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Útdráttur 

Árlega býður Háskólinn í Reykjavík stúlkum í 9. bekk að sækja inngripið Stelpur og tækni. 

Inngripið er framkvæmt að alþjóðlegri fyrirmynd eftir tilmælum Upplýsinga- og 

fjarskiptastofnunar Sameinuðu þjóðanna um árlegan dag stúlkna í tækni. Markmið 

þessarar rannsóknar er tvíþætt, að meta árangur af inngripinu og að varpa ljósi á upplifun 

þátttakenda af inngripinu. Árangur var metinn með því að leggja spurningalista fyrir 

þátttakendur fyrir og eftir Stelpur og tækni. Metin voru áhrif á viðhorf til fólks sem starfa 

við STEM greinar, áhugi á tækni, trú á eigin getu í tækni og áhugi á að starfa við tækni í 

framtíðinni. Niðurstöður sýna að dregið hafi úr neikvæðum viðhorfum til fólks sem starfa 

við STEM greinar. Einnig jókst áhugi og trú á eigin getu á iðntækni en ekki var munur á 

áhuga og trú á eigin getu á hugbúnaði. Þá jókst áhugi þeirra á að starfa við tækni í 

framtíðinni. Upplifun þátttakenda var rannsökuð með opnum einstaklingsviðtölum við 

fólk sem fylgdi stúlkunum á Stelpur og tækni árið 2019. Niðurstöðurnar gefa til kynna 

almenna ánægju með inngripið en upplifun á vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum 

hefur mest um það að segja. Þau lykilatriði sem segja til um jákvæða upplifun eru að 

stúlkurnar leysi áhugavert verkefni, að konur sem starfi við tækni taki á móti stúlkunum, 

að konurnar deili reynslu sinni af persónulegum og kynbundnum áskorunum og að lokum 

að kynningarefnið sé spennandi og lítið um dauðan tíma. 
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Abstract 

For the last seven years Reykjavík University has invited 9th grade girls to participate in 

an annual Girls in ICT day suggested by the International Telecommunication Union. The 

aim of this research was twofold, first to evaluate the effect and outcome of participation 

according to the goals of Girls in ICT, and second to gather information on participant's 

experience of Girls in ICT. Outcome was measured with a questionnaire before and after 

participation of Girls in ICT. Effect on the girls' view towards people in STEM industry was 

measured along with effect on the girls' interest and self-efficacy. Their interest to work 

in ICT in the future was also measured. Results show that negative views towards people 

in the STEM industry were reduced. Interest and self-efficacy increased on handicraft 

technology but did not increase on software technology. Participants also have increased 

interest in working in ICT industry in the future. Open interviews with teachers and school 

counsellors were conducted to reflect their experience of Girls in ICT. The teachers and 

school counsellors who took part in the research were guides for the girls and attended 

Girls in ICT in the year 2019. Results suggest that key factors for a positive experience are 

personal performance accomplishment, female role model working in ICT, role model 

sharing personal and gender related challenges, and finally that the presentation is 

exciting and time accurate.  
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Formáli  

Tækninni hefur fleygt fram og samhliða því framfarir á jafnréttismálum. Stelpur og tækni 

er eitt af mörgum dæmum um samþættingu þessara tveggja viðfangsefna. Mikilvægi 

inngripsins liggur í þeirri hugsjón að rétta hlut kvenna í tækninámi við Háskólann í 

Reykjavík. Hátt í 1.000 stúlkur sækja inngripið árlega og taka þátt í að leysa ýmis verkefni 

og fræðast um tækni. Auk þeirra eru tugir kvenna, kennarar og nemendur við Háskólann 

í Reykjavík og aðrar menntastofnanir, auk starfandi kvenna í tæknigeiranum, sem taka á 

móti stúlkunum og eru þeim fyrirmynd. Þessi rannsókn hefði þó ekki orðið að veruleika 

nema fyrir áhuga minn á kynjasjónarmiðum og tækifærum kvenna í atvinnulífinu. Margrét 

H. Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónasdóttir skipuleggjendur Stelpur og tækni tóku 

rannsókninni fagnandi og veittu þær greinargóðar upplýsingar sem skiptu höfuðmáli við 

undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar. Fjöldi fólks tók þátt í rannsókninni með 

einum eða öðrum hætti. Þátttaka þeirra var mikilvæg og hefur nú varpað ljósi bæði á 

árangur af Stelpur og tækni sem og upplifun af inngripinu.  

Rannsóknin er 30 ECTS eininga lokaverkefni til MA gráðu í náms- og starfsráðgjöf við 

félags-, mannfræði- og þjóðfræðideild Háskóla Íslands. Leiðbeinandi við rannsóknina var 

dr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir prófessor í náms- og starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. 

Aðstoðarleiðbeinandi var Andrea Gerður Dofradóttir, Cand. Psych í sálfræði. Báðar veittu 

þær góða leiðsögn og kann ég þeim mínar bestu þakkir fyrir þolinmæði og stuðning. 

Jafnframt veittu Hulda Guðmunda Óskarsdóttir og Kolbrún Jónsdóttir góð ráð við 

framkvæmd og úrvinnslu rannsóknarinnar. Auk þess þakka ég fjölskyldu minni, vinum og 

bekkjarsystrum vináttu, skilning og stuðning. 
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1 Inngangur 

Hlutur kvenna í vísindum, tækni, verkfræði og stærðfræði (STEM) er áhyggjuefni þegar 

horft er til þeirra hröðu tækniframfara sem framundan eru (World Economic Forum, 

2018; Hagstofa Íslands, e.d.-a). Lög um jafna meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018) gefa 

tilefni til að brugðist sé við svo jafna megi hlut kvenna í þessum greinum. Náms- og 

starfsráðgjöf er jafnframt mikilvægur liður í að hjálpa fólki að yfirstíga samfélagslegar 

hindranir á náms- og starfsferli (IAEVG, 2019). Þetta er undirstrikað í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) sem segir að við náms- og starfsfræðslu 

og ráðgjöf skuli piltar og stúlkur hljóta fræðslu um sömu störf. 

Háskólinn í Reykjavík, sem leggur áherslu á tækni- og verkfræðigreinar, hefur 

undanfarin ár staðið fyrir inngripinu Stelpur og tækni. Þá er stúlkum úr níunda bekk boðið 

að sitja vinnustofur í tækni og heimsækja vinnustaði kvenna sem starfa við tækni. 

Inngripið er að jafnaði sex klukkustundir fyrir hverja stúlku en á meðal markmiða er að 

vinna með staðalímyndir um tækni og konur í tæknitengdum störfum, sýna stúlkunum að 

tækni sé auðveldari en hún líti út fyrir að vera og auka áhuga stúlknanna á tæknitengdum 

greinum. Markmið Stelpur og tækni samræmast vel félagslegu og hugrænu 

starfsferilskenningunni (SCCT; e. social cognitive career theory) sem fjallar meðal annars 

um tengsl hindrana við trú á eigin getu (e. self-efficacy) og áhuga (Lent, Brown og Hackett, 

1994). Staðalímyndir eru ein tegund hindrana í starfsferilsþróun og hafa rannsóknir sýnt 

að staðalímyndir spái meðal annars fyrir um trú á eigin getu og áhuga (Garriott, Hultgren 

og Frazier, 2017). Trú á eigin getu er áhrifaþáttur í náms- og starfsvali en rannsóknir sýna 

að hvatning sé konum og stúlkum mikilvæg þegar kemur að náms- og starfsvali í STEM 

greinum (Puggaard og Bækgaard, 2016). Markmið þessarar rannsóknar er að meta með 

fræðilegum hætti áhrif af inngripinu Stelpur og tækni. Áhrifin verða metin með tilliti til 

markmiða inngripsins, meðal annars með því að kanna neikvæðar staðalímyndir stúlkna í 

níunda bekk um fólk sem starfar við STEM greinar, áhuga þeirra á tækni og trú stúlknanna 

á eigin getu í tækni. Náist markmið inngripsins Stelpur og tækni má búast við að þessar 

mælingar taki breytingum fyrir og eftir inngripið. 
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1.1 Staða kvenna 

Í yfirlýsingu (e. communiqué) frá Alþjóðasamtökum í náms- og starfsráðgjöf (International 

Association for Educational and Vocational Guidance) segir að náms- og starfsráðgjöf sé 

mikilvægur liður í því að hjálpa fólki að yfirstíga kerfislægar og samfélagslegar hindranir 

til dæmis vegna kyns, uppruna eða stéttarstöðu (IAEVG, 2019). Þó vandinn sé kerfislægur 

og krefjist allsherjar inngrips hvetja samtökin náms- og starfsráðgjafa til að finna lausnir 

sem henti þeim áskorunum sem staðið er frammi fyrir í nærsamfélagi þeirra. Lengi hefur 

hallað á tækifæri kvenna til starfsþátttöku, starfsframa og tekna (Nutt og Brooks, 2008) 

en hraðar samfélagsbreytingar undanfarna áratugi hafa jafnað tækifæri kvenna að 

einhverju marki. Þannig taka nú lagagreinar sérstaklega á stöðu og rétti kynjanna (Lög um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008; Lög um jafna meðferð á 

vinnumarkaði nr. 86/2018) auk þess sem félagasamtök (Kvenréttindafélag Íslands, 2018; 

Mannréttindaskrifstofa Íslands og Kvenréttindafélag Íslands, 2016) beita sér sérstaklega 

fyrir að rétta hlut kvenna og tækifæri. 

Barnett og Hyde (2001) eru á meðal þeirra sem hafa fjallað um mikilvægi þess að 

samþætta fjölskyldu og atvinnulíf því einstaklingar hafi margþætt hlutverk. En rannsóknir 

Hagstofu Íslands (e.d.-b; e.d.-c) sýna að algengara sé að konur séu í lægra starfshlutfalli 

en karlar og auk þess virðist vinnumarkaður á Íslandi vera kynjaskiptur eftir starfsstéttum. 

Dæmi um það er að konur voru 76,9% þeirra sem störfuðu við fræðslustarfsemi árið 2017 

(Hagstofa Íslands, e.d.-c). Hlutur kvenna við heilbrigðis- og félagsþjónustu var 78,2% árið 

2017 en til samanburðar eru konur aðeins 5,3% þeirra sem störfuðu við 

byggingastarfsemi og mannvirkjagerð árið 2017. Séu þessar tölur bornar saman við 

samsetningu vinnumarkaðar á 10. áratug síðustu aldar sést að sára lítil breyting hefur 

verið á kynjaskiptingu eftir starfsstéttum síðustu tvo til þrjá áratugi (Hagstofa Íslands, e.d.-

b; e.d.-c). Það gefur tilefni til að álykta svo að umfangsmeiri aðgerðir þurfi að koma til eigi 

það að breytast. 

Á heimsvísu stendur Ísland framarlega með hlutfallslega minni kynjamun en önnur 

ríki (World Economic Forum, 2018). Einnig eru konur í meirihluta þeirra sem ljúka námi úr 

háskóla (Hagstofa Íslands, e.d.-a). Konur eru 66,3% allra sem ljúka háskólagráðu en þrátt 

fyrir það er óleiðréttur launamunur kynjanna 15,3%, sem þýðir að laun kvenna séu heilt 

yfir 15,3% lægri en karla (Hagstofa Íslands, e.d.-d). Konur eru í miklum meirihluta þeirra 
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sem ljúka námi í menntavísindum, félagsvísindum, hugvísindum og listum (Hagstofa 

Íslands, e.d.-a). Hins vegar eru konur aðeins 36,5% þeirra sem ljúka námi í raunvísindum, 

stærðfræði og tölvunarfræði og 40,6% þeirra sem ljúka námi í verkfræði, framleiðslu og 

mannvirkjagerð. 

Af þessu má gera ráð fyrir að án inngripa breytist starfsstéttaskiptingin lítið og að 

konur fari í kjölfarið á mis við þau tækifæri sem felist í framtíðarstörfum. Því er ekki úr 

vegi að skoða hvers má vænta á komandi árum og þær aðgerðir sem gripið hefur verið til 

nú þegar. 

1.2 Áhrif og aðgerðir vegna fjórðu iðnbyltingarinnar 

Fjórða iðnbyltingin er hugtak yfir fræðilega umræðu um tækniframfarir og 

samfélagsbreytingar vegna gervigreindar (Brynjolfsson og McAfee, 2014; Daemmrich, 

2017). Þessar samfélagsbreytingar munu ekki aðeins auka á sjálfvirknivæðingu við iðnað 

heldur telja Brynjolfsson og McAfee (2014) að fjórða iðnbyltingin muni hafa áhrif á öll 

störf og að breytingin verði ekki síst á þeim störfum sem krefjist hugvits. Nú þegar geta 

vélar leyst verkefni sem krefjast hugvits en það er skilgreining þeirra á gervigreind (e. 

artificial intelligence). Jafnframt telja þeir að veldisvöxtur verði á tækniframförum og 

þróun gervigreindar á komandi árum. 

Rannsakendur eru ekki á einu máli um hvernig skuli áætla þær breytingar á 

vinnumarkaði sem fjórða iðnbyltingin hafi í för með sér. Þannig rannsökuðu Frey og 

Osborne (2017) möguleika á tækniframförum innan starfsgreina og áætluðu út frá því að 

47% starfa í Bandaríkjunum yrðu tölvuvædd innan fárra ára. Með því að heimfæra sömu 

forsendur hefur verið áætlað að hlutfall starfa sem verði fyrir sjálfvirknivæðingu sé 35% í 

Finnlandi og 59% í Þýskalandi  (Pajarinen og Rouvinen, 2014; Brzeski og Burk, 2015). En 

með því að greina aðeins þá verkþætti sem verði fyrir sjálfvirknivæðingu hafa Arntz, 

Gregory og Zierahn (2016) áætlað að áhrif fjórðu iðnbyltingarinnar verði ekki eins mikil. 

Þau telja meðal annars að kostnaður fyrirtækja komi til með að draga úr áhrifunum og að 

það verði að einhverju leyti undir framleiðendum komið hversu miklar og hraðar 

breytingarnar verði, eða með öðrum orðum að möguleikar á tækniframförum tryggi ekki 

að af þeim verði. Með því að greina aðeins þá verkþætti sem verði fyrir sjálfvirknivæðingu 

hafa þau áætlað áhrif fyrir 21 ríki innan Efnahags- og framfarastofnunarinnar (e. OECD) 

og telja þau að 9% starfa í Bandaríkjunum verði fyrir sjálfvirknivæðingu og í löndum eins 



14 

og Eistlandi verði hlutfallið 6% en 12% í Þýskalandi. Þau telja hins vegar að mikill meirihluti 

starfa verði fyrir breytingum. Á Íslandi hefur verið gert ráð fyrir að um það bil 28% starfa 

verði fyrir sjálfvirknivæðingu í kjölfar fjórðu iðnbyltingarinnar og að 58% starfa verði fyrir 

talsverðum breytingum. Þetta kemur fram í skýrslu forsætisráðuneytisins (2019) um áhrif 

fjórðu iðnbyltingarinnar á Íslandi en þá er einnig talið að dæmigerð karlastörf í iðnaði séu 

líklegri til að verða fyrir sjálfvirknivæðingu en að dæmigerð kvennastörf, umönnunar- og 

menntunarstörf séu síður líkleg til þess. 

Margt bendir til þess að fjórða iðnbyltingin muni hafa mikil áhrif á störf 

framtíðarinnar. Aukinn hlutur stúlkna í raunvísindum og tæknigreinum er því mikilvægur 

svo stuðla megi að jöfnum tækifærum kynjanna og framfylgja þannig lögum um jafna 

meðferð á vinnumarkaði (nr. 86/2018). Sóknaráætlun sem gerð var að frumkvæði 

forsætisráðuneytisins (2011) reiknar með að íslenskt atvinnulíf vaxi mest í hátækni og 

þekkingariðnaði, ferðaþjónustu og skapandi greinum. Í sóknaráætlun var lagt til að þessar 

greinar myndu njóta aukins stuðnings svo hægt væri að tryggja rannsóknir, þróun, 

menntun, endurmenntun og fleira innan þessara greina. Sóknaráætlun 

forsætisráðuneytisins (2011) hefur verið fylgt eftir, meðal annars með því að setja á fót 

verkefni til eflingar grunnmenntunar í raunvísindum og tækni (GERT). Eitt af 

lykilmarkmiðum GERT er að auka áhuga og þekkingu nemenda í grunnskólum á 

möguleikum tengdum raunvísindum og tækni (Samtök iðnaðarins, Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti og Samband íslenskra sveitarfélaga, 2012). Þá er talið mikilvægt 

að bæta starfsþróunar- og símenntunarmöguleika ásamt því að tengja kennsluhætti í 

grunnskólum við atvinnulífið. Upphaflega stóð til að bjóða þremur til fimm grunnskólum 

þátttöku í verkefninu en 16 skólar sóttu um þátttöku á fyrsta starfsári og var þeim öllum 

gefinn kostur á að taka þátt (Brynja Dís Björnsdóttir, 2014). Meðal þess sem unnið er með 

í GERT verkefninu er að koma á tengslaneti þátttöku skóla og fyrirtækja í tækni og iðnaði 

(Þorvarður Kjerulf Sigurjónsson, 2015). Verkefnabanki er á heimasíðu GERT og stuðlað að 

því að skólarnir geti unnið sjálfstætt út frá hugmyndafræði GERT. 

Stelpur og tækni er inngrip skipulagt af Háskólanum í Reykjavík og unnið í samstarfi 

við Háskólann á Akureyri, Samtök iðnaðarins og styrktaraðila (Samtök iðnaðarins, 2018). 

Háskólinn í Reykjavík leggur út allan kostnað við verkefnið en hefur sótt um og fengið 

úthlutaða styrki frá mennta- og menningarmálaráðuneytinu auk Framkvæmdasjóðs 



15 

jafnréttismála árið 2017 og frá Jafnréttissjóði Íslands árið 2016. Samstarf hefur verið um 

fjármögnun með Samtökum iðnaðarins, Ský og LS retail. Í Stelpur og tækni er stúlkum í 

níunda bekk boðið að heimsækja tæknifyrirtæki og taka þátt í fjölbreyttri dagskrá í 

vinnustofum þar sem þær kynnast meðal annars forritun, vefhönnun, uppbyggingu 

tölvuleikja, þrívíddarprentun líffæra og brotaþoli beina (Samtök iðnaðarins, 2018).  

Inngripið Stelpur og tækni er viðfangsefni þessarar rannsóknar. Mikilvægi inngripsins 

liggur ekki síst í þeirri staðreynd að gervigreind er komin til að vera og ætla má að hæfni 

á því sviði verði eftirsóknarverðari með árunum (World Economic Forum, 2019). Konur 

eru þó aðeins um 22% þeirra sem starfa við framleiðslu og þróun gervigreindar og án 

inngripa gæti kynjabilið aukist enn frekar (World Economic Forum, 2019). Framleiðendur 

gervigreindar eru því einsleitur hópur en æskilegra væri að framleiðendur hafi 

fjölbreyttan bakgrunn, þekkingu og innsýn. Gervigreind er nú til notkunar á mörgum 

ólíkum sviðum samfélagsins en með einsleitni í framleiðslunni fer þróun gervigreindar á 

mis við inngildingu (e. inclusive) og nýsköpun (World Economic Forum, 2019). Því ætti 

ekki síður að vera mikilvægt að meta forsendur inngripsins Stelpur og tækni út frá þeim 

samfélagslegu áhrifum sem það kann að hafa í för með sér.  

Hér hefur verið rætt um helstu samfélagslegu forsendur sem liggja til grundvallar 

þessari rannsókn en þær eru staða kvenna á vinnumarkaði, tækifæri þeirra og 

tekjumöguleikar. Auk þess hefur verið rætt um þær áskoranir sem fjórða iðnbyltingin 

hefur í för með sér. Hver sem áhrifin kunna að verða er ljóst að breytingar á störfum og 

starfsstéttum eru yfirvofandi. Til að aðlagast þessum hröðu breytingum þarf fólk meira 

svigrúm til að læra á sínum forsendum og til að stunda nám alla ævi (Hirschi, 2018; World 

Economic Forum, 2019). Þá sýna rannsóknir á Norðurlöndum að náms- og starfsráðgjöf í 

grunnskólum geti verið mikilvægur partur af því að fræða stúlkur um tækifæri sem felist í 

tæknistörfum (Puggaard & Bækgaard, 2016). Hirschi (2018) telur lítið hafa verið fjallað 

um fjórðu iðnbyltinguna í náms- og starfsferilsfræðum. Hann ályktar um mikilvægi þess 

að starfsferilskenningar gagnist við rannsóknir á þeim áskorunum sem fjórða iðnbyltingin 

hefur í för með sér og mælir hann með fjórum kenningum sem séu vel til þess fallnar. 

Kenningarnar sem Hirschi (2018) leggur til eru breytilegu- (e. protean-) og takmarkalausu 

starfsferilskenningarnar (e. boundaryless career model), kenning um vinnusálfræði (e. 

psychology of working), félagslega og hugræna starfsþróunarkenningin og 
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starfshyggjukenningin (e. career construction and life design). Félagslega og hugræna 

starfsþróunarkenningin auk starfshyggjukenningarinnar verða til umræðu hér á eftir. 

Fyrst er rétt að fjalla stuttlega um tilefni og framkvæmd Stelpur og tækni en framkvæmdin 

er unnin út frá tilmælum Upplýsinga- og fjarskiptastofnunar Sameinuðu þjóðanna um að 

ríki heimsins sameinist árlega um að halda dag stúlkna í tækni. 

1.3 Dagur stúlkna í tækni 

Árið 2010 ályktaði Upplýsinga- og fjarskiptastofnun Sameinuðu þjóðanna (ITU) (e. 

International Telecommunication Union) að Sameinuðu þjóðirnar skildu gera fjórða 

fimmtudag apríl mánaðar að árlegum „degi stúlkna í upplýsinga- og samskiptatækni“ (e. 

„Girls in ICT“ day) (Guadalajara, 2010). Ályktuninni fylgdi hvatning til fyrirtækja, stofnana, 

háskóla og rannsóknarmiðstöðva um að skipuleggja dag stúlkna í upplýsinga- og 

samskiptatækni. Dagur stúlkna í upplýsinga- og samskiptatækni hefur verið haldinn árlega 

frá árinu 2011 og hefur hann víða verið studdur eða fjármagnaður af opinberum 

stofnunum og ráðuneytum (CARICOM Today, 2019). Hefðbundin framkvæmd er með 

þeim hætti að skipulagðar eru vinnustofur og fyrirtækjaheimsóknir sem stúlkurnar taka 

þátt í og heimsækja en útfærslur geta verið með ólíku sniði milli landa. Til marks um 

umfangið var árið 2019 boðað til 376 viðburða sem fóru fram í 104 löndum í sex 

heimsálfum (International Telecommunication Union, 2019). 

ICT Monitor Worldwide (2019) greina frá því að árið 2019 hafi Microsoft á Írlandi tekið 

á móti 80 stúlkum og þær sótt vinnustofur í forritun og þrívíddarprentun, og fengið þjálfun 

í gagnrýnni hugsun, lausnaleit og teymisvinnu. Þar hittu þátttakendur einnig 

kvenfyrirmyndir í tækni og 12 ára stúlkuna Aoibheann Mangan sem var valin 

forritunarstúlka Evrópu (e. EU Digital Girl of the Year) árið 2018 (ICT Monitor Worldwide, 

2019). Framkvæmdastjórn Afríkusambandsins (e. African Union Commision) ásamt 

svæðisskrifstofu ITU í Afríku buðu 260 unglingsstúlkum þátttöku í viðburði sem stóð allan 

daginn (African Union, 2019). Þær hlýddu á fyrirlestra sex kvenna sem hafa starfað og náð 

langt í upplýsingatækni. Þær höfðu einnig aðgang að nettengdum tölvum og fengu 

leiðsögn af hálfu sérfræðinga Afríkusambandsins og svæðisskrifstofu ITU. Í Benín var 100 

stúlkum á aldrinum 11-17 ára boðin þátttaka og tóku þær allar þátt í þremur fræðilegum 

vinnustofum en auk þess fengu 35 af stúlkunum verklega þjálfun á forritunarumhverfið 
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SCRATCH. Takmörkun þátttöku í verklegu æfingarnar var vegna takmarkaðs aðgengis að 

tölvum (SENOU Fibiace, 2019). 

Dagurinn hefur einnig orðið innblástur fyrir samfélög til að gera meira úr verkefninu. 

Sum hafa skipulagt viðburði allt árið um kring og bjóða fleira fólki til þátttöku eins og 

foreldrum, kennurum og drengjum (CARICOM Today, 2019). Karabíska samfélagið (e. 

CARICOM) hélt upp á daginn en ríkin hafa sett sér að halda verkefninu gangandi allt árið 

um kring. Það verður gert með viðburðum eins og sýningum, pallborði með ungu fólki, 

opnum dögum í fyrirtækjum og stofnunum auk þess að bjóða upp á starfsnám í 

tæknifyrirtækjum (CARICOM Today, 2019).  

Nýlega birtust niðurstöður úr rannsókn á Stelpur og tækni í Úrúgvæ fyrir árin 2017 og 

2018 (Delgado o.fl., 2019). Þar var framkvæmdin með þeim hætti að inngripin stóðu til 

boða fyrir unglingsstúlkur en flestar voru á aldrinum tólf til fimmtán ára. Haldnar voru 

þrjár vinnustofur sem hver um sig var endurtekin tvisvar yfir daginn og sótti hver stúlka 

tvær vinnustofur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna ánægju með inngripin, flestar 

myndu mæla með inngripinu við aðrar stúlkur og flestar myndu vilja taka þátt aftur. 

Vinnustofa þar sem vélmenni voru forrituð þótti framúrskarandi. Vinnustofa um 

rafmagnsverkfræði þótti nokkuð góð en aftur á móti var vinnustofa um landfræðileg 

tölvukerfi talin rétt yfir meðallagi. Þá sýndu bakgrunnsspurningar að flestir þátttakendur 

í inngripinu komu á eigin vegum og höfðu sjálfar lagt út fyrir kostnaði vegna samgangna. 

Skipuleggjendur brugðust við þessu með því að leggja til stuðning við samgöngur árið 

2019 (Delgado o.fl., 2019). 

1.3.1 Stelpur og tækni 

Árið 2019 var inngripið Stelpur og tækni haldið í sjötta sinn á Íslandi (Margrét Hrönn 

Þoroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2019). Háskólinn í 

Reykjavík hefur staðið fyrir inngripinu frá upphafi en það var upphaflega haldið að erlendri 

fyrirmynd á degi stúlkna í upplýsingatækni sem sagt var frá hér á undan. Háskólinn í 

Reykjavík býður grunnskólum þátttöku en þátttökuskólar senda allar stúlkur úr níunda 

bekk líkt og um venjulegan skóladag væri að ræða. Árið 2019 var skólum af öllu 

höfuðborgarsvæðinu boðin þátttaka og gert ráð fyrir rúmlega 900 þátttakendum af 

höfuðborgarsvæðinu auk tæplega 300 stúlkum af Norðurlandi sem sækja daginn í 

Háskólanum á Akureyri. Tvívegis hefur verið boðið upp á Stelpur og tækni á 
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landsbyggðinni, það var árið 2017 þegar viðburðurinn var haldinn í Reykjavík, 

Fjarðarbyggð, Ísafjarðarbæ og á Akureyri en þá tóku um 300 stúlkur af landsbyggðinni 

þátt. En árið 2018 tóku 250 stúlkur þátt í inngripinu á Akureyri auk þeirra 600 sem tóku 

þátt í Háskólanum í Reykjavík.  

Inngripið er einn dagur þar sem hver hópur stúlkna fer í tvær 60 mínútna vinnustofur 

í Háskólanum í Reykjavík (Margrét Hrönn Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 23. apríl 2019). Í hádeginu hittast allar stúlkur í hádegismat og hlýða á 

fyrirlestur þekktrar kvenkyns fyrirmyndar. Að lokum er fyrirtæki í tæknigeiranum 

heimsótt þar sem kona tekur á móti hópnum og segir frá starfi sínu og möguleikum innan 

fyrirtækisins. Samtals er inngripið tæpar 6 klukkustundir samfleytt frá kl 09:30 að morgni 

til rúmlega 15:00 síðdegis. Dagurinn er tvískiptur þar sem um það bil helmingur 

stúlknanna fer í vinnustofur í Háskólanum í Reykjavík fyrir hádegi en á sama tíma fer hinn 

hluti stúlknanna í fyrirtækjaheimsóknir og eftir hádegi er því öfugt farið. Rúmlega 30 

fyrirtæki taka á móti stúlkunum á höfuðborgarsvæðinu og 15 ólíkar vinnustofur eru 

staðsettar í Háskólanum í Reykjavík en þær eru endurteknar tvisvar til fjórum sinnum yfir 

daginn. 

Mikil áhersla er á að kvenfyrirmyndir taki á móti stúlkunum á öllum stigum, við 

vinnustofur, á hádegisfyrirlestri og við fyrirtækjaheimsóknir (Margrét Hrönn 

Þoroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2019). Skilyrði fyrir 

þátttöku fyrirtækjanna er að kona sem starfi við tækni innan fyrirtækisins taki á móti 

hópnum og segi frá reynslu sinni, starfi og möguleikum innan fyrirtækisins (Margrét 

Hrönn Þoroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2019). Á 

meðal markmiða Stelpur og tækni er að auka hlut kvenna í tæknistörfum og í tækninámi 

við Háskólann í Reykjavík. Skipuleggjendur vilja ná því fram með því að efla áhuga stúlkna 

á tæknigreinum og tækninámi, auk þess að kynna stúlkurnar fyrir áhugaverðum 

verkefnum í tækni. 

Yfirlýst markmið með inngripinu eru að vekja áhuga stúlkna á fjölbreyttum 

möguleikum í tækninámi og tæknistörfum, kynna stúlkur fyrir fyrirmyndum í 

tæknigreinum og brjóta þannig niður staðalímyndir um konur í tækni og sýna stelpum 

fjölbreytileikann í áhugaverðum störfum í tækniiðnaði (Margrét Hrönn Þóroddsdóttir og 

Þórunn Hilda Jónsdóttir, tölvupóstur, 23. apríl 2019). Auk þess er það von skipuleggjenda 
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að með því að leyfa stelpunum að leysa raunhæf verkefni eflist trú þeirra á eigin getu og 

þær sjái að verkefnin séu ekki eins flókin og þau líti út fyrir að vera (Margrét Hrönn 

Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2019).  

Hér hefur verið sagt frá degi stúlkna í tækni og íslenska inngripinu Stelpur og tækni  

sem framkvæmt er af Háskólanum í Reykjavík að alþjóðlegri fyrirmynd. Upplýsinga- og 

fjarskiptastofnun Sameinuðu þjóðanna heldur utan um dagskrá viðburða eins og þær 

berast (International Telecommunication Union, 2019) og þannig má bera saman 

framkvæmd inngripanna á milli landa. Árangur af inngripunum hefur þó lítið verið 

rannsakaður og þannig fundust engar rannsóknir á inngripunum tengdar náms- og 

starfsráðgjöf og ekki liggja fyrir rannsóknir á Stelpur og tækni innanlands. Ærin ástæða er 

til að fylgja þessu verkefni eftir með rannsóknum en til þess að meta áhrif af inngripinu 

var leitast við að draga fram þau markmið sem skipuleggjendur Stelpur og tækni vilja ná 

fram. Sum markmiðanna eru efni í langtímarannsókn, sem gæti til dæmis verið könnun á 

því hvort Stelpur og tækni skili fleiri stúlkum í tækninám við Háskólann í Reykjavík. Þau 

mælanlegu markmið sem dregin voru saman og verða til skoðunar í þessari rannsókn eru 

í grunninn þríþætt en þau eru: staðalímyndir, trú á eigin getu og áhugi. Nánar er fjallað 

um útfærslu á mælingunum í aðferðakafla en kenningarlegur grunnur er lagður til 

grundvallar hér á eftir. Áður en kemur að því er rétt að kynna hvernig viðfangsefnið snertir 

á náms- og starfsráðgjöf. 

1.4 Náms- og starfsráðgjöf 

Náms- og starfsráðgjafar fást við fjölbreytt viðfangsefni og ráðgjöf við fólk á ólíkum aldri. 

„Ráðgjöfinni er ætlað að auðvelda fólki, á hvaða aldri sem er og við hvaða aðstæður sem 

er, að átta sig á styrkleikum sínum, færni og áhuga til að eiga hægara með að ákveða 

stefnu í námi og starfi“ (Félag náms- og starfsráðgjafa, e.d.). Þetta er það grunn leiðarljós 

sem náms- og starfsráðgjafar starfa eftir. Þarfir ráðþega geta hins vegar verið ólíkar eftir 

aldri og á milli skólastiga. Þjónustuþörfina þarf að meta eftir gagnreyndum kenningum og 

rannsóknum en einnig þarf hún að taka mið af þeim lögum og viðmiðum sem eiga við 

hverju sinni. Þannig er ljóst að réttur grunnskólabarna til náms- og starfsráðgjafar er 

tryggður með lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) og sami réttur er tryggður 

framhaldsskólanemum með lögum um framhaldsskóla (nr. 92/2008). Með lögum um 
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náms- og starfsráðgjafa (nr. 35/2009) varð náms- og starfsráðgjafi lögverndað starfsheiti 

og skal náms- og starfsráðgjöf á þessum skólastigum taka mið af því.  

Löggjafinn hefur lagt mikla áherslu á fræðslu um nám, störf og atvinnulíf í 

grunnskólum, en það er eitt af megin verkefnum náms- og starfsráðgjafa. Þetta birtist í 

lögum um grunnskóla (nr. 91/2008) þar sem sérstaklega er getið um áherslur sem skuli 

koma fram í Aðalnámskrá grunnskóla en þær áherslur sem tengjast náms- og starfsráðgjöf 

eru samkvæmt 24. grein laganna á „náms- og starfsfræðslu og kynningu á atvinnulífi og 

námsleiðum til undirbúnings náms- og starfsvali.“ Náms- og starfsfræðsla var þannig gerð 

að einum af fjórtán áhersluþáttum Aðalnámskrár grunnskóla (2013) en þar segir að búa 

skuli nemendur undir frekara nám og störf með markvissri náms- og starfsfræðslu. Í því 

felist víðtæk kynning á námi sem standi til boða að loknu skyldunámi, auk kynningar á 

atvinnulífinu og fræðslu um undirbúning undir fjölþætt störf sem bjóðast í samfélaginu. 

Auk þess hefur í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) verið lögð áhersla bæði á kynjasjónarmið 

og þróun starfa sem fylgi fjórðu iðnbyltingunni. Þannig segir í grein 7.11 að leitast skuli 

við að „kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið litið á sem hefðbundin karla- 

eða kvennastörf.“ Auk þess sem kynna þurfi fyrir þeim þróun starfa sem fylgi breytingum 

í nútímasamfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 2011: Greinasvið 2013). Að 

þessu sögðu virðist inngripið Stelpur og tækni vel til þess fallið að mæta kröfum um náms- 

og starfsfræðslu eins og hún er skilgreind í Aðalnámskrá grunnskóla auk þess sem 

inngripið fellur að markmiðum Félags náms- og starfsráðgjafa sem fjallað var um hér á 

undan. Því er ekki úr vegi að skoða hvað felist í og almennt sé átt við með hugtakinu náms- 

og starfsfræðslu. Hér á eftir verður náms- og starfsfræðsla skoðuð í nokkrum skrefum, 

fyrst út frá kenningum í náms- og starfsráðgjöf og fræðaviðmiðum Savickas (2015). 

1.4.1 Kenningar og fræðaviðmið 

Náms- og starfsráðgjöf þróaðist sem sjálfstæð grein við upphaf 20. aldar (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2016; Savickas, 2015). Á þessum liðlega 100 árum sem liðin eru hafa 

ýmsar kenningar litið dagsins ljós. Savickas (2011; 2015) hefur flokkað náms- og 

starfsráðgjafarkenningar í þrjú fræðaviðmið (e. paradigms) sem lýst er á mynd 1. Hann 

færir rök fyrir því að í grunninn feli kenningarnar í sér þrjár ólíkar nálganir við náms- og 

starfsráðgjöf. Fyrsta viðmiðið kallar hann starfsval (e. vocational guidance), annað 

viðmiðið kallar hann starfsferilsþróun (e. career development) en þriðja kallar hann 
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lífshönnun (e. life designing). Hann leggur til að í stað þess að fylgja aðeins einni nálgun 

við náms- og starfsráðgjöf sé skynsamlegt að nýta fyrri kenningar þar sem þær eigi við. 

 

Mynd 1. Samanburður á fræðaviðmiðum náms- og starfsráðgjafar (Savickas, 2011, bls. 11) 

Fyrstu kenningar náms- og starfsráðgjafar og þær sem falla undir fræðaviðmiðið 

starfsval eru gjarnan raktar til Parsons (1909) og nefnast þær einkenna- og þáttakenningar 

(e. trade and factor theory). Einkenna- og þáttakenningar fjalla um mikilvægi 

sjálfsþekkingar annars vegar og þekkingar á einkennum starfa og vinnumarkaðar hins 

vegar. Þær þykja byggja á raunhyggju og formhyggju en framan af 20. öldinni var meðal 

starfsaldur langur í hverju starfi og þá þótti mikilvægt að fólk nýtti styrkleika sína og áhuga 

í starfi (Savickas, 2011; 2015). Gjarnan var notast við matstæki við ráðgjöfina en einkenna- 

og þáttakenningar náðu hápunkti með kenningu Holland (1994) um sex áhugasvið 

(Savickas, 2015). 

Holland (1997) flokkaði starfsumhverfi og starfsáhuga fólks í sex sambærileg svið og 

þróaði út frá því áhugasviðsprófið self-directed search (SDS) (Holland, 1994). Kenningin 

um starfsumhverfi og starfsáhuga gengur gjarnan undir nafninu HVLFAS (e. RIASEC) sem 

er skammstöfun fyrir öll sex svið starfsáhuga. Sviðin eru handverkssvið (e. realistic), 

vísindasvið (e. investigative), listasvið (e. artistic), félagssvið (e. social), athafnasvið (e. 

enterpricing) og skipulagssvið (e. conventional). Holland telur að einstaklingur hafi mesta 

starfsánægju þegar hann starfi á sínu áhugasviði og því þróaði hann einnig 

áhugasviðsprófið Self-directed search (SDS) (Holland, 1994) en því fylgir uppflettirit þar 

sem störf eru flokkuð eftir sama kerfi. Sviðin sex mynda sexhyrning þar sem þau svið sem 

eiga mest sameiginlegt liggja samhliða en ólík svið liggja andspænis hvort öðru. Fólk sem 

tekur áhugasviðsprófið SDS eða önnur áhugasviðspróf byggð á kenningunni fær 
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svokallaðan Holland kóða úr niðurstöðum prófsins en kóðinn samanstendur af 

upphafsstöfum þeirra sviða sem skoruðu hæst. Þennan kóða má nota til að fletta upp 

starfaflokkum og fá hugmyndir að störfum. Samkvæmt Holland (1997) falla undir 

handverkssvið störf sem fela í sér líkamlega vinnu eða vinnu með verkfæri en undir 

félagssvið falla störf þar sem unnið er með fólki. Undir vísindasvið fellur áhugi á ýmiskonar 

raunvísindastörfum, listir og tungumál undir listasvið, undir athafnasvið störf sem fela í 

sér stjórnun en undir skipulagssvið falla störf sem unnin eru eftir ákveðnum reglum, til 

dæmis bókhald. Kenningin er mikið notuð enn í dag en íslensk þýðing SDS var staðfærð 

og stöðluð fyrir íslensk ungmenni undir nafninu SDS - Í leit að starfi (Brynhildur Scheving 

Thorsteinsson, 2009) og þá eru íslensku áhugasviðsprófin Bendill I-IV (Sif Einarsdóttir og 

James Rounds, 2013) einnig byggð á kenningu Holland um þessi sömu sex svið, auk 

undirsviða sem þykja endurspegla íslenskt samfélag. Bendill er samheiti fyrir fjögur 

áhugasviðspróf sem hvert um sig er hannað og staðlað fyrir aldurstengdan markhóp en 

þannig er Bendill I það áhugasviðspróf sem staðlað var fyrir nemendur tíunda bekkjar í 

íslenskum grunnskólum (Sif Einarsdóttir og James Rounds, 2013). 

Um miðja 20. öld komu fram á sjónarsviðið kenningar sem þóttu setja ráðþega í 

forgrunn (Savickas, 2015). Í þessum kenningum var litið á náms- og starfsferil sem þróun 

og á ráðþega sem þátttakanda (e. subject) í stað hlutar (e. object) en það eru þær 

kenningar sem falla undir annað fræðaviðmiðið; starfsferilsþróun samkvæmt 

skilgreiningu Savickas (2015). Hann telur kenningarnar í þessu fræðaviðmiði eiga það 

sameiginlegt að fást við hvernig vænlegt sé að leysa vandamál við þróun starfsferils. 

Fræðaviðmiðinu skiptir hann annars vegar í náms- og starfsfræðslu sem unnin er með 

hópi fólks, til dæmis grunnskólabörnum, og hins vegar í einstaklingsáætlun (Savickas, 

2015). Samkvæmt Savickas (2015) felur ráðgjöf á þessu fræðaviðmiði í sér að meta stöðu 

ráðþega (e. assess), að ákveða nálgun (e. orient) og að unnið sé með fyrirséðar áskoranir 

(e. develop). 

Fyrst í flokki starfsferilsþróunarkenninga var kenning Super (1990) um þróun náms- 

og starfsferils. Nálgun hans var ólík einkenna- og þáttakenningum að því leyti að hann 

vildi greina ólíkar þarfir ráðþega eftir því á hvaða æviskeiði fólk væri statt þá stundina. 

Kenningu Super (1990), sem nefnist kenning um æviskeið og lífsvettvang (e. life-span, life-

space theory), má lýsa á þann veg að sjálfið (e. self) sé á toppi boga sem byggi annars 
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vegar á stoðum persónuleika (e. personality) og afrekum (e. achievement) en hins vegar 

á stoðum félagsmálastefnu (e. social policy) og starfshátta (e. employment practices). 

Jafnframt hefur hvor stoð tvær hliðar sem eru persónulegir- (e. personal) og umhverfis- 

(e. situational) þættir (Hartung, 2013). Persónuleiki samanstendur af grunnþörfum, 

gildum og áhuga, auk greindar, hæfni og hæfileikum. En að sama skapi samanstendur 

félagsmálastefna af hagkerfi, samfélagi og vinnumarkaði, auk nærsamfélagi, skóla, 

fjölskyldu og vinahópum (Hartung, 2013). Super (1990) skiptir æviskeiðinu annars vegar í 

sex lífshlutverk sem eru: barn, nemandi, tómstundir, borgari, starf og heimili (Hartung, 

2013). Hins vegar skiptir hann æviskeiðinu í fimm starfsferilsstig en það eru vaxtastig (e. 

growth), könnunarstig (e. exploration), staðsetningarstig (e. establishment), viðhaldsstig 

(e. maintenance) og starfslokastig (e. disengagement). Hann telur starfsferilsþróun 

hefjast á könnunarstigi sem varir frá fæðingu til þrettán ára aldurs. Þetta stig snúist um 

að mynda sjálfshugmynd (e. self-concept) en á þessu stigi verða börn meðvituð um 

framtíðina, vilja taka sjálfstæðar ákvarðanir, vilja ná árangri og þjálfa öguð vinnubrögð 

(Hartung, 2013). Á könnunarstiginu sem varir frá 14 til 24 ára aldurs þróa ungmenni skýra 

sjálfshugmynd um ákjósanlegan starfsvettvang og eigin getu. Þau kanna menntun og störf 

sem tengjast ákjósanlegum starfsvettvangi og koma áformum sínum í framkvæmd 

(Hartung, 2013). 

Savickas (2015) telur félagslegu og hugrænu starfsferilskenninguna (SCCT; e. social 

cognitive career theory) (Lent, Brown og Hackett, 1994) gagnlega við að fást við og skilja 

áhrifaþætti í starfsferilsþróun. En kenningin byggir meðal annars á félagslegri og 

hugrænni kenningu Bandura (e. Social cognitive theory) í bland við innblástur úr 

félagsnámskenningu Krumboltz og útfærslu Hackett og Betz um trú á eigin getu (Lent, 

Brown og Hackett, 1994). Samkvæmt SCCT má útskýra starfsval með þremur atriðum en 

þau eru: trú á eigin getu (e. self-efficacy), væntingar um útkomu (e. outcome 

expectations) og markmið (e. goals) (Lent, Brown og Hackett, 1994). Ágætt er að skoða 

kenninguna myndrænt en á mynd 2 má sjá líkan af helstu þáttum og innbyrgðis tengsl 

þeirra á milli. Þar sést að reynsla einstaklings samanstendur af ýmsum bakgrunnsþáttum 

sem eru annars vegar persónubundnar forsendur eða þeir eiginleikar sem eru í fari 

einstaklingsins og hins vegar samfélagslegar forsendur eða þeir eiginleikar sem tilheyra 

nær- og fjærsamfélagi. Reynslan er það sem einstaklingur notar til að byggja upp 

hugmyndir sínar um trú á eigin getu (e. self efficacy) og væntingar um útkomu (e. 
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outcome expectations). Samkvæmt SCCT hafa trú á eigin getu og væntingar um útkomu 

áhrif á áhuga, markmið, aðgerðir og útkomu (Lent, Brown og Hackett, 1994). Margar 

rannsóknir hafa verið gerðar á líkaninu sem staðfesta að hluta eða öllu leyti þessi áhrif 

(Bonitz, Larson og Armstrong, 2010; Garriott, Hultgren og Frazier, 2017). Þróuð hafa verið 

matstæki sem mæla trú á eigin getu, má þar nefna Expanded skills confidence inventory 

Betz o.fl. 2013) sem mælir trú á eigin getu hjá fullorðnum og Extended Skills confidence 

Inventory-High School (Betz og Wolfe, 2005) sem mælir trú á eigin getu hjá 

framhaldsskólanemum.  

 

Mynd 2. Líkan af áhrifum bakgrunns og reynslu á náms- og starfsval og hegðun. (Lent, Brown 
og Hackett, 1994) 

Síðasta fræðaviðmiðið er lífshönnun en Savickas (2015) rekur forsendur hennar til 

þeirra samfélagsbreytinga að starf sé ekki lengur fasti sem einstaklingur tilheyri í tugi ára. 

Þegar meðalstarfsaldur hafi hríðfallið og mikið verið um tímabundnar ráðningar og 

verktöku hafi það leitt af sér stöðuga óvissu fólks um starfsferil sinn. Savickas (2015) telur 

að kenningar þurfi að taka mið af þessu og mikilvægt sé að þær gagnist við að aðstoða 

fólk við að taka upplýstar og meðvitaðar ákvarðanir á starfsferli. Aðstæður á 

vinnumarkaði kalla á að fólk hafi meiri stjórn á starfsferli sínum og þannig verður 

markmiðið með þessu fræðaviðmiði starfsferilsstjórnun (e. career management) frekar 

en starfsferilsþróun (Savickas, 2015). Savickas (2013) telur starfshyggjuviðtalið (e. career 

construction interview) áhrifaríka leið til þess. Starfshyggjuviðtalið snýst um að ráðþegar 

breyti persónulegum vandamálum í almenna styrkleika (Savickas, 2013). Í upphafi segja 

ráðþegar stuttar sögur (e. construct) og leitast ráðgjafi við að spyrja út í fyrirmyndir, 

markmið, sýnilegan áhuga, uppáhalds sögu, uppáhalds orðtak og um fyrstu minningu. 

Ráðgjafi hlustar sérstaklega eftir lýsingum ráðþega sem þurfi að afbyggja (e. deconstruct) 

en Savickas (2013) telur mikilvægt að afbyggja óhjálplegar sögur svo hægt sé að 

endurbyggja (e. reconstruct) nýjar og hjálplegri sögur. Við endurbyggingu hlustar 
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ráðgjafinn eftir þemum á milli frásagna frekar en að hlusta eftir staðreyndum. Að lokum 

þarf ráðþegi að byggja framtíðina (e. coconstruct) með því að nýta nýju sögurnar til að 

búa til lífsmynd. Með aðstoð ráðgjafa getur ráðþegi fundið merkingu og hvernig eigi að 

takast á við verkefni, breytingar og áföll. Savickas (2015) telur að starfshyggjuviðtalið geti 

haft heilandi áhrif á ráðþega. Hirschi (2018) hefur lagt til að kenningin verði gagnleg við 

að fást við áskoranir fjórðu iðnbyltingarinnar. Hann telur að mörkin á milli atvinnu og 

einkalífs verði óljósari með auknum tækniframförum en að starfshyggjukenningin sé fólki 

gagnleg við að mynda heildstæða starfsferils ímynd. 

Líkt og áður kom fram taldi Hirschi (2018) einnig félagslegu og hugrænu 

starfsferilskenninguna vel til þess fallna að hjálpa fólki með starfsferilsstjórnun. Því má 

segja að félagslega og hugræna starfsferilskenningin sé hagnýt kenning og gagnleg til að 

fást við verkefni á sviði lífshönnunar. Sem líkt og starfshyggjukenningin miða frekar að því 

að fólk sé við stjórnvölinn á eigin starfsferli. Hirschi (2018) nefnir auk þess að kenningin 

geti útskýrt að hluta hvernig fólk velji sér starfsvettvang á framtíðar vinnumarkaði en að 

því leyti má flokka hana til starfsvalskenninga. 

Þessar kenningar hafa verið kynntar með það að markmiði að draga fram hagnýtt 

notagildi þeirra til að útskýra bæði náms- og starfsfræðslu og áskoranir fjórðu 

iðnbyltingarinnar. Á meðan starfshyggjukenningin og félagslega og hugræna 

starfsferilskenningin útskýra vel áskoranir fjórðu iðnbyltingarinnar er gagnlegt að skoða 

náms- og starfsfræðsluna út frá kenningu um æviskeið og lífsvettvang auk félagslegu og 

hugrænu starfsferilskenningunni sem Savickas (2015) flokkar á fræðaviðmið 

starfsferilsþróunar. Líkt og kemur fram hér á eftir er þó nokkuð um að í náms- og 

starfsfræðslu felist áhugasviðspróf og vinnustaðaheimsóknir sem falla frekar að 

fræðaviðmiðinu starfsval. Áður en að því kemur er vert að víkja frásögninni að 

rannsóknum á hindrunum, trú á eigin getu og áhuga. 

1.4.2 Staðalímyndir, áhugi og trú á eigin getu 

Samkvæmt félagslegu og hugrænu starfsferilskenningunni hafa persónubundnar og 

samfélagslegar hindranir áhrif á trú fólks á eigin getu og væntingar um útkomu í gegnum 

reynslu. Ýmsar rannsóknir hafa skoðað hvaða áhrif hindranir hafi á trú á eigin getu og 

áhuga á STEM greinum. Þannig sýnir rannsókn Turner, Joeng, Sims, Dade og Reid (2019) 

að ungmenni af lægri stéttum upplifi meiri hindranir á starfsferli, í STEM greinum, en 
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ungmenni af hærri stéttum upplifa hins vegar meiri stuðning frá foreldrum og jafningjum. 

Niðurstöður Turner o.fl. (2019) sýna einnig fram á að fjölþættar hindranir spái fyrir um 

litla trú á eigin getu. Áhrif persónu- og umhverfisþátta í félagslegu og hugrænu 

starfsferilskenningunni kristallast í rannsóknum sem hafa sýnt að líklegra sé að börn af 

lægri stéttum (e. socio economic status) læri á tölvu af vinum sínum en líklegra sé að börn 

af hærri stéttum læri á tölvur af foreldrum sínum (Vryzas og Tsitouridou, 2002). Þá hafa 

rannsóknir sýnt að foreldrar af lægri stéttum telji mikilvægt að börnin þeirra eigi tölvu og 

börnin hafi tölvuna inni hjá sér (Vekiri, 2010). 

Hvatning er mikilvægur umhverfisþáttur hjá konum í STEM greinum, því aðlagað 

módel félagslegu og hugrænu starfsferilskenningarinnar spáði fyrir um áætlanir 

verkfræðikvenna um að hætta í starfi (Singh o.fl., 2013). Niðurstöðurnar sýndu að þjálfun 

og tækifæri til þróunar í starfi hafði jákvæð áhrif á trú á eigin getu og væntingar um 

útkomu. Trú á eigin getu hafði jákvæð áhrif á væntingar um útkomu og jákvæðar 

væntingar um útkomu höfðu jákvæð áhrif á ánægju í starfi. Rannsókn Fouad, Singh, 

Cappaert, Chang og Wan (2016) sýndi að enginn munur reyndist á trú á eigin getu og 

væntingum um útkomu hjá konum sem starfi við eða hafi hætt í verkfræði. Marktækur 

munur reyndist hins vegar á stuðningi sem konurnar hefðu upplifað á vinnustað. Þær sem 

höfðu hætt að starfa við verkfræði lýstu því að þær hefðu fengið minni stuðning og hefðu 

haft lakari tækifæri til þróunar í starfi. Af sama meiði hafa viðtöl við stúlkur á 

Norðurlöndum sýnt að þær hefðu gjarnan viljað fá meiri hvatningu í grunnskóla til að 

kynnast frekar námi í verkfræði og raunvísindum (Puggard og Bækgaard, 2016). Hvatning 

virðist vera mikilvæg konum og stúlkum því rannsóknir sýna að þær hafi almennt minni 

trú á eigin getu í tæknigreinum og vísindum þrátt fyrir að þær sýni sama námsárangur og 

drengir (Puggard og Bækgaard, 2016; Rottinghaus, Larson og Borgen, 2003). Þá sýndi 

rannsókn Nelson, Fox, Haslam og Gardner (2007) að markviss náms- og 

starfsráðgjafaráætlun í Utah ýtti undir að námsmenn veldu sér STEM tengdar 

námsgreinar. 

Hér hefur komið fram að umhverfisþættir, hindranir og hvatning hafa mikið að segja 

um náms- og starfsferil kvenna í STEM greinum. Staðalímyndir eru ein tegund hindrana 

og hafa þær spáð fyrir um trú á eigin getu og áhuga stúlkna í STEM greinum (Garriott, 

Hultgren og Frazier, 2017). Garriott o.fl (2017) hönnuðu kvarðinn MASS (e. math and 
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science stigma) til að mæla neikvæðar staðalímyndir hjá unglingum um fólk sem starfa 

við STEM greinar (Garriott o.fl., 2017). Í kvarðanum er spurt um 8 atriði tengd neikvæðum 

staðalímyndum um fólk sem starfar við STEM greinar  og við prófun reyndist MASS geta 

spáð fyrir um trú á eigin getu og trú á eigin getu reyndist spá fyrir um áhuga. 

Þegar litið er til áhuga hafa rannsóknir á kenningu Holland (1997) sýnt að kynjamunur 

sé á milli HVLFAS sviðanna þar sem tilheiging sé til að karlar og drengir mælist frekar á 

handverkssviði en að konur og stúlkur mælist frekar á félagssviði (Babarović, Dević og 

Burušić, 2019; Betz og Wolfe, 2005; Bonitz o.fl., 2010; Gréta Björk Guðráðsdóttir, 2018). 

Langtímarannsókn Grétu Bjarkar Guðráðsdóttur (2018) sýndi að kynjamunur í áhuga 

íslenskra ungmenna er mestur á handverkssviði þar sem drengir hafa meiri áhuga en 

stúlkur. En næst mestur var munurinn á félagssviði þar sem stúlkur hafa meiri áhuga en 

drengir. Þá höfðu drengir einnig meiri áhuga umfram stúlkur á skipulagssviði. 

Sambærilegar niðurstöður voru úr rannsókn Babarović, Dević og Burušić (2019) sem 

mældu STEM áhuga hjá unglingum út frá kenningu Holland. Þá reyndust drengir hafa 

meiri áhuga á handverks- og skipulagssviði en stúlkur meiri áhuga á félags- og listasviði. 

Jafnframt reyndist mikill munur á áhuga á tækni og verkfræði sérstaklega, lítill munur en 

marktækur var á áhuga á stærðfræði en enginn munur var á milli kynjanna í áhuga á 

vísindum. Þessar niðurstöður virðast vera í takt við kynjaskiptingu eftir starfsstéttum 

(Hagstofa Íslands, e.d.-b) sem fjallað var um í kafla 1.1. 

Ýmsar rannsóknir hafa snúið að því að skoða áhrif inngripa á áhuga og trú á eigin getu 

á þeim sviðum sem konur standa hallar. Þá hafa rannsóknir sýnt að inngrip hafi jákvæð 

áhrif á áform stúlkna um að starfa við upplýsinga- og samskiptatækni í framtíðinni 

(Gorvacheva, Craig, Beekhuyzen og Coldwell-Nelson, 2014). Tilraun Betz og Schifano 

(2000) er um margt lík inngripinu Stelpur og tækni hvað varðar lengd og tegundir 

inngripsverkefna. En tilraunin var gerð á kvenstúdentum sem sýndu áhuga á 

handverkssviði en litla trú á eigin getu á því sviði. Framfarir voru mældar með Skills 

Confidence Inventory (Betz, Borgen og Harmon, 1996) sem mælir trú á eigin getu. 

Framkvæmd voru þrjú inngrip sem voru samtals 7 klukkustundir (Betz og Schifano, 2000). 

Í fyrsta inngripi var konunum sýnt hvernig ætti að lesa úr teikningum og þær leiddar í 

gegnum tvö byggingarsvæði. Stúlkurnar gátu séð byggingarnar á ólíkum byggingarstigum, 

byggingatækni var útskýrð fyrir þeim og þær höfðu tækifæri til að spyrja spurninga um 
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það sem þær sáu. Annað inngripið fólst í 30 mínútna kennslu í flokkun og notkun á 

byggingavörum. Við lok þess tíma áttu þær að flokka áhöld í fyrirfram skilgreind hólf og 

setja saman hillu. Í þriðja inngripinu voru stúlkurnar fræddar um tilgang og hönnun áhalda 

en í lok þess tíma voru þær beðnar um að leiða rafmagn í lampa, setja saman pípulagnir 

og setja saman hillu með fatahengi. Niðurstöður sýndu að inngripin hefðu mikil áhrif á trú 

kvennanna á eigin getu (Betz og Schifano, 2000). Mestu breytingarnar á trú á eigin getu 

sáust í: „gera við klukku“ sem hækkaði úr 1.92 í 2.63, „læra að gera við raflagnir“ sem 

hækkaði úr 1.67 í 3.79 og „smíða dúkkuhús“ sem fór úr 3.33 í 3.71. Betz og Schifano telja 

að þessi breyting á trú á eigin getu geti skipt höfuð máli þegar kemur að því hvort konur 

nálgist viðfangsefnið (e. approach) eða forðist það (e. avoidance) sem eru fyrstu viðbrögð 

samkvæmt Bandura (Betz og Schifano, 2000). Lítil breyting varð á áhuga kvennanna á 

handverkssviði en áhugi þeirra hafði aukist á atriðunum: leiða rafmagn í lampa, smíða 

hillu og smíða myndaramma. 

Eins og fjallað var um framar er eitt af markmiðum Stelpur og tækni að kynna 

stúlkurnar fyrir kvenkyns fyrirmyndum í tækni og vinna þannig á staðalímyndum sem ríkja 

um kyn, getu og áhuga á tækni. Með því að bjóða upp á kvenkyns fyrirmyndir í flestum 

vinnustofum, fyrirtækjum og í hádegisræðu er Háskólinn í Reykjavík því að nota 

fyrirmyndir til að vinna á þeim hindrunum sem staðalímyndir eru. Hér hefur verið fjallað 

um rannsóknir sem sýna meðal annars áhrif hindrana á trú á eigin getu og áhuga. En 

rannsóknirnar sýndu að hindranir spái fyrir um trú á eigin getu og áhuga kvenna í STEM 

greinum. Nú þegar kenningar og rannsóknir hafa verið skoðaðar með hliðsjón af tilgangi 

náms- og starfsráðgjafar og þeim kenningum og rannsóknum sem eiga við markmið 

Stelpur og tækni er rétt að víkja sögunni aftur að náms- og starfsfræðslu. Stelpur og tækni 

má skilgreina sem inngrip í náms- og starfsferil og því verða rannsóknir á inngripum til 

frásagnar hér á eftir en rétt er að byrja á að segja almennt frá framkvæmd náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum.  

1.4.3 Náms- og starfsfræðsla 

Þegar rætt er um náms- og starfsfræðslu er átt við þann anga innan náms- og 

starfsráðgjafar sem felst í því að upplýsa hóp fólks um ýmis atriði sem hjálpa því að ná 

árangri í starfsferilsþróun (Gysbers og Henderson, 2012; Savickas, 2015). Náms- og 

starfsfræðsla í grunnskólum er mikilvægur partur af stærri heild sem æskilegt er að myndi 
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samfellu í gegnum grunn- og framhaldsskólanám eða á meðan nemendur eru á vaxta- og 

könnunarstigi samkvæmt kenningu Super (1990). 

Líkt og fjallað var um hér á undan er réttur nemenda til náms- og starfsráðgjafar og 

náms- og starfsfræðslu bundinn í lög um grunnskóla (nr. 91/2008). Því miður er algengt 

að náms- og starfsfræðsla sitji á hakanum í starfi náms- og starfsráðgjafa. Ráðgjafar nefna 

meðal annars að of mikill tími fari í persónulega ráðgjöf og þeir séu undir of miklu álagi 

(Menntasvið Reykjavíkurborgar, 2006; Jónína Margrét Guðbjartsdóttir, 2016). Ráðgjafar 

nefna ýmsar ástæður fyrir miklu álagi í starfi en meðal annars koma fram upplýsingar um 

mismikinn fjölda nemenda á hvert stöðugildi náms- og starfsráðgjafa. Þá eru dæmi um að 

náms- og starfsráðgjafi sé einn starfandi í stoðþjónustu skólans og að náms- og 

starfsráðgjafar sitji uppi með erfiðari mál sem séu tímafrek. Menntasvið 

Reykjavíkurborgar (2006) tók saman skýrslu um starfsaðstæður náms- og starfsráðgjafa í 

Reykjavík. Í skýrslunni kom fram misræmi á því hversu oft náms- og starfsráðgjafar vildu 

og gætu „tekið þátt í fræðslu í bekkjum þar sem fjallað er um starfsþróun og atvinnulífið“. 

Niðurstöður úr rannsókn Jónínu Margrétar Guðbjartsdóttur (2016), sem tók viðtöl við tíu 

starfandi náms- og starfsráðgjafa í grunnskólum á Norðurlandi, gáfu til kynna að hluti 

starfandi náms- og starfsráðgjafa hefði ekki tíma til að sinna náms- og starfsfræðslu. En 

þar kom einnig fram að stór hluti ráðgjafanna taldi náms- og starfsfræðslu felast í 

heimsóknum á vinnustaði og í fyrirtæki. Þó slíkt geti vissulega verið upplýsandi fellur það 

ekki eitt og sér undir náms- og starfsfræðslu samkvæmt starfsferilsþróunarkenningunum 

sem fjallað var um hér á undan. Auk þess er hætt við að árangur náms- og starfsfræðslu 

verði ómarkviss þegar ekki er unnið frekar með heimsóknirnar (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 

2007). 

Til þess að náms- og starfsráðgjafi nái árangri í starfi telja Gysbers og Henderson 

(2012) mikilvægt að móta áætlun í náms- og starfsráðgjöf sem nái með skilvirkum hætti 

utan um alla verkþætti náms- og starfsráðgjafar. Þau leggja til að náms- og starfsráðgjafar 

í skólum þrískipti ráðgjöfinni og geri sömuleiðis ráð fyrir tíma sem þurfi í kerfisbundna 

þróun á áætluninni. Tillöguna byggja þau bæði á þörf nemenda á hverju aldursstigi en 

ekki síður á því að tími náms- og starfsráðgjafa sé vel nýttur og nái til flestra nemenda. 

Með tillögunni sem gerð er grein fyrir í töflu 1 má gera ráð fyrir að 25-45% af tíma náms- 

og starfsráðgjafa í grunnskólum sé varið í náms- og starfsfræðslu (e. guidance curriculum) 
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í kennslustund eða stærri hópum eins og árgangi, deild eða öllum nemendum skólans. 

Vægi náms- og starfsfræðslu er hlutfallslega meira á yngri stigum grunnskóla og vægi 

einstaklingsáætlana um nám og starf (e. individual student planning) er lítið. Þegar líður 

á unglingsár er gert ráð fyrir að vægi einstaklingsáætlana aukist og samhliða dragi úr 

náms- og starfsfræðslu fyrir þennan aldurshóp. Einnig sést í tillögum Gysbers og 

Henderson (2012) að vægi einstaklingsáætlana eykst ennfremur þegar komið er í 

framhaldsskóla en þá dragi samhliða bæði úr náms- og starfsfræðslu sem og persónulegri 

ráðgjöf (e. responsive services) sem að öðru leyti væri stöðug um 30-40% í gegnum öll 

stig grunnskóla. 

Tafla 1. Æskilegt hlutfall af starfi náms- og starfsráðgjafa í náms- og starfsfræðslu, 
einstaklingsráðgjöf, persónulega ráðgjöf og kerfisbundna þróun (Gysbers og Henderson, 2012) 

 

Með heildstæðri náms- og starfsráðgjafaráætlun eins og Gysbers og Henderson 

(2012) leggja til og fjallað var um hér á undan má áætla að fyrir hvert stöðugildi náms- og 

starfsráðgjafa sé hægt að þjónusta um 400 nemendur með góðu móti. Hins vegar nái 

þjónustan til færri nemenda þegar vægi persónulegrar ráðgjafar sé of mikið á kostnað 

náms- og starfsfræðslu. En á Íslandi er algengt að fleiri nemendur séu á hvert stöðugildi 

náms- og starfsráðgjafa (Jónína Margrét Guðbjartsdóttir, 2016; Menntasvið 

Reykjavíkurborgar, 2006) og má þá gera ráð fyrir að tækifæri til náms- og starfsfræðslu 

skerðist enn frekar. 

Mikilvægur hluti af náms- og starfsráðgjafaráætlun Gysbers og Henderson (2012) er 

að meta árangur hennar. Einnig er mikilvægt að meta árangur af inngripum en mat (e. 

evaluation) er það að safna upplýsingum sem hægt er að taka ákvarðanir út frá (Dimmitt, 

2010). Dimmitt (2010) telur að mat á útkomu inngripa sé grundvöllur að réttmæti þeirra 

og mikilvægt sé að vita hvernig inngripin nýtist nemendum svo hægt sé að bæta þau. Til 

þess að meta útkomu þarf að liggja fyrir hvaða breytingu sé verið að sækjast eftir og því 

mikilvægt að skoða markmið með inngripinu (Dimmitt, 2010; Gysbers og Henderson, 
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2012). Þrennt þarf til að meta inngrip en það eru gögn um ferli, upplifun og útkomu. Með 

blandaðri matsaðferð er hægt að draga fram dýpri þekkingu þar sem eigindlegi hlutinn 

bætir skilning við megindlega hlutann og megindlegi hlutinn bætir við eigindlega hlutann 

með því að færa líkur að og álykta um matið (Dimmitt, 2010). 

Umfjöllun hér á undan hefur sýnt fram á mikilvægi náms- og starfsfræðslu sem myndi 

samfellu í gegnum grunn- og framhaldsskóla. Einnig er mikilvægt að tíma náms- og 

starfsráðgjafa sé vel varið og að inngripin skili árangri. Ítarlega verður fjallað um mat og 

árangur af inngripum hér á eftir. 

1.4.4 Mat á inngripum 

Hægt er að nálgast matsrannsóknir á ólíkan hátt en áhrifarík leið er að meta magn, ferli 

og útkomu (Payne og Payne, 2011). Með magni er átt við hversu mikið sé gert og hversu 

margir taki þátt. Ferli þýðir að skoðað sé eðli þess sem átti sér stað og hvert hlutverk 

þátttakenda sé í því. En útkoma er mælingin sem segir okkur hvort inngripið hafi skilað 

árangri. Flestar nýlegar matsrannsóknir á útkomu inngripa (e. outcome measure) á náms- 

og starfsferil styðjast við SCCT (Whiston, Li, Mitts og Wright, 2017). Það má að einhverju 

leyti rekja til þess að gefnir hafa verið út próffræðilega áreiðanlegir spurningalistar eins 

og Career Decision-Making Self-Efficacy Scale (Taylor og Betz, 1983) og Career Decision-

Making Self-Efficacy Scale- Short form (Betz, Klein og Taylor, 1996).  

Áhrifastærð (e. effect size) er notuð til að segja til um áhrif af inngripum. En 

samkvæmt Cohen (1988) miðast mikil áhrif við stærðina 0,8, miðlungs áhrif miðast við 

stærðina 0,5 og lítil áhrif miðast við stærðina 0,2. Inngrip í náms- og starfsferil (e. career 

counseling intervention) hafa mikið verið rannsökuð og þykir sýnt fram á að inngrip hafi 

marktæk áhrif á náms- og starfsferil (Brown og Ryan Krane, 2000). Við safngreiningar (e. 

meta-analysis) á inngripum hefur verið notast við ólíkar aðferðir en safngreining Oliver og 

Spokane (1988) yfir birtar rannsóknir frá árunum 1950 til 1982 sýnir að áhrifastærð af 

inngripum sé að jafnaði 0,82 sem eru mikil áhrif. En þegar Whiston, Sexton og Lasoff 

(1998) safngreindu sömu rannsóknir sýndu þau fram á að meðal áhrifastærð inngripa væri 

0,3 þegar áhrif voru vegin eftir áhrifastærð í úrtaki.  

Whiston o.fl (2017) safngreindu rannsóknir á inngripum út frá social cognitive career 

theory með það að markmiði að komast að því hvaða lykilþættir hefðu mest áhrif í 

inngripum á náms- og starfsferil. Þau byggðu ofan á safnrannsókn Brown og Ryan Krane 
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(2000) sem greindu frá því að fimm lykilaðferðir við inngrip hefðu mest áhrif en það eru: 

vinnubækur eða skrifleg verkefni, einstaklingssamtöl, náms- og starfsfræðsla, fyrirmyndir 

(e. modeling) og stuðningur við starfsferilsákvörðun. En þau komust að því að mest áhrif 

væru af þessum fimm aðferðum þegar þær væru notaðar saman. Whiston o.fl. (2017) 

endurtóku safngreiningu Brown og Ryan Krane (2000) að viðbættum óútgefnum og nýjum 

rannsóknum. Niðurstöður þeirra sýna þrjá lykilþætti í inngripum á náms- og starfsferil en 

það eru stuðningur ráðgjafa (e. councelor support), að skilgreina eigin gildi (e. values 

clarification) og að lokum geðfræðsla (e. psychoeducation). 

Safngreining Whiston o.fl. (2017) sýndi ekki marktækan mun á öllum atriðum en gaf 

hins vegar vísbendingar um að áhrifastærð af inngripum á náms- og starfsval (e. career 

decision) sé mjög mikil þegar kemur að því að leysa raunhæf verkefni (e. personal 

performance accomplishment) 0,993 og starfskönnun (e. vocational exploration) 0,723. 

En lægstu áhrifastærðir voru af tölvustýrðu inngripi (e. computer guided) eða 0,103. 

Samkvæmt safngreiningu Whiston o.fl. (2017) eykst áhrifastærð inngripa eftir því sem 

fleiri klukkustundum er varið í inngripið. Inngrip sem spanna fleiri skipti hafa einnig 

marktækt hærri áhrifastærð en hún nær hámarki 0,670 við fimm skipti. 

Hér hefur verið farið yfir helstu safngreiningar á inngripum á náms- og starfsferil. Þær 

tegundir inngripa sem notaðar eru á Stelpur og tækni hafa í safngreiningum áhrifastærðir 

yfir meðallagi. Eins og kom fram í kafla 1.3.1 munu allar stúlkur sem taka þátt í Stelpur og 

tækni heimsækja vinnustað konu sem starfar við tæknigrein en slík heimsókn er dæmi um 

starfskönnun sem fjallað var um hér á undan. Þá taka stúlkurnar þátt í að leysa raunhæf 

verkefni, bæði í fyrirtækjaheimsóknum og vinnustofum en safngreiningar hafa gefið 

vísbendingar um að báðar tegundir inngripa geti haft mikil áhrif samanborið við önnur 

inngrip. Hins vegar voru vinnustofur fjölbreyttar og hluti þeirra notaðist við tölvuleidd 

verkefni sem virðast ekki hafa mikil áhrif ein og sér (Whiston o.fl., 2017). Sé hins vegar 

litið til umfangs Stelpur og tækni er tilefni til að áætla að áhrifin verði nokkur þar sem 

inngripið er heill dagur og spannar fimm til sex klukkustundir. Þó sýndu safngreiningarnar 

að mestur árangur næðist með því að fjölga þeim skiptum sem inngripið stæði yfir en 

Stelpur og tækni er hins vegar aðeins einn dagur. Út frá þessu er gagnlegt að skoða þær 

rannsóknir á inngripum sem hafa verið gerðar hérlendis. 
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1.4.5 Innlendar rannsóknir á inngripum  

Náms- og starfsfræðsla hefur verið rannsökuð hérlendis og hafa þær rannsóknir sýnt að 

marktæk áhrif séu af fræðslunni en áhrif geta verið mismikil eftir tegund inngripa og 

fræðslu (Áslaug Pálsdóttir, 2020; Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2007; María Dóra Björnsdóttir, 

2018). Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2007) voru tvær aðferðir náms- og 

starfsfræðslu í grunnskólum til athugunar og reyndist marktækur munur á þeim aðferðum 

sem fræðslan byggðist á. Annars vegar var um að ræða vinnustaðaheimsóknir auk 

vinnubóka en hins vegar byggðist fræðslan á uppgötvunaraðferðum þar sem lagðar voru 

fyrir spurningar og hugtök. Báðar sýndu þær marktækan mun miðað við samanburðarhóp 

sem fékk enga fræðslu en áhrifastærð af uppgötvunaraðferðinni var þó meiri. 

Langtímarannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2010) beindist að því að skoða námslega 

stöðu þessa hóps átta árum síðar og reyndust inngripin spá að hluta til fyrir um útskrift 

nemendanna úr framhaldsskóla. Rannsókn Maríu Dóru Björnsdóttur (2018) sýndi 

marktækan mun á inngripum með náms- og starfsfræðslu á framhaldsskólastigi. Tvö 

fjögurra klukkustunda inngrip voru til rannsóknar og einn hópur til samanburðar. 

Inngripin voru annars vegar íslenskt inngrip byggt á kenningu Holland og hins vegar 

inngrip byggt á kenningu um hugræna úrvinnslu upplýsinga (e. cognitive information 

processing approach). Áhrif voru skoðuð bæði til skemmri og lengri tíma en til skemmri 

tíma náði inngripið um hugræna úrvinnslu upplýsinga áhrifastærð 0,2 en niðurstöður gáfu 

til kynna að áhrifin dvínuðu eftir því sem lengra leið frá inngripinu. Áslaug Pálsdóttir 

(2020) rannsakaði lengra inngrip í náms- og starfsfræðslu hjá útskriftarárgangi í 

framhaldsskólum. Hún lagði mat á skammtímaárangur af inngripinu sem sýndi 

marktækan árangur á nokkrum atriðum.  

Hér hefur komið fram að gera megi ráð fyrir að inngrip í náms- og starfsferil hafi 

marktæk áhrif á þátttakendur. Áhrifin geta verið mis mikil eftir tegund inngripa og fjölda 

klukkustunda eða skipta. En gera má ráð fyrir að sex klukkustunda inngrip eins og Stelpur 

og tækni jafnist á við þau inngrip sem fjallað var um hér að ofan. Hér á eftir verður 

fræðileg umfjöllun dregin saman og rannsóknarspurningar kynntar. 

1.5 Samantekt og rannsóknarspurningar 

Staða kvenna í tæknigreinum er áhyggjuefni hvort sem horft er til stöðunnar innanlands 

eða alþjóðlega (Hagstofa, e.d.-a; World Economic Forum, 2018). Til þess að rétta þennan 
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hlut kvenna hefur Upplýsinga og fjarskiptastofnun Sameinuðu þjóðanna stofnað til 

alþjóðlegs dags stúlkna í tækni (Guadalajara, 2010). Inngripið Stelpur og tækni sem 

framkvæmt er að þessari alþjóðlegu fyrirmynd, miðar að því að auka hlut kvenna í 

tækninámi við Háskólann í Reykjavík en markmið þeirra er að auka áhuga stúlkna á tækni 

og áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni, auka trú þeirra á eigin getu og draga úr 

staðalímyndum um tæknistörf (Margrét Hrönn Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda Jónsdóttir, 

munnleg heimild, 23. apríl 2019). Af þessu leiðir rannsóknarspurningin:  

1. Er inngripið Stelpur og tækni að ná fram settum markmiðum um að draga úr 

staðalímyndum um fólk sem starfar við tækni, auka áhuga á tækni, auka trú 

stúlknanna á eigin getu og auka áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni? 

Í ljósi þess að lítið hefur verið um rannsóknir á inngripum á degi stúlkna í tækni er 

markvert að draga fram þekkingu á upplifun þátttakenda af inngripinu. Eigindlegt mat er 

einnig mikilvægur liður í mati á inngripum samkvæmt Dimmitt (2010) og Gysbers og 

Henderson (2012). Með það að leiðarljósi er önnur rannsóknarspurningin: 

2. Hver er upplifun tengiliða af inngripinu Stelpur og tækni? 
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2 Megindleg aðferð 

2.1 Þátttakendur 

Allir þátttakendur í rannsókninni voru stúlkur í níunda bekk í grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu í maí 2019. Stelpur og tækni buðu öllum skólum (með unglingadeild) 

af höfuðborgarsvæðinu þátttöku í inngripinu, en 34 skólar þáðu boðið (sjá mynd 3). Skólar 

sem taka þátt í Stelpur og tækni senda almennt allar stúlkur í níunda bekk innan síns skóla. 

Óskað var eftir þátttöku allra sveitarfélaga og skóla sem sendu stúlkur á Stelpur og tækni. 

Markmiðið var að allir þátttakendur í Stelpur og tækni tækju þátt í rannsókninni að fengnu 

samþykki sveitarfélags, skóla, forsjáraðila og stúlkna. Þátttakendur í rannsókninni komu 

úr fimm af sex sveitarfélögum af höfuðborgarsvæðinu. Könnunin var lögð fyrir í 12 af þeim 

14 skólum sem höfðu veitt leyfi og sóttu Stelpur og tækni. 

 

Mynd 3. Þátttökuskólar í Stelpur og tækni, skólar sem veittu leyfi fyrir rannsókn og 
þátttökuskólar í rannsókn, samanborið við fjölda skóla með unglingadeild á 
höfuðborgarsvæðinu 

Heildarfjöldi þátttakenda var 208 en þátttakendur svöruðu könnun í tvígang (fyrir og 

eftir Stelpur og tækni) og var nokkur munur á fjölda svara milli kannana (sjá mynd 4). Af 

þeim 12 skólum sem lögðu könnunina fyrir í fyrra skipti voru aðeins 9 skólar sem lögðu 

hana fyrir í seinna skipti. Auk þess fækkaði svörum talsvert í þremur skólum milli kannana. 

Af tæplega 1.000 stúlkum sem sóttu Stelpur og tækni svaraði 201 stúlka fyrri könnun en 

107 stúlkur svöruðu seinni könnun.   
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Mynd 4. Fjöldi þátttakenda eftir skólum 

2.2 Framkvæmd 

Skipuleggjendur Stelpur og tækni skilgreindu markmið með inngripinu og væntingar um 

bæði skammtíma og langtímaáhrif. Skipuleggjendur lögðu einnig til lista yfir þátttökuskóla 

og þá tengiliði við skólana sem hygðust fylgja stúlkunum á inngripsdegi. 

Spurningalisti var saminn og forprófaður í þrjú skipti. Forprófun fór þannig fram að 

stúlkur úr áttunda bekk voru fengnar til að svara spurningakönnuninni. Í fyrstu forprófun 

svaraði ein stúlka og tvær stúlkur svöruðu í annari forprófun. Í fyrstu tvö skiptin, svöruðu 

stúlkurnar á útprentuðu blaði, rannsakandi fylgdist með og tók tíma við hverja úrlausn, 

stúlkurnar spurðu meðal annars um merkingu orða og starfsheita, vandamál sem komu 

upp voru skrásett og unnið úr þeim. Í þriðju forprófun hafði könnunin verið sett upp í 

vefkönnunarforritinu Sogosurvey en þá svöruðu fimm stúlkur heiman frá sér á 

spjaldtölvum. Foreldri stúlknanna voru beðin um að fylgjast með tæknilegum 

vandamálum og skrá niður spurningar eða athugasemdir sem stúlkurnar hefðu um 

könnunina. Foreldri kynntu skrásetningar sínar fyrir rannsakanda að því loknu. Þegar 

spurningakönnunin var fullmótuð var hún sett upp í vefkönnunarforritinu Sogosurvey. 

Forprófun sýndi að um það bil 10 mínútur tók að svara könnuninni.  

Kynningar- og leyfisbréf var sent skólaskrifstofum allra sex sveitarfélaga á 

höfuðborgarsvæðinu með ósk um leyfi fyrir rannsókninni (viðauki 1). Í kynningar- og 

leyfisbréfi komu meðal annars fram upplýsingar um rannsakanda, markmið 

rannsóknarinnar, rannsóknaraferðir, þátttakendur, mikilvægi rannsóknarinnar, fjallað var 
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um siðferðileg álitamál og tímamörk fyrirlagnar og úrvinnslu rannsóknarinnar. Í 

fylgiskjölum til skólaskrifstofanna voru kynningar- og leyfisbréf til skólastjórnenda og 

kynningar- og leyfisbréf forsjáraðila. Þar að auki fylgdu drög að spurningakönnun sem 

ráðgert var að leggja fyrir. Af sex skólaskrifstofum sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu 

veittu fimm þeirra leyfi fyrir rannsókninni. Óskað var eftir þátttöku allra þátttökuskóla 

Stelpur og tækni í þessum fimm sveitarfélögum. Skólastjórnendum var sent kynningar- og 

leyfisbréf (viðauki 2) og því fylgt eftir með símtali. Fjórtán skólar veittu leyfi. 

Kynningar- og leyfisbréf til þátttakenda og forráðamanna með beiðni um upplýst 

samþykki var sent í samstarfi við Háskólann í Reykjavík þar sem bæði viðburðurinn Stelpur 

og tækni og rannsóknin voru kynnt. Óskað var eftir upplýstu samþykki forsjáraðila með 

sama bréfi (viðauki 3). Í kynningar- og leyfisbréfi komu fram upplýsingar um Stelpur og 

tækni, rannsakandi var kynntur með nafni og titli. Sagt var frá markmiðum 

rannsóknarinnar, umfangi hennar og að þetta væri í fyrsta sinn sem inngripið væri 

rannsakað. Mikilvægi var útskýrt með skírskotun í framþróun Stelpur og tækni sem og að 

rannsóknin gæti skapað aukna þekkingu um inngrip í náms- og starfsfræðslu. Tímarammi 

rannsóknarinnar var tilgreindur sem og fjöldi skipta sem könnunin yrði lögð fyrir. Þá var 

sagt frá öryggi við varðveislu gagna og trúnaði var heitið. Tekið var fram að ekki væri unnið 

með viðkvæmar persónuupplýsingar en að gögn væru persónugreinanleg með nafni og 

kennitölu meðan á úrvinnslu stæði, að henni lokinni yrðu gögnin gerð 

ópersónugreinanleg. Upplýst var um símanúmer og netfang rannsakanda og rétt 

þátttakenda til að draga sig úr þátttöku í rannsókninni án fyrirvara og án þess að gefa upp 

ástæðu. Upplýst samþykki var veitt með því að undirrita yfirlýsinguna: „Ég 

undirrituð/undirritaður veiti samþykki fyrir 1. þátttöku nemanda í rannsókninni á 

viðburðinum „Stelpur og tækni“ sem og 2. vinnslu á myndefni af nemanda og eftir atvikum 

viðtali sem kann að verða tekið við nemanda á viðburðinum Stelpur og tækni“. Undirritað 

var með nafni og kennitölu stúlku og nafni forsjáraðila. Rannsóknin var einnig kynnt fyrir 

þátttakendum á forsíðu vefkönnunarinnar (viðauki 4). Þar kom fram að verið væri að 

rannsaka náms- og starfsfræðslu fyrir stúlkur í níunda bekk. Sagt var frá mikilvægi 

rannsóknarinnar og mikilvægi þess að fá einlæg svör við öllum spurningum. Þá var greint 

frá rétti þátttakanda til að hætta þátttöku á hvaða tímapunkti sem væri án afleiðinga. 

Netfang rannsakanda var gefið upp svo draga mætti samþykki til baka og þátttakanda var 

bent á að leita aðstoðar foreldris ef þyrfti eða þess starfsmanns sem lagði könnunina fyrir. 
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Upplýst samþykki var veitt með því að slá inn kennitölu eftir yfirlýsinguna „Með því að 

skrá kennitölu þína hér að neðan hefur þú samþykkt þátttöku í þessari rannsókn.“ 

Tengiliðir úr hópi starfsfólks við þátttökuskólana aðstoðuðu við rannsóknina með 

þeim hætti að senda kynningar- og leyfisbréf á forsjáraðila stúlknanna og halda til haga 

upplýstu samþykki. Þar sem um sameiginlegt leyfisbréf var að ræða var skipuleggjendum 

Stelpur og tækni afhent leyfisbréfin á inngripsdegi og hafði rannsakandi aðgang að þeim. 

Auk þess lögðu tengiliðir könnunina fyrir þátttakendur í kennslustund, annars vegar 

einum til tveimur dögum fyrir Stelpur og tækni og hins vegar einni til tveimur vikum eftir 

inngripið. Rannsakandi sendi tengiliðum ítrekanir um að leggja könnunina fyrir, bæði fyrri 

könnun og seinni könnun. Það var gert með tölvupósti og fylgt eftir með símtölum en tólf 

skólar lögðu könnunina fyrir í fyrra skipti og níu skólar í seinna skipti. 

2.3 Inngripið Stelpur og tækni 

Inngripið Stelpur og tækni var haldið í sjötta sinn þann 22. maí 2019. Inngripið samanstóð 

af vinnustofum og heimsóknum í fyrirtæki. Skipulagðar voru 11 vinnustofur sem voru hver 

um sig endurteknar fjórum sinnum yfir daginn og auk þess fjórar vinnustofur sem voru 

endurteknar tvisvar yfir daginn. Hver vinnustofa tók um það bil 60 mínútur í hvert skipti. 

Vinnustofurnar fóru allar fram í Háskólanum í Reykjavík og voru margar þeirra skipulagðar 

og þeim leiðbeint af starfsfólki og nemendum Háskólans í Reykjavík. Aðrar voru 

skipulagðar og þeim leiðbeint af fyrirtækjum eða útskrifuðum nemendum skólans. Hver 

stúlka sótti tvær vinnustofur og heimsótti eitt fyrirtæki. Alls tóku 35 fyrirtæki á 

höfuðborgarsvæðinu þátt í að bjóða stúlkunum í heimsókn og var gert ráð fyrir að hver 

fyrirtækjaheimsókn tæki um það bil 90 mínútur. 

Að morgni inngripsins voru stúlkurnar sóttar á rútu í sinn grunnskóla og fylgdi þeim 

einn starfsmaður hið minnsta. Um það bil helmingur stúlknanna fór í fyrirtækjaheimsókn 

fyrir hádegi og sótti tvær vinnustofur eftir hádegi en hinn helmingurinn sótti tvær 

vinnustofur fyrir hádegi og heimsótti fyrirtæki eftir hádegi. Í hádeginu borðuðu allar 

stúlkurnar saman í Háskólanum í Reykjavík og hlýddu á stutta hvatningarræðu frá þekktri 

tónlistarkonu. Hún sagði frá kynbundnum áskorunum úr sínu fagi og hvatti stúlkurnar til 

að láta hindranir ekki standa í vegi sínum. Skipuleggjendur gera ráð fyrir að tæplega 1.000 

stúlkur hafi sótt viðburðinn árið 2019. 
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Markmið Stelpur og tækni er að auka áhuga stúlkna á tæknigreinum og auka hlutfall 

þeirra í tækninámi við Háskólann í Reykjavík (Margrét H. Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda 

Jónasdóttir, munnleg heimild, apríl 2019). Auk þess vilja skipuleggjendur vinna með 

staðalímyndir um tæknistörf og sýna stúlkum að tækni sé auðveldari en hún líti út fyrir að 

vera. Til þess að ná þessu fram er sérstök áhersla skipuleggjenda á að leiðbeinendur í 

vinnustofum séu kvenkyns og að þátttakendur leysi verkefni í vinnustofunni. Fyrirtæki eru 

hvött til að bjóða upp á stutt verkefni og skilyrði fyrir þátttöku fyrirtækjanna er að kona 

sem starfi við tækni taki á móti stúlkunum og segi frá starfinu sínu, áskorunum og reynslu. 

Ekki fengust greinargóðar upplýsingar um fyrirtækjaheimsóknirnar en rannsakandi 

safnaði gögnum frá leiðbeinendum vinnustofanna og fylgdist með framkvæmd þeirra 

þann 22. maí 2019. Vinnustofurnar tóku nafn eftir skipuleggjendum þeirra eða 

viðfangsefnum. Eftirfarandi eru lýsingar á vinnustofum Stelpur og tækni eins og þær fóru 

fram, númeraðar af handahófi: 

1. Landsnet: Unnið var með orku og fengu stúlkurnar kassa af Snap circuits Green 

(ELENCO ELECTRONICS, INC, 2019) þar sem þær æfðu sig í að leiða rafmagn 

frá vindmyllu. Unnið var með hreyfiorku, fjallað um flutningstöf og hvernig 

orka tapast. 

2. Komdu í karakter: Stúlkurnar hönnuðu persónu fyrir tölvuleik, þeim var sýnt 

innblástursmyndband um kvenpersónur í tölvuleikjum. Þær kynntu sér Myers 

Briggs manngerðir (NERIS Analitics Limited, 2020), skráðu einkenni persónu og 

þróuðu útlitið með því að notast við föndur. Þær þróuðu atburðarás og létu 

persónuna glíma við ýmis vandamál sem gætu komið upp. Til að sýna 

atburðarásina var notast við texta, teikningar og tákn en ekki var notast við 

tölvur í þessari vinnustofu. 

3. Tölvuleikjahönnun: Vinnustofan var skipulögð í kringum rannsókn Janet Read 

sem var að hanna tölvuleik sem hentar börnum. Stúlkurnar fengu fræðslu um 

rannsóknir og að því loknu fyrirmæli um þá tölvuleikjahönnun sem þær myndu 

vinna við. Vinnustofan var unnin í nokkrum minni skrefum þar sem fyrst 

svöruðu þær könnun og hönnuðu svo frjálst út frá grunnhugmynd 

tölvuleiksins. Að því loknu svöruðu þær annari stuttri könnun og hönnuðu 

tölvuleikinn áfram út frá nánari fyrirmælum. 
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4. Systur/ Sonic Pi: Stúlkurnar höfðu aðgang að tölvu og hugbúnaði sem bauð 

upp á að búa til og setja saman hljóð. Þannig gátu stúlkurnar með forritun sett 

saman sína eigin tónlist og hlustað á lagið jafn óðum. 

5. Fagkonur: Vinnustofan hafði þrjár stöðvar sem skiptust í smíði, pípulagnir og 

rafmagn. Stúlkurnar voru 20 mínútur á hverri stöð, samtals klukkustund. Í 

pípulögnum lærðu þær og tóku þátt í að tengja saman pípulagnir með 

feiti/maki og hampi og þær notuðu tangir bæði til að herða og losa 

pípulagnirnar. Í rafmagni lærðu þær að leiða saman rafmagnsvíra og notuðu 

klippur til að klippa víra í sundur. Í smíði beittu stúlkurnar málbandi, skrúfjárni 

og borvél og settu saman hlut að eigin vali úr fyrirfram skornum 30x9 

sentímetra spýtum. Flestar stúlkur ákváðu að smíða hillu en stúlkunum var 

frjálst að vinna með efniviðinn eftir eigin höfði. Aðrar smíðuðu koju, hús og 

mjólkurkassa. 

6. Fyrirmyndir í tölvunarfræði: Markmið vinnustofunnar var að vekja áhuga 

stúlkna á tæknimiðuðu námi. Leiðbeinandi var með gagnvirka kynningu þar 

sem spurningum var varpað á skjávarpa og stúlkurnar gátu svarað 

spurningunum rafrænt og nafnlaust. Spurningarnar voru af ýmsum toga en 

þær notaðar til að skapa umræður í hópnum. Viðfangsefni voru meðal annars 

siðferðileg álitamál við tækniframfarir og mikilvægi þess að konur séu virkar í 

upplýsingatækni. 

7. Rafmagnsbækur: Stúlkurnar voru kynntar fyrir rafrásahönnun og 

rafeindatækni. Þátttakendur á vinnustofunni fengu afhenta vinnubók með sex 

verkefnum og gátu valið sér tvö til þrjú verkefni til að leysa á vinnustofunni. 

Dæmi um verkefni í rafmagnsbókinni er að tengja saman víra svo hægt sé að 

spila á píanó.  

8. Tækniskólinn: Stúlkurnar fengu skriflegar leiðbeiningar um hvernig ætti að 

taka í sundur tölvu og setja hana saman aftur. Þegar það hafði tekist gátu þær 

ræst tölvuna. 

9. Vöðvarit: Þátttakendur lærðu að skilja hreyfingar líkamans út frá almennri 

fræðslu og kennslu á vöðvarita. Eftir almenna kynningu á virkni vöðva og 

hreyfinga var stutt fræðsla um tækni sem nemur hreyfingar vöðva jafnvel þó 

þær sjáist ekki. Leiðbeinandi útskýrði mikilvægi þess að hægt sé að hanna 
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tækni fyrir ólík svið samfélagsins og að það þurfi ekki að vera sjúkraþjálfari til 

að hanna tækni sem nýtist sjúkraþjálfurum. Stúlkurnar prófuðu tækið á 

sjálfum sér, þær settu á sig nema og vöðvahreyfingum þeirra var varpað upp 

á skjávarpa. 

10. Skema: Stúlkurnar forrituðu tölvuleiki og var markmiðið að þær sæju hvernig 

forritarar vinna í alvörunni. Stúlkurnar voru kynntar fyrir tvenns konar 

forritunarleikjum, þær fengu stutta kynningu með fyrirmælum og leystu svo 

verkefnin í leikjunum tveimur. Annar leikurinn sneri að því að forrita tengingu 

fyrir píanó en hinn leikurinn að því að forrita og búa til tölvuleik. 

11. Tæknifræði: Markmið vinnustofunnar var að sýna stúlkunum fjölbreytileika 

innan byggingariðnaðarins og að störf á þessum vettvangi henti konum ekki 

síður en körlum. Sérstök áhersla var á umhverfismál og sýnt hvernig megi beita 

sér fyrir málefninu á þessum vettvangi. Stúlkurnar fengu fræðslu um þær 

námsgreinar sem tengjast byggingasviði. Margar vissu ekki hvað tæknifræði 

eða verkfræði væri og var fjallað um það áður en vinnustofan hófst. Stúlkurnar 

skoðuðu endurunnar vörur. Þær sáu hvernig plasmi skar lítið merki úr áli sem 

þær máttu pússa og eiga. Þær skoðuðu vélsmiðju Háskólans í Reykjavík og 

aðstöðu og áhöld sem unnið er með við byggingasvið og rannsóknir. 

12. Myrkur: Stúlkunum var sýnt ferlið við að búa til tölvuleik, þeim var sagt frá 

öllum þeim sérgreinum sem koma að hönnun á tölvuleik eins og dans, 

ljósmyndara, klæðskera, hársnyrti og fleira. Leiðbeinendur höfðu búnað til 

sýnis og leyfðu stúlkunum að prófa hann. 

13. Forritunarþrautir: Forritun var varpað upp á skjá þar sem leiðbeinandi sýndi 

hvernig unnið var með orð úr íslenskri orðabók og forritaðar reglur sem eiga 

við um spilið skrafl. Forritunina mátti nota til að búa til smáforrit sem snerist 

um að spila skrafl. 

14. Styrkur beina: Nemendur úr heilbrigðisverkfræði kynntu hvað fælist í brotaþoli 

beina. Þá fengu stúlkurnar að prófa brotaþol kjúklingabeina með nokkrum 

aðferðum eins og með því að hengja lóð á sitt hvorn endann og kanna hvenær 

beinin myndu brotna.  
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Mynd 5. Fjöldi þátttakenda eftir vinnustofum 

Skipuleggjendur Stelpur og tækni úthlutuðu þátttökuskólum vinnustofur og í flestum 

tilfellum fóru allar stúlkur úr sama skóla í sömu tvær vinnustofurnar. Á mynd 5 má sjá 

þátttöku í vinnustofum hjá þátttakendum í rannsókninni. Flestar stúlkur, eða 36, sóttu 

vinnustofu Skema, þá sóttu 33 stúlkur annars vegar vinnustofu Fagkvenna og hins vegar 

Forritunarþrautir. Tæknifræði sóttu 28 stúlkur og 19 þátttakendur sóttu 

Tölvuleikjahönnun annars vegar og Systur sonic pi hins vegar. Vinnustofurnar Komdu í 

karakter og Rafmagnsbækur höfðu fimm stúlkur sótt, sex stúlkur sóttu vinnustofu 

Landsnets og ellefu sóttu vinnustofu Orkuveitunnar en þrettán vinnustofu um fyrirmyndir 

í tölvunarfræði. Ekki fengust svör frá þátttakendum í sumum vinnustofanna, skýringin er 

sú að rannsóknin náði til 12 af 34 þátttökuskólum Stelpur og tækni. Engin þátttakenda 

sótti vinnustofur Tækniskólans, Myrkurs, Vöðvaritun, Syndis og Styrk beina. 

2.4 Mælitæki 

Spurningalistinn var settur saman til að ná utan um og mæla árangur af inngripinu Stelpur 

og tækni með tilliti til þeirra markmiða sem eru með viðburðinum. Þrír kvarðar voru ýmist 

valdir eða þróaðir með þessi markmið í huga og eru allir mældir á spurningum á 5 punkta 

kvarða. Í fyrsta lagi er um að ræða kvarða um neikvæðar staðalímyndir MASS (Garriott 

o.fl., 2017) sem samanstendur af 8 atriðum. Í öðru lagi var trú á eigin getu mæld með 11 

atriðum byggðum á mælitækinu Expanded Skills Confidence Inventory (Betz, o.fl, 2003) 
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Þá var kvarði um áhuga þróaður út frá sömu 11 atriðum. Að auki var lögð fyrir stök 

spurning á 11 punkta kvarða um áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni. Þá var spurt um 

áhuga á námsgreinum og bakgrunn viðkomandi. 

Til að meta neikvæðar staðalímyndir um fólk sem starfar við vísindi, tækni, verkfræði 

og stærðfræði var mælikvarði MASS (Garriott o.fl., 2017) lagður fyrir. Kvarðinn 

samanstendur af átta spurningum og var hann þýddur á íslensku. Fyrirmælin voru 

eftirfarandi: „Spurt er um átta atriði sem tengjast fullyrðingunni hér að neðan. Þú hefur 5 

svarmöguleika til að segja hversu ósammála eða sammála þú ert hverju atriði.“ Þá var 

borin upp staðhæfingin: „Þegar ég hugsa um fólk sem starfar við verkfræði, vísindi, 

stærðfræði eða tækni, þá hugsa ég um fólk sem“: a) Er ekki aðlaðandi b) Er skrítið c) Finnst 

erfitt að tala við aðra d) Á fáa vini e) Nennir ekki að þrífa sig f) Hangir ekki með öðru fólki 

eftir vinnu g) Er lélegt í íþróttum h) Á erfitt með að eignast vini. Þátttakendur tóku afstöðu 

til hversu sammála eða ósammála þeir væru hverju þessara atriða. 

Spurningar um trú á eigin getu voru byggðar á spurningum úr Expanded Skills 

Confidence Inventory (SCI) (Betz o.fl, 2003). Fimm atriði voru þýdd beint upp úr SCI en 

auk þess var bætt við sex atriðum sem talið var að myndu endurspegla þau verkefni sem 

yrðu tekin fyrir í inngripinu Stelpur og tækni. Sérstaklega var horft til viðfangsefna fyrri 

ára á Stelpur og tækni (Samtök iðnaðarins, 2018) og þeirra verkefna sem skipuleggjendur 

töldu að yrðu framkvæmd að þessu sinni (Margrét H. Þóroddsdóttir og Þórunn Hilda 

Jónasdóttir, munnleg heimild, 2019) en verkefnin geta verið ólík milli ára.  

Fyrirmælin við þessi 11 atriði voru eftirfarandi: „Hér á eftir eru talin upp 11 verkefni. 

Svaraðu hvernig þér myndi ganga að leysa þessi verkefni. Þú hefur 5 svarmöguleika á 

bilinu „ég get auðveldlega“ til „ég get alls ekki“.“ Atriðin sem þátttakendur tóku afstöðu 

til voru: a) Smíða hillu b) Leiða rafmagn í lampa c) Leysa reikningsdæmi d) Laga bilaða 

hluti á heimilinu e) Setja upp nýja tölvu f) Smíða mótor g) Hanna tölvuleik h) Nota 3D 

prentara i) Hanna vefsíðu j) Forrita, og k) Skilja hvað er á bak við filter á Instagram. 

Spurt var um sömu atriði í spurningum um áhuga og spurningunum um trú á eigin 

getu. Fyrirmælin við spurningar um áhuga voru eftirfarandi: „Hér á eftir eru talin upp 11 

verkefni. Svaraðu hversu mikinn eða lítinn áhuga þú hefur á þessum verkefnum. Þú hefur 

5 svarmöguleika á bilinu frá „mjög áhugavert“ til „alls ekki áhugavert“.“ Svarendur tóku 

því næst afstöðu til fyrrgreindra 11 atriða.  
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Eins og áður hefur komið fram er eitt af markmiðum Stelpur og tækni að hvetja stúlkur 

til að íhuga að starfa við tækni þegar þær verði eldri (Margrét H. Þóroddsdóttir og Þórunn 

Hilda Jónasdóttir, munnleg heimild, 2019). Til að meta áhuga stúlknanna á að starfa við 

tækni í framtíðinni var lögð fyrir eftirfarandi spurning: „Hversu mikinn eða lítinn áhuga 

hefur þú á að starfa við tækni þegar þú verður eldri? Gefðu einkunn á bilinu 0 sem þýðir 

að þú hafir alls engan áhuga á að starfa við tækni til 10 sem þýðir að þú hafir mesta 

mögulega áhuga á að starfa við tækni.“ 

Þátttakendur merktu svör sín með kennitölu svo hægt væri að para svör þátttakenda 

fyrir og eftir inngrip. Auk þess var beðið um upplýsingar um skóla  svo auðvelt væri að lýsa 

þátttöku eftir skólum og rekja hvaða vinnustofur þátttakandi sótti.  

2.5 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna fór fram í tölfræðiforritinu SPSS en töflur og myndrit með niðurstöðum 

voru unnar í Excel. Við úrvinnslu voru breytur sem mæla áhuga og trú á eigin getu 

endurkóðaðar þannig að hærra gildi gefi til kynna meiri áhuga eða trú á eigin getu. Hærra 

gildi á spurningum sem mæla neikvæðar staðalímyndir gefur til kynna neikvæðari 

staðalímyndir en lægri gildi á kvarðanum. 

Unnið var úr niðurstöðum með lýsandi tölfræði sem og ályktunartölfræði. Úrvinnsla 

hófst á því að skoða lýsandi tölfræði. Svör þátttakenda voru pöruð fyrir og eftir inngrip. 

Skoðuð voru meðaltöl og breytingar á öllum spurningum. Kvarðarnir um neikvæðar 

staðalímyndir, áhuga og trú á eigin getu voru þáttagreindir svo hægt væri að meta hvort 

spurningarnar væru að mæla eitthvað sameiginlegt. Áreiðanleiki þáttanna var metinn 

með Chronbach´s alpha. Þættirnir voru notaðir til að meta áhrif af inngripinu Stelpur og 

tækni. 

Til að bera saman mun á meðaltölum fyrir og eftir inngrip var notast við parað t-

próf og bootstrap (Efron og Tibshirani, 1994) var keyrt 1.000 sinnum til að mæta 

forsendubrestum og notað til að áætla áhrif í þýði með 95% vissu. Almennt var stuðst við 

að marktekt með 95% vissu en sérstaklega tekið fram þegar hún var umfram það, þá ýmist 

99% eða 99,9%. Auk þess að meta hvort munur fyrir og eftir inngrip væri tölfræðilega 

marktækur var reiknuð áhrifastærð með Cohen´s d til að meta hversu mikil áhrifin væru 

þar sem tölfræðilega marktækur munur var til staðar (Cohen, 1988). 
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3 Megindlegar niðurstöður 

Niðurstöður skiptast í megindlegar og eigindlegar niðurstöður. Í megindlega kaflanum er 

fjallað um niðurstöður könnunar sem lögð var fyrir þátttakendur í Stelpur og tækni, bæði 

fyrir og eftir inngripið. Greint er frá neikvæðum staðalímyndum gagnvart fólki sem starfar 

við STEM greinar, sem og áhuga þeirra og trú á eigin getu í tæknigreinum, auk áhuga 

stúlknanna á að starfa við tæknistörf í framtíðinni. Þá verða metin áhrif inngripsins Stelpur 

og tækni á þessa þætti. 

3.1 Neikvæðar staðalímyndir um fólk sem starfar við STEM greinar 

Könnuð voru viðhorf þátttakenda í Stelpur og tækni til fólks sem starfar við vísindi, tækni, 

verkfræði og stærðfræði (STEM) með það fyrir augum að meta hvort inngripið hafi áhrif 

á ímynd af fólki sem starfar í STEM greinum. Staðalímyndir voru mældar með MASS sem 

mælir neikvæðar staðalímyndir með átta atriðum á fimm punkta Likert kvarða frá „mjög 

ósammála“ til „mjög sammála“. Dreifing svara sést í töflu 2 en þar sést að meirihluti 

stúlknanna var frekar eða mjög ósammála neikvæðum staðalímyndum um fólk sem 

starfar við STEM greinar, eða á bilinu 56-81% stúlknanna. Einungis lítill hluti þeirra var 

frekar eða mjög sammála neikvæðum staðalímyndum, eða á bilinu 5-13%. Flestar eða 

81% voru frekar eða mjög ósammála því að fólk sem starfar við STEM greinar nenni ekki 

að þrífa sig. Fæstar, eða 56% voru frekar eða mjög ósammála því að fólk sem starfar við 

STEM greinar sé ekki aðlaðandi. 

Tafla 2. Dreifing svara við spurningu um neikvæðar staðalímyndir um fólk sem starfar við STEM 
greinar sem lögð var fyrir áður en stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni 

 

Framkvæmd var meginásþáttagreining (e. principal axis factoring) á þeim átta 

atriðum sem mældu neikvæðar staðalímyndir. Eins og sést í töflu 3 hlóðu atriðin öll á einn 
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þátt en hleðslur voru á bilinu 0,6 á atriðinu er lélegt í íþróttum til 0,82 á atriðinu á erfitt 

með að eignast vini. Þátturinn skýrir 72% af heildardreifingu breytanna. Kaiser-Meyer-

Olkin (KMO) próf var notað til að meta hentugleika úrtaksins, en KMO var 0,916 og 

Bartlett´s próf var marktækt p<0,001. KMO yfir 0,9 þykir mjög gott og því má draga þá 

ályktun að gögnin henti vel til þáttagreiningar. Bartlett´s próf ber saman fylgni á milli 

atriða en marktækt Bartlett´s próf er merki um að þáttagreining hafi þýðingu. Innri 

áreiðanleiki þáttarins var fundinn með Cronbach´s alpha sem gefur til kynna góða innri 

samkvæmni atriða þáttarins, eða α=0,94. Því má gera ráð fyrir að þau mæli sama 

eiginleikann.  

Tafla 3. Niðurstöður þáttagreiningar á spurningu um neikvæðar staðalímyndir af fólki sem 
starfar við STEM-greinar 

 

Á mynd 6 má sjá meðaltöl á atriðum kvarðans fyrir og eftir Stelpur og tækni, bæði 

meðal heildarþátttökuhóps og þeirra sem svöruðu bæði fyrir og eftir Stelpur og tækni 

(paraður þátttökuhópur). Hærra meðaltal gefur til kynna neikvæðari afstöðu. Meðaltölin 

gefa til kynna að dregið hafi úr neikvæðum staðalímyndum eftir þátttöku í Stelpur og 

tækni. Samræmi er á milli heildar hóps og paraðs þátttökuhóps á flestum atriðum. 
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Mynd 6. Meðaltöl þátttakenda á þætti og atriðum kvarða um neikvæðar staðalímyndir af fólki 
sem starfar við STEM-greinar 

Þátturinn neikvæðar staðalímyndir var settur saman með því að reikna meðaltal úr 

svörum við öllum átta atriðum spurningarinnar. Þátturinn tekur gildi á bilinu einn til fimm 

þar sem lægra gildi gefur til kynna jákvæðari afstöðu, eða minni neikvæðar staðalímyndir 

af fólki sem starfar í STEM greinum. Metið var hvort viðburðurinn Stelpur og tækni hefði 

áhrif á viðhorf stúlknanna til fólks sem starfar við STEM greinar. Parað t-próf var reiknað 

fyrir þáttinn neikvæðar staðalímyndir sem og öll atriði hans. Eins og sjá má í töflu 4 gefa 

niðurstöður til kynna að dregið hafi úr neikvæðum staðalímyndum eftir þátttöku í Stelpur 

og tækni. Neikvæðar staðalímyndir af fólki sem starfar við STEM-greinar voru að jafnaði 

1,95 fyrir inngrip en að jafnaði 1,69 eftir inngrip. Munurinn var marktækur t(98)=3,039, 

p<0,01 og sýnir Cohen´s d litla áhrifastærð, d=0,305. Niðurstöður sýna að marktækt dró 

úr neikvæðum staðalímyndum á sex atriðum af átta. Marktækar breytingar voru á 

atriðunum er ekki aðlaðandi t(94)=2,902, p<0,01, finnst erfitt að tala við aðra t(94)=2,411, 

p<0,05, á fáa vini t(94)=2,179, p<0,05, hangir ekki með öðru fólki eftir vinnu t(94)=3,439, 

p<0,001, er lélegt í íþróttum t(94)=3,231, p<0,01 og á erfitt með að eignast vini 

t(94)=2,157, p<0,05. Samkvæmt Cohen´s d eru áhrifastærðir litlar, eða frá d=0,22 til 

d=0,33. Ekki var marktækur munur á atriðunum er skrítið og nennir ekki að þrífa sig.  
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Tafla 4. Niðurstöður paraðs t-prófs ásamt áhrifastærð á mælingum á neikvæðum 
staðalímyndum af fólki sem starfar við STEM greinar, fyrir og eftir inngripið Stelpur og 
tækni 

 

3.2 Áhugi á tækni 

Kannaður var áhugi stúlknanna á atriðum sem mátti búast við að yrðu tekin fyrir í 

vinnustofum á Stelpur og tækni. Tilgangur þess var að meta hvort Stelpur og tækni hefði 

áhrif á áhuga stúlknanna á tækni og tækniverkefnum. Áhugi á tækni var metinn með einni 

spurningu sem hafði ellefu atriði og voru atriðin mæld á fimm punkta kvarða frá „mjög 

áhugavert“ til „alls ekki áhugavert“. Í töflu 5 má sjá dreifingu svara á spurningunni áður 

en stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni. Eins og sjá má höfðu flestar stúlkur áhuga á að nota 

3D prentara, eða 58,8%. Næst mestur áhugi var á að skilja hvað væri á bak við filter á 

Instagram, sem 41,5% höfðu áhuga á. Fæstar stúlkur höfðu áhuga á að smíða mótor 

(18,1%), leiða rafmagn í lampa (19,9%), forrita (22,6%) og smíða hillu (22,9%). 

Tafla 5. Dreifing svara á spurningu um áhuga á tækniverkefnum, sem lögð var fyrir áður en 
stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni 

 

Áhugi á tækni var þáttagreindur með meginásþáttagreiningu með hornréttum 

snúningi (e. varimax) á þeim ellefu atriðum sem mældu áhuga á tækniverkefnum. Kaiser-

Meyer-Olkin próf var notað til að meta hentugleika úrtaksins sem sýndi KMO = 0,877 og 
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Bartletts próf var marktækt p<0,001 svo óhætt var að þáttagreina. Tveir þættir höfðu 

eigenvalue yfir 1,0, en niðurstöður þáttagreiningar sýndu að tveir þættir skýrðu samtals 

58,3% af heildardreifingu breytanna. Eins og sjá má í töflu 6 benda þáttahleðslur til þess 

að annars vegar myndi atriðin þátt sem lýsir áhuga á vinnu með hugbúnaði og hins vegar 

þátt sem lýsir áhuga á vinnu með höndum eða verkfærum (iðntækni). Áhugi á að leysa 

reikningsdæmi átti lítið sameiginlegt með öðrum atriðum spurningarinnar og hlóð á 

hvorugan þáttinn (0,079) en þáttahleðsla atriðisins var undir viðmiði um lágmarkshleðslu 

sem var 0,3. Innri áreiðanleiki var metinn með Cronbach´s alpha og var hann góður, eða 

α=0,84 á báðum þáttum. 

Tafla 6. Niðurstöður þáttagreiningar á spurningu um áhuga á tækni 

 

Á myndum 7 og 8 má sjá meðaltöl mælinga fyrir og eftir Stelpur og tækni bæði á 

heildar þátttökuhóp og pöruðum þátttökuhóp. Meðaltölin gefa til kynna að áhugi hafi 

aukist á öllum atriðum iðntækniþáttar, bæði hjá heildar þátttökuhóp og pöruðum 

þátttökuhóp. Nokkuð samræmi er á milli hópanna nema á atriðinu „setja upp nýja tölvu“ 

þar sem paraði hópurinn var að jafnaði hærri í báðum mælingum. 
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Mynd 7. Meðaltöl þátttakenda um áhuga á iðntækni og atriðum þáttarins 

Sjá má meðaltöl á atriðum um áhuga á hugbúnaði á mynd 8 en þar sést að áhugi eykst 

milli mælinga á öllum atriðum. Paraði hópurinn er nokkuð frábrugðinn á atriðinu „skilja 

hvað er á bak við filter á Instagram“  þar sem áhugi fyrir inngrip er að jafnaði 3,04 hjá 

heildar þátttökuhóp en að jafnaði 3,29 hjá pöruðum þátttökuhóp. Hjá heildar 

þátttökuhóp eykst áhugi í að jafnaði 3,17 eftir inngrip en hjá paraða hópnum dregur úr 

áhuga sem var að jafnaði 3,15 eftir inngrip. Þetta gefur vísbendingar um að áhugi paraða 

hópsins sé ekki lýsandi fyrir áhuga á þessu atriði. 

 

Mynd 8. Meðaltöl þátttakenda á áhuga á hugbúnaði og atriðum þáttarins 
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Tveir þættir voru myndaðir úr svörum við þeim fimm atriðum sem féllu undir hvorn 

þátt og voru þáttunum gefin heitin áhugi á hugbúnaði annars vegar og áhugi á iðntækni 

hins vegar. Gildi falla á bilinu einn til fimm þar sem hærra gildi gefur til kynna jákvæðari 

afstöðu eða meiri áhuga á tækni. Metið var hvort viðburðurinn Stelpur og tækni hefði 

áhrif á áhuga stúlknanna á hugbúnaði og iðntækni. Parað t-próf var notað á þættina og 

atriðin sem féllu undir þá. Niðurstöður sem kynntar eru í töflu 7 gefa til kynna að áhugi á 

iðntækni hafi aukist eftir að stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni. Áhuginn var að jafnaði 2,62 

fyrir inngrip en að jafnaði 2,85 eftir inngrip. Aukningin var marktæk t(99)=-3,094, p<0,01 

og sýnir litla áhrifastærð d=0,309. Bootstrap gaf til kynna að munurinn gæti þýtt 0,08-0,38 

aukningu áhuga iðntækni í þýði. Áhugi jókst marktækt á fjórum atriðum iðntækniþáttar 

af fimm en það voru atriðin smíða hillu t(92)=-2,914, p<0,01, leiða rafmagn í lampa t(92)=-

3,620, p<0,001, laga bilaða hluti á heimilinu t(92)=-2,238, p<0,05 og smíða mótor t(92)=-

2,958, p<0,01. Áhrifastærðir á þessum atriðum voru frá d=0,23 til d=0,38 sem eru litlar og 

litlar til miðlungs áhrifastærðir. Ekki reyndist marktækur munur á atriðinu setja upp nýja 

tölvu. Mest jókst áhugi á að leiða rafmagn í lampa sem var að jafnaði 2,34 fyrir inngrip en 

var að jafnaði 2,77 eftir inngrip. Fyrir inngrip var mestur áhugi á að setja upp nýja tölvu, 

2,97 að jafnaði en eftir inngrip var mestur áhugi á að laga bilaða hluti á heimilinu, 3,10 að 

jafnaði. 

Tafla 7. Niðurstöður paraðs t-prófs ásamt áhrifastærð á mælingum um áhuga á iðntækni og 
iðntækni atriðum, fyrir og eftir Stelpur og tækni 

 

Niðurstöður sem kynntar eru í töflu 8 gefa til kynna að áhugi hafi aukist á þremur af 

fimm atriðum eftir að stúlkurnar tóku þátt í Stelpur og tækni. Áhugi jókst marktækt á 

atriðunum hanna tölvuleik t(92)=-2,813, p<0,01, hanna vefsíðu t(92)=-3,140, p<0,01 og 

forrita t(92)=-2,293, p<0,05. Áhrifastærðir fyrir þessi atriði voru lágar eða á bilinu d=0,24-

0,33. Mest jókst áhugi á að hanna vefsíðu, áhuginn var að jafnaði 3,01 fyrir inngrip en 3,43 

að jafnaði eftir inngrip. Mestur var áhugi á að nota 3D prentara 3,71 að jafnaði fyrir inngrip 

og 3,75 að jafnaði eftir inngrip. Ekki reyndist marktæk hækkun á áhuga á að nota 3D 
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prentara og sem fyrr segir dró úr áhuga á að skilja hvað er á bak við filter á Instagram en 

munurinn var ekki marktækur. Áhugi á hugbúnaði var 3,06 að jafnaði fyrir inngrip en 3,20 

að jafnaði eftir inngrip, aukningin var ekki marktæk t(99)=-1,623, p>0,05.  

Tafla 8. Niðurstöður paraðs t-prófs ásamt áhrifastærð á mælingum á áhuga á hugbúnaði og 
hugbúnaðaratriðum, fyrir og eftir Stelpur og tækni 

 

3.3 Trú á eigin getu í tækni 

Könnuð var trú stúlknanna á eigin getu á ýmsum atriðum sem mátti búast við að yrðu 

tekin fyrir í vinnustofum á Stelpur og tækni. Tilgangur þess var að meta hvort Stelpur og 

tækni hafi áhrif á trú stúlknanna á eigin getu í tækni og tæknitengdum verkefnum. Trú á 

eigin getu var metin með einni spurningu sem hafði ellefu atriði og voru atriðin mæld á 

fimm punkta kvarða frá „ég get auðveldlega“ til „ég get alls ekki“. Kvarðanum var þá snúið 

svo hærra gildi gæfi til kynna aukna trú á eigin getu. Í töflu 9 má sjá dreifingu svara á 

spurningunni áður en stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni. Eins og sjá má höfðu flestar trú á 

að þær gætu eða gætu auðveldlega leyst reikningsdæmi eða 77% og ríflega helmingur 

(53%) töldi sig geta eða geta auðveldlega smíðað hillu. Þær höfðu litla trú á að þær gætu 

smíðað mótor en 78,8% stúlknanna sögðust ekki eða alls ekki geta smíðað mótor.  

Tafla 9. Dreifing svara á spurningu um trú á eigin getu á tækniverkefnum, sem lögð var fyrir 
áður en stúlkurnar sóttu Stelpur og tækni 
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Trú á eigin getu var þáttagreind með meginásþáttagreiningu með hornréttum 

snúningi á þeim ellefu atriðum sem mældu trú á eigin getu í tækniverkefnum. Kaiser-

Myer-Olkin próf var notað til að meta hentugleika úrtaksins, það sýndi KMO=0,864 og 

Bartlett´s var marktækt p<0,001. Tveir þættir höfðu eigenvalue yfir 1,0 en niðurstöður 

þáttagreiningar sýndu að tveir þættir skýrðu samtals 55% af dreifingu breytanna. Eins og 

sjá má á töflu 10 benda þáttahleðslur til þess að annars vegar myndi atriðin þátt sem lýsir 

trú á eigin getu í vinnu með hugbúnað og hins vegar myndi atriðin þátt sem lýsir trú á 

eigin getu á vinnu með höndum og verkfærum. Áhugi á að leysa reikningsdæmi hlóð á 

hvorugan þáttinn (0,091) en viðmið um lágmarkshleðslu var 0,3. Metinn var innri 

áreiðanleiki þáttanna með Cronbach´s alpha og var hann góður, α=0,861 á þætti eitt og 

ásættanlegur, α=7,55 á þætti tvö. 

Tafla 10. Niðurstöður þáttagreiningar á spurningu um trú á eigin getu í tækni 

 

Á myndum 9 og 10 má sjá meðaltöl mælinga fyrir og eftir Stelpur og tækni bæði á 

heildar þátttökuhóp (N=201, fyrri og N=107, seinni) og pöruðum þátttökuhóp (N=96). 

Meðaltölin gefa til kynna að heildar hópur sé á nokkrum atriðum frábrugðinn pöruðum 

hóp. Á öllum atriðum hefur paraður þátttökuhópur að jafnaði meiri trú á eigin getu fyrir 

inngripið og virðast breytingar milli mælinga almennt vera minni en hjá heildarhóp. Því 

þarf að fara varlega í að túlka niðurstöðurnar. 
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Mynd 9. Meðaltöl þátttakenda á trú á eigin getu í iðntækni og atriðum þáttarins 

 

Mynd 10. Meðaltöl þátttakenda í trú á eigin getu í notkun hugbúnaðar og atriðum þáttarins 

Tveir þættir voru myndaðir úr svörum við þeim fimm atriðum sem féllu undir hvorn 

þátt og voru þáttunum gefin heitin trú á eigin getu í notkun hugbúnaðar annars vegar og 

trú á eigin getu í vinnu með iðntækni hins vegar. Gildi á þáttunum falla á bilinu einn til 

fimm þar sem hærra gildi gefur til kynna jákvæðari afstöðu eða meiri trú á eigin getu. 

Parað t-próf var notað til að meta hvort Stelpur og tækni hefði áhrif á trú stúlknanna á 

eigin getu í notkun hugbúnaðar og í vinnu með iðntækni. Niðurstöður sem kynntar eru í 
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töflu 11 gefa til kynna að trú á eigin getu í vinnu með iðntækni hafi aukist eftir þátttöku í 

Stelpur og tækni. Aukningin var marktæk t(99)=-2,177, p<0,05 og sýnir litla áhrifastærð 

d=0,218. Fyrir inngrip var að jafnaði mest trú á eigin getu við að smíða hillu 3,67 en minnst 

var trú á eigin getu við að smíða mótor eða 1,78 að jafnaði. Trú á eigin getu við að smíða 

mótor jókst í 2,16 að jafnaði og nemur aukningin 0,38 sem var marktækur munur t(95)=-

3,438, p<0,001 og áhrifastærð lítil til miðlungs d=0,351. Trú á eigin getu við að leiða 

rafmagn í lampa jókst marktækt t(95)=-2,967, p<0,01 sem sýnir litla áhrifastærð d=0,303. 

Trú á eigin getu jókst ekki marktækt við að smíða hillu, laga bilaða hluti á heimilinu og 

setja upp nýja tölvu. 

Tafla 11. Niðurstöður paraðs t-prófs ásamt áhrifastærð á mælingum á trú á eigin getu í iðntækni 
og iðntækni atriðum, fyrir og eftir inngripið Stelpur og tækni 

 

Niðurstöður sem kynntar eru í töflu 12 gefa til kynna að Stelpur og tækni hafi ekki haft 

marktæk áhrif á trú stúlknanna á eigin getu í notkun hugbúnaðar t(99)=-1,871, p>0,05. 

Trú á eigin getu við að forrita jókst marktækt t(95)=-2,758, p<0,01 og sýnir áhrifastærð 

d=0,282. Trú á eigin getu við að forrita var að jafnaði 2,64 fyrir inngrip en 2,96 að jafnaði 

eftir inngrip. Mest var trú á eigin getu við að hanna vefsíðu, 3,31 að jafnaði. Ekki var 

marktæk aukning á trú á eigin getu við að hanna tölvuleik, nota 3D prentara, hanna 

vefsíðu og skilja hvað er á bak við filter á Instagram. 

Tafla 12. Niðurstöður paraðs t-prófs ásamt áhrifastærð á mælingum á trú á eigin getu við 
notkun hugbúnaðar og hugbúnaðar atriðum, fyrir og eftir Stelpur og tækni 
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3.4 Áhugi á að starfa við tækni 

Kannaður var áhugi stúlknanna á að starfa við tækni þegar þær yrðu eldri. Tilgangur þess 

var að meta hvort þátttaka þeirra í Stelpur og tækni hefði áhrif á áhuga þeirra og 

framtíðarplön. Ólíkt fyrri spurningum var í þessum lið stuðst við eina spurningu sem 

mældi áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni á 11 punkta. Kvarðinn var númeraður frá 

0 upp í  10  þar sem hærra gildi gaf til kynni jákvæðari afstöðu til þess að starfa við tækni 

í framtíðinni.  

Mynd 11 sýnir áhuga þátttakenda á að starfa við tækni í framtíðinni. Athygli vekur að 

áhugi heildarhópsins M = 4,1 er minni en áhugi paraða hópsins M = 4,32 og nemur 

munurinn 0,22 punktum í fyrri mælingu en 0,12 punktum í seinni mælingu. 

 

Mynd 11. Áhugi á að starfa við tækni: Samanburður á meðaltali þátttökuhóps og paraðs 
þátttökuhóps 

Niðurstöður benda til að áhugi á að starfa við tækni hafi að jafnaði aukist milli 

kannana. Fyrir Stelpur og tækni var áhuginn að jafnaði 4,32 en hann var 4,77 að jafnaði 

eftir inngrip. Aukningin var marktæk t(92)=2,051, p<0,05 og sýnir áhrifastærð d=0,21.  
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4 Eigindleg aðferð 

Markmið þessa hluta rannsóknarinnar var að draga fram upplifun þátttakenda af 

inngripinu Stelpur og tækni. Tilgangur þessa hluta er að ná fram dýpri skilningi á upplifun 

þátttakenda af inngripinu Stelpur og tækni. Sú þekking getur bæði stutt við fyrri kenningar 

og rannsóknir í náms- og starfsfræðslu en best væri ef þessi dýpri skilningur færði eitthvað 

nýtt til fræðanna. 

4.1 Þátttakendur 

Þátttökuskólar í Stelpur og tækni senda allar stúlkur níunda bekkjar og að lágmarki einn 

starfsmann sem í þessari rannsókn er kallaðaður tengiliður. Tengiliðir stúlknanna fylgja 

þeim á viðburðinn Stelpur og tækni og eru í flestum tilvikum einnig í samskiptum við 

skipuleggjendur í aðdraganda viðburðarins. Tengiliðir fylgja stúlkunum í rútur, 

vinnustofur og í fyrirtækjaheimsóknir og má því gera ráð fyrir að tengiliðir hafi yfirsýn yfir 

marga ólíka þætti viðburðarins. Ákveðið var að fjöldi þátttakenda yrði takmarkaður við 

þrjá og því ekki hægt að segja til um fræðilega mettun. Til að afla þátttakenda var haft 

samband við fólk sem hafði fylgt hópi stúlkna á inngripið Stelpur og tækni að vori árið 

2019. Því er um markmiðsúrtak að ræða (e. purposeful sampling) sem hentar 

rannsókninni vel. 

Viðmælendum var gefið dulnefni en viðkvæmum persónuupplýsingum var ekki 

safnað. Öðrum persónuupplýsingum viðmælenda hefur einnig verið breytt svo gögnin 

verði ekki persónurekjanleg samkvæmt lögum um persónuvernd og vinnslu 

persónuupplýsinga (nr. 90/2018). Slíkar breytingar geta átt við útlit, fjölda, lýsingu á 

starfsháttum og fleira. Af sömu ástæðu hafa hikorð verið fjarlægð úr beinum tilvitnunum. 

En einnig hafa verið fjarlægð nöfn skóla og sveitarfélaga. Þátttakendur eru Þuríður 

Guðbjartsdóttir, Helga Sólveigar Sigurjónsdóttir og Nanna Berglind Súsönnudóttir. Þær 

starfa allar við kennslu eða náms- og starfsráðgjöf í grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu 

og fylgdu hóp stúlkna á inngripið Stelpur og tækni þann 22. maí 2019.  Hér á eftir verður 

vísað til kennara og starfsfólks í vinnustofum sem leiðbeinenda en í 

fyrirtækjaheimsóknum verður vísað í gestgjafa sem starfsfólk. 
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4.2 Framkvæmd 

Rannsóknaráætlun um þennan hluta rannsóknarinnar var unnin í lok ágúst og byrjun 

september árið 2019. Til að afla þátttakenda var stuðst við uppfærðan tengiliðalista sem 

skipuleggjendur Stelpur og tækni lögðu til vegna megindlega hluta rannsóknarinnar. 

Hringt var í þátttakendur og þeim kynnt rannsóknin. Öllum þátttakendum var einnig kynnt 

rannsóknin í persónu og þeim afhent kynningarbréf og voru þau beðin um upplýst 

samþykki með undirskrift. 

Rannsóknarspurning þessa hluta var: Hver er upplifun tengiliða af inngripinu Stelpur 

og tækni? Viðtalsrammi (viðauki 5) tók mið af rannsóknarspurningunni og var mótaður til 

að ná utan um hvert það atriði sem gæti tengst upplifun tengiliða af Stelpur og tækni. 

Stuðst var við viðtalsrammann þar sem þurfti en fyrst og fremst voru þátttakendur beðnar 

um að segja frá upplifun sinni af Stelpur og tækni, hlutverki sínu á Stelpur og tækni og 

væntingum sínum til Stelpur og tækni. 

Þátttakendum var boðið í viðtal á hlutlausum stað eða á stað sem hentaði 

viðmælanda, öll viðtölin fóru fram á vinnustað þátttakanda í vinnurými þeirra. Þeim var 

kynnt rannsóknin símleiðis eða með tölvupósti og aftur í eigin persónu á viðtalsdegi. Þeim 

var einnig afhent kynningarbréf (viðauki 6) þar sem rannsókninni var lýst, þar komu fram 

upplýsingar um tilgang og markmið rannsóknarinnar, hagnýtingu og hvernig yrði unnið 

með gögnin. Siðferðileg álitamál voru kynnt fyrir þeim og nafnleysi var lofað auk þess sem 

gögnin yrðu gerð ópersónugreinanleg. Rannsóknin var unnin samkvæmt 

vísindasiðareglum Háskóla Íslands (2014). Allir þátttakendur undirrituðu upplýst 

samþykki fyrir þátttöku sinni í rannsókninni.  

Um er að ræða opin einstaklingsviðtöl og voru þau tekin upp. Við upptökuna var 

notast við snjallsíma og smáforrit en upptökurnar síðar afritaðar í tölvu.  Viðtölin þrjú voru 

tekin á tímabilinu 10. október til 18. nóvember 2019. 

4.3 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagnanna byggir á grundaðri kenningu og voru viðtölin frá 44 mínútum til 61 

mínútur hvert. Við afritun viðtalanna voru skráðar vettvangsnótur og samhliða því var 

bætt við athugasemdum rannsakanda en við lok viðtalanna voru ritaðar ígrundandi 

hugleiðingar. Hvert og eitt þessara skrefa er mikilvægt fyrir greiningarferlið en sérstaklega 

er stuðst við kóðunaraðferð Charmaz (2006) og þannig samhliða þessu byrjað á að opna 
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gögnin með ítarlegri grunnkóðun. Auk þess er í öllu greiningarferlinu unnið með 

greiningarblöð sem eru lifandi skjöl í gegnum allt greiningarferlið. Eftir grunnkóðun hófst 

úrvinnsla þar sem gögnin voru lesin með markvissa kóðun í huga en að lokum myndaði 

þessi markvissa kóðun drög að fræðilegum flokkum. Gögn sem hefur verið aflað með 

þessum hætti nema um 200 blaðsíðum.  

Nafnleysis var gætt  við úrvinnslu gagnanna en auk þess gætt að því að gögnin yrðu 

ekki persónugreinanleg með öðrum hætti í samræmi við 2. málsgrein 3. greinar laga um 

persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga (nr. 90/2018). Þá nær rannsóknin ekki til 

viðkvæmra persónuupplýsinga eins og þær eru skilgreindar samkvæmt sömu lögum. 

Upptökum frá viðtölum var fargað að skráningu og úrvinnslu lokinni en gögnin geymd 

skrifleg. Ekki er um að ræða viðkvæman hóp þátttakenda samkvæmt skilgreiningu 

vísindasiðanefndar Háskóla Íslands (Háskóli Íslands, 2014). Þó ber ávallt að hafa í huga 

þann aðstöðumun sem er á rannsakanda og viðmælendum. 

Vegna skilgreindra markmiða Stelpur og tækni mátti búast við ákveðnum upplifunum, 

svosem vegna aukins áhuga stúlknanna. Rannsóknarspurningin er hins vegar alveg opin 

og leitast var við að draga fram og varpa ljósi á sem flest atriði í upplifunum tengiliða á 

Stelpur og tækni. Fræðilegir flokkar og kaflar voru því mislangir en eiga allir erindi til að 

svara rannsóknarspurningunni. Hins vegar þurfti að útiloka frá niðurstöðum upplýsingar 

sem talið var að kæmu ekki að beinum notum. Niðurstöður eru kynntar í kafla 5. 
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5 Eigindlegar niðurstöður 

Hér verða kynntar niðurstöður úr eigindlegum hluta rannsóknarinnar á Stelpum og tækni. 

Þessi hluti rannsóknarinnar sneri að því að draga fram upplifun tengiliða af viðburðinum 

Stelpur og tækni. Tengiliður er sem áður segir notað yfir það starfsfólk sem fylgdi 

stúlkunum á inngripið fyrir hönd þátttökuskóla. Niðurstöðurnar skiptast í fjóra fræðilega 

flokka og er niðurstöðum kaflaskipt samkvæmt þeim. Eftir atvikum skiptast fræðilegu 

flokkarnir í mis umfangsmikla undirflokka, en þar fer mest fyrir þeim upplifunum sem eru 

af skipulagi á fyrirtækjaheimsóknum og vinnustofum sem fjallað er um í undirkaflanum 

skipulag í vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum. 

Fyrsti fræðilegi flokkurinn er staða, fræðsla og viðmót. Hann greinist í undirflokkana 

þrjá: staða stúlknanna, náms- og starfsfræðsla og viðmót stjórnenda. Annar flokkurinn 

nefnist skipulag og framkvæmd, sá flokkur skiptist í undirflokkana tímasetning, skipulag 

tengiliða og undirbúningur stúlknanna, samskipti og skipulag, hádegi og fyrirlestur og að 

lokum stærsta undirflokkinn skipulag vinnustofa og fyrirtækjaheimsókna sem jafnframt 

skiptist í nánari greiningu á því hvað einkenni jákvæðar og neikvæðar upplifanir 

stúlknanna. Þriðji flokkurinn er upplifun og hlutverk, hann skiptist í undirflokkana önnur 

upplifun, hlutverk tengiliða og þriðja undirflokkinn, upplifun strákanna. Fjórði flokkurinn 

er úrvinnsla og ígrundanir sem skiptist í tvo undirflokka, úrvinnslu og langtímaáhrif og hins 

vegar ígrundanir. 

Hér verður sagt frá niðurstöðum úr eigindlegum hluta rannsóknarinnar, stutt 

samantekt er í lok hvers meginkafla en í umræðum verða niðurstöður dregnar saman, 

þær ræddar og sett fram drög að kenningu um áhrifaþætti á upplifanir af viðburðinum 

Stelpur og tækni. 

5.1 Námsleg staða stúlknanna, náms- og starfsfræðsla og viðmót stjórnenda 

Rannsókn þessi beinist að stúlkum á unglingsaldri, nánar tiltekið stúlkum í níunda bekk en 

við rannsóknina komu fram upplýsingar um námslega stöðu þeirra, upplýsingar um 

skipulagða náms- og starfsfræðslu hjá stúlkunum og viðmót innan skólanna til inngripa af 

þessu tagi. Rauði þráðurinn í þessum flokki er birtingarmynd á stöðu stúlknanna og 

úrræðum sem tengiliðir standa frammi fyrir og viðmót stjórnenda til inngripa. Stúlkurnar 

þurfa hvatningu og þá telja tengiliðir mikilvægt að náms- og starfsfræðsla hefjist fyrr. 
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Tengiliðir telja gott að brjóta upp kennslu með því að börnin líti upp úr bókum eða fari út 

úr húsi og einnig ríkir almennur stuðningur við það hjá stjórnendum skólanna.  

5.1.1 Námsleg staða stúlknanna 

Stúlkurnar standa mis vel í raungreinum og má að einhverju leyti bæði rekja það til 

áhugasviðs stúlknanna og sjálfsmats. Þær sækja síður en drengir um raungreinaval þó þær 

eigi fullt erindi þangað miðað við getu og framtíðarplön. En einnig virðist sem ungmennin 

séu almennt ekki meðvituð um störfin í kringum sig og eiginleika sem tengist störfunum 

eða hvernig þau staðsetji eiginleika sína með tilliti til framtíðarplana. Þuríður telur að 

hugmyndir foreldra og ungmenna séu almennt fastmótaðar á að fara í stúdentsnám að 

loknum grunnskóla. Það sé þó meira svigrúm fyrir drengi að hafa áhuga á iðnnámi eins og 

smíði eða rafvirkjun en stúlkur séu almennt síður hvattar til að leggja fyrir sig iðn- eða 

tæknigreinar.  

Helga telur að meirihluti stúlknanna sé ekki með góða upplifun af raungreinum. Hún 

segir að fleiri stúlkur en færri hafi minnimáttarkennd og lágt sjálfsmat þegar kemur að 

raunvísindagreinum. Það birtist henni með athugasemdum eins og „ég get þetta ekki, 

þetta er ekki fyrir mig, ég hef ekki áhuga á þessu, ég skil þetta ekki.“ Aðrar geti verið 

sterkar í raungreinum og beinist áhugi þeirra þá oft að því að þær vilji verða 

stærðfræðingar: 

Þær eru ekki mikið að tala um að þær ætli að stefna á að vera vélvirkjar eða 

verkfræðingar eða þessi hefðbundnu svona karlastörf sem eru kannski svolítið svona 

staðlað í staðalímyndinni. Þá nefna þær ekki þessi störf, það er bara eins og þær 

registeri ekki inn á þessar greinar. 

Hún telur að sjálfsmatið geti verið mikil hindrun hjá stúlkum og segir að það sé 

„auðvelt að koðna niður þegar maður er með dominerandi strákahóp sem eru miklu lakari 

námslega en gera ekkert annað en að tala niður til þín.“ 

5.1.2 Náms- og starfsfræðsla 

Allar tala um að náms- og starfsfræðslan sé mikilvæg og að hún byrji seint. Þuríður vill 

byrja fræðsluna fyrr, til dæmis í áttunda bekk og fylgja henni svo eftir í gegnum 

unglingadeildina. Þuríður notar hugtakið að opna. „Maður finnur alveg að það þarf að 

opna fyrr. Eins og í tíunda, níunda, tíunda þá eru þau orðin soldið fast mótuð.“ Nanna 

notaði líka hugtakið að opna, hún segir að það þurfi „aðeins að opna upp heiminn fyrir 
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þeim, sýna þeim hverjir eru möguleikarnir, fyrir þig bara eftir fáein ár.“ Helga tekur níunda 

og tíunda bekk í náms- og starfsfræðslu og telur að sumir hafi aldrei velt námi og starfi 

fyrir sér á þennan hátt. „Þessir krakkar í tíunda bekk, þau vita varla hvað foreldrar sínir 

gera.“ Hún notar hugtakið að kveikja á þeim „þetta skref snýst rosalega mikið um bara að 

ég er að fara að kveikja á þeim og oft bara í fyrsta skipti.“ Helga æfir þau í að setja sig í 

hlutverk fólks sem þau kannast við. Hún biður þau að setja sig í hlutverk starfsfólks við 

skólann og biður þau svo um að taka æfinguna lengra og æfa þetta heima. „Ég er að biðja 

þau um að horfa á störfin í kringum sig, tala við mömmu og pabba, afa og ömmu, frænda 

og frænku, lesa atvinnublaðið, þú veist, athuga hvað er í boði.“  

Starfs- og vinnustaðakynningar 

Allar telja að verulega hafi dregið úr vinnustaðaheimsóknum nemendanna sem voru 

vinsælar hér á árum áður. En þær telja þó gott fyrir börnin að fara út úr húsi og upplifa 

fleira en námsbækur. Nanna segir: 

Mér finnst samt mjög jákvætt að fara með krakkana í svona og mér finnst bæði 

jákvætt að fara með þau inn í háskóla og láta þau sjá að háskólinn er fyrir alla, hann 

er ekki bara fyrir nörda. Hann er bara fyrir venjulegt fólk eins og ég og þú sem er 

þarna að læra hér um bil hvað sem er. 

Á meðal tengiliða ríkir áhugi á að eiga aðild að starfamessu þar sem foreldrar úr 

hverfinu eða sveitarfélaginu myndu kynna störfin sín fyrir unglingunum. En þó dregið hafi 

úr vinnustaðakynningum síðustu ár hefur Landspítalinn staðið að vinnustaðakynningum 

fyrir unglinga og hafa nemendur Þuríðar og Helgu sótt þær kynningar. Kynningin er um 

það bil tveggja klukkustunda fyrirlestur þar sem margt starfsfólk kynnir námið sitt og 

hlutverk innan spítalans. Helga segir að þar ræði fólk meðal annars um þær hindranir sem 

það hafi glímt við á náms- og starfsferli:  

Það eru eftirminnilegustu frásagnirnar því það er hundleiðinlegt að tala við 

manneskju sem talar ekki um hindranirnar sínar. Vegna þess að það eru svo fáir 

einstaklingar sem fara í gegnum nám bara svona án allra hnökra. Um leið og þessir 

krakkar fá það á tilfinningunni að já ok þessi hann var næstum því búinn að gefast 

upp en hann gafst ekki upp, hann hélt áfram þó það hafi verið ógeðslega erfitt. Þetta 

er það sem þessir krakkar þurfa að fá. Um leið og það kemur eitthvað svona feik, þau 

sjá í gegnum það og bara, ojj ég nenni þessu ekki, ég ætla í símann. 
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Þuríður segist aðeins fara með þau börn sem hafi áhuga á að fara á Landspítalann en 

hún lætur þau undirbúa sig með því til dæmis að ígrunda hvað þau vilji kynna sér og hvað 

þau vilji fá út úr heimsókninni. 

Að sá fræjum 

Allar eru sammála um mikilvægi svona inngripa eins og Stelpur og tækni. Áður var sagt frá 

því hvernig tengiliðir nota hugtökin að opna og að kveikja um mikilvægi þess að börnin 

fái markvissa náms- og starfsfræðslu sem hafi þau áhrif að opna á sýn þeirra eða kveikja 

á áhuga. En það sem svona inngrip skilja eftir sig, „þetta sáir fræjum“ segja Nanna og 

Helga. Nanna telur að vel heppnuð inngrip geti haft mikið að segja. 

Þetta sáir fræjum held ég og sýnir mörgum krökkum held ég að það er allt mögulegt 

þarna úti sem er hægt að fara að gera við lífið sitt annað en það sem þau eru vön að 

hafa bara akkúrat beint í kringum sig. 

Helga segir: 

Þessi litlu korn, þetta eru svona lítil fræ sem maður er að sá og mér finnst þau 

mikilvæg. Vegna þess að ef við setjum ekki þessi litlu fræ þá er þetta kannski bara 

einhver heimur sem að þessar stúlkur kynnast aldrei. 

Það er ekki markmið í sjálfu sér að börnin sannfærist eða snúist hugur eftir að hafa 

tekið þátt í fræðslu eða inngripi. Allar eru sammála um að markmiðið sé að þau geti með 

tímanum tekið upplýsta ákvörðun, að þau byggi upp starfstengda hugsun og læri að setja 

sér markmið.  

5.1.3 Viðmót stjórnenda 

Á vinnustöðum tengiliðanna ríkir almennt jákvætt viðmót fyrir uppbroti á hefðbundnu 

skólahaldi. Þuríður segir „starfsfólk hérna er alveg jákvætt fyrir því að þær fari út úr húsi.“ 

En skólarnir hafa farið mis oft á Stelpur og tækni. Þegar Nanna sóttist eftir því að fara naut 

hún stuðnings stjórnenda. „Já sko, allir yfirmenn, allir stjórnendur voru mjög hlynntir því 

að ég færi með hóp. Það voru kannski tveir kennarar sem voru svona hvu hva, þú veist, 

það voru karlarnir.“ Þuríður hefur farið nokkrum sinnum með hóp á Stelpur og tækni. Hún 

segist spyrja stjórnendur um álit áður en ákvörðunin er tekin. En það sé vegna þess að 

inngripið sé heill dagur og því meiri röskun á skólastarfi en gengur og gerist í annars konar 

inngripum og fræðslu. Helga segir að skólinn hafi oft tekið þátt í Stelpur og tækni. „Það er 
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alveg fastur punktur á okkar skólaári.“ Starfsfólkið er sömuleiðis spennt fyrir að fá að fara 

með og fylgja stelpunum „færri starfsmenn komast að en vilja“ segir Helga. 

5.1.4 Samantekt 

Til að draga saman það sem hér hefur komið fram þá standa stúlkurnar mis vel í 

raungreinum. Sumar standa vel en þær sem standa illa virðast ýmist ekki hafa áhuga á 

raungreinum og/eða hafa lágt sjálfsmat tengt greinunum. Stelpur mæta mótlæti af hálfu 

jafnaldra og stelpur virðast síður hvattar til að sækja sér menntun í iðn- eða tæknigreinum 

eftir grunnskóla. Tengiliðir hafa upplifað stuðning stjórnenda við skólann sinn og almennt 

er vel séð að staðið sé að eða tekið þátt í uppbroti á námi. Náms- og starfsfræðsla virðist 

mikilvæg en hún byrjar of seint. Lítið er um starfs- og vinnustaðakynningar en hér birtist 

ánægja með kynningu Landspítalans sem er fastur liður í náms- og starfsfræðslu sumra 

skóla. Þá virðist það höfða til barnanna að fyrirlesarar deili reynslu sinni og persónulegum 

áskorunum í námi og starfi. Nánar er fjallað um þessar niðurstöður í umræðukafla. 

5.2 Skipulag og framkvæmd 

Skipulag og framkvæmd eiga stóran þátt í upplifun tengiliða og stúlkna af viðburðinum 

Stelpur og tækni. Flokkurinn nær yfir upplifun af samskiptum, almennu skipulagi og 

tímasetningu og yfir til sérstakra viðburða, vinnustofa og fyrirtækjaheimsókna á Stelpur 

og tækni. Rauði þráðurinn er hvernig skipulag og framkvæmd einstakra atriða virðist hafa 

grundvallar áhrif á upplifunina. Upplifanir eru almennt jákvæðar og tengiliðir lýsa mikilli 

ánægju með atriði eins og samskipti, almenna skipulagningu og vel heppnaðar 

fyrirtækjaheimsóknir og vinnustofur. Á hinn bóginn birtast einnig neikvæðar upplifanir og 

snúast þær einna helst að skipulagi og framkvæmd í vinnustofum. Upplýsingar og 

úrvinnsla gagna var nógu ítarleg svo draga mátti saman helstu áhrifaþætti á jákvæðar og 

neikvæðar upplifanir af fyrirtækjaheimsóknum og vinnustofum og verður gerð grein fyrir 

þeim síðar í þessum kafla.  

5.2.1 Tímasetning 

Áður hefur dagurinn oft verið haldinn í lok apríl eða í byrjun maí en að þessu sinni hafði 

dagurinn verið seinna eða þann 22. maí. Tímasetningin virðist vera óhentug en þær 

segjast allar myndu þó alltaf taka þátttöku í Stelpur og tækni fram yfir annað sem væri 

skipulagt á sama tíma. Í tveimur skólanna þurfti að breyta ráðstöfunum um próftöku 
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vegna þátttöku stúlknanna í Stelpur og tækni. Þuríður segir „þetta lenti á prófatíma og 

kennarar hliðruðu til hvenær þeir höfðu prófin.“ Helga segir að þátttakan hafi verið þeim 

mikilvæg „það lenti á prófdegi síðast og við bara færðum prófið til að allir gætu tekið þátt, 

okkur finnst þetta það mikilvægt.“ Skóli Nönnu var með fyrirfram skipulagt uppbrot 

þennan dag en skólinn hélt sínu striki þó stúlkurnar misstu af einum degi uppbrotsins.  

En mér finnst það persónulega ekki vera fyrirstaða. Ef ég væri að stjórna og ætti að 

ráða þá myndi ég alltaf kjósa það að fara með krakka á svona viðburði. Mér finnst 

mikilvægara að sýna þeim heiminn. Sýna þeim hvaða möguleikar eru þarna úti. 

En tengiliðir lýsa þó áhyggjum af því að stúlkurnar gætu verið annars hugar á 

viðburðinum vegna yfirstandandi prófa í sömu viku og Stelpur og tækni er haldið. Þá hafa 

sumar stúlknanna frekar viljað vera heima eða læra fyrir próf. 

5.2.2 Skipulag tengiliða og undirbúningur stúlknanna 

Engin fyrirmæli voru um undirbúning fyrir stúlkurnar áður en þær kæmu á Stelpur og 

tækni. Þá lýsa allir viðmælendur að ferðin hafi verið kynnt fyrir stúlkunum í kennslustund. 

Þuríður og Helga kynntu ferðina sjálfar í kennslustund hjá stúlkunum en í skóla Nönnu sáu 

umsjónarkennarar um að kynna ferðina fyrir sínum stúlkum.  

Tengiliðir reyndu að svara spurningum stúlknanna. Stúlkurnar spurðu Þuríði um 

hvaða skólar kæmu á viðburðinn en Þuríður gat ekki svarað því. Þá var mikið spurt um 

praktísk atriði og svaraði Þuríður spurningum eins og „verðum við komin heim fyrir þetta? 

Hvenær verðum við komin? Fáum við að borða? Eigum við að taka nesti? Eigum við að 

taka eitthvað dót?“ Hún hafði ekki nákvæm svör en sagði stúlkunum að þetta væri á við 

venjulegan skóladag að lengd og að boðið yrði upp á einhverjar veitingar. Hún sagði 

stúlkunum einnig að þær gætu tekið með sér nesti ef þær vildu eða gætu keypt sér nesti 

í versluninni á staðnum. „Mig minnir nefnilega að í hitteðfyrra, þá kannski fengu þær 

ekkert svo mikið veitingar fyrir hádegi og voru þá orðnar mjög svangar. En það var alveg 

vel útilátið núna sko.“ 

Tengiliðir sendu kynningarbréf á foreldra til að afla samþykkis fyrir myndatöku og 

þátttöku í rannsókn en tengiliðir héldu utan um leyfin þangað til stúlkurnar mættu á 

Stelpur og tækni. Ekki var um skipulegan undirbúning að ræða að öðru leyti en þessu. 

Helga segir „ég sendi bara út tölvupóst, það er bara Stelpur og tækni, við erum að fara, 

allir alsælir ánægðir en það er ekki nein umræða áður en við förum af stað.“  
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5.2.3 Samskipti við skipuleggjendur 

Allar lýsa mikilli ánægju með inngripið Stelpur og tækni. Samskipti við skipuleggjendur og 

skipulag viðburðarins hefur verið til fyrirmyndar. Þuríður lýsir því með orðunum „bara góð 

samskipti, gott aðgengi. Allt bara skýrt, skýrt og gott.“ Helga segir að það hafi verið 

„rosalega góð samskipti við þá sem eru að stjórna þessu, rosalega gott skipulag og bara 

allt rosalega jákvætt. Mjög fínt og líka bara tímaskipulagið og rúturnar og veistu þetta fær 

bara tíu komma fimm hjá mér, það er þannig.“ Nanna lýsir þessu með orðunum „mér 

finnst þetta rosalega flott framtak og vel gert. Algjörlega öll framkvæmd í kringum þetta 

er alveg til fyrirmyndar.“ 

5.2.4 Hádegi og fyrirlestur 

Í hádeginu var boðið upp á samlokur og safnaðist allur hópurinn saman í miðrými HR. 

Þátttakendur áttu notalega stund í hádeginu og minnast hádegisins fyrst og fremst sem 

stundar til að hvílast svo þær kæmu endurnærðar að dagskránni eftir hádegi. Í hádeginu 

gafst nægur tími til að snæða en hópur Nönnu fór svo út í góða veðrið og slakaði á. Þuríður 

telur að sumar af stúlkunum sínum hafi einnig gert það. Hún hafði hvatt þær til að skoða 

skólann og einhverjar nýttu hádegið í það. Helga segir „þær voru voða mikið bara að borða 

og í símanum. Það var bara svona þeirra tími en þær voru allar spenntar að fara að halda 

áfram.“  

Hádegisfyrirlesturinn virðist ekki hafa verið eftirminnilegur. Engin viðmælenda 

minntist á hann að fyrra bragði og spurðar út í hann sérstaklega mundu þær ekki hver 

hafði talað eða um hvað. „Mér fannst það missa pínu marks sko, fyrir minn hóp allavega“ 

segir Þuríður sem telur að upplýsingar um fyrirlesturinn hafi ekki komið fram á 

skipulaginu. 

Kannski var ég bara ekki með á nótunum, hann var soldið seint minnir mig. Það hefði 

kannski mátt kynna þetta. Það voru bara allir að spjalla einhvernveginn og ekki, 

auðvitað voru einhverjar að hlusta en mér fannst ekki fást sko athygli á að hún var 

að tala. 

Helga heyrði útundan sér á samtal stúlkna sem voru ekki að tengja fyrirlesarann við 

viðfangsefni dagsins, sem var tækni. Þær sögðu „en hún er leikari!  Þá voru þær ekki að 

tengja hana við tæknina.“ 
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5.2.5 Skipulag í vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum 

Skipulag í vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum er veigamikill þáttur í upplifun tengiliða 

af Stelpur og tækni og virðist skipulag og framkvæmd í vinnustofum og 

fyrirtækjaheimsóknum hafa mikið um það að segja hvort upplifunin sé jákvæð eða 

neikvæð. Jákvæð upplifun er af þeim vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum sem virtust 

vel skipulagðar, höfðu næg hagnýt og áhugaverð verkefni og lítinn dauðan tíma. Upplifun 

var sérstaklega jákvæð þegar konur tóku á móti hópnum og miðluðu persónulegri reynslu 

og áskorunum í starfi. Þá birtust dæmi um vinnustofur og fyrirtækjaheimsóknir sem voru 

allt að því hlutlausar. Í þeim tilfellum töldu tengiliðir að of mikið hefði verið um dauðan 

tíma, of mikið sagt frá fyrirtækinu sjálfu eða tæknilegum atriðum í vinnustofu en 

stelpurnar ekki leyst verkefni. Tvær þeirra nefna dæmi um mjög neikvæða upplifun af 

vinnustofum. Þessi neikvæða upplifun er rakin til þess að skipulagi hafi verið ábótavant, 

það hafi verið of mikill dauður tími og stúlkurnar ekki leyst verkefni, leiðbeinendur hafi í 

báðum tilfellum verið karlkyns og stúlkurnar alls ekki getað sett sig í spor leiðbeinanda 

eða tengt sig við aðstæður hans. Þessi neikvæða upplifun er svo sterk að tengiliðir lýstu 

áhyggjum af því að með þessu myndu áhrif af jákvæðu heimsóknunum og vinnustofunum 

þurrkast út. 

Upplifanir og skammtíma áhrif af góðum fyrirtækjaheimsóknum 

Tengiliðir segja ítarlega frá þeim upplifunum sem snúa að vinnustofum og 

fyrirtækjaheimsóknum. Allar lýstu mikilli ánægju með fyrirtækjaheimsóknir á einhverjum 

tímapunkti ýmist árið 2019 eða á fyrri árum. Fjögur atriði einkenna vel skipulagðar, 

framúrskarandi og áhrifamiklar fyrirtækjaheimsóknir. Það er í fyrsta lagi að stúlkurnar 

leysi áhugavert verkefni. Í öðru lagi að konur taki á móti stúlkunum og að þær starfi við 

tækni innan fyrirtækisins. Þriðja, að þær deili reynslu sinni af persónulegum og 

kynbundnum áskorunum í námi og starfi. Fjórða er að kynningarefnið sé við hæfi en undir 

það fellur að ekki séu langir óspennandi fyrirlestrar eða dauðar stundir. 

Hér verður sagt frá upplifun tengiliða af skipulagi fyrirtækjaheimsókna og þeim 

skammtíma áhrifum sem birtist þeim beint í kjölfarið. Tengiliðir telja einnig að vel 

heppnaðar fyrirtækjaheimsóknir geti haft mikil áhrif á þátttakendurna og merkja 

langtímaáhrif hjá sumum stúlknanna í úrvinnslu, viðtölum og náms- og starfsfræðslu. 

Nánar er fjallað um langtímaáhrif í kaflanum úrvinnsla hér á eftir.  
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Þuríður segir fyrirtækjaheimsóknina í ár hafa verið þokkalega en hún hafi þó ekki skilið 

mikið eftir sig. Hún telur að heimsóknin hafi verið stutt og lýsir henni svona: 

Við komum þarna, löbbuðum um húsið, fórum svo inn í sal og það var boðið upp á 

veitingar og svo komu nokkrar konur að tala og mér fannst það einhvernvegin ekki 

nógu skýrt fyrir þeim. Já það var of fullorðinslegt fyrir þeim, það þarf að vera grípandi 

og flott og selja, þessir krakkar eru bara þannig í dag. Hún var komin í yfirmannsstöðu 

og svona það kveikti aðeins en já, þetta var svona lala því ég hef samanburð frá fyrri 

heimsóknum. 

Þuríður telur að í þessari heimsókn hafi vantað eitthvað áþreifanlegt og einhver 

verkefni en Þuríður nefnir samanburð við aðra fyrirtækjaheimsókn sem hún hafi farið í 

með hóp stúlkna á Stelpur og tækni. Sú heimsókn hafi skilið meira eftir sig. 

Þar fóru þær í hópa og þær áttu að koma með hugmynd að appi. Það sat svolítið eftir 

og þær komu með skemmtilegar hugmyndir og þær kynntu, það var einhvernvegin 

öðruvísi! Og mér fannst það rosalega vel heppnað og það svona sat eftir hjá þeim. 

Mér fannst hitt ekkert skila kannski eins miklu. 

Nanna lýsir sams konar upplifun af vel heppnaðri fyrirtækjaheimsókn. „Við vorum 

mjög heppin með stað sem við fórum að heimsækja.“ Í hennar tilviki fengu stúlkurnar það 

verkefni að þróa hugmynd að smáforriti og fara í hugmyndavinnu vegna þess. 

Af því það voru stelpur að koma í heimsókn þá fengu þeir eingöngu konur til að 

kynna. Það voru margar konur að vinna þarna, allar með mjög ólíkan bakgrunn, sem 

var mjög áhugavert og þær einmitt voru að kynna það kannski alveg sérstaklega fyrir 

stelpunum. Þær voru að kynna sig mjög vel konurnar þarna. Þetta fyrirtæki gengur 

út á svona skapandi hugsun, hönnun og svona hönnunar þróunarferli. Margar 

[stúlkur] komu með mjög skemmtilegar hugmyndir [að smáforriti]. Þetta var allt 

prófað og svo var þeim sýnt fyrirtækið.  

Hópur Helgu fékk góða kynningu frá nokkrum ungum konum sem störfuðu við 

fyrirtækið. Helga telur að þessi fræðsla hafi verið ómetanleg, þær hafi farið djúpt í stöðu 

kvenna og áskoranir í námi og starfi auk þess að fjalla um persónulegar áskoranir. Þá hafi 

þær tekið mörg dæmi sem stelpurnar hafi auðveldlega getað tengt við sjálfar sig og sinn 

veruleika. „Þær réttu bara úr bakinu mínar stelpur“ segir Helga og bætir við „það kom 

svona fight í þær“. En um upplifun af kynningunni hafði hún þetta að segja: 

Þær voru allar tölvunarfræðingar og það sem að þær höfðu fram að færa, til 

stelpnanna, það var ómetanlegt, algjörlega. Vegna þess að þær stóðu þarna og voru 

svo fullar sjálfstrausts og þær höfðu svo mikla trú á eigin getu og svo flottar og segja 

bara ég er sterk íslensk kona sem þarf ekki á neinum að halda af því ég get séð fyrir 

mér sjálf. Þetta segja þær fyrir framan hóp af stelpum og ég hefði óskað þess að allir 
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hóparnir hefðu fengið þennan fyrirlestur. Mér fannst þetta bara svona wow, þetta 

verða bara allar stelpur á Íslandi að fá að heyra. 

Allar lýsa áhrifunum af þessum góðu fyrirtækjaheimsóknum. Skammtíma áhrif birtast 

þeim strax og felast þau meðal annars í miklum áhuga í heimsókninni sjálfri og þátttöku í 

verkefnum og samtölum. Stúlkurnar ræða um heimsóknina eða viðfangsefnin í pásum og 

biðja tengiliði um að skýra eða endurtaka atriði sem komu þar fram. Þegar deginum lýkur 

á svona jákvæðri upplifun birtast áhrifin einnig á leiðinni heim og á göngum skólanna. 

Upplifanir og skammtímaáhrif af vinnustofum 

Aðspurðar um hvaða atriði eða viðburður af Stelpur og tækni standi upp úr nefna allar 

góðu fyrirtækjaheimsóknina sem þær höfðu upplifað. En hvað vinnustofurnar varðar lýsa 

þær allar annars vegar jákvæðri upplifun af vinnustofum og hins vegar hlutlausum eða 

neikvæðum upplifunum af vinnustofum. Munurinn á vel heppnuðum vinnustofum og vel 

heppnuðum fyrirtækjaheimsóknum felst einna helst í því að vinnustofurnar eru styttri og 

þar er mest áhersla lögð á kynningu viðfangsefnis og að leysa hagnýtt verkefni en í góðum 

fyrirtækjaheimsóknum er einnig skapað svigrúm til að ræða kynbundnar og persónulegar 

áskoranir.  

Þetta persónulega er það sem Helgu fannst einna helst vanta við góðu vinnustofuna, 

hún var meira verkleg og „þetta var rosalega svona ólík nálgun. Þær náðu ekki jafn vel til 

stelpnanna af því þær töluðu ekki um lifnaðarhættina sem starfið gat gefið þeim.“ En 

Helga sat einnig vinnustofu sem henni þótti slök og hún „drap eiginlega allt sem 

stelpurnar [í fyrirtækinu] sögðu“ Helga lýsir slöku vinnustofunni sem hún sótti með 

þessum orðum og ber hana saman við það sem stelpurnar höfðu áður lært í 

fyrirtækjaheimsókninni: 

Stelpurnar sátu og þær skildu ekki neitt, vissu ekkert hvað hann var að gera. Ég átti 

svo erfitt með mig, ég var að deyja, ég var bara, ó guð er hann ekki að fara að brjóta 

þetta upp? Óguð er hann ekki að fara að virkja þær eitthvað? Er hann ekki að fara að 

hrósa þeim eitthvað? Eitthvað glæða einhvern áhuga en hann gerði það aldrei og við 

sátum þarna í fjörutíu mínútur, þá sat hann og forritaði. Og þetta var bara svo 

leiðilegt vegna þess að hann var að tala um það sem stelpurnar [í fyrirtækinu] voru 

búnar að tala svo upp og það að hafa karlmann þarna, það var bara svo óviðeigandi!  

Þuríður upplifði að stúlkurnar sínar hefðu orðið fyrir vonbrigðum með fyrstu 

vinnustofuna og þótt hún leiðinleg. Vinnustofan virtist vera illa undirbúin og það var lítið 

fyrir stelpurnar að gera. Þuríður telur að það hefði þurft að stýra þeim meira og láta þær 
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taka þátt. Leiðbeinendur voru með margt til að sýna en ekkert af því var að kveikja á 

stelpunum. Auk þess var aðalleiðbeinandinn karlmaður sem þær gátu engan veginn 

samsamað sig við. Hin vinnustofan var góð og telur Þuríður að langtímaáhrif megi að miklu 

leyti rekja til hennar (sjá kafla úrvinnsla og áhrif). Þuríður lýsir góðu vinnustofunni meðal 

annars með þessum orðum: 

Svo fórum við í annað verkefni og það var bara rosalega vel skipulagt og þær fengu 

mjög skemmtilegt verkefni. Fóru í tvo hópa og leystu það, þeim fannst það bara mjög 

spennandi og gaman held ég. Þetta voru bara svona góðar fyrirmyndir, þessar konur 

og bara skemmtilegt verkefni og vel undirbúið. Gott að fá verkefni og það er líka svo 

gott þegar þetta er vel skipulagt og ekki dauður tími og vel stýrt. Það skiptir máli og 

einhvernvegin þær sýndu „við erum með sjálfsvirðingu, sjálfstraust og við getum 

þetta.“ 

Nanna var ánægð með báðar vinnustofurnar sem hópurinn hennar sótti. Hún gerði 

þó greinarmun þar sem önnur vinnustofan virtist faglegri og betur skipulögð. Fleiri stúlkur 

virtust ánægðar með þá vinnustofu. Í hinni vinnustofunni var skemmtilegt verkefni en það 

hefði mátt kynna það betur í upphafi og það hefði mátt hafa tilbúin verkefni sem tækju 

við þegar verkefnið kláraðist. Bæði nefnir hún að það hefðu mátt vera fleiri stöðvar í 

vinnustofunni svo það væru færri stúlkur um hvert verkefni en einnig að verkefnið hafi 

verið full stutt fyrir þann tíma sem hafði verið áætlaður og því verið dauður tími þegar 

verkefninu lauk. Þó var almenn ánægja meðal stúlknanna með báðar vinnustofur og ívið 

meiri með þá fyrrnefndu.  

Skammtímaáhrifin af slökum vinnustofum eru áhugaleysi og kvartanir. Stúlkurnar 

missa áhugann og margar fóru á klósettið. Það lýsir sér einnig með athugasemdum frá 

stúlkunum eins og „ugh hvað er ég að gera maður, þetta er leiðinlegt maður“ eða „er 

þetta forritun? Bara ojj, aldrei, glætan.“ Þegar slakar vinnustofur eru í lok dags virðast 

stúlkurnar áhugalausar á leiðinni heim og ræða síður um daginn þegar til baka er komið. 

5.2.6 Samantekt 

Í stuttu máli má segja að skipulag og framkvæmd sé grundvallaratriði þegar komi að 

upplifun tengiliða og stúlkna á viðburðinum Stelpur og tækni. Almennt skipulag á 

viðburðinum er gott og samskipti við skipuleggjendur almennt góð og upplýsandi. 

Hádegishléið er kærkomin hvíld og bæði tengiliðir og stúlkur hlakka til að ljúka deginum. 

Hádegisfyrirlestur er ekki eftirminnilegur og ef til vill ekki kynntur nægjanlega fyrirfram. 
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Skipulag í vinnustofum og fyrirtækjaheimsóknum getur skipt miklu máli um það hvort 

upplifun af þeim sé jákvæð eða neikvæð. En ekki er síður mikilvægt að stúlkurnar upplifi 

sterkar kvenfyrirmyndir og tengi við reynsluheim leiðbeinendanna í vinnustofum og 

starfsfólks í fyrirtækjum. 

5.3 Upplifanir og hlutverk 

Upplifanir voru margþættar, bæði hjá stúlkunum, tengiliðum og strákunum. Margþættar 

upplifanir eiga það sameiginlegt að þær virðast ekki hafa verið settar í almennt fræðilegt 

samhengi við skipulagningu á Stelpur og tækni. Að einhverju leyti hafa tengiliðir verið 

viðbúin þessum upplifunum stúlknanna og drengjanna og þá er skýrasta dæmið um að 

skóli Helgu skipuleggi sérstakt uppbrot fyrir drengina sama dag. Allar upplifa hlutverk sitt 

með svipuðum hætti sem er annars vegar að passa upp á stúlkurnar eða vera til staðar 

fyrir þær. Hins vegar að halda þeim við efnið eða glæða áhuga. En þær segjast þó ekki 

hafa fengið fyrirmæli skipuleggjenda um hvert þeirra hlutverk ætti að vera. 

Hér verður fjallað um upplifanir og hlutverk í þremur aðgreindum undirflokkum sem 

eru önnur upplifun stúlknanna, hlutverk tengiliða og upplifun strákanna. 

5.3.1 Önnur upplifun 

Upplifanir af inngripinu ná út fyrir þá viðburði sem voru skipulagðir og þau markmið sem 

lagt var upp með. Allir tengiliðir lýsa fjölþættum upplifunum stúlknanna frá því að þær 

víkki sjóndeildarhringinn með því að fara út fyrir sveitarfélagið sitt og sitt nánasta 

umhverfi, það sé upplifun í sjálfu sér að koma inn í háskóla og það sé upplifun að hitta 

svona marga jafnaldra á einu bretti. Upplifanir stúlknanna ná frá þessum almennu 

upplifunum og yfir í sértækar upplifanir einstakra stúlkna. Dæmi um slíka upplifun er að 

hávaxin stúlka sem sótti Stelpur og tækni hafi aldrei séð eins margar hávaxnar stúlkur 

samankomnar. Það hafi verið upplifun fyrir hana og veitt henni gleði. 

5.3.2 Hlutverk tengiliða 

Tengiliðir litu á það sem sitt helsta hlutverk að passa upp á stúlkurnar. Það þurfi að passa 

upp á að þær haldi hópinn og fari á rétta staði. En einnig var þeim mikilvægt að vera til 

staðar fyrir stúlkurnar og að þær gætu leitað til tengiliða ef eitthvað kæmi uppá. Ein 

stúlknanna varð veik og þurfti tengiliður þá að bíða með stúlkunni þangað til hún var sótt. 

Önnur stúlka gat ekki neytt veitinganna sem voru í boði og aðstoðaði tengiliður við að 
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finna út úr því. Þær skipta sér ekki af kennslunni og fræðslunni sem á sér stað en reyna að 

virkja þær stúlkur sem sýna lítinn áhuga. 

Þuríður segir að „maður er þarna bara til staðar fyrir stelpurnar, við leggjum alltaf 

áherslu á að þær komi vel fram og séu kurteisar.“ Helga ræddi við stúlkurnar í rútunni á 

leiðinni en á meðal þess sem hún sagði var „sýnum okkar bestu hegðun, við erum hérna 

að presentera skólann.“ 

Nanna sagðist hafa verið með „tvær sem voru með smá óvirkni og voru oft að fara í 

símann sinn og ég þurfti svona aðeins að hnippa í þær öðru hvoru.“ Þá aðstoðaði Nanna 

við að brjóta ísinn þegar hópur stúlkna mætti seint í vinnustofu en þeim var þá bætt í 

verkefnahópa sem höfðu þegar hafist handa. Helga segir að hennar hlutverk hafi verið að 

„vera sem mest með stelpunum, á meðan á vinnustofunum stóð. Ég reyndi að halda sem 

mest utan um þennan hóp sem eru með frekar svona veika sjálfsmynd í stærðfræði og 

náttúrufræði.“ 

Í pásunum reyndu tengiliðir að ræða um það efni sem hefði verið til umfjöllunar „Þá 

erum við bara svona að glæða áhuga“ segir Helga. 

Tala um störfin sem er verið að kynna, tala aðeins svona meira um þetta og athuga 

hvað þeim leist best á og reyna að draga áhugasviðið fram. Það er einhvern veginn 

svona þessi kynning á störfunum. Mér finnst það svona það mikilvægasta. 

Þær hvetja stúlkurnar til þátttöku. Þuríður hvatti stúlkurnar til að ganga um skólann 

og skoða, þær þyrftu ekki að vera undir hennar verndarvæng. Hún vildi æfa þær í að „sýna 

frumkvæði og hafa kjarkinn til að labba um húsið og þær gerðu það nokkrar.“ 

5.3.3 Upplifun strákanna 

Strákarnir veita því athygli að stelpurnar fari úr skólanum heilan dag en viðbrögð þeirra 

eru misjöfn. Nanna frétti að strákarnir hefðu velt því fyrir sér af hverju stelpurnar fengju 

að fara út úr húsi og af hverju þær fengju frían mat, nokkuð sem þeir fengu ekki. Strákarnir 

í skóla Nönnu tóku þátt í fyrirfram skipulögðu uppbroti sem spannaði fleiri daga og 

stelpurnar misstu úr einum degi af því uppbroti. Þuríður segir að strákarnir hafi velt fyrir 

sér af hverju þeim hafi ekki verið boðið, þeim hafi þótt þetta leiðinlegt. Venjulegur 

skóladagur var hjá drengjunum hennar og meðal annars lært fyrir próf. 

En hérna mér finnst þetta ok, þá ættu bara einhverjar starfsgreinar að bjóða strákum 

í að kynna sér störf þar sem vantar stráka. En þarna er verið að efla aðeins stelpur og 
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þær þurfa á því að halda. Þannig að mér finnst þetta bara jákvætt, mér finnst þetta 

alveg jákvæð mismunun. 

En Þuríður telur að það megi skipuleggja sams konar inngrip fyrir drengina. „Já að 

bjóða þeim þá í hjúkrun, leikskólakennarann, eitthvað svona hefðbundin kvennastörf sem 

þeir eru ekki að sækja í og vantar stráka.“ Hins vegar hafði skóli Helgu skipulagt uppbrot 

fyrir strákana sama dag og stelpurnar fóru á Stelpur og tækni. Uppbrotið var skipulagt sem 

heill dagur þar sem strákarnir fengu fræðslu um samskipti og málefni kynjanna. „Þeir voru 

bara mjög ánægðir og voru ekkert að spá í að þær væru einhvers staðar að fá einhverja 

fræðslu sem þeir fengu ekki.“ Skóli Helgu er eini skólinn af þessum þremur sem skipulagði 

sérstaka dagskrá fyrir drengina sama dag og jafnframt eini skólinn þar sem drengirnir 

höfðu ekki athugasemdir um að stelpurnar fengju að gera annað en þeir sjálfir. 

5.3.4 Samantekt 

Hér hefur komið fram að upplifun stúlknanna nær út fyrir þau markmið viðburðarins sem 

við mátti búast að hefðu áhrif á þær. Dæmi um aðra upplifun er að skoða háskóla, hitta 

marga jafnaldra og hitta marga með svipað útlit. Upplifun allra tengiliða af hlutverki sínu 

er sambærileg en þó fékk engin þeirra fyrirmæli um hvers væri ætlast til af þeim. Þær 

lögðu mesta áherslu á að vera til staðar fyrir stelpurnar og glæða áhuga þeirra á 

verkefnum dagsins. Drengirnir velta fyrir sér af hverju stelpurnar fái að fara úr skólanum 

og upplifa eitthvað sem þeir fái ekki. En þegar sérstök dagskrá var skipulögð fyrir drengina 

höfðu þeir ekki slíkar athugasemdir. 

5.4 Úrvinnsla og ígrundanir 

Úrvinnsla og ígrundanir eru lítill flokkur sem skiptist annars vegar í úrvinnslu og 

langtímaáhrif og hins vegar í ígrundun. Rauði þráðurinn í þessum flokki er hvernig 

úrvinnslu er háttað eða hvernig henni ætti að vera háttað og hvernig áhrifin af 

viðburðinum birtist tengiliðum til lengri tíma.  

5.4.1 Úrvinnsla og langtímaáhrif  

Sumar stúlknanna verða fyrir langtímaáhrifum af þátttöku í Stelpur og tækni. Áhrifin 

birtast þannig að inngripið ber á góma í einstaklings viðtölum og samtölum vikum og 

mánuðum eftir þátttöku en einnig má sjá breytingar á starfstengdum áhuga einstakra 

stúlkna eftir þátttökuna. Þó hafa tengiliðir ekki skipulagða úrvinnslu tengda inngripinu 



74 

sjálfu. Í öllum skólunum er unnið með almenna náms- og starfsfræðslu í tíunda bekk og í 

tveimur skólanna byrjar náms- og starfsfræðsla að einhverju ráði í níunda bekk. 

Þuríður kannar starfsáhuga unglinganna einu sinni á ári en að þessu sinni merkti hún 

áhugaverðar breytingar á milli ára þar sem rúmlega fjórðungur stúlknanna sagðist vilja 

verða verkfræðingur. Merki um það hafi ekki verið sjáanleg árið áður en þá höfðu sömu 

stúlkur áður nefnt störf tengd náttúru- og félagsvísindum. „Þannig að ég hugsa að þetta 

hafi allavega alveg kveikt í þeim“ segir Þuríður. 

Helga ræðir framhaldsskólaplön við sína nemendur og henni þótti athyglisvert að eftir 

Stelpur og tækni hafði hluti þeirra stelpna sem höfðu áður ætlað sér á tungumála- eða 

félagsfræðibrautir í framhaldsskólum ákveðið að skipta um braut og sækja um á 

náttúrufræðibraut. 

Það var það sem að ég fann, að þessi dagur gaf þeim spark í rassinn, til að yfirvinna 

einhverjar hindranir, til að takast á við ótta og gaf þeim hugrekki til að segja, ok fokkit 

þetta verður erfitt en þetta er samt það sem mér hugnast. Þú veist þótt það sé 

ógeðslega mikil náttúrufræði og stærðfræði á þeirri braut. 

5.4.2 Ígrundun 

Við ígrundun nefndu tengiliðir atriði sem þær vildu gjarnan breyta fyrir næstu heimsókn. 

Eins og áður kom fram hafði Þuríður hvatt stúlkurnar til að skoða sig um og vera forvitnar 

en hún lagði mikla áherslu á að vilja undirbúa þær betur næst. „Ég myndi vilja undirbúa 

þær betur fyrir daginn þannig að þær eigi að nýta þennan dag og spyrja og vera forvitnar.“ 

Hún telur að það þurfi að einhverju leyti að kveikja áhugann áður en þær mæta á staðinn 

„mér finnst þær kannski koma of blanco.“ 

Allar tala um að það væri gott að hafa grunnupplýsingar um vinnustofurnar og 

fyrirtækjaheimsóknirnar, eitthvað sem væri hægt að segja stúlkunum frá á leiðinni. Helga 

tekur sem dæmi að það væri gott að geta sagt þeim í rútunni „þær eru allar búnar með 

tölvunarfræði og vinna hér við að, til dæmis búa til öpp sem að þið eruð að nota í ykkar 

daglega lífi, eða eitthvað svona, þú veist aðeins að kveikja áhugann.“ 

Áður hefur bæði komið fram að lítill tími er eftir af skólaárinu þegar Stelpur og tækni 

er haldið en einnig að engin skipulögð úrvinnsla er hjá tengiliðum eftir þátttökuna. Þær 

segja að skólinn sé kominn á loka metrana á þessum tíma skólaársins og telja að það gefist 
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ekki tími til að fara í meiri vinnu þann veturinn. Nanna talar um að það væri mjög gott að 

hafa einhverjar umræður eftir á. 

5.4.3 Samantekt 

Sé úrvinnsla, langtíma áhrif og ígrundun dregin saman má segja að áhrifanna gæti í það 

minnsta fram á næsta vetur. Þetta sést bæði í samtölum og þá vilja sumar stúlknanna 

breyta plönum um framhaldsskólanám og aðrar nefna starfsheiti sem þær greindu ekki 

frá ári áður. Þá birtist áhugi á að undirbúa stúlkurnar betur fyrir viðburðinn, bæði með því 

að fara í markvissa þjálfun eða fræðslu fyrirfram og einnig með því að tala um 

vinnustofurnar og fyrirtækin á leiðinni. Ekki gefst tími til að vinna með reynsluna að 

viðburðinum loknum en það væri gott að geta haft umræður. 
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6 Umræða 

6.1 Markmið og árangur af Stelpur og tækni 

Markmið rannsóknarinnar var að rannsaka áhrif inngripsins Stelpur og tækni á 

staðalímyndir stúlkna um fólk sem starfar við STEM greinar, áhuga stúlkna á tækni, trú á 

eigin getu í tækni og áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni. Rannsóknin studdist við 

félagslegu og hugrænu starfsferilskenninguna (Lent, Brown og Hackett, 1994) sem gerir 

grein fyrir áhrifum þessara atriða hverju á annað. Auk þess var mikið horft til rannsókna 

á starfsáhuga Holland (1997) sem sýnir almennt fram á kynjahalla í náms- og starfsáhuga, 

jafnt fullorðinna sem ungmenna (Babarović, Dević og Burušić, 2019; Betz og Wolfe, 2005; 

Bonitz o.fl., 2010; Gréta Björk Guðráðsdóttir, 2018). 

Leitast var við að svara því hvort inngripið Stelpur og tækni næði fram markmiðum 

sínum um að draga úr staðalímyndum um fólk sem starfar við tækni. Eftir þátttöku í 

Stelpur og tækni hafði dregið úr neikvæðum staðalímyndum sem mældar voru með MASS 

(Garriott o.fl., 2017) og ættu samkvæmt fyrri rannsóknum að geta spáð fyrir um aukna 

trú á eigin getu og aukinn áhuga stúlknanna á tækni. Þá var leitast við að svara því hvort 

inngripið Stelpur og tækni hefði haft áhrif á áhuga stúlknanna á tækni. Niðurstöður styðja 

tilgátuna að hluta þar sem marktæk aukning var í áhuga á iðntækni en áhugi jókst ekki 

marktækt í áhuga á hugbúnaði. Skýringar á því gætu legið í því að áhugi á hugbúnaði (3,06) 

var að jafnaði meiri en áhugi á iðntækni (2,62) fyrir inngrip. Sömuleiðis gæti skýringin 

verið að áhugi á atriðinu nota 3D prentara (3,71), sem var á hugbúnaðarþætti, var að 

jafnaði mjög mikill fyrir inngrip og breyttist lítið (3,75) eftir inngrip. Þá var leitast við að 

svara því hvort inngripið Stelpur og tækni hefði áhrif á trú stúlknanna á eigin getu í tækni. 

Niðurstöður styðja tilgátuna að hluta þar sem trú á eigin getu í iðntækni hafði aukist 

marktækt eftir Stelpur og tækni en trú á eigin getu við notkun hugbúnaðar jókst ekki með 

þeirri undantekningu að trú á eigin getu við forritun tók marktækum breytingum. 

Markverðast er þar að aðeins tvö atriðanna á þættinum tóku marktækum breytingum en 

það voru atriðin leiða rafmagn í lampa (2,38) sem jókst um 0,35 milli mælinga og atriðið 

smíða mótor (1,78) sem fæstar höfðu trú á að þær gætu eða gætu auðveldlega gert fyrir 

inngrip. Trú á eigin getu jókst ekki gagnvart notkun hugbúnaðar með þeirri undantekningu 

að marktækt jókst trú á eigin getu við að forrita. Að lokum var leitast við að svara því hvort 

inngripið Stelpur og tækni hefði haft áhrif á áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni og 
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sýndu niðurstöður að svo væri. Samhliða hefur því dregið úr neikvæðum staðalímyndum 

um fólk sem starfar við STEM greinar og áhugi á iðntækni, trú á eigin getu í iðntækni og 

áhugi á að starfa við tækni í framtíðinni, aukist.  

Eins og við mátti búast sýndu niðurstöður að áhrif af inngripinu væru á bilinu 0,22 til 

0,31 á þáttunum þrem sem tóku marktækum breytingum eftir Stelpur og tækni . Það eru 

litlar og litlar til miðlungs áhrifastærðir sem samræmast þeim meðal áhrifum 0,3 sem 

vænta mátti út frá safngreiningu Whiston, Sexton og Lasoff (1998) um áhrif af náms- og 

starfsferilsinngripum. Áhrifin samræmast einnig niðurstöðum Maríu Dóru Björnsdóttur 

(2018) sem sýndi að skammtímaáhrif af fjögurra klukkustunda starfsferils inngripi hefði 

litla áhrifastærð 0,2. Markvert er þó að um var að ræða þær tegundir inngripa sem hafa 

gefið vísbendingar um að hafa áhrifastærðir yfir meðallagi. Það eru annars vegar 

fyrirmyndir og hins vegar að leysa raunhæf verkefni (Whiston o.fl., 2017) en því hefði 

einnig mátt búast við að áhrif af inngripinu væru meiri. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að stúlkur sem sóttu inngripið Stelpur og 

tækni höfðu aukinn áhuga á iðntækni eftir þátttöku og þá sýndu niðurstöður einnig aukinn 

áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni. Þessar niðurstöður eru ekki síst mikilvægar vegna 

þeirrar tilhneigingar kvenna til að hallast fremur að félags- og listasviði (Babarović, Dević 

og Burušić, 2019; Betz og Wolfe, 2005; Bonitz o.fl., 2010; Gréta Björk Guðráðsdóttir, 2018) 

og þeirra rannsókna sem sýna að sumar konur þurfi meiri hvatningu til að sækja sér 

menntun í eða starfa við verkfræði og tækni (Fouad, o.fl., 2016; Puggaard og Bækgaard, 

2016). Þetta eru mikilvægar niðurstöður í ljósi þeirra markmiða Stelpur og tækni að auka 

trú á eigin getu og áhuga stúlkna á tæknigreinum (Margrét Hrönn Þóroddsdóttir og 

Þórunn Hilda Jónsdóttir, munnleg heimild, 23. apríl 2019).   

Niðurstöðurnar er gott að skoða með tilliti til þeirra vinnustofa og viðfangsefna sem 

tekin voru fyrir á Stelpur og tækni. Viðfangsefni snertu á ýmsu; allt frá iðngreina-

verkefnum eins og rafvirkjun og smíði yfir í verkfræði og fyrirmyndir í tölvunarfræði. 

Flestar vinnustofanna snerust að miklu eða öllu leyti um upplýsingatækni og/eða forritun. 

Sömuleiðis sýndu þáttagreiningar að mældur var áhugi á tveimur þáttum og hið sama átti 

við um spurningu um trú á eigin getu.  
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Leitast var við að svara því hvort inngripið Stelpur og tækni næði fram settum 

markmiðum um að draga úr staðalímyndum um fólk sem starfar við tækni, auka áhuga á 

tækni, auka trú á eigin getu og auka áhuga á að starfa við tækni í framtíðinni. Niðurstöður 

sýndu fram á marktækar breytingar á meðal þátttakenda þar sem dró úr neikvæðum 

staðalímyndum um fólk sem starfar við STEM greinar, áhugi og trú á eigin getu á iðntækni 

jókst eftir þátttöku og þá sýndu stúlkurnar aukinn áhuga á að starfa við tækni þegar þær 

yrðu eldri. Áhugi og trú á eigin getu í notkun hugbúnaðar tók ekki marktækum breytingum 

eftir Stelpur og tækni. 

Þátttakendur í Stelpur og tækni eru á vaxtar- og könnunarstigi samkvæmt kenningu 

Super (1990). Því er mikilvægt að náms- og starfsráðgjöf sem og náms- og starfsfræðsla 

fyrir þennan aldur taki mið af því og beinist að því að opna þeim dyr. Með því að vinna 

samhliða með kynningar á viðfangsefnum og efla þannig áhuga og trú á eigin getu ásamt 

því að sýna sterkar kvenkyns fyrirmyndir er í raun og veru um öflugt náms- og 

starfsfræðslu inngrip að ræða með sterka fræðilega tilvísun í SCCT (Lent, Brown og 

Hackett, 1994). Inngripið mætti styrkja með því að tengja það náms- og starfráðgjafar 

áætlun líkt og Gysbers og Hendeson (2012) leggja til. 

6.2 Upplifun af Stelpur og tækni 

Í ljósi þess að ekki hafa verið framkvæmdar rannsóknir á inngripinu Stelpur og tækni fyrr 

en nú var markmið í eigindlegum hluta rannsóknarinnar að draga fram upplifun tengiliða 

sem fylgdu stúlkunum, af inngripinu Stelpur og tækni. Grunduð kenning (Charmaz, 2006) 

gerir ráð fyrir að gögnum sé safnað og að við úrvinnslu verði til fræðilegir flokkar sem 

síðan verði grunnur að kenningu. Venjan er að gögnum sé safnað þar til fræðilegri mettun 

er náð en í þessari rannsókn var ákveðið að safna gögnum um upplifun frá þremur 

tengiliðum sem sóttu Stelpur og tækni árið 2019. Vísbendingar um fræðilega mettun liggja 

í því að tengiliðir voru um margt sammála en þó verður ekki hægt að útiloka að fræðilegri 

mettun hafi ekki verið náð. Því verður í umræðunum hér á eftir ekki leitast við að móta 

kenningu um upplifanir af Stelpur og tækni en í stað þess einblínt aðeins á að setja þær í 

samhengi við fyrri kenningar og rannsóknir. 

Rannsakað var hver upplifun tengiliða væri af viðburðinum Stelpur og tækni. 

Tengiliður var í þessum skilningi starfsmaður sem fylgdi stúlkum á inngripið Stelpur og 

tækni í maí 2019 og hafði þannig bæði yfirsýn yfir aðdraganda, skipulag og upplifun 



79 

stúlknanna. Megin niðurstöður leiddu í ljós að inngripið Stelpur og tækni væri ánægjuleg 

upplifun bæði fyrir stúlkur og tengiliði. Þá skipti upplifun af fyrirtækjaheimsóknum og 

vinnustofum höfuð máli um upplifun af inngripinu.  

Niðurstöður gáfu til kynna að fjögur lykilatriði einkenni vel heppnaðar 

fyrirtækjaheimsóknir og vinnustofur. Lykilatriðin eru að stúlkurnar leysi áhugavert 

verkefni, að konur sem starfi við tækni taki á móti stúlkunum, að konurnar deili reynslu 

af persónulegum og kynbundnum áskorunum og að lokum að kynningin sé við hæfi, hún 

sé hnitmiðuð og spennandi. Lykilatriði sem birtust hér hafa sterka tengingu við tvö þeirra 

lykilatriða sem voru í safngreiningu Brown og Ryan Crane (2000) sem eru fyrirmyndir og 

að leysa hagnýt verkefni. En safngreining Whiston o.fl. (2017) sýndi jafnframt að þetta 

væru áhrifaríkar inngrips aðferðir. Ennfremur kemur fram í niðurstöðum mjög jákvæð 

upplifun af þeim fyrirtækjaheimsóknum þar sem konur sem starfa við tækni innan 

fyrirtækisins deili persónulegri reynslu og áskorunum í starfi. Þetta virðist vera það atriði 

sem beri á milli fyrirtækjaheimsókna og vinnustofa. Niðurstöður sýndu einnig að 

neikvæðar upplifanir tengdust því að ekki hefði verið leyst verkefni í vinnustofum og að 

stúlkurnar hefðu ekki getað sett sig í spor leiðbeinanda sem var karlkyns. Þetta ýtir enn 

frekari stoðum undir mikilvægi kvenkyns fyrirmynda. 

Niðurstöður gáfu til kynna að trú á eigin getu í tæknigreinum virðist vera hindrun hjá 

unglingsstúlkum samanborið við drengi, þær sæki til dæmis síður um raungreina val þó 

þær eigi erindi í það til jafns á við drengi. Áhugavert er að skoða þetta í ljósi þeirra 

rannsókna sem sýna að konur sem hætta í verkfræði hafi ekki minni áhuga en aðrar en 

þurfi hins vegar meiri hvatningu (Fouad, o.fl., 2016).  

Þegar tengiliðir lýstu langtímaáhrifum hafði hins vegar bæði verið hægt að merkja 

breytingar á starfsáhuga og plönum um námsbraut í framhaldsskóla. Í því ljósi er vert að 

veita því gaum að í þessum dæmum er ekki um að ræða grundvallarbreytingar á 

framtíðarplönum heldur er um að ræða stúlkur sem hafa annars vegar ætlað sér á 

stúdentsbrautir og hins vegar séð fyrir sér framtíðarstarf tengt raunvísindum eða 

félagsvísindum veturinn fyrir Stelpur og tækni. Þessar niðurstöður gætu gefið 

vísbendingar um að inngripið Stelpur og tækni sé gagnlegt þeim sem hafi áhuga á tækni 

en litla trú á eigin getu. Einnig virðist það styðja við þær rannsóknir sem sýna að konur 
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þurfi meiri hvatningu til að kynnast og taka þátt í verkfræði og tæknistörfum (Puggard og 

Bækgaard, 2016; Rottinghaus, Larson og Borgen, 2003). 

Skammtímaáhrif birtast tengiliðunum þannig að stúlkurnar sýni áhuga á þátttöku eða 

áhugaleysi. Þær lýsa sterkri upplifun um að vilja grípa inní þegar vinnustofur séu ekki 

viðeigandi eða höfði ekki til stúlknanna. Eins lýsa þær sterkum upplifunum af jákvæðum 

nótum þegar þær upplifa að vinnustofur eða heimsóknir séu áhrifaríkar.  

Tengiliðir upplifa hlutverk sitt tvennskonar, að þær séu annars vegar til staðar fyrir 

stúlkurnar og hins vegar að þær séu að vekja áhuga þeirra og hvetja þær til þátttöku. Þær 

virðast einnig hvetja þær til að stíga út fyrir þægindahringinn til dæmis með því að sýna 

frumkvæði, skoða sig um og spyrja spurninga. Mikilvægt er að varpa ljósi á þessa upplifun 

svo fylgja megi eftir meginmarkmiðum Stelpur og tækni. Það er því markvert að tengja 

þessa upplifun við að samtímis upplifi þær að nokkru leyti skort á undirbúningi fyrir 

daginn, bæði undirbúning fyrir sig og fyrir stúlkurnar. Samkvæmt Gysbers og Henderson 

(2012) er mikilvægt að taka frá þann tíma sem þarf til að sinna náms- og starfsfræðslunni 

en einnig hefur komið fram að náms- og starfsfræðsla eigi til að sitja á hakanum gagnvart 

öðrum verkefnum (Jónína Margrét Guðbjartsdóttir, 2016; Menntasvið Reykjavíkurborgar, 

2006). Inngripið Stelpur og tækni er nokkuð umfangsmikið á mælikvarða náms- og 

starfsferils inngripa sem sýna að hámarksáhrifa megi vænta þegar inngrip spanni bæði 

fleiri klukkustundir og fleiri en eitt skipti (Whiston, o.fl., 2017). Það er því áhugavert að 

tengiliðir lýsi því að hvorki sé um mikinn undirbúning að ræða fyrir inngripið né komi til 

úrvinnslu eða frekari vinnu tengdu því. 

Tengiliðir myndu vilja byrja almenna náms- og starfsfræðslu fyrr en í skólum þeirra 

fer náms- og starfsfræðsla fram í níunda og tíunda bekk. Þær nefna ekki ástæður þess að 

náms- og starfsfræðsla hefjist ekki fyrr en þá. En samkvæmt Gysbers og Henderson (2012) 

er æskilegt að náms- og starfsfræðsla myndi eina heild sem hefjist á yngsta stigi 

grunnskóla og vari út framhaldsskóla. Tengiliðir lýsa því að verulega hafi dregið úr 

vinnustaðakynningum og fyrirtækjaheimsóknum. Sambærilegar niðurstöður komu fram í 

rannsókn Jónínu Margrétar Guðbjartsdóttur (2016) þar sem náms- og starfsráðgjafar 

lýstu því að erfitt væri að fá fyrirtæki í samstarf um slíkar heimsóknir. Hins vegar lýsa 

tengiliðir almennri ánægju bæði með kynningu Landspítalans og Stelpur og tækni og 

myndu vilja gera meira úr þeim. Þá virðist viðmót stjórnenda við grunnskólana vera gott 
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en til marks um það hafa skólarnir fært til lokapróf svo stúlkurnar geti sótt Stelpur og 

tækni eða skipulagt inngrip fyrir drengina samhliða Stelpur og tækni. 

6.3 Takmarkanir rannsóknar 

Takmarkanir þessarar rannsóknar liggja ekki síst í því að ekki var notaður 

samanburðarhópur við mælingarnar og því ekki hægt að útiloka að framfarir hefðu orðið 

án inngrips. Þá hafði þátttaka sveitarfélaga töluverð áhrif og má gera ráð fyrir að  þátttaka 

allra sveitarfélaga hefði endurspeglað þýðið mun betur sem og sú staðreynd að mun færri 

svöruðu könnuninni í seinni fyrirlögn. Raunar eru vísbendingar um það í meðaltölum að 

paraði hópurinn sem niðurstöður byggja á sé ekki alltaf í samræmi við 

heildarþátttökuhóp. Í flestum tilfellum sýnir paraði hópurinn jákvæðari afstöðu en heildar 

hópurinn fyrir inngrip. Þessar takmarkanir gefa tilefni til að niðurstöðurnar séu túlkaðar 

varlega og þá ber sérstaklega að varast að alhæfa niðurstöður yfir á þýðið. Þá var 

eigindlegur hluti rannsóknarinnar takmarkaður við þrjá þátttakendur og ekki hægt að 

segja til um hvort fræðilegri mettun hafi verið náð.  

6.4 Framlag rannsóknar 

Rannsókn þessi er fyrsta rannsókn á inngripinu Stelpur og tækni sem framkvæmd er á 

Íslandi. Metið hefur verið hvernig markmiðum Stelpur og tækni var náð til skemmri tíma, 

auk þess sem eigindlegi hlutinn dró fram markverðar upplýsingar um það sem vel tókst til 

og það sem betur mætti fara. Niðurstöðurnar geta því gagnast skipuleggjendum við að 

meta hvernig rétt sé að standa að framkvæmd inngripsins. Lítið er til af rannsóknum á 

degi stúlkna í tækni og ekki eru til rannsóknir sem tengjast náms- og starfsráðgjöf. Því má 

með sanni segja að þessi rannsókn geti opnað dyr fyrir frekari rannsóknir á stúlkum í STEM 

greinum og STEM inngripum í náms- og starfsráðgjöf bæði hérlendis og erlendis. 

Mikilvægi þess að rannsaka sérstaklega inngrip sem beinist að stúlkum og tækni hefur 

verið vel lýst og rannsóknin gefur vísbendingar um að inngripið Stelpur og tækni sé bæði 

metnaðarfullt og áhrifaríkt. 

6.5 Tillögur að úrbótum 

Í Stelpur og tækni er unnið með tvær af fimm lykilaðferðum úr safngreiningu Brown og 

Ryan Krane (2000) en það eru náms- og starfsfræðsla og fyrirmyndir. Inngripið kemur hins 

vegar ekki inn á lykilþætti úr safngreiningu Whiston o.fl. (2017) sem voru stuðningur 
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ráðgjafa, að skilgreina eigin gildi og geðfræðsla. Hins vegar er áhrifastærð inngripa þar 

sem leyst eru raunhæf verkefni almennt meiri og því mætti styrkja inngripið ennfremur 

með því að bæta við undirbúningi fyrir inngrip og úrvinnslu að því loknu. Slíkt hlyti að vera 

á ábyrgð viðkomandi náms- og starfsráðgjafa en tilmæli frá skipuleggjendum gætu brýnt 

mikilvægi þess. Í því gæti falist að ræða almennt um hindranir og reynslu út frá félagslegu 

og hugrænu starfsferilskenningunni (Lent, Brown og Hackett, 1994) en einnig sértækari 

leiðir eins og að stúlkurnar setji sér markmið og skilgreini gildi sín, sem er lykilþáttur úr 

safngreiningu Whiston o.fl. (2017). Eigindlegar niðurstöður sýndu að tímasetning 

inngripsins gæti verið óhentug þó tengiliðir myndu taka Stelpur og tækni fram yfir annað 

sem væri skipulagt á sama tíma. Skipuleggjendur gætu kannað hvaða tími henti 

tengiliðunum betur svo forsendur séu fyrir því að tengiliðir geti lagt inn fræðslu fyrir 

inngrip og unnið með úrvinnslu eftir.  

Þá gáfu niðurstöður til kynna mikilvægi kvenkyns leiðbeinenda á vinnustofum sem 

myndi deila persónulegum eða kynbundnum áskorunum og stúlkurnar samsvöruðu sig 

við. Fyrirmyndir eru eitt af lykilatriðum inngripa samkvæmt safngreiningu Brown og Ryan 

Krane (2000) og einnig mikilvæg forsenda í markmiðum Stelpur og tækni. Því er lagt til að 

enn meiri áhersla verði sett á að þess konar fyrirmyndir taki þátt í eða stýri öllum 

vinnustofum. 

6.6 Frekari rannsóknir 

Nú þegar inngripið Stelpur og tækni hefur verið rannsakað og sýnt fram á mælanlegan 

árangur væri áhugavert að skoða hvort áhrif séu af inngripinu til lengri tíma. Þá var 

árangur um staðalímyndir mældur með MASS (Garriott o. fl., 2017) sem sýnt hafði verið 

að gæti spáð fyrir um trú á eigin getu og áhuga. Gagnlegt væri að þróa mælitæki sem næði 

í senn utan um staðalímyndir um tæknistörf og áhrif kvenkyns fyrirmynda. 

Eitt af markmiðum Stelpur og tækni er að auka hlut kvenna í tækninámi við Háskólann 

í Reykjavík. Nú þegar fyrstu árgangar sem sóttu stelpur og tækni hafa lokið framhaldsskóla 

eru forsendur til að skoða hvort þær stúlkur sem sóttu Stelpur og tækni í níunda bekk séu 

að skila sér í tækninám. 

Ljóst var á dreifingu svara við spurningum um áhuga og trú á eigin getu að nokkurs 

misræmis gætti á milli atriða í spurningum um áhuga annars vegar og trú á eigin getu hins 

vegar. Þannig höfðu flestar frekar eða mikinn áhuga á að nota 3D prentara en þegar kom 
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að trú á eigin getu höfðu flestar trú á að þær gætu eða gætu auðveldlega leyst 

reikningsdæmi. Frekari rannsóknir gætu snúið að því að finna út hversu mikil áhrif fyrri 

reynsla og þekking hafi á áhuga og trú á eigin getu í viðfangsefnum Stelpur og tækni.    
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