari hugmyndir um möguleg 

framtíðarstörf. Þeir nemendur sem hafa fengið náms- og starfsfræðslu eru einnig virkari í 

að leita sér upplýsinga um nám- og störf og eru líklegri til að leita til náms- og 

starfsráðgjafa. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað sérstaklega um að fræða skuli 

nemendur um nám og störf og að kynna eigi fyrir stúlkum hefðbundin karlastörf og 

kvennastörf fyrir drengjum. Orðrétt segir í námskránni: 

Jafnrétti ber að hafa að leiðarljósi í náms- og starfsfræðslu með því að kynna piltum 

og stúlkum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi. 

Leitast skal við að kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á sem 

hefðbundin karla- eða kvennastörf (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).  

Það er skýrt í námskránni að nemendur eiga rétt á náms- og starfsfræðslu en henni er 

síðan hvergi gefið rými í stundatöflu eða nánar skýrt hvar hún á að vera framkvæmd. Í 

eldri námskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007) tilheyrði  náms- og starfsfræðsla 

námsgreininni lífsleikni. Lífsleikni er hins vegar ekki lengur skilgreind sem sérstök 

námsgrein og er hún nú einn af mörgum námsþáttum undir samfélagsgreinum ásamt 

sögu, landafræði, þjóðfélagsfræði, trúabragðafræði, jafnréttismálum, siðfræði og 

heimspeki (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Það er því ansi margt sem á að rúmast undir 

þaki samfélagsgreina og kannski ekki að undra að náms- og starfsfræðsla eigi erfitt 

uppdráttar í grunnskólum.   
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1.4 Rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að fá innsýn í það hvernig er að vera stúlka í 

hefðbundinni karlagrein í framhaldsskóla þar sem fáar eða jafnvel engar stúlkur eru fyrir. 

Í rannsókninni var skoðað hvers konar viðbrögð viðmælendur fengu frá sínum nánustu 

við námsvalinu, hvers konar viðmót þær hafa fengið frá umhverfinu, samnemendum og 

kennurum.  Hvers konar hindrunum þær hafa mætt og hvernig stuðning þær hafa fengið. 

Rannsókninni er ætlað að skýra hvað hafði áhrif á ákvarðanir þeirra og val á námsbraut.  

Á þessum grunni og í ljósi fyrri rannsókna hérlendis voru lagðar fram þrjár 

rannsóknarspurningar:  

1. Hver er reynsla stúlkna í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum? 

2. Hvaða hindrunum hafa þær mætt? 

3. Hvers vegna völdu þær starfsnám og hvaða stuðning hafa þær fengið við 

námsvalið? 
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2 Aðferð 

Við rannsóknina voru notaðar eigindlegar aðferðir eða níu hálf opin viðtöl og ein 

þátttökuathugun. Aðferðin hentar vel til að fá innsýn í upplifun fólks og fá fram þeirra 

skilning á aðstæðum og veruleika viðkomandi (Taylor, Bogdan og DeVoult, 2016). 

Aðferðin mætir því vel markmiðum rannsóknarinnar sem er að fá innsýn í reynslu stúlkna 

sem eru í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum.  

Gagnanna var aflað með viðtölum þar sem þau veita miklar upplýsingar á stuttum tíma 

og einni þátttökuathugun sem veitti þá beinan aðgang að umhverfinu sem var verið að 

skoða í rannsókninni. Tekin voru viðtöl við stúlkur í mannvirkja- og byggingargreinum og 

raf- og véltæknigreinum í tveimur framhaldsskólum á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin voru 

tekin í október 2018 og í maí 2019 og hvert þeirra var um klukkustund að lengd. 

Þátttökuathugunin var gerð í október 2018 á mannvirkja- og byggingagreinasviði í öðrum 

skólanna. Viðtölin voru tekin upp með samþykki þátttakenda og síðan afrituð, kóðuð og 

þemagreind. Þátttökuathugunin byggir á einni heimsókn sem stóð í 75 mínútur þar sem 

fylgst var með nemendum í kennslustund þar sem ein stúlka var í hópnum og samræðum 

við kennara og nemendur á brautinni. 

2.1 Þátttakendur 

Í gegnum starf mitt sem náms- og starfsráðgjafi hef ég reglulega verið í sambandi við 

náms- og starfsráðgjafa í framhaldsskólum. Þegar ég ákvað að skoða upplifun stúlkna á 

aldrinum 18 til 25 ára í framhaldsskólum sem voru í hefðbundnum karlagreinum var því 

nærtækast að byrja á því að leita liðsinni hjá starfsystrum mínum í framhaldsskólunum. Í 

upphafi hafði ég samband við náms- og starfsráðgjafa sem aðstoðuðu mig við að komast 

í samband við nemendur sem voru tilbúnir til að koma í viðtöl. Í byrjun sendi ég náms- og 

starfsráðgjöfunum tölvupóst þar sem ég kynnti mig og sagði frá rannsókninni. Ég óskaði 

eftir liðsinni við að ná tali af stúlkum sem væru eldri en 18 ára og helst ekki mikið eldri en 

25 ára og væru í starfsnámi á námsbrautum sem væri óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Náms- 

og starfsráðgjafarnir tóku erindi mínu vel og fundu fyrir mig nemendur  sem voru tilbúnir 

að koma í viðtal og þannig komist ég í samband við viðmælendur.   

Öllum þátttakendunum voru gefin gervinöfn til þess að tryggja nafnleynd og trúnað við 

þá en allir viðmælendur voru stúlkur á aldrinum 18 til 25 ára í starfsnámi á námsbrautum 

tveggja framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu. Námsbrautirnar voru eins og að framan 
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greinir undir sviði bygginga- og mannvirkjagreina og raf- og véltæknigreina og hér verður 

þátttakendum stuttlega lýst.  

Aðalheiður Einarsdóttir er 25 ára og hefur lokið sveinsprófi í bygginga- og 

mannvirkjagrein. Eftir grunnskóla fór Aðalheiður á náttúrufræðibraut í vinsælum 

bekkjarskóla og lauk þaðan stúdentsprófi. Eftir stúdentspróf fór hún í verknám og til 

viðbótar við sveinsprófið hefur hún tekið áfanga í raf- og véltæknigreinum. Aðalheiður býr 

hjá móður sinni, á kærasta og er að vinna sjálfstætt í sinni iðn.  

Arna Ragnarsdóttir er 23 ára og á öðru ári á raftæknigrein. Arna fór  á 

náttúrufræðibraut í hverfisskólanum eftir grunnskóla eins og flestir jafnaldrar hennar en 

fann sig ekki. Eftir það valdi hún verknám í raftæknigrein, var þar í einn vetur en tók sér 

síðan hlé og fór að vinna við fagið. Nú er hún að taka upp þráðinn í öðrum skóla og stefnir 

á að fara í háskólanám þegar hún hefur lokið námi. Arna býr hjá foreldrum sínum og á 

kærasta. 

Brynhildur Guðlaugsdóttir er 19 ára er á þriðju önn í bygginga- og mannvirkjagrein. 

Brynhildur byrjaði á náttúrufræðibraut í vinsælum bekkjarskóla en gekk ekki nógu vel og 

ákvað að skipta. Brynhildur er jafnframt að ljúka stúdentsprófi og er að fara á 

námssamning í iðninni. Brynhildur býr í foreldrahúsum.  

Erna Jónsdóttir er tvítug og er í bygginga- og mannvirkjagrein og býr í foreldrahúsum. 

Erna er að ljúka náminu og er í starfsnámi hjá litlu fjölskyldufyrirtæki í faginu. Erna fór 

beint í verknám eftir grunnskóla.  

Freyja Viðarsdóttir er 19 ára og á þriðju önninni sinni í raftæknigrein. Freyja byrjaði á 

annarri námsbraut í sama skóla að loknum grunnskóla en fann sig ekki og skipti um braut. 

Freyja ólst upp í litlu bæjarfélagi á landsbyggðinni og býr ein með móður sinni. 

Halldóra Björnsdóttir er 22 ára og er búin með eitt ár í véltæknigrein. Halldóra lauk 

stúdentsprófi á félagsfræðibraut í fjölbrautaskóla áður en hún ákvað að fara í verknám. 

Halldóra er alin upp í litlu bæjarfélagi á landsbyggðinni en býr núna ein á 

höfuðborgarsvæðinu.  

Katrín Kristjánsdóttir er 21 árs og er á loka önn í bygginga- og mannvirkjagrein og er 

einnig að ljúka stúdentsprófi. Katrín er í sambúð og er nýbúin að kaupa sér íbúð. Eftir 

grunnskóla fór Katrín í bóknám í bekkjarskóla en fann sig ekki og var þar aðeins í eina önn. 
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Eftir það fór hún á bóknámsbraut í tvær annir í framhaldsskólanum í hverfinu sem hún 

bjó í þar til hún ákvað að prófa verknám. 

Sara Guðmundsdóttir er 22 ára og er á fyrsta ári á raftæknigrein. Sara lauk nokkrum 

önnum á annarri námsbraut í sama skóla en gekk ekki nógu vel þar og er nýlega búin að 

skipta um braut. Sara býr í foreldrahúsum. 

Snjólaug Valgeirsdóttir er 19 ára og býr með móður sinni og stjúpföður. Snjólaug er 

langt komin í sínu námi og er nýkomin á námssamning í raftæknigrein hjá stóru fyrirtæki. 

Snjólaug er alin upp í bæjarfélagi úti á landi en flutti með móður sinni  til Reykjavíkur þegar 

foreldrar hennar skildu. 

Rannsakandi þekkti ekki til viðmælenda eða tengdist þeim á neinn hátt. 

2.2 Framkvæmd 

Náms- og starfsráðgjafar eða áfangastjórar framhaldsskólanna gáfu upp nöfn nemenda 

sem væru tilbúnir að taka þátt í rannsókninni ásamt netfangi, símanúmeri, fæðingarári og 

á hvaða námsbraut viðkomandi væri á. Byrjað var á að senda viðmælendum tölvupóst. Í 

tölvupóstinum sagði ég í stuttu máli frá efni rannsóknarinnar og kynnti mig. Einhverjar 

stúlkur svöruðu ekki tölvupóstinum og hringdi ég þá í þær. Ég bauðst til að koma í skóla 

viðkomandi og taka viðtalið þar á skólatíma en tvö viðtöl voru tekin utan hefðbundins 

skólatíma. Í tölvupóstum eða í símtali ákváðum við tíma og stað fyrir viðtölin og náms- og 

starfsráðgjafar skólanna eða áfangastjórar útveguðu mér aðstöðu í skólanum til þess. Í 

fjórum viðtölunum fékk ég skrifstofu stjórnenda eða námsráðgjafa til afnota, í einu 

viðtalinu fundarherbergi og í öðru tóma skólastofu. Eitt viðtal var tekið á kaffihúsi og tvö 

viðtöl voru tekin á skrifstofu á vinnustaðnum mínum.  

Stuðst var við viðtalsramma (sjá fylgiskjal 1) þar sem meðal annars var spurt um námið, 

samskipti við samnemendur og kennara, grunnskólagöngu, fjölskyldu og vini. Með 

spurningunum var reynt að fá upplýsingar um reynslu og upplifun stúlknanna í náminu, 

hvað hafði áhrif á val þeirra á námi og hvaða hindrunum þær hafa mætt. Eins voru þær 

spurðar um hvaða hugmyndir þær hefðu til þess að fjölga stúlkum á námsbrautinni sem 

þær væru á. Reynt var að skapa flæði í viðtalinu þar sem viðmælendur gátu tjáð sig 

frjálslega og því var viðtalsramminn einungis til hliðsjónar. Í viðtalinu voru notaðar opnar 

og lýsandi spurningar til að fá fram upplifun og reynslu stúlknanna.        
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Fyrir þátttökuathugunina ákvað ég að hafa samband við námsbraut í bygginga- og 

mannvirkjagrein í öðrum skólanna og er ástæðan sú að brautin er staðsett í sér húsnæði 

sem stendur svolítið frá skólanum, svæðið er stórt og fjölbreytt og ég hef góða reynslu af 

samskiptum við kennarana á brautinni. Ég byrjaði á því að senda fagstjóra brautarinnar 

tölvupóst. Í póstinum kynnti ég mig og rannsóknina og óska eftir að fá að koma í 

kennslustund og fylgjast með þegar einhver stelpa væri í tíma hjá þeim. Fagstjórinn 

svaraði erindi mínu strax morguninn eftir með símtali og bauð mig velkomna í heimsókn. 

Hann hafi rætt við eina stúlku og fengið leyfi hjá henni. Því næst  gaf hann mér upp hvenær 

stúlkan væri í kennslustundum í vikunni á eftir og sagði að ég gæti komið hvenær sem er 

á þessum tímum.  

Eftir viðtölin og þátttökuathugunina tók ég upp eigin hugleiðingar á síma sem nýttust 

mér sem minnispunktar. Þar sagði ég frá upplifun minni og lýsti umhverfinu og 

aðstæðunum nákvæmlega ásamt ýmsum hugleiðingum sem vöknuðu eftir viðtölin. 

Viðtölin voru afrituð strax að loknum viðtölum og tók það tvo til þrjá daga hvert. 

Þátttökuathugunin var skrifuð upp samdægurs og skrifað um aðdragandann og 

hugleiðingar í lokin ásamt athugasemdum rannsakanda næstu daga þar á eftir.   

Gagnasöfnun og greining gagnanna var unnin samhliða og stuðst var við vinnuferli 

grundaðrar kenningar (e. grounded theory) (Charmaz, 2014). Í upphafi var farið af stað 

með ákveðnar rannsóknarspurningar og hentugleikaúrtak valið í framhaldi. Gögnum var 

safnað með hálf opnum viðtölum þar sem stuðst var við viðtalsramma. Hvert viðtal var 

þó einstakt þar sem viðmælendur voru hvattir til að lýsa sinni upplifun og áhersla lögð á 

trúnað og nafnleynd. Eftir viðtölin voru þau afrituð og reynsla viðmælenda greind og 

upphafskóðuð. Í upphafskóðuninni voru viðtölin greind orð fyrir orð og línu fyrir línu. Að 

því loknu var markviss kóðun og reynt að finna ákveðin þemu eða fræðilega flokka í 

gögnunum þannig að gögnin mynduðu ákveðna sögu eða söguþráð.     

2.3 Áskoranir eða álitamál 

Á námsbrautum þar sem er bara ein stelpa getur orðið vandasamt að ekki sé hægt að 

rekja svörin til viðkomandi. Ef upplifun stúlknanna í náminu er til að mynda neikvæð og 

viðmótið sem þær mæta í skólanum slæmt er mögulega áskorun að fjalla um reynslu 

þeirra án þess að það komi fram um hverja er rætt hverju sinni. Til þess að koma í veg 

fyrir það voru tekin viðtöl við stúlkur af fleiri en einni braut og úr tveimur skólum. Það 
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auðveldar að setja fram niðurstöðurnar án þess að hægt sé að rekja þær til 

þátttakendanna. Einnig valdi ég að nefna ekki brautirnar nákvæmlega og nota yfirheiti til 

lýsa þeim eins og bygginga- og mannvirkjagreinar og raf- og véltæknigreinar. Þar sem allir 

viðmælendur mínir eru orðnir 18 ára eða eldri þurfti ekki sérstakt leyfi fyrir rannsókninni 

hjá forráðamönnum og efni hennar eða hópurinn er ekki sérstaklega viðkvæmur þannig 

að ekki þurfi sérstakt leyfi hjá siðanefnd. 
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvernig er að vera stúlka í hefðbundinni 

karlagrein í framhaldsskóla þar sem stúlkur eru í miklum minnihluta. Fjögur meginþemu 

komu fram í rannsókninni. Þau eru reynsla og upplifun stúlknanna af námsbrautinni, 

hindranir sem þær mættu við námsvalið og í náminu, góðar móttökur í náminu og 

stuðningur frá fjölskyldu. Að síðustu er fjallað um hugmyndir stúlknanna um leiðir til að 

fjölga stúlkum í hefðbundnum karlagreinum.   

3.1 Námsbrautin 

„Í þessum skóla líður mér eins og það skipti í alvörunni máli að mér gangi vel“.  

 

Stúlkurnar sem rætt var við í rannsókninni voru staddar á misjöfnum stað í námi sínu. 

Sumar voru nýbyrjaðar á meðan aðrar voru að ljúka við námið í skólanum og að byrja að 

vinna á vinnustað á námssamning. Ein af stúlkunum hafði lokið sveinsprófi og nýlega 

byrjuð að starfa við fagið. Eins og kemur fram að framan voru námsbrautirnar undir 

bygginga- og mannvirkjagreinum og raf- og véltæknigreinum í tveimur framhaldsskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Á öllum þessum brautum voru stúlkur í miklum minnihluta og 

viðmælendur mínir voru ýmist einu stúlkurnar í náminu eða einar af mjög fáum stúlkum. 

Fjögur undirþemu komu fram þegar þær voru spurðað um reynslu þeirra í náminu. Þau 

eru skemmtilegt nám, fjölbreyttur nemendahópur, styðjandi kennarar og starfsnámið eða 

vinnustaðanámið sem er hluti af öllum námsbrautunum. 

3.1.1 Skemmtilegt nám 

„Það er mjög spennandi. Ég læri eitthvað nýtt bara á hverjum degi“.  

 

Allar stúlkurnar lýstu náminu sem blöndu af verklegu og bóklegu námi og var verklegi 

hlutinn hjá þeim öllum aðeins meiri. Margar af stúlkunum nefndu að verklegu tímarnir 

væru skemmtilegri en þeir bóklegu og þær lærðu mikið í þeim tímum. Stúlkurnar töluðu 

um að námið væri hagnýtt og skapandi og þeim fyndist gagnlegt að geta tengt bóklega 

hlutann við þann verklega því þannig verði námið auðveldara. Snjólaug sagði að þrátt fyrir 

að hún hafi ekki haft áhuga á bóklegu námi sé bóklegi hlutinn í náminu nú áhugaverður 

þar sem hún hafi áhuga á efninu og það tengist beint verklegu kennslunni. Arna sagði að 

námið væri óhefðbundið og ólíkt hefðbundnu bóklegu námi. Í skólanum standi hún oftar 
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en sitji, sé að gera hluti og læra hvernig hlutir séu og virka. Brynhildur talaði einnig um 

hversu ólíkt verknámið er bóklega náminu sem hún stundaði áður. Henni finnst miklu 

skemmtilegra í skólanum núna og sagði að verknámið væri mun frjálslegra og 

persónulegra. Freyja sagði: „Námið er þægilegt og allt frekar mikið svona blátt áfram. 

Ekkert flókið drasl sem þarf að leysa“. Stúlkurnar voru sammála um að verknámið væri 

skemmtilegra, hagnýtara og ætti betur við þær en annað nám sem þær hafa verið í.  

Þær lýstu allar miklum áhuga á náminu sem þær völdu sér og sögðu að það væri 

skemmtilegt og gagnlegt. Snjólaug sagði:   

Þetta er bara, þetta er miklu stærra en maður heldur, þú veist þú ert að læra miklu 

breiðari hóp að hlutum heldur en fólk heldur. Og þú veist þetta var bara miklu meira 

en ég hélt það væri. Þú veist miklu stærra.  

Svipaða sögu mátti heyra hjá Ernu sem lýsti upplifun sinni í náminu svona:  

Það kom mér smá á óvart hvað við gerum mikið. Svona hvað þú veist, ég þarf að vita 

um allt. Við lærum eitthvað smá um píparann og svona þetta helsta bara. Við lærum 

hitt og þetta og maður notar allt sem við lærum og meira.  

Viðhorf stúlknanna til skólanna sem þær eru í er hjá þeim öllum mjög jákvætt. Þær 

töluðu um að námsbrautin væri flott og skólinn góður. Þær sem eru með námsvanda eins 

og lesblindu höfðu orð á því hversu góða þjónustu þær gætu fengið í skólanum. Dæmi um 

slíka þjónustu væri lengri próftími eða stuðningur frá náms- og starfsráðgjöfum. 

Brynhildur sagðist finna mikinn mun á viðhorfi skólans og þeim úrræðum sem stæðu 

henni til boða í verknáminu miðað við hvernig það var í bekkjarskólanum þar sem hún var 

áður. Freyja sagði að námið væri skemmtilegra en hún átti von á. Hún hlakkaði alltaf til að 

mæta í skólann sem væri nýtt fyrir henni.  

Hluti af náminu sem stúlkurnar eru í er starfsnám undir handleiðslu meistara sem 

unnið er í fyrirtækjum úti í atvinnulífinu. Arna, Brynhildur, Erna og Snjólaug voru allar að 

byrja í starfsnáminu eða voru nýlega byrjaðar en hinar fjórar þær Freyja, Halldóra, Katrín 

og Sara voru ekki byrjaðar þrátt fyrir að vera á misjöfnum stað í náminu. Aðalheiður var 

sú eina í hópnum sem hafði lokið sveinsprófi í sinni iðn og farin að starfa við fagið. Þær 

sem höfðu reynslu af starfsnáminu báru því flestar vel söguna.  

Þegar viðtölin voru tekin var Snjólaug við það að byrja starfsnámið sitt hjá meistara 

sem stjúpfaðir hennar þekkir. Fyrirtæki stjúpföður hennar er í samstarfi við fyrirtækið sem 
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hún verður hjá. Fyrirtækið er stórt og meira í stærri verkefnum sem Snjólaug hafði meiri 

áhuga á. Í fyrirtækinu vinna nokkrar konur og Snjólaug hafði kynnt sér stefnu fyrirtækisins 

sem stuðlar að jafnrétti kynjanna. Snjólaug sagði að það skipti hana kannski ekki öllu máli 

að hafa aðrar konur á vinnustaðnum því hún væri orðin svo vön því að vera ein af 

strákunum en óneitanlega yrði umhverfið þægilegra þegar fleiri konur eru þar.  

Brynhildur byrjaði í starfsnáminu síðasta sumar og ætlaði sér að halda áfram með það 

á vordögum. Skólinn hjálpaði henni að finna meistara og vinnustað. Vinnustaðurinn er 

stór og þau vinna mest úti yfir sumarið og inni yfir vetrartímann. Brynhildur nefndi að 

útivinnan sé að mörgu leyti einfaldari því það þurfi ekki að vanda sig þar eins mikið og í 

innivinnunni. Úti sé meira verið að hugsa um að verja heldur en að það sé fallegt eins og 

inni og útivinnan sé því oft grófari.  

Aðalheiður tók sitt starfsnám í tveimur hlutum. Fyrst var hún hjá klassísku 

iðnaðarfyrirtæki hér á Íslandi. Hún vann í tíu til ellefu tíma á dag með fjölmörgum 

útlendingum sem töluðu ekki íslensku. Henni fannst það ekkert sérstaklega skemmtilegt. 

Fyrirtækið var lítið en hún var að vinna á stóru vinnusvæði við nýbyggingar þar sem margir 

iðnaðarmenn voru. Aðalheiður sagði að vinnan hafi verið einhæf og stöðugt verið að segja 

þeim að flýta sér og að þau þyrftu ekki að vanda sig. Að lokum fannst henni vinnan vera 

orðin frekar tilgangslaus þar sem engu máli virtist skipta hvort vandað væri til verka eða 

ekki. Aðalmálið var að vinna hratt og að græða sem mest. Að lokum lenti fyrirtækið í 

fjárhagsvanda og Aðalheiður missti vinnuna. Seinni hlutann af starfsnáminu tók 

Aðalheiður í Danmörku í gegnum skiptinám sem Iðan fræðslusetur iðnnema hafði 

milligöngu um. Þar var hún að vinna að áhugaverðari verkefnum og segist hafa lært mikið. 

Fyrst var hún hjá stóru fyrirtæki sem var í skapandi og umfangsmiklum viðfangsefnum. 

Þar fékk hún að taka þátt í mörgum óhefðbundnum og skemmtilegum verkefnum. Síðan 

fór hún að vinna hjá fyrirtæki sem hún lýsir sem kommúnufyrirtæki. Þar hafi allir 

starfsmenn verið með sömu laun burtséð frá því hvaða stöðum þeir voru í, fyrir utan 

nemana sem fengu þá kennslu í staðinn. Í fyrirtækinu var einnig jafnréttis- og 

umhverfisstefna og starfsmenn gátu fengið lánuð hjól, bíla og verkfæri. Fyrirtækið tók 

aðeins að sér verkefni sem voru góð fyrir samfélagið og hagnaðurinn fór annað hvort í að 

stækka fyrirtækið eða í góðgerðamál. Aðalheiður sagði að þetta hafi verið góð reynsla 

sem hentaði vel hennar lífssýn.  
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Arna var í starfsnámi hjá stóru fyrirtæki sem vinnur mikið við nýbyggingar. Hún bar 

fyrirtækinu góða sögu og þeir reyndust henni ágætlega þegar hún lenti í áreitni á 

vinnusvæði sem hún vann á. Arna tók sér hlé frá námi og vann þá hjá fyrirtækinu á stóru 

vinnusvæði sem á voru mörg önnur iðnaðarfyrirtæki að vinna við nýbyggingar. Arna talaði 

um að hún hafi verið áreitt kynferðislega á vinnusvæðinu af mönnum sem voru að vinna 

hjá öðrum fyrirtækjum. Í fyrstu hafi hún ekki viljað kvarta undan þessu heldur reynt að 

leiða áreitnina hjá sér. Síðan var þetta farið að hafa mikil áhrif á hana og hún hafði 

samband við stéttarfélagið sitt sem upplýsti yfirmenn hennar. Hún hafi þá verið færð til 

og samstarfsmenn hennar upplýstir um hvað hefði gengið á. Arna sagði að stéttarfélagið 

hafi sagt að ekki væri hægt að aðhafast neitt frekar þar sem gerendurnir hefðu ekki verið 

að vinna í sama fyrirtæki og hún. Þessi reynsla hafði þau áhrif að Arna stefnir á að halda 

áfram í námi eftir sveinsprófið og fara í háskólanám í framhaldinu. Arna sagði að hefði 

hún ekki lent í þessu væri hún ekki að stefna á háskólanám því henni fyndist vinnan sem 

hún var í mjög skemmtileg.  

Freyja og Halldóra áttu það sameiginlegt að vera ekki byrjaðar á sínu starfsnámi en 

töldu að það yrði ekkert mál að finna sér vinnustað. Halldóra nefndi að líklega yrði það 

einfaldara ef hún þekkti einhvern meistara en hafði ekki trú á því að það yrði erfitt að 

finna stað þar sem alls staðar vanti fólk í hennar fagi. Freyja talaði einnig um að hún héldi 

að það yrði sérstaklega auðvelt fyrir hana að finna sér vinnustað þar sem hún er stelpa. 

Stelpur væru sérstaklega eftirsóttar í hennar fagi. 

3.1.2 Fjölbreyttur nemendahópur 

„Maður orðinn eiginlega bara einn af strákunum“.  

 

Allar námsbrautirnar eru kenndar í áfangakerfi og sumar stúlkurnar nefndu að þær væru 

ekki alltaf með sömu nemendunum í tímum. Þrátt fyrir þetta virðist vera nokkurs konar 

bekkjarandi í sumum tilfellum þar sem nemendahóparnir eru fámennari en í bóklegu 

námi. Samskiptin við strákana á námsbrautunum voru góð og þær upplifðu sig sem hluta 

af hópnum þrátt fyrir að vera stundum eina stelpan í nemendahópnum. Erna talaði um 

að það hafi komið sér á óvart hversu góð samskiptin við strákana höfðu verið og sagði:  

Ég hélt því að einmitt af því að þetta eru strákar í kringum mig eiginlega alls staðar 

þá hugsaði ég að þetta myndi vera svona aðeins grófara eða aðeins svona þú þarft 
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að vera ógeðslega sterk eða eitthvað þannig. En allir eru bara ógeðslega næs eða 

svona mjög blíðir. Strákarnir eru aðeins svona skemmtilegri við stelpurnar oft. Já 

aðeins meira að vanda sig. Maður fær þarna aðeins betri hegðun oft.  

Erna bætti því við að henni fyndist strákarnir mjög sáttir við að stelpur væru í náminu. 

Hún upplifði að strákarnir væru stoltir af því að hún hefði valið námið og fyndi mikla 

hvatningu frá þeim. Samskipti á milli nemenda væru oft ekki mikil í kennslustundum því 

allir væru niðursokknir í sín verkefni á sinni vinnustöð. Erna benti á að eins væri stundum 

hávaði frá vélum og þá væru nemendur með heyrnahlífar eða að hlusta á tónlist. En í 

frímínútum væru samskiptin meiri og frjálsleg eins og stúlkurnar lýstu þeim. Oft væri verið 

að leika sér og grínast, spilað eða setið og spjallað.  

Nemendur á námsbrautunum voru á ólíkum aldri sem hafði líka áhrif á samskiptin eða 

eins og Aðalheiður sagði þá átti hún ekki mikla samleið með strákum sem voru 

nýútskrifaðir úr grunnskóla. Hún sagði að þeir hafi verið feimnir og óöruggir gagnvart 

henni, einu stelpunni í deildinni, en hún hefði bara gaman af þeim þó hún hefði ekki átt 

samleið með þeim. Fleiri stúlkur nefndu ólíka aldursdreifingu nemenda eins og Freyja sem 

sagðist ekki eiga mikla samleið með einu stúlkunni sem var í náminu með henni en hún 

væri töluvert eldri, ætti barn og þær ættu kannski ekki margt sameiginlegt. Freyja sagði 

að flestir í náminu hennar væru strákar sem væru nýútskrifaðir úr grunnskóla og mikið 

yngri en hún en það væru einnig eldri nemendur eins og hún. Henni fannst erfitt að 

komast inn í hópinn vegna þess en samskiptin væru samt góð og hún upplifði sig sem 

hluta af hópnum. Snjólaug sagði að nemendahópurinn væri fjölbreyttur, fólk með alls 

kyns bakgrunn og sumir jafnvel með háskólapróf. Eins hættu margir og nýir byrjuðu og 

hópurinn væri því síbreytilegur.  

Engin af stúlkunum þekkti neina fyrir sem voru á námsbrautunum og fæstar þeirra 

þekktu neina af hinum nemendunum í skólanum sem þær voru í þegar þær byrjuðu þar. 

Sumar af stúlkunum töluðu um að þær hefðu verið kvíðnar í upphafi af því að þær þekktu 

enga fyrir og vissu ekki hvað þær væru að fara út í. En þrátt fyrir að nemendahópurinn 

væri fjölbreyttur, fólk á ólíkum aldri og að langstærstum hluta strákar, upplifðu þær sig 

sem hluta af hópnum og höfðu flestar eignast vini í náminu. 

3.1.3 Styðjandi kennarar 

„Margir af kennurunum eru góðir vinir mínir núna“. 
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Stúlkurnar lýstu allar andanum á námsbrautinni sem góðum, frjálslegum og afslöppuðum 

og sögðu að samskiptin við kennarana væru persónuleg og góð. Arna sagði að það væri 

ólíkt að vera í verknámi eða bóklegu námi. Í verknáminu væri hægt að rölta út og fá sér 

kaffi, spjalla við kennarana um vinnuna og að allt væri mjög þægilegt. Í bóklegu námi eins 

og til dæmis íslenskutímum væri allt mikið strangara og formfastara. Um samskiptin við 

kennarana sagði Halldóra:  

Já mér finnst vera nánari samskipti við kennarana. Þú veist kennararnir þekkja hópinn 

betur. Og já. Aðeins persónulegra. Síðan er ég náttúrulega eina stelpan þannig að 

allir vita hvað ég heiti.  

Allar stúlkurnar töluðu um að þær fengju góðan stuðningi frá kennurunum og að þeir 

væru sérstaklega hjálpsamir og jákvæðir gagnvart stelpum í náminu. Snjólaug sagði að 

kennararnir væru „æðislegir“ og að sambandið við þá væri gott. Hún tók það fram að 

kennurunum líkaði vel við sig og henni líkaði vel við þá. Katrín nefndi að kennararnir veittu 

henni kannski meiri athygli en strákunum og væru jafnvel hjálplegri við hana. Lýsingar 

Brynhildar á kennurunum voru ekki ósvipaðar en hún sagði:  

Þeir eru mjög skemmtilegir og mér finnst það gott viðmót. Mér finnst þeir, þeir tóku 

rosa vel á móti mér og mér líður pínu eins og þetta sé lítil fjölskylda þú veist. Og mér 

finnst alveg skipta máli að mér bæði líði vel og gangi vel“. „Það er passað extra mikið 

upp á að mér líði vel. Í fyrstu tímunum þegar ég var nýbyrjuð. Þá var ég einu sinni eða 

tvisvar fengin til að koma bara og tala við námsráðgjafa þó að ég hafi ekkert endilega 

áhuga á því. Bara til að passa að ég væri ókei.  

Og Brynhildur bætti við: 

Ég veit ekki hvort það er vegna þess að ég er eina stelpan eða bara af því að þetta er 

skólinn en ég var strax bara, passað að ég væri ekki að fara hætta. Þeir vilja mjög 

mikið að ég klári sveinsprófið og svona allt þetta skilurðu.  

Erna talaði um að hún hafi upplifað það frá kennurunum að þeir byggjust við því að 

stelpurnar sem kæmu í námið ættu eftir að verða mjög góðar og teldu að þær væru 

komnar í námið af því að þær hafi virkilegan áhuga. Af því má ráða að kennararnir í 

þessum hefðbundnu karlagreinum telji stelpur ekki velja þessar námsbrautir án þess að 

ígrunda það vel og þær hafi mikinn áhuga á faginu. En þrátt fyrir að stúlkunum hafi liðið 

vel í náminu og verið vel tekið af samnemendum og starfsfólki skólanna voru engu að 
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síður margvíslegar hindranir sem þær höfðu upplifað í tengslum við námsval sitt sem 

fjallað verður um hér á eftir.  

3.2 Félagslegar og sálfræðilegar hindranir 

Stúlkurnar sem rætt var við höfðu upplifað margvíslegar hindranir í tengslum við námsval 

þeirra. Flestar höfðu þær átt í vanda með félagstengsl í grunnskóla sem hafði áhrif á 

námsval þeirra í framhaldsskóla. Félagslíf eða skortur á félagslífi hafði einnig áhrif hjá 

sumum þeirra. Að ljúka stúdentsprófi var eitt af því sem flestar stúlkurnar stefndu á í 

upphafi og hluti þeirra fór þá leið áður en þær völdu verklega námið. Að vera eina stúlkan 

eða ein af fáum stúlkum var einnig hindrun fyrir sumar stúlkurnar sem og skortur á trú á 

eigin getu. Fordómar og áreitni er því miður eitthvað sem sumar þeirra hafa upplifað; 

fordóma gagnvart því að hafa valið verknám og áreitni á vinnustað. Undirþemu sem komu 

fram og eru kynnt hér í sérköflum eru vinafáar stúlkur, mikilvægi stúdentsprófsins, geta 

meira en þær halda, fordómar og að vinna utandyra og að standa ein. 

3.2.1 Vinafáar stúlkur 

„Vinkonumál hafa alltaf verið frekar erfið fyrir mig“. 

 

Allar stúlkurnar fyrir utan tvær áttu í einhverskonar vanda með félagstengsl og voru 

vinafáar eða vinalausar við lok grunnskólans. Fjórar af stúlkunum urðu fyrir einelti í 

grunnskóla. Aðalheiður og Katrín upplifðu sár vinkonuslit þar sem þær voru hunsaðar og 

þeim hafnað af hópnum. Halldóra varð fyrir einelti í grunnskóla sem hafði síðan áhrif á val 

hennar á framhaldsskóla. Halldóra átti aðeins eina vinkonu í grunnskóla og var mikið ein. 

Halldóra sagðist ekki hafa kunnað að eignast vini. Hún valdi að fara í framhaldsskóla sem 

var langt frá heimabyggð hennar því hún vildi ekki fara í skóla þar sem gömlu 

skólafélagarnir voru. Sama var uppi á teningnum hjá Freyju sem valdi sér framhaldsskóla 

í öðru bæjarfélagi til að losna undan slæmu einelti sem hún varð fyrir í grunnskóla. 

Vinaleysi eða vinslit er sá þáttur sem hafði kannski mest áhrif á námsval margra 

stúlknanna eins og þær sögðu sjálfar frá. Aðalheiður átti erfitt lokaár í grunnskólanum en 

fram af því hafði hún verið félagslega sterk og verið í öllum nefndum og ráðum. 

Aðalheiður lýsti lokaárinu sínu í grunnskólanum sínum svona:  

Mér sinnaðist, það já, sinnaðist við stelpuhóp sem ég var með. Og þær voru, já ég 

 lenti í svona frekar erfiðum hlutum með þær. Já eða þær svona útilokuðu mig. Það 
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kannski svona eftir á að hyggja það hefur alveg markað mín sambönd við konur í 

hópum.  

Aðalheiður sagðist ekki treysta konum í hópum eftir þessa reynslu og að það hafi 

kannski styrkt hana í að velja sér námsbraut þar sem fáar konur voru fyrir. Halldóra sagði 

að vinaleysi hafi verið aðalástæðan fyrir því að hún valdi að fara í framhaldsskóla sem 

enginn úr grunnskóla valdi og sagði eina ástæðuna fyrir vali á framhaldsskóla vera: „Bara 

ég átti fáa vini í grunnskóla og mig langaði að breyta til“. Katrín talaði einnig um að hún 

hefði alltaf verið í smá veseni með vini í grunnskóla og átti erfitt með samskipti við stelpur. 

Katrín sagði að vinkonumál hafi alltaf verið erfið fyrir hana og mögulega hefði það haft 

einhver áhrif þegar hún valdi sér námsbraut þar sem fáar stelpur voru fyrir.  

Snjólaug sagði að sér hafi liðið vel í grunnskóla og hún hefði átt sína vini þar en þetta 

hafi verið lítill hópur sem hún lýsti á eftirfarandi hátt: „Við vorum dálítið út undan þannig 

lagað séð. Við vorum ekki í íþróttum eða neitt þannig og skárumst þannig út“. Snjólaugu 

fannst því ekki erfitt að velja námsbraut í framhaldsskóla þar sem hún þekkti fáa eða enga 

þar sem hún var ekki vön að hafa stóran vinahóp í kringum sig. Sömu sögu er að segja hjá 

Örnu og Söru en þær áttu ekki stóran vinahóp við lok grunnskólans. Þær voru því ekki að 

elta vinahóp í ákveðinn skóla eins og stundum er og áttu kannski auðveldara með að velja 

óhefðbundna leið í námi. Aðalheiður lýsti því þannig: 

Þetta er kannski, ég er sjálfstæð út af því að ég á erfitt með að gera málamiðlanir við 

stóran hóp af fólki. Það kannski hjálpar manni í að gera það sem manni langar til. Þá 

fer bara að læra það sem maður vill. Það kannski stoppar fólk í að fara að gera það 

sem það langar til að því að það langar ekki til að vera einn. Og það er kannski það 

sem stoppar fólk í að fara í nám hef ég alla vegna haldið. Margir fóru bara að gera 

eitthvað af því að allir vinir þeirra voru að fara gera það.  

Sú leið sem langflestar stúlkur velja að loknum grunnskóla er að fara á bóklega braut í 

framhaldsskóla og ljúka stúdentsprófi og viðmælendur voru þar engin undantekning þrátt 

fyrir að þær væru ekki að elta vinahóp. En þær fundu sig ekki í bóklega náminu og áttu þá 

kannski auðveldara með að færa sig og skipta um skóla eða námsbraut þar sem engin 

vinahópur var að toga í þær. 

3.2.2 Mikilvægi stúdentsprófsins 

„Ætlaði bara klára bara stúdentinn og var ekkert viss um hvað ég vildi læra bara“.  
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Allar stúlkurnar fyrir utan Ernu og Snjólaugu völdu bóklega braut í framhaldsskóla að 

loknum gunnskóla og stefndu á að ljúka stúdentsprófi. Sumar þeirra eins og Aðalheiður 

og Halldóra gerðu það áður en þær fóru í iðnnám á meðan aðrar eins og Katrín og 

Brynhildur færðu sig og eru að ljúka stúdentsprófi meðfram sveinsprófinu. Halldóra lýsti 

þessu á eftirfarandi hátt:   

Aðalmarkmiðið var að klára stúdent. Síðan vissi ég ekkert hvað mig langaði að gera. 

Ég held að ég hafi sko pælt í því en samt einhvern vegin ekki þorað í það. Hérna mig 

langaði.. þetta var svolítið svona bara klára stúdentinn og þá get ég farið að gera bara 

hvað sem ég vil.  

Um upphaf framhaldsskóla segir Aðalheiður: 

Ég held að bara það hafi verið þetta klassíska að halda öllu einhvern vegin opnu og 

einhvern vegin var ekki alveg viss hvað ég vildi fara gera. Bara einhvern vegin þetta 

var alltaf já... ef maður fer á náttúrufræðibraut þá getur maður gert allt. Eða svona 

furðulegt slagorð.  

Aðalheiður fór í vinsælan bóknámsskóla að loknum grunnskóla og lauk stúdentsprófi 

af náttúrufræðibraut á styttri tíma. Henni leiddist námið og vildi bara drífa þetta af svo 

hún gæti farið að læra eitthvað sem hún hafði áhuga á.  

Svipaða sögu er að segja hjá Brynhildi sem sagði:  

Ég ætlaði alltaf að fara [í verknám] bara eftir venjulegt stúdentspróf. Já það var 

upphafsplanið, fá stúdentinn og fara síðan og læra hvað sem er í höndunum.  

Af þessu má sjá að stúlkurnar töldu best að ljúka stúdentsprófi af bóklegri braut áður 

en þær gátu valið verknám og töldu að mikilvægt væri að ljúka stúdentsprófi. Engin þeirra 

íhugaði að ljúka stúdentsprófi af verklegri braut í upphafi. Þær sem voru óákveðnar töldu 

bóklegu brautirnar vera besta undirbúninginn og sú leið sem héldi flestum dyrum opnum. 

Sumar kláruðu því stúdentspróf fyrst áður en þær fóru í verknám en aðrar skiptu um 

námsbraut eins og Katrín sem lýsti upphafi framhaldsskóla hjá sér svona:  

Ég byrjaði í menntaskóla þegar ég útskrifaðist úr 10. bekk en fílaði mig ekki þar. Mér 

leið bara eins og þetta væri bara 10. bekkur nema með öðru fólki. Mig langaði að 

komast út úr því umhverfi. Vissi ekki alveg hvað ég vildi gera og fór í framhaldsskólann 

í hverfinu mínu. Var þar í tvær annir, gekk ekkert og vissi ekkert hvað ég vildi.  

Eftir þessar tvær annir í hverfisskólanum ákvað Katrín síðan að prófa verknám og er nú 

að ljúka stúdentsprófi jafnhliða sveinsprófinu. Arna byrjaði á náttúrufræðibraut í 
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hverfisskólanum og sagði að hún hefði bara verið að fylgja flæðinu úr skólanum sínum. 

Hún vissi ekkert hvað hún vildi gera og ákvað að fylgja straumnum. Henni fannst námið 

erfitt og leiðinlegt á náttúrufræðibrautinni og hætti. Henni fannst hún ekki ráða við það 

og hafði litla trú á sér í námi. Hún vildi samt halda áfram, vildi fara í nám sem væri meira 

lifandi og hagnýtara sem leiddi hana í verknám.  

Að ljúka stúdentsprófi var greinilega eitthvað sem stúlkunum þótti mikilvægt og virkaði 

hjá flestum þeirra sem hindrun í því að velja það sem þær höfðu meiri áhuga á. Flestar 

nefndu þær að þær hefðu áhuga á að vinna með höndunum en völdu engu að síður 

bóklegt nám í upphafi og fannst þær þurfa að klára það fyrst áður en þær færu síðan að 

gera það sem þær vildu. 

3.2.3 Geta meira en þær halda 

„Kannski er ég klárari en ég hélt að ég væri“.  

 

Arna sagði að stærðfræðin og íslenskan hafi alltaf verið erfið fyrir hana og að hún hafi 

„alltaf verið glötuð í stærðfræði“. Arna talaði um að það væri mikil stærðfræði í náminu 

núna sem virki í byrjun flókin og erfið en hún skildi hana samt alveg. Arna nefndi að það 

hafi komið sér á óvart að hún réði við stærðfræðina í verk- og tæknináminu. Hún hafi 

alltaf talið að hún væri „ömurleg í stærðfræði“ en nú væri hún „bara ekkert mál“. Arna 

vildi koma því á framfæri að enginn ætti að láta stærðfræðina stöðva sig í að fara í verk- 

og tækninám. Arna átti við námsvanda að etja í grunnskóla. Hún sagði að hún hefði ekki 

skilið neitt og ekki getað neitt í grunnskóla og taldi sig vera heimska. Nú væri hún hins 

vegar búin að uppgötva að hún getur vel lært. Sara sagði einnig frá því að stærðfræðin 

hafi verið erfiðasta námsgreinin í grunnskóla en þegar hún var spurð hvernig henni gangi 

í stærðfræðinni í verknáminu svaraði hún að henni fyndist hún mun auðveldari en hún 

hélt að hún yrði og það hafi komið henni mjög á óvart. Þegar Freyja var spurð um 

stærðfræðina í verknáminu sagði hún:  

Jú hún er mjög erfið en mér finnst hún samt…mér finnst hún meika miklu meira sens 

af því að þetta er svona…það er svo mikið af lögmálum sem er bara svona…ekki að 

það sé ekki stærðfræði skilurðu…ef ég veit hvað ég er að gera því ég get tengt þetta 

við svona líkamlega hluti skilurðu eða svona hluti fyrir framan mig þá er þetta svona 

einfaldara fyrir mér.  
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Snjólaug nefndi einnig stærðfræðina sem eitthvað sem hefur verið auðveldara en hún 

átti von á. Hún sagðist aldrei átt auðvelt með að læra stærðfræði en í núverandi námi ætti 

hún mun auðveldara með hana en hún hefði haldið. Katrínu fannst stærðfræðin erfið í 

grunnskóla og var með prófkvíða. Þetta virðist ekki vera há henni í dag og hún er að ljúka 

stúdentsprófi með sveinsprófinu. Brynhildur er greind með lesblindu og sagði að 

stafsetning og lestur hafi alltaf verið það erfiðasta fyrir sig. Hún hafi gefist upp á að læra 

stafsetningu í 8. bekk en valdi engu að síður bóklega braut í íhaldssömum bekkjarskóla 

sem er kannski þekktur fyrir að kenna þunga stafsetningu. Brynhildur nefndi að henni hafi 

fundist hún ekki geta teiknað þegar hún var í grunnskóla og fannst myndmennt leiðinleg. 

Í náminu núna hefur hún hins vegar uppgötvað að hún geti vel teiknað, þó hún geti ekki 

teiknað fólk eða blóm, eigi hún auðvelt með teikningu. Eitt af því sem Brynhildur var að 

velta fyrir sér var að fara í einhverskonar framhaldsnám í teikningu.  

Námið á verknámsbrautunum hefur því sýnt flestum stúlkunum að þær eigi auðveldara 

með nám á ýmsum sviðum sem þær höfðu áður talið að þær réðu illa við og höfðu litla 

trú á sér í. Brynhildur nefndi að hún  gæti gert alls konar hluti sem hún vissi ekki að hún 

gæti og væri með meira sjálfstraust og meiri trú á eigin getu núna en hún var með áður 

en hún fór í námið. 

3.2.4 Fordómar og að vinna utandyra 

„Bara vitleysingar fara í [verknám]“. 

 

Stúlkurnar höfðu ekki upplifað fordóma gagnvart því að vera stúlkur í karllægum 

iðngreinum en tvær þeirra nefndu að eldri kynslóðin ætti erfitt með að átta sig á námsvali 

þeirra. Katrín nefndi viðhorf gamallar frænku sinnar og segir að hún skilji ekki hvers vegna 

hún valdi þetta nám eða hvað hún vilji gera með það. Erna nefndi svipaða upplifun 

gagnvart ömmu sinni og sagði að hún skildi ekki hvað hún væri að gera og námsval hennar. 

Erna upplifði líka ákveðna fordóma þegar hún sótti um að fara í skiptinám til Eistland en 

var hafnað vegna þess að skólinn í Eistlandi neitaði að taka á móti kvenkynsiðnnemum. 

Allar stúlkurnar sögðust að öðru leyti hafa fengið jákvæð viðbrögð í náminu og frá 

umhverfinu. Erna sagði að allir hafi tekið henni vel og henni fyndist hún vera velkomin. 

Hún átti von á því að einhverjir yrðu með leiðindi en það hefur ekki verið raunin. Erna 

sagðist fá sérstaklega jákvæð og góð viðbrögð frá öðrum konum. Þeim fyndist þetta mjög 
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spennandi og gerðu mikið úr því að hún hafi valið þessa leið. Henni fannst það skrítið því 

fyrir hana var þetta auðvelt val. Halldóra talaði um að öllum þætti frábært að hún væri í 

þessu námi. Hún sagði að öðrum konum fyndist námið spennandi og hún væri hugrökk 

að hafa þorað að fara í þetta.  

Aðalheiður, Halldóra og Snjólaug töluðu um fordóma sem þær hafi fundið gagnvart 

iðnnámi almennt og verknámsskólum. Aðalheiður lýsti viðbrögðum fólks þegar hún ákvað 

að fara í verknám svona:  

Ég er alveg frekar góð í svona bóklegu. Var alltaf rosagóð, með góðar einkunnir. 

Þannig að fólk var mjög hissa þegar ég var að fara í þetta. Það var bara svona af hverju 

ertu að fara í verknám? Þú veist það var alltaf ég hélt að þú ætlaðir að verða... Það 

bjuggust allir við að ég yrði eitthvað allt annað. Bara vitleysingar fara. Já og svona 

eitthvað þannig hvað ertu að spá? Af hverju ertu að þessu?   

Snjólaug lýsti fordómunum sem hún hefur fundið gagnvart iðnnámi á eftirfarandi hátt:  

Ég finn fyrir... þú veist eins og vinkona mín sem er í Kvennó úr grunnskóla og ef ég fer 

með henni í partý eða eitthvað svoleiðis. Það er sko Kvennópartý og ég segi bara að 

ég sé í þessum skóla þá finn ég svolítið svona. Það er svolítið litið niður á það. En það 

er bara út af skólanum þú veist. Af því að iðnnám er minna nám heldur en bóklega 

námið. Ekki það að ég myndi alveg vilja sjá þau reyna að gera það sem ég geri 

skilurðu.  

Stúlkurnar hafa ekki upplifað fordóma gegn því að vera stúlkur á karllægum 

námsbrautum sem er jákvætt en nefna fordóma gagnvart iðnnámi almennt sem er miður.  

Sumar af stúlkunum nefndu það að vinna utandyra sem hindrun og mætti segja að 

merkja mætti ákveðna fordóma hjá þeim sjálfum gagnvart útivinnu. Þessir fordómar 

höfðu jafnvel áhrif á framtíðaráætlanir þeirra. Katrín sagði um útivinnuna:  

Ég á mjög erfitt með að ímynda mér það að vera úti í tíu stiga frosti eins og við vorum. 

Mér fannst það bara hræðilegt sko þannig að ég held að ég verði bara að prufa mig 

áfram og sjá hvað hentar mér.  

Katrín nefndi einnig að engin af vinkonum hennar myndi geta unnið úti í frosti, þær 

myndu aldrei láta bjóða sér slíkt vinnuumhverfi. Því sé öðruvísi farið hjá strákum, þeim 

finnist það yfirleitt ekkert mál. Erna talaði um að hún ætli að bæta við sig annarri iðn þegar 

hún hefur lokið við það sem hún er í núna því hún vilji helst ekki vinna úti þrátt fyrir að 

henni þætti það sem hún er að fást við skemmtilegt og spennandi. Eins talaði Freyja um 

að hún hefði áhuga á að vinna innandyra í framtíðinni og tók dæmi um vinnustaði og 
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verkefni þar sem hún getur verið innandyra. Brynhildur nefndi einnig útivinnuna sem 

hindrun en af ólíkum ástæðum. Henni líkar vinnan úti en úti þarf hún oftar að vinna í 

miklum hæðum og hún er haldin mikilli lofthræðslu. Brynhildur vonaði að henni tækist að 

yfirvinna lofthræðsluna en ef henni tekst það ekki sagðist hún þurfa að finna sér vinnu hjá 

minna fyrirtæki sem  vinnur meira innandyra.  

Stúlkurnar nefndu að þær hafi fundið fyrir fordómum gagnvart iðnnámi í samfélaginu 

og fundið fyrir leiðinlegu viðmóti eins og að aðeins þeir sem séu á einhvern hátt heimskari 

eða eigi erfitt með að læra eigi erindi í verknám. Ummæli eins og Aðalheiður nefndi, að 

bara vitleysingar fari í iðnám, er dapurlegt að heyra og að af því þeim hafi gengið vel að 

læra á bókina sé sóun að þær skildu velja verknám. 

3.2.5 Að standa ein 

„Ég var bara mjög stressuð yfir að vera fara í framhaldsskóla því ég þekkti engan“. 

 

Stundum er talað um að það sé lítið félagslíf í verknáms- eða fjölbrautaskólunum og að 

besta félagslífið sé í vinsælustu bekkjarskólunum. Félagslíf skólans getur verið eitt af því 

sem skiptir ungmenni máli þegar kemur að því að velja sér framhaldsskóla að loknum 

grunnskóla. Skortur á félagslífi verður þá hindrun og getur orðið til þess að þau velja síður 

ákveðna skóla og frekar skóla sem skarta öflugu félagslífi. Óttinn við að vera einar og 

eignast ekki vini eða tilheyra ákveðnum hópi er það sem margar af stúlkunum nefndu sem 

eitthvað sem þær höfðu áhyggjur af í upphafi. 

Brynhildur fór á náttúrufræðibraut í vinsælum bekkjarskóla eftir grunnskólann meðal 

annars vegna þess að hún vildi taka þátt í skipulögðu félagslífi. Hún sagðist sakna þess í 

verknáminu að taka þátt í félagslífi. Félagslífið í skólanum hjá henni væri lítið sem ekkert 

og það sem væri í boði höfði ekki til hennar. Við lok grunnskólans hafði hún áhyggjur af 

því að ef hún færi í fjölbrautakerfi myndi hún eiga erfiðara með að eignast vini og valdi 

því bekkjakerfið einnig af þeirri ástæðu. Aðalheiður nefndi að það geti verið erfitt fyrir þá 

sem koma beint úr grunnskóla að velja verknám sem er kennt í fjölbrautakerfi. Í 

verknáminu er líka svo fjölbreyttur hópur hvað varðar aldur, bakgrunn og áhugasvið og 

erfitt fyrir unga krakka að finnast þau ekki tilheyra ákveðnum hópi. Aðalheiður benti á að 

námsval að loknum grunnskóla sé líka svo félagslegt. Því velji þau frekar bekkjarskólana 

þar sem þau eru í stórum hópi jafnaldra og þar sem er öflugt skipulagt félagslíf.  
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Að vera eina stúlkan er dæmi um hindrun sem allar stelpurnar nefndu. Sara var hvött 

af kennurum að koma yfir á brautina en henni hugnaðist það ekki vel að vera eina stelpan. 

Sara sagði: „Kennarinn sagði mér reyndar alltaf að koma yfir af því að mér gekk svo vel þá 

en ég einhvern veginn vildi það ekki því ég vildi ekkert vera eina stelpan þarna“. Katrín 

átti erfitt með að finna sig í framhaldsskóla og langaði til þess að prófa verknám. Hún vildi 

ekki fara ein og vera eina stúlkan og fékk því tvær aðrar stúlkur til að prófa með sér. Katrín 

lýsti því þannig:  

Við vorum einhvern vegin að gera ekki neitt... ég veit ekki, held að mér hafi dottið 

það í hug…og ég plataði þær með mér í þetta. Þá var ég extra til í þetta. Ég held að 

ég hafi ekki beint þorað þessu ein. Við ákváðum bara að prufa. 

En ekki allar stúlkurnar litu á það sem hindrun. Freyja sagði til að mynda að henni 

fyndist ekkert mál að vera eina stelpan. Hún hafi alltaf verið týpan til að hanga meira með 

strákum en stelpum og fyndist það bara þægilegt. Brynhildi fannst það einnig jákvætt að 

vera eina stelpan eða eins og hún sagði:  

Mér finnst samt rosa gaman að vera eina... eða mér finnst það svona ekki verra. Þó 

að ég vilji að það séu fleiri stelpur þá vil ég bara að það sé þegar ég er búin að læra. 

Úti á vinnumarkaðinum vil ég að það sé fullt af stelpum en mér finnst rosa gaman að 

vera bara eina stelpan í skólanum. Já mér finnst það gaman sko. Það er bara gaman, 

eitthvað gaman og allir hlusta á mig.  

Aðalheiður sá líka margt jákvætt við það að vera eina stúlkan og sagði:  

Það er náttúrulega meira eftir manni tekið og já kannski bara eru þeir oft 

skemmtilegri. Bara af því að þeir vissu að maður var einn líka. Yfirleitt var það bara 

frábært og ég held að maður kannski svona, ég veit það ekki, þegar maður er eina 

stelpan gerir maður meiri kröfur á sig að vissu leyti. Alla vega fann ég það fyrir 

sveinsprófið. Ég get ekki verið eina stelpan og verið með lélega einkunn.  

Snjólaug er að byrja í starfsnámi á stórum vinnustað og var ánægð að vita af öðrum 

konum í fyrirtækinu. Henni finnst það vera kostur að vera ekki eina konan á vinnustaðnum 

og sagði:  

Já ég veit að það er kona sem er verkefnastjóri held ég að hún sé. Hún er alla vegna 

svona hátt sett og þeir stuðla að…það stendur á heimasíðunni þeirra að þeir stuðla 

að jafnrétti kynjanna. Það er fullt af konum...ég fór inn í fyrirtækið til að sækja um og 

það er fullt af konum þar. Mér var alveg sama en auðvitað er þægilegt að hafa aðra 

kvenmenn þarna kannski. Það gerir umhverfið…verður þægilegra.   
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Að vera eina stelpan hefur greinilega verið hindrun fyrir margar af stelpunum í upphafi 

en þegar komið er í námið hefur upplifunin breyst og þeim fundist það jafnvel vera 

stuðningur fyrir þær. Skortur á skipulögðu félagslífi og fjölbreyttur nemendahópur hefur 

einnig verið hindrun fyrir stúlkurnar í byrjun og að vera ekki hluti af hópi jafnaldra af sama 

kyni. 

3.3 Reynsla og stuðningur við námsvalið 

Stuðningur fjölskyldu og vina sem og fyrirmyndir í nærumhverfi er mikilvægur þáttur í 

námsvali hjá stúlkum sem velja sér nám sem er óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Að fá að 

vinna með höndunum og að vita hvernig hlutir virka var einnig eitthvað sem þær nefndu 

og var þeim hvatning í að velja þessar námsleiðir. Það að vera strákastelpa eins og flestar 

töluðu um auðveldaði þeim mögulega líka að velja nám þar sem strákar eru í miklum 

meirihluta. Undirþemu sem flokkast undir reynslu og stuðning við námsvalið eru að vinna 

með höndunum og vera sjálfbjarga, fyrirmyndir og stuðningur, strákastelpur og góðir 

atvinnu- og tekjumöguleikar. 

3.3.1 Að vinna með höndunum og vera sjálfbjarga 

„Bara það að þér finnist gaman að vinna með höndunum þýðir það ekki að þú þurfir að 

vera saumakona“.  

 

Flestar stúlkurnar nefndu að þær hafi haft gaman af því að vinna með höndunum í 

grunnskóla og haft gaman af smíði og öðrum verkgreinum en engin þeirra, fyrir utan eina, 

nefndi verklegar greinar sem námsgreinar sem þær tengdu sérstaklega við námsval í 

framhaldsskóla. Arna sagði að uppáhaldsnámsgreinarnar sínar í grunnskóla hafi verið 

textílmennt og myndmennt en hún hafi haft óbeit á stærðfræði og íslensku. Samt sem 

áður valdi Arna að fara á náttúrufræðibraut í framhaldsskólanum í hverfinu þar sem hún 

bjó að loknum grunnskóla. Freyja sagði: „Mér finnst verknám fara mér svo vel“ og „að 

vera vinna með höndunum. Það er voða fínt“. En í upphafi valdi Freyja ekki verknám þegar 

hún fór í framhaldsskóla. Þegar Katrín var spurð um verklegar greinar í grunnskóla sagði 

hún: „Man voða lítið eftir því“. Það var meira bara svona leiktími“. Freyja sagði svipað en 

hún man lítið eftir verklegum greinum í grunnskóla. Verklegu greinarnar í grunnskóla eru 

því ekki kveikjan af námsvalinu hjá stúlkunum. Undantekning á þessu eru valgreinar sem 

stóðu Snjólaugu til boða sem hún kallaði Iðnskólavalið en í því valdi hún pípulagnir, 
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rafvirkjun og stálsmíði sem kveikti áhuga hennar á því sem hún síðan valdi í 

framhaldsskóla. Eftir að Iðnskólinn í Reykjavík og Iðnskólinn í Hafnarfirði sameinuðust 

undir nafni Tækniskólans er þetta val nefnt Tækniskólavalið og stendur nemendum til 

boða í fáeinum grunnskólum. En um Iðnskólavalið sagði Snjólaug:   

Ég fór í Iðnskólavalið í grunnskólanum mínum og þá prófaði ég stálsmíði, rafmagnið 

og pípulagnirnar. Og mér gekk bara rosa vel, fannst það gaman og hafði áhuga á 

þessu. Svo var pabbi pabba meistari.  

Erna sagðist fyrst hafa verið að velta fyrir sér hjúkrun eða hársnyrtiiðn. Um námsval 

hennar í framhaldsskóla sagði hún: 

Svona allt sem að ég get notað hendurnar meira einhvern veginn. En já ég bara veit 

ekki. Ég bara einhvern veginn hugsaði bara já ég prófa bara og þú veist ef mér líkar 

ekki við það hugsaði ég að ég geti bara alltaf skipt.  

Til viðbótar við það að vilja nota hendurnar er það að geta gert hlutina sjálfar þáttur 

sem stúlkurnar nefndu varðandi námsvalið. Það að geta gert hlutina sjálfar, verið 

sjálfbjarga og vita hvernig hlutir virka. Halldóra sagði til að mynda: „Mig langaði að geta 

gert við hluti. Geta reddað þessu sjálf. Ekki alltaf að fá einhvern annan“. Og Aðalheiður 

tók í sama streng. Hana langar til að byggja sitt eigið hús og sagði:  

Mig langar bara til að geta gert allt sjálf. Langaði bara að smíða húsið mitt sjálf og 

gera við vélarnar mínar sjálf. Þú veist mig langaði bara að kunna það...allt sem 

viðkemur húsum og eiginlega smá í pípulögnum og smá í rafmagni og þannig. Og mér 

fannst það heillandi bara. Að læra smá af öllu.   

Stúlkurnar virðast hafa áttað sig snemma á því að þær vildu vinna með höndunum og 

höfðu áhuga á að vita hvernig hlutir virka. Samt sem áður völdu flestar bóklegt nám í 

upphafi og tengdu ekki verklegar greinar í grunnskóla við áframhaldandi námsval í 

framhaldsskóla. Stúlkurnar fengu reynslu af því að vinna með höndunum ýmist í sveitinni 

þar sem þær fengu áhuga á vita hvernig tæki og hlutir virka og vildu læra að gera hlutina 

sjálfar. Eða þá að þær fengu reynslu hjá feðrum eða stjúpfeðrum af því að gera við tæki 

og vélar og með því að hjálpa til við ýmsa verklega vinnu. 

3.3.2 Fyrirmyndir og stuðningur 

„Ég er eins og pabbi“. 
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Allar stúlkurnar fyrir utan eina áttu föður, afa, bróður eða stjúpföður með iðnmenntun og 

nefndu þá sem fyrirmynd sína að námsvali sínu. Kristín og Snjólaug völdu sama fag og 

faðir eða stjúpfaðir, Erna og Freyja sama fag og bróðir. Aðalheiður og Erna áttu afa sem 

voru meistarar í faginu þeirra og Arna, Halldóra og Selma áttu allar föður með 

iðnmenntun þó það væri ekki í sama fagi og þær höfðu valið sér. Þrjár af stúlkunum höfðu 

að hluta til alist upp í sveit og þar fengið áhuga á að vita hvernig hlutirnir virka og að geta 

gert hlutina sjálfar. Aðeins ein af stúlkunum gat ekki nefnt neina fyrirmynd en hún er sú 

fyrsta í sinni fjölskyldu sem fer í iðnnám svo hún viti.   

Erna talaði um að bróðir hennar hafi vakið athygli hennar á verknáminu en bróðirinn 

er átta árum eldri og hafði verið í náminu á undan henni en ekki klárað það. Erna á einnig 

afa sem var með iðnmenntun. Arna á pabba sem er iðnmenntaður og segist alltaf hafa 

fylgt pabba sínum í öllu. Þau deila meðal annars saman áhugamáli sem er byssusmíði og 

skotveiði. Mamma Freyju er ómenntuð en pabbi Freyju var bóndi og var hún stundum hjá 

honum í sveitinni þegar hún var yngri og Freyja á hálfbróður sem er menntaður í sömu 

iðn og hún er að nema. Halldóra á stjúpföður sem er iðnmenntaður og hún hefur verið 

með honum í að gera við tæki og bíla ásamt alls kyns smíðavinnu. Stjúpfaðir Snjólaugar er 

með iðnmenntun og rekur fyrirtæki í þeirri iðn. Snjólaug sagðist  upphaflega ætlað að fara 

í sömu iðn og stjúpfaðirinn en þar sem hún er ekki kennd hér á landi lengur valdi hún aðra 

iðn sem tengist því. Í upphafi var Snjólaug einnig að velta fyrir sér iðninni sem afi hennar 

var meistari í. Hún segir að það hafi kannski verið ástæðan fyrir því að hún veitti því fagi 

athygli í Iðnskólavalinu í grunnskóla og langaði til að þess að prófa það.  

Báðar Arna og Katrín eiga kærasta sem eru með iðnmenntun sem þær sögðu að séu 

mjög sáttir við það sem þær eru að læra. Nokkrar stúlknanna nefndu að feður þeirra hafi 

verið sérstaklega ánægðir með námsvalið þeirra. Selma sagði til dæmis að mamma 

hennar hafi verið ánægð með námsvalið en pabbi hennar hæstánægður. Sama sagði Arna 

um viðbrögð pabba hennar, hann hafi verið hæstánægður á meðan mamman var ánægð. 

Að hafa fólk með iðnmenntun í sínu nánasta umhverfi hefur því greinilega haft áhrif á 

námsval stúlknanna og nefna þær sérstaklega stuðning föður, afa eða bróður í því 

samhengi.  

Viðbrögð fjölskyldunnar við vali á námi voru hjá öllum stúlkunum jákvæð. Hjá 

Snjólaugu voru allir í fjölskyldunni ánægðir með að hún væri að mennta sig í einhverju en 
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allir í hennar fjölskyldu eru ómenntaðir. Snjólaug nefndi líka að fjölskyldunni hafi fundist 

námsvalið flott og frábært, sérstaklega þar sem það væru peningar í þessu. 

Tekjumöguleikarnir höfðu því jákvæð áhrif á skoðanir fjölskyldunnar. Tekjumöguleikarnir 

höfðu einnig áhrif á námsval Örnu og hún nefndi að pabbi hennar hafi hvatt hana 

sérstaklega. Erna fékk einnig góðan stuðning frá fjölskyldunni en foreldrar hennar eru 

báðir ómenntaðir. Hún sagði að námsvalið hafi ekki komið fjölskyldunni á óvart þar sem 

þau hefðu öll meira gaman af því að vinna eitthvað með höndunum og væru minna fyrir 

bóklegt nám. Freyja er alin upp hjá einstæðri móður og Freyja sagði að hún styddi hana í 

öllu sem hún gerði. Mamma hennar er ómenntuð en veit að verknám hentar Freyju betur 

en bóklegt nám. Báðar Sara og Arna töluðu um að feður þeirra hafi verið sérstaklega 

ánægðir með námsval þeirra en þeir eru báðir með iðnmenntun og foreldrar Katrínar sem 

eru bæði með iðnmenntun hvöttu hana til að fara í iðnnám. Halldóra ræddi námsval sitt 

við mömmu sína og stjúpföður sem er með iðnmenntun og hún sagði að þau hafi veitt 

henni mikinn stuðning.  

Foreldrar Brynhildar eru báðir háskólamenntaðir og allir í hennar fjölskyldu farið í 

menntaskóla og síðan í háskólanám. Brynhildur hefur því valið aðra og óhefðbundnari leið 

en aðrir fjölskyldumeðlimir. Brynhildur sagði að foreldrar hennar hafi á endanum stutt 

hana í að velja verknám en þeim hafi fundist það skrítið og komið þeim á óvart í byrjun. 

Mamma hennar hafi í upphafi verið óörugg gagnvart því að velja verknám og verið 

tvístígandi yfir því hvort hún ætti að leyfa henni að velja það. Þau skildu ekki hvaðan þessi 

hugdetta kom þar sem enginn í þeirra fjölskyldu væri með iðnmenntun. Í byrjun reyndu 

þau að fá hana til að velja frekar bóklega braut í hefðbundnum „stúdentsskóla“. Þegar 

þau sáu hins vegar að Brynhildur var ákveðin í að velja verknám studdu þau hana 

heilshugar. Aðalheiður er alin upp hjá einstæðri móður og lýsir mömmu sinni sem sterkri 

konu, að hún sé henni mikil fyrirmynd og þær séu góðar vinkonur. Mamma Aðalheiðar er 

með háskólamenntun en hún hefur alltaf hvatt hana til að gera bara það sem geri hana 

hamingjusama og sagt henni að hún gæti gert allt sem hana langaði til.  

Eins og kemur fram hér að framan voru flestar stúlkurnar vinafáar eða vinalausar við 

lok grunnskóla og fengu því lítinn eða engan stuðning frá vinum við val á námi í 

framhaldsskóla. Undantekningarnar eru Erna og Brynhildur sem áttu stóran 

vinkvennahóp í grunnskóla. Vinkonur Ernu urðu mjög hissa þegar hún ákvað að fara í 
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iðnnám strax að loknum grunnskóla. Hún sagði að þær hafi ekkert skilið í þessu og lítið 

vitað um námið. Nú séu þær að venjast þessu og styðji hana. Hún sagði að það hafi komið 

henni  á óvart í byrjun hversu mikið þeim brá en allar vinkonur Ernu fóru á bóklegar brautir 

í framhaldsskóla og eru nú í háskólanámi. Erna sagði að henni fyndist stundum leiðinlegt 

að þær væru búnar að ljúka stúdentsprófi en hún væri enn í sínu námi en veit að hún 

verður sátt þegar hún verður búin með sitt og komin út á vinnumarkaðinn. Brynhildur 

hefur bara fengið jákvæð viðbrögð frá vinkonum sínum sem einnig fóru allar á bóklegar 

námsbrautir í framhaldsskóla. Hún sagði að þeim hafi fundist það „súperkúl og geggjað“ 

að hún sé í iðnnámi. Brynhildur sagði að sumir kunningjar hennar séu hissa á námsvalinu 

og hún sé stundum spurð hvort hún sé enn þá í verknáminu eins og þetta sé bara einhver 

bóla. Vinir Aðalheiðar eru mest fólk sem hún hefur kynnst í gegnum áhugamálið sitt en 

flestir í þeim hópi eru eldri en hún og margir með iðnmenntun. Aðalheiður sagðist hafa 

fengið mikinn stuðning frá þeim og hvatningu. Vinkonur Halldóru sem hún kynntist í 

framhaldsskóla kom það ekki á óvart að Halldóra skildi velja verknám eftir að þær luku 

stúdentsprófi. Vinkonurnar fóru þá í háskólanám og fannst það bara flott hjá Halldóru að 

fara í verknám og passa henni vel. Snjólaug sagði að hún hefði alltaf verið öðruvísi og litli 

vinahópurinn hennar verið svolítið sér á báti í grunnskóla. Hún var sú eina sem fór í 

verknám en hinir í bóknám. Í dag hefur hún eignast fleiri vini sem eru á námsbrautinni 

sem hún er á. Freyja átti ekki vini í grunnskóla og vildi fara sem lengst frá þeim hópi þegar 

hún valdi sér framhaldsskóla. Í dag hefur hún eignast nýjan vinahóp sem eru með henni á 

námsbrautinni.   

Stuðningur vina við námsvalið hefur ekki verið mikill þar sem flestar þeirra voru 

vinafáar við lok grunnskóla. Það mætti segja að mesti stuðningurinn við námsvalið hjá 

þeim sé kannski fólginn í því að vera lausar undan því að vera elta stóran vinahóp í 

ákveðinn skóla. Þær fengu hins vegar mikinn stuðning frá fjölskyldunni og sérstaklega þær 

sem áttu feður með iðnmenntun. Að hafa föður, stjúpföður, bróður eða afa með 

iðnmenntun virðist hafa mikið að segja um námsval stúlknanna og fyrirmyndin sem felst 

í því líklega mesti stuðningurinn við námsvalið. 

3.3.3 Strákastelpur 

„Ég hef alltaf verið svona týpan til að hanga með strákunum“.  
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Flestar stúlkurnar nefndu að þær hefðu verið strákastelpur í æsku og tóku sem dæmi að 

þær hafi leikið sér meira með strákum, klætt sig strákalega eða haft meiri áhuga á 

strákaleikjum. Allar stúlkurnar voru með áhugamál sem mætti kannski segja að væru 

algengari hjá strákum eins og að læra á trommur eða bassa, skotfimi og byssusmíði. 

Nokkrar voru að æfa sjálfsvarnaríþróttir eða jaðaríþróttir. Eins töluðu sumar um að þær 

hefðu gaman af tækjum og vélum. Brynhildur sagði til dæmis: 

Ég myndi líka alltaf segja að ég hafi alltaf verið svona strákastelpa. Ég myndi bara 

segja að ég væri svona strákastelpa í því að mér finnst gaman að smíða, ég elska að 

setja saman IKEA dót sem er svona fyrir karlinn. Ég er ekki mikið fyrir að mála mig því 

ég nenni ekki að vakna nógu snemma og bara svoleiðis hluti. [...]Ég myndi meira segja 

svona að ég væri svona stráka því mér finnst svona hlutir skemmtilegir sem eru svona 

stráka.  

Katrín talaði um ímyndina sem virðist vera algeng um stúlkur í karllægum iðngreinum. 

Hún sagði: 

Þetta eru oft svona týpur svona, ég veit ekki. Dálítið svona trukkar sem ég næ ekki, 

svona öðruvísi týpur en ég. Vanalega stelpurnar sem eru hérna líta út eins og strákar.  

Erna sagðist hafa verið alin upp eins og strákur og vera vön að vera bara með strákum. 

Hún sagði að sumum stelpum gæti þótt óþægilegt hvernig strákar tala og haga sér en hún 

er ekkert að kippa sér upp við það. Hún lék sér mikið við stráka þegar hún var barn og hún 

segist skilja stráka betur en stelpur. Stelpur sé oft með eitthvað drama sem hún skilji ekki. 

Hún hefur gaman af strákaleikjum og hefur alltaf haft strákalegan smekk á fötum. 

Námsvalið hafi því ekkert komið fjölskyldunni á óvart. Snjólaug sagist einnig vera strákaleg 

og lýsti sér á eftirfarandi hátt: 

Ég er ekkert rosalega stelpuleg. Ég rakaði af mér hárið, ég geng lítið sem ekkert í 

kjólum eða pilsum nema þegar móðir mín neyðir mig í það. Mér finnst ekkert gaman 

að vera með skartgripi. Mér er bara svolítið sama um hvað öðrum finnst um mig. Það 

er bara ég.  

Aðalheiður hefur mikinn áhuga á jaðaríþróttum og ferðast meðal annars til þess að 

stunda áhugamálið sitt. Hún er með mótorhjólapróf og fór ein í tveggja mánaða ferðalag 

um Evrópu á mótorhjóli. Hún er óhrædd við að gera hlutina ein og ferðast til framandi 

staða til að læra nýja hluti. Aðalheiður tók einnig áfanga í raf- og véltæknigreinum á sama 

tíma og hún lauk sveinsprófi í bygginga- og mannvirkjagrein. Í dag er Aðalheiður að velta 

fyrir sér að sækja um í slökkviliðinu þar sem fáar konur starfa. Halldóra hefur æft margar 
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sjálfsvarnaríþróttir og fótbolta og hefur gaman af vélum og tækjum. Halldóra hefur verið 

með stjúpföður sínum í að gera við tæki og vélar og finnst gaman að vita hvernig hlutir 

virka. Freyja spilar á trommur og er í einkaþjálfun í kraftlyftingum og Sara hefur verið að 

æfa sjálfsvarnaríþróttir. Arna segist ekki vera svona dama. Hún segist að hún sé gróf og 

ekki svona „elegant“. Arna spilar á gítar og bassa og æfir skotfimi. Það er áhugamál sem 

hún deilir með pabba sínum sem er lærður byssusmiður. Arna fékk til dæmis haglabyssu 

í fermingargjöf frá pabba sínum og fer reglulega á skytterí. Arna lýsti sér með eftirfarandi 

orðum:  

Ég hef alltaf hérna verið manneskja sem var alltaf í drullupolli og skítug og var alltaf 

svona þessi týpa sko. Það er kannski ástæðan fyrir því að maður hefur aðeins hugsað 

út fyrir rammann og farið í svona skilurðu.   

Flestar stúlkurnar höfðu orð á því að þær væru líkari strákum en stelpum þrátt fyrir að 

ekki hafi verið spurt um það sérstaklega í viðtölunum og vildu meina að það skýrði að 

einhverju leyti ástæðuna fyrir því að þær hefðu valið þessar leiðir í námi. 

3.3.4 Góðir atvinnu- og tekjumöguleikar 

„Það eru náttúrulega peningar í þessu“. 

 

Erna nefndi að hana hafi langað til að læra eitthvað hagnýtt og hún hafi ákveðið snemma 

að háskólanám væri ekki rétta leiðin fyrir sig. Erna var að hugsa um að velja einhverja 

iðngrein en var ekki alveg viss hvaða iðngrein í upphafi. Það sem hafði áhrif á val hennar 

voru meðal annars atvinnumöguleikarnir en Erna sagði:  

Og líka að ég hugsa bara um heiminn, það sem vantar er fólk í iðngreinum og þú veist 

ég hugsaði, ef ég á eftir að flytja út. Og ég væri ekki hissa ef ég færi eitthvað út. Þá 

væri þetta eitthvað sem ég gæti bara örugglega fundið vinnu hvert sem ég fer.  

Aðalheiður er nýlega komin heim úr löngu ferðalagi þar sem hún skipti á húsnæði fyrir 

vinnu og finnst það góð leið til að geta ferðast því alls staðar vanti fólk með iðnmenntun. 

Hún sagði að hér á landi væri nóg að gera og hægt að fá vel borgað fyrir þá sem eru tilbúnir 

til að vinna mikið. Stúlkurnar líta björtum augum til framtíðar og telja námið sem þær eru 

í veita þeim góða möguleika. Freyja sagði:  

Ég veit að það verður ekkert mál að finna mér starf af því að ég er kona á þessari 

braut. Ég veit að það er auðveldara af því er svo mikið kynjastaðlar sem skipta máli. 
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Og það eru svo fáar konur sem vinna við þetta miðað við hlutfall. Þannig að ég veit 

að það verður ekkert mál fyrir mig að finna mér vinnu. 

Snjólaug talaði einnig um að það séu góðir atvinnumöguleikar fyrir kvenkyns-

iðnaðarmenn og sagði:  

Í augnablikinu... fáum við hærri laun. Þú veist okkur er boðið hærri laun. Ég veit um 

stelpu sem var að útskrifast og það voru fyrirtæki sem voru bara að rífast um hana. 

Og það var bara þessi bauð hærra, þessi bauð hærra en þessi. Þú veist það er svo 

mikið af karlmönnum og þú vilt velja það rétta úr en það er svo lítið að kvenmönnum 

að það náttúrulega tekur bara það sem þú færð og vinnur bara með það. Það er miklu 

meira um svona…þeim er kannski hjálpað meira og það er ekki af því að þær geti ekki 

eitthvað heldur fólk hefur áhuga á að kenna þeim miklu meira heldur en strákum. 

Þetta er miklu meira svona…mér finnst miklu meira svona opið fyrir kvenmönnum. 

Að fólk sé svona ánægt að fá kvenmenn í starf hjá sér. Öll fyrirtæki gera þetta í 

augnablikinu af því að þau eru að reyna að jafna út kynjahlutfallið. Þá taka þeir 

auðvitað frekar inn stelpur.  

Flestar stúlkurnar höfðu orð á því að góðir atvinnu- og tekjumöguleikar væru í þeirra 

fagi og sumar nefndu að það hefði verið eitt af því sem kveikti áhuga þeirra á iðninni í 

byrjun. Halldóra var að velta fyrir sér lögfræði í Háskólanum að loknu stúdentsprófi en þar 

sem svo mikið er til af lögfræðingum ákvað hún frekar að velja verknám. Hún taldi að 

atvinnumöguleikarnir væru betri fyrir iðnaðarmann heldur en lögfræðing. Snjólaug nefndi 

góða tekjumöguleika sem einn af kostunum við námið. Hún sagði að fjölskyldan hennar 

hafi verið sérstaklega ánægð með að hún skildi velja nám sem veitir góðar tekjur. Arna 

nefndi einnig að hún teldi góð laun í boði og það hafi verið eitt af því sem fékk hana til að 

velja verknám umfram listnám. Atvinnu- og tekjumöguleikar eru einn af þeim þáttum sem 

hafði áhrif á námsval hjá mörgum af stúlkunum sem rætt var við í þessari rannsókn. En 

mögulega er það ekki algengt eða eins og Aðalheiður benti á þá velja margir nám sem þeir 

haldi að sé eitthvað flott frekar en nám sem þeir hafi raunverulegan áhuga á. Margir veldu 

það sem þeir teldu vera fínna nám burtséð frá því hvort þeim fyndist það skemmtilegt og 

svo séu kannski líka litlir atvinnumöguleikar að loknu náminu. Þetta fannst Aðalheiði alveg 

galið. 

Stuðningur við námsval stúlknanna fólst einkum í hvatningu og stuðningi frá þeirra 

nánustu og nær allar höfðu karlfyrirmynd. Stúlkurnar höfðu áhuga á að vinna með 

höndunum og það auðveldaði þeim valið að sjá fram á góða atvinnu- og tekjumöguleika í 

sinni iðn.  
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Hér að framan hefur verið fjallað um margvíslegar hindranir sem stúlkur sem velja 

óhefðbundna leið fyrir þeirra kyn geta mætt og hvað getur stutt við námsvalið. En það er 

ekki síður áhugavert og gagnlegt að heyra hugmyndir stúlknanna sjálfra um hvernig hægt 

væri að fjölga stúlkum í verk- og iðnnámi sem er umfjöllunarefnið hér á eftir.  

3.4 Leiðir til að fjölga stúlkum í hefðbundnum karlagreinum   

Stúlkurnar höfðu ýmsar hugmyndir um hvernig hægt væri að vekja áhuga stúlkna á 

náminu sem þær voru í og allar töldu að það þyrfti að kynna námið betur. Þær voru 

sammála um að hafa fengið litla sem enga kynningu á verknámi í grunnskóla og náms- og 

starfsfræðsla var af skornum skammti. Lykilþáttur að þeirra mati til þess að kynna 

námsleiðirnar og störfin væri í gegnum fyrirmyndir og að gefa stúlkum tækifæri til að 

prófa. 

3.4.1 Náms- og starfsráðgjöf 

Engin af stúlkunum kannaðist við að það hefði verið markviss náms- og starfsfræðsla í 

grunnskólanum og aðkoma náms- og starfsráðgjafans í grunnskólanum ekki verið mikil í 

vali þeirra á námi í framhaldsskóla. Snjólaug sagði að það hefði verið lítil kynning á 

framhaldnámi í skólanum hjá henni. Þau áttu bara að vita hvað þau vildu gera og fengu 

ekki kynningu fyrr en um mánuði áður en þau áttu að velja sér nám. Þá hafi flestir verið 

búnir að ákveða sig og lítið grætt á kynningunni. Brynhildur kynnti sér lítið námsframboð 

við lok grunnskólans. Hún segist hafa farið á stóra sameiginlega kynningu sem öllum var 

boðið á en ekki nýtt sér hana að neinu marki. Hún var á þeim tíma búin að ákveða að fara 

í menntaskóla eins og systkini hennar gerðu og skoðaði ekki aðra möguleika. Brynhildur 

taldi að flestir hafi verið búnir að ákveða sig fyrir þessa kynningu og það þurfi að ná til 

krakka fyrr með svona fræðslu. Arna sagði að það hefði verið lítið sem engin kynning á 

verklegum námsbrautum þegar hún var í grunnskóla og telur að krakkar viti lítið um það 

sem er í boði í framhaldsskólum.  

Nokkrar þeirra nefna að þær hafi tekið áhugasviðspróf. Það virðist þó ekki hafa hjálpað 

þeim mikið við námsvalið. Katrín sagði:  

Ég man að við fórum í eitthvað svona próf í tölvu sem að það var metið hvað þú ert. 

Það var bara allt kjaftæði hjá mér sem. Þá var ég að horfa mikið á Grey´s Anatomy og 

gerði bara áhuga í sambandi við það svo það hafði ekkert mikið að segja.  
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Halldóra nefndi líka að hún hafi farið í áhugasviðspróf hjá námsráðgjafanum en hún 

hafi komið jöfn út í öllu og það því lítið geta hjálpað henni. Freyja tók einnig 

áhugasviðspróf hjá námsráðgjafanum í grunnskóla og segist hafa skorað hátt á sviði sem 

tengist verknáminu sem hún er í. Hún valdi engu að síður framhaldsskóla og annað nám í 

upphafi eingöngu vegna þess að hún þekkti krakka sem voru þar.  

Nokkrar af stúlkunum nefndu að þær hafi verið í sambandi við námsráðgjafann í 

grunnskóla vegna þess að þeim leið illa og vegna samskiptavanda. Katrín var í reglulegum 

viðtölum vegna samskiptavanda hennar við aðrar stúlkur og prófkvíða. Freyja sagðist hafa 

fengið góðan stuðning hjá námsráðgjafanum vegna eineltis sem hún varð fyrir. Mamma 

Halldóru fékk hana til að ræða við námsráðgjafann vegna þess að hún hafði áhyggjur af 

því að Halldóra væri vinalaus og mikið ein. Samskipti stúlknanna við náms- og 

starfsráðgjafa í grunnskóla fólust því meira í ráðgjöf vegna persónulegs vanda og 

erfiðleika með líðan en minna í ráðgjöf vegna námsvals. 

3.4.2 Leiðir til úrbóta 

Flestar stúlkurnar nefndu að það þyrfti að kynna verknám betur og þá sérstaklega fyrir 

stelpum. Freyja sagði:   

Eins og ég vissi ekki neitt um þetta. Þær gera sér ekki grein fyrir hvað þetta er 

skemmtilegt nám held ég. Það er líka lúmskt fjölbreytt, alltaf að gera eitthvað allt 

öðruvísi í hverjum einasta tíma. Bara fá stelpur sem eru í þessu til dæmis bara til að 

sýna þeim, þú veist. Þú þarft ekki að vera hrædd við að vera eina stelpan það breytir 

voða litlu.  

Margar nefndu einnig hversu mikilvægt það er fyrir stelpur að fá að prófa 

verkgreinarnar. Snjólaug talaði sérstaklega um það í sambandi við Iðnskólavalið sem hún 

sótti í 10.bekk:   

Ég fór í Iðnskólavalið í grunnskólanum mínum og þá prófaði ég stálsmíði, rafmagnið 

og pípulagnirnar. Og mér gekk bara rosa vel í pípulögnunum, fannst það gaman, hafði 

áhuga á þessu. Þetta var rosa hentugt að fá að prófa.  

Halldóra nefnir líka Iðnskólavalið, eða Tækniskólavalið eins og það nefnist núna, sem 

góða leið til að kynna verkgreinarnar fyrir stelpum. Henni stóð það ekki til boða í 

grunnskóla en virtist vita að það væri í boði í fáeinum grunnskólum.  

Brynhildur og Arna nefndu herferð Tækniskólans #Kvennastarf og telja mikilvægt að 

sýna fjölbreyttar konur í karlastörfum sem stelpur geti samsamað sig við. Brynhildur tók 
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einnig fram að það væri mikilvægt að stúlkurnar fái að kynnast fyrirmyndunum betur, vita 

hver áhugamál þeirra eru og slíka hluti. Annað sem Brynhildur taldi geta skipt máli fyrir 

stelpur er að hafa kvenkennara á þessum karllægu námsbrautum. Hún talaði um að það 

hafi verið kona að kenna henni hluta af náminu í skólanum. Henni hafi þótt það frábært 

og fundist mikill stuðningur í því að fá konu sem kennara sem hafði gengið í gegnum 

svipaða hluti og hún, verið eina stelpan og slíkt.  

Snjólaugu finnst mikilvægt að stúlkur fái að sjá hvernig það er að vinna við fag eins og 

hún er að læra. Hún sagði: 

Mér finnst konur sem hafa ekki verið í iðnnámi eða eru ekki í iðnnámi oft líta miklu 

svona niðurdrepandi á þetta heldur en þetta er. Þú veist það er ekkert slæmt að vinna 

með karlmönnum. 

Aðrar stúlkur nefndu þetta líka eins og Erna sem talaði um að hún hafi í byrjun haldið 

að það yrði erfitt að vera bara með strákum í náminu en síðan hafi raunin verið allt önnur. 

Erna vildi segja við stelpur að það sé ekkert öðruvísi að vera strákur í verknámi heldur en 

stelpa og hvatti stelpur til að prófa. Erna taldi að fjölmargar stelpur langaði til að læra 

verkgreinar en væru bara of hræddar við að prófa þetta af því að það eru svo fáar stelpur 

fyrir. Erna taldi mikilvægt að námið sé betur kynnt fyrir stelpum og að þær viti að það sé 

ekkert of erfitt. Það væri alltaf hópur saman sem hjálpist að og þær þyrftu ekki að vera 

hræddar um að ráða ekki við þetta. Erna vildi segja við stelpur að þær þurfi ekkert að vera 

ótrúlega sterkar til að byrja í þessu eða vera einhver hörkutól. Leið sem Erna taldi góða er 

að bjóða stúlkum í efri bekkjum grunnskóla að fara á stutt námskeið eða heimsóknir á 

vinnustaði til þess að prófa og sjá hvernig starfið er. Hún taldi  mikilvægt fyrir stelpurnar 

að fá að fara nokkrar saman svo þær yrðu ekki einar. Hún sagði að hún hefði notið þess 

virkilega að fá slíkt tækifæri í grunnskóla.  

Arna hefur tekið þátt í starfsemi Fagkvenna sem meðal annars hefur verið að fara í 

grunnskóla með kynningu fyrir nemendur. Í þessum kynningum fá grunnskólanemendur 

til dæmis að prófa ýmislegt skemmtilegt sem tengist iðngreinunum eins og að forrita eða 

jafnvel að steikja pylsu með rafmagni. Arna vill sjá meira af slíkum kynningum og taldi að 

ef nemendur fá að prófa og sjá hvernig þetta er geti það kveikt áhuga hjá fleirum. Arna 

benti einnig á að það verði að ná til foreldra. Foreldrar eiga oft erfitt með að sjá fyrir sér 

að stelpurnar þeirra velji einhverja af þessum karllægu iðngreinum og eru ekki að hvetja 
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þær til að skoða það. Það þurfi því að ná til foreldra og kynna fyrir þeim að stelpur geta 

alveg verið í þessum störfum.  

Halldóra nefndi að þegar hún segi stelpum eða konum hvað hún sé að læra finnist þeim 

það mjög spennandi. Sumar þeirra segi jafnvel að þeim hafi langað en ekki þorað. Hún 

segist finna að mörgum konum finnist hún hugrökk að hafa farið í þetta nám. Það sama 

hafi átt við hana í byrjun. Hún hugsaði um að velja þetta við lok grunnskólans en þorði 

ekki. Ákvað þá að fara og klára stúdentinn og eftir það gæti hún síðan farið að gera það 

sem hún hafði raunverulegan áhuga á. 

Katrín taldi mikilvægt að stúlkum sé bent á að þær geti lokið stúdentsprófi af 

verklegum brautum. Hún taldi margar stelpur vilja fyrst og fremst ljúka stúdentsprófi og 

viti ekki af því að þær geti gert það á verklegum brautum. Aðalheiður nefndi þetta líka og 

sagði að hún hefði getað tekið stúdentspróf af náttúrufræðibraut og sveinspróf í iðn 

saman. Aðalheiður taldi mikilvægt að kynna þessa leið fyrir krökkum. Kannski myndu fleiri 

íhuga það og sjá kostina við það að hafa tekjumöguleika í einhverju sem þeim finnst 

skemmtilegt á svipuðum tíma og þeir útskrifast með stúdentspróf.  

Snjólaug sagðist hafa orðið vör við það að konur eða stelpur sem þekkja ekki til 

iðnnáms eða starfa tengdu því litu oft á námið og störfin sem niðurdrepandi umhverfi 

fyrir konur. Hún vildi koma því á framfæri að það sé ekkert slæmt að vinna með 

karlmönnum eða vera með þeim í námi. Þeir væru alls ekki með óviðeigandi grín öllum 

stundum eins og margar konur virðast halda. Snjólaug benti líka á að það er mikill meðbyr 

með konum í iðngreinum núna. Þær væru mjög eftirsóttar í vinnu, þeim byðust jafnvel 

hærri laun en körlum og það væri meira opið fyrir störf fyrir stelpur í augnablikinu. 

Fyrirtæki væru ánægð með að fá stelpur í vinnu, margir væru að reyna að jafna út 

kynjahlutfallið og tækju frekar inn stelpur en stráka. Stelpurnar þyrftu minna að sanna sig, 

þeim væri hjálpað meira og almennt væri meiri áhuga til að kenna þeim meira. Ef stelpur 

fengju góð meðmæli úr náminu væri þeim allir vegir færir. 
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hver væri upplifun og reynsla stúlkna á aldrinum 

18 til 25 ára á verknámsbrautum í framhaldsskólum sem teljast hefðbundnar karlagreinar. 

Til að mæta því markmiði voru þrjár rannsóknarspurningar lagðar fram. Í fyrstu 

rannsóknarspurningunni er spurt hver reynsla stúlkna í hefðbundnum karlagreinum í 

framhaldsskólum er. Ólíkt því sem búist var við var mjög vel tekið á móti þeim og reynsla 

allra stúlknanna jákvæð. Önnur rannsóknarspurningin er um hindranir sem stúlkurnar 

hafa mætt sem voru að ýmsum toga. Þriðja rannsóknarspurningin var um hvaða stuðning 

stúlkurnar höfðu fengið við námsvalið en allar fengu þær góðan stuðning frá sýnu nánasta 

umhverfi. Meginniðurstöður rannsóknarinnar eru þær að upplifun og reynsla stúlknanna 

af námsbrautunum er jákvæð þrátt fyrir margvíslegar hindranir. Stúlkurnar fengu góðan 

stuðning frá sínum nánustu og það að hafa karlfyrirmynd er mikilvægt fyrir stúlkur sem 

velja óhefðbundin svið. Í þessum kafla verður farið nánar yfir niðurstöður og 

rannsóknarspurningunum svarað með hliðsjón af niðurstöðum og fræðilegri umfjöllun. 

 

4.1 Reynsla stúlkna í hefðbundnum karlagreinum 

Stúlkunum líður vel í náminu, segja að það sé skemmtileg, fjölbreytt og hagnýtt. Viðmót 

kennara og samnemenda er gott og góður stuðningur við þær í skólanum. Stúlkurnar 

leggja sérstaka áherslu á að kennararnir séu hjálpsamir og jákvæðir gagnvart stelpum í 

námsbrautunum. Margar stúlkurnar nefna að það hafi komið þeim á óvart hversu 

krefjandi námið er og fjölbreytt og ólíkt bóklegu námi. Stúlkurnar eða ungu konurnar 

upplifa sig sem hluta af nemendahópnum þrátt fyrir að vera eina eða ein af fáum stúlkum 

og þrátt fyrir að nemendahópurinn séu að mestu strákar eða menn á ólíkum aldri. 

Stúlkurnar eru sammála um að verknámið sé skemmtilegra, hagnýtara og eigi betur við 

þær en annað nám sem þær hafa verið í. 

Í rannsókn Hrafnhildar Snæfríðar- og Gunnarsdóttur (2011) á menningu innan raun- og 

tæknivísindagreina í Háskóla Íslands kom fram að stúlkur skilgreina sig sem strákastelpur 

til þess að falla betur inn í umhverfi hefðbundinna karlagreina. Það gera þær til þess að 

eignast vini og verða frekar hluti af hópnum (Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2011). Sama niðurstaða var í þessari rannsókn. Allar stúlkurnar 

höfðu orð á því að þær væru strákastelpur þó rannsakandi hafi ekki spurt um það að fyrra 



62 

bragði. Þeim þótti greinilega mikilvægt að koma því á framfæri og nefndu ýmis áhugamál 

eða útlit sitt því til stuðnings. Þær tóku fram að þær hefðu áhuga á ýmsu sem væri 

algengara hjá strákum eins og tækjum og vélum, máluðu sig ekki, klæddu sig í strákaleg 

föt, væru með stutt hár eða gengu sjaldan með skartgripi. Í rannsókn Hrafnhildar (2011) 

gerðu konurnar lítið úr kynjamuninum, lögðu áherslu á að þær væru bara ein af 

strákunum og drógu úr kvenlegum einkennum sínum. Það sama var uppi á teningnum hjá 

stúlkunum sem rætt var við í þessari rannsókn. Þær nefndu flestar að þær væru einar af 

strákunum, bara hluti af hópnum og gerðu lítið úr því að þær væru einu eða einar af fáum 

stúlkum á námsbrautinni.  

Með þessu hafa stúlkurnar lagað sig að þeirri menningu sem er innan námsgreinanna 

eins og Hrafnhildur og Þorgerður (2011) benda á að algengt sé innan raun- og 

tæknivísindagreina í háskóla. Fordómar gagnvart konum, kynferðisleg áreitni og 

samkeppni á milli kynjanna virðist ekki vera hluti af menningunni á námsbrautunum sem 

voru skoðaðar í þessari rannsókn en allt að framantöldu kom fram í niðurstöðum 

Hrafnhildar (2011). Menningin í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum virðist því 

annað hvort vera mun betri en í hefðbundnum karlagreinum í háskóla eða þá að framfarir 

hafi orðið á þeim átta árum síðan rannsókn Hrafnhildar var framkvæmd. Umhverfið í 

hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólanum er því mun vinveittara stúlkum en það 

er eða var í hefðbundnum karlagreinum í háskólanum - sem er jákvætt. 

4.2 Hindranir 

Allar stúlkurnar nefndu að tilhugsunin um að vera eina stúlkan eða ein af fáum hafi í 

upphafi verið hindrun og stöðvað þær í að velja verknám til að byrja með. Sumar nefndu 

einnig skort á félagslífi eða að tilheyra ekki hópi jafnaldra sem hindrun. Skólarnir sem 

stúlkurnar í þessari rannsókn voru í eru báðir skólar sem Ásgerður Bergsdóttir og Berglind 

Rós Magnúsdóttir (2018) nefna sem frekar óvinsæla skóla í sinni rannsókn, meðal annars 

vegna þess að þeir bjóða upp á minna skipulagt félagslíf. Sumar af stúlkunum sögðust hafa 

valið vinsælli bóknámsskóla í upphafi til þess að hafa kost á að taka þátt í öflugu félagslífi 

og eins vonuðust þær til að eiga auðveldara með að eignast vini í skólum þar sem fleiri 

jafnaldrar þeirra væru. Samsetning nemendahópsins í verknámsskólum og samfélagsleg 

staða skólanna getur því verið hindrun eins og kom fram hjá viðmælendum og 
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rannsóknum Ásgerðar Bergsdóttur (2019), Helgu Júlíusdóttur (2019) og Svanhildar 

Svavarsdóttur (2010) styðja. 

Flestar stúlkurnar áttu í vanda með félagstengsl í grunnskóla, voru vinalausar eða 

vinafáar og sumar höfðu orðið fyrir einelti. Þetta hafði töluverð áhrif á námsval þeirra þar 

sem sumar völdu nám eða skóla í upphafi einungis með það fyrir augum að losna frá 

hópnum sem þær höfðu verið með í grunnskóla. Að einhverju leyti mætti líka segja að 

vinaleysið og samskiptaerfiðleikar við aðrar stelpur hafi stutt stelpurnar í að velja 

námsbrautir þar sem þær þekktu enga fyrir og þar sem fáar stelpur voru. Stúlkurnar áttu 

kannski auðveldara með að velja óhefðbundna leið í námi þar sem þær voru ekki að elta 

stóran vinahóp í ákveðna skóla eins og algengt er. 

Margar náms- og starfsgreinar eru mjög kynjaskiptar hér á landi eins og tölur frá 

Hagstofunni sýna (2012) en nánast eingöngu karlmenn voru skráðir í rafiðnfræði og 

múraraiðn árið 2011. Á vefnum www.kvennastarf.is kemur fram að aðeins um sextán 

prósent þeirra sem ljúka sveinsprófi í iðngreinum séu konur og að kvenkynsnemendur í 

rafvirkjun séu aðeins um eitt prósent og um hálft prósent í húsasmíði (Samtök 

iðnaðarinso.fl., 2017). Betz (2005) hefur fjallað um að tilhugsunin um að vera eina stelpan 

í námi eða starfi geti verið mikil hindrun fyrir stúlkur og niðurstöður þessarar rannsóknar 

styðja við það.   

Allar stúlkurnar fyrir utan eina stefndu á að ljúka stúdentsprófi í upphafi og völdu 

bóklegar brautir í framhaldsskólum með það fyrir augum. Allar virðast hafa valið 

verknámið eftir að hafa íhugað það vandlega og rætt það við sína nánustu. Sumar af 

stúlkunum höfðu hugsað það í langan tíma en höfðu ekki hugrekki eða þor til að velja það 

upphaflega. Þetta er ólíkt því sem kom fram í rannsóknum Lenu Rutar Birgisdóttur (2011) 

sem skoðaði reynslu karla í kvennastörfum og rannsókn Hermínu Huldar Hilmarsdóttur 

(2017) á körlum í stétt sjúkraliða. Niðurstöður þeirra voru að karlarnir höfðu flestir lent í 

kvennastörfunum fyrir tilviljun, líkað vel og í framhaldi menntað sig til starfanna. Enginn 

karlanna stefndi í átt að starfsvalinu að loknum grunnskóla og áhugi þeirra flestra vaknaði 

eftir  reynslu af störfunum sem í upphafi átti að vera tímabundin. Af því má draga þá 

ályktun að það séu ólíkir þættir sem hafa áhrif á náms- og starfsval kvenna og karla sem 

er óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Að stúlkur þurfi meiri stuðning og hvatningu en drengir 

til að velja óhefðbundin svið eins og Betz (2002, 2005) bendir á.  
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Stúlkurnar höfðu ekki mætt fordómum gagnvart því að velja svið sem teljast karllæg 

eða karlastörf og nefndu að þær fyndu frekar fyrir hvatningu og aðdáun, sérstaklega frá 

öðrum stúlkum og ungum konum. Þeir fordómar sem þær hefðu orðið varar við væru 

frekar skortur á skilningi hjá elstu kynslóðinni. Það ætti helst við um eldri konur sem aldrei 

hefðu séð konur í þessum störfum og ættu erfitt með að sjá það fyrir sér. Í rannsókn Lenu 

Rutar (2011) og Hermínu Huldar (2017) komu einnig fram fordómar í garð karla í 

kvennastörfum hjá eldra fólki og þá sérstaklega eldri konum. Ánægjulegt er að sjá að það 

virðist vera ákveðið kynslóðabil í viðhorfum fólks í samfélaginu þar sem yngri kynslóðin 

virðist vera óbundnari hefðbundnum hugmyndum um hvaða störfum konur eða karlar 

eigi að sinna en sú eldri.  

Það er þó miður að töluverðir fordómar virðast vera gagnvart iðnnámi almennt í 

samfélaginu. Stúlkurnar nefna fordóma sem þær fundu fyrir í upphafi eða þegar þær 

ákváðu að fara í verknám. Sumar af þeim sem hafði gengið vel í bóklegum greinum fengu 

þau viðbrögð frá fólki að það væri einhverskonar sóun á gáfum að fara í verknám en ekki 

bóknám og með því að velja verknám væru þær að setja sig á lægra plan. Einnig nefndu 

stúlkurnar að þær fyndu fyrir því að verknámsskólarnir þættu ekki eins fínir og vinsælu 

bekkjarskólarnir sem einungis bjóða upp á bóknám. Þær fundu því frekar fyrir fordómum 

gagnvart skólunum og verknámi almennt frekar en því að þær væru stúlkur í 

hefðbundnum karlgreinum.  

Ein af ástæðunum sem stúlkurnar nefndu fyrir því að þær völdu ekki verknám við 

upphaf framhaldsskóla var skortur á kjarki. Sumar töluðu um að þær langaði í námið en 

ekki þorað að fara einar. Aðrar sögðust ekki hafa þorað vegna þess að þær þekktu enga 

eða ekki haft trú á þetta væri fyrir þær. Í rannsókn Hrafnhildar Snæfríðar- og 

Gunnarsdóttur (2011) kom það sama fram eða að konur fara síður í raun- og tæknigreinar 

vegna þess að þær þora ekki. Hrafnhildur bendir á að konur skorti sjálfstraust til að velja 

raun- og tækivísindagreinar og hafi meiri áhyggjur af því en karlar að standa sig ekki í 

þessum greinum.  

Samkvæmt Betz (2005) er lítil trú á eigin getu ein stærsta hindrunin við náms- og 

starfsval hjá stúlkum. Trú á eigin getu stýrir því hvernig við bregðumst við mótlæti og 

hindrunum og fær stúlkur til að forðast störf sem snúa að því að vinna með tækni, vélar, 

stærðfæði og að vinna utandyra (Betz, 2002, 2005; Betz og Hackett, 1981; Ína Björg 
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Árnadóttir, 2014). Það getur skýrt hvers vegna þær stúlkur sem rætt var við og höfðu 

mætt einhverju mótlæti eða hindrunum í náminu voru að velta fyrir sér að breyta um 

starfsvettvang. Dæmi um þetta eru Arna sem hafði upplifað áreitni á vinnustað og eftir 

það hefur hún verið að hugsa um að fara í háskólanám í stað þess að vinna við iðnina. 

Brynhildur, Katrín og Erna eiga erfitt með að sjá fyrir sér að vinna utandyra og eru þess 

vegna að hugsa um að fara í annað nám eftir sveinsprófið sem felur ekki í sér útivinnu. 

Trú á eigin getu hefur haft mikil áhrif á námsferil og námsval stúlknanna. Stúlkurnar völdu 

flestar aðrar leiðir í námi í upphafi og sögðust ekki hafa þorað eða ekki haft trú á sér á 

sviðum sem þær síðan völdu að lokum. Flestar nefndu stærðfræðina sérstaklega sem 

hindrun og eins var að vinna utandyra hindrun. Sumar af stúlkunum höfðu greinilega ekki 

nægilega trú á því að stúlkur gætu unnið utandyra og það hafði áhrif á framtíðaráform 

þeirra. Þá töldu þær að stúlkur gætu ekki lært stærðfræði sem hafði áhrif á námsval þeirra 

til að byrja með. Þetta mætti jafnvel skýra með hugmyndinni um táknbundið ofbeldi. 

Trúin á að þær ættu erfiðara með að vinna utandyra þar sem þær væru á einhvern hátt 

veikara kynið gefur vísbendingar um að þær hafi orðið fyrir táknbundnu ofbeldi (Webb 

o.fl., 2004). 

Eins og komið hefur fram völdu flestar stúlkurnar bóklegar námsbrautir við upphaf 

framhaldsskóla eins og algengast er hjá stúlkum (Hagstofa Íslands, 2019a). 

Félagsfræðikenning Bourdieu um veruhátt felur í sér að stúlkur útiloki starfsumhverfi eða 

námsbrautir sem eru ekki hluti af þeirra veruhætti (Gestur Guðmundsson, 2012; Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2008; Webb o.fl., 2004) Veruháttur stúlknanna hefur því líklega haft 

eitthvað um það að segja hvaða nám þeim fannst passa sér í upphafi og þær valið nám í 

byrjun sem þeim fannst tilheyra sínum vettvangi og veruhætti. 

4.3 Stuðningur 

Allar stúlkurnar fyrir utan eina áttu pabba, stjúpföður, afa eða bróður með sömu eða 

svipaða iðnmenntun og þær völdu sér en eins og Betz (2005) hefur bent á er stuðningur 

föður eða önnur karlfyrirmynd mikilvægust hjá stúlkum sem velja sér nám eða starf sem 

er óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2016) kom fram 

að líklegra er að nemendur sem eiga foreldri með iðnmenntun velji sér verknám. Þetta 

kom einnig fram í rannsókn Katrínar Bjargar (2011) þar sem allar stúlkurnar áttu foreldri 
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með iðnmenntun. Niðurstöður þessarar rannsóknar eru því á sömu leið og fyrrnefndu 

rannsóknir hafa sýnt.  

Allar stúlkurnar fengu mikinn stuðning frá foreldrum sínum við námsvalið. Þær sem 

áttu foreldra með iðnmenntun fengu sérstaka hvatningu frá þeim og flestar nefndu að 

feður þeirra hefðu verið sérlega ánægðir með námsvalið. Betz (2005) hefur bent á að 

hvaða áhrif stuðningur hefur á trú kvenna á eigin getu á sviðum sem teljast karllæg og 

hvernig skortur á stuðningi valdi því að konur hafi minni trú á sér á þessum sviðum. 

Skortur á trú á eigin getu valdi skaðlegum fyrirmyndum eins og að konur geti ekki sinnt 

líkamlega erfiðum störfum eða starfað utandyra. Í rannsókn Þuríðar Óskar (2011) á 

námsvali kvenna í verkfræði- og náttúruvísindagreinum kom fram að konurnar þurftu 

meiri stuðning og hvatningu frá foreldrum og umhverfinu til að velja karllæg svið. Það að 

stúlkurnar fengu mikinn stuðning og hvatningu frá foreldrum til að velja óhefðbundna leið 

hefur því haft mikil áhrif á námsval þeirra. 

Samkvæmt rannsóknum Betz (2005) fá stúlkur almennt færri tækifæri til að kanna 

áhuga sinn á sviðum sem snerta tækni, vísindi, vinnu með vélar eða vinnu utandyra sem 

hefur áhrif á áhugasvið þeirra og náms- og starfsval. Stúlkurnar sem rætt var við í þessari 

rannsókn höfðu sumar aðra sögu að segja sem gæti skýrt óhefðbundið námsval hjá þeim. 

Nokkrar þeirra nefndu að þær hefðu verið mikið með pabba sínum í uppvextinum, deilt 

með feðrunum áhugamálum og hjálpað til með ýmis verk eins og gera við tæki og vélar 

eða í smíðavinnu. Þrjár af stúlkunum höfðu einnig reynslu af sveitastörfum og nefndu að 

áhugi þeirra á verknámi hefði vaknað í sveitinni. Þar hafi þær langað til að vita hvernig 

vélar og tæki virkuðu og vildu læra að gera hlutina sjálfar. Rannsókn Arnheiðar Daggar 

Einarsdóttur (2016) á starfsáhuga íslenskra ungmenna eftir búsetu styður þetta en í þeirri 

rannsókn kom fram að það væri sérstaklega munur á áhuga á handverkssviði eftir búsetu. 

Í rannsókn Arnheiðar kom fram að ungmenni sem búa í dreifbýli hafa jafnan meiri áhuga 

á ræktun, búskap, vélum, akstri, raf- og byggingargreinum. Reynslan úr uppvextinum gaf 

stúlkunum því tækifæri til að kanna áhuga sinn á sviðum sem teljast óhefðbundin fyrir 

konur.  

Stúlkurnar nefndu allar að þeim hefði líkað vel við verklegar greinar í grunnskóla og að 

þær hafi haft áhuga á að vinna með höndunum. Engu að síður völdu flestar bóklegt nám 

við upphaf framhaldsskóla. Þetta er í takt við niðurstöður rannsóknar Kristjönu Stellu 
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Blöndal o.fl. (2016) og Svanhildar Svavarsdóttur (2010). Í þeim rannsóknum kom fram að 

þrátt fyrir að meirihluti nemenda segist líka betur við verklegar greinar velur aðeins lítill 

hluti þeirri verklegt nám í framhaldsskóla. Aðeins tvær af stúlkunum í þessari rannsókn 

völdu verknámið strax að loknum grunnskóla en hinar voru orðnar eldri og höfðu verið í 

bóklegu námi í einhvern tíma áður. Tölur frá Hagstofunni (2018b) sýna að nemendur fara 

seinna í verknám en í bóknám sem einnig kom fram í rannsókn Katrínar Bjargar 

Ríkarðsdóttur (2011) þar sem allir viðmælendur í þeirri rannsókn fóru seint í viðkomandi 

nám. Hið sama kom fram í rannsókn Kristjönu Stellu Blöndal o.fl. (2016) þar sem 

nemendur voru eldri þegar þeir tóku ákvörðun um að fara í verknám heldur en nemendur 

sem völdu bóknám. Það var vissulega stuðningur við námsval stúlknanna í þessari 

rannsókn að þær höfðu áhuga á að vinna með höndunum en það tók þær nokkurn tíma 

að finna áhuga sínum farveg í námsvali.  

Góðir atvinnu- og tekjumöguleikar eru fyrir fólk með iðnmenntun á Íslandi í dag og 

mikill skortur á vinnuafli í mörgum iðngreinum. Stúlkurnar virtust vel meðvitaðar um það 

og nefndu nokkrar að það hefði haft mikil áhrif á námsvalið hjá þeim. Góðir 

atvinnumöguleikar og góð laun eru því líklega stuðningur við námsval stúlkna sem er 

óhefðbundið fyrir þeirra kyn. Því virðist vera öfugt farið hjá drengjum sem velja sér nám 

eða störf sem teljast til kvennastarfa. Þar verða lágar tekjur hindrun. Í rannsókn Lenu 

Rutar (2011) kom fram að karlarnir litu á lág laun í starfinu sem hindrun og lágar tekjur 

einnig ógn við ímynd karlmannsins sem fyrirvinnu heimilisins. Hjá stúlkum í karlastörfum 

eru góðar tekjur því hvetjandi og þar af leiðandi stuðningur við starfsvalið en lág laun 

hindrun hjá körlum í kvennastörfum.   

4.4 Meiri fræðsla um nám og störf 

Öllum stúlkunum fannst mikilvægt að kynna þessar námsleiðir betur fyrir stúlkum í 

grunnskóla og að sú fræðsla eða kynning þyrfti að fara fram mikið fyrr en á lokaári 

grunnskólans. Þær bentu á að flestir væru búnir að taka ákvarðanir um framhaldsnám 

mun fyrr. Rannsóknir Guðbjargar Vilhjálmsdóttur og Guðmundar B. Arnkelssonar (2005, 

2013) og Nancy Betz (2002) styðja þetta. Betz (2002) bendir á að konur velji síður störf 

þar sem skortir kvenfyrirmyndir. Rannsóknir Guðbjargar og Guðmundar (2005, 2013) 

benda einnig til að ungt fólk velji sér frekar störf sem séu dæmigerð fyrir þeirra kyn og 

starfshugsun verður snemma mjög kynbundin.   
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Eins bentu stúlkurnar á að mikilvægt væri að ná til foreldra með einhverskonar fræðslu 

um kynbundið náms- og starfsval vegna þess að foreldrar ættu oft erfitt með að sjá 

stelpurnar sínar fyrir sér í hefðbundnum karlastörfum. Foreldrar væru því ekki að hvetja 

stúlkur til að skoða þessar leiðir í námi.  

Stúlkurnar höfðu litla sem enga reynslu af náms- og starfsfræðslu í grunnskóla sem 

kemur því miður ekki á óvart. Rannsóknir sýna að fáir nemendur fá markvissa náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum (Guðbjörg Vilhjálmdóttir, 2000;; Helga Tryggvadóttir o.fl., 

2014; Unnur Ásbergsdóttir, 2016). Þær nefndu að til þess að vekja athygli stúlkna á 

hefðbundnum karlagreinum og starfsnámi þyrfti að sýna stúlkunum fyrirmyndir og 

hvernig þessi störf væru. Best væri að leyfa þeim að prófa þar sem stúlkur gerðu sér 

almennt ekki grein fyrir hversu skemmtileg og fjölbreytt þessi störf væru og það þyrfti að 

gera mun fyrr en á lokaári grunnskólans. Þær hefðu flestar þegar tekið ákvörðun um 

framhaldsnám í 10. bekk og ekki nýtt sér það litla sem var í boði af fræðslu um nám og 

störf. Stúlkurnar nefndu nokkrar leiðir til þess að leyfa stúlkum að prófa. Tvær töluðu um 

valgrein sem kallast Iðnskólavalið eða Tækniskólavalið. Þar geta nemendur í grunnskóla 

valið þrjár verkgreinar yfir skólaárið sem kenndar eru í Tækniskólanum og þannig fengið 

að kynnast bæði framhaldsskólanum og faginu. Önnur stúlknanna hafði verið í þessu vali 

og í framhaldinu valið verknámið sem hún var í. Eins nefndu þær að þær hefðu viljað fá 

tækifæri til að fara í litlum hópum í heimsókn á vinnustaði þegar þær voru í grunnskóla 

eða á stutt námskeið sem tengjast verknámi.  

Stúlkurnar vildu vekja athygli á starfsemi Fagkvenna sem hefur það markmið að kynna 

störf í iðnaði og vekja athygli á konum í karllægum iðnstörfum. Herferð Tækniskólans sem 

kallast #kvennastarf var líka eitthvað sem þeim fannst gagnlegt (Samtök iðnaðarins o.fl., 

2017). Stúlkurnar töldu mikilvægt að stúlkur fengju fyrirmyndir til þess að máta sig við og 

ein stúlkan nefndi að henni hefði fundist mikill stuðningur í því að fá kvenkennara í 

verknáminu.  

Að ljúka stúdentsprófi var eitt af því sem þeim fannst mikilvægt og sú leið sem þær 

flestar stefndu á í upphafi. Þeim fannst mikilvægt að það væri kynnt betur fyrir stúlkum 

að hægt væri að ljúka stúdentsprófi samhliða sveinsprófi á verklegum námsbrautum og 

þessi leið gæti fengið fleiri stúlkur til að velja verknám.   
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Ýmis átaksverkefni hafa verið unnin til þess að reyna fjölga nemendum í verk- og 

starfsnámi. Árið 2006 var sett saman svokölluð starfsnámsnefnd sem kom fram með 

hugmyndir um hvernig hægt væri að vekja áhuga á verk- og starfsnámi, meðal annars með 

því að jafna stöðu stúdentsprófs af verknáms- og bóknámsbrautum framhaldsskóla. 

Hvítbók Mennta- og menningarmálaráðuneytis um umbætur í menntun sem kom út 2014 

stefndi að því að tengja verknám við háskólastigið, GERT verkefnið sem fjallað er um hér 

að framan, herferð Tækniskólans #kvennastörf og ýmis önnur verkefni eða aðgerðir 

stjórnvalda væri hægt að nefna. Þessi átaksverkefni hafa kannski litlu skilað því 

nemendum í verk og iðngreinum hefur fækkað eins og tölur Hagstofunnar sýna (Hagstofa 

Íslands, 2018b). Hrafnhildur og Þorgerður (2011) benda á að átaksverkefni hér á landi hafi 

aðallega snúist um einhverskonar kynningar og auglýsingar sem eiga að vekja áhuga 

stúlkna á raun- og tæknigreinum. Átaksverkefnin hafa litlu skilað og að þeirra mati þarf 

eitthvað annað að koma til. Hrafnhildur og Þorgerður benda á að til að fá stúlkur til að 

velja raun- og tæknivísindagreinar í háskóla þurfi að skoða menninguna innan greinanna 

og uppbyggingu námsins. Það er ánægjulegt að sjá að menningin sem viðhafðist innan 

raun- og tæknigreina í Háskóla Íslands virðist ekki eiga við verknámsbrautir 

framhaldsskólanna sem vonandi verður þá til þess að fleiri stúlkur velji þær í framtíðinni. 
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5 Lokaorð 

Annmarkar þessarar rannsóknar felast aðallega í því að viðmælendur eru fáir eða aðeins 

níu og eru bara úr tveimur skólum á höfuðborgarsvæðinu. Raddir stúlkna sem eru 

hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum á landsbyggðinni fá hér heldur ekki að 

heyrast og kannski mætti segja að hópur viðmælenda væri því einsleitur.  

Sá lærdómur sem mætti draga af þessari rannsókn er að fræðsla um nám og störf í 

grunnskóla þarf að vera mun markvissari og byrja fyrr en nú er. Fræðslan þarf einnig að 

ná til foreldra og fyrirmyndir eru mikilvægur þáttur ef við viljum fjölga stúlkum í þessum 

karllægu greinum. Leyfa þarf stúlkum að sjá konur í karllægum störfum svo þær geti 

mátað sig við þær fyrirmyndir og stúlkur þurfa að fá tækifæri til að prófa iðn- og 

verkgreinar. Í þessari rannsókn stendur það upp úr hversu vel framhaldsskólarnir hafa 

tekið á móti stúlkunum. Þær upplifa sig velkomnar í námið og stuðla kennarar, starfsfólk 

skólanna og samnemendur að þeirri tilfinningu. Fordómar í garð stúlkna í hefðbundnum 

karlagreinum virðast litlir en fordómar gagnvart iðnnámi virðast því miður töluverðir. Í 

rannsókninni kom greinilega fram mikill áhugi hjá stúlkunum að vinna með höndunum 

strax í grunnskóla. Margar þeirra sögðust hafa haft áhuga á verknámi en þorðu ekki af 

ýmsum ástæðum að velja það strax við lok grunnskólans. Flestar þeirra völdu af 

einhverjum ástæðum frekar bóklegt nám og stefndu á að ljúka stúdentsprófi áður en þær 

færu síðan að læra það sem þær höfðu áhuga á og það sem þær gætu notað hendurnar í. 

Stúlkurnar sem rætt var við í þessari rannsókn áttu allar í vanda með félagstengsl, voru 

vinafáar eða vinalausar við lok grunnskóla og voru því ekki bundnar af því að elta 

vinahópinn í ákveðna framhaldsskóla eins og stundum vill verða. Þær höfðu kjark og þor 

til að velja aðrar og óhefðbundnar leiðir í námi sem er aðdáunarvert og sýnir að þær búa 

yfir sjálfstæði og hugrekki.  

Niðurstöður þessarar rannsóknar geta vonandi nýst náms- og starfsráðgjöfum í grunn- 

og framhaldsskólum og verið innlegg í umræðuna um hvernig við getum vakið áhuga fleiri 

stúlkna á verk- og iðnnámi. Náms- og starfsfræðsla þarf að vera með öðrum hætti en nú 

er. Stúlkur í grunnskóla þurfa að fá tækifæri til að prófa verk- og iðngreinar. Náms- og 

starfsfræðsla þarf að vera í meira samstarfi við framhaldsskólana og atvinnulífið. 

Kvenfyrirmyndir í hefðbundnum karlastörfum þurfa að vera sýnilegri og vinna þarf gegn 

fordómum gagnvart iðnnámi í samfélaginu. Rannsóknir hafa sýnt að með öflugri náms- 



71 

og starfsfræðslu verða nemendur færari að taka upplýsta ákvörðun um nám í 

framhaldsskóla. Þannig getum við vonandi vakið áhuga stúlkna á verk- og iðnnámi. Sú 

gamalgróna hefð að líta á störf sem annað hvort karlastörf eða kvennastörf er hamlandi 

fyrir ungt fólk sem stendur frammi fyrir því að velja sér nám og starf. Fordómar gagnvart 

verknámi í samfélaginu og úreltar kynbundnar staðalmyndir eru skaðlegar en með því að 

vinna gegn fordómum og brjóta niður úreltar staðalmyndir verður vonandi auðveldara að 

læra og starfa við það sem viðkomandi langar til og hefur áhuga á.  
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Nafn höfundar 
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Fylgiskjal 1  

Viðtalsrammi 

 

Markmið  

Markmiðið er að öðlast innsýn í reynslu og upplifun stúlkna í hefðbundnum karlagreinum  

í framhaldsskóla.   

1.  Hver er reynsla stúlkna í hefðbundnum karlagreinum í framhaldsskólum? 

2. Hvaða hindrunum hafa þær mætt? 

3. Hvers vegna völdu þær starfsnám og hvaða stuðning hafa þær fengið við 

námsvalið? 

Hvaða hugmyndir hafa stúlkurnar um hvernig væri hægt að fjölga stúlkum á 

námsbrautunum? 

Hvernig geta náms- og starfsráðgjafar í grunnskólum mætt þessum hópi betur?   

 

Í upphafi viðtals: 

Kynna mig og rannsóknina. 

Heita trúnaði og nafnleynd og biðja um undirskrift á eyðublað.  

Upplýsa um tímalengd viðtalsins og fá leyfi fyrir upptöku. 

Þakka viðkomandi fyrir að vera tilbúin til að tala við mig. 

- Engin rétt eða röng svör – vil bara fá að heyra hvernig þú upplifir hlutina. 

 

1. Almennar upplýsingar  

- Ertu tilbúinn í að segja mér eitthvað frá sjálfri þér? Hver þú ert og hvaðan þú kemur? 

- Hvað ertu gömul? 

- Hvar býrðu? 

- Hversu lengi ertu búin að vera í þessu námi? 

-Hvað varstu að gera áður en þú byrjaðir í þessu námi? 

-Hvað ertu að gera þegar þú ert ekki í skólanum? Vinna? Áhugamál? Félagslíf? 
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2. Framhaldsskólinn 

- Hvernig kom það til að þú byrjaðir í þessu námi? 

- Hvers vegna þessi braut frekar en einhver önnur? 

- Kom einhver önnur braut til greina líka? 

- Geturðu sagt mér frá náminu? 

- Hvað ertu búin með mikið af náminu? 

- Hvernig er kynjaskiptingin á brautinni? 

- Hverjar voru væntingar þínar í upphafi námsins? 

- Er eitthvað sem hefur komið þér á óvart?  

- Er eitthvað sem er erfiðara en þú áttir von á? 

- Er eitthvað auðveldara en þú áttir von á? 

- Geturðu sagt mér frá samskiptunum við strákana á brautinni?  

- Hvernig eru samskiptin við stelpurnar? 

- Hvernig eru kennararnir? 

- Hefurðu orðið fyrir einhverskonar fordómum í náminu? 

- Hver er reynsla þín af námsráðgjöfum núna í framhaldsskóla?   

- Er þeir sýnilegir? Hvaða hlutverk hafa þeir? 

- Segðu mér frá starfsnáminu ef þú ert byrjuð á því?  

- Hvernig er/var vinnustaðurinn? 

- Hvernig valdirðu vinnustað fyrir starfsnámið? 

- Hvernig leið/líður þér í starfsnáminu? 

- Gætirðu hugsað þér að starfa þar í framtíðinni? 

 

3. Nánar um viðmælanda: 

- Geturðu sagt mér frá fjölskyldunni þinni? 

- Hverjir búa heima hjá þér? 

- Við hvað vinna fjölskyldumeðlimir?  Hver er þeirra menntun? 
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- Hvað finnst fjölskyldunni þinni um að þú sért í þessu námi? Hvernig voru viðbrögðin í 

upphafi? 

- Geturðu sagt mér frá vinum þínum?  

- Eru einhverjir af vinum þínum á þessari braut eða í skólanum? Hvað finnst vinum þínum 

um að þú sért að læra þetta? 

- Er einhver í fjölskyldunni þinni eða sem þú þekkir vel sem hefur lært það sama og þú ert 

í?  

- Eru einhverjar konur eða stelpur í fjölskyldunni þinni eða vinahóp sem eru í námi eða 

vinnu sem er óhefðbundin fyrir þeirra kyn? Hvað finnst þér um það? Fyrirmyndir. 

 

4. Grunnskólinn 

- Geturðu sagt mér frá grunnskólagöngunni þinni?  

- Í hvaða grunnskóla varstu?   

- Hvernig leið þér í grunnskóla? 

- Í hverju gekk þér vel?   

- Hvað fannst þér erfiðast? 

- Áttirðu þér uppáhalds námsgrein? Ef já, af hverju var hún í uppáhaldi? 

- Hvaða viðhorf hafa foreldrar þínir til náms? 

- Hvernig voru samskiptin við aðra nemendur í grunnskólanum? 

- Hvernig upplifðir þú samskiptin við kennara? 

- Hver er reynsla þín af námsráðgjafa úr grunnskóla?  

- Hvert var hans hlutverk í skólanum? 

- Var einhver fræðsla um nám og störf? 

 

 „Nú fer að líða að síðustu spurningunum...“ 

 

5. Framtíðin 

- Hvernig sérðu fyrir þér framtíðina? 
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- Hvaða möguleika finnst þér standa þér til boða? 

- Hvernig vinnustað sérðu fyrir þér?  

- Hvaða skoðun hefur þú á stöðu kvenna innan stéttarinnar? 

- Er mikilvægt að fjölga konum í stéttinni? 

- Hvernig væri hægt að gera það? 

- Væri námið/starfið öðruvísi ef fleiri stelpur/konur væru í því? 

- Hvar sérðu þig eftir 5 ár? 

 

Nokkrir punktar til að hafa í huga í viðtalinu! 

- Nota rammann einungis til stuðnings - leyfa viðtalinu að flæða. 

- Útskýra, þrengja og umorða spurningar og hlusta (nota þögnina!) 

- Spyrja..  

Hvernig þá?  

Hvað áttu við með því?  

Geturðu lýst því nánar?  

Hvernig leið þér þá?  

Hvað gerðist síðan? 

Geturðu sagt mér nánar frá því? 

Geturðu útskýrt það betur? 

 

Í lokin: 

Spyrja viðmælanda hvort það sé eitthvað sem hann/hún vilji bæta við? Hvort það sé 

eitthvað sem ég hef ekki spurt um sem viðkomandi telji mikilvægt? 

Minna á trúnað og nafnleynd. 

Biðja um leyfi til að hafa samband aftur ef það er eitthvað sem ég vil fá nánari upplýsingar 

um. 

Þakka fyrir viðtalið! 

 


