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Útdráttur 

 
Ritgerð þessi byggir á eigindlegri rannsókn um framkvæmd laga um jafnréttisfræðslu í 

íslenskum grunnskólum. Markmið rannsóknarinnar var að finna hvað veldur því að það 

lagaákvæði skilar sér almennt ekki út í skólana. Ferlið frá lögum að grunnskólum var 

skoðað á eftirfarandi hátt: Forsenda – Ákvörðun – Framkvæmd – Niðurstaða. Forsenda 

þess að löggjafinn ákvað að lögbinda jafnréttisfræðslu í skólum, ákvörðun löggjafans 

um slíka löggjöf, hvort og þá hvernig þau lög eru framkvæmd í menntamálaráðuneyti, 

grunnskólum og kennaraháskólum, og niðurstöður um hvaða þættir koma í veg fyrir að 

þetta ferli gangi óhindrað fyrir sig. 

Gagna var aflað með orðræðu- og innihaldsgreiningu á íslenskum lögum, umræðum á 

Alþingi og ýmsum þingskjölum, aðalnámskrá grunnskóla og kennsluskrá kennaranáms í 

íslenskum háskólum. Viðtöl voru tekin við starfsmenn menntamálaráðuneytis, háskóla, 

grunnskólastigs og jafnréttisstarfs. Fyrirspurnir voru einnig sendar til 

menntamálaráðuneytis og tveggja háskóla. Þá voru gerðar  þátttökuathuganir á fundum 

kennara um jafnréttisfræðslu og í kennslustundum í jafnréttisfræðslu. Þátttakendur voru 

valdir út frá starfsvettvangi, hlutverk þeirra var að veita upplýsingar um stjórnsýslu og 

málsmeðferð í þessu opinbera ferli. 

Meginniðurstöður voru að lagabókstafurinn dugir ekki til. Ósamræmi er í lögum um 

skólakerfi, sér í lagi varðandi ábyrgðaraðila fyrir framkvæmd ákvæðis um 

jafnréttisfræðslu. Markmið í lögum og stefnumörkun skólakerfisins varðandi 

jafnréttisfræðslu eru óskýr, orðalag loðið og óljóst, og því háð túlkun hverju sinni. 

Lögin skilgreina ekki jafnréttisfræðslu og kveða ekki á um hvernig hana skuli útfæra, 

hverju hún eigi að skila, eða hvernig tryggja skuli að hún fari fram.  

Áhugaleysi um að framkvæma lögin, kynblinda og ótti við femínisma virðast valda 

því að lagaákvæði um jafnréttisfræðslu skila sér sjaldan til grunnskóla. Í ferlinu frá 

lögum að skólastofu koma margir þættir við sögu, á öllum þrepum ferlisins má finna 

vissar hindranir í að lagaákvæðinu sé sinnt, svo víða þarf að taka til hendinni eigi þetta 

ákvæði ekki að vera dauður lagabókstafur.  
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Abstract 

 
This thesis is based on a qualitative research on the implementation of laws on 

education in Icelandic primary schools on gender equality. The purpose of the research 

was to explore the reason why the requirements of the laws are generally not fulfilled. 

The process from law setting to enforcement in primary schools was approached as 

follows: Pererequisites – Decision – Implementation – Conclusion. The law makers´ 

pererequisites for binding in law equality education in schools, the decision itself, if and 

how the laws are implemented by the Ministry of Education, primary schools and 

universities (teacher education), and conclusion on which factors block this process. 

 Data was obtained by content and discourse analysis of Icelandic laws, debates at 

alþingi (Icelandic parliament), curriculum for primary schools and teacher education in 

Icelandic universities. Employees at the Ministry of Education, a university, a primary 

school and an equality worker were interviewed. Written inquiries were sent to the 

Ministry of Education and two universities. Observational studies were made at teacher 

meetings on equality education and during lessons in equality education. Participants 

were chosen based on their occupation; their contribution to the research was providing 

information on administrative management in the process from law setting to 

enforcement in primary schools. 

 The conclusion was that laws in this aspect are not enough. Laws are inconsistent, 

especially when it comes to those responsible for the implementation of laws on 

equality education in primary schools. Law clauses and curriculum texts on equality 

education are vague and unclear, and therefore open to interpretation. The laws do not 

define equality education and do not say how it should be implemented, what it should 

obtain or how to ensure its execution. 

Lack of interests in implementation of equality laws, gender-blindness and fear of 

feminism seems to prevent fulfilment of law clauses on equality education in primary 

schools. Multiple factors block the process from law setting to enforcement in primary 

schools. Certain barriers can be found at all steps of the process, that prevent the 

implementation of these clauses. So there is tremendous need for actions to prevent 

these law clauses from becoming a dead letter in laws. 
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Formáli 

 

Rannsókn þessi er metin til 60 eininga af meistaraprófi í kynjafræði við 

Félagsvísindadeild Háskóla Íslands.        

Ég vil þakka leiðbeinanda mínum, Þorgerði Einarsdóttur lektor, innilega fyrir gott 

samstarf og leiðsögn, uppbyggilegar athugasemdir, hvatningu og stuðning. Ég þakka 

einnig þátttakendum mínum, en án þeirra upplýsinga sem fram komu í viðtölum og 

þátttökuathugunum hefði mikinn efnivið skort í rannsóknina.     

Þá þakka ég foreldrum mínum, Árna Einarssyni og Svölu Guðjónsdóttur, fyrir 

prófarkalestur og ómetanlega aðstoð við lokafrágang ritgerðarinnar. Ekki síst þakka ég 

Konna mínum fyrir umburðarlyndi meðan á ritsmíðum stóð og nudd á aumum öxlum 

eftir langar setur við skriftir. 
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Inngangur 

 

Í þessari ritgerð er fjallað um niðurstöður rannsóknar á framkvæmd laga um 

jafnréttisfræðslu í íslenskum grunnskólum. Íslenskt þjóðfélag fylgir enn aldagömlu 

munstri hefðbundinnar verkaskiptingar kynjanna. Ríkjandi og rótgrónar hugmyndir um 

karlmennsku og kvenleika, eðli og viðeigandi hlutverk karla og kvenna, takmarka 

möguleika og persónufrelsi beggja kynja. Þrátt fyrir lagalegt jafnrétti, sitja kynin ekki 

við sama borð heldur mæta ólíkum kröfum, væntingum og gildismati. Á Íslandi ríkir 

jafnrétti kynjanna í orði – í lögum og reglum – svo ekki þarf lengur að berjast fyrir 

formlegu jafnrétti, sem er þó engin trygging fyrir að jafnrétti ríki í raun. Sterk öfl toga á 

móti breytingum á stöðu kynjanna, svo önnur öfl verða að ýta á eftir þeim. Að fjarlægja 

hindrun dugir ekki til. Þótt bíll sé tekinn úr handbremsu og gatan sé greið, rennur hann 

ekki af stað nema stigið sé á bensíngjöfina. Jafnrétti kemur ekki að sjálfu sér, heldur 

verður að vinna hörðum höndum að því. Ekkert síður núna þegar baráttuefnin eru ekki 

jafn augljós og áður.   

Fræðslu tel ég vera lykilhugtak í baráttunni um jafna stöðu kynjanna. Kynbundin 

viðhorf þarf að kveða í kútinn, eigi kynin einhvern daginn að sitja við sama borð. En 

ójöfnuður kynjanna verður ekki leiðréttur nema hann sé samfélaginu ljós. 

Jafnréttisfræðsla til barna og unglinga gæti spilað þar stórt hlutverk, þar sem vænlegt er 

að byrja snemma og fræða ung börn til að vega á móti því kynjaða uppeldi sem þau 

hljóta úr öllum áttum. Með markvissri fræðslu og umræðu frá upphafi skólagöngu má 

gefa ungu fólki tækifæri til að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína á eigin forsendum, 

óháð staðalímyndum kynjanna.  

Þetta endurspeglast í löggjöf landsins sem kveðið hefur á um slíka fræðslu á öllum 

skólastigum síðan árið 1976. Íslensk lög um jafnrétti kynjanna kveða á um 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum og hafa gert frá upphafi, eða árinu 1976. Jafnréttislögin 

hafa síðan verið endurskoðuð fjórum sinnum; árin 1985, 1991, 2000 og 2008. Í 

ritgerðinni er fjallað um menntunarákvæði allra þessara jafnréttislaga, og þingræður 

alþingismanna um jafnréttisfræðslu í skólum á þessu 33 ára tímabili. Bæði til að skilja 

ástæður löggjafans fyrir slíkri löggjöf, og til að sjá ólík áhersluatriði í umræðunni um 

jafnréttisfræðslu í gegnum tíðina. Eftir endurskoðun grunnskólalaga árið 2008 kveða 

þau nú í fyrsta sinn á um að grunnskólinn skuli sinna fræðslu um jafnréttismál. Í 
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ritgerðinni er spurningum þó kastað fram um hvort lögin séu gagnslaus vegna óskýrra 

markmiða, ósamræmis í lögum og áhugaleysis um að framkvæma þau. 

Samfélagslegar breytingar og jafnrétti kynjanna 

Íslenskt samfélag hefur tekið miklum breytingum á stuttum tíma, bæði efnahagslegum 

og félagslegum. Þær breytingar hafa m.a. haft mikil áhrif á stöðu kynjanna í 

samfélaginu, breytingar sem í sumum tilfellum eru fremur formbreytingar en 

eðlisbreytingar. Þrátt fyrir lagalegt jafnrétti og sömu formlegu tækifæri, búa Íslendingar 

enn við kynjaða verkaskiptingu, kynbundið náms- og starfsval og óútskýrðan launamun 

kynjanna. Kynin sitja ekki enn við sama borð hvað varðar samfélagshlutverk, völd og 

virðingu, þrátt fyrir að jafnrétti kunni að vera í orði og ákvæðum laga sem ætlað er að 

tryggja konum og körlum jafna stöðu. Meðal slíkra laga eru ákvæði um að á öllum 

skólastigum skuli nemendur hljóta fræðslu um jafnrétti kynjanna. 

Til þess að skilja ástæður þess að sérstök löggjöf hefur verið sett um 

jafnréttisfræðslu í íslenskum grunnskólum þarf að gera sér grein fyrir ólíkri stöðu 

kynjanna í íslensku samfélagi þrátt fyrir að jafnrétti sé bundið í lög. Stöðu sem líklega 

markast fremur af hugarfari en formlegum takmörkunum og fyrirstöðu.  

Grunnskólinn, vettvangur jafnréttisfræðslu 

Grunnskólinn er mikilvægur vettvangur uppeldis, menntunar og þroska barna og 

ungmenna á áhrifamiklu mótunarstigi ævinnar. Grunnskólanum er ætlað að búa 

nemendur sem best undir líf og starf í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. 

Hlutverk grunnskólans er því í senn fólgið í að auka nemendum skilning og þekkingu á 

fortíð sinni og nútíð, en ekki síst að búa þá undir framtíðina. 

Ólíkar kenningar eru uppi um hvað veldur mismun kynjanna, hvort kynin fæðist 

með ólíkt og óbreytanlegt eðli (eðlishyggja) eða hvort kynjamunur komi fyrst og fremst 

til vegna samfélagslegrar orðræðu (mótunarhyggja). Þekktustu líkönin (leiðirnar) til 

þess að taka á jafnrétti kynjanna í skólastarfi eru þrjú: 1) Jafn réttur og bann við 

mismunun, 2) Sértækar aðgerðir og 3) Samþætting jafnréttissjónarmiða.  

Íslensk lög um jafnrétti kynjanna kveða á um jafnréttisfræðslu í grunnskólum og 

hafa gert frá upphafi, eða árinu 1976. Jafnréttislögin hafa síðan verið endurskoðuð 

fjórum sinnum; árin 1985, 1991, 2000 og 2008. Í íslensku skólakerfi virðist þó enn 

skorta vitund um áhrif kyns á nemendur og nauðsyn þess að koma til móts við 
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samfélagslegan kynjamun (kynblinda), og umræða um jafnrétti kynjanna oft samtvinnuð 

umræðu um jafnrétti ýmissa mismunarbreyta (útvíkkað jafnréttishugtak). 

Í ritgerðinni er fjallað um menntunarákvæði allra þessara jafnréttislaga, og 

þingræður alþingismanna um jafnréttisfræðslu í skólum á þessu 33 ára tímabili. Bæði til 

að skilja ástæður löggjafans fyrir slíkri löggjöf, og til að sjá ólík áhersluatriði í 

umræðunni um jafnréttisfræðslu í gegnum tíðina. Eftir endurskoðun grunnskólalaga árið 

2008 kveða þau nú í fyrsta sinn á um að grunnskólinn skuli sinna fræðslu um 

jafnréttismál. Í ritgerðinni er spurningum þó kastað fram um hvort lögin séu gagnslaus 

vegna óskýrra markmiða, ósamræmis í lögum og áhugaleysis um að framkvæma þau. 

 

Rannsóknin 

Markmið rannsóknar minnar var að finna hvað veldur því að lagaákvæði um fræðslu í 

skólum um jafnréttismál skila sér almennt ekki út í skólana, í þessari rannsókn var til 

afmörkunar einblínt á grunnskólastigið. Rannsóknarspurningin var þríþætt: 1) Hvert er 

ferlið sem hefst á lagasetningu um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum og enda skal 

með raunverulegri jafnréttisfræðslu í grunnskólum? 2) Eru hindranir, og ef svo er, á 

hvaða þrepum ferlisins eru þær? 3) Hvers eðlis eru þær hindranir ef þær eru til staðar? 

Eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative research) hentaði rannsókninni vel með 

tilliti til markmiðs hennar: Að rannsaka samfélagslegt ferli. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir má flokka eftir viðfangsefni þeirra. Við rannsóknina gekk ég út frá 

því að jafnréttisfræðsla sé ekki tryggð í íslensku grunnskólanámi þrátt fyrir löggjöf, og 

flokka því rannsóknina sem grundaða kenningu (grounded theory) (Creswell, 1998). 

Rannsóknin er unnin innan meistaranáms í kynjafræðum og flokkast því einnig sem 

femínísk rannsókn (feminist research), en þær rannsaka félagsheiminn út frá 

mismunarbreytum, á borð við kyn, sem ákvarða samfélagsstöðu fólks. Þá var 

rannsóknin unnin með umbætur í huga, að menntunarákvæðum jafnréttislaga verði 

tryggilega fylgt í íslenskum grunnskólum, og mætti því einnig kalla hana gagnrýna 

rannsókn (critical social research). 

Við rannsóknina beitti ég orðræðu- og innihaldsgreiningu (content and discourse 

analysis) á íslenskum lögum, umræðum á Alþingi og ýmsum þingskjölum, aðalnámskrá 

grunnskóla og kennsluskrá kennaranáms í íslenskum háskólum. Í rannsókninni voru 

einnig opin viðtöl (semistructured interviews) notuð við gagnaöflunina og gáfu góða 

raun við að varpa ljósi á stöðuna á hverju þrepi ferlisins. Í þeim tilvikum þar sem 

upplýsingar skorti, en ekki þótti þörf á að nálgast þær með viðtali, sendi ég formlegar 
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fyrirspurnir til opinberra stofnana. Þá var stuðst við þátttökuathuganir (observational 

study), þá er gögnum safnað með því að fylgjast með félagsathöfnum og orðræðu á 

ákveðnum stað (Esterberg, 2002). 

Notast var við markvisst úrtak (purposive stragety) við að leita uppi þátttakendur, 

sem þá eru valdir eftir því hversu vel aðstæður þeirra falla inn í ramma rannsóknarinnar 

(Esterberg, 2002). Viðmælendur eru starfsmenn á þrepum þess ferlis er rannsóknin 

beinist að; þ.e. menntamálaráðuneyti, kennaraháskólum og grunnskólastigi, og einnig 

innan jafnréttisstarfs. Þátttökuathuganir gerði ég á fundi þátttökukennara innan 

tilraunaverkefnis um jafnréttisfræðslu í skólum, á fundi kennara kennaramenntunar og í 

kennslustundum í jafnréttisfræðslu. Þátttakendur voru valdir út frá starfsvettvangi en 

ekki persónulegum aðstæðum, hlutverk þeirra var að veita upplýsingar um stjórnsýslu 

og málsmeðferð í því opinbera ferli sem rannsakað var. 

 

Uppbygging ritgerðar 

Ferlið frá lögum að grunnskólum er skoðað á eftirfarandi hátt: Forsenda – Ákvörðun – 

Framkvæmd – Niðurstaða. Forsenda þess að löggjafinn ákvað að lögbinda 

jafnréttisfræðslu í skólum, ákvörðun löggjafans um slíka löggjöf, hvort og þá hvernig 

þau lög eru framkvæmd í menntamálaráðuneyti, grunnskólum og kennaraháskólum, og 

niðurstöður rannsóknarinnar um hvaða þættir koma í veg fyrir að þetta ferli gangi 

óhindrað fyrir sig. 

Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í fyrsta kafla er greint frá því hvernig staðið var að 

rannsókninni, vali á þátttakendum, gagnaöflun og greiningu gagnanna. Annar kafli 

fjallar um ástæður fyrir lögbundinni jafnréttisfræðslu í skólum. Í þriðja kafla eru skoðuð 

lög og umræður á alþingi um jafnréttisfræðslu í skólum frá árinu 1976. Fjórði kafli 

kynnir stöðu jafnréttisfræðslu í grunnskólum, og sá fimmti stöðu jafnréttisfræðslu í 

námi verðandi grunnskólakennara. Í sjötta kafla er fjallað um menntamálaráðuneytið, og 

víðtækt hlutverk þess þegar kemur að jafnréttisfræðslu í skólum. Í sjöunda kafla er 

umræða um niðurstöður rannsóknarinnar, þýðingu þeirra og mögulega nýtingu. 
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1. Rannsókn 

 

Í þessum kafla verður greint frá framkvæmd rannsóknarinnar, rannsóknaraðferð, 

þátttakendum, og söfnun og greiningu gagna.  

 

Kveikjan að rannsókn 

Í gegnum kynjafræðinám mitt hef ég orðið þeirrar skoðunar að fræðsla sé lykilhugtak í 

baráttunni um jafna stöðu kynjanna. Frá upphafi jafnréttisbaráttu hefur hún gengið í 

bylgjum, á hverjum tíma barátta háð en baráttuaðferðir ólíkar og áhuginn mismikill. 

Miðað við fyrstu tvær bylgjurnar hefur baráttan verið lágvær á síðustu misserum og má 

helst kenna um þeirri almennu trú þjóðfélagsins að jafnrétti kynjanna hafi þegar verið 

náð. Á Íslandi ríkir jafnrétti í orði – í lögum og reglum – og ekki lengur augljósar 

hindranir í að kynin sitji við sama borð. Ekki þarf lengur að berjast fyrir formlegu 

jafnrétti, sem er þó engin trygging fyrir að jafnrétti ríki í raun. Að fjarlægja hindrun 

dugir ekki til, þótt bíll sé tekinn úr handbremsu rennur hann ekki af stað nema stigið sé 

á bensíngjöfina.  

Þjóðfélagið fylgir því ennþá aldagömlu munstri hefðbundinnar verkaskiptingar 

kynjanna. Ríkjandi og rótgrónar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika, eðli og 

viðeigandi hlutverk karla og kvenna takmarka möguleika og persónufrelsi beggja kynja. 

Þrátt fyrir lagalegt jafnrétti, sitja kynin ekki við sama borð í íslensku þjóðfélagi heldur 

mæta ólíkum kröfum, væntingum og gildismati.  

Þetta þarf að vera almenn vitneskja landsmanna, eigi kynin einhvern tímann að búa 

við raunverulegt jafnrétti. Jafnrétti kemur ekki að sjálfu sér, heldur verður að vinna 

hörðum höndum að því. Ekkert síður núna þegar baráttuefnin eru ekki jafn augljós og 

áður. Staða kynjanna verður varla jöfn nema Íslendingar geri sér grein fyrir þeim 

ójöfnuði sem enn ríkir; launamun kynjanna, ójafnri heimilisábyrgð, ójafnri 

atvinnuábyrgð, kynbundnu barnauppeldi, kynbundnu ofbeldi og öllu því sem staðfestir 

hina ólíku stöðu karla og kvenna. Kynbundin viðhorf þarf að kveða í kútinn, eigi kynin 

einhvern daginn að sitja við sama borð. 

En ójöfnuður kynjanna verður ekki leiðréttur nema hann sé samfélaginu ljós. 

Jafnréttisfræðsla til barna og unglinga gæti spilað þar stórt hlutverk, þar sem vænlegt er 

að byrja snemma að fræða ung börn til að vega á móti því kynjaða uppeldi sem þau 
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hljóta úr öllum áttum. Með markvissri fræðslu og umræðu frá upphafi skólagöngu má 

gefa ungu fólki tækifæri til að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína á eigin forsendum, 

óháð staðalímyndum kynjanna.  

Þetta endurspeglast í löggjöf landsins sem hefur kveðið á um slíka fræðslu á öllum 

skólastigum síðan árið 1976. En líkt og áður sagði, er lagabókstafurinn einn og sér 

sjaldan nóg til að tryggja þá breytingu sem hann á að knýja fram. Svo virðist sem 

ákvæði jafnréttislaga um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum skili sér sjaldan til 

grunnskóla. Hvað veldur? 

 

Markmið og rannsóknarspurningar 

Markmið rannsóknarinnar var að finna hvað veldur því að lagaákvæði um fræðslu í 

skólum um jafnréttismál skila sér almennt ekki út í skólana, í þessari rannsókn var til 

afmörkunar einblínt á grunnskólastigið. Rannsóknarspurningin var þríþætt: 1) Hvert er 

ferlið sem hefst á lagasetningu um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum og enda skal 

með raunverulegri jafnréttisfræðslu í grunnskólum? 2) Eru hindranir, og ef svo er, á 

hvaða þrepum ferlisins eru þær? 3) Hvers eðlis eru þær hindranir ef þær eru til staðar? 

Í gegnum rannsóknarferlið hvarf ég þó frá hugtakinu hindrun þar sem ekki er um að 

ræða augsýnilegar hindranir á jöfnuði kynjanna líkt og við upphaf jafnréttisbaráttunnar, 

heldur frekar almennt áhugaleysi um að fylgja eftir þeim kynjajöfnuði sem lög boða. 

Lagabókstafurinn einn dugir skammt til að breyta stöðu kynjanna, því sterk öfl 

hefðarinnar toga á móti breytingum. Þótt bíll sé tekinn úr handbremsu og gatan sé greið 

til aksturs, rennur hann ekki af stað nema stigið sé á bensíngjöfina. Hindranirnar mætti 

því fremur kalla tregðu við að stíga á þessa bensíngjöf. 

 

Hagnýtur ávinningur 

Það er ósk mín að ritgerð þessi verði nothæft verkfæri í jafnréttisbaráttu kynjanna. 

Rannsókninni er fyrst og fremst ætlað að varpa fram uppbyggilegri, en tæpitungulausri, 

gagnrýni þar sem það á við. Að varpa ljósi á þá þætti sem draga úr líkum á því að 

menntunarákvæðum íslenskra jafnréttislaga sé fylgt, með það að markmiði að á því sé 

unnin bragarbót. Í ritgerðinni er stöðunni lýst á afdráttarlausan og beinskeyttan hátt, 

ekki er dregin dul á þá þætti sem sinna mætti betur. Markmiðið er þó ekki að draga 

einstaklinga eða stofnanir til ábyrgðar fyrir slök störf eða skort á framkvæmd laganna, 

heldur fremur að varpa ljósi á þá hnúta sem leysa þarf. Ég tel jafnréttisfræðslu í skólum 
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eiga góða möguleika á að stuðla að jafnari stöðu kynja og vona því að rannsókn mín 

gefi skýra mynd af því hverju þurfi að breyta eða bæta, eigi lagaákvæði um 

jafnréttisfræðslu að gera sitt gagn. 

 

Rannsóknaraðferð 

Til að rannsaka hvort jafnréttisfræðsla sé til staðar í íslenskum grunnskólum hefði ég 

getað fylgt megindlegri aðferð (quantitative research) og sent staðlaða spurningalista á 

alla skóla. En þau gögn hefðu aðeins sagt hálfa söguna, þar sem túlkun svarenda á 

efninu hefði ráðið öllu um niðurstöðurnar. Benda má t.d. á fyrirspurnir 

menntamálaráðuneytis til þeirra háskóla sem mennta verðandi grunnskólakennara um 

hvort menntunarákvæðum jafnréttislaga sé þar fylgt. Byggt á svörum háskólanna áætlar 

ráðuneytið að svo sé (Skýrsla félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun 

jafnréttismála, 2009). Eigindleg rannsókn mín gefur þó annað til kynna. Viðfangsefnið 

er því öllu flóknara en að mæla megi það einungis með tölfræði, og hentaði því 

eigindleg rannsóknaraðferð (qualitative research) rannsókninni betur með tilliti til 

markmiðs hennar: Að rannsaka samfélagslegt ferli. Eigindlegum aðferðum er beitt með 

ýmsum hætti í félagsvísindum en kjarni þeirra er sá að leita skilnings út frá sjónarhorni 

fólksins sjálfs. Eigindleg rannsókn gengur út á gagnasöfnun lýsandi gagna (descriptive 

data) er byggja á orðum fólks eða hegðun. Rannsakandinn leggur ekki upp með 

fyrirfram mótaða tilgátu til að prófa, heldur vinnur hann tilgátur eða kenningar upp úr 

þeim gögnum sem hann fær og hefur úr að moða. Hann nálgast efnið með aðleiðslu 

(inductive reasoning), gögnum er fyrst safnað og unnið úr þeim, og tilgáta sett fram á 

grundvelli niðurstaðna rannsóknarinnar (Esterberg, 2002).  

Við rannsókn mína gekk ég þó út frá því að jafnréttisfræðsla sé ekki tryggð í 

íslensku grunnskólanámi þrátt fyrir löggjöf og flokka því rannsóknina sem grundaða 

kenningu (grounded theory), en eigindlegar rannsóknaraðferðir má flokka eftir 

viðfangsefni þeirra (Creswell, 1998). Rannsóknin er unnin innan meistaranáms í 

kynjafræðum og flokkast því einnig sem femínísk rannsókn (feminist research), en þær 

rannsaka félagsheiminn út frá mismunarbreytum, á borð við kyn, sem ákvarða 

samfélagsstöðu fólks. Þá var rannsóknin unnin með umbætur í huga, að 

menntunarákvæðum jafnréttislaga verði tryggilega fylgt í íslenskum grunnskólum, og 

mætti því einnig kalla hana gagnrýna rannsókn (critical social research). 
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Við rannsóknina beitti ég orðræðu- og innihaldsgreiningu (content and discourse 

analysis) á íslenskum lögum er varða viðfangsefnið, umræðum á Alþingi og ýmsum 

þingskjölum, aðalnámskrá grunnskóla og kennsluskrá kennaranáms í íslenskum 

háskólum. Í rannsókninni voru einnig opin viðtöl (semistructured interviews) notuð við 

gagnaöflunina og gáfu góða raun við að varpa ljósi á stöðuna á hverju þrepi ferlisins. Í 

þeim tilvikum þar sem upplýsingar skorti, en ekki þótti þörf á að nálgast þær með 

viðtali, sendi ég formlegar fyrirspurnir til opinberra stofnana. Þá var stuðst við 

þátttökuathuganir (observational study), þar sem gögnum er safnað með því að fylgjast 

með félagsathöfnum og orðræðu á ákveðnum stað (Esterberg, 2002). 

Mikilvægt er að hafa í huga að val á rannsóknarefni, aðferð og túlkun niðurstaðna 

eigindlegrar rannsóknar, byggir á fræðilegri sýn rannsakanda. Ég tel mikilvægt sem 

rannsakandi að gera mér, eftir mætti, grein fyrir þeim grunnhugmyndum og forsendum 

sem liggja að baki rannsókninni og kunna að lita hana, bæði við gagnaöflun og 

úrvinnslu gagnanna. 

Söfnun gagna 

Rannsóknin var unnin fyrri hluta ársins 2009. Gagnaöflun fór fram með fjórum opnum 

viðtölum, fjórum þátttökuathugunum, þremur stöðluðum fyrirspurnum og orðræðu- og 

innihaldsgreiningu fjölmargra texta. 

Þrjú viðtalanna fóru fram á vinnustað viðmælenda og eitt í fundarherbergi Háskóla 

Íslands, og tók hvert viðtal rúma klukkustund. Ekki var stuðst við staðlaðan 

spurningalista heldur viss atriði sem gagnast myndu rannsókninni höfð til hliðsjónar. 

Þátttökuathuganir fóru fram í tveimur grunnskólum, einum framhaldsskóla og einum 

háskóla. Þær tóku frá um einn til þrjá klukkutíma hver. Staðlaðar fyrirspurnir voru 

sendar á Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og Katrínu Jakobsdóttur 

menntamálaráðherra. 

Hvert viðtal var tekið upp á segulband, afritað strax að því loknu og upptökunni 

eytt. Við afritunina bætti ég inn eigin athugasemdum og hugleiðingum. Meðan á 

þátttökuathugunum stóð punktaði ég hjá mér í stað upptöku, og afritaði svo á sama hátt 

og viðtölin. Tvær upptökur misfórust vegna ótrausts upptökutækis. Ítarlegar 

vettvangsnótur voru þó skrifaðar eftir minni og punktum úr viðtölunum. Í ritgerðinni eru 

aðeins óbeinar tilvitnanir úr þeim tveimur viðtölum þar sem ekki var afritað orðrétt eftir 

viðmælanda.   
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Til að skoða hvort opinber gögn á borð við kennsluskrár, lög og alþingisumræður 

fjalla um jafnréttisfræðslu í grunnskólum innihaldsgreindi ég þá texta. Ég bæði las yfir 

og nýtti mér ritvinnsluforritið Word til að leita að orðunum eða orðbútunum: jafnrétt, 

kyn, femínis, stúlk, stelp, telp, kven, kon, karl, dreng, pilt, strák. Þá tók við 

orðræðugreining á þeim textum sem innihéldu eitthvert orðanna, til að kanna á hvaða 

hátt viðfangsefnið kom fram í þessum gögnum. 

 

Þátttakendur 

Notast var við markvisst úrtak (purposive stragety) við að leita uppi þátttakendur, sem 

þá eru valdir eftir því hversu vel aðstæður þeirra falla inn í ramma rannsóknarinnar 

(Esterberg, 2002). Viðmælendur eru starfsmenn á þrepum þess ferlis er rannsóknin 

beinist að; þ.e. menntamálaráðuneyti, kennaraháskólum og grunnskólastigi, og einnig 

innan jafnréttisstarfs. Þátttökuathuganir gerði ég allar á höfuðborgarsvæðinu; eina á 

fundi þátttökukennara innan tilraunaverkefnis um jafnréttisfræðslu í skólum, eina á 

fundi kennara kennaramenntunar og tvær í kennslustund í jafnréttisfræðslu – 

annarsvegar á unglingastigi grunnskóla og hinsvegar á framhaldsskólastigi. 

Ólíkt mörgum eigindlegum rannsóknum skiptir persónulegt líf þátttakenda hér litlu 

máli eða réttara sagt: Viðtölin voru ekki til þess fallin að skyggnast inn í líf 

viðmælenda. Þátttakendur voru valdir út frá starfsvettvangi en ekki persónulegum 

aðstæðum, hlutverk þeirra var að veita upplýsingar um stjórnsýslu og málsmeðferð í því 

opinbera ferli sem rannsakað var. 

En þótt persóna viðmælanda sé ekki í brennidepli hefur hún ávallt áhrif á gögnin, 

þar sem rannsóknin byggir á orðum hans – ekki aðeins faglegri þekkingu heldur einnig 

persónulegri upplifun þátttakandans á viðfangsefninu og túlkun hans á því. Þetta er afar 

mikilvægt að hafa í huga, sér í lagi þar sem að í sumum viðtölum komu fram ólíkar 

upplýsingar eftir því hvort viðmælandi talaði frá eigin brjósti eða í nafni embættis síns. 

Líkt og persónuleg skoðun manneskju í embætti getur haft sterk áhrif á sýn hennar á 

visst viðfangsefni, getur opinber stefna embættisins einnig verið á skjön við persónulega 

skoðun þeirrar manneskju sem starfinu gegnir. 

Þar sem persónur þátttakenda eiga ekki að vera hér í brennidepli heldur fagleg 

þekking þeirra, eru þeir faldir lesanda eftir bestu getu. Ekki koma fram nöfn þeirra, 

starfsheiti önnur en kennari, aldur, eða kyn. Þegar viðmælandi er kallaður „hann‖, vísar 

það einungis til orðanna viðmælandi eða þátttakandi. Þátttakendur eru kynntir sem; 
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Viðmælandi í menntamálaráðuneyti, viðmælandi í jafnréttisstarfi, viðmælandi í 

grunnskóla og viðmælandi í kennaramenntun. 

 

Greining gagna 

Eftir öflun og skráningu gagnanna hófst kóðun og greining. Gagnagreiningin fólst í að 

skrá og flokka upplýsingar um þrepin innan þessa ferlis frá lögum að skólastofu, þegar 

kemur að jafnréttisfræðslu og ástæðum fyrir því að henni er ekki betur sinnt. 

Greiningarvinnunni skipti ég í þrjú stig. 

Fyrsta greining hvers viðtals/þátttökuathugunar hófst strax við afritun. Þá bætti ég 

við eigin athugasemdum um orð viðmælenda og skráði sérstaklega helstu niðurstöður 

sem einstaka vettvangsnótur gáfu til kynna. Þetta gaf mér góð tengsl við rannsóknina 

þegar í upphafi, og tilfinningu fyrir hverju ég skyldi leita að við næstu athugun. Við 

kóðunina leitaði ég að ríkjandi þemum í gögnunum, og notaði liti til að merkja þá texta í 

vettvangsnótunum sem voru lýsandi fyrir ólík þemu. 

Önnur greining fólst í að koma skipulagi á kóðunina. Þá klippti ég gögnin til á 

tölvutæku formi, og safnaði lituðum þemunum saman í flokka. Ég gerði kóðunarblað 

fyrir hvert viðtal/þátttökuathugun. Þar raðaði ég þemaflokkunum upp, kynnti hvert 

þema stuttlega, raðaði svo saman tilvísunum úr gögnunum sem sneru að hverju þema, 

og endaði hvern flokk með eigin vangaveltum um niðurstöður í hverjum þemaflokki.  

Þriðja og síðasta greiningin fólst í að bera saman kóðunarblöð allra 

viðtala/þátttökuathugana og finna sameiginleg þemu þeirra. Þau þemu er komu skýrast 

fram við þennan samanburð setti ég upp í greiningarblöð. Greiningarblöðin sýndu fram 

á rauðu þræðina í vettvangsnótunum, sem þessi lokaskýrsla rannsóknarinnar byggist á. 

 

Siðferðileg álitamál 

Jafnrétti kynjanna er eldfimt málefni, og lögbundin fræðsla um jafnréttismál því 

viðkvæmt rannsóknarefni. Við rannsókn mína rakst ég ítrekað á vissa hræðslu víða í 

skólakerfinu við jafnréttisumræðu og femíníska gagnrýni. Þessi ótti virðist bæði tengjast 

þeirri reiði og gremju sem virðist í dag ríkja víða í garð femínisma og femínista, og 

þeirri útbreiddu skoðun að jafnrétti sé þegar náð á Íslandi og jafnréttisstarf því úreld 

tímaskekkja. Margir eru feimnir við að opinbera femínískar skoðanir sínar, þar sem það 

kallar á gagnrýni eða háðsglósur annarra. 

 En þrátt fyrir gagnrýni á hvers kyns jafnréttisstarf, sem mörgum þykir óþarft, vill 

þó enginn kannast við að styðja ekki jafnrétti kynjanna. Femínísk gagnrýni og 
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ábendingar um að jafnréttismálum sé ekki vel sinnt vekja því upp hörð varnarviðbrögð. 

Afar óvinsælt er að benda á að jafnréttismál séu ekki í forgangi og það réttlætt á ýmsan 

hátt. Hverjum þykir hann gera nóg eða ábyrgðinni varpað yfir á aðra aðila. 

 Orðalag slíkrar gagnrýni virðist eldfimara en ég gerði mér grein fyrir í upphafi. Í 

gagnaöflun minni sendi ég fyrirspurn á tilteknar stofnanir og spurði af hverju 

„jafnréttislög væru þar virt að vettugi―. Þá ályktun byggði ég á greiningu á þeim 

gögnum sem tiltæk voru hjá þessum stofnunum um tiltekið málefni. Þetta orðalag vakti 

hörð viðbrögð hjá viðtakanda einnar fyrirspurnarinnar sem kom óánægju sinni á 

framfæri í tölvupósti til leiðbeinanda míns. Forsvarsmönnum þeirrar stofnunar 

„hugnaðist lítt framsetning og tónn fyrirspurnarinnar, sem þeim virtist helst ætlað að 

stilla þeim upp við vegg. Þrátt fyrir að umrædd stofnun hefði fullan skilning á og væri 

sammála þeim sjónarmiðum sem væru grundvöllur fyrirspurnarinnar, teldu viðtakendur 

framsetning hennar síst til þess fallin að stuðla að framgangi þess verðuga málefnis sem 

hún snerist um.‖ Ástæða þess að kvörtunin barst til leiðbeinanda en ekki sjálfs 

rannsakandans, sem eðlilegra hefði verið, var að viðtakandi fyrirspurnarinnar „gerði 

ekki ráð fyrir að fyrirspurnin samræmdist því verklagi sem fræðigreinin vildi að 

nemendur temdu sér í gagnaöflun og samskiptum við utanaðkomandi aðila.‖ Annar aðili 

gerði einnig athugasemdir við sama orðalag en sýndi þó ekki sömu hörðu viðbrögð. 

Þessi hörðu viðbrögð við fyrirspurn minni koma vissulega á óvart, en hvað varðar 

orðalagið „að virða lög að vettugi‖ hafa gagnrýnendur eitthvað til síns máls. Orðalag 

varðandi lögbundna jafnréttisfræðslu í skólum er sjaldan beinskeytt og markvisst. Í 

lögum og námskrám er þetta atriði óljóst og loðið, og hverjum gefið að túlka ákvæði um 

jafnréttisfræðslu að eigin vild. Lög kveða vissulega á um jafnréttisfræðslu í skólum en 

þau skilgreina hana ekki, og fjalla ekki um hvernig sú fræðsla skuli fara fram eða 

hvernig eigi að tryggja hana á öllum skólastigum. Þá má einnig finna ósamræmi í lögum 

um hver beri ábyrgð á vissum þáttum í skólakerfinu, og hverjum ábyrgðaraðila þannig 

gert lagalega mögulegt að fría sig ábyrgð. Lagaákvæði um jafnréttisfræðslu er nægilega 

óskýrt til að hægt sé að læða sér framhjá því, og því afar erfitt að staðhæfa um hvort 

lögbrot eigi sér í raun stað. 

Ein helsta hindrun þess að lögbundinni jafnréttisfræðslu er ekki betur sinnt, tel ég 

einmitt vera óskýr markmið og hik við að kveða fast að orði, sem ég tel gera 

jafnréttisstarf bitlaust. Hið afdráttarlausa orðalag í áðurnefndri fyrirspurn minni var því 

vel ígrundað en ekki merki um fljótfær vinnubrögð. Sú spurning hlýtur að vakna hvort 

þessi veiki lagarammi sé merki um áðurnefndan ótta við jafnréttismál. Skyldi það hafa 
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verið fyrirætlun löggjafans að hafa lagabókstafinn óljósan þannig að hann gefi færi á 

víðtækum túlkunum? Er gagn að slíkum lögum eða eru þau afsökun fyrir að viðhalda 

vissu aðgerðarleysi í baráttu fyrir jöfnuði kynjanna? Um þessi mál er nánar rætt í 

niðurstöðukafla ritgerðinnar. 
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2. Forsendur fyrir jafnréttisfræðslu í skólum 

 

Kyn er afar öflug áhrifabreyta í lífi fólks, kynbundið valdamisrétti liggur enn djúpt í 

menningunni. Á flestum sviðum samfélagsins er staða kynjanna ójöfn og verkaskipting 

enn kynbundin. Þórdís Þórðardóttir (2005) bendir á í bókinni Kynjamyndir í skólastarfi 

að kynjabreytan sé nú einna mikilvægust í vísindum. Þótt gildismatið sé sjaldnast 

meðvitað sé karlmennsku og kvenleika stillt upp sem andstæðum með ólík gildi. Þrátt 

fyrir að erfitt sé að staðhæfa hvort kynjamunur sé náttúrulegur eða eingöngu 

menningarlega mótaður, er í það minnsta víst að ekkert barn fæðist með fyrirfram 

mótaðar staðalímyndir um konur og karla, heldur lærast þær af umhverfinu.  

Skólakerfið er áhrifaríkur þáttur í mótun barna og þar, sem annars staðar, stjórnar 

þetta kynjaða gildismat möguleikum stúlkna og drengja. Í skólum skýrast og ýkjast 

staðalímyndir kynjanna til muna, þar verða opnir hugar barna og unglinga fyrir sífelldu 

áreiti og mótun. Kyn skiptir því máli í skólastarfi. Í bók sinni Menntun, forysta og 

kynferði segir Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) að fjölskyldan og skólinn séu 

óumdeilanlega áhrifamestu aðilarnir í félagsmótun barna. Uppeldisstarf þessara stofnana 

hljóti að mótast af því að þær eru hluti af þjóðfélagi þar sem staða kynjanna er ójöfn. 

Uppeldisheimspekingurinn Jane Roland Martin segir menntastefnu, sem horfi 

framhjá kynferði, dæmda til að mistakast. Kyn sé það mikilvægt fyrir mótun 

manneskjunnar, þó ekki sé fullskýrt hvers vegna. Því verði að nýta fyrirliggjandi 

upplýsingar um kynjamun þegar það eigi við, og ekki sé ólíklegt að fara verði 

mismunandi leiðir til að ná sama marki því að kynin séu ekki eins. Til að vega upp á 

móti hefðbundinni kynjamótun þurfi ef til vill að leggja áherslu á mismunandi þætti eftir 

kynferði. Guðný heldur því fram að þörf sé á breyttum áherslum í skólastarfi og 

kennaramenntun ef skólastefnan eigi að vera í anda kynjajafnréttis. Jafnrétti og góður 

námsárangur eigi að fara saman í góðum skóla. Jafnrétti í skólakerfinu auki líkurnar á 

að sem flestir geti staðið sig vel, þar sem mat á skólastarfi þurfi að beinast að 

frammistöðu einstaklings (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007).  Með jafnréttisuppeldi að 

markmiði vill Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) að í skólum verði m.a. fjallað um 

ímyndir um karlmennsku og kvenleika, hinar ólíku samfélagskröfur á kynin og áhrif 

þeirra á möguleika fólks. Mikilvægt sé að byrja snemma og sleppa engu aldursskeiði. 
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 Í þessum kafla verður fjallað um forsendur löggjafans fyrir að kveða á um 

jafnréttisfræðslu í skólum, hvernig kynjavitund í skólastarfi gæti haft áhrif á kynbundna 

slagsíðu í skólakerfinu sjálfu og samfélaginu öllu. Ekki síst haft áhrif á kynbundið 

náms- og starfsval Íslendinga, sem felst ekki aðeins í kynskiptum atvinnuvegi en einnig 

kynbundnum ójöfnuði í launum, völdum og virðingu. Kynnt verða andstæð sjónarmið 

um hvernig skýra eigi menningarlegan mun á körlum og konum, eðlishyggja og 

mótunarhyggja, og hugtakið kynblinda kynnt sem vísar til skorts á meðvitund um 

félagsleg áhrif kyns. Fjallað verður um þrjú þekktustu líkönin til að nálgast jafnrétti 

kynjanna: Jafnan rétt og bann við mismunun, sértækar aðgerðir og samþættingu 

jafnréttissjónarmiða, og þá ólíku hugmyndafræði sem liggur að baki hvers líkans. 

Kynbundin slagsíða 

Á flestum sviðum samfélagsins er staða kynjanna ójöfn og verkaskipting enn 

kynbundin. Persónuleg samskipti kynjanna eru oft lituð af kynjuðum valdatengslum og 

gamalgróinni eðlishyggju. Taka skal fram að þótt kynbundið valdamisrétti sem enn 

liggur djúpt í menningu okkar skipi konum skör lægra en körlum, eru karlmenn einnig 

fórnarlömb ríkjandi kynjaorðræðu. Möguleikar þeirra til að sækja á svið kvenna eru 

menningarlega takmarkaðir, svo orðræðan hamlar persónufrelsi karla þrátt fyrir að 

greiða þeim þó leið að völdum. 

Þrátt fyrir að stúlkur séu hærri en drengir í nánast öllum námsfögum og konur séu 

60% þeirra sem sækja sér æðri menntun, leita þær enn í hefðbundnar kvennagreinar og 

fá ekki þær stöður sem fjöldi þeirra og hæfni ætti að segja til um. Þrátt fyrir slakari 

stöðu stráka í skólum; lakari einkunnir og hegðunarvandamál, hafa karlmenn enn meiri 

völd en konur (Bredesen, 2004). Þá eru konur fremur í hlutastörfum en karlar vegna 

fjölskylduábyrgðar, eða hafna barneignum til að leggja á framabraut (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007). Í rannsókn Guðnýar Guðbjörnsdóttur kom í ljós að 20% 

menntaskólastúlkna í Reykjavík töldu að umönnun barna myndi skerða þátttöku þeirra í 

atvinnulífi en aðeins 8% pilta (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Guðný (2007) spyr hvort 

tengja megi starfi skólans þessa ójöfnu samfélagsstöðu kynjanna.  

Nýlegar viðhorfskannanir sýna fram á bakslag hjá íslenskum ungmennum varðandi 

viðhorf til jafnréttismála. Andrea Hjálmsdóttir (2007) bar saman viðhorf nemenda í 10. 

bekk árið 1992 og sama aldurshóps árið 2006. Árið 2006 reyndust unglingarnir hafa 

marktækt neikvæðari eða íhaldssamari viðhorf til jafnréttismála en jafnaldrar þeirra árið 

1992. Árið 2006 töldu t.d. fleiri nemendur en árið 1992 að bílaumsjá og fjármál ættu 
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fremur að vera í höndum karlmanns en þvottur og hreingerningar á ábyrgð konu. Þessar 

niðurstöður sýna að jafnrétti kemur ekki af sjálfu sér. Ríkjandi viðhorf deyja ekki út, 

þau þarf markvisst að kveða niður. 

Í skólum verður að ríkja vitund um áhrif kyns af tveimur ástæðum. Annarsvegar 

vegna þess að skólinn þarf að gæta að jafnrétti í öllu starfi sínu og félagsmótun 

kynjanna á ekki síður stað í skólanum en annars staðar. Hinsvegar vegna þess að 

hlutverk skólans er að undirbúa nemendur undir líf og störf í samfélagi þar sem kyn 

ræður miklu um stöðu hvers þjófélagsþegns, og því fyrirtaks staður til að fræða þegnana 

um þessa ólíku stöðu kynjanna.  

Kynbundin slagsíða í skólanum 

Kynbundinnar slagsíðu gætir víða í skólakerfinu. Í Jafnréttishandbókinni og víða annars 

staðar er talað um hina „duldu námskrá‖ sem sé til staðar í öllum skólum. Dulda 

námskráin vísi til viðhorfa kennara og hafi mikil, og oft óæskileg, áhrif á skólastarfið. 

Kennarar vinni eftir duldu námskránni án þess að ætla sér það og því sé mikilvægt að 

hafa vakandi auga með áhrifum hennar (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 

2000). Þórdís Þórðardóttir (2005) segir að í gegnum duldu námskrána læri börn 

ýmislegt sem hvorki fyrirfinnist í stefnumörkun né skipulagi kennarans, óformlegt nám 

um kyngervi fari í raun fram í skólum. Margar rannsóknir sýni alvarlega 

kynjamismunun í skólum þar sem ríkjandi valdatengslum á milli kynjanna sé haldið við 

og ýtt undir að karlar hafi meiri formleg völd en konur. Í bókinni Nýir drengir og nýjar 

stúlkur segir Ole Bredesen (2004) ekki hægt að koma í veg fyrir að skólastarfsfólk hafi 

fyrirfram mótaðar hugmyndir um kynjamun. Iðulega sé það ómeðvitað um þessar 

staðalímyndir sínar. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) kannaði viðhorf 

kennslukvenna til hegðunar barna. Þar komu fram hugmyndir á borð við að stelpur hafi 

tilhneigingu til að vera vandvirkari og nákvæmari en strákar, og mættu tileinka sér 

meira kæruleysi. Strákar séu opnari en stelpur fyrir því að prófa nýjar leiðir, og eyði 

ekki tíma í að snurfusa verkefni. Erfiðar stelpur séu erfiðari en erfiðir strákar, en 

getulitlar stelpur hverfi inn í sig. Strákar sláist og berjist, en stelpur myndi klíkur. 

Á undanförnum árum hefur áhersla verið lögð á slakari námsárangur drengja. 

Skólakerfið hefur verið talið sniðið utan um stúlkur og þeim séu þar allir vegir færir, 

meðan möguleikar drengja hafi staðið í stað. Á meðan stúlkur séu iðnar og prúðar sé 

drengjum refsað fyrir hreyfiþörf sína. Vinsæl er mýtan um að karlmannsleysi í skólum 

bitni á drengjum, og ástæðan fyrir brotthvarfi karla séu lág laun og hin mikla 
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kvennamenning kennarastéttarinnar. Æskileg kynjavitund í skólastarfi hefur því að 

undanförnu þótt eiga að miða að því að leysa þennan nýtilkomna „drengjavanda‖. En í 

bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi minnir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) 

á þá sögulegu staðreynd að skólar voru frá upphafi stofnaðir fyrir drengi og karla en 

ekki kvenþjóðina, og hafa lítið breyst í áranna rás. Í greininni A habit of healthy 

idleness: boys´underachievement in historical perspective segir Cohen (1998) þessar 

áhyggjur af lágum einkunnum stráka nýtilkomnar vegna þess að í gegnum aldirnar hafi 

lítið verið gert úr góðum árangri stúlkna eða hann falinn með einhverjum hætti, s.s. með 

að halda stúlkum frá námi því skólavinnan var sögð ofkeyra hinum viðkvæmu stúlkum 

og koma niður á frjósemi þeirra. Samviskusemi stúlkna í námi þótti svo enn eitt merkið 

um ósjálfstæði þeirra og undirgefni, þær sinntu m.a.s. námsgreinum sem þeim þættu 

leiðinlegar. Nokkuð sem enginn heilbrigður karlmaður myndi gera. 

Umfjöllun um námsárangur barna hefur því ávallt verið ólík eftir kyni þeirra. Góður 

árangur stráka er skýrður með innri þáttum, þeir séu náttúrulega klárir, en slæmt gengi 

skýrt með utanaðkomandi þáttum, á borð við að kennararnir séu konur og 

kennsluaðferðir kvenlægar. Þessu er öfugt farið með stelpur. Þeirra slæmi árangur er 

skýrður með innri þáttum, þær ráði t.d. ekki við rökhyggju stærðfræðinnar, en gott gengi 

skýrt með utanaðkomandi þáttum, að skólinn miði við þeirra þarfir. 

Í skólastofunni má iðulega sjá töluverðan mun á hegðun drengja og stúlkna. 

Almennt virðast stúlkur laga sig betur að umhverfi skólans en drengir og eiga 

auðveldara með að fylgja reglum á borð við að rétta upp hönd og bíða eftir leyfi til að 

tala. Kennari sem halda þarf uppi aga og vinnufriði beinir athygli sinni að þeim sem eru 

háværir og fjörugir í kennslustofunni (atorkumiklum strákum). Þeir fá skammir og 

leiðbeiningar um rétta hegðun en þau sem fer minna fyrir (þægar stúlkur og prúðir 

piltar) fá minni athygli. Viss hópur fær því afar litla athygli en hópurinn sem fær mestu 

athyglina, fær einna helst neikvæða athygli (Hafsteinn Karlsson og Stefanía 

Traustadóttir, 2000). Hafsteinn Karlsson (1998) vitnar í franska rannsókn sem sýndi að 

stúlkur tengdu skólann við að læra, hlusta, vinna, uppgötva og hugsa, en strákar við 

kúgun, bönn, skipanir, leiðindi, vanlíðan, slagsmál, keppni og afsakanir. Stelpur eru 

líklegri til að sýna ábyrgð og gera það sem ætlast er til af þeim, og verða fremur 

varkárar og ógagnrýnar í skólastofunni (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 

2000). Hafsteinn Karlsson (1998) telur stelpur ala með sér undirgefni í kennslustofunni 

en stráka yfirgang og frumkvæði. 
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Rannsókn Berglindar Rósar Magnúsardóttur (2003) sýnir að hugmyndir 15 ára 

grunnskólabarna um verðleika, greind, virðingu og leiðtogahæfni eru kynbundnar. 

Strákar sem sýndu góðan námsárangur voru taldir snillingar en stelpur með háar 

einkunnir sagðar samviskusamar og duglegar. Samviskusemi tengist ekki snilld heldur 

undirgefni og kvenleika sem strákarnir aðgreina sig frá, meðan hugmyndir nemenda um 

snilld og leiðtogahæfileika virðast samofnar hugmyndum um karlmennsku. 

Stelpur eru hlutfallslega með hærri einkunnir í flestum námsgreinum. Ofvirkni er 

sex sinnum algengari hjá strákum en stelpum, og lesblinda helmingi algengari. Strákar 

eru í meirihluta þeirra sem eiga við námsörðugleika að stríða og fá megnið af 

sérkennslutímum skólanna (Guðrún Bjarnadóttir, 1997). Stúlkur sem eiga erfitt 

uppdráttar í námi fá síður aðstoð, enda fellur lélegur námsárangur betur að ríkjandi 

ímynd um pilta en stúlkur sem eiga að vera vandvirkar og duglegar (Hafsteinn Karlsson 

og Stefanía Traustadóttir, 2000). Piltar eyða minni tíma en stúlkur í heimalærdóm og 

telja sig eðlilega verr undirbúnir undir kennslustundir. Stúlkurnar eru almennt öruggari 

með sig sem námsmenn og telja mikilvægara en drengir að standa sig vel í skóla (Inga 

Dóra Sigfúsdóttir, 1998). Strákar eru almennt neikvæðari í garð skólans, þeim er oftar 

vísað úr kennslustund og úr skóla. Piltar eru líklegri til að beita aðra ofbeldi og verða 

fyrir ofbeldi. Stúlkur sýna fremur ýmis einkenni vanlíðunar, þunglyndis og kvíða, og 

sjálfsmat þeirra er lægra en pilta. Þrisvar sinnum fleiri strákum en stelpum er vísað til 

skólasálfræðings vegna hegðunar, en rúmlega helmingi fleiri stúlkum vegna vanlíðunar 

(Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000). Þá segjast tvöfalt fleiri strákar en 

stelpur semja mjög illa við kennarann (Inga Dóra Sigfúsdóttir, 1998). 

Kynbundið náms- og starfsval 

Það sem einna helst virðist hafa hvatt löggjafann til að setja lög um jafnréttisfræðslu í 

skólum eru möguleikar hennar til að hafa áhrif á kynbundið náms- og starfsval 

Íslendinga, sem felst ekki aðeins í kynskiptum atvinnuvegi en einnig kynbundnum 

ójöfnuði í launum, völdum og virðingu. Tveir þriðju hlutar fólks á íslenskum 

vinnumarkaði starfa í kynbundnum störfum, og bendir fátt til þess að kynbundið 

starfsval sé á undanhaldi.  

Samkvæmt Þorgerði Einarsdóttur og Kristjönu Stellu Blöndal (2005) er 

kynjaskipting atvinnumarkaðarins bæði lóðrétt og lárétt. Lóðrétt kynjaskipting þýðir að 

karlar eru að jafnaði í hærri stöðum og bera valdameiri starfsheiti, án þess að menntun 

eða aldur skýri. Lárétt kynjaskipting vísar til mismunandi starfa kynjanna. Í Evrópu 
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vinna konur frekar við skrifstofu- og verslunarstörf, kennslu og umönnun. Karlar 

fjölmenna hins vegar í framleiðslu og stjórnun. Konur eru ekki aðeins að jafnaði 

launalægri en karlar í öllum starfstéttum, heldur eru hinar dæmigerðu kvennastéttir verr 

launaðar en hefðbundnar karlastéttir.  

Óútskýrður kynbundinn launamunur, eða að teknu tilliti til vinnutíma, starfs, 

menntunar, aldurs, atvinnugeira, ábyrgðar í starfi og þess hvort fólk er sjálfstætt 

starfandi eða launþegar, eru karlar að jafnaði með 19,5% hærri heildarlaun en konur. Ef 

spurt er hversu miklu lægri laun konur eru með miðað við karla er svarið 16,3% (Einar 

Mar Þórðarson, Heiður Hrund Jónsdóttir, Fanney Þórsdóttir, Ásdís A. Arnalds og 

Friðrik H. Jónsson, 2008). Í rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur kom fram að drengir 

virðast gefa tekjuskala starfa almennt meira vægi en stúlkur (Fjóla Ósk Gunnarsdóttir, 

2007). Í átta tilfellum af tíu reikna karlar með hærri launum fyrir viðkomandi starf en 

konur (Jóna Karen Sverrisdóttir, Lilja Gunnlaugsdóttir, Matthías Þorvaldsson og Tómas 

Bjarnason, 2007). 

Rannsókn Capacent Gallup og jafnréttisráðs á viðhorfum ungmenna árið 2007 sýndi 

hve viðhorf ungmenna á aldrinum 18-23 ára til starfa eru bundin við hefðbundnar 

kynímyndir. Kvenkyns þátttakendur í rannsókninni höfðu flestir áhuga á að verða 

hjúkrunarfræðingar á meðan karlkyns þátttakendur höfðu flestir áhuga á að verða smiðir 

(Jóna Karen Sverrisdóttir, Lilja Gunnlaugsdóttir, Matthías Þorvaldsson og Tómas 

Bjarnason, 2007). Á undanförnum árum hefur valgreinum fjölgað á unglingastigi 

grunnskóla, s.s. þeim verklegu greinum sem hefðbundið tengjast sitt hvoru kyni. Þetta 

aukna val telur Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) ávísun á að viðhalda kynbundnu náms- 

og starfsvali. 

Ástæður fyrir að vilja hafa áhrif á námsval kynja og vinna gegn kynjaeinsleitum 

vinnustöðum eru margþættar. Svo sem að tryggja fjölbreyttari flóru viðhorfa og 

vinnubragða innan stétta, sem bæti samfélagið. Hindranir gegn frjálsu námsvali fólks 

geti þá komið í veg fyrir að það hafi jafna möguleika til lífsafkomu og áhrifa, og frama 

og fullnægju í starfi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Hefðbundnar hugmyndir 

Íslendinga um störf sem hæfa hvoru kyni fyrir sig eru afar lífseigar og fela í sér hættu á 

að ungt fólk fórni hæfileikum sínum á altari hefða og venja. Hætt er við að 

mannauðurinn nýtist ekki sem skyldi, sem gæti orðið einstaklingum og samfélaginu 

dýrkeypt (Jafnréttisstofa, 2007). Kynbundið náms- og starfsval er þá einn anginn af 

valda- og launamun kynjanna. Jafnréttismiðað skólastarf ætti því m.a. að stuðla að 

jafnara námsvali. 
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Hugmyndir um kynjamun 

Árið 1856 sagði kvenréttindakonan Susan B. Anthony að ef einhver munur væri á 

kynjunum þyrfti hann framar öðrum stöðum að gleymast í skólastofunni (Stanton og 

Stanton Blatch, 1977). Flest erum við sammála um að kynin eigi að sitja við sama borð í 

skólanum, en áður en tekið er undir þessi orð Anthony þarf að íhuga hvað sé átt við með 

kynjamun. Í þessum kafla er sýnt fram á að sem tveir félagshópar eru kynin ólík að 

mörgu leyti. En af hverju? Er það vegna þess að stúlkur og drengir fæðast með ólíkt eðli 

og hvers kyns kynjamunur því óbreytanleg staðreynd? Eða vegna þess að samfélagið 

hefur mótað félagsheiminn út frá líffræðilegu kyni? Að hugsanlega fæðist stelpa og 

strákur ekki ólík að upplagi heldur læri frá upphafi að fylgja þeim ólíku reglum sem 

haldið er að hvoru þeirra. Eðlishyggja (e.essentialism) og mótunarhyggja (e.social 

constructivism) eru andstæð sjónarmið um hvernig skýra eigi menningarlegan mun á 

körlum og konum.  

Að tryggja jöfnuð kynjanna í skólastofunni gengur illa, sé augum lokað fyrir ólíkri 

stöðu kynjanna í samfélaginu öllu. Í skólum verður einmitt að ríkja þekking um þá 

staðreynd svo þar verði mögulegt að vinna gegn því ójafnrétti sem konur og karlar búa 

við. Sé hugmyndum um meðfætt kyneðli hafnað, ætti kynjavitund í skólakerfinu ekki að 

ganga út frá því að kynin séu að upplagi ólík og eðlilegt að gera til þeirra misjafnar 

kröfur. Heldur skuli kynjavitund skólans ganga út frá að hann taki við börnum sem 

þegar hafa alist upp innan tveggja ólíkra ramma og gert að mæta ólíkum væntingum 

samfélagsins. Til að vinna að alhliða jöfnuði kynjanna verði skólinn að reyna að vega á 

móti þessu kynbundna uppeldi, sem einungis er hægt með að viðurkenna ólíka 

félagsmótun kynjanna. 

Eðlishyggja 

Upptök þeirrar hugmyndar að kynin séu náttúrulega ólík að eðlisfari má rekja allt aftur 

til forngrísku heimspekinganna Platóns og Aristótelesar, og má enn finna hana í ýmsum 

fræðum. Ólík félagshegðun karla og kvenna er útskýrð með vísun í ólíka líffræði þeirra, 

og þykir staðfest t.d. með ólíkum hormónabúskap og heilastarfsemi kynjanna. Ólík 

virkni heilahvela hefur mælst á milli kynja, sem sumir telja útskýra misjafnt gengi 

stelpna og stráka í vissum námsgreinum. En þrátt fyrir marktækan mun í slíkum 

rannsóknum, má ekki gleyma að munurinn innan hvors kyns er ekki minni en á milli 

kynjanna. Kynjabreytan er því ekki öruggur stimpill á ákveðna heilastarfsemi. Þá þykir 

einnig sannað að heilinn þróast út frá aðstæðum og félagslegu umhverfi, og ólík 
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heilastarfsemi kynjanna því mögulega afleiðing mismunandi upplifunar þeirra af 

samfélaginu. Þróunarsálfræðingar telja ólíka hegðun kynjanna bera vitni um innra eðli 

sem okkur var gefið á fornöld. Kenning Darwin um náttúruval, að hin hæfustu komist af 

(e.survival of the fittest), skýri kynbundna eiginleika fólks, kynin búi að ólíku eðli til að 

tryggja varðveislu og fjölgun mannkyns (Francis, 2006). 

Kyneðlið sé þannig fastur og óbreytanlegur þáttur, og kynin komist ekki hjá því að 

hegða sér á ólíkan hátt fremur en þau komist hjá ólíkum æxlunarhlutverkum. Hvort kyn 

þykir fulltrúi ákveðinna eiginleika og hafa ákveðnum hlutverkum að gegna í samræmi 

við það. Þar sem eðlishyggja felur í sér algildi og óbreytanleika hefur hún verið og er 

enn notuð til að réttlæta misrétti á milli kynja. Þessi hugmynd hefur þó verið gagnrýnd, 

bæði af náttúruvísindum og félagsvísindum, fyrir að gefa ekki gaum að félagslegum 

aðstæðum. 

Mótunarhyggja 

Andstætt við eðlishyggju útskýrir mótunarhyggjan kynbundna hegðun út frá 

menningarlegri mótun, að kynjamunur sé félagslega uppbyggður. Frá fyrstu tíð sjái börn 

að athöfnum þeirra eru gefnar kynbundnar merkingar, og læri þannig sitt viðeigandi 

kynhlutverk af félagslegum stofnunum á borð við fjölskyldu, skóla og fjölmiðla. Það 

sem gerir konu að konu og karli að karli eru ekki eingöngu ólík líffræðileg einkenni og 

æxlunarhlutverk. Einnig er um að ræða tiltekið atferli, persónueinkenni og hlutverk sem 

samfélagið eignar hvoru kyni. Hin fleyga setning Simone de Beauvoir (1949) um að 

konur fæðist ekki sem konur, heldur verði konur, varð til þess að gerður var 

greinarmunur á kyni (e.sex) og kyngervi (e.gender). Kyngervi vísar til hinnar 

menningarlegu útfærslu á líffræðilegu kyni.  

Mótunarhyggjan gerir ráð fyrir að kynjamismunur komi til vegna ólíkra hugmynda 

samfélagsins um æskilega stöðu og hegðun hvors kyns, orðræða (e.discourse) 

menningarinnar sé skapari kynbundinna eiginleika. Kenning Foucault skýrir ólíka 

valdastöðu félagshópa út frá samfélagslegri orðræðu; hver semji orðræðuna og hvar 

hver hópur sé staðsettur innan hennar. Hugmyndir um kvenleika (e.femininity) og 

karlmennsku (e.masculinity) fæðist þannig í orðræðu og ólík staða kynjanna ráðist af 

ríkjandi viðhorfum (Francis, 2006). Orðræða er talin lýsa því sem er eðlilegt, satt og 

rétt. Því getur máttur hennar orðið það mikill að erfitt getur reynst að hugsa og hegða 

sér á annan hátt en reglur hennar boða. Innan hennar er aðeins meðtekið það sem er 

viðeigandi fyrir orðræðuna.  
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Að einhverju marki er kenningin um félagsmótun kynjanna óumdeilanleg, þar sem 

viðtekin og viðeigandi hegðun kynjanna er ólík sögulega og á milli menningarheima 

(Francis, 2006). Ein af þekktustu rannsóknum á þessu sviði er rannsókn 

mannfræðingsins Margaret Mead (1935) sem hún gerði í þremur frumstæðum 

samfélögum í Nýju-Gíneu. Þar kom í ljós að konur í einu af þessum samfélögum 

samræmdust vestrænum hugmyndum um kvenleika en á óvart kom að karlarnir höguðu 

sér með svipuðum hætti. Í öðru samfélagi fann Mead út gagnstæða hlutverkaskipan, þar 

sýndu karlmenn af sér hegðun og hlutverkaskipan sem tengd er við konur í vestrænum 

samfélögum og öfugt. 

Kenningin um meðfætt eðli kynjanna felur í sér algildi, að allar konur hafi sömu 

eiginleika og allir karlar aðra eiginleika. Ef til vill er eitthvað í ólíkri líffræði kvenna og 

karla sem ýtir þeim í sitt hvora áttina, slíkt er erfitt að sanna eða afsanna meðan 

félagsmótunin er eins sterk og hún er. En öruggt er að helmingur mannkyns fellur ekki í 

sama flokk og að enginn úr hinum helmingnum geti átt þar heima. 

Kynblinda 

Þó gera ekki allir sér grein fyrir því hversu gríðarleg ítök kynjabreytan hefur í lífi 

Íslendinga. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) fjallar um í bók sinni Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi hvernig skólastefnur undanfarinna áratuga hafa fjallað nær eingöngu 

um þarfir einstaklingsins. Kynjamunurinn hafi átt lítinn sem engan sess í þessum 

stefnum og þeirri orðræðu sem ríkt hafi innan skólakerfisins hingað til. 

Hugtakið kynblinda (e.gender-blindness) vísar til skorts á meðvitund um hversu 

áhrifarík kynjabreytan er í lífi okkar allra (Anna Zobnina, 2009). Þess misskilnings að 

kyn skipti ekki máli í nútíma samfélagi, jafnrétti sé komið og umræða um jafnréttismál 

því óþarfi og úrelt tímaskekkja. Hugtakið kynblinda hefur verið gagnrýnt af 

fötlunarfræðingum fyrir þann neikvæða blæ sem það gefur líffræðilegri blindu. 

Hugsanlega mætti fremur nota orðið kynhlutleysi, en það hugtak þykir mér ekki taka 

nógu djúpt í árina. Með fullri virðingu fyrir þeim sem eru raunverulega blind, þykir mér 

hugtakið kynblinda eðlileg samlíking líffræðilegs sjónleysis og þess að sjá ekki 

almennilega stöðu kynjanna í samfélaginu. Kynblinda snýst ekki um að vera á móti 

jafnrétti, heldur að hafa ekki nægar upplýsingar til að gera sér grein fyrir að jafnrétti 

ríkir ekki í raun þrátt fyrir formlegt jafnrétti kynjanna.  

Þessi blinda er afar skiljanleg því öll erum við alin upp í þjóðfélagi þar sem kyn 

skiptir ákaflega miklu máli og erum flest forrituð í kynbundnu gildismati. Vandinn við 



 29 

kynjaumræðuna er hversu samdauna við erum umhverfi okkar. Það kostar átak að skoða 

sjálfa sig og sitt nánasta umhverfi í nýju ljósi, efast um viðtekin gildi og sjálfgefin 

viðmið, og setja spurningarmerki við allt sem er „rétt― og „eðlilegt―. Öll fáum við 

kennslu í viðeigandi hegðun kynjanna og tökum ómeðvitað þátt í að halda reglum 

kynjakerfisins á lofti. Slíkur vítahringur verður ekki rofinn nema með opinskárri 

umræðu; að kenna börnum frá unga aldri að skoða og gagnrýna umhverfi sitt, og taka 

ákvarðanir út frá eigin forsendum en ekki kynjuðum væntingum samfélagsins. 

Sænski karlafræðingurinn Marie Nordberg heldur því reyndar fram að kynjabreytan 

sé orðin of áberandi í femínisma, jafnréttisstarfi og samfélagsfræðum, og hafi í för með 

sér eðlishyggju um kynin. Vegna þess fremur en annars hafi starfsfólk uppeldisstofnana 

þróað með sér hugsunarhátt um ólíkar þarfir stráka og stelpna. Margrét Pála Ólafsdóttir, 

leikskólakennari og upphafskona Hjallastefnunnar, lætur það liggja á milli hluta hvað 

valdi kynjamismun en segir kyn líklega vera stærstu breytuna í lífi barns. Því séu 

grundvallarmistök hjá flestum sem komi nálægt leik- og grunnskólastarfi að hugsa um 

börn sem einstaklinga en ekki stelpur og stráka. Kyn ákvarði allt í lífinu, allt frá fyrstu 

spurningunni sem manneskja fær: „Ertu stelpa eða strákur?‖ Þannig sé ómögulegt að 

ætla að breiða teppi kynjahlutleysis yfir æskuna, og láta líkt og kyn barna skipti ekki 

máli í lífi þeirra og skólagöngu (Bredesen, 2004). 

Jafnréttisstarf og forsendur þess 

Baráttumál jafnréttisbaráttunnar hafa verið mismunandi í gegnum tíðina og 

baráttuaðferðir ólíkar eftir því. Til að aðskilja hugsjónir og afrek í tíma er talað um þrjár 

bylgjur í sögu jafnréttisbaráttunnar. Síðan jafnréttislögin voru fyrst sett árið 1976 hefur 

umræða um jafnréttismál þróast og breyst. Lögin voru endurskoðuð árin 1985, 1991, 

2000 og nú síðast 2008, og í næsta kafla um þessar lagabreytingar má sjá hvernig ólík 

jafnréttishugsjón ríkti hverju sinni. Til að skilja hinar ólíku jafnréttisáherslur þingmanna 

og –kvenna á ólíkum tímum, er nauðsynlegt að þekkja til hinna ólíku femínísku stefna 

sem grundvölluðu skoðanir þeirra. Í jafnréttisnálgun íslenskra stjórnmála hafa einna 

helst skipst á: frjálslyndishugmyndir fyrstu bylgju með áherslu á lagalegan og 

formlegan jöfnuð kynjanna, gildifemínismi annarrar bylgju með áherslu á sérstæðan 

reynsluheim kynjanna, og nýfrjálshyggja nútímans sem byggir á hugsjónum fyrstu 

bylgju og leggur áherslu á valfrelsi einstaklingsins. Jafnréttishugtakið hefur þannig 

breyst í gegnum tíðina, ólíkur skilningur ríkt um hvað jöfnuður kynjanna merki og 

hverjar séu bestu leiðirnar til að tryggja hann. Þekktustu líkönin til að nálgast jafnrétti 



 30 

kynjanna eru þrjú: 1) Jafn réttur og bann við mismunun (e.equal treatment); 2) Sértækar 

aðgerðir (e.affirmative action); og 3) Samþætting jafnréttissjónarmiða (e.gender 

mainstreaming) (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Jafn réttur og bann við mismunun 

Á fyrstu bylgju kvennahreyfingarinnar kröfðust konur formlegra réttinda til jafns við 

karla og töldu frjálslyndan femínisma (e. liberal feminism) áhrifamesta vopnið í slíkri 

baráttu. Konur skorti möguleika til náms og starfs, voru hvorki sjálfráða né fjárráða og 

höfðu ekki rétt til kosninga eða kjörgengi. Fyrsta bylgja kvennabaráttunnar snerist um 

að bæta almenn kjör kvenna og tryggja þeim sömu grundvallarréttindi og karlar nutu, án 

þess þó að hrófla við samfélagsumgjörðinni. Frjálslyndir femínistar kröfðust opinberra 

réttinda kvenna á forsendum ríkjandi samfélags. Áhersla var lögð á einstaklingsfrelsi og 

jöfn tækifæri, og bág staða kvenna útskýrð með lélegu aðgengi þeirra að menntun, 

atvinnulífi og opinberri ákvarðanatöku (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Þessi skilningur frjálslyndisstefnunnar á jafnrétti kynjanna hefur gengið í 

endurnýjun lífdaga í nýfrjálshyggjunni sem nú ríkir víða í jafnréttisumræðu, sú 

hugmynd að hver sé sinnar gæfu smiður. Frjálslyndir femínistar treysta samfélaginu til 

að meta aðra einstaklinga að verðleikum, óháð kyni. Ekki beri að grípa til sértækra 

aðgerða þegar á annað kynið hallar, slíkt komi ekki til vegna kynferðis heldur af öðrum 

ástæðum. Frjálshyggjan leggur áherslu á val einstaklingsins. Þar sem kynin sitji nú 

formlega og lagalega við sama borð, hljóti ójöfn staða þeirra að koma til af ólíku 

einstaklingsvali kvenna og karla. Séu konur ósáttar við stöðu sína, sé undir engum 

öðrum komið en þeim sjálfum að bæta hana.   

Breski félagsfræðingurinn Catherine Hakim (2007) telur að kynjamunur eigi sér 

ekki rætur í kerfislægum aðstöðumun kynjanna, heldur mismun í forgangsröðun og 

frjálsu vali þeirra. Hún telur sögulegar samfélagsbreytingar valda því að forgangsröðun 

kynjanna sé ekki lengur skilyrt af ytri þáttum heldur algjörlega frjáls. Konur hafi í dag 

raunverulega möguleika á að haga lífi sínu eftir eigin höfði, sjálfsforræði kvenna sé ekki 

heft af þvingandi ramma af neinu tagi. Kynjamunur á vinnumarkaði sé t.d. ekki 

sprottinn af mismunun heldur einfaldlega því að konur hafi aðrar óskir og langanir, og 

séu minna tilbúnar en karlar til að fórna fjölskyldulífi fyrir atvinnuframa.  

Frjálshyggjufemínisminn sem nýtur vinsælda í dag byggir því að hluta til 

á hugmyndafræði eðlishyggju. Hann gerir ekki ráð fyrir að samfélagið hafi mótandi 
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áhrif á einstaklinga nema að litlu leyti, einstaklingar hafi allir hæfileika og getu til hvers 

sem verða vill og á þeirra ábyrgð að komast áfram. 

Ákvæði um jafnan rétt og tækifæri kynjanna er innblásið af hefðbundnum 

frjálslyndishugmyndum um jafnrétti og borgararéttindi. Áherslan er á að allir 

einstaklingar séu meðhöndlaðir eins, óháð kyni, en hugmyndin um hinn fullgilda 

einstakling er sniðin að körlum. Hugmyndir femínista um jafnrétti eru samofin vitneskju 

um kynjamismun. Þessi áhersla tekur ekki mið af félagslegum mismun kynjanna og 

ólíkum forsendum þeirra, og hefur því ekki náð að breyta samfélagskerfinu sem sniðið 

er að körlum og forsendum þeirra, eða haft áhrif á ólíkt gildismat kynjanna innan 

karllægs samfélags (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Í næsta kafla um lögin má þó sjá að 

lög ein og sér gera lítið gagn ef þeim fylgja ekki markvissar aðgerðir. Misrétti felst fyrst 

og fremst í þeim viðhorfum sem ríkjandi eru til kynjanna, og lagalegur jöfnuður því 

ekki nóg til að tryggja raunverulegt jafnrétti kynjanna. Hugarfarsbreyting verður ekki 

lögskipuð. Til lítils er að samþykkja markmið í jafnréttislögum ef lögunum er ekki 

markvisst framfylgt.  

Sértækar aðgerðir 

Í nokkurn tíma eftir fyrstu bylgju lá kvennabaráttan í dvala en reis aftur á sjöunda áratug 

20. aldar með nýjum áherslum. Þrátt fyrir formleg réttindi kvenna, aukna vinnusókn 

þeirra og batnandi efnahag höfðu menning og gildismat samfélagsins lítið breyst. Á 

annarri bylgju naut frjálslyndur femínismi lítilla vinsælda og var gagnrýndur fyrir að 

vera ónæmur á hversu karllægt samfélagskerfið er og hve karlmiðuð hugmyndin um 

hinn fullgilda einstakling. Þegar opinber réttindi kvenna voru í höfn þótti ekki lengur 

árangursríkt að fylgja sjónarmiði sem lagði áherslu á valfrelsi og einstaklingshyggju án 

þess að gagnrýna ríkjandi valdakerfi eða taka tillit til ósýnilegra, kerfislægra hindrana 

sem valda mismunandi möguleikum og forsendum fólks.  

Á Íslandi bar mest á róttækum femínisma í fjölbreyttum útgáfum. Róttækur 

femínismi segir konur kúgaðar á grundvelli kyns síns, að undirokun kvenna sé sjálfstætt 

form undirokunar og liggi mun dýpra í samfélagskerfinu en frjálslyndur femínismi gerir 

ráð fyrir. Þjóðfélagið einkennist af karlveldi sem eigi sér djúpar rætur í samfélagi, 

menningu og sögu, og að hið kvenlega lúti hinu karllega. Gildisfemínismi er ein tegund 

róttæks femínisma og byggir á hugmyndum um sérstæðan reynsluheim kvenna. Hann 

gerir ráð fyrir að menning kvenna sé þögguð í samfélagi gegnsýrðu af reglum, 

tungumáli og gildismati karla. Ekki er hamrað á þolendastöðu kvenna heldur þvert á 
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móti haldið á lofti mynd af konum sem sterkum, sjálfstæðum og hnarreistum. Þessi 

hugmynd náði ekki fótfestu í Bretlandi eða Bandaríkjunum en sló í gegn á 

Norðurlöndunum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004). 

Kvennalistinn gekk út frá þessum hugmyndum gildisfemínismans, að mikilvægara 

væri að jafna gildismat kynjanna heldur en jafna stöðu þeirra, og kynntu hugtakið 

kvennamenning. Kvennalistakonur gagnrýndu kynjað gildismat þjóðarinnar; að 

hefðbundnum gildum og hlutverkum karla sé gert hærra undir höfði en sameiginlegri 

menningu kvenna. Þær hömpuðu sérstökum reynsluheimi og þekkingu kvenna, og 

kröfðust jafnrar virðingar kynjanna (Ásta Kristjana Sveinsdóttir, 2002). Kvennalistinn 

sætti nokkurri gagnrýni fyrir að halda á lofti eðlishyggjuhugmyndum, en hvergi er þó 

minnst á innbyggt eðli kvenna í stefnuskrám Kvennalistans og slík gagnrýni líklega 

byggð á mistúlkunum. Fæstar kvennalistakvenna töldu umhyggju- og réttlætissjónarmið 

mæðrahyggjunnar koma til vegna náttúrulegs og óbreytanlegs eðlis kvenna. En álitu 

slíka hugsjón hugsanlega fremur búa í brjósti kvenna en karla vegna ólíkrar reynslu 

kynjanna í aldanna rás. Mæðrahyggjan væri því mikið og gott sameiningarafl kvenna 

(Auður Styrkársdóttir, 1997). 

Á áttunda og níunda áratugnum vék víða erlendis meginreglan um jafna 

meðhöndlun kynjanna fyrir áherslu á sértækar aðgerðir. Þetta fól í sér viðurkenningu á 

því að ekki væri nóg að ryðja úr vegi formlegum og lagalegum hindrunum. Ekki dugi að 

berjast fyrir jafnrétti á forsendum kerfisins, heldur þyrfti að leiðrétta stöðu kvenna innan 

karllægs þjóðskipulags (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Sjónarmið gildisfemínismans um 

kerfisbundna undirokun kvenna í samfélaginu kveiktu hugmyndir um sértækar aðgerðir 

til að bæta stöðu þess kyns sem á hallar hverju sinni. Af sértækum aðgerðum til að 

koma til móts við kynjamun nemenda í skólastofum hefur sú verið einna helst áberandi 

að aðgreina stelpur og stráka í skólum. Hjallastefnan er í fararbroddi kynjaaðgreiningar 

á Norðurlöndunum. Upphafskona Hjallastefnunnar, Margrét Pála Ólafsdóttir (1998), 

segir neikvæðar hliðar kynjablöndunar í skóla þríþættar; 1) Strákarnir fái bróðurpartinn 

af björgum skólans; athygli, örvun, tíma og rými. Systurparturinn sé litla restin sem eftir 

verði. En ekki sé þó þar með sagt að öll athyglin piltunum til handa sé jákvæð. 2) Þá 

einoki hvort kyn það sem af hefð tilheyri viðkomandi kynhlutverki. Börnin reyni ekki 

eða læri verksvið sem hefðbundið tilheyrir hinu kyninu, svo kynímyndir og -hlutverk 

styrkist og ýkist. 3) Stelpur og strákar hafi þörf fyrir mismunandi uppeldi (hvort sem 

ástæðan sé líffræðileg eða samfélagsleg) en fái það ekki í blönduðum hópum. 

Hjallauppeldið beinist að því að vega upp á móti kynjaðri mótun og reynslu sem börnin 
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hafa þegar öðlast annars staðar. Að leiðrétta bróður- og systurpartinn og koma á 

jafnvægi. Þessi hugmynd hefur verið gagnrýnd fyrir eðlishyggjuhugmyndir, þótt 

Margrét Pála hafi ávallt látið það liggja milli hluta hvað valdi mismun kynjanna. 

Frjálshyggjan hefur almennt gagnrýnt slíkar aðgerðir, sem þyki stangast á við algildi 

borgaralegra réttinda og með þeim sé skapað nýtt misrétti með því að brjóta á körlum. 

Sértækar aðgerðir aðgerðir ýti undir það sjónarmið að konur séu hjálparþurfi, sem sé 

konum niðurlægjandi. Slík gagnrýni horfir fram hjá því kynin hafa í menningunni ekki 

sömu tækifæri, þrátt fyrir lagalegan jöfnuð (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). 

Samþætting jafnréttissjónarmiða 

Í 1. grein íslenskra jafnréttislaga nr. 10/2008 segir að samþætting skuli höfð að 

markmiði í stefnumótun og áætlanagerð á öllum sviðum samfélagsins, s.s. í uppeldis- og 

skólastarfi. Samþætting kynjasjónarmiða (e.gender mainstreaming) kom fyrst fram á 

sjónarsviðið árið 1995 á ráðstefnu um málefni kvenna sem haldin var í Peking á vegum 

Sameinuðu þjóðanna. Þar með fór alþjóðleg umræða um jafnrétti kynjanna að snúast frá 

því að hugsa um konur sem sértækt viðfangsefni í að jafnréttismál séu mál samfélagsins 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Hugtakið samþætting vísar til ferlis sem metur áhrif 

kyns á mismunandi sviðum, eða aðgerðar sem endurhannar alla stefnumörkun þannig að 

bæði kynin njóti sín í öllum sínum margbreytileika (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Með samþættingu kynja- og jafnréttissjónarmiða er áhersla lögð á að jafnréttismál gangi 

þvert á alla málaflokka. Í skýrslum sérfræðinganefnda Evrópuráðsins og Norrænu 

ráðherranefndarinnar er samþættingarstefnan útfærð með eftirfarandi hætti: „Forsenda 

samþættingar kynja- og jafnréttissjónarmiða er að öll ferli stefnumörkunar séu metin, 

bætt, þróuð og endurskipulögð þannig að málsaðilar taki mið af kynja- og 

jafnréttissjónarmiðum á öllum þjóðfélagssviðum, á öllum stigum ákvarðanatöku og í 

allri meðferð mála.― Aðalforsenda þess að samþætting jafnréttissjónarmiða verði að 

veruleika er að skýr pólitískur vilji til framkvæmda, fjármagn og fólk sé til staðar til að 

sinna samþættingunni. Rannsóknir á jafnréttismálum og starf sérfræðinga í 

málaflokknum, sem jafnframt hafa þekkingu á stjórnsýslu og almennri stefnumótun, er 

mikilvæg undirstaða samþættingar. Þá er mikilvægt að bæði kynin séu sýnileg þar sem 

ákvarðanir eru teknar og því brýnt að auka þátttöku kvenna í stjórnmálum og opinberu 

lífi. Með þessu er tryggt að fræðsla og þekking til að takast á við jafnréttismálin sé til 

staðar, auk samráðs og þátttöku þeirra sem að ákvörðunum koma (Nefndarálit um 

jafnrétti kynjanna við opinbera stefnumótun, 2002). 
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Samþætting jafnréttissjónarmiða segir að stokka þurfi upp allt skólakerfið með tilliti 

til kynjajafnréttis, og vísar þar með til ýmissa atriða, s.s. markvissrar jafnréttisfræðslu, 

kynjafræðimenntunar kennaranema, endurskoðunar námskráa og kennsluefnis, 

meðvitundar kennara um áhrif kynjabreytunnar, upprætingar hinnar duldu námskrár og 

svo mætti lengi telja. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) segir í bók sinni Karlmennska 

og jafnréttisuppeldi mikilvægt að viðurkenna að engin menntastefna verði góð nema 

kynjafræðilegu sjónarhorni sé beitt við alla stefnumótun. Tryggja verði kynjavitund í 

námskrám og skólastarfinu öllu, og kennarar verði að skilja áhrif orðs og æðis þeirra á 

kyngervi og kynjahugmyndir nemenda sinna. Kynjafræði og femínismi þurfi að hafa 

meiri áhrif á menntastefnu samfélagsins og starf á öllum skólastigum. Að mati Ingólfs 

er jafnréttisuppeldi barna ekki tæknilegt viðfangsefni sem unnt er að afgreiða á einum 

stað í námskránni, heldur sé það samfaglegt viðfangsefni sem þurfi að flétta saman við 

aðra þræði skólastarfsins og inn í sem flestar námsgreinar. Erik Haglund segir í formála 

að bók Bredesen (2004), Nýir drengir og nýjar stúlkur, að jafnrétti verði að vera 

grundvallarþáttur í skólastarfi. Í kennaranámi sé því mikilvægt að auka meðvitund um 

og skilning á að börn eru strákar og stelpur. Hann telur að meðvituð uppeldisstefna með 

kynja- og jafnréttissjónarhorni í skólum sé þeim mun mikilvægari vegna fjarveru 

karlmanna sem styrki þá ríkjandi hugmynd að konur séu ábyrgar fyrir börnum.  

Jafnréttishandbókin segir jafnréttismiðaða kennslu m.a. fela í sér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir. Þess þurfi að gæta að valfög nemenda verði ekki að stelpu- og 

strákagreinum. Viðfangsefni og kennsluaðferðir í greinum þar sem öðru kyninu gengur 

almennt betur, þurfi að tengjast daglegu lífi, áhugasviði og lífsreynslu beggja kynja, og 

stuðla sérstaklega að sjálfstrausti og getu þeirra reynsluminni. Þá skuli vitna í 

sérfræðinga af báðum kynjum þegar tök séu á, skoða hlutina frá ólíkum sjónarhornum 

og hafa opin augu fyrir hlutdrægni. Ekki gera ráð fyrir að allir nemendur séu 

gagnkynhneigðir og passa að starfsfólk sé til fyrirmyndar um jafnréttissinnaða 

framkomu. Þegar hægt sé geti óhefðbundið kyn kennara í kynjuðum greinum haft mikil 

áhrif. Stundum geti átt við að kynskipta nemendum, og bjóða strákum og stelpum 

jafnvel upp á ólík viðfangsefni (Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2000). 

Útvíkkað jafnréttishugtak / samtvinnun mismunarbreyta 

Jafnrétti er ákaflega vítt hugtak. Margs konar félagslegar mismunarbreytur valda 

ójöfnuði, s.s. kyn, kynhneigð, trú, menning og bakgrunnur, en miðað við mörg önnur er 

Ísland tiltölulega einsleitt og stéttlaust samfélag. Þrátt fyrir sérstök lög um jafnrétti 
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kynjanna virðist kynjajafnrétti sjaldan rata inn í umhverfi skólanna, en mun fremur 

áhersla á margbreytileikasjónarmið. Helstu mismunarbreytur eru samtvinnaðar 

(e.intersectionality), svo jafnréttishugtakið er útvíkkað og nær til jafnréttis óháð hvers 

kyns mismunarbreytum. Kynjabreytan stendur ekki einangruð og kynjajafnrétti því ekki 

til umræðu eitt og sér, og stundum jafnvel alls ekki. Jafnréttishugtakið er oft opið til 

túlkunar og háð viðhorfum hverju sinni, s.s. því algenga viðhorfi að á Íslandi búi kynin 

orðið við raunverulegt jafnrétti og einungis þurfi að vinna að jafnrétti minnihlutahópa. 

 

Samantekt 

Hér hafa verið kynntar forsendur löggjafans fyrir að kveða á um jafnréttisfræðslu í 

skólum. Kynjavitund í skólastarfi gæti haft áhrif á kynbundna slagsíðu í skólakerfinu 

sjálfu, en fjöldi rannsókna sýnir fram á ólíka stöðu kynjanna á ýmsum sviðum 

skólastarfsins. En einnig haft áhrif á kynbundna slagsíðu í samfélaginu öllu, þar sem 

skólinn er áhrifamikill mótunaraðili barna. Það sem einna helst virðist hafa hvatt 

löggjafann til að setja lög um jafnréttisfræðslu í skólum eru möguleikar hennar til að 

hafa áhrif á kynbundið náms- og starfsval Íslendinga, sem felst ekki aðeins í kynskiptu 

atvinnulífi en einnig kynbundnum ójöfnuði í launum, völdum og virðingu. 

Eðlishyggja og mótunarhyggja eru andstæð sjónarmið um hvernig skýra eigi 

menningarlegan mun á körlum og konum. Eðlishyggjan segir stúlkur og drengi fæðast 

með ólíkt eðli og hvers kyns kynjamunur því óbreytanleg staðreynd, en mótunarhyggjan 

segir samfélagið hafa mótað félagsheiminn út frá líffræðilegu kyni og strákum og 

stelpum gert að fylgja ólíkum félagsreglum. Slík kynjavitund er þó ekki algild í 

skólastarfi, þar sem ekki ríkir almenn meðvitund um áhrif kyns. Hugtakið kynblinda 

vísar til skorts á þeirri meðvitund og þess misskilnings að kyn skipti ekki máli í nútíma 

samfélagi, jafnrétti sé komið og umræða um jafnréttismál því óþarfi og úrelt 

tímaskekkja. Til að aðskilja hugsjónir og afrek jafnréttisbaráttunnar í tíma er talað um 

þrjár bylgjur í sögunni. Jafnréttishugtakið hefur breyst í gegnum tíðina, ólíkur skilningur 

ríkt um hvað jöfnuður kynjanna merki og hverjar séu bestu leiðirnar til að tryggja hann.  

Þekktustu líkönin til að nálgast jafnrétti kynjanna eru þrjú: 1) Jafn réttur og bann við 

mismunun, 2) Sértækar aðgerðir og 3) Samþætting jafnréttissjónarmiða. Í 

jafnréttisnálgun íslenskra stjórnmála hafa einna helst skipst á: Frjálshyggja fyrstu bylgju 

með áherslu á lagalegan og formlegan jöfnuð kynjanna, gildisfemínismi annarrar bylgju 

með áherslu á sérstæðan reynsluheim kynjanna og þar með sértækar aðgerðir til að jafna 
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stöðu kynjanna, og nýfrjálshyggja nútímans sem byggir á hugsjónum fyrstu bylgju og 

leggur áherslu á valfrelsi einstaklingsins.  
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3. Löggjöf um jafnréttisfræðslu í skólum 

 

Frá því að lög um jafnrétti kynjanna voru fyrst sett, árið 1976, hafa íslensk jafnréttislög 

kveðið á um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum. Sú lagasetning virðist einna helst 

hafa grundvallast á áhyggjum löggjafans af kynjaskiptu atvinnulífi. Í lögum og ræðum 

þingmanna þar sem fjallað er um jafnréttisfræðslu var áherslan lengi vel á 

jafnstöðumiðaða starfsfræðslu nemenda, þar sem reynt yrði að sporna við því að 

atvinnumarkaðurinn flokkaðist í hefðbundin kvenna- og karlastörf.  

Í umsögn um frumvarp til fyrstu jafnréttislaga Íslands árið 1976 segir að fræðsla og 

kennslutæki hafi mikil áhrif á mótun viðhorfa barna til jafnstöðumála kvenna og karla. 

Því sé eðlilegt að krefjast þess að öll fræðsla og námsgögn byggi á 

jafnstöðusjónarmiðum. Í umræðum um ný jafnréttislög árið 2000(a), 24 árum síðar, 

taldi Steingrímur J. Sigfússon alþingismaður það enn mikilvægasta verkefni 

jafnréttisbaráttunnar að stórefla allt sem sneri að áróðri og fræðslu í skólakerfinu. 

Löggjöf ein og sér myndi aldrei nægja til að tryggja fullt jafnrétti kynjanna, meira þyrfti 

að sjálfsögðu til. Samhliða löggjöfinni þyrftu að fylgja ýmsar aðgerðir. Nauðsynlegar 

samfélagsbreytingar sem væru forsenda þess að fullt jafnrétti kynjanna ríkti í reynd 

tækju líka tíma. Viðhorfsbreytingar í samfélaginu þyrftu að nást með fræðslu í 

skólakerfinu, í uppeldisstarfi og með upplýsingu og umræðu. Þannig myndu þær 

væntanlega skila sér til nýrra kynslóða. Í umræðum um frumvarp til núgildandi 

jafnréttislaga minnti Kolbrún Halldórsdóttir alþingismaður árið 2007 enn á að fræða 

þyrfti bæði börn og fullorðna um jafnréttismál: ,,Við þurfum að átta okkur á því hve 

fræðsluhlutverkið er mikilvægt og vera okkur meðvituð um hve mikið þarf að gerast til 

þess að efla það.” Jafnréttisfræðsla í skólum virðist því ekki síður hugleikin ýmsum 

þingmönnum nú en fyrir þremur áratugum síðan. 

Í þessum kafla er litið yfir þróun ákvæðis um menntun og skóla í jafnréttislögum, og 

hina stuttu sögu ákvæðis um jafnréttisfræðslu í grunnskólalögum. Til að kynnast 

skoðunum löggjafans á jafnréttisfræðslu í skólum og ástæðum fyrir lögbindingu hennar, 

voru ræður þingmanna og ýmis þingskjöl er fjalla um jafnréttisfræðslu innihalds- og 

orðræðugreindar. Þannig má sjá þróun jafnréttisumræðu á þessu tímaskeiði, og ólíkar 

áherslur sem fram koma við hverja endurskoðun jafnréttislaganna. Í lok kaflans er 



 38 

fjallað um hvort slík löggjöf geri yfir höfuð gagn og dregið fram hversu lítill vilji virðist 

hafa verið til að hrinda lagaákvæðinu um jafnréttisfræðslu í skólum í framkvæmd. 

 

Jafnréttisfræðsla í jafnréttislögum 

Í núgildandi lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008 segir í 23. 

grein um menntun og skólastarf, að nemendur skuli á öllum skólastigum hljóta fræðslu 

um jafnréttismál. Þar skuli m.a. lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í 

samfélaginu, s.s. í fjölskyldu- og atvinnulífi. Kennslu- og námsgögn skuli þannig úr 

garði gerð að kynjunum sé ekki mismunað og kynjasamþættingar gætt við alla 

stefnumótun og áætlanagerð í skóla og uppeldisstarfi. Í náms- og starfsfræðslu og við 

ráðgjöf í skólum skuli nemendur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við 

sömu störf. Menntamálaráðuneytið skuli fylgjast með að jafnréttis kynjanna sé gætt í 

skólastarfi, og fylgjast með þróun jafnréttismála á þeim sviðum samfélagsins. Innan 

ráðuneytisins skuli starfa jafnréttisráðgjafi sem fylgja skuli eftir ákvæðum þessarar 

lagagreinar og veita viðkomandi aðilum ráðgjöf í jafnréttismálum. Efla skuli rannsóknir 

á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi og miðla niðurstöðum þeirra markvisst til skóla 

og fjölmiðla. 

Slíka grein um skólastarf og menntun hefur mátt finna í jafnréttislögum frá setningu 

þeirra en hún hefur þó tekið nokkrum breytingum í gegnum tíðina. Frá árinu 1976 hafa 

jafnréttislögin verið endurskoðuð fjórum sinnum; árin 1985, 1991, 2000 og 2008. Meðal 

annars vegna þess að þau þóttu ekki skila nægjanlegum árangri en einnig í ljósi breyttra 

alþjóðasamninga sem Íslendingar eru aðilar að. En, ekki síst vegna breyttra hugmynda 

um áherslur og aðferðir á þessu sviði, sem kynntar voru í kaflanum hér á undan um 

forsendur fyrir jafnréttisfræðslu.  

Setning jafnréttislaga árið 1976 

Í 7. grein fyrstu eiginlegu jafnréttislaga Íslands, lögum um jafnstöðu kvenna og karla nr. 

78/1976 segir að í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum skuli veita fræðslu 

um jafnrétti kvenna og karla. Þá skuli kennslubækur og -tæki ekki mismuna kynjum. 

Í frumvarpi að lögunum er talað um fræðslu um jafnstöðu kynjanna, en samkvæmt 

breytingartillögu allsherjarnefndar kveða lögin á um fræðslu um jafnrétti kynjanna. 

Þetta er vert athygli þar sem hugtökin jafnrétti og jafnstaða hafa ekki sömu merkingu og 

sitt hvort að berjast fyrir jöfnum rétti eða jafnri stöðu. Ekki þarf lengur að berjast fyrir 

lagalegu jafnrétti kynjanna, þeim hluta jafnréttisbaráttunnar er lokið. Hvað varðar 
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opinber réttindi sitja kynin við sama borð, svo í dag snýst baráttan einmitt um að jafna 

stöðu og gildi kynjanna. Að uppræta kynjuð viðhorf sem takmarka persónufrelsi karla 

og kvenna. Því er áhugavert að árið 1976 var hafnað notkun hugtaks sem í dag þykir 

sjálfsagt, og núgildandi lög kveða á um jafnan rétt og jafna stöðu kynjanna. 

Svava Jakobsdóttir (1976a) alþingiskona spurði á alþingi hvort orðið jafnstaða væri 

ekki beinlínis villandi í þessu samhengi. Því að þótt öll þessi lagaákvæði væru góð og 

gild, sjálfsögð, eðlileg og nauðsynleg, þá væru það ekki lagaákvæðin ein sem tryggðu 

að kynin stæðu jöfn. Meira þyrfti að koma til. Ég tek undir með Svövu að lagaákvæði 

tryggja eingöngu jafnan rétt kynjanna, en tel þó nauðsynlegt að löggjafinn sýni fordæmi 

um vilja til að jafna stöðu kynjanna. Einmitt vegna þess að jafn réttur leiðir ekki 

sjálfkrafa til jafnrar stöðu, og er því þörf á markvissum aðgerðum samhliða 

lagasetningu. Vilborg Harðardóttir (1976) þingkona lagði fram breytingartillögu við 

frumvarpið um að brýna lagagreinina og vildi bæta við að kennslugögn skyldu, auk þess 

að mismuna ekki kynjunum, einnig miða að því að uppræta úrelta hlutverkaskiptingu 

kynjanna. Tillaga Vilborgar var ekki samþykkt, svo áfram ríkti áhersla í lögunum á 

jafnrétti í stað jafnstöðu. Kynjuð hlutverkaskipting, sér í lagi í námi og starfi, virðist þó 

engu að síður frá 1976 hafa verið þingmönnum hugstæð ef marka má umræður á alþingi 

um jafnréttisfræðslu í skólum. Þingumræða um jafnréttisfræðslu virðist því hafa farið 

heilan hring á 33 árum.  

Fjörugar umræður spunnust á sínum tíma á alþingi um þessi fyrstu jafnréttislög, en 

7. greinin um menntun og skólastarf olli þó ekki miklu fjaðrafoki. Gunnar Thoroddsen 

(1976) alþingismaður sagði í umræðum almennt viðurkennt að eitt af verkefnum 

skólanna væri að stuðla að jafnrétti kynjanna. Undir það tók Geirþrúður H. Bernhöft 

(1976) alþingiskona, en sagði þó ljóst að allt tæki sinn tíma. Í Noregi, t.d., væri 

endurskoðun námsbóka sífellt í gangi og búast mætti við að á Íslandi yrði þetta einnig 

löng barátta. Sigurlaug Bjarnadóttir (1976) þingkona sagði þessa lagagrein sjálfsagða, 

og að skólar landsins væru raunar farnir að vakna til meðvitundar um að þarna þyrfti að 

verða breyting á í skólastarfi. 

Endurskoðun jafnréttislaga árið 1985 

Í 10. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna nr. 65/1985 segir að í 

skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum skuli veita fræðslu um jafnréttismál. 

Kennslutæki og kennslubækur skuli ekki mismuna kynjum. Við náms- og starfsfræðslu 

skuli leitast við að breyta hinu venjubundna starfs- og námsvali kvenna og karla til 
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samræmis við tilgang laganna. Menntamálaráðuneytið beri ábyrgð á framkvæmd þessa 

ákvæðis í samráði við jafnréttisráð. Þessi grein frumvarpsins varð óbreytt að lögum.  

Svavar Gestsson (1985) þingmaður benti á í þingræðu sinni að við þessa 

endurskoðun var í fyrsta sinn nefndur ábyrgðaraðili fyrir ákvæðum jafnréttislaga um 

skólastarf. Að mati Jafnréttisráðs var það mjög nauðsynlegt þar sem menntunarákvæði í 

áðurgildandi lögum hefði verið örðugt viðfangs fyrir ráðið. Einkum vegna þess að ekki 

var kveðið á um að fræðsluyfirvöld væru ábyrg fyrir framkvæmd ákvæðisins, og ekki í 

valdi jafnréttisráðs að koma á fræðslu um jafnréttismál. 

Kvennalistakonur á alþingi voru ósáttar við ákvæðið um að leitast skyldi við að 

breyta kynbundnu starfs- og námsvali. Sigríður Dúna Kristmundsdóttir (1985) 

alþingiskona Kvennalistans sagðist í umræðum um endurskoðun laganna ekki endilega 

telja það réttu leiðina og minnti á þótt konur sæktu sífellt meira á hefðbundinn vettvang 

karla, væru karlar mun tregari til að sinna hefðbundnum kvennastörfum: ,,Ég held að 

það sé vænlegra að fara frekar þá leið að störf og námsbrautir séu jafnréttháar en að 

beina bæði konum og körlum inn á sömu brautirnar. Hver á þá að stunda þau störf sem 

ekki teljast karlastörf í dag eða stunda þær greinar sem konur eru í meiri hluta í í dag? 

Það gefur auga leið að þær starfsgreinar munu ekki leggjast niður og umrædd störf 

munu ekki leggjast af þótt slík breyting ætti sér stað og við stæðum því eftir með sama 

vandamálið og áður.” Sigríður Dúna taldi lausnina felast í breyttu starfsmati og lagðist 

því eindregið gegn þeirri áherslu jafnréttisfræðslu að breyta hefðbundnu starfs- og 

námsvali kvenna og karla. Hér sést hin sterka áhersla Kvennalistans á að breyta 

gildismati kynjanna, sem fjallað var um í kaflanum hér á undan. Í dag eiga hugmyndir 

Kvennalistans um sérstaka menningu kvenna á brattann að sækja, og meiri áhersla á 

valfrelsi einstaklingsins. 

Sigríður Dúna sagði í umræðum um frumvarpið 1985 að Kvennalistinn hafnaði 

þessum skilningi á jafnréttishugtakinu. Á stefnuskrá Kvennalistans stóð þá: Við setjum á 

oddinn hugmyndir um kvenfrelsi sem fela í sér rétt kvenna til að vera metnar á sínum 

eigin forsendum til jafns á við karla. Við leggjum til hliðar hugmyndir um jafnrétti sem 

fela í sér rétt kvenna til þess að fá að vera eins og karlar. Kvennalistinn mælti ekki með 

samþykkt þessa frumvarps til jafnréttislaga, m.a. vegna þess að þær töldu frumvarpið 

byggja á öðrum grundvallarhugmyndum um stöðu kvenna og karla en þeim sem 

Kvennalistinn lagði til grundvallar. Sú skoðun virðist þó ekki hafa einskorðast við 

þingkonur Kvennalistans, og að einhverju leyti myndaðist þverpólitísk kvennasamstaða 

á þingi um að jafna skyldi gildismat kynjanna. Ragnhildur Helgadóttir (1985) þingkona 
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Sjálfstæðisflokks tók t.d. undir með Sigríði Dúnu og sagðist ekki sjá vandamál við 

kynjaskiptan atvinnuveg. Aðalatriðið væri að skilningur væri á báða bóga á mikilvægi 

þessara starfa og að kyn yrði ekki hemill í starfsvali. 

Ragnhildur mælti þó með fræðslu í fjölskyldulífi sem stuðlaði að jafnrétti karla og 

kvenna, með því að jafna heimilisábyrgð og þar með vinnuábyrgð kynjanna. Hún sagði 

mikilvægasta atriðið í öllu skólastarfi í þessu sambandi að veita drengjum meiri 

menntun á sviði heimilisfræða og fjölskyldufræða, s.s. í umönnun barna, til þess að auka 

þennan skilning á báða bóga. Á þessum tíma væri orðið algengara en áður að karlar og 

konur væru samhent í heimilishaldi, enda hefðu ungir heimilisfeður fengið allt annars 

konar menntun að þessu leyti en næsta kynslóð þar á undan. Án slíks hugarfars, sem 

fengist með uppeldi og menntun, næðu lög sem þessi ekki tilgangi sínum.    

Mér þykja orð Ragnhildar fela í sér vissa mótsögn. Hún vildi jafna heimilisábyrgð 

kynjanna og gerði ráð fyrir að það myndi sjálfkrafa haldast í hendur við jafnari ábyrgð í 

atvinnulífinu. En Ragnhildur og Kvennalistakonur mæltu samt ekki með því að jafna 

kynjaskiptingu atvinnuveganna. Ég tek undir og er fyllilega sammála því að ójöfn 

ábyrgð kynjanna á heimilinu og í atvinnulífinu séu nátengd og tel þess vegna 

nauðsynlegt að vinna að jafnari stöðu á báðum sviðum. Líkt og heimilið er hefðbundið 

vígi kvenna og launavinna hefðbundið vígi karla, eiga kynin samkvæmt hefð og 

hlutföllum sitthverjar starfsstéttirnar. Hví að vinna eingöngu að því að jafna 

kynjahlutföll á milli heimilis og atvinnu, en ekki á milli starfsstétta? 

Kristín Halldórsdóttir (1985) alþingiskona sagðist þá telja lagasetningu engu breyta, 

eða harla litlu. Til að ná fram jafnrétti kynjanna þyrfti fyrst og fremst 

hugarfarsbreytingu, og slík hugarfarsbreyting yrði ekki lögskipuð. Hún teldi vænlegra 

að vinna að bættum hag kvenna með því að taka á þáttum sem valdið gætu 

hugarfarsbreytingu. Mér þykir því undarleg mótsögn að mótmæla lagafrumvarpi sem 

m.a. kveður á um fræðslu í skólum um stöðu kynjanna, með það að markmiði að valda 

hugarfarsbreytingu.  

Endurskoðun jafnréttislaga árið 1991 

Í 10. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 28/1991 segir að 

kynjum skuli ekki mismunað í skólum og öðrum mennta- og uppeldisstofnunum. 

Hvorki í námi og kennslu, almennum starfsháttum eða daglegri umgengni við 

nemendur. Á öllum skólastigum skuli veita fræðslu um jafnréttismál, m.a. með að 

leggja áherslu á að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, 
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fjölskyldulífi og atvinnulífi. Þess skuli gæta sérstaklega að kennslutæki og 

kennslubækur séu þannig úr garði gerð að kynjum sé ekki mismunað. Í náms- og 

starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skuli leitast við að kynna bæði piltum og stúlkum 

störf sem litið hafi verið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. 

Menntamálaráðuneytið beri ábyrgð á framkvæmd þessarar greinar í samráði við 

Jafnréttisráð. Ráðuneytið skuli fylgjast með þróun jafnréttismála í skóla- og 

uppeldisstarfi, m.a. með reglubundnum rannsóknum.  

Athygli vekur hið breytta orðalag varðandi náms- og starfsfræðslu. Í jafnréttislögum 

frá 1985 segir að leitast skuli við að breyta hefðbundnu náms- og starfsvali kynjanna, en 

það breyttist við endurskoðun laganna árið 1991 í að kynna skuli báðum kynjum 

hefðbundin karla- og kvennastörf. Í dag segir í lögunum að nemendur skuli óháð kyni 

hljóta fræðslu og ráðgjöf í tengslum við sömu störf.  

Þessi þróun þykir mér miður. Hér virðist nýfrjálshyggjan hafa tekið við, með áherslu 

sinni á einstaklinginn og valfrelsi – sem gefur oft lítinn gaum að því hversu ráðandi 

breyta kyn er í lífi einstaklings. Eldra orðalagið um að sýna nemendum hversu 

kynjaskipt atvinnulífið er, þykir mér betra leiðarljós í jafnréttisfræðslu en hið almenna 

jafnrétti að gæta skuli að jöfnum aðgangi nemenda að hvers kyns náms- og 

starfsfræðslu. Seinna í ritgerðinni verður fjallað nánar um þennan mun á jafnrétti 

nemenda annars vegar og fræðslu til þeirra um jafnréttismál hins vegar. 

Kvennalistaþingkonurnar Danfríður Skarphéðinsdóttir (1991) og Anna Ólafsdóttir 

Björnsson (1991) virðast þó hafa verið mér ósammála og töldu menntunarákvæði 

frumvarpsins mjög til bóta. Áður hefur verið fjallað um andstöðu Kvennalistans við 

ákvæði fyrri jafnréttislaga um að leitast skyldi við að breyta kynbundnu starfs- og 

námsvali. Að öðru leyti var ekki minnst á jafnréttisfræðslu í ræðum þingmanna við 

endurskoðun jafnréttislaga árið 1991. 

Endurskoðun jafnréttislaga árið 2000 

Í 19. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000 segir sem fyrr 

að á öllum skólastigum skuli veita fræðslu um jafnréttismál, m.a. með að leggja áherslu 

á að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og 

atvinnulífi. Í náms- og starfsfræðslu og við ráðgjöf í skólum skuli leitast við að kynna 

bæði piltum og stúlkum störf sem litið hafi verið á sem hefðbundin karla- eða 

kvennastörf. Þess skuli gæta sérstaklega að kennslu- og námsgögn séu þannig úr garði 

gerð að kynjum sé ekki mismunað. Menntamálaráðuneytið skuli fylgjast með þróun 
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jafnréttismála í skóla- og uppeldisstarfi og rannsóknum á sviði jafnréttismála. Efla skuli 

rannsóknir á stöðu kynjanna og miðla niðurstöðum þeirra markvisst innan skólastarfsins 

og til fjölmiðla.  

Athygli vekur að hin skýra klausa um ábyrgðaraðilann hvarf við þessar breytingar. Í 

lögunum frá 1991 og 1985 var menntamálaráðuneytið, í samráði við jafnréttisráð, gert 

ábyrgt fyrir framkvæmd þessarar lagagreinar, en í lögunum frá árinu 2000 segir 

eingöngu að ráðuneytið skuli fylgjast með þróun jafnréttismála í skólum. 

Þessi lagagrein frumvarpsins var samþykkt með örlitlum breytingum samkvæmt 

nefndaráliti og breytingartillögum félagsmálanefndar, breytingum sem ekki snerta 

jafnréttisfræðslu. Í öðrum breytingartillögum var heldur ekki minnst á skólafræðslu um 

jafnréttismál. Steingrímur J. Sigfússon alþingismaður fagnaði þeim breytingum sem 

gerðar voru á 19. greininni um skólastarf og sagði í þingræðu (2000b) að fyrir 

breytingarnar hefði þessi grein frumvarpsins verið einna hroðvirknislegast unnin og 

gölluð, og hefði tæpast getað staðist þannig. Steingrímur vísar til þess að í frumvarpinu 

stóð upphaflega að Háskóli Íslands bæri ábyrgð á að efla rannsóknir á stöðu kynjanna 

og miðla niðurstöðum þeirra markvisst innan skólastarfs og til fjölmiðla, en hæpið er að 

leggja þá áherslu eingöngu á eina háskólastofnun. 

Auk Steingríms minntust fjórar þingkonur sérstaklega í ræðum sínum á jafnrétti í 

skólum. Guðrún Ögmundsdóttir (2000) sagði mjög mikilvægt að jafnrétti væri eðlilegur 

hluti af kennslu og öðru skólastarfi, og að strákar og stelpur gætu séð sig sem jafningja. 

Kolbrún Halldórsdóttir (2000) taldi brýnt að skera upp herör gegn þeim þröngu og 

neikvæðu hugsunum er ríktu í samfélaginu í garð kvenfrelsis, það yrði t.d. gert í 

gegnum uppeldi. Kannanir sýndu að stúlkur byggju við mikið misrétti í menntakerfinu, 

og því þyrfti að ná að vekja þá í samfélaginu sem mest áhrif hefðu á uppeldi barna. Ásta 

Möller (2000) viðraði áhyggjur sínar af þeim hefðum sem skapast hefðu hér á landi í 

starfsvali kynjanna, t.d. væru konur 98% íslenskra hjúkrunarfræðinga. Nýleg könnun á 

störfum íslenskra ungmenna gæfi ekki til kynna að breytinga væri að vænta í þessum 

efnum, nema skólakerfið næði að snúa þróuninni við með jafnréttisfræðslu. Drífa 

Hjartardóttir (2000) sagði jafnrétti í menntun og skólastarfi mjög mikilvægt. Hún 

ítrekaði að gæta þyrfti sérstaklega að kennslutækni, og að kennslubækur væru þannig úr 

garði gerðar að kynjunum væri ekki mismunað. Hún sagði margar kennslubækur því 

miður enn mjög gamaldags, og sýndu oft og tíðum ekki rétta mynd af nútíma þjóðfélagi.  
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Endurskoðun jafnréttislaga árið 2008 

Þrátt fyrir töluverðar rökræður á alþingi um þær breytingar á jafnréttislögunum sem 

lagðar voru til í frumvarpi árið 2008, snerust þær að mestu um hlutverk jafnréttisráðs en 

ekki að greininni um menntun og skólastarf. Sú grein hélst óbreytt frá frumvarpi og varð 

að lögum. Af þeim sextán samtökum sem sendu inn umsagnir um frumvarpið var aðeins 

minnst á jafnréttisfræðslu í fjórum þeirra; í erindum frá Jafnréttisstofu, 

Kvenfélagasambandi Íslands, Rannsóknastofu í kvenna- og kynjafræðum og 

Femínistafélagi Íslands.  

Jafnréttisstofa (2007) sagði í umsögn sinni að eitt mikilvægasta svið jafnréttismála 

væri fræðsla og jafnréttisuppeldi. Einna helst vegna þess hve náms- og starfsval 

Íslendinga væri kynbundið. Rannsóknir hefðu leitt í ljós að jafnréttisfræðslu væri illa 

sinnt innan skólakerfisins og brýnt að bæta þar úr. Femínistafélagið (2007) sagði þörf á 

markvissum aðgerðum og að þessu löngu tilkomna lagaákvæði yrði fylgt. Mikilvægt 

væri að skólinn skoraðist ekki undan þeirri ábyrgð sem á hann félli. Femínistafélagið 

minnti á lista yfir fræðsluefni í jafnréttismálum sem til væri á grunnskólastigi, og sagði 

lítið hafa verið gert til að þjálfa kennara í notkun þess efnis. Kvenfélagasamband Íslands 

(2007) sagði að skipuleggja þyrfti betur en gert væri markvissa jafnréttisfræðslu á öllum 

skólastigum, og Rannsóknastofa í kvenna- og kynjafræðum (2007) sagði vissulega 

mikilvægt að fræða ungt skólafólk um jafnréttismál, en fræðsla fullorðinna væri ekki 

síður mikilvæg. Félags- og tryggingamálanefnd (2007) skilaði nefndaráliti um 

frumvarpið og tók sérstaklega fram að á vettvangi leik- og grunnskóla væri 

þýðingarmikið að fram færi markviss fræðsla um jafnrétti kynjanna, þar sem m.a. væri 

lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu.   

Í þingumræðum um frumvarpið fór lítið fyrir umræðum um jafnréttisfræðslu miðað 

við umfang umræðna um aðra þætti frumvarpsins, en þó komu fram afar jákvæð viðhorf 

í garð jafnréttisfræðslu og möguleika hennar á að jafna stöðu kynjanna. Þáverandi 

félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir (2007), benti á könnun sem sýndi 

kynbundin viðhorf íslenskra ungmenna varðandi væntinga til launa. Því væri mikilvægt 

að jafnréttis kynjanna væri gætt í skóla- og uppeldisstarfi, og því starfi fylgt vel eftir. 

Þess vegna kvæðu nýju lögin á um sérstakan jafnréttisráðgjafa innan 

menntamálaráðuneytis. En frá árinu 2000 hafa jafnréttislög kveðið á um að innan allra 

ráðuneyta skuli starfa jafnréttisfulltrúi. Nánar verður fjallað um jafnréttisráðgjafa og 

jafnréttisfulltrúa í kaflanum um menntamálaráðuneyti. 



 45 

Birkir Jónsson (2007) alþingismaður tók undir áhyggjur Jóhönnu af þessari könnun 

á launakröfum ungmenna, og sagði að bæði innan heimila og skólakerfisins þyrfti að 

fara fram meiri umræða um jafnréttismál. Róbert Marshall (2007) alþingismaður sagðist 

telja fulla ástæðu til að fara með þennan málaflokk niður í skólakerfið: ,,Ég hef stundum 

velt því fyrir mér hvort ekki væri full ástæða til að taka t.d. kynjafræði sem hefur verið 

kennd með nokkuð góðum árangri í Háskóla Íslands og færa niður í framhaldsskólana 

og jafnvel grunnskólana. Þar sem farið er yfir hlutverk kynjanna, ræddur og kynntur 

fyrir stúlkum réttur þeirra til jafnra launa, hvernig eigi að bera sig að við launaviðtöl 

o.s.frv. Þar mætti á sama tíma tala við unga menn og drengi um klám, þýðingu þess, og 

virðingu fyrir mannréttindum og mannlegri reisn.‖ Guðbjartur Hannesson (2007) 

alþingismaður sagði nýlegar kannanir sýna fram á afar ólíkar væntingar og sjálfstraust 

skólabarna eftir kyni. Skólinn, heimilin og samfélagið í heild mótuðu með einhverjum 

hætti mismunandi viðhorf, áræðni og kjark til að takast á við ný verkefni. Gegn þessum 

kynbundnu viðhorfum þyrfti að vinna. Pétur Blöndal (2007) alþingismaður hvatti til 

skoðunar á því af hverju konur sæktu ekki nógu mikið fram í atvinnulífinu, væru ekki 

nógu grimmar í að ná frama, skipta um starf o.s.frv. Hvort verið gæti að skólakerfið 

brygðist í að þjálfa ungmenni, sérstaklega konur, í að koma fram? Þetta þyrfi að skoða. 

Samfélagið þjálfaði börnin sín strax í bernsku undir ákveðin kynjahlutskipti og hlutverk, 

og þar væri kannski upprunin ástæðan fyrir kynjamisrétti. Slíkri kynjamótun til 

staðfestingar sagði Pétur eftirfarandi: ,,Ég var einu sinni í afmæli fimm ára barns og 

meðal gjafanna var dúkka, svo var greiðusett í bleikum pakkningum, þá dúkkuhús, síðan 

pottar og pönnur í bleiku og nú vil ég biðja háttvirta þingmenn að giska á hvers kyns 

barnið var. Það er ekki mikill vandi. Þetta var sko ekki drengur!” 

 

Jafnréttisfræðsla í grunnskólalögum 

Með setningu jafnréttislaganna árið 1976 var í fyrsta sinn kveðið á um lögbundna 

jafnréttisfræðslu í skólum. Eftir tilkomu jafnréttislaga voru grunnskólalög næst 

endurskoðuð árið 1991. Þótt lög um fræðslu barna og unglinga hafi vissulega verið til 

löngu fyrir árið 1991, miða ég af þessari ástæðu skoðun mína á grunnskólalögum við 

grunnskólalögin eins og þau litu út eftir endurskoðunina árið 1991. Grunnskólalög voru 

endurskoðuð aftur árið 1995, og nú síðast árið 2008. 

Í lögum um grunnskóla nr. 49/1991 er aðeins minnst á jafnrétti eða kyn í einni grein; 

48. grein um námskrár og kennsluskipan. En þar stendur að starfshættir grunnskóla 

skuli vera þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, búsetu, 
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stéttar, trúarbragða eða fötlunar. Líkt og í jafnréttislögum stendur þar einnig að í öllu 

starfi skólans skuli leggja áherslu á að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í 

samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. 

Þegar grunnskólalögin voru endurskoðuð árið 1995 var frumvarp samþykkt með 

þessari sömu klausu í 29. lagagrein um jafnan undirbúning kynjanna að virkri 

samfélagsþátttöku. En málsgreinin var felld út árið 2006 með lagabreytingum nr. 

98/2006. Hlutverk grunnskólans er skilgreint í 2. grein laganna; að búa nemendur undir 

líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Því þótti brottfellda málsgreinin 

einungis nánari útfærsla á þeirri grein, og óþarfi að binda áherslur í skólastarfi með 

þeim hætti. Þetta kemur fram í athugasemdum við einstaka greinar frumvarpsins. Þarna 

varð sumsé afturför, eini vísirinn að jafnréttisfræðslu var afnuminn úr grunnskólalögum. 

Þetta er í samræmi við almenna stefnu síðustu ára um að leggja sífellt minni áherslu á 

kynjabreytuna, og má mögulega tengja þeirri útbreiddu skoðun á Íslandi að jafnrétti sé 

þegar náð og jafnréttisstarf sé óþarfi. Einar Már Sigurðarson (2006) alþingismaður 

fagnaði þessum lagabreytingum og sagði í umræðum til bóta ef setningar hefðu verið 

teknar út mun víðar í lögunum. 

Af 21 innsendu erindi sem barst varðandi frumvarpið að lagabreytingunum gerði 

enginn umsagnaraðili athugasemd við þessa tilteknu breytingu. Utan Félags náms- og 

starfsráðgjafa (2006) sem gagnrýndi að ákvæðið væri fellt út, en ástæða gagnrýninnar 

var sú að þá félli út réttur nemenda til aðgengis að náms- og starfsráðgjöf. Réttur sem 

félagið teldi mikilvægt að væri lögbundinn. Gagnrýni félagsins sneri því ekki að þessu 

afturhvarfi í meðvitund um kynjabreytuna. Við endurskoðun laga um grunnskóla var 

klausinni um jafnan undirbúning nemenda fyrir samfélagið aftur bætt við árið 2008. 

Kristín Ástgeirsdóttir (1995) alþingiskona ræddi, í umræðum um endurskoðun 

grunnskólalaganna, einu málsgreinina um kyn sem eftir stóð lögunum; að kennslu- og 

starfshættir grunnskóla yrðu að koma í veg fyrir mismunun vegna kyns eða annarra 

breyta, og spurði hvað átt væri við með mismunun og hvernig staðið yrði að því að 

fylgja þessum markmiðum eftir: ,,Hvað eiga menn við með mismunun? Þýðir þetta að 

ekki megi kenna stelpum eða strákum sérstaklega? Hvernig skilja menn reglur eins og 

þessar? Við vitum að sumt námsefni sem notað er, er mjög mótað af gömlum 

kynjahlutverkum og er alls ekki til þess fallið að búa stelpur betur undir líf í 

lýðræðisþjóðfélagi eins og tilgangur með skólakerfinu er. Hvernig verður staðið að því 

að fylgja þessum markmiðum eftir? Hvernig verður staðað að námsefnisgerð? Hvað 
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meina menn með þessari mismunun?” Kristín lagði þó ekki fram breytingartillögu um 

að skerpa og skilgreina þessa málsgrein.  

Endurskoðun grunnskólalaga árið 2008 

Í nýjustu lögum um grunnskóla nr. 91/2008 segir í 25. grein um markmið náms að í 

aðalnámskrá skuli setja ákvæði um inntak og skipulag náms í jafnréttismálum. Þrátt 

fyrir að ákvæði um fræðslu um jafnréttismál í skólum hafi mátt finna í jafnréttislögum 

frá upphafi, var ekki sérstakt ákvæði um jafnréttisfræðslu í grunnskólalögum fyrr en við 

þessa síðustu endurskoðun árið 2008. Þetta misræmi í jafnréttis- og grunnskólalögum er 

rannsóknarefni út af fyrir sig. Hvernig má það vera að lög sem taka til sama efnis séu 

ekki samhljóða? Hvorum lögunum á þá að fylgja í þessu tilviki?  

Viðmælandi minn hjá menntamálaráðuneytinu segir áhersluna skýra í nýju 

grunnskólalögunum líkt og jafnréttislögum, þar sé vissulega ákvæði um 

jafnréttisfræðslu. Ný aðalnámskrá grunnskóla, sem nú sé í vinnslu, verði að fjalla 

sérstaklega um þetta þar sem í lögunum sé beinlínis talað um jafnréttismál sem hluta af 

markmiði náms. Viðmælandi minn úr röðum kennara kennaranema segir samstarfsfólk 

sitt almennt ekki þekkja til lagaákvæðisins um jafnréttisfræðslu, enda þyki 

jafnréttislögin ekki skipta miklu máli. Jafnréttislög um jafnréttisfræðslu í háskólum og 

grunnskólum gefi ekki vogarafl til að krefjast slíks skyldunáms innan kennarafræða. 

Ákvæði um jafnréttisfræðslu í nýjustu grunnskólalögunum verði þó erfitt að virða að 

vettugi, þar sem grunnskólalög og aðalnámskrá grunnskóla séu leiðarljós 

grunnskólakennara og kennara kennaranema. Viðmælandi minn  í menntamálaráðuneyti 

segir að aðalnámskrá grunnskóla byggi fyrst og fremst á grunnskólalögum, þau séu 

vinnuplagg ráðuneytisins við gerð námskráa. En auðvitað verði ráðuneytið að taka tillit 

til umhverfisins og fara eftir almennum lögum landsins, svo sem jafnréttislögum. 

Viðmælandinn bætir því við að auðvitað séu jafnréttislögin þó tiltölulega ný. Vera má 

að hann vísi hér til nýjustu lagabreytinganna sem gerðar voru árið 2008, en minna skal á 

að ákvæði um jafnréttisfræðslu í skólum hefur staðið í jafnréttislögum í 33 ár.  

Um frumvarpið að hinum nýju grunnskólalögum árið 2008 spunnust það miklar 

umræður á alþingi þann 22. maí 2008 að fresta þurfti þingfundi þegar hann hafði dregist 

fram yfir miðnætti. Þessar heitu rökræður snerust þó fyrst og fremst um ákvæði um 

kristilegt siðgæði, en ekki minnst orði á hið nýja ákvæði um inntak og skipulag náms í 

jafnréttismálum. Ef frá er talið að Sigurður Kári Kristjánsson (2008) alþingismaður 

sagði í ræðu að meirihluti ríkisstjórnar legði til að jafnréttismálum og trúarbragðafræði 
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yrði gert hátt undir höfði í þessari lagagrein. Þar vísaði hann til gagnrýni á þá tillögu að 

lögin skyldu kveða á um kristinfræðikennslu. Innlegg hans sneri því líklega ekki að 

fræðslu um jafnrétti kynjanna, heldur um jafnrétti í fræðslu um mismunandi trúarbrögð. 

Ákvæði um jafnréttisfræðslu var upphaflega ekki að finna í frumvarpinu að 

núgildandi grunnskólalögum. Orðinu jafnréttismálum var bætt inn í frumvarpið eftir að 

menntamálanefnd skilaði inn breytingartillögu þess efnis. Gera má því skóna að þessi 

breytingartillaga menntamálanefndar eigi upptök sín í innsendu áliti Jafnréttisstofu, en 

af 100 innsendum álitum um frumvarpið nefndi eingöngu Jafnréttisstofa 

jafnréttisfræðslu. Jafnréttisstofa (2007) minnti á ákvæði jafnréttislaga um að veita 

nemendum fræðslu um jafnréttismál, og sagði rannsóknir sýna fram á töluverðan 

misbrest á því að jafnréttisfræðslu væri sinnt í skólakerfinu. Jafnréttisstofa teldi því 

nauðsynlegt að vísa með skýrum hætti til þessara ákvæða jafnréttislaga til að tryggja að 

á öllum skólastigum yrði veitt fræðsla um jafnréttismál. Stofan hvatti menntamálanefnd 

til að fara vel yfir öll frumvörp um skóla með það að markmiði að tryggja að ákvæða 

jafnréttislaga yrði gætt og markmiðum þeirra er lúta að skólastarfi náð. 

Jafnréttisstofa (2007) segir í umsögn sinni að kveða þurfi skýrar að orði um að 

jafnrétti kynja í öllu skólastarfi verði tryggt, t.d. þyrfti 24. grein grunnskólalaga að 

tryggja að í aðalnámskrá grunnskóla væru ákvæði jafnréttislaga varðandi 

jafnréttisfræðslu uppfyllt. Þessi grein frumvarpsins var þó samþykkt óbreytt og því ekki 

kveðið á um markvissa jafnréttisfræðslu í lögunum, heldur er þar sett bann við 

mismunun og gerð krafa um jafnan undirbúning beggja kynja til samfélagsþátttöku. Þá 

segir í 2. grein laganna að starfshættir grunnskóla skuli m.a. mótast af jafnrétti. 

2. grein, 24. grein og 25. grein núgildandi grunnskólalaga nefna kyn eða jafnrétti. Í 

47. grein laganna um kæruheimildir kemur fram hvaða ákvæði laganna eru kæranleg til 

ráðherra, og engar þessara greina eru kæranlegar. Lögbundinn réttur grunnskólanema til 

náms í jafnréttismálum er ekki því kæranlegur samkvæmt grunnskólalögum. Í 

núgildandi jafnréttislögum segir hins vegar að sá sem af ásettu ráði eða vanrækslu brjóti 

gegn þeim lögum sé skaðabótaskyldur og brot geti varðað sektum. Bæði lög kveða á um 

jafnréttisfræðslu, en aðeins önnur hafa viðurlög við lagabrotum. 

Viðmælanda mínum í menntamálaráðuneytinu verður í viðtalinu við mig tíðrætt um 

hinn nýja anda í núgildandi grunnskólalögum, jafnréttismiðaða áherslu á nemandann 

sem einstakling en ekki einungis skjólstæðing skóla. Viðmælandinn vill upphefja hina 

greinilegu stefnubreytingu hvað varðar „mjúku― málin, s.s. mannréttindi, lýðræði, 

samfélag, borgaravitund og almenna velferð nemandans. Ákvæði er varða jafnrétti telur 



 49 

hann mjög sterk í nýju grunnskólalögunum, í það minnsta þegar komi að því að 

nemendur læri og skilji mikilvægi jafnréttis og annarra „mjúkra‖ mála. Það flokkist 

undir almenna velferð nemenda. Viðmælandinn spyr sig þó: ,,Er þetta nóg?” Þessi nýja 

stefna innan grunnskólalaganna er góð og gild, og mætti jafnvel skilgreina sem 

samþættingu; að vissir þættir (s.s. jafnréttishugsjón) skuli koma fram í öllum 

námsgreinum. En þessi markmið þyrfti að orða á skýrari hátt, eigi þau að falla undir 

lögbundna fræðslu um jafnréttismál. Lög um grunnskóla eru að mestu kynhlutlaus, en 

þar má finna fallegar hugsjónir sem auðveldlega mætti heimfæra á jafnréttisfræðslu og 

kynjameðvitað skólastarf ef kyn stæði þar skýrum stöfum. 

 

Lög um kennaramenntun 

Þótt jafnréttislögin hafi ávallt kveðið á um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum, hafa 

þau þó aldrei lagt sérstaka áherslu á fræðslu innan kennaramenntunar um jafnrétti 

kynjanna. Þrátt fyrir að sú fræðsla sé grundvöllur fyrir fræðslu á öðrum skólastigum, og 

hafi þannig margþætt hlutverk.  

Árið 1976, þegar frumvarp til fyrstu jafnréttislaganna lá fyrir, sendi 

Kvenréttindafélag Íslands inn umsögn og óskaði eftir að tryggt yrði í lögunum að 

menntun kennara tæki mið af jafnstöðusjónarmiðum, svo að kennarar viðhéldu ekki 

úreltri kynjaskiptingu í viðhorfum nemenda til verkaskiptingar (Svava Jakobsdóttir, 

1976b). Sem fyrr segir varð þetta þó ekki til að hnykkt væri sérstaklega á fræðslu í 

kennaranámi í jafnréttislögunum. Árið 2008 var lagt fram frumvarp til laga um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda. Jafnréttisstofa (2008) sendi inn umsögn um 

frumvarpið og benti á nauðsyn þess að allir kennarar og stjórnendur á öllum 

skólastigum hefðu þekkingu á jafnréttismálum, að tilvonandi kennarar á öllum 

skólastigum fengju í námi sínu fræðslu um kynjajafnrétti. Þekking væri forsenda þess að 

markmiðum jafnréttislaga varðandi menntun og skólastarf yrði náð, og grein laganna 

um inntak menntunar kennara ætti að taka mið af því. Í umræðum þingmanna um 

frumvarpið var þó ekki minnst á þessar ábendingar jafnréttisstofu. Í lögum um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda er ekki kveðið á um kynjafræði í 

kennaramenntun eða þekkingu skólastarfsfólks í jafnréttismálum.  

Eftir skoðun á kennsluskrám kennaranáms á Íslandi, sem gáfu til kynna að ekki væri 

fjallað um jafnrétti kynjanna í skyldunámi kennaranema, sendi ég menntamálaráðuneyti 

fyrirspurn og spurði hvers vegna ráðuneytið tryggði ekki jafnréttisfræðslu í 
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kennaranámi líkt og jafnréttislög krefðust. Ráðuneytið svaraði með vísan í 7. grein laga 

nr. 63/2006 um háskóla sem segir að háskólar ákveði sjálfir fyrirkomulag kennslu.  

Í svari ráðuneytisins kemur hins vegar ekki fram að í 11. grein háskólalaga segir að 

eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna fari annars vegar fram með innra mati 

háskólanna sjálfra og hins vegar með reglubundnu ytra mati. Menntamálaráðherra skuli 

setja reglur um eftirlit með gæðum kennslu og rannsókna í háskólum. Í 3. grein laga um 

háskóla segir ennfremur að ríkisrekinn háskóli sé sjálfstæð ríkisstofnun sem heyri undir 

menntamálaráðherra. Ráðherrann gefi út reglur
 
um viðurkenningu háskóla sem byggjast 

á alþjóðlegum viðmiðum um háskólastarfsemi. Í þeim skuli tilgreind skilyrði sem 

háskólar skuli fullnægja til að öðlast viðurkenningu. Skilyrðin lúti m.a. að fyrirkomulagi 

kennslu. Þessi ábyrgð menntamálaráðuneytis er viðurkennd í skýrslu um íslenska 

skólakerfið sem ráðuneyti gaf út árið 1998, en þar segir að menntamálaráðherra skuli 

hafa eftirlit með gæðum menntunar sem háskólar veiti og að þeir uppfylli ákvæði laga. 

Þá bendir ráðuneytið, í svari við fyrirspurn minni, einnig á 8. grein laga nr. 87/2008 

um menntun og ráðningu kennara og skólastjóra, en þar segir að menntamálaráðherra 

skuli setja reglugerð þar sem inntak menntunar kennara allra skólastiga sé nánar 

skilgreint með tilliti til lágmarkskrafna um vægi kennslu- og uppeldisfræða og vægi 

faggreina. Ráðuneytið segir vinnu við setningu slíkrar reglugerðar á lokastigi. 

 

Önnur umfjöllun um jafnréttisfræðslu á Alþingi 

Árið 1987(a) lagði Sigríður Dúna Kristmundsdóttir alþingiskona fram fyrirspurn til 

félagsmálaráðherra um framkvæmd jafnréttisfræðslu í skólum. Hún sagði engan vafa á 

að jafnréttisfræðsla væri ákaflega mikilvægur þáttur í að ná fram þeirri 

hugarfarsbreytingu sem nauðsynleg væri til þess að jafnrétti kvenna og karla yrði í 

reynd. Gagnkvæmar skyldur og réttindi karla og kvenna, þær kvenímyndir og 

karlímyndir sem dregnar væru upp í kennslubókum og öðrum kennslugögnum, og 

fræðsla um hvernig kynjamisréttinu væri háttað – allt væru þetta grundvallaratriði 

jafnréttisfræðslu og mikilvæg til að auka skilning á því hvað væri jafnrétti, hvers vegna 

það væri mikilvægt og hvar því væri einkum ábótavant. Án þessa skilnings yrði þessum 

málum seint komið í betra horf, og því væri jafnréttisfræðsla eitt af undirstöðuatriðum 

jafnréttis kvenna og karla. Sigríður Dúna spurði því þáverandi félagsmálaráðherra, 

Alexander Stefánsson, hvernig staðið hefði verið að jafnréttisfræðslu í skólum frá 

samþykkt jafnréttislaganna 1976, og hvernig jafnréttisfræðsla væri framkvæmd. 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word31#word31
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word31#word31
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word8#word8
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word10#word10
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word10#word10
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word10#word10
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word10#word10
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Alexander Stefánsson (1987) leitaði upplýsinga hjá jafnréttisráði, þar sem ráðið bar 

þá ábyrgð á framkvæmd þessarar lagagreinar í samráði við menntamálaráðuneyti. Í svari 

jafnréttisráðs segir að þegar árið 1977 hafi verið hafist handa við að koma á 

jafnréttisfræðslu og umræðu um jafnrétti í grunnskólum. Árið 1978 hafi verið haldinn 

fundur með námsstjórum, ráðgjafarnefnd jafnréttisráðs og jafnréttisráði, og í framhaldi 

af fundinum settur á stofn starfshópur sem skyldi hafa samvinnu við 

skólarannsóknadeild menntamálaráðuneytis um útgáfu námsbóka. Þessi hópur hafi þó 

aldrei tekið til starfa því svar frá menntamálaráðuneytinu hafi aldrei borist. Málið hafi 

verið tekið upp að nýju árið 1981. Ráðgjafarnefnd jafnréttisráðs hafi lagt áherslu á að 

jafnréttisfræðsla yrði tekin upp í grunnskólum. Farið hafi verið yfir námskrár ýmissa 

greina og í framhaldi haldnir fundir með námsstjórum. Einnig hefði tekist samstarf við 

Námsgagnastofnun sem hefði látið ráðgjafarnefnd jafnréttisráðs í té allt nýútgefið 

námsefni til yfirlestrar. Á árinu 1982 hafi verið haldið áfram með kynningu á 

jafnréttisfræðslu í skólum, auk yfirlestrar námsefnis. Árið 1985 hafi verið haldin 

kynning um jafnréttisfræðslu í Námsgagnastofnun, þar sem sýnd hafi verið kennslugögn 

og haldnir fyrirlestrar, einkum fyrir kennara. Í júní 1986 hafi verið haldið námskeið á 

vegum endurmenntunardeildar Kennaraháskóla Íslands, þar sem fjallað hafi verið um 

hvort skólinn stuðlaði að jafnri stöðu kynjanna eða hvort hann viðhéldi kynjamismun. 

Árið 1987 ættu sér svo stað viðræður á milli jafnréttisráðs og endurmenntunarstjóra 

Kennaraháskólans um framhald námskeiða, þar sem fyrst og fremst yrði unnið að 

viðhorfsbreytingu meðal kennara til jafnréttismála. Alexander sagði ríkisstjórnina vilja 

taka þessi mál föstum tökum, og að hann myndi að sjálfsögðu beita sér fyrir viðræðum 

um frekari framgang jafnréttismála í skólum. 

Hjörleifur Guttormsson (1987a) alþingismaður sagði, í umræðum um 

framkvæmdaáætlun ríkis frá 1986 um að koma á kynjajöfnuði, að allt sem lyti að 

jafnrétti, atriði er snertu fræðslumál og menntun, þyrftu að vera í stöðugri vinnslu og 

ekki annað hægt en að hvetja til þess að það væri gert. Jafnréttisfræðsla, fræðsla um 

fjölskyldumál, endurskoðun námsefnis og menntun kennara væru sjálfsagðir hlutir, þar 

sem átaks væri þörf til að ná fram leiðréttingu. Á utandagskrárumræðu um stöðu 

jafnréttismála í nóvember 1996, sagði Sigríður A. Þórðardóttir alþingiskona, einn 

mikilvægasta þáttinn í jafnréttisbaráttunni hvernig staðið væri að jafnréttismálum í 

skólakerfinu. Mikilvægt væri að fræðsla um jafnréttismál næði til kennara, 

skólastjórnenda og foreldra, og unnið að því að efla þennan þátt jafnréttisfræðslunnar.  
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Árið 1994(a) lagði Guðný Guðbjörnsdóttir alþingiskona fram fyrirspurn til 

menntamálaráðherra um framkvæmd jafnréttislaga. Hún spurði í hvaða skólum og á 

hvaða skólastigum væri veitt fræðsla um jafnréttismál, hvaða viðurlög væru við því að 

brjóta fræðsluákvæði jafnréttislaganna, og hver bæri ábyrgðina. Hvernig hefði 

menntamálaráðuneytið fylgst með þróun jafnréttismála í grunnskólum, og hefði það 

staðið fyrir reglubundnum rannsóknum í því skyni líkt og stæði í jafnréttislögum. 

Þáverandi menntamálaráðherra, Ólafur G. Einarsson (1995), svaraði fyrirspurninni á 

þann veg að allir skólar hefðu fengið send gögn frá ráðuneytinu um jafna stöðu kynja í 

skólum, og kennarar fjölmargra skóla fengið fræðslu og námskeið um jafnréttismál um 

styttri eða lengri tíma. Vitað væri að fjölmargir kennarar fléttuðu jafnréttisfræðslu inn í 

ýmis önnur viðfangsefni og beittu henni í daglegri umgengni og samskiptum við 

nemendur. Engum viðurlögum væri beitt við broti á þessari grein jafnréttislaganna. 

Menntamálaráðuneytið bæri ábyrgð á framkvæmd greinarinnar í samvinnu við 

jafnréttisráð. Fræðslustjóra bæri fyrir hönd ráðuneytisins að hafa umsjón og eftirlit með 

framkvæmd grunnskólalaga í samvinnu við skólanefndir og fræðsluráð. Skólastjórar 

grunnskóla bæru ábyrgð á faglegu starfi skólanna. 

Þá sagði Ólafur að menntamálaráðuneytinu bæri að fylgjast með þróun 

jafnréttismála í skóla- og uppeldisstarfi, m.a. með reglubundnum rannsóknum. Fram að 

þessu hefði þó engin slík rannsókn verið framkvæmd, en rannsóknir á sviði uppeldis- og 

skólamála væru af skornum skammti í íslensku skólakerfi. Nokkrir grunnskólar hefðu á 

undanförnum árum hlotið styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla vegna verkefna sem 

stuðluðu að jafnri stöðu kynjanna. Einnig hefði Ísland tekið virkan þátt í norrænu 

verkefni, NORD-LILIA, sem beindist fyrst og fremst að kennaramenntun og leiðum til 

að stuðla að jafnri stöðu kynja á þeim vettvangi. Guðnýju (1997) þóttu þessi svör 

„óskaplega stuttaraleg‖. 

 

Hvað dregur úr mætti laganna? 

Þrátt fyrir að lög hafi kveðið á um jafnréttisfræðslu í skólum í rúmlega þrjá áratugi, má 

deila um gagnsemi þessa lagaákvæðis þar sem ýmislegt virðist draga úr mætti laganna. Í 

næstu köflum ritgerðarinnar verður spurningum kastað fram um hvort lögin séu 

gagnslaus vegna óskýrra markmiða, ósamræmis í lögum og áhugaleysis um að 

framkvæma þau. Ein ástæða þess hve tregur almenningur virðist vera til að fylgja 

ákvæðum jafnréttislaga, gæti verið sú að stuðningur sjálfs löggjafans við lögin ristir 

fremur grunnt. Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti segir að fyrsta skrefið sé að 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/118/s/0596.html&leito=jafnr%E9ttisfr%E6%F0sl%2A#word2#word2


 53 

orðið jafnrétti sé einhvers staðar sýnilegt í lögunum, þó ekki væri annað. En hvaða gagn 

er að því að jafnréttishugtakið sé sýnilegt í lögum, ef þau lög eru ekki framkvæmd? 

Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi spyr einmitt til hvers við séum með lög í landinu ef 

við framfylgjum þeim ekki. 

Skortur á framkvæmdavilja? 

Löggjafinn virðist þrátt fyrir allt meðvitaður um að vilji til lagasetningar dugir skammt, 

fylgi lítil framkvæmdargleði. Í umræðum um tillögu Kvennalistans um úttekt á 

námsbókum og námskrám, sagði Kristín Ástgeirsdóttir (1994) alþingiskona að lítið 

þýddi að samþykkja markmið í jafnréttislögum, þegar kæmi svo ítrekað í ljós að 

lögunum væri ekki framfylgt. Hún sagði æ ljósara hvílíkur galli væri á 

framkvæmdarvaldinu að það fylgdi ekki eftir samþykktum lögum. Í umræðum um 

fyrirspurn sína til félagsmálaráðherra um framkvæmd jafnréttislaga árið 1994(b), minnti 

Guðný Guðbjörnsdóttir alþingiskona á að alþingi Íslendinga hafi, fyrst allra 

Norðurlandaþjóða, sett lög um jafnrétti kynjanna og endurskoðað þau reglulega. 

Hvernig stæði þá á því að ástand jafnréttismála væri svo langt á eftir því sem þekktist á 

hinum Norðurlöndunum? Væri lagatextinn sjálfur veikari eða hefði það eitthvað með 

framkvæmd laganna að gera og um leið raunverulegan vilja til jafnréttis og jafnrar stöðu 

kynjanna? Í hennar huga væri það tvímælalaust hið síðara. Það skorti vilja til 

framkvæmda, vilja til að nota þessi lög. 

Sigríður Dúna Kristmundsdóttir sagðist, á alþingi árið 1987(d), ekki geta séð að 

mikill áhugi hefði verið hjá íslenskum stjórnvöldum á því að framkvæma þau lög sem 

þau hefðu sjálf sett um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla. Ekki hefði t.d. tekist 

að fá eina stöðuheimild til að jafnréttisráð gæti sinnt fræðsluhlutverki sínu: ,,Það nær 

ekki nokkurri einustu átt að búa svo í haginn að ráðinu sé ekki fært að gegna þeim 

skyldum sem á það eru lagðar samkvæmt lögum og sýnir e.t.v. einna best (...) að til lítils 

er að samþykkja ný jafnréttislög ef hvorki er vilji né möguleiki til að framfylgja þeim. 

Þá skipta slík lög akkúrat engu máli. Þau eru varla pappírsins virði.”  

Við setningu fyrstu jafnréttislaganna benti Sigurlaug Bjarnadóttir (1976) 

alþingiskona á að lögin fælu í sér grundvallarbreytingar sem yrðu ekki framkvæmdar 

með einu pennastriki eða lagaboði. Hugsunarháttur og viðhorf manna væru margfalt 

erfiðari viðureignar til breytinga en annað. Því mælti hún eiginlega gegn því að lögin 

kvæðu of fast á. Það væri hyggilegra að fara sér nokkuð hægt í að fastbinda í lögum 

atriði sem stríddu á móti rótgrónum venjum gegnum margar kynslóðir: ,,Í áhuga okkar 
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á að koma á hinni fullkomnu jafnstöðu þarf að fara með nokkurri gát. Það getur verið 

óheillavænlegt að fara of geyst, við kunnum að missa jafnvægið og jafnvel tapa 

áttunum.”   

Árið 1987(b) sagði Sigríður Dúna Kristmundsdóttir að jafnréttisfræðsla væri 

skammt á veg komin, og benti því til staðfestingar á framkvæmdaáætlun 

félagsmálaráðherra frá 1986 til fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti 

kynjanna. Einn liður framkvæmdaáætluninnar var að hrinda í framkvæmd ákvæðum 

jafnréttislaga um jafnréttisfræðslu. Þótt greinilega væri skriður kominn á málið sagði 

Sigríður Dúna (1987c) augljóst að fram að því hefðu framkvæmdir verið heldur litlar. 

Ekki þótti henni hátt risið á áætluninni og benti á að ákvæði, sem þá hefðu verið í lögum 

í 11 ár, væru nú sett fram sem markmið sem ná skyldi á næstu fjórum árum: ,,Ég hefði 

haldið að það væri sjálfsagt mál að framkvæma gildandi lög og það þyrfti ekki að setja 

það í sérstakar framkvæmdaáætlanir að framkvæma þau. Svo virðist hins vegar vera. 

Og sýnir það okkur í rauninni sorglega stöðu þessara mála hér á landi.‖ Hjörleifur 

Guttormsson (1987a) alþingismaður tók undir þetta og kallaði í hæðni 

framkvæmdaáætlunina stórmannlega, þótt vissulega mætti segja að seint væri betra en 

aldrei. Þetta seinlæti væri dæmigert megineinkenni alls þess er snerti leiðréttingu og 

framkvæmd á ákvæðum laga og reglugerða um jafnrétti kynja.  

Skortur á fjármagni? 

Hjörleifur Guttormsson (1987b) alþingismaður sagði í umræðum um skýrslu um stöðu 

jafnréttismála frá 1986, vissulega mjög þýðingarmikið að unnið væri gegn rótgrónum 

fordómum. Sama gilti að sjálfsögðu um skólana og fræðslu innan skólakerfisins um 

stöðu kynjanna. Mikilvægt væri að á því væri tekið og það hlutverk rækt sem lög kvæðu 

á um. En þetta kæmi fyrir lítið ef framlög til skólamála og þeirra sem störfuðu í skólum 

landsins væru með þeim hætti sem raun bæri vitni. Í umræðum um fyrirspurn Sivjar 

Friðleifsdóttur til menntamálaráðherra um jafnréttisfræðslu í skólum, sagðist Svavar 

Gestsson (1996) alþingismaður þeirrar skoðunar að til þess að ná árangri í 

jafnréttisfræðslu í skólum yrði að efna til sérstaks átaks í þeim efnum og verja til þess 

fjármunum. Ekki dygði að setja almenn ákvæði inn í aðalnámskrá. Jafnréttismál ættu 

alltaf að vera á dagskrá, vera sífellt verkefni og starfsemin viðvarandi. Vandinn væri að 

menn hefðu ekki gert sér grein fyrir þessu, en hlypu aðeins í jafnréttismálin þegar svo 

stæði á. Þvert á móti ætti menntamálaráðuneytið stöðugt að vera með fólk í þessu 

verkefni.  
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Árið 1994 lögðu Kvennalistaþingkonurnar Guðný Guðbjörnsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir, Anna Ólafsdóttir Björnsson, Guðrún J. Halldórsdóttir og Björk 

Jóhannsdóttir fram tillögu til þingsályktunar um úttekt á námskrám og kennslubókum 

með hliðsjón af menntunarákvæðum jafnréttislaga. Tillagan mælti með að rækilega yrði 

athugað hvort einhver jafnréttisfræðsla ætti sér stað í íslenskum skólum, hvernig það 

námsefni sem gefið hefði verið út væri notað og hvort námskrár tækju mið af því að 

bæði kynin væru búin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og 

atvinnulífi. Tillagan var einróma samþykkt og vísað til síðari umræðu en virðist svo 

hafa dagað uppi í menntamálanefnd ef marka má netsíðu Alþingis sem segir tillöguna 

hafa verið til umfjöllunar í nefndinni síðan 17. febrúar 1995. Í innsendum erindum um 

þessa tillögu sést berlega hversu lítil trú er á lögum og nefndarvinnu, því sjaldan fylgi 

fjármagnið sem til þarf.         

Landssamtökin Heimili og skóli (1995) sögðu tillöguna þarfa og góða, en eins og 

annað til lítils gagns ef ekki yrði hægt að nýta niðurstöðurnar til úrbóta í skólakerfinu. 

Þar segði þeim svo hugur um að námsbækur væru bara hluti vandans. Menntamálanefnd 

hlyti að vera kunnugt um hina alvarlegu fjárhagsstöðu Námsgagnastofnunar eftir 

langvarandi aðhaldsaðgerðir og niðurskurð. Því væri ljóst að báglega horfði með 

nýútgáfu og endurskoðun námsefnis. Ekki væri því hægt að setja af stað nema brot af 

þeim verkefnum sem þyrfti að vinna: Það er gott og fallegt að setja af stað vinnuhópa 

um hin ýmsu mál, en í ljósi reynslunnar sýnist okkur það til lítils að skoða námsbækur 

og komast að því að þar eru alltof margar mömmur að elda mat og allir pabbar að 

vinna á gröfu ef ekki eru til peningar til að búa til nýjar bækur eða myndskreytingar. Ef 

hins vegar niðurstöður slíks vinnuhóps leiða til þess að landsfeðurnir vakna upp með 

andfælum og telja nauðsynlegt að setja fjármagn í námsgagnagerð þá er það til mikilla 

bóta.        

Í áliti Sambands foreldrafélaga í grunnskólum Reykjavíkur (1995) (Samfok) stóð að 

líklega endurspegluðu kennslubækur hversu rólega hefði miðað í átt til jafnréttis á 

Íslandi, og því væri góð tillaga að gera úttekt á þeim. En í leiðinni ætti að endurskoða þá 

niðurskurðarstefnu sem ríkt hefði í þessum efnum og í skólamálum almennt. Litlu skipti 

hve lengi og myndarlega nefndir ynnu störf sín ef engir væru fjármunirnir til að tryggja 

að farið yrði að tillögum um úrbætur. Kennarasamband Íslands fagnaði þessari tillögu 

en óskaði eftir að tryggt yrði að úttekt á námskrám og kennslubókum yrði fylgt eftir 

með aðgerðum.  

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/118/s/0287.html&leito=jafnr%E9ttisfr%E6%F0sl%2A#word2#word2
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Í erindi Námsgagnastofnunar (1995) sagði að starfsmönnum þætti afar mikilvægt að 

kynjum væri ekki mismunað í námsefni eða staðalímyndir styrktar, og að stofnunin 

gerði sitt besta til að koma í veg fyrir það. Gamalt efni sem bryti í bága við nútíma 

hugmyndir um stöðu og hlutverk kynjanna hefði verið tekið af skrá eftir því sem hægt 

væri. Það væri þó ekki auðvelt nema nýtt námsefni um sama efni væri komið á markað. 

Sú þróun væri því háð fjármagni, og vegna fjárskorts væri þróunin hæg. 

Kennarasambandið (1995) tók undir þetta og kallaði gagnrýni á Námsgagnastofnun og 

námsefnishöfunda ómaklega, þar sem stofnunin hefði staðið sig með ágætum þrátt fyrir 

árvissan niðurskurð. Sambandið teldi afar mikilvægt að tryggt yrði með auknum 

fjárveitingum að Námsgagnastofnun yrði gert kleift að sinna lögbundnu hlutverki sínu. 

Þá bentu Samfok, Kennarasambandið og Námsgagnastofnun á að fjármagnsskortur 

skólanna væri vandamál sem hefði áhrif á að skólar notuðu fremur gamalt úrelt efni í 

stað þess að kaupa nýtt.         

Að lokum kvartaði Námsgagnastofnun yfir því að í ályktuninni væri ítrekað vitnað 

til rannsókna sem sýndu að námsbækur, s.s. þær í boði hjá Námsgagnastofnun, 

fullnægðu ekki jafnréttislögum. Stofnunin hefði þó aldrei fengið slíkar ábendingar, og 

þætti því erfitt að bregðast við. Slíkar kannanir væru væntanlega gerðar í því skyni að 

bæta ástandið, og því undarlegt að niðurstöðunum skyldi ekki komið á framfæri við 

Námsgagnastofnun.  

Orðin tóm? 

Í skýrslu um framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum frá 1986 eru 

markmið um að veita fræðslu um jafnrétti kynjanna í skólum og í námi verðandi 

kennara. Á árunum 1993 til 1997 átti að vinna að því að starfsfólk allra skólastiga ætti 

kost á fræðslufundum og námskeiðum um jafnrétti og jafna stöðu kynja í skólum 

(Þingsályktun um framkvæmdaáætlun til fjögurra ára um aðgerðir til að ná fram 

jafnrétti kynjanna 1993-1997, 1992-1993). Árin 1998 til 2001 átti að efla 

jafnréttisfræðslu nemenda og kennara (Þingsályktun um framkvæmdaáætlun til fjögurra 

ára um aðgerðir til að ná fram jafnrétti kynjanna 1998-2001, 1998), og aftur árin 2002 

til 2004 (Skýrsla félagsmálaráðherra um stöðu framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnarinnar 

til að ná fram jafnrétti kynjanna 2002-2004, 2003–2004). Á árunum 2004 til 2008 voru 

uppi hugmyndir um að kanna hvort verðandi kennarar fengju undirbúning í fræðslu um 

jafnréttismál (Samandregnar upplýsingar um meðferð Alþingis á þingsályktun um 

áætlun í jafnréttismálum til fjögurra ára 2004-2008, e.d.), og í skýrslu um stöðu og 
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þróun jafnréttismála árið 2009 er enn á ný markmið um að kynjafræði verði innleidd í 

kennaramenntun og endurmenntun kennara. Þrátt fyrir þessa löngu sögu markmiða 

yfirvalda um að bæta jafnréttisfræðslu innan kennaranáms, er ekki kveðið á um slíkt í 

lögum um kennaramenntun nr. 87 frá árinu 2008.     

Árið 1996(a) lagði Siv Friðleifsdóttir alþingiskona fram fyrirspurn til 

menntamálaráðherra um jafnréttisfræðslu í skólum. Hún spurði hvernig ráðherrann 

hygðist bregðast við niðurstöðum úr könnun ráðuneytisins sem sýndi að 

jafnréttisfræðsla væri ekki skipulögð sérstaklega í 85-90% grunn- og framhaldsskóla. 

Siv sagði það afar jákvætt að menntamálaráðuneytið hefði á undanförnum árum unnið 

að því að móta stefnu og setja markmið um jafna stöðu kynjanna í skólum. Skýrslur og 

rit hefðu verið send skólunum, m.a. til að veita upplýsingar og vera kennurum til 

leiðbeiningar í jafnréttismálum, en því miður kæmi fram í ofangreindri könnun að þessi 

rit væru ekki eða lítið sem ekkert notuð. Á þessum tíma stóð fyrir dyrum endurskoðun á 

aðalnámskrám, og spurði Siv menntamálaráðherra hvort til greina kæmi að skipuleggja 

þar sérstaklega jafnréttisfræðslu í skólum.    

Þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason (1996b), svaraði því til að þau sem 

ynnu að endurskoðun aðalnámskrár fyrir grunn- og framhaldsskóla myndu fá sérstök 

fyrirmæli um að jafnréttisfræðsla fengi verðugan sess í námskránni. Siv (1996b) spurði 

á móti hvað það þýddi nákvæmlega; hvort til stæði að skylda skólana til að taka upp 

sérstaka og skipulagða jafnréttisfræðslu? Það vildi hún sjálf, því annars óttaðist hún að 

þessum málum yrði ekki nógu vel fyrir komið. Björn (1996c) endurtók þá einfaldlega 

að jafnréttisfræðslan fengi verðugan sess í aðalnámskránni, það væri skynsamlegasta 

leiðin til frambúðar. Yrði jafnréttisfræðsla hluti af aðalnámskrá grunn- og 

framhaldsskóla þá yrði fræðsla í þeim málum hluti af starfsskyldu þeirra er störfuðu í 

skólum. Það væri alveg ljóst, og það væri hans ætlan. Athygli vekur að þrátt fyrir að 

Björn hafi ítrekað að jafnréttisfræðsla fengi verðugan sess í aðalnámskrá, var samt óljóst 

hvort hún yrði hluti af aðalnámskránni og starfsskyldu kennara. Hvað þýðir að fá sess í 

námskrá en vera þó ekki hluti af henni?     

Hjörleifur Guttormsson (1996) alþingismaður sagði þá þörf á að ráða bót á þessum 

verulegu brotalömum í sambandi við jafnréttisfræðslu og taldi ýmislegt í svari 

ráðherrans vísa á réttar leiðir og gefa von um að verið væri að vinna að endurbótum. 

Ekki síst ef þessi mál yrðu tekin föstum tökum í sambandi við gerð og endurskoðun á 

námskrám. Arnbjörg Sveinsdóttir (1996b) alþingiskona fagnaði því að fram færi mjög 

ítarleg vinna í ráðuneytinu varðandi jafnréttisfræðslu, og sagði gott hve ráðherranum 
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þætti mikilvægt að koma málefninu í gott horf. Jafnréttisfræðsla væri nauðsynleg vegna 

þeirrar viðhorfsbreytingar sem þyrfti að verða í þjóðfélaginu. Viðhorf ungmenna 

mótaðist í námi og starfi í uppvextinum og þess vegna væri þetta eitt af þeim 

grundvallaratriðum sem horfa þyrfti til í fræðslumálum hjá ungviðinu. Í 

utandagskrárumræðu árið 1996(a) sagði hún að jafnréttisfræðsla væri mjög mikilvægur 

þáttur í menntun þjóðarinnar. Siv Friðleifsdóttir (1996c) sagði þá að þessu yrði að taka 

á, því fólk mótaðist mest í skólakerfinu og spurði, árið 1996(b) í umræðum um 

fyrirspurn sína til menntamálaráðherra um jafnréttisfræðslu í skólum, hvernig í 

ósköpunum sú viðhorfsbreyting ætti að eiga sér stað hratt og vel ef skólarnir stæðu sig 

svo illa í jafnréttisfræðslu sem raun bæri vitni. 

Í verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins, Menning og menntun – forsenda 

framtíðar (1997a), segir að sú aðalnámskrá grunnskóla skuli taka mið af áherslu á 

jafnrétti kynjanna. Á morgunverðarfundi Kvenréttindafélags Íslands þann 23. febrúar 

1996(a), ítrekaði menntamálaráðherrann Björn Bjarnason þessa áherslu á 

jafnréttisfræðslu innan skólakerfisins og sagði að sem fyrst yrði metið hvernig hægt 

væri að bæta hana. Stærsta nýja verkefnið á sviði menntamála væri endurskoðun 

aðalnámskrár fyrir grunnskóla. Í námskrám yrðu skýr markmið þannig að öllum yrði 

ljóst að hverju væri stefnt með kennslunni. Mikilvægt væri að við endurskoðun 

aðalnámskrár yrði tekið mið af jafnrétti og stöðu kynjanna, og aukin áhersla lögð á 

náms- og starfsfræðslu. Námskrár væru lykill að breyttum áherslum í skólastarfi, og þær 

yrði að nýta að fullu til að efla jafnréttisfræðslu í skólunum. Eitt af því mikilvægasta 

sem menntamálaráðuneytið gæti gert, sagði Björn vera að stuðla að því að 

jafnréttisfræðsla væri sjálfsagður og eðlilegur hluti menntakerfisins. Lagabreytingar, 

nýir sjóðir eða stofnanir myndu nefnilega ekki verða til þess að koma á fullkomnu 

jafnrétti. Misrétti fælist fyrst og fremst í þeim viðhorfum sem ríkjandi væru til kynjanna. 

Skólakerfið væri lykill að varanlegri viðhorfsbreytingu, því menntun mótaði að miklu 

leyti viðhorf, venjur og atferli fólks. Hann myndi því beita sér fyrir eflingu 

jafnréttisfræðslu á kjörtímabilinu. 

Þann 1. júní árið 1999 tók svo gildi ný aðalnámskrá grunnskóla, endurskoðuð af 

menntamálaráðuneyti undir stjórn Björns Bjarnasonar. Þar var ekki að finna sérstaka 

námsgrein um jafnréttisfræðslu. Í kafla um menntamálaráðuneytið má sjá nákvæma 

greiningu á núgildandi aðalnámskrá grunnskóla sem byggir á þessari námskrá Björns. 
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Samantekt 

Hér hefur verið litið yfir þróun jafnréttis- og grunnskólalaga með tilliti til 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum. Frá setningu fyrstu jafnréttislaga Íslands árið 1976, 

hafa lögin kveðið á um fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum. Lagagreinin um 

þessa fræðslu hefur tekið breytingum í gegnum tíðina, sem er til marks um þær ólíku 

áherslur sem lita jafnréttisumræðu á hverjum tíma. Frá árinu 2008 hafa grunnskólalög 

einnig kveðið á um nám í jafnréttismálum. Jafnréttisfræðsla hefur lengi verið til umræðu 

á alþingi og hafa sumir þingmenn ítrekað mikilvægi hennar og möguleika til að koma á 

kynjajöfnuði.  

Þrátt fyrir að lög hafi kveðið á um jafnréttisfræðslu í rúmlega þrjá áratugi, má deila 

um gagnsemi þessa lagaákvæðis þar sem ýmislegt virðist teppa framkvæmd laganna. 

Vilji til að framkvæma lögin mætti rista dýpra hjá löggjafanum, sem m.a. fælist í auknu 

fjármagni í málaflokkinn, hraðari meðferð slíkra mála, skýrari markmiðum og samræmi 

í lögum.  
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4. Grunnskólar 

 

Ekki eru til nýleg gögn sem sýna stöðu lögbundinnar jafnréttisfræðslu í íslenskum 

grunnskólum, en ýmislegt bendir þó til að henni sé þar almennt illa sinnt. Í það minnsta 

ekki skipulega sinnt, því tilhneiging er til að telja ákvæðum um jafnréttisfræðslu 

framfylgt með umræðu innan ýmissa námsgreina, fremur en að jafnréttisfræðslan sé 

markviss hluti stundatöflunnar. Til að fá hugmynd um stöðuna í dag styðst ég við 

tilraunaverkefni á vegum Jafnréttisstofu og fleiri aðila, þar sem nokkrir leikskólar og 

grunnskólar sinntu tímabundinni jafnréttisfræðslu á vorönn 2009. 

 Ákvæði í jafnréttislögum um að á öllum skólastigum skuli nemendur hljóta fræðslu 

um jafnrétti kynjanna virðist ekki duga til að tryggja þá fræðslu, því margir þættir ráða 

því hvort jafnréttisfræðsla er til staðar í grunnskólum. Aðalnámskrá grunnskóla er 

lögbundið vinnuskjal allra grunnskóla svo innihald hennar hefur mest að segja um 

skólastarfið. Nánar verður fjallað um aðalnámskrána í 6. kafla um 

menntamálaráðuneytið, og hún innihalds- og orðræðugreind til að kanna hvort hún 

kveði á um jafnréttisfræðslu. En þótt aðalnámskráin setji grunnskólum ramma um 

kennsluna, hafa þeir talsvert frelsi til að útfæra markmið hennar eftir eigin höfði í 

skólanámskrá. Bæði skólastjórnendur og sveitarfélög koma að gerð skólanámskrár, svo 

viðhorf þeirra og kennara virðast ráða miklu um hvort jafnréttisfræðsla fái þar verðugan 

sess. Viðhorfin eru iðulega í þá átt að jafnréttisumræða sé óþörf í íslensku 

jafnréttissamfélagi, og margt mikilvægara sem þurfi að komast að á of stuttum 

skóladegi.  

Í þessum kafla verða skoðuð gögn sem gefa hugmynd um stöðu jafnréttisfræðslu 

í grunnskólum, hvort hún sé til staðar og þá með hvaða hætti. Fyrrnefnt tilraunaverkefni 

Jafnrétti í skólum verður kynnt, og þeir þættir sem virðast hafa áhrif á það hvort 

jafnréttisfræðslu sé sinnt í grunnskólum; s.s. námsefni skólanna, skólastefna 

Kennarasambandsins, frelsi hvers skóla utan aðalnámskrár grunnskóla, og viðhorf þeirra 

sem koma að ákvörðun um jafnréttisfræðslu í hverjum grunnskóla. 

 

Staða jafnréttisfræðslu í grunnskólum 

Ekki eru til nýleg gögn frá menntamálaráðuneytinu um stöðu jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum, þar sem ráðuneytið hefur ekki rannsakað hana síðan veturinn 1995-1996. 
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En spurningalistar voru sendir til allra grunn- og framhaldsskóla landsins í nóvember 

1995 og ítrekun send í febrúar 1996. Af 213 grunnskólum bárust svör frá 164, sem gefur 

77% svörun. Tilgangur könnuninnar var að afla upplýsinga um hvernig staðið væri að 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum. Um 36% svarenda sögðu að engin jafnréttisfræðsla færi 

fram og 85% svarenda sögðu jafnréttisfræðslu ekki sérstaklega skipulagða í skólanum. 

Aðeins 7% svarenda sögðust taka jafnréttisfræðslu fyrir á sérstökum námskeiðum, og 

16% sögðust fjalla um hana í skólanámskrá eða námsvísi (Jóhann Ásmundsson, 1997). 

Guðný Guðbjörnsdóttir alþingiskona lýsti á alþingi árið 1996 yfir furðu sinni á að 

meirihluti grunnskóla segðist sinna óskipulagðri jafnréttisfræðslu, að hvorki 

skólanámskrár né jafnréttisáætlanir virtust vera mikið notaðar í þessum tilgangi. Hún 

hefði sjálf kynnt sér þessi mál mjög vel og staðið að því að fræða kennara um þau, og 

væri alveg ljóst að það mjög erfiðlega gengi að koma jafnréttisfræðslu inn í skólana. 

Í viðtali við mig segist viðmælandi í menntamálaráðuneyti ekki hafa trú á að staðan 

sé mikið betri í dag, og telur jafnréttisfræðslu enn veikan hlekk í kennslu. Ráðuneytið 

hafi kannað stöðuna varðandi mannréttindafræðslu í skólum, og fengið óljós svör. 

Mannréttindafræðsla væri augljóslega ekki eitthvað sem áhersla væri lögð á, og 

viðmælandinn segist viss um að svipað sé uppi á teningnum með fræðslu um jafnrétti 

kynjanna. Þegar ég gaf ímyndað dæmi um að ég ætlaði að sekta þá skóla sem brytu 

lagaákvæði um jafnréttisfræðslu, ítrekaði viðmælandinn vantrú sína á skipulagðri 

jafnréttisfræðslu með hlátri og orðunum: Já þá gerðir þú nú ekkert annað! Ragnhildur 

B. Bolladóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir gerðu árið 2007 rannsókn á viðhorfum 

grunnskólakennara til jafnréttis og jafnréttisfræðslu, sem leiddi í ljós að ýmislegt bendir 

til þess að jafnréttisfræðslu í grunnskólum sé ekki sinnt eins og lög gera ráð fyrir. 

Óbein jafnréttisfræðsla 

Í ofangreindri könnun frá árinu 1996 sögðu 28% svarenda að jafnréttisfræðsla kæmi inn 

í allt skólastarfið. Í 43% þeirra grunnskóla, sem sögðust sinna jafnréttisfræðslu, var hún 

tekin fyrir í ákveðnum námsgreinum og í ákveðnum þemum/verkefnum í 29% 

grunnskóla. 81% svarenda sögðu alla kennara (þ.e. bekkjarkennara) sinna 

jafnréttisfræðslunni, en 11% að í grunnskólum sinnti ákveðinn hópur kennara 

jafnréttisfræðslu (Jóhann Ásmundsson, 1997). 

Skólastjórarnir sem svöruðu spurningalistunum voru beðnir að skýra nánar frá 

útfærslu jafnréttisfræðslunnar, sem í flestum tilvikum reyndist óbein og ætti sér einna 

helst stað innan kristinfræða og samfélagsfræða. Flestar athugasemdir voru á borð við: 
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„Hún er ekki kennd markvisst en kemur inn í umræðuna í ýmsum greinum; Það er erfitt 

að meta tímafjölda; Samofið annarri kennslu; Reynt að sinna þessari fræðslu almennt í 

öllum greinum; Kennarar ræða þessi mál.”  

Sumir skólastjóranna töldu þessa óbeinu jafnréttisfræðslu mikla: „Jafnréttisfræðsla 

er samþætt öllum námsgreinum; yngri nemendur eru stöðugt í kennslu um þessi mál í 

öllum samskiptum; Jafnrétti er oft tekið til umræðu og kemur fram í öllum greinum 

daglega; Ekki skipulögð kennsla en mikið rætt og lögð áhersla á þennan þátt almennt; 

Jafnréttisfræðsla hefur ítrekað verið tekin fyrir á fundum kennara og skólastjórnenda.” 

En aðrir tóku veikar til orða: „Jafnrétti er tekið fyrir í samfélagsfræði alltaf öðru hvoru; 

Fjallað um jafnrétti þegar námsefnið gefur tilefni til; Reynt að koma jafnréttisfræðslu 

að í almennri umræðu, þar sem því verður við komið; Þau tækifæri notuð sem gefast.‖ 

(Menntamálaráðuneytið, 1997c). Þáverandi menntamálaráðherra, Björn Bjarnason 

(1996a), taldi því augljóst að jafnréttisfræðsla færi fram í mörgum skólum þótt hún væri 

ekki skipulögð sem sérstakt verkefni.  

Í núgildandi jafnréttislögum segir að skólar skuli búa bæði kynin jafnt undir virka 

þátttöku í samfélaginu, atvinnulífi og fjölskyldulífi, og að í náms- og starfsfræðslu og 

við ráðgjöf í skólum skuli piltar og stúlkur óháð kyni hljóta fræðslu og ráðgjöf í 

tengslum við sömu störf. Í könnuninni 1996 töldu 64-69% svarenda mikla eða talsverða 

fræðslu veitta til að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, atvinnulífi 

og fjölskyldulífi, en 31-36% litla eða enga fræðslu. 72% svarenda töldu hefðbundin 

kvenna- og karlastörf kynnt nemendum af báðum kynjum mjög vel eða fremur vel, en 

28% ekki eða fremur illa kynnt (Jóhann Ásmundsson, 1997). Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 

hefur skoðað hugmyndir unglinga um störf, og hvort náms- og starfsfræðsla geti breytt 

einhverju um þær hugmyndir. Staðan virðist þannig að mjög margir nemendur fari 

alfarið á mis við náms- og starfsráðgjöf í sinni skólagöngu, slíkt er hreinlega ekki í boði 

í mörgum skólum (Fjóla Ósk Gunnarsdóttir, 2007). 

Ekki eru til nýrri gögn en þrettán ára gömul um stöðuna á jafnréttisfræðslu á 

grunnskólastigi, en til að gefa hugmynd um stöðuna á öðrum skólastigum má skoða 

BA-ritgerð Valgerðar S. Bjarnadóttur frá árinu 2004. Hún spurði háskóla- og 

framhaldsskólanema hvort þeir fengju eða hefðu fengið einhverja jafnréttisfræðslu í 

menntaskóla, og hvernig henni væri þá háttað. Af 64 þátttakendum töldu aðeins sjö sig 

hafa fengið einhverja jafnréttisfræðslu. Fræðslan væri þá yfirleitt ómarkviss og virtist 

vera skotið inn í félagsfræði eða stjórnmálafræði „með misjafnlega áhrifaríkum hætti‖ 

eins og einn viðmælandi hennar orðaði það. Þessi niðurstaða sýnir að ýmislegt þarf að 
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bæta í framhaldsskólum ef fylgja á lagaákvæði um jafnréttisfræðslu, og gæti gefið til 

kynna að sama eigi við um grunnskólastigið.  

Tilraunaverkefnið Jafnrétti í skólum 

Til að fá hugmynd um stöðuna á jafnréttisfræðslu í grunnskólum í dag, styðst ég við 

tilraunaverkefnið Jafnrétti í leikskólum og grunnskólum (e.d.) sem er á vegum 

Jafnréttisstofu og fleiri aðila. Meginmarkmið verkefnisins eru að efla jafnréttisfræðslu; 

Samþætta kynjasjónarmið í kennslu; Auka samvinnu milli sveitarfélaga um 

jafnréttismál á sviði skólamála; Auka samvinnu innan sveitarfélags um jafnréttismál 

almennt; Auka upplýsingaflæði um jafnréttisfræðslu; Og búa til vettvang þar sem 

miðlað er af reynslu. 

Verkefnið er tvíþætt. Annars vegar var hönnuð vefsíða þar sem upplýsingar um 

jafnréttisfræðslu eru aðgengilegar, hagnýtt jafnt sem fræðilegt efni. Vefsíðan er ætluð 

sem aðgengilegur gagnabanki fyrir kennara, nemendur, ráðgjafa og foreldra til að 

fræðast og fræða um jafnrétti í námi og starfi. Hins vegar voru fengnir nokkrir 

grunnskólar og leikskólar í fimm sveitarfélögum til að sinna tilraunaverkefnum á sviði 

jafnréttismála á vorönn 2009. Tilraunaskólarnir skrifuðu skýrslu um framkvæmd og 

framgang verkefnisins. Niðurstaða þeirra gefur glögga mynd af því hvernig, hvar og 

hvort árangur hefur náðst. 

Samkvæmt viðmælanda mínum hjá menntamálaráðuneyti gæti þetta 

þróunarverkefni orðið einn stærsti þátturinn í því hvernig jafnréttisfræðslu verður háttað 

í framtíðinni. Meiningin sé að nýta verkefnið á einhvern hátt, beinlínis koma 

skilaboðum til skólanna um hvernig hægt sé að standa að jafnréttisfræðslu. 

Þátttökuskólarnir hafi sýnt fram á hvað hægt sé að gera, hvernig vinna megi með þessi 

hugtök og tengja þeim markmiðum sem fram koma í aðalnámskrá. Viðmælandi minn í 

ráðuneytinu segir t.d. koma til greina að gefa út þemahefti um jafnréttismál, byggt á 

þessu verkefni. Gefa þannig skólum og kennurum dæmi um hvernig megi vinna 

jafnréttisfræðslu. Það er það sem vantar að mati viðmælandans. Haustið 2009 verður 

haldin norræn ráðstefna á Íslandi um jafnréttisfræðslu, þar sem verkefnið verður kynnt. 

Í vinnuskjali að framkvæmdaáætlun ríkisstjórnarinnar í jafnréttismálum árið 2009 er sett 

fram markmið um að gera áætlun um jafnréttisfræðslu í gunnskólum, m.a. á grundvelli 

mats á þessu verkefni. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi bendir þó á að það voru ekki 

menntamálayfirvöld, heldur jafnréttisfulltrúar sveitarfélaga sem fóru af stað með 

verkefnið. Menntamálaráðuneytið hafi komið seinna inn. 
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Tilraunaverkefnið virðist hafa valdið vitundarvakningu í þátttökuskólunum. 

Þátttökukennararnir segja tvennt í mótun í skólunum, annars vegar hið afmarkaða 

verkefni sem kennararnir hönnuðu, og hins vegar smitun þessa hugarfars út í skólana. 

Viðmælandi minn í grunnskóla er einn þátttökukennaranna og segir verkefnið sína 

fyrstu eiginlegu jafnréttisfræðslu þrátt fyrir að hafa alltaf eitthvað minnst á kynjajöfnuð 

í kennslu ungra barna, s.s. varðandi verkaskiptingu á heimili. Kennarinn segist alltaf 

hafa haft áhuga á jafnréttismálum og gætt að kynjaðri orðræðu og því að styrkja ekki 

staðalímyndir kynjanna. Þátttaka í verkefninu hafi brýnt það enn frekar. 

Viðmælandinn í grunnskóla segir nemendur sína hafa tekið mjög vel í þetta 

þróunarverkefni, og hafa orðið nokkuð jafnréttissinnaðir í kjölfarið. Hið nýja sjónarhorn 

fylgi börnunum inn í aðrar námsgreinar, þar sem þau gagnrýni skorti á jafnréttislegri 

nálgun. Foreldrarnir séu líka afar sáttir við verkefnið, sem skipti miklu máli, og börnin 

hafi m.a. þurft að vinna tvö verkefni heima í samvinnu við foreldra. Kennarinn er þess 

fullviss að áfram verði haldið með þessa kennslu eftir tilraunaveturinn, mikil vinna hafi 

verið lögð í að hanna námsefnið. Þá langi kennarann einnig að kynna verkefnið í öðrum 

skólum.  

Fleiri þátttökukennarar segjast vilja halda áfram með jafnréttiskennslu eftir að 

verkefninu lýkur. Aðstandendur verkefnisins segja eitt markmiðið með verkefninu að 

hanna í kjölfar þess endurmenntunarnámskeið um jafnréttisfræðslu; starfsdagspakka 

fyrir starfandi kennara og skólastarfsfólk. Nokkurs konar hraðnámskeið í kynjafræði 

sem skólar geti pantað sér. Þeir ætli þó líka að þrýsta á hæstráðendur kennaramenntunar 

að kenna kynjafræði í grunnnámi kennaranema. Þátttökukennararnir benda á að 

eftirfylgni og aðhald sé einnig mikilvægt, ekki dugi eitt eins dags námskeið í 

jafnréttisfræðslu. Í hverjum skóla verði að vera aðili sem haldi utan um þessi mál. Á 

heimasíðu verkefnisins Jafnrétti í skólum (e.d.) má sjá að síðla sumars 2009 fór 

Jafnréttisstofa af stað með slík námskeið, og hafa nú þegar nokkur hundruð 

grunnskólakennara sótt slíka fundi. 

 

Hvað hefur áhrif á jafnréttisfræðslu í grunnskólum? 

Hvað veldur því að staða jafnréttisfræðslu virðist ekki betri í grunnskólum, þrátt fyrir 

lagaákvæði? Er við kennarana að sakast, skólastefnu kennarasambandsins eða úrelt 

námsefni? Aðalnámskrá grunnskóla er lögbundið vinnuskjal allra grunnskóla svo 

innihald hennar hefur mest að segja um skólastarfið. Nánar verður fjallað um 
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aðalnámskrána í 6. kafla um menntamálaráðuneytið, og hún innihalds- og 

orðræðugreind til að kanna hvort hún kveði á um jafnréttisfræðslu. En þótt 

aðalnámskráin setji grunnskólum ramma um kennsluna, hafa þeir talsvert frelsi til að 

útfæra markmið hennar eftir eigin höfði í skólanámskránni. Bæði skólastjórnendur og 

sveitarfélög koma að gerð skólanámskrár, svo viðhorf þeirra og kennara virðast ráða 

miklu um hvort jafnréttisfræðsla fái þar verðugan sess. Viðhorfin eru iðulega í þá átt að 

jafnréttisumræða sé óþörf í íslensku jafnréttissamfélagi, og margt mikilvægara sem þurfi 

að komast að á of stuttum skóladegi.  

Námsefni 

Hvort námsefni grunnskólanna fylgi kröfum jafnréttislaga er eiginlega efni í nýja 

rannsókn, en námsefni grunnskólanna hlýtur þó að tengjast almennri kennslu. Í 

áðurnefndri könnun menntamálaráðuneytis á stöðu jafnréttisfræðslu í grunnskólum árið 

1996 töldu um 75-90% svarenda að námsefnið uppfyllti skilyrði jafnréttislaga um að 

vera án staðalímynda um kynin, kynjafordóma eða misvægis í umfjöllun um kyn, en um 

11-26% töldu námsefni uppfylla það skilyrði fremur eða mjög illa (Jóhann 

Ásmundsson, 1997). 

Líkt og vikið er að í kafla 3, lögðu nokkrar þingkonur Kvennalistans árið 1994 fram 

tillögu til þingsályktunar um úttekt á námskrám og kennslubókum með hliðsjón af 

menntunarákvæðum jafnréttislaga. Í umsögnum sínum um tillöguna bentu ýmsir aðilar á 

að ekki dygði að einblína á hvernig námsefni væri gefið út, heldur bæru grunnskólar 

einnig ábyrgð á því hvaða efni væri notað. Námsgagnastofnun sagði það vandamál að 

þegar stofnunin hætti útgáfu efnis, m.a. vegna þess að kynjum væri þar mismunað, þá 

ættu skólarnir í mörgum tilvikum birgðir af efninu og notuðu það áfram. Jafnvel þótt 

komið væri á markað nýtt og betra efni sem markvisst tæki á jafnréttismálum. 

Kennarasamband Íslands benti á að skólar pöntuðu jafnvel eldri og ódýrari 

kennslubækur í stað þeirra nýjustu, því kvótinn til bókakaupa hrykki ekki til. Samfok 

tók undir hvort tveggja; allsherjarvandann sem námsgagnagerð í landinu stæði frammi 

fyrir vegna niðurskurðar og aðhalds; og grun um að vegna fjárskorts pöntuðu skólar 

gamlar bækur. 

Hvort nýtt og endurbætt námsefni er notað í grunnskólakennslu er því á 

sameiginlegri ábyrgð stjórnvalda, Námsgagnastofnunar og grunnskóla. Hvort skólar og 

Námsgagnastofnun fái nægilegt fjármagn frá yfirvöldum til að endurnýja námsbækur, 

og hvort nægur vilji sé til að nýta það fjármagn út frá jafnréttissjónarmiði. Svo má 
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auðvitað velta fyrir sér hvort nýrri námsbækur séu endilega betri en gamlar að þessu 

leyti. Samtökin Heimili og skóli sögðust í umsögn sinni um tillöguna telja að áhrif 

kennara ráði þó enn meira en úreltar kennslubækur, og meðvitaðir kennarar geti sneitt 

hjá slíkum gryfjum og jafnvel notað þær til að skapa umræður um jafnréttismál. 

Kennaramenntun fylgi þó ekki endilega tímanum hvað þetta varðaði og því ekki við að 

búast að kennarar séu öðruvísi en almenningur í að miðla nútímalegum viðhorfum um 

kynjahlutverk. 

Hjá Námsgagnastofnun er síður en svo um auðugan garð að gresja þegar kemur að 

fræðsluefni um kynjajafnrétti. Aðeins þrennt fræðsluefni um jafnrétti kynjanna fannst á 

heimasíðu Námsgagnastofnunar (e.d.) snemma árs 2008 og er það allt flokkað undir 

námsgreinina lífsleikni. Aðeins ein bók beinist að yngsta stigi grunnskóla, sem og 

miðstigi og unglingastigi. Jafnréttishandbókin, eftir Hafstein Karlsson og Stefaníu 

Traustadóttur, er leiðbeinandabók fyrir kennara, þar sem sjónum er beint að jafnrétti 

kynjanna í námi og starfi. Kvikmyndin Upp úr hjólförunum – um mótun kynjanna er 

ætluð fyrir miðstig og unglingastig grunnskóla og einnig framhaldsskóla. Myndin fjallar 

um mótun kynjanna og þau öfl sem leiða til þess að stúlkur og drengir fara inn í 

hefðbundin kynjamynstur og hverjar séu afleiðingar þessarar mótunar. Myndin og 

bæklingur með sama nafni er ætlað sem fræðsla til kennara og uppalenda. Aðeins bókin 

Kynlega klippt og skorið, eftir Ásdísi Olsen og Karl Ágúst Úlfsson, er ætluð sem 

fræðsluefni fyrir nemendurna sjálfa og beinist að unglingastigi grunnskóla. Hún er sett 

upp sem úrklippubók unglings sem veltir fyrir sér málefnum kynjanna og ríkjandi 

gildismati samfélagsins, og skoðar ýmis félagsmótandi öfl í spéspegli. 

Kennsluleiðbeiningar með margvíslegum hugmyndum að verkefnum fyrir nemendur 

fylgja námsbókinni sem ætluð eru til þess að kveikja umræður. 

Hjá Námsgagnastofnun er nærtækast fyrir kennara að sækja sér námsefni, en leita 

verður sérstaklega að öðru fræðsluefni. Þótt aðeins þetta þrennt hafi fundist hjá 

Námsgagnastofnun árið 2008 er til meira úrval af fræðsluefni um kynjajafnrétti á 

íslensku, ýmist ætlað nemendum eða kennurum.  

Skólastefna Kennarasambandsins 

Í umsögn sinni um tillögu Kvennalistans um úttekt á námskrám og kennslubókum með 

hliðsjón af menntunarákvæðum jafnréttislaga árið 1994, lýsti Kennarasamband Íslands 

yfir ánægju sinni með að tillagan hefði komið fram. Í skólastefnu Kennarasambandsins 

væri mikil áhersla lögð á jafnrétti til náms, m.a. óháð kyni. Þar segði að 
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Kennarasambandið myndi beita sér fyrir því að unnið yrði gegn mismunun í skólum 

vegna kynferðis. Kennarasambandið vildi að námsefni grunnskólans yrði endurskoðað 

með tilliti til jafnrar stöðu kynja og að nemendur í grunnskólum fengju fræðslu um það 

misrétti sem konur yrðu enn fyrir í þjóðfélagi okkar.  

Árið 2000 var Kennarasambandi Íslands breytt og er nú sameinað samband sjö 

kennarafélaga. Engin markmið á borð við það sem sambandið vitnaði til árið 1994 er að 

finna í þremur skólastefnum hins nýja Kennarasambands. Þar hefur þó verið talað um 

jafnrétti til náms, jöfn tækifæri til menntunar, að skólinn eigi að vera fyrir alla og þannig 

að hæfileikar hvers og eins þroskist og njóti sín. Í skólastefnum sambandsins frá árunum 

2002-2005 og 2005-2008 er sérstök áhersla lögð á fjölmenningarlegt samfélag þar sem 

einstaklingar hafi margskonar bakgrunn og menningu. Skólinn þurfi að stuðla að því að 

menning allra sé jafn rétthá og virðing borin fyrir mismunandi þjóðfélags- og 

trúarhópum. Líta þurfi á fordóma eða mismunun sem mannréttindabrot. Kennarar þurfi 

að vinna með nemendum úr ólíkum samfélögum og því þurfi að efla þekkingu á 

menningu ólíkra samfélaga, ólíkum fjölskyldugerðum, alþjóðavæðingu og samvinnu 

þjóða. Markmið fræðslunnar skuli vera að auka víðsýni og eyða fordómum. 

Ekki hefur verið lögð áhersla á jafnrétti kynja, líkt og lögð var á jafnrétti 

menningarhópa, í þremur síðustu skólastefnum Kennarasambandsins. Í nýjustu 

skólastefnunni fyrir árin 2008-2011 hefur áherslan á fjölmenningu einnig horfið og 

aðeins kveðið á um almennt jafnrétti. Hið útvíkkaða og óskilgreinda jafnréttishugtak, 

sem fjallað var um í kaflanum um forsendur jafnréttisfræðslu, virðist því hafa tekið 

algerlega yfir, og horfin hin ríka áhersla sem eitt sinn var lögð á jafnrétti kynjanna 

samkvæmt áðurnefndri umsögn Kennarasambandsins og seinna jafnrétti 

menningarhópa. Framkvæmendum skólastefnunnar er þannig gefið að túlka 

jafnréttishugtakið að vild, og ekkert sem tryggir að kynjajafnrétti sé sérstaklega haft að 

leiðarljósi.  

Frelsi hvers skóla 

Í skólastefnum Kennarasambands Íslands frá 2002-2005 og 2005-2008 segir að lög um 

grunnskóla og aðalnámskrá setji skólastarfi ákveðinn ytri ramma. En skólar þurfi þó að 

hafa frelsi og fjármagn til að móta sína eigin stefnu innan ramma laga, aðalnámskrár, 

kjarasamnings og stefnu viðkomandi sveitarfélags. Mikilvægt sé að gera skólum kleift 

að reyna og þróa mismunandi leiðir hvað varði alla þætti skólastarfsins, bæði faglega og 

fjárhagslega. Hver skóli þurfi að geta mótað sína eigin kennsluhætti og farið eigin leiðir 
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að markmiðum sem sett séu í aðalnámskrá. Í skýrslu menntamálaráðuneytis (1998) um 

íslenska skólakerfið segir að menntamálaráðuneytið gefur út aðalnámskrá grunnskóla, 

reglugerðir um skólastarf og viðmiðunarstundaskrá um skiptingu tíma á námsgreinar. Í 

aðalnámskrá er kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í 

kennslu og kennsluskipan. Þar eru tilgreindar skyldunámsgreinar og kveðið á um 

uppbyggingu og skipan þeirra. Skólar hafa frelsi um kennsluaðferðir og val á 

viðfangsefnum innan ramma aðalnámskrár. 

Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti að hlutverk ráðuneytisins sé að leggja 

línurnar og gefa almenna hugmynd um námið, skólanna sé að útfæra skólastarfið: 

,,Námskráin segir ekki hvernig á að gera hlutina. Segir ekki kennsluhættina... Útfærsla 

skólastarfs er ekki í okkar hendi... skólarnir gera það.” Grunnskólar hafi ákveðið frelsi 

um hvernig þeir skipuleggi sína kennslu, svo framarlega sem þeir styðjist við 

aðalnámskrá og stefnu í lögum. Hver skólanámskrá eigi að vera stefnumótandi fyrir 

skólann, í skólanámskrá verði að taka mið af aðalnámskrá þar sem hún hafi reglugerðar 

ígildi. Þar sýni skólinn fram á hvernig hann ætli að ná þeim markmiðum sem sett eru 

fram í aðalnámskrá. Það hafi þeir frelsi til að gera á sinn hátt, hver skóli skipuleggi 

kennsluna og geti því sett fram sín séreinkenni: ,,Hjallastefnan er búin að stofna nokkra 

grunnskóla, og þeir hafa verið samþykktir af ráðuneytinu. Þannig að við... svo 

sannarlega höfum stutt við bakið á því.‖ 

Ýmsir þættir hafa áhrif á hvort jafnréttisfræðslu er gert hátt undir höfði í 

grunnskólum. Skólanámskrá grunnskóla verður að fylgja viðmiðum aðalnámskrár sem 

menntamálaráðuneytið gefur út. Útfærsla þeirra markmiða er svo í höndum skólastjóra 

en skólanefnd sveitarfélags á að fylgjast með að hver skólanámskrá fylgi lögum og 

reglum. 

Sveitarfélög 

Í núgildandi grnnskólalögum segir að sveitarfélög setji almenna stefnu um 

grunnskólahald og beri ábyrgð á heildarskipan skólahalds í grunnskólum 

sveitarfélagsins, s.s. þróun, mati og eftirliti, öflun og miðlun upplýsinga og framkvæmd 

skólastarfsins. Í hverju sveitarfélagi skuli starfa skólanefnd sem fari með málefni 

grunnskóla og fylgist með gerð skólanámskrár. Meginhlutverk skólanefndar sé m.a. að 

sjá til þess að öll skólaskyld börn sem rétt eigi á skólavist í sveitarfélaginu njóti 

lögboðinnar fræðslu. Skólanefndum er einnig ætlað að hafa eftirlit með að ákvæði laga 

og reglugerða séu uppfyllt og gera tillögur til sveitarstjórnar um úrbætur. Sveitarfélög 
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sinni mati og eftirliti með gæðum skólastarfs og láti ráðuneyti í té upplýsingar um 

skólahaldið.  

Líkt og fjallað verður nánar um síðar í kaflanum um menntamálaráðuneyti, vill 

ráðuneytið leggja áherslu á ábyrgð sveitarfélaga í þessu samhengi. Viðmælandi minn í 

menntamálaráðuneyti segir nýjustu grunnskólalögin setja meiri ábyrgð á sveitarfélögin, 

hvað varði mat og eftirlit. Sveitarfélögin eigi að fylgja eftir að farið sé að lögum og 

reglugerð og gefa upplýsingar um framkvæmd skólahaldsins: ,,Sveitarfélögin eru 

náttúrulega ábyrg fyrir rekstri grunnskólans. Ábyrgð sveitarfélaganna er náttúrulega 

ofsalega sterk þarna. Og sjálfsákvörðunarréttur sveitarfélaganna líka.” 

Skólanámskrá 

Í 29. grein núgildandi grunnskólalaga segir að í hverjum grunnskóla skuli gefa út 

skólanámskrá, sem sé nánari útfærsla á aðalnámskrá grunnskóla um markmið, inntak 

náms og námsmat, starfshætti, og mat á árangri og gæðum skólastarfs. Skólanámskrá 

taki mið af sérstöðu grunnskóla og aðstæðum, og skólastjóri sé ábyrgur fyrir því að hún 

sé unnin, gefin út og kynnt. Í aðalnámskrá grunnskóla segir að vönduð skólanámskrá sé 

ein forsenda þess að markmiðum aðalnámskrár verði náð og skólar njóti trausts. Í 

skólanámskrá skuli námsmarkmið sett fram á skýran hátt þannig að hvorki kennarar, 

nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur séu gerðar til nemenda og skóla.  

Aðalnámskrá setur skólum almenn viðmið en það er aftur á móti hvers skóla að 

útfæra þau nánar í skólanámskrá, bæði með tilliti til síns nemendahóps og þeirra 

kennsluhátta sem skólinn aðhyllist. Í skólanámskrá birtist stefna skólans og þau gildi 

sem hún grundvallast á, og hvernig skólinn útfærir ýmis almenn og fagbundin markmið 

aðalnámskrár, skipulag kennslu og kennsluhætti. Gert er ráð fyrir að einstakir skólar 

geti ráðstafað hluta þess lágmarkstíma sem lög ákveða, og geri grein fyrir því í 

skólanámskrá hvernig þeir hyggjast verja þessum tíma. 

Í skólastefnu Kennarasambands Íslands árin 2002-2005 segir að meginhlutverk 

kennara felist enn í kennslu og uppeldi, að veita nemendum á sem fjölbreytilegastan hátt 

innblástur og handleiðslu í þekkingarleit sinni. Kennari beri faglega ábyrgð á að velja 

leiðir til að ná þeim markmiðum sem sett séu fram í aðalnámskrá og skólanámskrám, 

hann velji námsefni, kennsluaðferðir og vinnubrögð. Honum beri að leggja áherslu á að 

efla siðferðisvitund og ábyrga hegðun nemenda og rækta með þeim umburðarlyndi og 

náungakærleik. En með breyttum þjóðfélagsháttum og nýrri tækni hafi hlutverk kennara 

breyst. Rekstur grunnskólans hafi í auknum mæli færst til skólanna sjálfra og gert þá 
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sjálfstæðari. Með minni miðstýringu beri kennarar meiri ábyrgð á starfi skólans; 

skipulagningu, útfærslu og eftirfylgni. 

Í fyrrnefndri könnun á jafnréttisfræðslu í grunnskólum frá árinu 1996 kom fram að 

aðeins 1% grunnskóla hafði þá gert sérstaka jafnréttisáætlun (Jóhann Ásmundsson, 

1997). Ráðuneytið sendi dreifibréf á alla grunnskóla í kjölfar könnuninnar með 

hvatningu um að gera betur til að fylgja skólaákvæðum jafnréttislaga, s.s. með því að 

gera jafnréttisáætlun. Eðlilegt væri að jafnréttisáætlun yrði hluti af skólanámskrá hvers 

skóla. Í jafnréttisáætluninni þyrfti að koma fram hvernig skólinn hyggðist fyrirbyggja 

hugsanlega mismunun kynjanna og hvernig hann ætlaði að stuðla að því að bæði drengir 

og stúlkur fengju notið hæfileika sinna og getu (Menntamálaráðuneytið, 1997b). 

Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti segir skólana geta lagt áherslu á 

jafnréttisfræðslu innan annarra greina en hafi ekki algjört frelsi, þeir geti ekki boðið upp 

á markvissa jafnréttisfræðslu sem námsgrein því hún sé ekki til staðar í stundaskrá 

aðalnámskrár. Nema ef viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár bjóði upp á það: ,,Því í 

stundaskránni... eru reyndar einhverjir tímar sem skólinn hefur umfram það sem að... 

lágmarksskyldu. Þá ertu í raun og veru að segja: Þessi skóli leggur sérstaka áherslu á 

jafnréttisfræðslu. Og þá gera meira úr því. Af því þeir trúa á það. Og þarna hefur 

ráðuneytið ekki beinlínis verið að skipta sér af og má heldur ekkert gera það. Nú er ekki 

búið að ákveða hvernig [viðmiðunarstundaskráin] verður sett fram næst. Kannski 

verður bara gefið fullkomið frelsi. Ég veit ekkert um það.” Í aðalnámskránni segir að 

heimilt sé að nota vissan tíma stundaskrár til kennslu efnis sem ekki sé í aðalnámskrá 

grunnskóla. Einnig megi nýta hann til að ná staðbundnum markmiðum skólans eða auka 

kennslu í skyldunámsgreinum.  

Þótt gert sé ráð fyrir að hlutfallslega fleiri tímar séu nýttir í valgreinar í 8., 9. og 10. 

bekk geti skólar breytt vægi valgreina og skyldunámsgreina á milli þessara ára. Þetta 

kemur fram í almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla. Viðmælandi minn í 

menntamálaráðuneyti segir mögulegt að skólar bjóði upp á jafnréttisfræðslu í vali á 

unglingastigi: ,,Í 8., 9. og 10. bekk er þriðjungur af námi nemenda valfrjáls. Og það 

getur skólinn algjörlega skipulagt sjálfur. Þar er hægt að setja inn heila námsgrein sem 

heitir bara jafnréttisfræðsla. Það er ekkert því til fyrirstöðu.” En ef valið er sett í 

hendur nemenda er hætta á að þau sem helst þurfi á jafnréttisfræðslu að halda fái hana 

ekki, heldur eingöngu þeir nemendur sem eru þannig þenkjandi fyrir sem velji sér 

jafnréttisfræðslu. Val unglinga á námsgreinum er einnig oft mjög kynbundið. 
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Er slíkt valfrelsi hvers skóla endilega jákvætt, eða gagnlegasta leiðin? Að gefa 

einstaka skólum frelsi til að útfæra jafnréttisfræðslu að eigin vild eða bara alls ekki. Ætti 

aðalnámsskrá grunnskóla ekki að tryggja að jafnréttisfræðsla sé til staðar í 

grunnskólum, líkt og hún kveður skýrt á um aðrar námsgreinar sem á að kenna? Með 

þessari auknu áherslu á val (sem líklega tengist hugmyndum nýfrjálshyggjunnar um 

einstaklingsfrelsi) er engin trygging fyrir þeirri fræðslu um jafnréttismál sem lögin 

krefjast. Einnig er hætta á að kennarar viti ekki hvernig best sé að útfæra hin óljósu 

markmið um jafnréttisfræðslu. Viðmælandinn í menntamálaráðuneyti: ,,Já það er 

vandamálið. Og við erum svolítið að reyna að skoða það núna, hvernig getum við gert 

það. Og er það yfirleitt okkar hlutverk? Sko við lítum svo á að við getum alveg komið 

með tillögur um… hvernig á að útfæra þetta. Og svo er það bara skólanna að ákveða 

hvort þeir fara eftir því eða ekki.” Þetta orðalag vekur athygli. Ráðuneytið hefur það 

lögbundna hlutverk að gæta þess að skólar sinni þeirri fræðslu sem lög kveða á um. Ætti 

skólum að vera valfrjálst að fylgja lögum? Ætti eftirlitsaðilinn sem 

menntamálaráðuneytið er ekki að gefa skýr lögboð um skólastarfið, fremur en 

valfrjálsar tillögur? 

Sérhverjum skóla er boðið að túlka óljós ákvæði um almennt jafnrétti sem 

jafnréttisfræðslu. Jafnréttisfræðsla er því háð viðhorfum kennara, skólastjórnenda og 

fulltrúa skólanefnda sveitarfélaga. Skort á markvissri jafnréttisfræðslu í grunnskólum 

mætti því mögulega rekja til viðhorfa þeirra.  

 

Viðhorf 

Í títtnefndri könnun sem menntamálaráðuneytið lagði fyrir grunnskóla árið 1996 voru 

skólastjórarnir spurðir hvort eitthvað hindraði framkvæmd jafnréttisfræðslu, og teldu 

tæplega 70% svarenda að eitthvað hindraði framkvæmdina. Rúm 52% sögðu tímaskort, 

36% skort á kennsluefni og tæp 24% ónóga fræðslu til kennara (Jóhann Ásmundsson, 

1997). Siv Friðleifsdóttir (1996b) alþingiskona sagði á alþingi þetta merkja að tæp 48% 

skólanna töldu tímaskort ekki hindra jafnréttisfræðslu, 64% kenndu ekki um skorti á 

kennsluefni og rúm 76% töldu kennara ekki skorta fræðslu til að sinna henni: ,,Skólarnir 

hafa nefnilega engar sérstakar afsakanir, það er málið. [Meirihluti] skólanna eru ekki 

með sérstaka jafnréttisfræðslu, en þeir geta ekki gefið neinar sérstakar skýringar á því. 

Þeir virðast bara ekki hugsa nógu mikið um þessi mál og hafa engin haldbær rök.” 
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Áðurnefndu tilraunaverkefni um jafnréttisfræðslu í skólum var upphaflega hrundið 

af stað fyrir tilstuðlan jafnréttisfulltrúa nokkurra sveitarfélaga. Grunnskólar og 

leikskólar innan þessara sveitarfélaga voru fengnir til þátttöku en í eigindlegri rannsókn 

minni rakst ég þó ítrekað á orðið „skikkaðir‖ til þátttöku, svo ætla má að almennt hafi 

þátttökuskólarnir ekki haft mikinn áhuga í upphafi. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi 

segir það hafa komið aðstandendum tilraunaverkefnisins á óvart hversu mikið þurfti að 

„selja‖ verkefnið, þeir hafi einmitt haldið að töluverð eftirvænting ríkti í skólunum. 

Áhuginn hafi þá fyrst og fremst reynst vera hjá jafnréttisfulltrúum sveitarfélaganna, en 

minni áhugi verið í sjálfum skólunum. Eftir að skólunum hefði verið gert að taka þátt í 

verkefninu þurfti að „selja‖ það skólastjórunum, og næst þurfti að „selja‖ þeim 

kennurum sem skólastjórarnir fólu verkefnin. Mun meiri tími hafi farið í að „peppa‖ 

kennarana upp í sinni jafnréttiskennslu, heldur en nokkurn tímann að veita þeim faglega 

ráðgjöf. 

Í umræðum nokkurra þátttökukennara um þetta tilraunaverkefni kom fram að aðeins 

einn kennari af fulltrúum fimm skóla hafði fengið borgað sérstaklega fyrir að sinna 

þessari tilraunakenndu jafnréttisfræðslu sem sveitarfélögin kröfðust. Þeim kennara þótti 

grafalvarlegt að hinir hefðu sætt sig við allt aukalega vinnuálagið launalaust. 

Viðkomandi sveitarfélög fjármögnuðu verkefnið, og hvernig staðið var að launamálum 

var ákvörðun sveitarfélags eða skólayfirvalda hverju sinni. Þátttökukennararnir eru 

sammála um hversu rangt var af sveitarfélögunum að krefjast þess að skólarnir tækju 

þátt í slíku verkefni, en veita skólunum þó ekkert auka fjármagn til þess. Engin virðing 

væri borin fyrir „mjúku málunum‖ eða fjármagn sett í þann flokk. Viðmælandi minn í 

grunnskóla er einn þessara þátttökukennara og segist vita til þess að fjármagn hafi verið 

sett í verkefnið, og fyrst hafa haldið að sá peningur færi upp í laun kennaranna. En þá 

hafi það fjármagn reynst ætlað eingöngu í kaup fyrir þau sem halda utan um verkefnið, 

ekki „fólkið á gólfinu‖. Viðmælandinn segist ekki þykja nauðsynlegt að borgað sé 

sérstaklega fyrir að tala um jafnrétti í kennslunni, auðvelt sé að flétta slíka fræðslu inn í 

hvaða námsgrein sem er. Heldur eigi við laun fyrir vinnuna sem fari sérstaklega í svona 

markvisst verkefni, þá helst að búa til nýtt námsefni og skila inn skýrslum til kynningar. 

Þátttökukennararnir segjast vera frekar einir í þessu verkefni, skólayfirvöld skipti sér 

lítið af og verkefnið sé ekki kynnt í skólunum. Viðmælandinn í grunnskóla segist ekki 

hafa óskað eftir að sinna verkefninu, heldur hafi sveitarfélagið skikkað skólann til þess. 

Sveitarfélagið hafi síðan ekkert fylgst með framgöngu verkefnisins. Skólinn hafi sýnt 

verkefninu takmarkaðan áhuga, og viðmælandanum þykir það segja heilmargt að ekki 
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sé minnst á verkefnið á heimasíðu skólans. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi er ekki 

spar á hrósið til þeirra kennara sem hafi barist í þessu verkefni, því margir geri það án 

mikils stuðnings frá skólayfirvöldum: ,,Þessir kennarar eru búnir að vinna kraftaverk, 

þeir eru búnir að vinna svo flott starf. Sko bara... af því þeir þeir hafa verið... kannski 

svolítið eyland í skólanum. Kennarar vilja yfirleitt skila sínu vel... en samt sko... vantar 

svolítið stuðninginn... Það sem mér finnst svolítið gerast er að skólastjórarnir taka 

verkefnin, láta kennarana fá þau og svo eru þeir búnir að gleyma ábyrgðinni sinni.” 

Þessi skortur á launum til þátttökukennaranna og hið almenna áhugaleysi sem þeir 

upplifa, gæti verið til marks um að jafnréttisfræðsla sé almennt ekki ofarlega á baugi hjá 

sveitarfélögum eða skólastjórnendum. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi spyr hver sé þá 

ábyrgur. Ef skólayfirvöld og skólastjórar innleiði ekki lögbundna jafnréttisfræðslu, og 

samþætti ekki kynjasjónarmið og jafnrétti kynjanna í allt skólastarf, hver eigi þá að gera 

það? En hvað með sjálfa kennarana?  

Ragnhildur B. Bolladóttir og Þóra Björt Sveinsdóttir gerðu rannsókn á viðhorfum 

grunnskólakennara til jafnréttis og jafnréttisfræðslu fyrir BA-ritgerð sína árið 2007. Þær 

segja ýmislegt benda til þess að jafnréttisfræðslu í grunnskólum sé ekki sinnt eins og lög 

gera ráð fyrir og að kennari geti haft mikið að segja um framkvæmd og útfærslu 

jafnréttisfræðslu. Tekin voru sex opin viðtöl við starfandi grunnskólakennara og 

reyndust viðmælendur leggja misjafna merkingu í hugtökin jafnrétti og 

jafnréttisfræðsla. Öll töldu þau jafnréttisfræðslu þó mikilvægan hluta af skólastarfinu en 

vildu útfæra hana á misjafnan hátt. Samkvæmt Þóru og Ranghildi virðast viðhorf 

kennara ekki vera fyrirstaða í að jafnréttisfræðslu sé sinnt. Grunnskólakennarinn í 

rannsókn minni segir hins vegar að tímaleysi í bland við áhugaleysi séu helstu hindranir 

þess að jafnréttisfræðslu sé ekki sinnt í skólum. Mörgu sé sleppt sem eigi að kenna í 

skólum þar sem kennarar þurfi að koma of miklu fyrir á stuttum tíma. Það fari eftir 

áhuga hverju er fórnað, þess vegna sé jafnréttisfræðsla ekki ofar í forgangsröðinni. 

Mörgum þyki jafnréttisumræða leiðinleg, fólk sé þreytt á þessu jafnréttistali. 

Viðmælandi minn úr röðum kennara kennaranáms tekur undir og segir það almennt 

viðhorf að nóg sé að gera hjá grunnskólakennurum og hvergi pláss fyrir 

jafnréttisfræðslu. Enda þyki hún óþörf þar sem á Íslandi ríki jafnrétti og kyn skipti ekki 

máli. 

Flestir kennarar sem tóku þátt í tilraunaverkefninu um jafnrétti í skólum eru undir 

lok þess sammála um mikilvægi jafnréttisfræðslu. Einn kennarinn segir að vekja þurfi 

almennan áhuga kennara á jafnréttisfræðslu. Viðmælandinn í grunnskóla segir 



 74 

kennarana í sínum skóla lítið ræða kyn sín á milli, og viðmælandinn í jafnréttisstarfi 

segir að sumum kennurum finnist skólinn mega vera í friði fyrir jafnréttismálum. 

Jafnréttisfræðsla í skólum sé óþarfi: ,,Maður heyrir frá kennurum að það eru nóg 

verkefni. Að við þurfum ekkert á enn einu verkefninu að halda. Þetta að þú fáir sem 

kennari einhver verkefni - Takk fyrir, hvar á ég að koma því fyrir? Það er fullt af 

verkefnum sem ég er að gera. Og það er frekar þannig viðhorf sem maður mætir; sko 

höfum við ekki nóg að gera?” Andstaða kennara byggi ekki endilega á því að þeir séu á 

móti jafnréttisfræðslu, heldur vanti viðeigandi tíma, pláss, fjármagn og þekkingu í 

skólana til að bæta jafnréttisfræðslu við. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi segir að 

vinna þurfi með viðhorf kennaranna og skólanna, vekja þurfi skólastjórnendur til 

vitundar um að jafnréttisfræðslu sé þörf. Sem verði að gera með fræðslu.
 
 

Í þátttökuathugun fylgdist ég með jafnréttisfræðslu í grunnskóla einum. Sú athugun 

gaf til kynna að jafnréttisfræðslan nyti ekki mikillar virðingar. Sá kennari sagðist hafa 

samið sjálfur námsefnið fyrir kennsluna. Þegar ég spurði hvers vegna ekki hafi verið 

notast við það efni sem þegar er til, var því svarað að það námsefni hafi ekki verið nógu 

skemmtilegt: „Og svona lagað er bara ekki hægt að kenna nema efnið sé skemmtilegt.‖ 

Þótt ég sé fyllilega sammála því að betur megi ná til nemenda eftir því sem námsefnið 

höfði meira til þeirra, þykir mér þetta undarlegt viðhorf til kennslugreinar. Þykir 

stærðfræði alltaf skemmtileg? Þykir kennurum ómögulegt að kenna stærðfræði nema 

reikningsdæmin séu sett fram á hressilegan hátt? Þá segir sá kennari mér að kennslan í 

jafnréttisfræðslunni sé fremur frjálsleg. Misjafnt sé hvar og hvernig kennslustundin fari 

fram hverju sinni. Stundum felist hún einfaldlega í spjalli á sófum, stundum sé rætt um 

það sem brenni á nemendum hverju sinni en stundum formfastri dagskrá fylgt. Stundum 

fái krakkarnir að fara snemma heim þar sem jafnréttisfræðslan sé í síðasta tíma 

skóladagsins. Ef kennarinn sé ekki í stuði til að kenna eða nemendur í stuði til að læra, 

sé tíminn jafnvel blásinn af. Ég spyr aftur: Ætli þetta sé vaninn með stærðfræðina?  

 

Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um stöðuna á jafnréttisfræðslu í grunnskólum, og þá þætti sem 

stjórna því hvort hún er til staðar eður ei. Menntamálaráðuneytið hefur ekki kannað 

stöðu jafnréttisfræðslu í grunnskólum síðan árið 1996, svo engar opinberar tölur eru til 

um stöðuna í dag. Ýmislegt bendir þó til að lagaákvæðinu sé ekki fylgt sem skyldi. Til 

viðmiðunar um stöðuna í dag skoða ég helst tilraunaverkefnið Jafnrétti í skólum, þar 
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sem leikskólar og grunnskólar í nokkrum sveitarfélögum sinntu tímabundinni 

jafnréttisfræðslu á vorönn 2009. Þegar jafnréttisfræðslu er sinnt virðist hún mun oftar 

samþætt við aðrar námsgreinar en kennd sem afmörkuð grein. Ýmsir aðilar koma að 

ákvörðun um jafnréttisfræðslu í grunnskólum og útfærslu hennar, s.s. 

menntamálaráðuneyti, sveitarfélög, skólayfirvöld og grunnskólakennarar. Viðhorf 

þessara aðila í garð jafnréttis ráða miklu um hvort jafnréttisfræðsla er til staðar, en hún 

virðist almennt ekki ofarlega í forgangsröðinni. 
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5. Kennaramenntun 

 

Til að koma kynjasjónarhorninu inn í grunnskólakennslu verður að veita kennurum 

kynjafræðimenntun með tvíþættu markmiði. Annars vegar það markmið að gera 

kennara meðvitaða um eigin kynjuðu viðhorf og þau kynbundnu samfélagsmynstur sem 

þeir taka sjálfir þátt í, sem gæti komið í veg fyrir að kennarar haldi á lofti 

staðalímyndum kynjanna og stuðli að ólíkri meðhöndlun og mótun stúlkna og drengja. 

Hins vegar það markmið að gera kennara betur í stakk búna til þess að fræða nemendur 

markvisst um kynjakerfið sem þeir eru hluti af og hvetja þá til að gagnrýna félagslegt 

umhverfi sitt. Skólabörn yrðu þannig þjálfuð í að taka ákvarðanir á eigin forsendum en 

ekki kynjuðum væntingum samfélagins.  

Jafnréttisfræðsla í kennaramenntastofnunum hefur einnig tvíþætt lagalegt hlutverk, 

þar sem jafnréttislög kveða á um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum. 

Kynjafræðimenntun kennara myndi bæði uppfylla ákvæði um jafnréttisfræðslu á 

háskólastigi, og búa verðandi kennara undir að sinna lögbundinni jafnréttisfræðslu í 

starfi sínu. Skortur á kynjafræði í kennaramenntun gerir nærri ógerlegt að framfylgja 

lögum um jafnréttisfræðslu í grunnskólum. Til að kennarar geti sinnt þessari lagalegu 

skyldu sinni, þurfa þeir að þekkja til kynjafræði og rannsókna á stöðu kynjanna í 

samfélaginu. Líkt og eðlilegt er að krefjast dönskukunnáttu af dönskukennara. Þórdís 

Þórðardóttir (2005) segir í bók sinni Kynjamyndir í skólastarfi að á meðan kynjafræði sé 

ekki í námi kennaranema sé lítil von til þess að lögð verði áhersla á jafnréttisfræðslu í 

skólastarfi. 

Í eigindlegri rannsókn minni segir viðmælandi innan kennaramenntunar að gerð 

námskrár kennaranáms miði við þá stefnu sem menntamálaráðuneytið gefi, og þeim 

línum sem lagðar séu í aðalnámskrá grunnskóla. Á netsíðu menntamálaráðuneytis (e.d.) 

er tekið undir þetta, að eðlilegt sé að aðalnámskrá grunnskóla sé höfð til hliðsjónar í 

námi grunnskólakennaranema. Í kaflanum um menntamálaráðuneyti verður fjallað 

nánar um núgildandi aðalnámskrá grunnskóla. Innihalds- og orðræðugreining leiddi í 

ljós að markmið um jafnréttisfræðslu eru afar óljós í námskránni og háð túlkun hvers og 

eins. Sama má segja um kennsluskrár kennaramenntunar, enda miða þær við 

aðalnámskrána. 
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 Í þessum kafla verður fjallað um hvað íslensk lög segja um kennaramenntun, og af 

hverju mikilvægt er að grunnskólakennarar hafi þekkingu í kynjafræði og 

jafnréttismálum. Kennsluskrár kennaramenntunar á Íslandi verða greindar til að athuga 

hvort þar sé kveðið á um lögbundna jafnréttisfræðslu. 

 

Mikilvægi jafnréttisfræðslu í kennaranámi 

Þórdís Þórðardóttir (2005) telur viðfangsefni kynjafræðinnar mikilvæg fyrir 

kennarastéttina þar sem kynbundinnar slagsíðu gæti víða í skólakerfinu. Markmið 

kennslu sé m.a. að búa börn undir virka þátttöku í samfélaginu, sem ekki sé hægt nema 

kennari þekki vel til félagsmótunar kynjanna, kynjaskiptingar og valdamisræmis í 

samfélaginu. Bredesen (2004) telur að hvað börn læri og sjái fari ekki aðeins eftir því 

hvort horft er á konu eða karl, heldur hvernig kennarinn birtist sem kona eða karl. 

Þekking kennara um kyn sé grundvallaratriði og stofnanir kennaramenntunar beri 

sérstaka ábyrgð á að leggja til slíka þekkingu. Árið 2007 tók Fjóla Ósk Gunnarsdóttir 

saman fræðilega umfjöllun og rannsóknir um jafnréttismál í íslenskum skólum og 

menntakerfi, og komst að þeirri niðurstöðu að hvað skólakerfið varði sé kannski helst 

þörf á aukinni menntun í kynjamálum hjá kennaranemum. Þannig að þeir geti sýnt gott 

fordæmi og haft þannig jákvæð áhrif hvað þetta varðar á komandi kynslóðir. Fyrrum 

menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, sagði árið 1996(a) að nauðsynlegt væri að 

kennurum og öðru starfsfólki skóla stæði stöðugt til boða námskeið og fræðslufundir. 

Þetta ætti við um alla kennara á öllum skólastigum og þyrfti að koma bæði inn í grunn- 

og endurmenntun. Námskeið þess efnis sem þá hefðu verið haldin hefðu tvímælalaust 

skilað sér í auknu jafnrétti í skólastarfi. Ástæður þess að grunnskólakennarar skyldu 

hafa þekkingu og skilning á viðfangsefnum kynjafræðinnar voru áður reifaðar í kafla 

um forsendur jafnréttisfræðslu. 

Árið 2006 var könnun lögð fyrir kennara Kennaraháskóla Íslands til að kanna 

stöðuna á jafnréttisfræðslu í kennaramenntun. Þar kom fram að kennarar töldu of lítið 

um að jafnréttismál væru sjálfsagður og eðlilegur þáttur í námskeiðum sem þeir kenndu. 

Einn kennarinn sagði það óskaplega brýnt að umfjöllun um jafnrétti yrði viðurkennd 

sem forgangsatriði í kennslunni, og taldi enga stofnun bera meiri ábyrgð en 

Kennaraháskólann á því að breytingar yrðu í átt til jafnræðis í grunnskólum landsins. 

Lög og reglugerðir væru mikilvægar en ef þau sem ættu að fylgja þeim eftir í uppeldi og 

kennslu hefðu ekki nægan skilning, þekkingu og hæfni til að fylgja þeim eftir yrði 
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grunnskólinn fremur til að festa misrétti í sessi en vettvangur breytinga (Jafnréttisnefnd 

Kennaraháskóla Íslands, 2007). 

Allir viðmælendur í rannsókn minni eru sammála um að skyldunám kennaranema 

innihaldi ekki jafnréttisfræðslu og telja mikilvægt að því verði breytt. Viðmælandi minn 

í menntamálaráðuneyti segir menntun grunnskólakennara grunninn að starfi þeirra og 

eiga afar stóran þátt í því hvort jafnréttisfræðslu er sinnt í grunnskólum. Þar sem 

stjórnendur hvers grunnskóla hefðu frelsi varðandi jafnréttisfræðslu, færi hún auðvitað 

eftir menntun og áhuga hvers kennara. Viðmælandinn í jafnréttisstarfi bendir þó á 

ábyrgð menntamálaráðuneytisins í þessu samhengi og segir einstaka kennara ekki geta 

axlað ábyrgð heldur verði menntamálayfirvöld að gera það. Þau séu ekki að mennta 

kennarana í því sem lög segi að þeir eigi að mennta börnin í: ,,Það er voða erfitt fyrir 

kennara að ætla að fara að fræða nemendur... um eitthvað sem þeir hafa ekki þekkingu 

á. Það þarf að endurmennta kennara og það þarf að setja þetta inn í grunnnám 

kennara. Þó þú sért með kennslufræðina, þú kunnir að kenna eitthvert fag... við erum 

líka að sinna uppeldisstarfi. Við erum að sinna félagsmótun... Forsenda markvissrar og 

góðrar jafnréttisfræðslu í skólum eru vel menntaðir kennarar. Við eigum vel menntaða 

kennara en ekki í kynjafræði... Það er bara pottur brotinn þarna. Við erum ekki að... 

mennta kennarana okkar á þessu sviði. Þetta er það sem okkur vantar.”  

Í köflum um lög og grunnskóla hefur þegar verið fjallað um tillögu til 

þingsályktunar um úttekt á námskrám og kennslubókum sem nokkrar 

Kvennalistaþingkonur lögðu fram árið 1994. Þar var mælt með að allt námsefni í 

íslenskum skólum yrði endurskoðað með tilliti til jafnréttislaga. Samtökin Heimili og 

skóli sendu inn álit um tillöguna og sögðu hana góða og þarfa, mýmörg dæmi væru til 

um úreltar kennslubækur og slæmt að þurfa að kenna efni sem viðhéldi kynjafordómum. 

Samtökin sögðust þó telja að áhrif kennara réðu enn meira en úreltar kennslubækur, og 

meðvitaðir kennarar gætu sneitt hjá slíkum gryfjum og jafnvel notað þær til að skapa 

umræður um jafnréttismál. Kennslubækur væru eitt, en orð kennarans vægju enn þyngra 

þegar kæmi að því að innræta nemendum boðskapinn. Nýútskrifaðir kennarar ættu að 

færa með sér fersk sjónarmið inn í skólana, en kennaramenntun fylgdi ekki endilega 

tímanum hvað þetta varðaði og endurmenntun væri enn háð metnaði og áhuga hvers 

kennara. Því væri ekki við að búast að kennarar væru öðruvísi en almenningur þegar 

kæmi að því að miðla nútímalegum viðhorfum til kynjahlutverka. Einnig hefur áður 

komið fram að þátttökukennarar tilraunaverkefnisins Jafnrétti í skólum virðast hafa með 

tímabundinni jafnréttisfræðslu, öðlast skilning á mikilvægi hennar. Þeir töldu fólk 
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almennt ekki meðvitað um stöðuna í málefnum kynjanna, svo áfram þyrfti að sinna 

jafnréttisfræðslunni á komandi skólaári og fræða aðra kennara um málefnið. Í einum 

þátttökuskólanum var verkefnið sett í hendur nemenda, en ekki kennara, og sagði ein 

unglingsstúlka á fundinum að í sínum skóla kynnu kennararnir ekki að kenna um 

jafnrétti. 

Haustið 2004 lagði Kennaraháskóli Íslands könnun fyrir fyrsta árs nema (á öðrum 

brautum en íþróttabraut) í því skyni að kanna áhuga þeirra á kynjafræðum sem 

námsgrein í kennaranámi. Svarhlutfallið var 66,3% og taldi meirihluti svarenda þörf á 

kynjafræði í kennaramenntun. Svarendur töldu slíka þekkingu myndi gagnast kennurum 

til að sinna jafnréttisfræðslu. Jafnframt yrðu kennarar að þekkja þau áhrif sem 

mismunandi félagslegur bakgrunnur, s.s. kyn, hefði á námsframmistöðu, og vera 

meðvitaðir um hvernig orðræða samfélagsins væri lituð af valdatengslum kynjanna þar 

sem sama hegðun væri túlkuð á mismunandi hátt eftir því hvort í hlut ættu stelpur eða 

strákar. Kennarar þyrftu einnig að geta greint kynbundna slagsíðu í námsefni skólanna 

og hugað að því hvernig mismunandi skólamenning getur bæði ýtt undir og dregið úr 

ójafnræði kynjanna. Kynjafræðiþekking myndi gera kennara betur í stakk búna til að 

taka á kynjamismun í kennslu, og auðvelda þeim að bera virðingu fyrir báðum kynjum. 

Kynjafræðiþekking myndi hjálpa kennurum að skilja áhrif staðalímynda á börn, og ynni 

gegn því að kennarar útskýrðu hegðun barna eftir kynferði. Þá sögðust nemendur 

áhugasamir um að vita hvort rétt væri að skólinn væri miðaður við þarfir stelpna og að 

strákar færu halloka í skólum, hver áhrif þess væru að konur eru í meirihluta í 

kennarastarfi, og þekkja áhrif kynjaskiptra og kynjablandaðra bekkja. Þá væri 

kynjafræðiþekking kennurum einnig nauðsynleg vegna tengsla við hinseginfræði 

(Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Grunnskólakennarinn í rannsókn minni telur nauðsynlegt að kennt sé um kyn og 

jafnrétti í kennaraháskólum. Sér í lagi við þjálfun í kennslu á unglingastigi, þar sem kafa 

þyrfti djúpt í fræðin, hugtök og skilgreiningar. Auðveldara sé fyrir kennara ómenntaðan 

í kynjafræðum að fræða yngstu börnin um kynjajafnrétti, sé hann áhugasamur um 

viðfangsefnið. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi gerir þó skýran greinarmun á 

þekkingu og áhuga eða skoðun á jafnréttismálum. Jafnvel þótt áhugi og vilji til að sinna 

jafnréttisfræðslu sé til staðar hjá kennara, þurfi ávallt þekkingu á málefninu til að geta 

skilað því vel til nemenda.  

Þetta tek ég sjálf undir. Þótt fagna beri hverjum kennara með áhuga á að fjalla um 

jafnréttismál í sinni kennslu, þarf eðlilega vissa grunnþekkingu í þeim málefnum sem 
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miðla skal til annarra. Jafnvel þótt um sé að ræða ung börn sem ekki sökkva sér í 

fræðilega umræðu. Stærsta og mikilvægasta skrefið í allri jafnréttisfræðslu er að kenna 

nemendum nýjan hugsunarhátt. Að þjálfa þá í nýju gildismati og gagnrýni á ríkjandi 

viðhorf. Þetta verður kennarinn sjálfur að hafa lært að tileinka sér, eigi hann að breyta 

gildismati nemenda. Annars er hætta á að jafnréttisfræðslan skili sér ekki, eða verði 

jafnvel til að styrkja þá kynbundnu heimssýn sem fræðslunni er ætlað að breyta.  

Kynjafræðimenntun kennaranema ætti ekki einungis að miða að því að starfandi 

kennarar hafi nægilega þekkingu á efninu til að geta miðlað því til nemenda, heldur 

einnig að því að breyta kynjuðu gildismati þeirra sjálfra svo þeir skili því ekki áfram til 

nemenda sinna. Í alþingisumræðum árið 1996 sagði Svanfríður Jónasdóttir alþingiskona 

afar mikilvægt að við værum meðvituð um að jafnréttisfræðsla þyrfti að vera innan 

skólanna. En það nægði ekki að segja börnum og unglingum að iðka jafnrétti, þau 

þyrftu að hafa þær fyrirmyndir í daglegu lífi. Fræðsla um jafnrétti skyldi ríma við 

upplifanir nemenda bæði innan skóla og utan. Viðmælandinn í jafnréttisstarfi segir að 

þörf sé á kynjafræðiþekkingu til þess að skipta um forrit í sjálfum sér: ,,Maður þarf 

stundum að fá... námskeið... í sjálfum sér, í sínum viðhorfum og sínum gildum. Þessi 

dulda námskrá sem er í skólunum. Það erum við. Hvernig við bara komum fram hvert 

við annað. Hvernig við tölum saman, hvaða væntingar við höfum. Það þarf að 

uppfræða kennara.” 

Í bók sinni, Nýir drengir og nýjar stúlkur, gefur Ole Bredesen (2004) hugmyndir, á 

grundvelli kenninga danska barnarannsakandans Jan Kampmann, um hvað geti einkennt 

góða kynjameðvitaða uppeldisfræði á uppeldisstofnunum. Þar sem kynjuðum 

staðalímyndum sé yfirleitt haldið að börnum á ómeðvitaðan hátt verði kennarar að velta 

fyrir sér á hvaða hátt starfsaðferðir þeirra séu kynjaðar. Oft sé furðulega mikið 

ósamræmi á milli þess kynjaskilnings sem fullorðnir miðla í meðvituðum 

uppeldisáætlunum og þeirra kynjuðu hugmynda sem þeir ómeðvitað miðla til barnanna í 

almennri samveru. Því þurfi að kafa dýpra en einungis koma kynjabreytunni að í 

umræðum og stefnumótun. Kennari þurfi að hugleiða eigin skilning á kyni barna og 

vera meðvitaður um kynjaðar væntingar samfélagsins til barna. Líta þurfi á kennara sem 

mögulegar fyrirmyndir fremur en einblína á hvernig móta megi kyn barns á beinan hátt. 

Sérhver starfsmaður þurfi að geta sýnt bæði karlmannlegar og kvenlegar hliðar. 

Fjölbreytileiki innan hvors kyns kennaranna geti skipt miklu fyrir möguleika barna til 

að prófa sig áfram í mótun eigin kynímyndar. Ekki síður þurfi að beina athyglinni að 

samstarfi hinna fullorðnu. Kynjamenning birtist í samskiptum og tengslum 



 81 

skólastarfsfólks, svo að grafið sé undan jafnréttisvinnu ef innbyrðis samskipti starfsfólks 

séu ekki á jafnréttisgrundvelli. 

Tvær þátttökuathuganir á jafnréttisfræðslu í skólum gáfu berlega í ljós nauðsyn þess 

að kennari hafi þekkingu og skilning á kynjafræði, eigi hann að sinna sæmilegri 

jafnréttisfræðslu. Illa heppnuð jafnréttisfræðsla er í besta falli gagnslaus tímasóun en í 

versta falli skaðleg og til þess fallin að ýta undir kynjaðar staðalímyndir. Ekki er nóg að 

sinna jafnréttisfræðslu að nafninu til, hún verður að vera vel skipulögð og út frá 

kynjafræðiþekkingu. Ég gerði sitthvora þátttökuathugunina við jafnréttisfræðslu 

unglinga, annars vegar á unglingastigi grunnskóla og hinsvegar í menntaskóla. Annar 

kennarinn hefur menntun í kynjafræði og reynslu af jafnréttisstörfum, en hinn kennarinn 

hefur ekki sótt sér sérstaka þekkingu í þessu málefni. 

Augljós munur var á þessum tveimur kennslustundum í jafnréttisfræðslu. Kennsla 

kennarans með kynjafræðiþekkingu gekk út á að uppræta ríkjandi staðalímyndir, s.s. af 

kvenleikanum, femínistum og samkynhneigðum. Rætt var um hvernig bandarískir 

sjónvarpsþættir væru birtingarmynd af ólíkum samfélagskröfum til kynjanna, og um 

frelsi fólks til að stíga út fyrir sitt kyngervi – hvort konur hefðu meiri möguleika á að 

ganga í hlutverk karla eða karlar í hlutverk kvenna. Farið var yfir sögu 

kvenréttindabaráttu og fjallað um rauðsokkur, súfragettur og baráttu kvenna fyrir 

fóstureyðingum, og nemendum þannig bent á að ekkert gerist af sjálfu sér. Samfélagið 

breytist ekki nema blóð, sviti og tár fylgi. 

Viðfangsefni hinnar kennslustundarinnar var að renna yfir lista af 

persónueinkennum og tilfinningaorðum, og flokka orðin eftir því hvort þau ættu betur 

við stelpur eða stráka. Í samtali kennara og eins nemandans sagði kennarinn að ekki 

mætti tengja orðin við bæði kyn, nemendur ættu að velja hvort passaði betur. Kennslan 

virtist því miða að því að staðfesta staðalímyndir kynjanna, en ekki ögra þeim eða 

gagnrýna. Kennarinn sagði mér einnig hvernig kynjamunur barnanna kæmi augljóslega 

fram í verkefnum, hversu vel þau pössuðu inn í staðalímyndir kynjanna. Fræðslan virtist 

þó ekki miða að því að kveða niður þessar staðalímyndir. Í frjálsu tali kennarans við 

nemendurna glitti svo í kynbundið gildismat kennarans; s.s. með að segja þekktan 

karlkynsleikara ekki nógu aðlaðandi þar sem hann væri svo kvenlegur, og að ávíta 

dreng fyrir að kalla félaga sinn stelpu – það væri uppnefni. Þrátt fyrir augljósan áhuga 

kennarans á efninu og vilja til að halda uppi lifandi umræðu um staðalímyndir kynjanna, 

gekk sú umræða ekki út á að uppræta þessar staðalímyndir. Aukin kynjafræðiþekking 

kennarans hefði eflaust tryggt skilvirkari jafnréttisfræðslu. 
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Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi hampar þátttökukennurum í tilraunaverkefninu 

um jafnréttisfræðslu, þrátt fyrir að þátttaka þeirra hafi ekki verið átakalaus. Kennararnir 

hafi staðið sig ákaflega vel, miðað við þær forsendur sem þeir hafi – þ.e. þeir hafi enga 

þekkingu til að sinna slíku verkefni: ,,Við megum ekki bara... dæma einhverja skóla. 

Því... verkefnið byrjar á öfugum enda. Mundir þú vilja fara að kenna eðlisfræði? Ha?” 

 

Er kynjafræði í námi grunnskólakennara? 

Samkvæmt framkvæmdaáætlunum ríkisstjórnarinnar hefur jafnréttisfræðsla í 

kennaranámi verið talin með mikilvægustu þáttum í því skyni að fylgja eftir 

menntunarákvæði jafnréttislaganna og tryggja jafnréttisfræðslu í grunnskólum. 

Nauðsynleg forsenda jafnréttiskennslu sé að jafnréttisfræðsla standi kennurum og 

skólastjórnendum til boða, svo að markmið um að kynjafræði verði innleidd í 

kennaramenntun og endurmenntun kennara, má finna í nær öllum skýrslum og 

framkvæmdaáætlunum í jafnréttismálum síðan 1986. Í rúma tvo áratugi hafa slík 

markmið nánast orðrétt verið endurtekin á milli áætlana, svo ætla má að hægt hafi 

miðað við framkvæmd þessara markmiða. Þrátt fyrir þessi markmið ríkisins, kveða lög 

um kennaramenntun frá árinu 2008 ekki á um kynjafræðimenntun kennara. 

Í þingsályktun um áætlun í jafnréttismálum árin 2004 til 2008 segir að 

menntamálaráðuneytið muni kalla eftir upplýsingum frá háskólum sem mennta kennara, 

í hvernig stuðlað sé að kennslu í jafnrétti. Markmiðið sé að kanna hvort þeir 

einstaklingar sem búi sig undir kennslu og uppeldisstarf fái fræðslu í jafnréttismálum 

eins og jafnréttislög kveði á um. Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra frá 2009 um 

stöðu og þróun jafnréttismála segir svo að þetta hafi verið gert árið 2004. 

Menntamálaráðuneytið leitaði formlega eftir upplýsingum hjá Háskóla Íslands, 

Kennaraháskóla Íslands og Háskólanum á Akureyri um hvernig fræðslu kennaranema 

væri háttað í jafnréttismálum. Svör háskólanna hefðu ekki verið dregin saman í eina 

niðurstöðu en það væri mat ráðuneytisins á grundvelli þessara svara að fræðslu um 

jafnrétti í kennaranámi væri fyrir komið á fullnægjandi hátt hjá háskólunum. 

Eftir 20 ára áhyggjur af slakri jafnréttisfræðslu kennaranema og opinberum 

markmiðum um eflingu hennar, hefur ráðuneytið nú komist að því að þeirri fræðslu sé 

eftir allt saman sinnt á fullnægjandi máta í menntun verðandi kennara. Þetta álit undrast 

viðmælendur á hinum þrepunum þar sem lítið bendi til þess að kennaramenntun 

innihaldi kynjafræði. Viðmælanda í jafnréttisstarfi finnst þetta segja allt sem þarf um 

áhuga ráðuneytisins á málefninu: ,,Við höfum ekki lagt áherslu á þetta af því 
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menntamálaráðuneytið segir að við... þurfum ekki að hafa áhyggjur. Að mennta þessa 

kennara. Það sé allt í góðum málum. Eigum við þá að hafa einhverjar áhyggjur?” 

Skiptar skoðanir eru sumsé á því hvort kennaramenntun innihaldi í raun fræðslu um 

jafnrétti kynjanna. Viðmælandinn úr röðum kennara kennaranema segir kynjafræði 

einfaldlega ekki til staðar í kennaranáminu og spyr hvað í ósköpunum ráðuneytinu þyki 

fullnægjandi. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi segist hafa verið á um hundrað manna 

málstofu kennara, þar sem spurt var hverjir hefðu fengið kynjafræði í námi sínu og einn 

kennari rétt upp hönd. Viðmælandinn í grunnskóla segir að sé hafi ekki boðist neinir 

slíkir kúrsar í náminu á sínum tíma. Þórdís Þórðardóttir (2005), kennari við 

Kennaraháskóla Íslands, segir í bókinni Kynjamyndir í skólastarfi að kynjafræði hafi 

ekki verið kennd sem sérstök fræðigrein í kennaranámi á Íslandi. Kennaranemar í 

Kennaraháskólanum hafi þó átt kost á slíkum valnámskeiðum, sem hafi verið illa sótt og 

stundum fallið niður vegna skorts á þátttöku. Viðmælandinn í jafnréttisstarfi telur 

aðstandendur tilraunaverkefnisins Jafnréttis í skólum hafa álitið að kynjafræðiþekking 

væri til staðar í kennaranámi, og verkefni hannað á þeim forsendum: ,,Þau höfðu 

ábyggilega ekki hugmynd um að við værum ekki lengra komin í jafnréttisfræðslunni. Ef 

þú ferð að búa til eitthvað verkefni og svo náttúrulega bara setja þetta í hendurnar á 

kennurum að þeir ætli að vinna úti í skólunum. Þá var gengið held ég svolítið út frá því 

að þessi þekking væri til staðar.” 

Ályktun menntamálaráðuneytisins um jafnréttisfræðslu í kennaramenntun er afar 

áhugaverð. Hvað telur ráðuneytið fullnægjandi hvað þetta málefni varðar? Viðmælandi 

minn hjá ráðuneytinu virðist ekki hafa þá fullvissu um jafnréttissinnað kennaranám sem 

fram kemur í fyrrnefndri skýrslu, og ítrekar vanrækslu eftirlitsaðilans með orðum 

sínum: ,,Þá kannski leiðum við aftur hugann að kennaramenntuninni. Sem er nú heldur 

betur stórt mál. Og alltaf þegar við erum að ræða þessi mál... þá kemur alltaf upp sú 

spurning: Hvað er kennaramenntunin að gera? Það hefur verið skoðað svolítið... og 

það hefur verið mjög veikt. Og það er nú svo sannarlega grunnurinn. 

Kennaramenntunin.” Ekki er síður vert að skoða áhugaleysi löggjafans á málefninu, 

sem birtist í því að á fimm árum virðist ekki hafa fundist tími til að taka saman þessi 

þrjú bréf með svörum háskólanna um hvernig jafnréttisfræðslu sé háttað.  

Kennsluskrá kennaranáms 

Í samantekt sinni á fræðilegri umfjöllun og rannsóknum um jafnréttismál í íslenskum 

skólum og menntakerfi bendir Fjóla Ósk Gunnarsdóttir (2007) á greinina Kynferði, 
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jafnrétti og þroski barna eftir Ragnhildi Bjarnadóttur. Greinin er frá árinu 1996 og 

fjallar um þessi viðfangsefni kennaranema í Kennaraháskóla Íslands. Þar kemur fram að 

einungis í einu námskeiði, þróunarsálfræði, hafi verið lögð áhersla á að fjalla um tengsl 

kynferðisvitundar, jafnréttis og skólastarfs. Um 70% þriðja árs nema töldu að umfjöllun 

um kynferði og jafnrétti væri afar lítil utan námskeiðsins í þróunarsálfræði. 

Kennaraháskóli Íslands hefur nú sameinast Háskóla Íslands og heyrir undir 

menntavísindasvið. Ég sendi menntavísindasviði Háskóla Íslands fyrirspurn um hvers 

vegna jafnréttisfræðsla sé ekki hluti af skyldunámi grunnskólakennaranema. Í svarinu 

segir að menntavísindasvið Háskóla Íslands líti ekki svo á að jafnréttislög séu þar ekki 

virt, þar sem jafnréttisfræðsla sé hluti af skyldunámi grunnskólakennaranema. Um 

jafnréttismál sé fjallað í skyldunámskeiðum sem tilheyri kennslufræðilega hluta námsins 

og einnig í valfögum tengdum lífsleikni. Viðmælandi minn úr röðum kennara 

kennaranáms segir hins vegar lítinn hóp kennara berjast fyrir því að koma kynjafræði 

inn í skyldunámið. 

Skyldunámskeiðin sem tilheyra kennslufræðilega hluta grunnnáms 

grunnskólakennaranema í Háskóla Íslands eru tíu talsins. Það eru fögin: Talað mál og 

ritað; Þroska- og námssálarfræði; Aðferðafræði og menntarannsóknir; 

Upplýsingatækni og miðlun; Nám og kennsla: Inngangur; Barnið á yngsta stigi 

grunnskólans; Nám og kennsla á miðstigi grunnskólans; Nám og kennsla unglinga; og 

Nám og kennsla: Fagmennska kennara. Þá mega nemendur velja á milli námskeiðanna 

Heimspeki og hugmyndasaga og Félagsfræði og skólasaga. Vorið 2009 greindi ég 

námskeiðslýsingar þessara námskeiða, eins og þær birtust á heimasíðu Háskóla Íslands 

undir kennsluskrá fyrir komandi skólaár 2009-2010. Í námskeiðslýsingum þessara kúrsa 

er minnst á félagslega mismunun og skóla án aðgreiningar, sem mögulega mætti túlka 

sem kynjaójöfnuð en í skólakerfinu er kynjabreytan þó sjaldan áberandi innan þessara 

hugtaka. Einnig er minnst á breytingar á stöðu fjölskyldunnar, sem túlka mætti sem 

breytt samfélagshlutverk kynjanna. Þetta eru þó aðeins túlkunaratriði, hvergi er 

augljóslega fjallað um jafnrétti kynjanna. Ef frá er talið námskeiðið Heimspeki og 

hugmyndasaga, en í þeirri námskeiðslýsingu segir að eitt af mörgum viðfangsefnum 

námskeiðsins sé hugmyndafræði um jafnrétti til náms, s.s. hugmyndir 

kvenréttindakonunnar Mary Wollstonecraft. Sem fyrr segir er það námskeið í bundnu 

vali, þ.e. nemendur ráða hvort þeir sitja þetta námskeið eða námskeiðið Félagsfræði og 

skólasaga þar sem ekki er minnst á kyn eða jafnrétti í námskeiðslýsingunni. Eina 
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kennslufræðinámskeiðið sem samkvæmt kennsluskránni kennir eitthvað í líkingu við 

jafnréttisfræðslu, er því ekki eiginlegt skyldunámskeið. 

Þá eru þrjú valnámskeið um lífsleikni í grunnnámi grunnskólakennaranema: 

Lífsleikni – jafnrétti; Lífsleikni – sjálfsskoðun og sjálfsskilningur; og Lífsleikni í 

grunnskólastarfi. Í námslýsingu tveggja lífsleikninámskeiðanna er ekkert minnst á kyn 

eða jafnrétti, en t.d. talað um að þekkja til mannlegra, tilfinningalegra, sálfræðilegra, 

siðfræðilegra og samfélagslegra áhrifaþátta. Fjallað er um sjálfsskoðun og 

sjálfsskilning, grunnviðhorf nemenda, afstöðu þeirra og gildi. Efniviður sem 

auðveldlega má heimfæra yfir á jafnréttisfræðslu, sé breytan kyn tekin sérstaklega til 

umræðu. Orðalag námskeiðslýsingarinnar er þó of loðið til að mega afdráttarlaust túlka 

sem einhvers konar jafnréttisfræðslu. Út frá kennsluskránni geta nemendur ekki treyst á 

kynjafræðikennslu í þessum valnámskeiðum eða undirbúning undir þá jafnréttisfræðslu 

sem lögin krefjast.  

Haustið 2009 er þó í fyrsta sinn boðið upp á námskeiðið Lífsleikni – jafnrétti, en 

fræðilegur grunnur námskeiðsins byggir á kynjafræði. Í námskeiðslýsingunni segir að 

meginmarkmið námskeiðsins sé að efla meðvitund nemenda um kynjabreytuna í 

samfélaginu og í eigin afstöðu og hegðun, og búa nemendur undir að taka þátt í vinnu 

sem stuðli að jafnrétti. Fjallað sé um breytuna kyn í ýmsu samhengi, sem megi verða til 

að vekja nemendur til meðvitundar um kynjaskekkjurnar í samfélaginu og þá 

félagsmótun sem eigi sér ómeðvitað stað. Ítreka skal að þetta glænýja námskeið er 

valfag. 

Fyrir áðurnefnda samantekt á fræðilegri umfjöllun og rannsóknum um jafnréttismál 

í íslenskum skólum og menntakerfi, var nýlega athuguð staðan í kennaranáminu í 

Háskólanum á Akureyri. Í ljós kom að enginn sérstakur áfangi um kynjafræði var í 

kjarna námsins, þó slíkur áfangi væri kenndur við skólann. Aðeins í einu fagi var minnst 

á hugmyndir um jöfnuð í námskeiðslýsingu í kennsluskrá, en það var í námskeiðinu 

Heimspeki menntunar. Í skýrslunni er bent á námskeiðin Þróunarsálfræði, Saga og 

samfélag og Siðfræði og lífsleikni sem aðra áfanga sem hugsanlega gætu tekið á efninu 

en ekki var minnst á jafnrétti í námskeiðslýsingu þeirra (Fjóla Ósk Gunnarsdóttir, 

2007). 

Eftir að hafa komist að sömu niðurstöðu í greiningu minni á kennsluskrá 

kennaranáms í Háskólanum á Akureyri, sendi ég þangað samskonar fyrirspurn og til 

Háskóla Íslands. Í svarinu segir að háskólinn hafi aldrei kennt námskeið undir heiti eða 

formerkjum jafnréttisfræðslu, en þó sé ekki þar með sagt að jafnréttisfræðsla komi 
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ekkert við sögu í námi verðandi grunnskólakennara. Þótt sjálfsagt megi alltaf gera betur 

teljist mjög hæpið að líta svo á að jafnréttislög séu ekki virt við Háskólann á Akureyri. 

Fyrir nokkrum árum hafi verið farið yfir allt námsframboð kennaradeildar með tilliti til 

jafnréttismála og sú áhersla sett inn í öll námskeið þar sem talið var eðlilegt og æskilegt 

að hún kæmi við sögu. Hún hafi raunar þegar verið til staðar í vissum námskeiðum. 

Þannig komi jafnréttismál með beinum hætti við sögu í öllum þeim fjórum námskeiðum 

í grunnskólafræði sem kennd hafi verið undanfarin ár. Skyldukúrsum, þar sem 

megininntakið sé t.d. kennsluaðferðir, námsefni og skólaþróun. Jafnréttismál hafi einnig 

verið sérstaklega skilgreindur hluti námskeiða í þróunarsálfræði og námssálfræði og 

sérþörfum, og tekin upp með einum eða öðrum hætti í siðfræði- og lífsleikninámskeiði, í 

barnabókmenntanámskeiði og samskiptanámskeiði sem kennd hafi verið, svo nokkur 

dæmi séu tekin. Sérstakt jafnréttisnámskeið hafi verið kennt undanfarin ár á 

meistarastigi sem og í kennsluréttindanámi. 

Vorið 2009 greindi ég námskeiðslýsingar þessara námskeiða, eins og þær birtust á 

heimasíðu Háskólans á Akureyri undir kennsluskrá fyrir komandi skólaár 2009-2010. Í 

námskeiðslýsingum þeirra skyldukúrsa í grunnskólafræðum sem fjalla um 

kennsluaðferðir, námsefni og skólaþróun er ekki minnst á kyn eða jafnrétti. Sérstaka 

athygli vekur að í áfanganum Grunnskólafræði – kennsluaðferðir eru nemendum 

kenndar kennsluaðferðir sem miða við aldurs- og getublandaða hópa en ekki er minnst á 

kynjaskipta hópa. Ekki er heldur minnst á kyn eða jafnrétti í námskeiðslýsingum kúrsa í 

þróunarsálfræði og námssálfræði og sérþörfum, þar sem svarandi fyrirspurnarinnar vill 

meina að jafnréttismál séu sérstaklega skilgreindur hluti námskeiðanna. Sama má segja 

um námskeiðslýsingu siðfræði- og lífsleikni námskeiðs. Námskeið um barnabókmenntir 

og samskipti fundust ekki á kennsluskrá, þau hafa væntanlega verið valnámskeið sem 

ekki er lengur boðið upp á.  

Í einungis fjórum námskeiðum á kennsluskrá kennaraskorar nefnir námskeiðslýsing 

kyn eða jafnrétti. Þetta er t.d. skyldunámskeiðið Heimspeki menntunar, þar sem segir að 

fjallað sé um hugmyndir um jöfnuð og frelsi. Í námskeiðinu Jafnrétti og fjölmenning er 

fókus á jafnrétti í víðum skilningi en með sérstaka áherslu á jafnrétti og stöðu karla og 

kvenna í íslensku samfélagi. Þetta er valnámskeið og er því ekki hluti af námi allra 

kennaranema. Auk þess er kúrsinn kenndur á framhaldsstigi. Þá er það skyldunámskeið 

í Námssálfræði sem fjallar m.a. um hvað aðgreini nemendur almennt, þ.e. ýmsar breytur 

á borð við kyn. Þetta námskeið tilheyrir einnig meistaranámi til kennsluréttinda. Í 
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námskeiðinu Kenningar og rannsóknir í menntunarfræðum er fjallað um jafnréttismál af 

sjónarhóli karla og kvenna, og tilheyrir einnig kennslufræðum á framhaldsstigi. 

Hingað til hefur menntun starfandi grunnskólakennara miðast við B.Ed. gráðu. 

Námskeið kennd á meistarastigi hafa því ekki verið námskeið sem allir kennaranemar 

sitja. Þetta breyttist þó nýlega með lögum nr. 87/2008 um menntun og ráðningu 

kennara, og nú hafa þeir einungis rétt til að nota starfsheitið grunnskólakennari sem 

lokið hafa meistaraprófi í viðeigandi námi. Kennaraskor Háskólans á Akureyri segir 

námskeið sambærilegt námskeiðinu Jafnrétti og fjölmenning verða skyldunámskeið í 

því fimm ára grunnnámi til kennsluréttinda sem tekið verði upp frá og með haustinu 

2009.  

Út frá texta námskeiðslýsinga í kennsluskrám Háskóla Íslands og Háskólans á 

Akureyri verður því ekki séð að jafnréttisfræðsla sé hluti af skyldunámi kennaranema á 

Íslandi. Athygli vekur að í öllum námsleiðum hug- og félagsvísindadeildar Háskólans á 

Akureyri, nema sálfræði, er kynjafræðinámskeið skylda, það er í þjóðfélagsfræði, 

fjölmiðlafræði, nútímafræði og samfélags- og hagþróunarfræði. Hjá sumum 

fræðigreinum hefur kviknað meðvitund um mikilvægi kynjasjónarhorns. 

Jafnréttisfræðsla utan kennsluskrár 

Með þessu er ekki verið að rengja orð fulltrúa kennaraháskólanna um að málefnið sé 

rætt í tímum. Heldur einungis bent á að það dugir ekki til. Kennsluskrá náms er formlegt 

viðmið kennara og nemenda um umfjöllun námskeiða. Öll lögbundin fræðsla í námi ætti 

því að koma fram svart á hvítu í kennsluskránni, en ekki vera handahófskennd eða háð 

geðþótta kennara. Ógerlegt er að sitja allar kennslustundir allra námskeiða í öllu 

kennaranámi Íslands til að athuga hvort jafnréttismál beri á góma. Til að tryggja að 

lögum um jafnréttisfræðslu sé framfylgt, verður hinn skýri rammi um námskeiðin, sem 

kennsluskráin gefur, að sýna að fjallað sé um jafnrétti kynja. 

Árið 2006 stóð jafnréttisnefnd Kennaraháskóla Íslands að könnun meðal kennara 

skólans um hvernig jafnréttisfræðslu væri háttað við skólann. Könnun þessi átti sér 

aðdraganda á fyrstu fundum jafnréttisnefndar skólans sem var skipuð í nóvember 2005. 

Umræða í nefndinni um jafnréttisfræðslu í kennaranáminu leiddi í ljós að ekki var vitað 

í hvaða námskeiðum slík fræðsla ætti sér stað né með hvaða hætti. Nefndin ákvað því að 

gera könnun meðal kennara á því í hvaða námskeiðum væri fjallað um jafnrétti í víðum 

skilningi. Kennararnir svöruðu spurningalista rafrænt og var svarhlutfallið aðeins 34%, 

svör bárust frá 48 kennurum af 140. Kennararnir voru spurðir hvort, og þá hvernig og í 
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hvaða kúrsum, þeir fjölluðu um jafnrétti í víðum skilningi. Tæplega helmingur 

kennaranna sagðist fjalla um jafnréttismál, bæði í val- og skyldunámskeiðum. Ríflega 

helmingur þeirra sem sögðust fjalla um jafnréttismál sögðust flétta þá umfjöllun inn í 

annað efni, en lægra hlutfall gerði það markvisst í einstökum fyrirlestrum. 

Fram kom að jafnréttismál bæri víða á góma en fremur óbeint og ómarkvisst. Að 

jafnréttismál tengdust sumum þáttum kennslunnar, kæmu fyrir í mörgum námskeiðum 

og að jafnréttismál væru rædd ef eitthvað kæmi upp sem gæfi tilefni til slíkrar umræðu. 

Nokkrir kennarar nefndu að þeir fjölluðu um jafnrétti til náms í víðtækum skilningi, að 

nálgunin tæki mið af mannréttindum og réttindum einstaklingsins. Fjallað væri um 

jafnrétti fatlaðra og ófatlaðra, og fjölbreyttan menningarlegan og trúarlegan bakgrunn, 

sem taka þyrfti tillit til í allri vinnu með börnum og fjölskyldum þeirra. Aðrir sögðust 

fyrst og fremst fjalla um jafnrétti kynjanna, um ólíkar þarfir stelpna og stráka varðandi 

verkefnaval og leiðir.  

Kennararnir sögðust reyna að flétta jafnréttismál inn í öll svið, en gengi misjafnlega 

þar sem efnið byði misvel upp á slíkt og þeir sjálfir misvel í stakk búnir. Einn kennari 

nefndi að frumkvæði nemendanna réði mestu um áherslur í kennslunni og því opið 

hvort tilefni gæfist til sérstakrar jafnréttisumræðu. Annar sagði að vægi umfjöllunar um 

jafnréttismál væri afar lítið og að sér fyndist erfitt eða jafnvel vandræðalegt að svara 

slíkri spurningu játandi eða neitandi. Aðeins væri tæpt á jafnréttismálum, þau yrðu 

útundan. Ekki síst komu fram efasemdir kennara um að þeir sem teldu sig 

jafnréttissinnaða myndu engu að síður ómeðvitað miðla karllægum fræðum og 

gamalgrónum gildum mismununar, og þessi svör gæfu því ekki rétta mynd 

(Jafnréttisnefnd Kennaraháskóla Íslands, 2007). 

Viðtakandi annarar fyrirspurnar minnar um skort á jafnréttisfræðslu í kennaranámi 

sagðist hafa átt í örðugleikum með að svara henni, því hvernig ætti hún að vita hvort 

menntunarákvæðum jafnréttislaga væri þar fylgt? Þetta er einmitt mergur málsins. Það 

er ekki með góðu móti hægt að sjá hvort kennaraháskólarnir fylgi þessu fræðsluákvæði 

jafnréttislaga. Ætti það ekki að vera augljóst? Jafnvel þótt hver kennari væri meðvitaður 

um kröfur jafnréttislaga og sinnti þeirri skyldu sinni án íhlutunar háskólans, er það ekki 

skylda ríkisrekinna háskólastofnana að gefa skýrt viðmið um að lögum um fræðslu skuli 

fylgt? 

Trú kennara og stjórnenda kennaranáms á því að jafnréttisumræða eigi sér stað þrátt 

fyrir að hún sé ekki nefnd í námskeiðslýsingum rakst ég ítrekað á við rannsókn mína. 

Erfitt er að staðhæfa fyrir víst hvort jafnréttisfræðsla er til staðar eða ekki í námi 
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kennaranema, þar sem hún virðist ekki markviss og skipuleg heldur tilviljanakennd og 

háð áhuga kennara hverju sinni. Eitt er víst að hún er ekki tekin fram í 

námskeiðslýsingum kennsluskráa. Þessi meinta eða óstaðfesta jafnréttisfræðsla þykir 

mér ekki duga til að uppfylla skilyrði jafnréttislaga um að allir nemendur skuli hljóta 

jafnréttisfræðslu. Við getum ekki einfaldlega treyst því í blindni að allir kennarar gæti 

þess að lögunum sé fylgt, án þess að hafa nein skýr viðmið til að fylgja. Ef svo væri 

venjan með lög og reglur samfélagsins, væri eflaust engin gæsla með bílaumferð. 

Ökumönnum yrði einfaldlega treyst til að virða hámarkshraða og aðrar reglur. Að 

treysta hverjum kennara til að taka þetta upp af eigin hentisemi er varasamt og ekki í 

anda jafnréttislaga. 

Samantekt 

Jafnréttisfræðsla í kennaramenntun hefur tvíþætt lagalegt hlutverk; að mæta kröfum 

laga um jafnréttisfræðslu á háskólastigi og að búa verðandi kennara undir að sinna 

lögbundinni jafnréttisfræðslu á grunnskólastigi. Slík menntun gæfi kennara ekki aðeins 

þá þekkingu sem nauðsynleg er til að sinna slíkri fræðslu, heldur einnig kveikja 

meðvitund kennara um áhrif kyns sem gæti skilað sér í jafnréttismiðaðra skólastarfi. Hér 

hefur verið fjallað að um af hverju jafnréttisfræðsla í kennaranámi skiptir máli, og hvort 

slík fræðsla sé til staðar í námi kennaranema á Íslandi. 
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6. Menntamálaráðuneyti 

 

Í núgildandi grunnskólalögum segir að menntamálaráðherra fari með yfirstjórn þeirra 

málefna sem lögin taki til. Ráðherrann skuli m.a. setja grunnskólum aðalnámskrá, leggja 

þeim til námsgögn, hafa eftirlit með gæðum skólastarfs, og annast öflun, greiningu og 

miðlun upplýsinga. Menntamálaráðuneyti hafi einnig eftirlit með því að sveitarfélög 

uppfylli þær skyldur sem lög og reglur, svo og aðalnámskrá grunnskóla kveði á um. Í 

viðtali í eigindlegri rannsókn minni segir viðmælandinn í menntamálaráðuneytinu að 

hlutverk þess sé m.a. að gera úttekt á og veita upplýsingar um framkvæmd laga, 

aðalnámskrár grunnskóla og aðra þætti skólastarfsins: ,,Ábyrgðin liggur alls staðar. 

Ábyrgðin... liggur náttúrulega... að það þarf að vera skýrt ákvæði í lögum og námskrá, 

að það ber að sinna jafnréttisfræðslu. Það er okkar ábyrgð, og svo fylgja því eftir að 

það sé gert.” 

Ef marka má útgefið efni er menntamálaráðuneytinu annt um kynjajöfnuð í 

skólakerfinu og það meðvitað um kyn nemenda sem áhrifabreytu. Allt frá árinu 1986 til 

ársins 2009 má í opinberum skjölum ítrekað finna sömu markmið um hvernig skuli 

unnið að því að hrinda menntunarákvæðum jafnréttislaga í framkvæmd. Í rúm 20 ár 

hafa skýrslur félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála og 

framkvæmdaáætlanir að aðgerðum til að ná fram jafnrétti kynjanna, sem 

félagsmálaráðuneytið gefur út á fjögurra ára fresti samkvæmt jafnréttislögum, kveðið á 

um að koma skuli á markvissri jafnréttisfræðslu í skólum. Þar er kveðið á um að 

nemendur hljóti fræðslu um jafnrétti kynjanna, fjölskyldufræðslu, þar sem ræktuð verði 

ábyrgðartilfinning beggja kynja fyrir heimili og fjölskyldu, og báðum kynjum kennt að 

líta á sig sem fyrirvinnur heimila, og náms- og starfsfræðslu þar sem lögð verði áhersla 

á að stemma stigu við kynbundnu starfsvali. Menntun kennara skuli innihalda 

jafnréttisfræðslu, bæði grunnmenntun og endurmenntun, og námsgögn og allt 

skólaumhverfi grunnskólans gangi út frá jafnréttissjónarmiðum. Markmiðin eru jafnvel 

oft útfærð með sama orðalagi frá ári til árs, sem gefur þá tilfinningu að á milli útgáfa 

skýrslanna verði engin breyting og málin þróist ekki lengra. Í stefnuritinu Jafnrétti til 

menntunar, sem menntamálaráðuneytið gaf út árið 1999, segir að ástæða sé til að huga 

sérstaklega að hvoru kyni fyrir sig í skólum, þar sem niðurstöður prófa og rannsókna 

hafi leitt í ljós umtalsverðan kynjamun hvað varði menntun og skólastarf. Því megi ætla 
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að ekki hafi að öllu leyti tekist að framfylgja lögum um jafnrétti kynjanna til menntunar. 

Jafnrétti kynja til menntunar kosti stöðuga árvekni, einbeitni, áhuga og skuldbindingu 

kennara og allra sem vinni að menntamálum. Stöðug árvekni sé forsenda þess að lögum 

um jafnan rétt kynjanna til menntunar sé framfylgt. 

En þessi áhersla menntamálaráðuneytis á jafnréttisfræðslu og aðra kynjavitund í 

grunnskólastarfi virðist fremur vera í orði en á borði. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi 

telur að jafnréttismál séu einfaldlega ekki í tísku í menntamálaráðuneytinu, frekar en 

víða annars staðar. Hinni stöðugu árvekni og áhuga á jafnréttismálum virðist ábótavant 

hjá menntamálayfirvöldum. Menntamálaráðuneyti er brúin á milli laga og skóla, en 

virðist þó ekki standa sig nægilega í að miðla hinni lögbundnu jafnréttisfræðslu þar á 

milli. 

Í þessum kafla verður litið yfir víðtæka ábyrgð menntamálaráðuneytis þegar kemur 

að jafnréttisfræðslu í grunnskólum, s.s. hvað varðar jafnréttisstarf ráðuneytisins, eftirlit 

með námi í grunnskólum og kennaraháskólum, og ekki síst aðalnámskrána sem er 

lögbundið vinnuplagg allra grunnskóla. Aðalnámskráin er greind með tilliti til 

kynjajafnréttis og hvort hún fylgi ákvæðum jafnréttislaga um að allir 

grunnskólanemendur skuli hljóta fræðslu um jafnréttismál. 

 

Jafnréttisráðgjafi og jafnréttisfulltrúi 

Núgildandi jafnréttislög kveða á um að innan menntamálaráðuneytisins skuli starfa 

jafnréttisráðgjafi. Sá skuli fylgja eftir ákvæðum 23. greinar laganna um menntun og 

skólastarf, og veita viðkomandi aðilum ráðgjöf í jafnréttismálum. Um sérstakan ráðgjafa 

innan menntamálaráðuneytisins var fyrst kveðið á við endurskoðun jafnréttislaga árið 

2008. Þáverandi félagsmálaráðherra, Jóhanna Sigurðardóttir, sagði á alþingi að ákvæðið 

um sérstakan jafnréttisráðgjafa innan menntamálaráðuneytisins kæmi til vegna 

mikilvægis þess að jafnréttis kynjanna væri gætt í skóla- og uppeldisstarfi og því starfi 

vel fylgt eftir. Þá segir í 13. grein jafnréttislaganna að í sérhverju ráðuneyti skuli starfa 

jafnréttisfulltrúi með sérþekkingu á jafnréttismálum. Jafnréttisfulltrúi fjalli um og hafi 

eftirlit með jafnréttisstarfi á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og stofnana þess, og 

skuli árlega senda Jafnréttisstofu greinargerð um stöðu og þróun jafnréttismála. Ákvæði 

um jafnréttisfulltrúa í öll ráðuneyti hefur mátt finna í jafnréttislögum síðan árið 2000. 

Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra frá árinu 2009 um stöðu og þróun 

jafnréttismála segir að í hverju ráðuneyti sé nú starfandi jafnréttisfulltrúi sem gegni 

skyldum, ákvörðuðum af ráðuneytisstjóra eða jafnréttisáætlun viðkomandi ráðuneytis. 
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Þessir fulltrúar myndi með sér starfshóp sem hittist einu sinni í mánuði og séu tengiliðir 

Jafnréttisstofu við hvert ráðuneyti. Jafnréttismál skipti þá ekki einungis máli í 

ráðuneytunum heldur einnig í stofnunum þeirra. Því sé nauðsynlegt að jafnréttisfulltrúar 

myndi tengsl við stofnanir, og að í hverri stofnun starfi tengiliður sem sé ábyrgur fyrir 

því að miðla upplýsingum um jafnréttismál til starfsmanna og stjórnenda 

stofnunarinnar. Mikilvægt sé að fylgjast með því að sá starfsmaður sinni skyldum sínum 

varðandi þennan málaflokk. Af þeim sökum sé nauðsynlegt að bjóða upp á fræðslu fyrir 

þessa aðila og gera þeim upplýsingar aðgengilegar. Það falli í hlut hvers 

jafnréttisfulltrúa að skipuleggja jafnréttisstarf á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og 

hafa samráð við hlutaðeigandi stofnanir um þau mál. 

Þá segir í skýrslunni að starfsreglur jafnréttisfulltrúa hafi verið samþykktar á fundi 

ráðuneytisstjóra árið 2005, og birtar í starfsmannahandbók stjórnarráðsins. 

Starfsmannahandbókin hafi nú verið tekin til endurskoðunar og starfsreglur 

jafnréttisfulltrúa verði skoðaðar í tengslum við þá vinnu og þá nýju ábyrgð sem ný 

jafnréttislög feli þeim. Nauðsynlegt sé að skýrari reglur verði settar um störf 

jafnréttisfulltrúanna. Að hlutverk jafnréttisfulltrúa verði skilgreint eins í öllum 

ráðuneytum, en verði ekki háð huglægu mati yfirstjórnar. Í nefndaráliti um jafnrétti 

kynja í opinberri stefnumótun frá árinu 2002 er mikil áhersla lögð á jafnréttisfulltrúa 

ráðuneytanna, þar sem þeir gegni veigamiklu hlutverki við að gæta jafnréttis við 

opinbera stefnumótun. Í ljós kom að starf þeirra var í mótun og staða þeirra missterk 

eftir ráðuneytum, starfsreynsla og menntun misjöfn, starfshlutfall þeirra óvíða skilgreint 

og þeir höfðu ekki fengið nógu skýrt og afmarkað verksvið. Ekki var um að ræða fullt 

starf eða skilgreint hlutastarf heldur viðbótarverkefni, þar sem jafnréttisfulltrúarnir 

gegndu starfinu meðfram öðrum störfum í ráðuneytinu. 

Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi segist hafa spurst fyrir um jafnréttisráðgjafa 

menntamálaráðuneytisins: ,,Hvar er þessi jafnréttisráðgjafi sem var ráðinn... í 

ráðuneytið? Fæ þau svör að það er búið að skera hann af. Það er ekki búið að ráða 

hann...” Sjálf sendi ég erindi til menntamálaráðuneytis í tölvupósti þann 17. janúar 

2009, og ítrekaði það 2. mars, og spurðist fyrir um jafnréttisráðgjafa ráðuneytisins. Þann 

12. mars fékk ég svar um að enn hefði ekki verið skipaður sérstakur jafnréttisfulltrúi. 

Ráðuneytið benti á að nýjustu jafnréttislögin, sem í fyrsta sinn kveða á um 

jafnréttisráðgjafa, tóku gildi í mars 2008. Enn væri unnið að því að afmarka nánar 

starfssvið jafnréttisfulltrúans, og stefnt að því að fyrir lok maí 2009 lægi fyrir mótuð 

tillaga um störf hans. Meðal þess sem tafið hefði framgang málsins væru takmarkaðar 
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fjárveitingar og niðurskurður á aðalskrifstofu ráðuneytisins á árinu auk mikilla anna í 

ráðuneytinu, m.a. í tengslum við nýja löggjöf um menntamál árið áður. 

Í mars 2009 sendi ég formlega fyrirspurn á menntamálaráðherra, Katrínu 

Jakobsdóttur, og ítrekaði þann 15. maí. Svar barst þann 22. maí, þar sem segir að í fyrra 

svari ráðuneytis hafi ranglega verið vísað til jafnréttisfulltrúa, þar sem hefði átt að 

standa jafnréttisráðgjafi. En í ráðuneytinu hefði verið starfandi jafnréttisfulltrúi frá því 

það var lögboðið með jafnréttislögum árið 2000. Með endurskoðun laganna árið 2008 

hefði ráðuneytinu verið falið nýtt og umfangsmikið verkefni. Hvernig því yrði nánar 

fyrir komið innan skipulags ráðuneytisins krefðist ákveðins undirbúnings og skipulags. 

Þá hafði enginn jafnréttisráðgjafi verið ráðinn, en í sumarlok 2009 hafði jafnréttisfulltrúi 

menntamálaráðuneytis einnig tekið við hlutverki jafnréttisráðgjafa, meðal annarra starfa. 

Ekki er þó auðvelt að sjá hver sé nákvæmlega munurinn á jafnréttisráðgjafa sem 

veita á ráðgjöf í jafnréttismálum hjá menntamálaráðuneytinu og fylgja eftir 

menntunarákvæðum jafnréttislaga, s.s. um jafnréttisfræðslu í skólum, og 

jafnréttisfulltrúa sem hafa skal sérþekkingu á jafnréttismálum og sinna eftirliti með 

jafnréttisstarfi á málefnasviði ráðuneytisins og stofnana þess, s.s. skólum. Hvort tveggja 

virðast skýr boð um að gæta þess að lögbundinni jafnréttisfræðslu sé sinnt í 

grunnskólum. 

 

Eftirlit 

Í núgildandi jafnréttislögum segir að menntamálaráðuneyti skuli fylgjast með að 

jafnréttis kynjanna sé gætt í skóla- og uppeldisstarfi, og fylgjast með þróun 

jafnréttismála á þessum sviðum samfélagsins. Í grunnskólalögum segir að 

menntamálaráðherra skuli fara með yfirstjórn skólamála, hafa eftirlit með gæðum 

skólastarfs, og annast öflun, greiningu og miðlun upplýsinga.
 
Markmið mats og eftirlits 

með gæðum starfs í grunnskólum sé að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við 

ákvæði laga, reglugerða og aðalnámskrár grunnskóla, og tryggja að réttindi nemenda 

séu virt og að þeir fái þá þjónustu sem þeir eigi rétt á samkvæmt lögum.  

Í áðurnefndri fyrirspurn minni til menntamálaráðherra spyr ég af hverju ráðuneytið 

bregðist þessu eftirlitshlutverki sínu þegar komi að lögbundinni jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum. Ráðuneytið bendir þá á að samkvæmt 37. grein grunnskólalaga eigi 

sveitarfélög að sinna mati og eftirliti með gæðum skólastarfs. Viðmælandi minn í 

ráðuneytinu tekur í sama streng í viðtali við mig: Sveitarfélögin bera ábyrgð á því að 
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skólarnir fari að lögum og aðalnámskrá. Algjörlega. Sveitarfélögin eru ábyrg fyrir 

rekstri grunnskólans og eru ábyrg fyrir því að þetta sé... farið að lögum og reglugerð. 

Þessa áherslu ráðuneytisins á ábyrgð sveitarfélaga er þó ekki fyllilega í samræmi við 

lögin. Í 4. grein grunnskólalaga segir að menntamálaráðuneyti hafi eftirlit með því að 

sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög, reglur og aðalnámskrá grunnskóla kveði á 

um. Í 38. grein segir að menntamálaráðuneyti skuli annast greiningu og miðlun 

upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögunum, 

og með sjálfstæðri gagnaöflun. Í 37. grein laganna segir ekki aðeins að sveitarfélög 

skuli annast eftirlit með gæðum skólastarfs, heldur einnig að sveitarfélög skuli láta 

menntamálaráðuneytinu í té upplýsingar um skólastarfið. Þannig er ekki að sjá í 

grunnskólalögum að menntamálaráðuneyti geti skotið sér undan ábyrgð á eftirliti með 

skólastarfi, líkt og svar ráðuneytisins gefur til kynna.  

Enda segir viðmælandinn í ráðuneytinu: ,,Síðan hefur ráðuneytið ákveðið 

eftirlitshlutverk. Það er að segja að fylgja því eftir að þetta sé gert samkvæmt námskrá. 

Og hafa eftirlit með. Þannig að það má ekki gleyma því. Ráðuneytið... gerir úttekt innan 

skólans, á þeim upplýsingum sem koma frá þeim.” Þegar kemur að jafnréttisfræðslu 

virðist þetta lögbundna eftirlit lítið vera, því menntamálaráðuneytið þekkir ekki stöðu 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum í dag. Viðmælandi í ráðuneytinu: ,,Við vitum þetta vel, 

að þetta hefur verið veikur hlekkur í kennslunni. Ég má náttúrulega ekki segja VITUM 

því við höfum ekki gert könnun á því... Við höfum ekki gert neina könnun á því hvernig 

jafnréttisfræðslu er háttað í einstökum skólum. Sem sagt hvernig jafnréttisfræðslu er 

fylgt eftir samkvæmt... námskránni ´99.” Síðast, fyrir 13 árum eða árið 1996, kannaði 

menntamálaráðuneytið stöðuna á jafnréttisfræðslu í grunnskólum líkt og áður hefur 

komið fram. Þá sendi ráðuneytið öllum skólum spurningalista um skipulag og 

framkvæmd jafnréttisfræðslu. 85% svarenda sögðu jafnréttisfræðslu ekki sérstaklega 

skipulagða í skólanum, og um 36% svarenda sögðu að engin sérstök jafnréttisfræðsla 

færi fram (Jóhann Ásmundsson, 1997). Þessi slaka útkoma hefði átt að gefa 

menntamálaráðuneytinu tilefni til að fylgjast enn betur með þróuninni, en ráðuneytið 

þekkir ekki stöðu jafnréttisfræðslu í grunnskólum í dag. 

Í kjölfar þessarar könnunar sendi menntamálaráðuneytið dreifibréf til 

skólastjórnenda allra grunnskóla með hvatningu til að gera áætlanir til að tryggja eins og 

kostur væri að menntunarákvæðum jafnréttislaga væri fylgt eftir með markvissum hætti 

(Menntamálaráðuneytið, 1997b). Þetta þykir mér vægt orðalag. Ráðuneytið hefur það 

lögbundna hlutverk að gæta þess að landslögum sé fylgt í skólastarfi, og ætti því að taka 
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sterkar til orða en að hvetja skóla til að tryggja eins og kostur er að lögum sé þar fylgt. 

Viðmælandi minn þar tekur undir: ,,Ég er algjörlega sammála þér, það er alls ekki nóg. 

Enda hefur það sýnt sig. Eitt af þeim atriðum sem var í raun og veru eins og gátlisti 

fyrir þá sem voru að semja námskrána var jafnrétti. Og alls staðar kannski var sett 

eitthvað inn... að jafnrétti birtist eða eitthvað svoleiðis. En það er bara ekki nóg, og við 

vitum það alveg. Við vitum að það þarf að styrkja þennan þátt. Sko það þarf að vera 

miklu sterkar. Og skýrar en það.” 

Núgildandi aðalnámskrá grunnskóla var endurnýjuð árið 2007 en upphaflega gefin 

út árið 1999, stuttu eftir að ráðuneytið stóð fyrir ofangreindri könnun á jafnréttisfræðslu 

í grunnskólum. Niðurstöðurnar gáfu skýrt til greina að víða væri þar pottur brotinn, og í 

dreifibréfi til allra grunnskóla árið 1997 kemur fram hvatning ráðuneytisins um 

breytingar. Ef ráðuneytið vildi ekki sættast á þann skort á markvissri jafnréttisfræðslu í 

skólum sem niðurstöðurnar sýndu fram á, af hverju fór þá ekki skýrt ákvæði um 

markvissa jafnréttisfræðslu inn í nýju aðalnámskrána tveimur árum síðar?  

 

Aðalnámskrá 

Í grunnskólalögum segir að menntamálaráðherra skuli setja grunnskólum aðalnámskrá, 

og að í hverjum grunnskóla skuli gefa út skólanámskrá sem sé nánari útfærsla á 

aðalnámskrá grunnskóla. Aðalnámskráin skuli kveða á um meginmarkmið náms og 

kennslu, uppbyggingu og skipan náms, svo og hlutfallslega skiptingu tíma milli 

námssviða og námsgreina í grunnskóla. Skilgreina skuli þekkingar- og hæfniþætti á 

hverju námssviði aðalnámskránnar. Sveitarfélög skuli sinna eftirliti með skólastarfi með 

því markmiði að tryggt sé að starfsemi skóla sé í samræmi við ákvæði laga, reglugerða 

og aðalnámskrár grunnskóla. Menntamálaráðherra skuli þá hafa eftirlit með að 

sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem aðalnámskrá kveði á um. Í aðalnámskrá skuli m.a. 

leggja áherslu á undirbúning beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, 

fjölskyldulífi og atvinnulífi, og þar skuli m.a. setja ákvæði um inntak og skipulag náms í 

jafnréttismálum. 

Samkvæmt grunnskólalögum er aðalnámskráin það sem mestu ræður um inntak og 

skipulag grunnskólanáms, og augljóslega segir þar að í aðalnámskránni skuli setja 

ákvæði um nám í jafnréttismálum. Ekki virðast þó allir innan menntamálaráðuneytis 

gera sér grein fyrir þessu mikilvægi aðalnámskrár. Viðmælandi minn innan 

jafnréttisstarfs vitnar í starfsmann ráðuneytis: „Hann sagði einmitt við mig: ...við getum 

ekkert haft áhrif á skólana eða sveitarfélögin. Við erum náttúrulega bara að skrifa 
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námskrána.” En svo virðist einmitt sem aðalnámskráin sé besta tækið til að miðla 

jafnréttisfræðslu á milli laga og grunnskóla. Til að tryggja að umræða um jafnréttismál 

sé tekin upp í grunnskólakennslu þyrfti aðalnámskrá annað hvort að innihalda sérstaka 

námsgrein um jafnréttisfræðslu þar sem kynnt verði staða kynjanna á hinum ýmsu 

sviðum, eða gæta að skýrum markmiðum í hverri námsgrein um jafnréttisumræðu á því 

sviði. Helst hvort tveggja.  

 

Er jafnréttisfræðsla í aðalnámskrá grunnskóla? 

Jafnréttisfræðsla er ekki sjálfstæð námsgrein innan aðalnámskrár grunnskóla. Í 

fyrirspurn til menntamálaráðherra spyr ég af hverju aðalnámskrá grunnskóla kveði ekki 

á um jafnréttisfræðslu líkt og jafnréttislög krefjist. Í svari menntamálaráðuneytis segir 

að ákvæði um jafnrétti sé að finna í aðalnámskrá, bæði almennum hluta og í námskrá 

hverrar námsgreinar fyrir sig. Auk almennra ákvæða um jafnrétti til náms og viðeigandi 

námstækifæra fyrir alla sé að finna ákvæði um að kennsluaðferðir megi ekki mismuna 

nemendum eftir kynferði. Ráðuneytið leggi áherslu á að skólar búi bæði kynin undir 

þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Þá sé mikilvægt að bæði stúlkum og 

piltum séu kynnt störf sem hingað til hafi verið litið á sem hefðbundin karla- og 

kvennastörf. 

Þessi síðasta setning stendur reyndar alls ekki í aðalnámskrá grunnskóla eins og 

ráðuneytið ýjar hér að, en ætti réttilega að gera það miðað við áherslu ráðuneytisins á 

þann hluta jafnréttisstarfs. Í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar til að ná fram jafnrétti 

kynjanna frá árinu 1986 segir að aukin náms- og starfsfræðsla skuli reyna að breyta hinu 

hefðbundna náms- og starfsvali kynjanna. Í verkefnaáætlun menntamálaráðuneytisins á 

árunum 1996 til 1999, Menning og menntun – forsenda framtíðar (1997a), segir að 

skólar eigi að vinna gegn því að nemendur festist um of í farvegi hefðbundinnar 

verkaskiptingar kynjanna. Menntakerfið megi alls ekki ýta undir kynjaðan launamun 

með því að hvetja kynin í sitt hver störfin. Sama segir í skýrslu um stöðu 

framkvæmdaáætlunar ríkisstjórnar til að ná fram jafnrétti kynjanna árin 1998 til 2001. Á 

árunum 2002-2004 segir í framkvæmdaáætlun til að ná fram jafnrétti kynjanna að 

sérstaklega skuli athuga að nemendur festist ekki um of í farvegi hefðbundinnar 

verkaskiptingar. Og nú síðast í skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála frá 2009 segir 

enn á ný að almenn markmið í aðalnámskrá grunnskóla séu að vinna gegn því að 

nemendur festist í farvegi hefðbundinnar verkaskiptingar kynjanna. Að breyta 

kynbundnu náms- og starfsvali virðist því hafa verið menntamálaráðuneytinu kappsmál 
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árum saman, en þrátt fyrir það er ekki að finna slíkt markmið í aðalnámskrá grunnskóla 

sem endurnýjuð var árið 1999 og aftur árið 2007. 

Í hinum almenna hluta aðalnámskrár grunnskóla má réttilega finna markmið um að 

jafnrétti sé haft að leiðarljósi í námi og kennslu, að stúlkum og drengjum sé ekki 

mismunað í skólastarfinu og að þau fái sömu fræðslu. Hér er þó um að ræða almennt 

jafnrétti nemenda í skólanum, og skal ekki ruglað saman við markvissa fræðslu um 

jafnréttismál. Viðmælandi í menntamálaráðuneyti: ,,Sko það er að finna ákvæði um 

jafnrétti í þessum námskrám öllum. Og um að skólar sinni þessu. Það er t.d. lögð 

áhersla á jafnan rétt... drengja og... ef þú ert að tala svona um kynjajafnrétti... til hérna 

náms. Þess háttar sko... ákvæði. Það eru náttúrulega skýr jafnréttisákvæði í almenna 

hlutanum. Í sambandi við sko jafnan rétt kynja til náms... og... að allt nám og 

kennsluhættir taki mið af því... að báðum kynjum sé boðið upp á, bæði strákum og 

stelpum sé boðið upp á samskonar nám. Og það er náttúrulega mjög stórt atriði.” 

Auðvitað er alhliða jafnrétti nemenda í grunnskólanum afar stórt atriði, en snýst þó um 

annað en jafnréttisfræðslan sem lög kveða á um. Að stelpur og strákar hafi formlega 

sama aðgang að námi er löngu stigið skref í jafnréttisbaráttunni, en kemur ekki við 

markvissri fræðslu í skólanum um stöðu kynjanna og jafnréttismál í samfélaginu. 

Í svari menntamálaráðuneytis við fyrirspurn minni segir þó einnig að ráðuneytið 

leggi áherslu á að skólar vinni ötullega að því að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna. 

Að fræðsla um jafnrétti sé samofin markmiðum í aðalnámskrá grunnskóla, bæði 

almenna hluta og einstaka námsgreinum. En við nákvæma greiningu á aðalnámskrá 

grunnskóla er erfitt að sjá að hún krefjist fræðslu um jafnrétti kynjanna á þann 

afdráttarlausa hátt sem jafnréttislög gera.  

Ástæðan fyrir þessu ósamræmi virðist vera óljóst orðalag námskrárinnar, sem háð er 

túlkun hverju sinni. Í almenna hluta aðalnámskrárinnar segir þó: Í aðalnámskrá 

grunnskóla er lögð megináhersla á að námsmarkmið séu sett fram á skýran hátt þannig 

að hvorki kennarar, nemendur né foreldrar velkist í vafa um hvaða kröfur eru gerðar til 

nemenda og skóla. Undir þetta er tekið í núgildandi skólastefnu Kennarasambands 

Íslands (2008), þar sem segir að sambandið leggi áherslu á að framkvæmd lagaákvæða 

verði tryggð með skýru orðalagi sem taki af allan vafa um skyldur þeirra sem vinni eftir 

þeim. Jafnréttisstofa tekur í sama streng árið 2008 og segir í umsögn sinni við frumvarp 

að grunnskólalögum, að kveða þurfi skýrar að orði um að jafnrétti kynja í öllu 

skólastarfi sé tryggt, t.d. þyrfti 24. grein laganna um aðalnámskrá grunnskóla að tryggja 

að í námskránni séu ákvæði jafnréttislaga varðandi jafnréttisfræðslu uppfyllt. Á 
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morgunverðarfundi Kvenréttindafélags Íslands árið 1996 sagði þáverandi 

menntamálaráðherra, Björn Bjarnason, að stærsta nýja verkefnið á sviði menntamála 

væri endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla. Í námskrám yrðu skýr markmið þannig að 

öllum yrði ljóst að hverju væri stefnt með kennslunni. Í skólastefnu 

Kennarasambandsins frá 2002-2005 segir svo að hlutverk kennarans sé fjölþætt og því 

mikilvægt að skólastarfið sé vel skipulagt. Í aðalnámskrá grunnskóla eru kröfur 

varðandi fræðslu um jafnréttismál þó ekki skýrar eða settar fram á skipulegan hátt. Þvert 

á móti virðist ríkja sú regla að hafa textann opinn og háðan túlkun. 

Í svari menntamálaráðuneytis segir t.d. að sérstök áhersla sé á jafnréttismiðuð 

markmið í lífsleikni. Þar megi finna markmið sem beinlínis eða óbeinlínis stuðli að því 

að styrkja einstaklinginn, að hann öðlist samfélagslega yfirsýn, áræði til þess að móta 

eigin lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt, og að setja sér markmið sem 

lúta að framtíðinni. Þetta orðalag vill ráðuneytið túlka þannig að innan lífsleikni sé 

fræðsla um jafnrétti kynjanna, en þarna er hvergi minnst á kyn eða jafnrétti og því 

algerlega háð túlkun hvers skóla eða kennara hvort slík markmið séu sett fram sem 

fræðsla um kynjajöfnuð. Viðmælandinn í menntamálaráðuneytinu segir þó að 

meðvitund ríki í ráðuneytinu um þennan galla ómarkvissra markmiða: ,,Við gerum 

okkur alveg grein fyrir því að þessir þættir... svona bein jafnréttisfræðsla hefur 

örugglega ekki verið... eins og við hefðum viljað hafa hana. En það er kannski vegna 

þess að það hefur ekki verið nógu skýrt. …mannréttindi, jafnrétti og allt þetta. Sem eiga 

að vera en eru ekki nógu skýr. Markmiðin... þurfa náttúrulega að segja nákvæmlega... 

það þurfa að vera skýr markmið um þetta. Þessir þættir sem við köllum stundum mjúku 

málin, og hafa ekki verið alveg rígbundin í námsgreinar. Þau hafa svolítið farið 

forgörðum. Og þess vegna erum við að reyna að bæta úr því. Við vitum að þetta... að 

það þarf að bæta úr þessu. Markmiðin hljóta að verða skýrari í öllum námsgreinum, 

þau þurfa að vera það. Alveg klárlega. Jafnréttisfræðsla er ekki sérstök námsgrein en 

þetta er ekkert öðruvísi en það að skólar eigi að sinna... jafnréttisákvæðum 

ráðuneytisins sem koma fram í lögum um námskrá. En það eru ekki sérstök markmið 

sett fram... um jafnréttið. Nema í lífsleikninni.” 

Almenni hluti aðalnámskrár grunnskóla er að mestu kynhlutlaus en þar er einungis 

fimm sinnum minnst á kyn, jafnvel þótt sér kafli heiti Jafnrétti til náms. Í kafla um 

Velferð nemenda er ekki minnst á kyn. Öll umfjöllun um kyn í almenna hlutanum snýst 

þó um jafnrétti nemenda í sjálfu skólastarfinu en ekki markvissa fræðslu um jafnrétti, 

líkt og áður hefur komið fram. Í fjórum af þessum fimm tilvikum er minnst á kyn innan 
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útvíkkaðs jafnréttishugtaks, sem kynnt var í 3. kafla um forsendur jafnréttisfræðslu. 

Kynjabreytan stendur þá ekki stök til að tryggja að áhersla sé lögð á kynjajöfnuð, heldur 

stendur við hlið ýmissa annarra þátta sem kunna að leiða til mismununar. Í almenna 

hlutanum segir að nemendur skuli læra að virða tilfinningar annarra og tjáningu þeirra, 

óháð uppruna, kyni, búsetu, trú, kynhneigð eða fötlun; verkefnin skuli höfða jafnt til 

drengja og stúlkna, nemenda í dreifbýli sem þéttbýli, og fatlaðra og ófatlaðra, óháð 

uppruna, trú og litarhætti; Kennsluaðferðir skuli taka mið af jafnrétti og megi ekki 

mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, 

kynhneigð eða félagslegri stöðu; Við gerð námsgagna og val á þeim skuli þess gætt að 

taka mið af þessum sömu þáttum. 

Eina klausan í almenna hluta aðalnámskrár sem leggur áherslu á kynjabreytuna 

staka er þessi: Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á að skólar búi bæði kynin undir 

þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í samfélaginu. En þessi setning er tekin beint upp 

úr 23. grein núgildandi jafnréttislaga um menntun og skólastarf. Samkvæmt 

viðmælanda mínum í menntamálaráðuneyti á aðalnámskráin ekki eingöngu að byggja á 

grunnskólalögum heldur einnig taka mið af öðrum landslögum, s.s. jafnréttislögum. 

Hann virðist telja þessa klausu tryggja að jafnréttislögum sé fylgt við gerð námskránnar: 

,,Ákvæði eins og þetta er í aðalnámskrá, það er í almenna hlutanum. Þannig að það er 

tekið beint upp úr þessum lögum, þannig að það er tekið mið af því sko. Við horfum ekki 

bara á [grunnskóla]lög.” Þeirri spurningu má varpa fram af hverju aðeins hluti 

menntunarákvæðis jafnréttislaga hafi ratað í aðalnámskrána, en í jafnréttislögum 

hljómar klausan svona: Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um 

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

samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. Í námskránni er ekki að finna þetta 

ákvæði um fræðslu um jafnréttismál. Af hverju var lagaklausan klippt niður áður en hún 

var sett inn í aðalnámskrá grunnskóla?  

Árið 1999 gaf menntamálaráðuneytið, undir stjórn Björns Bjarnasonar, út stefnuritið 

Jafnrétti og menntun, bækling sem ætlað var að vekja kennara og annað skólafólk til 

umhugsunar um lögbundið jafnrétti kynjanna til menntunar. Í honum er mælt með 

jafnréttismiðaðri kennslu í öllu skólastarfi og bent á leiðir til að stuðla að jafnrétti í 

skólum. Jafnréttismiðuð kennsla feli m.a. í sér að haft sé í huga að stúlkur og drengir 

geti haft ólík áhugamál og ólíka lífsreynslu; í námsgreinum þar sem öðru kyninu gangi 

almennt betur en hinu séu markvisst notaðar aðferðir og efni til að hvetja alla nemendur 

til dáða; Hlutir séu skoðaðir frá mörgum sjónarhornum og þess gætt að vitna í 



 100 

sérfræðinga af báðum kynjum ef tök séu á; Augu séu opin fyrir hlutdrægni, bæði í 

hegðun og námsefni, og nemendum kenndar leiðir til að koma auga á og vinna gegn 

misrétti; Skólafólk sé til fyrirmyndar um jafnréttissinnaða framkomu, til dæmis að 

stelpur og strákar séu spurð álíka oft og þeim kennt af jafnmikilli dýpt og sérhæfingu. 

Kennarar og skólastjórnendur eru þá hvattir til að velta því fyrir sér hvort kynjaskipt 

kennsla í afmörkuðum námsgreinum eða námsþáttum sé vænleg leið til að tryggja betri 

námsárangur og líðan stúlkna og drengja. Ekki síst segir í stefnuritinu að mikilvægt sé 

að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna, allt frá upphafi skólagöngunnar. Í þeirri 

kennslu þurfi að leggja áherslu á styrkleika beggja kynja, skyldur beggja og réttindi. 

Skilvirkasta leiðin til að tryggja í öllum grunnskólum þá jafnréttisfræðslu og 

jafnréttismiðuðu kennslu sem menntamálaráðuneytið hvetur til er að aðalnámskráin 

kveði skýrt á um áðurnefnda þætti. Því grunnskólum er lagalega skylt að fylgja 

markmiðum aðalnámskrár. En er þetta raunin? Kveður aðalnámskrá grunnskóla á um 

jafnréttisfræðslu og kynmeðvitaða kennsluhætti? 

 

Greining á aðalnámskrá grunnskóla 

Líkt og fram kom hér að ofan kveður almenni hluti aðalnámskrárinnar með ýmsu móti á 

um alhliða jafnrétti nemenda. Þetta hefur viðmælandi minn í menntamálaráðuneytinu að 

segja um almenna hlutann: ,,Þessi almenni hluti... er svona stefnumótandi skjal um allt 

skólastarf... gefur svolítið línuna. Og svo koma greinar námskránnar. Það sem kemur 

fram í almenna hlutanum... á náttúrulega að endurspeglast í öllum greinum. Ef það eru 

skýr ákvæði um vissa hæfni og markmið um það hvernig á að ná því, þá er það að 

birtast alls staðar. Og þá verðum við að vera vakandi yfir hverri einustu námskrá.” En 

er þetta raunin? Fylgja námskrár einstaka námsgreina eftir hinum jafnréttismiðaða 

almenna hluta, eða var kannski mestu púðri eytt í fögur fyrirheit um jafnrétti í almenna 

hlutanum án þess að gæta þess að í námsgreinum væri sama áhersla á kynjajöfnuð? 

Í svari menntamálaráðuneytis við áðurnefndri fyrirspurn minni um skort á 

jafnréttisfræðslu í aðalnámskrá grunnskóla segir einnig að í jafnréttisstefnu 

ráðuneytisins, sem lögð hafi verið til grundvallar endurskoðun námskránnar, komi fram 

að jafnrétti til náms sé fólgið í að bjóða nemendum nám og kennslu við hæfi og gefa 

þeim tækifæri til að spreyta sig á viðfangsefnum að eigin vali. Í þessu felist ekki 

endilega sömu úrræði fyrir alla, heldur sambærileg og jafngild tækifæri. Verkefnin skuli 

höfða jafnt til drengja og stúlkna. Samkvæmt svari ráðuneytisins, jafnréttisstefnu þess 
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og almenna hluta aðalnámskrár, mælir námskráin með kynjavitund í skólastarfi. 

Nemendum skuli ekki mismunað eftir kyni, en meðvitund skuli þó ríkja um möguleg 

áhrif kyns á nemandann. En er þetta raunin? Birtist þessi kynjavitund almenna hlutans 

einnig í einstaka námsgreinum aðalnámskránnar? 

Við að innihalds- og orðræðugreina núgildandi aðalnámskrá grunnskóla kemur í ljós 

að námskrár einstakra námsgreina flokkast í þrennt. Í fyrsta lagi greinar þar sem mælt er 

með kynjavitund á einhvern hátt. Þessi kynjavitund er þó mismikil eftir námsgreinum 

og skortir oft nánari skilgreiningu. Í öðru lagi greinar þar sem algjör kynblinda ríkir, 

talað um nemendur á kynhlutlausan hátt og ekki minnst á kyn eða jafnrétti. Og í þriðja 

lagi greinar með kynjahalla, körlum í vil.  

Hér á eftir er aðalnámskrá grunnskóla greind út frá því hvort markmið í einstaka 

námsgreinum hennar eru kynhlutlaus, hvort þau mæli með kynjavitund eða séu 

birtingarmynd kynjaójafnaðar. Hvort einstakar námsgreinar taki í raun mið af hinum 

jafnréttissinnaða almenna hluta sem á að leggja línurnar fyrir námskrárnar, og hvort 

markmið innan einstakra námsgreina feli í sér þá jafnréttisfræðslu er lög krefjast. 

Námsgreinar með kynjavitund 

Þær námsgreinar sem mælt er með einhverri kynjavitund í aðalnámskrá eru: Íslenska, 

íþróttir og sund, textílmennt, heimilisfræði, upplýsinga- og tæknimennt, og náttúrufræði 

og umhverfismennt. Af þeim greinum bera af heimilisfræði og upplýsinga- og 

tæknimennt. Í aðalnámskrá fyrir upplýsinga- og tæknimennt segir að bæði kynin verði 

að öðlast trausta þekkingu á tölvum og upplýsingatækni. Sú fræðsla þurfi að hefjast 

strax á yngri stigum grunnskóla til að draga úr þeim kynjamun sem þegar sé orðinn 

umtalsverður í efri bekkjum grunnskóla, þar sem stúlkur standi höllum fæti á þessu 

sviði. Þess skuli því gætt að viðfangsefni tölvufræðslu tengist daglegu lífi, áhugasviðum 

og reynsluheimi beggja kynja. Vegna þess hversu starfsumhverfi nútímans sé tæknivætt 

sé mikilvægt að gæta þess að sporna gegn hugsanlegri „tæknihræðslu― nemenda síðar á 

ævinni. Tölvuleikir geti verið mikilvæg leið að þessu marki. Einkum sé mikilvægt að 

slíkir leikir höfði jafnt til stúlkna sem drengja. Jafnan aðgang beggja kynja að tækja- og 

hugbúnaði skuli tryggja í skólanum, til dæmis með því að skipta frjálsum aðgangi að 

tölvum þannig að piltar hafi ákveðinn tíma og stúlkur annan. Námskrá þessarar 

námsgreinar hvetur augljóslega til kynjavitundar. Sýnt er fram á að kynin standi ekki 

jöfnum fæti hvað viðfangsefnið varðar, útskýrt af hverju nauðsynlegt þyki að sá 
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kynjahalli sé tekinn til umhugsunar í grunnskólanum og stungið upp á leiðum til að taka 

á honum. Hér er þó ekki kveðið á um fræðslu um jafnréttismál. 

Í aðalnámskrá fyrir heimilisfræði er svo talað um mikilvægi þess að nemendur fái 

þjálfun í undirstöðuþáttum heimilisstarfa, svo að drengir og stúlkur geti tekið þátt í 

störfum heima fyrir og orðið sjálfbjarga um heimilisrekstur þegar þau yfirgefa 

foreldrahús. Skólinn eigi að búa bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í fjölskyldulífi. 

Samstarf og samheldni fjölskyldunnar hafi mikla þýðingu fyrir velferð hvers 

einstaklings, og gert sé ráð fyrir að bæði kynin séu fær um að annast heimili. Ábyrgð á 

fjölskyldu og heimili er einn stærsti þátturinn í lífi flestra, og helst einnig í hendur við 

ábyrgð á atvinnumarkaði. Á báðum vígstöðvum er nauðsynlegt að kynin sitji við sama 

borð, og getur kynjajöfnuður á öðrum vettvangi haft mikil áhrif á kynjajöfnuð á hinum. 

Sú kynvitund sem birtist í námskrá heimilisfræða, með umfjöllun um mikilvægi þess að 

bæði piltar og stúlkur læri í grunnskólanum að annast heimili, gæti þannig haft áhrif á 

jafnréttismál á heimilum og vinnumarkaði. Þar er þó heldur ekki kveðið á um beina 

fræðslu um jafnrétti kynjanna. 

Í aðalnámskrá fyrir íslensku kemur fram að nokkur munur sé á þroska stúlkna og 

drengja á grunnskólaaldri og komi hann víða fram í íslenskunámi. Huga þurfi því að 

fjölbreytni texta, textategunda og miðla sem unnið sé með og hvetja bæði drengi og 

stúlkur til að velja sér lesefni. Fínhreyfingar þroskist mishratt, sem hafi áhrif á 

skriftarfærni og persónulega rithönd og taka beri tillit til þess. Í áfangamarkmiðum í 

íslensku sem öðru tungumáli segir að við lok 7. námsárs eigi nemandi að hafa þroskað 

með sér menningarfærni sem auðveldi samskipti við fólk af báðum kynjum á 

mismunandi aldri. Þetta er ekki útskýrt nánar, þ.e. hvernig samskipti við sitthvort kyn 

séu ólík. Í námskrá íslensku er ekki kveðið á um fræðslu um jafnrétti kynja. 

Þótt námskrá íslenskunnar taki mið af kyni á ofangreindan hátt, er fjarri að hún leggi 

þá áherslu sem stefnurit ráðuneytisins, Jafnrétti og menntun (1999), leggur á 

jafnréttismiðaða íslenskukennslu. Þar kemur fram að bókmenntalestur sé snar þáttur í 

mótun sjálfsmyndar barna og unglinga. Með lestri bóka finni ungir lesendur fyrirmyndir 

og öðlist tækifæri til að setja sig í spor skáldsagnapersóna. Bókmenntakennsla í skólum 

geti því stuðlað að sterkari sjálfsmynd beggja kynja, aukið skilning hvors kyns á 

sérstöðu hins og búið nemendur undir virka þátttöku í síbreytilegu þjóðfélagi framtíðar. 

Því sé mikilvægt að í bókmenntakennslu í skólum séu lesnar bókmenntir sem sýni bæði 

kynin í fjölbreytileika sínum, fjallað um bókmenntir eftir bæði karla og konur, fjallað á 

gagnrýninn hátt um úrelt kynjahlutverk sem víða birtast í bókmenntum, og fjallað 
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þannig um bókmenntir að áhugamálum beggja kynja sé gert jafnhátt undir höfði. 

Kennsla íslenskra bókmennta miði að talsverðu leyti að því að veita nemendum innsýn í 

fjölbreytileika íslensks menningararfs. Þótt færri íslenskar konur en karlar hafi fengist 

við ritstörf séu konur í hópi rithöfunda ekki eins fáar og ætla mætti af þeim sýnisbókum 

íslenskra bókmennta sem lengst hafa verið notaðar við kennslu. Skólinn geti tekið þátt í 

að leiðrétta þessa mynd og gefa nemendum þar með fjölbreyttari, áhugaverðari og 

sannari mynd af íslenskri menningu. 

Í núgildandi aðalnámskrá í íslensku segir hins vegar að íslenskur menningararfur sé 

að verulegu leyti bundinn bókum og þess vegna kynnist nemendur honum best með 

lestri bókmennta. Í bókmenntum finni ungir lesendur fyrirmyndir og geti sett sig í spor 

persóna. Þannig geti bókmenntakennsla stuðlað að sterkari sjálfsmynd nemenda og 

kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga og trúarhópa. Ólíkt þeirri 

stefnu sem mælt er með í bæklingnum Jafnrétti og menntun er þessi klausa 

aðalnámskrár um bókmenntakennslu algerlega kynhlutlaus. Hin mikla áhersla 

stefnuritsins á kynjavitund er ekki til staðar, en þó minnst á umburðarlyndi í garð 

menningar- og trúarhópa. Menntamálaráðuneytið fylgir sumsé ekki eigin markmiðum 

um kynjavitund við gerð aðalnámskrárinnar. Þó skal tekið fram að sama ár og 

ráðuneytið gaf út bæklinginn Jafnrétti og menntun gaf það út nýja aðalnámskrá 

grunnskóla. Í þeirri námskrá má finna hluta af þessum kynmeðvituðu 

íslenskumarkmiðum, þótt þau séu ekki eins skýr og í bæklingnum. Við endurskoðun 

aðalnámskrárinnar árið 2007 hvarf hins vegar þessi kynjavitund úr 

bókmenntakennslunni.  

Í aðalnámskrám fyrir íþróttir er réttilega tekið tillit til mismunandi líkamlegrar getu 

kynjanna, og aðrar kröfur gerðar um frammistöðu stúlkna en drengja. Þar segir einnig 

að góð íþróttakennsla byggi á alhliða hreyfingu og leikjum sem höfði til beggja kynja 

og allra aldurshópa. Skapa þurfi nemendum aðstæður og viðfangsefni þar sem þeir fái 

að glíma við verkefni á eigin spýtur, s.s. í samvinnu við hitt kynið eða ýmsa aldurshópa. 

Í 5.–7. bekk sé nauðsynlegt að huga að sérstöðu kynjanna, áhugasviði þeirra og 

hæfileikum. Í námskrá íþrótta er heldur ekki að finna hina jafnréttismiðuðu stefnu úr 

bæklingnum Jafnrétti og menntun (1999), þar sem segir að ástæða sé til að hafa 

áhyggjur af miklu brottfalli stúlkna úr íþróttum. Skólinn verði að stuðla að öflugu 

íþróttauppeldi beggja kynja. Í samfélagi okkar bendi margt til þess að íþróttaiðkun karla 

sé gert mun hærra undir höfði en íþróttaiðkun kvenna, í það minnsta þegar rætt sé um 

fjármagn og athygli fjölmiðla. Skólar geti átt þátt í að bæta hlut stúlkna að þessu leyti. Á 
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kynþroskaaldri sé erfitt fyrir stóran hóp unglinga að umgangast hitt kynið við 

íþróttaiðkun, og kennarar og skólastjórnendur því hvattir til að prófa sig áfram með 

kynjaskipta hópa á þessum aldri til að auðvelda nemendum þátttöku í íþróttum. Líkt og 

með kennslu í íslenskum bókmenntum hverfur nánast í námskránni hin mikla 

meðvitund um samfélagsójöfnuð kynjanna hvað varðar íþróttir sem fram kom í 

stefnuriti ráðuneytisins árið 1999. Þar er heldur ekki kveðið á um fræðslu um 

jafnréttismál. 

Aðalnámskrár fyrir textílmennt og náttúrufræði og umhverfismennt eru nánast alveg 

kynhlutlausar, fyrir utan fræðslu um líffræðilegan mun kynjanna. Í aðalnámskrá yngsta 

stigs í textílmennt segir að taka verði tillit til ólíkra áhugamála kynjanna, með því sé 

stuðlað að vinnugleði og frumkvæði. Í námskrá fyrir náttúrufræði og umhverfismennt 

segir að við skipulagningu náttúrufræðikennslu þurfi m.a. að hafa sérstaklega í huga að 

komið sé til móts við ólíka einstaklinga af báðum kynjum. 

Í öllum þessum námsgreinum mætti þessi kynmeðvitund vera mun ríkari, og útfæra 

þyrfti markmiðin nánar. Fjallað er um mikilvægi þess að námsefnið höfði til beggja 

kynja, en ekki á hvaða hátt áhugamál kynjanna séu ólík eða hvað valdi þeim mismun og 

sjaldan gefin dæmi um hvernig skuli markvisst koma til móts við hann.  

Sú kynjavitund sem mælt er með virðist þá framar öðru hafa að markmiði að tryggja 

jafnrétti nemenda, að stelpur og strákar fái sín notið í skólanum. Sem er aldeilis þarft. 

En markmið um að taka tillit til kynjamismunar nemenda (hvað svo sem honum veldur) 

er þó annað en hin markvissa jafnréttisfræðsla sem lög kveða á um, að nemendur fái 

nám í jafnréttismálum. 

Kynhlutlausar námsgreinar 

Í aðalnámskrám fyrir stærðfræði, myndmennt, erlend tungumál, hönnun og smíði, 

leikræna tjáningu og dans er ekki minnst á kyn eða jafnrétti. Hvorki hvað varðar 

almennt jafnrétti nemenda né fræðslu um jafnréttismál. Svar menntamálaráðuneytis við 

áðurnefndri fyrirspurn minni um skort á jafnréttisfræðslu í aðalnámskrá virðist því ekki 

eiga við rök að styðjast, þar sem fram kom að ákvæði um jafnrétti væri að finna í 

námskrá hverrar námsgreinar fyrir sig. 

Taka skal fram að þrátt fyrir að ég sé sjálf höll undir kynjavitund í skólastarfi þýðir 

það ekki endilega að ég geri ráð fyrir eðlislægum mismun kynjanna, að börn fæðist með 

kynbundin persónueinkenni, áhugamál og gildismat. Ég geri mér grein fyrir því hversu 

kynbundin félagsmótun barna er frá upphafi. Samfélagið allt leggst á eitt við að ala upp 
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stúlkur og drengi á ólíkan hátt, en grunnskólinn ætti að gera sitt besta til að vega upp á 

móti þessu kynjaða barnauppeldi. Ef skapa á öllum börnum sambærileg og jafngild 

tækifæri í námi, þarf kynjað sjónarhorn að fléttast inn í allar námsgreinar. Þótt kyn sé að 

mestu ósýnilegt í aðalnámskránni, er það sjaldan ósýnilegt í sjálfu skólastarfinu. Þótt 

námskráin geri að stærstum hluta einfaldlega ráð fyrir nemendum, eru það strákar og 

stelpur sem fylla skólastofurnar. Líkt og fram kom í kafla um forsendur 

jafnréttisfræðslu bendir Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) á í bók sinni, Menntun, forysta 

og kynferði, að það tíðkist á Íslandi og víðar að námskrár einkennist af kynhlutleysi. 

Þótt slík nálgun geti talist jafnréttisleg, út frá hugmyndinni um jafnan rétt og bann við 

mismunun, þá sé það líka talið ófullnægjandi jafnréttistæki. Það viðhaldi í raun 

mismunandi hlutverkum og valdamun kynjanna þar sem kynblinda gefi ekki möguleika 

á að takast á við úreltar eðlishyggjuhugmyndir um kyngervi. Með að taka fullt tillit til 

kynjabreytunnar á ég heldur ekki við að gleyma eigi einstaklingsbundnum mismun 

nemenda. Heldur ætti einmitt sá einstaklingsbundni munur að vega þyngst, en ekki að 

keppst sé við að draga úr litríkri flóru mannkyns með að troða börnum í tvö þröng mót 

þar sem ólíkar væntingar og kröfur eru gerðar til sitt hvors kyns.  

Í ýmsum námsgreinum aðalnámskránnar gefst tilefni til að minnast sérstaklega á 

áhrif kyns, sem er þó ekki nýtt. Til dæmis eru námskrár flestra list- og iðngreina 

kynhlutlausar, þrátt fyrir að menntamálaráðuneytið hafi við mörg tækifæri lýst yfir 

áhyggjum af kynbundnu náms- og starfsvali. Líkt og fram kom í kafla um forsendur 

jafnréttisfræðslu er val nemenda afar kynbundið þegar boðið er upp á val í þessum 

greinum á unglingastigi. Þetta kynbundna námsval heldur áfram inn í framhalds- og 

háskóla, og seinna atvinnuveginn. Afleiðingin eru hefðbundnar kvenna- og karlastéttir, 

misverðmætar þegar kemur að launum og virðingu. Því ætti aðalnámskráin að mæla 

með sérstökum aðgerðum í list- og iðngreinum til að námsefnið höfði einnig til þess 

kyns sem síður sækir þangað. Mögulega leynast áhugi og hæfileikar á viðkomandi sviði 

hjá nemendum sem myndu þó ekki sækja í þessar greinar vegna hefðbundinna kynjaðra 

viðhorfa. Að gera þessar námsgreinar fýsilegri fyrir það kyn sem síður sækir í þær hefði 

ekki einungis það jafnréttismarkmið að opna hverjum nemanda fleiri dyr og jafna 

þannig stöðu skólabarna (þ.e. að draga úr líkum á að nemandi sinni ekki sínu áhugasviði 

af ótta við kynbundna fordóma), heldur einnig að jafna gildismat og/eða kynjahlutföll 

þeirra starfsgreina sem hefðbundið eru tengdar við sitthvort kyn. Jafnréttisfræðsla í 

þessu tilviki fælist þá í að veita nemendum upplýsingar um hinn kynbundna atvinnuveg, 
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og hvatningu til nemenda um að láta hefðbundin viðhorf til kynjanna ekki stjórna náms- 

og starfsvali sínu.  

Ein leið til að vinna gegn kynbundnum viðhorfum nemenda í garð vissra 

námsgreina, er að kynna þeim fulltrúa þessara greina af báðum kynjum. Í 

þrepamarkmiðum 5. bekkjar í myndmennt er þess krafist að nemandi geti fjallað 

munnlega og skriflega um mismunandi stöðu listamannsins eftir tímabilum, og þeirri 

þjóðfélagsgerð og viðhorfum sem séu ríkjandi hverju sinni. Þarna gefst gullið tækifæri 

til að ræða hina ólíku samfélagsstöðu kynjanna í gegnum aldirnar, sem skýrir hina 

áberandi kynjaskekkju í röðum helstu listamanna sögunnar. Í þrepamarkmiðum 4. og 9. 

bekkjar segir að nemandi skuli þekkja einn til tvo íslenska listamenn, og eldri nemendur 

einn til tvo erlenda nútímalistamenn. Þekkja ævi þeirra, sögu, verk og tækni. Þarna 

mætti ennfremur kalla sérstaklega eftir kynningu á tveimur listamönnum sinn af hvoru 

kyni, til að gæta jafnræðis kynjanna í listaheiminum. 

Aðalnámskrá fyrir dans gefur skemmtilegt tækifæri til að ræða hvernig kyn hefur 

áhrif á hin ýmsu smáatriði í lífi manneskju. Í námskránni er ekki minnst á þá ævagömlu 

hefð að í dansi stjórni karlmaður konu, en gera má þó fastlega ráð fyrir að það sé sú 

líkamsstaða sem nemendum sé kennd. Í almennri umræðu um jafnrétti kynjanna er 

gjarnan minnst á þetta atriði. Að þótt full ástæða sé til þess að berjast fyrir jöfnum rétti, 

stöðu og möguleikum kynjanna megi þessi hefðbundna danshefð aldrei breytast. Þarna 

gefst því tækifæri í kennslu til að fjalla um þennan samþykkta stöðumun á kynjunum, 

ræða hvers vegna hann sé tilkominn og hvetja nemendur til að móta sér skoðun á því 

hvort þetta atriði eigi heima innan jafnréttisbaráttu. Í bók sinni Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi mælir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) með því að nemendur æfi 

sig í hefðbundinni dansstöðu beggja kynja. 

Aðalnámskrár fyrir stærðfræði og erlend tungumál eru einnig kynhlutlausar og taka 

ekki mið af þeim upplýsingum sem liggja fyrir um allan heim, að piltar sýna 

hlutfallslega betri námsárangur í stærðfræði og stúlkur í tungumálum. Þær upplýsingar 

koma þó fram í fyrrnefndu stefnuriti menntamálaráðuneytis, Jafnrétti og menntun 

(1999). Þar segir að rannsóknir hafi leitt í ljós að margar stúlkur sýni stærðfræði og 

náttúrufræði minni áhuga á framhaldsskólastigi en piltar. Nauðsynlegt sé að laga 

kennsluefni og aðferðir að áhugasviðum og þörfum beggja kynja strax í yngri bekkjum 

grunnskóla. Mikilvægt sé að auka áherslu á námstækni með það fyrir augum að efla 

sjálfstraust stúlkna á unglingsárum. Mikilvægt sé að leita svara við þeirri spurningu, 

með auknum rannsóknum, hvers vegna stærðfræði og náttúrufræði höfði síður til 
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stúlkna en pilta þegar komið sé upp í framhaldsskóla. Í framkvæmdaáætlun ríkisstjórnar 

til að ná fram jafnrétti kynjanna á árunum 2002–2004 segir einnig að 

menntamálaráðuneyti muni leita leiða til að auka áhuga stúlkna á raungreinum, þegar í 

yngri bekkjum grunnskóla. Þó skal taka fram að PISA-könnun árið 2003 sýndi fram á 

að íslenskar stúlkur sýna núorðið betri árangur en piltar í stærðfræði, en Ísland er eina 

OECD þar sem piltar sýna ekki betri árangur í stærðfræði (Amalía Björnsdóttir, 2005). 

Fleiri námsgreinar mættu því feta í fótspor upplýsinga- og tæknimenntar þar sem 

aðalnámskráin viðurkennir slakari stöðu annars kynsins og að takast þurfi á við þann 

kynjamun strax í grunnskóla til að koma í veg fyrir ójafna stöðu kynjanna á 

atvinnumarkaði. Sérlega athyglivert er að vitund um verri árangur stelpna í raungreinum 

má finna í markmiðum menntamálaráðuneytisins um skólastarf, en sú vitund hefur þó 

aldrei náð inn í aðalnámskrá grunnskóla. 

Námsgreinar sem ýta undir ójöfnuð kynjanna  

Svo eru þær námsgreinar þar sem hallar á konur í kennsluefninu. Þetta eru tónmennt og 

kristinfræði/trúarbragðafræði/siðfræði. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) segir að í 

kennslubókum virðist veröld og reynsla karlmannsins gegnumgangandi mun sýnilegri 

og jákvæðari, en að bækurnar gleymi oft kvenkynshetjum sögunnar. Þegar kemur að 

þessum námsgreinum er nóg að beita einfaldri hausatalningu til að sjá hversu lítil 

jafnréttishugsjón ríkir í markmiðum námsins. 

Af þeim nafngreindu persónum í trúarbragðafræði sem aðalnámskrá ætlast til að 

nemendur þekki eru tvær kvenkyns og 36 karlkyns. Nemendur eiga að þekkja á 

einhvern hátt: Jesú, Jósef, Adam, Kain, Abel, Nóa, Abraham, Ísak, Jakob, Sakkeus, 

Bartímeus blinda, Móse, Jóhannes skírara, Lúkas, Lasarus, Jósúa, heilagan Nikulás, 

Símon, Sál frá Tarsus, Siddharta Gautama, Guðbrand Þorláksson, Odd Gottskálksson, 

Pétur, Hallgrím Pétursson, Salómon, Davíð, Múhammeð, Jóhannes, Stefán, Matteus, 

Martein Lúter, Pál postula, Elía, Amos, Jesaja og Jeremía. Þá eiga nemendur að þekkja 

Maríu mey og Evu í aldingarðinum. Utan þess er einnig minnst á dæmisögur af ýmsu 

öðru fólki og er kynjahlutfallið þar svipað. Ekki er bent á hentug tækifæri til að ræða 

þennan kynjahalla í kristnum fræðum og öðrum trúarbrögðum, þótt hið ójafna 

kynjahlutfall gefi augljóst færi á að velta upp slíkum vangaveltum. 

Þrátt fyrir þennan augljósa kynjahalla í aðalnámskrá trúarbragðafræða, er þó talað 

um jafnrétti og samskipti kynjanna í lokamarkmiðum á unglingastigi. Að nemandi fáist 

við siðferðisleg viðfangsefni sem tengist fjölskyldulífi, svo sem samskiptum á heimili 
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og jafnrétti kynjanna. Nemandi tileinki sér ábyrg samskipti í jafnaldrahópnum með því 

að fást við viðfangsefni sem tengist m.a. samskiptum kynjanna. Nemandi á að hafa 

öðlast færni í að fást við siðferðileg álitamál í ljósi mismunandi gildismats, trúarbragða 

og lífsviðhorfa, t.d. tengd samskiptum kynjanna.  

Í aðalnámskrá fyrir tónmennt er aðeins stungið upp á að nemendur þekki karlkyns 

tónskáld, þá Händel, Haydn, Beethoven, Jón Leifs, Carl Orff, Ivar Frounberg, Þorkel 

Sigurbjörnsson, Kabalevsky, Schumann, Bartók, Elías Davíðsson, Hafliða 

Hallgrímsson, Steve Reich og/eða Philip Glass. Hér gefst kjörið tækifæri til að ræða 

þennan kynjahalla meðal tónskálda fortíðar og kynna jafnvel samtíma tónlist með því að 

kynna sérstaklega kvenkyns tónskáld. 

Aðalnámskrár þessara námsgreina þyrftu því ekki síst að fylgja þeim 

jafnréttismiðuðu áherslum sem stefnuritið Jafnrétti og menntun (1999) gefur í kennslu 

íslenskra bókmennta, að kennsluefnið fjalli um bæði kyn, geri áhugamálum beggja 

kynja jafn hátt undir höfði, sýni kynin í fjölbreytileika sínum, og veiti nemendum 

fjölbreyttari, áhugaverðari og sannari mynd af menningunni. 

Samfélagsgreinar 

Samfélagsfræðin eru regnhlífarheiti yfir ýmsar námsgreinar. Námskrár þeirra falla í alla 

þrjá flokkana sem nefndir eru hér að ofan, og verður því fjallað sérstaklega um 

samfélagsfræðin. Þegar viðmælandi minn hjá menntamálaráðuneytinu talar um að 

jafnréttisáhersla almenna hluta aðalnámskrár eigi að leggja línurnar fyrir allar 

námsgreinar, segir hann: ,,Sögukennsla eða samfélagsfræðikennsla, hún gegnir rosalega 

stóru hlutverki hérna. Þú getur ekki talað um jafnrétti og svo ekkert minnst á konur og 

þeirra jafnréttisbaráttu!” Í bæklingnum Jafnrétti og menntun (1999) segir að fræðsla 

um jafnrétti kynjanna sé sjálfsagt umfjöllunarefni í samfélagsfræðikennslu. 

Í samfélagsfræði sem kennd er í 1.-4. bekk er ætlast til að nemendur athugi og ræði 

stöðu, hlutverk og ábyrgð beggja kynja í fjölskyldum, t.d. með hliðsjón af stöðu sinni í 

eigin fjölskyldu. Þeir skuli þekkja nokkra drætti í breyttri stöðu kynjanna, barna, 

unglinga og aldraðra og geta rætt hvernig þessar breytingar komi fram í fjölskyldum. 

Þar er helst að finna markmið um þekkingu á kynjabreytunni samtvinnaða öðrum 

mismunarbreytum, líkt og svo víða. Í sögunámi eiga nemendur að kanna og öðlast 

þekkingu á aðstæðum, viðhorfum og möguleikum ungs fólks, pilta og stúlkna, á dögum 

sveitasamfélags, einkum á Íslandi. Hafa mynd af og þekkingu á nokkrum menningar- og 

félagsþáttum íslensks samfélags á hámiðöldum, t.d. bernskuskilyrðum, stöðu kynja, 
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heimilislífi og stjórnskipan. Kanna skiptingu landsmanna eftir stéttum, stöðu og 

atvinnugreinum, s.s. í frjálst fólk og ófrjálst, goða og bændur, konur og karla, 

handverksmenn og fjölvísar konur.  

Á unglingastigi er þjóðfélagsfræði kennd. Þar á nemandinn að hugleiða og 

skilgreina hvaða kosti og galla það hafi í för með sér að búa á Íslandi, t.d. með hliðsjón 

af jafnrétti kynja, og rökræða hvort sjálfsmynd (eða hlutverk) breytist eftir því hvar 

maður sé staddur, t.d. með hinu kyninu.  

Í þessum markmiðum fá finna vísi að jafnréttisfræðslu, en þó mætti ganga mun 

lengra. Samfélagsfræðin snúast um samfélag, menningu og sjálfsmynd. Þetta eru 

lykilhugtök þegar kemur að kynjajafnrétti og í þessum námsgreinum mætti betur tryggja 

á afdráttarlausan hátt umræðu um stöðu kynjanna í samfélaginu öllu. Markmið 

aðalnámskrár þessara námsgreina falla þó einna helst undir lögbundna fræðslu um 

jafnrétti kynjanna, en þó er erfitt að telja jafnréttisfræðslunni nægilega sinnt með 

samfélagsfræðunum þar sem hlutar hennar eru ótvíræðar birtingarmyndir 

kynjaójafnaðar. 

Við hausatalningu í samfélagsgreinum (sögu, landafræði, samfélagsfræði) sést að 

staðan er líkt og í tónfræði og kristinfræði, körlum vel í vil. Nemandi á að þekkja til 

fimm kvenna en 25 karla. Konurnar eru: Guðríður Þorbjarnardóttir, Ingibjörg 

Einarsdóttir, Anna Jasparsdóttir, Guðríður Símonardóttir og Anna Frank. Karlarnir eru: 

Snorri Sturluson, Guðmundur biskup góði, Jón Sigurðsson, Eiríkur rauði, Leifur 

Eiríksson, Kólumbus, Sókrates, Platón, Aristóteles, Ágústus keisari, Joseph Banks, 

Jörundur hundadagakonungur, Brynjólfur Sveinsson, Jón Indíafari, Ódysseifur, Mozart, 

Jacques-Louis, David Hokusai, Thorvaldsen, Wagner, van Gogh, Sölvi Helgason, 

Munch, Þrumuguðinn Þór og Útgarða-Loki. Taka skal fram að þegar nöfn þekkta 

persóna eru nefnd í aðalnámskrá er ekki alltaf krafist þekkingar um þá tilteknu 

manneskju, en stundum eingöngu um hugmyndir að kennsluefni að ræða. En þrátt fyrir 

að hver skóli geti bætt við þekkingu í skólanámskrá sem ekki er að finna í 

aðalnámskránni, hljóta dæmin sem aðalnámskrá gefur að marka vissan ramma.  

Vafalítið er auðveldara að finna heimildir frá fyrri tímum um líf karla en kvenna, og 

vera má að mörgum þyki slík hausatalning óþarfa sparðatíningur. En konur hafa ávallt 

haldið uppi hálfum himninum. Eitthvað hljóta formæður okkar að hafa lagt af mörkum 

meðan bændur þeirra flugust á eða stjórnuðu konungsríkjum. Hvaða skilaboð eru 

nemendum gefin með því að telja að framlag kvenna til samfélagsins hafi hingað til 

verið svo ómerkilegt að varla taki að ræða það? Ekki er alltaf um skort á upplýsingum 
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um konur að ræða, t.d. á ásatrúin margar merkar ásynjur og sögur af þeim. Þó er 

eingöngu bent á að nemendur þekki Þór og Loka en ekki minnst á ásynjur á borð við 

Freyju, gyðju ástar og frjósemi, eða Frigg, höfuðgyðju Ásgarðs og verndara hjúskapar, 

fjölskyldu og heimilis. Né Hel drottningu undirheima eða nornirnar þrjár sem réðu 

örlögum allra. 

Í þrepamarkmiðum 6. bekkjar í sögu segir að nemandi skuli velta fyrir sér 

möguleikum einstaklinga af ýmsum stigum til að hafa áhrif á tilveru sína, t.d. kvenna til 

að beita sér í hjónabandi og sem frillur eða ekkjur. Nemandinn skuli kynna sér konur í 

lífi Snorra Sturlusonar (eiginkonur, frillur, dætur) og meta stöðu þeirra og svigrúm í 

ljósi hagsmuna, siðvenju og tilfinninga. Þessar konur eru ekki nafngreindar í 

aðalnámskránni, og hvergi má finna sambærilega umfjöllun um nafnlausa karlmenn í 

lífi þjóðþekktrar konu. Þessi áhersla á konur sem sérstakt umfjöllunarefni eingöngu 

vegna tengsla þeirra við ákveðinn karlmann er ekki vegin upp með umfjöllun um konur 

í valdastöðum, s.s. drottningar, ásynjur eða helstu baráttukonur kvennabaráttunnar.  

Í sögunámi í 8. bekk skulu nemendur þó kanna upphaf kvenfrelsisbaráttu á Íslandi, 

og við lok 10. bekkjar skulu þeir þekkja til fyrstu áfanga lýðræðis og jafnréttis á Íslandi 

og geta borið saman við grannlöndin. Það verður að þykja furðulegt að ekki sé lögð 

meiri áhersla á sögu kvennabaráttunnar í aðalnámskrá fyrir sögu en þegar er gert, og 

engin baráttukona nefnd á nafn.  

Lífsleikni  

Tilefni er til að skoða námskrá námsgreinarinnar lífsleikni sérstaklega. Viðmælandinn í 

menntamálaráðuneyti segir lífsleikni, líkt og söguna, gegna mikilvægu hlutverki 

varðandi nám í jafnréttismálum, og ákvæði þess efnis séu mun skýrari í námskrá fyrir 

lífsleikni en sögu. Lífsleiknin komist næst því að kveða á um fræðslu um jafnrétti 

kynjanna. Í formála núgildandi aðalnámskrár í lífsleikni segir að samkvæmt lögum og 

ýmsum skuldbindingum, innlendum og erlendum, beri að veita börnum og ungmennum 

ýmsa fræðslu sem standi utan hefðbundinna námsgreina. Megi þar meðal annars nefna 

menntunarákvæði laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Athygli vekur 

reyndar að í námskránni sem gefin var út árið 2007 segir að fylgja skuli 10. grein 

jafnréttislaganna. En menntunarákvæði jafnréttislaga hafa ekki tilheyrt 10. grein síðan 

fyrir árið 2000, þegar þau voru endurskoðuð. Aðalnámskráin miðar ekki við hina þá sjö 

ára gömlu breytingu á menntunarákvæði jafnréttislaga. 
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Í námskrá fyrir lífsleikni er þó aðeins fjallað í fjórum markmiðum um 

kynjabreytuna. Í tveimur þeirra er hún innan útvíkkaðs jafnréttishugtaks, sem áður hefur 

verið fjallað um. Nemandi skuli geta átt auðug og gefandi samskipti við einstaklinga 

óháð aldri, kyni, kynhneigð, þjóðerni, trú og líkamlegu og andlegu atgervi. Nemandi 

skuli einnig geta velt fyrir sér jafnréttishugtakinu út frá ýmsum sjónarhornum, t.d. 

jafnrétti kynjanna, milli kynþátta, og milli fatlaðra og ófatlaðra. Þá skuli nemandi gera 

sér grein fyrir merkingu hugtakanna kyn, kynhneigð og kynhlutverk, og hvaða hlutverki 

þau þjóni í kynímynd og kynupplifun einstaklinga, og læra að skilja hvernig fjölmiðlar 

skapa lífsstíl sem endurspeglist m.a. í tilteknum kynhlutverkum og líkamsfyrirmyndum.  

Einungis er fjallað um kynjabreytuna í áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar, en 

ekki 4. eða 7. bekkjar. Sem gefur til kynna að kynjajafnrétti sé ekki til umræðu í 

lífsleikni fyrr en á unglingastigi grunnskóla. Það er að mínu mati of seint, slík umræða 

þyrfti að eiga sér stað frá upphafi skólagöngu, því börn verða fyrir kynbundinni 

félagsmótun frá fyrstu mínútu. Enda segir í jafnréttislögum að nemendur á öllum 

skólastigum skuli hljóta fræðslu um jafnrétti kynjanna, sem hlýtur að vísa einnig til 

yngra stigs og miðstigs grunnskóla.  

Þá segir í aðalnámskrá að lífsleikni eigi m.a. að fjalla á uppbyggilegan og 

markvissan hátt um hugmyndir, lífssýn og reynslu nemenda. Til þess þurfi að veita þeim 

tækifæri til aukinnar sjálfsþekkingar. Áhersla er lögð á jafnrétti, mannréttindi, 

umburðarlyndi og virðingu fyrir skoðunum og lífsgildum annarra. Nemendum skuli 

kennd gagnrýnin hugsun og tjáning, og markmiðið að þeir geti átt auðug og gefandi 

samskipti við ólíka einstaklinga. Nemendur skuli öðlast áræði til að móta eigin ímynd, 

lífsstíl og lífsskoðun á sjálfstæðan og ábyrgan hátt, og átta sig á samhengi þessa við að 

setja sér markmið um framtíðina. Þá skuli þeim kennt að taka ábyrga afstöðu gagnvart 

áróðri sem birtist t.d. í auglýsingum, kvikmyndum, á veraldarvefnum og í fréttum. Slíkt 

kynhlutlaust orðalag er opið til túlkunar um hvort námskráin kveði á um nám í 

jafnréttismálum kynjanna. 

Þá er spurning hvort lífsleikni sé rétta námsgreinin til að tryggja hina lögbundnu 

jafnréttisfræðslu. Staðreyndin er að almennt nýtur lífsleiknin minni virðingar en aðrar 

„alvöru‖ námsgreinar og víða endar hún sem hálfgerð ruslakista skólastarfsins. Sá tími 

sem ætlaður er til lífsleiknikennslu fer iðulega í eitthvað annað sem erfitt er að finna 

tíma fyrir. Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti viðurkennir þetta: ,,Við vitum 

það... að lífsleiknin hefur ekki verið markvisst notuð.” 
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Hin nýja aðalnámskrá – skýrari markmið? 

Þrátt fyrir að almenni hluti aðalnámskrár grunnskóla boði jafnréttissinnað skólastarf, 

nær sú kynjavitund og jafnréttisnálgun ekki inn í allar námsgreinar. Er það ekki merki 

um að þau jafnréttisákvæði sem birtast í aðalnámskrá séu marklaus og þurfi að vera 

skýrari og markvissari? Jafnréttislög hafa kveðið á um jafnréttisfræðslu síðan 1976, og 

grunnskólalög síðan 2008. Verður þá ekki að vera skýrt ákvæði um jafnréttisfræðslu í 

aðalnámskrá grunnskóla? Viðmælandinn í menntamálaráðuneytinu: ,,Jú alveg klárlega. 

Vegna þess að... ef þú ætlar að ná einhverjum lykilhæfniþáttum... þá hljóta námskrárnar 

að eiga að taka mið af því. Annars eru þær ekki tæki til að ná þessari lykilhæfni.” Um 

þessar mundir stendur yfir endurskoðun á aðalnámskránni, þar sem endurskoðuð 

grunnskólalög tóku nýlega gildi. Þess er vænst að nýja námskráin komi út með haustinu 

2009. Viðmælandinn í menntamálaráðuneyti segir að við þessa endurskoðun verði lögð 

áhersla á að t.d. jafnrétti og mannréttindum verði gerð skýr skil. Mun hin nýja 

aðalnámskrá gefa skýrari fyrirmæli um jafnréttisfræðslu en hin núgildandi gerir? 

Viðmælandi í ráðuneyti: ,,Algjörlega, hún verður eiginlega að gera það. Vegna þess að 

í þessari 25. grein er bara beinlínis talað um jafnréttismál sem hluta af markmiði 

náms.” 

Þetta sé þó ennþá bara óskhyggja, viðmælandinn þorir ekki að lofa neinu hvað 

varðar nýju aðalnámskrána: ,,Nú, vonandi heppnast þetta. En þetta er eins og ég segi 

ennþá hugmyndabasis, þetta er ekki orðið konkret. Það er ekki búið að ganga frá 

þessu… Það er erfitt fyrir okkur að segja á þessu stigi því við erum að vinna í þessum 

málum. En við auðvitað vonum að þetta komi upp.‖ Þetta orðalag vekur athygli. 

Lögbundið hlutverk menntamálaráðuneytisins er að semja aðalnámskrá sem tryggir að 

grunnskólanemar fái það nám sem lög krefjast. Er ekki hlutverk ráðuneytisins að sjá til 

þess að aðalnámskrá kveði á um lögbundið nám, fremur en vona það? 

Hver verður þá möguleg útfærsla þessarar áherslu í hinni nýju námskrá, mun 

jafnréttisfræðsla verða sérstök námsgrein? Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti: 

,,Ég get ekki séð fyrir mér að það verði kannski einhver námsgrein sem heitir 

jafnréttis... eða jafnrétti. Af því við erum svolítið að falla frá því almennt að fókusera 

svona sterkt á námsgreinarnar. Það má segja til dæmis að... ein af ástæðunum fyrir því 

að jafnréttismál hafa ekki verið ofarlega á baugi í skólunum er sú að þeir hafa verið 

með niðurnjörvaða aðalnámskrá. Við erum að reyna að breyta því. Við erum að reyna 

að horfa svolítið á þetta svona sem einn pakka... að... mennta nemandann, bara 
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almennt. Hugmyndin í dag er sú að það verði einhvers konar skilgreindir 

lykilhæfniþættir. Sem eru þá ekki greinabundnir. Mjúku málunum hefur verið illa sinnt 

af því við höfum alltaf verið svo bundin í námsgreinarnar. Að í stærðfræði kennirðu 

bara stærðfræði. En nú erum við svolítið að reyna að breyta þeirri hugsun... 

Námsgreinar eru náttúrulega kenndar í skólum eftir sem áður.” Samkvæmt 

viðmælanda er samþætting líklegri en sérstök námsgrein um jafnréttisfræðslu, þar sem 

stefna ráðuneytis sé að minnka vægi hinna dæmigerðu námsgreina og auka flæðið á 

milli þeirra. „Mjúk‖ markmið verði sett inn í allar námsgreinar, en ekki aðeins krafa um 

efnislega þekkingu í viðkomandi grein. Hinar hefðbundnu námsgreinar verða þó áfram 

fastar í aðalnámskrá. Hversu góð afsökun er þessi nýja nálgun í námskránni þá fyrir að 

sleppa markvissri jafnréttisfræðslu? 

Viðmælandinn í ráðuneytinu tekur þó ekki fram að samþætting kynjasjónarmiða 

verði hluti af þessari nýju nálgun, um þau var fjallað í kafla um forsendur 

jafnréttisfræðslu, en er tíðrætt um önnur „mjúk‖ hugtök: ,,Nú eru þessi mál komin miklu 

sterkara inn, þessi svona mýkri mál. Og það sé auðvitað gætt jafnréttis, mannréttinda 

og þessara þátta sem hafa kannski... ja ég segi nú kannski ekki að þau hafi verið 

útundan en allavega er meiri fókus á það núna. Lykilhæfniþættir gegnumgangandi í 

gegnum alla námskrána... Hvernig á ég að haga mér? Ég til dæmis verð að geta hlustað 

á skoðanir annarra og... og virt þær, þó ég hafi einhverja aðra skoðun sjálf. Ég verð að 

geta tekið þátt í skólastarfi algjörlega fordómalaus... og þá kemur kynjajafnrétti 

náttúrulega mjög sterkt inn í.” Viðmælandi nefnir ítrekað hugtök á borð við félagshæfni 

og borgaravitund, en þau hugtök eru þó jafn óljós og hugtakið jafnrétti er án 

skilgreiningar í núgildandi námskrá. Mun nýja námskráin tala sérstaklega um 

kynjabreytuna innan þessara hugtaka verður áfram gert ráð fyrir að höfundar 

skólanámskráa túlki orðalagið á þann hátt? 

Samantekt 

Hér hefur verið litið yfir lögbundið hlutverk menntamálaráðuneytisins og víðtæka 

ábyrgð þess varðandi jafnréttisfræðslu í grunnskólum, s.s. hvað varðar hlutverk 

jafnréttisráðgjafa og jafnréttisfulltrúa ráðuneytisins, eftirlit með námi í grunnskólum og 

kennaraháskólum, og einna helst aðalnámskrána sem er lögbundið vinnuplagg allra 

grunnskóla. Ef marka má útgefið efni er menntamálaráðuneytinu annt um kynjajöfnuð í 

skólakerfinu og meðvitað um kyn nemenda sem áhrifabreytu. Innihalds- og 

orðræðugreining á aðalnámskrá grunnskóla leiddi þó í ljós að slíka áherslu er sjaldan að 
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finna. Hún virðist því fremur vera í orði en á borði hjá ráðuneytinu. Þrátt fyrir að 

almennur hluti aðalnámskrárinnar, sem á að gefa línurnar fyrir allar námsgreinar, boði 

jafnréttissinnað skólastarf er það ekki alltaf svo. Í aðalnámskrá flokkast einstaka 

námsgreinar ýmist undir greinar þar sem mælt er með kynjavitund, greinar þar sem 

alger kynblinda ríkir og greinar sem ýta undir ójöfnuð kynja. Hæpið er að meta sem svo 

að aðalnámskrá einstaka námsgreina kveði á um fræðslu um jafnréttismál á 

afdráttarlausan hátt. 
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7. Niðurstaða 

 

Markmið rannsóknar minnar var að svara eftirfarandi spurningum: 1) Hvert er ferlið 

sem hefst á lagasetningu um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum og enda skal með 

raunverulegri jafnréttisfræðslu í grunnskólum? 2) Eru og þá á hvaða þrepum eru 

hindranir í vegi þessa ferlis? 3) Hvers eðlis eru þær hindranir ef þær eru til staðar? Á 

grundvelli rannsóknarinnar dreg ég þá ályktun að á eftir fyrsta þrepinu, lagasetningu, 

taki við þrjú þrep svo hrinda megi hinni lögbundnu ákvörðun um jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum í framkvæmd. Þrepin eru menntamálaráðuneyti, kennaramenntun og 

grunnskólarnir sjálfir. Lagaákvæði fyrsta þreps ætti að renna í gegnum þessi þrjú þrep 

og enda á framkvæmd jafnréttisfræðslu í grunnskólum, en á þeim öllum má finna vissa 

mótstöðu eða tregðu. 

Þessi þrjú þrep tengjast innbyrðis svo hindrun á einu þrepi veldur hindrun á öðru. 

Menntamálaráðuneyti er brú á milli laga og skóla, en virðist ekki sinna því hlutverki á 

afdráttarlausan hátt þegar kemur að jafnréttisfræðslu, hvorki hvað varðar 

kennaraháskóla né grunnskóla. Menntamálaráðuneytið er ábyrgt fyrir gerð 

aðalnámskrár, sem er lögbundin stefna allra grunnskóla. Þar er ekki krafist markvissrar 

jafnréttisfræðslu og grunnskólum þannig ekki gert skylt af menntamálayfirvöldum að 

sinna henni, þrátt fyrir lagaákvæðið. Það að grunnskólar sinni ekki allir jafnréttisfræðslu 

má einnig rekja til þess að grunnskólakennarar fá ekki markvissa þjálfun til þess í 

kennaranáminu. Námskrá kennaranáms er samin af kennurum þess en miðar við 

aðalnámskrá og aðra stefnumótun menntamálaráðuneytisins. Í skyldunámi kennaranema 

er því heldur ekki markvissa jafnréttisfræðslu að finna. Hver grunnskóli hefur visst 

frelsi framhjá aðalnámskránni, svo kennarar og skólastjórnendur stjórna því hvort 

jafnréttisfræðsla er á dagskrá. Sveitarfélögin hafa það hlutverk að gæta þess að lögum sé 

fylgt í sínum grunnskólum, og menntamálaráðuneytið skal safna upplýsingum frá 

sveitarfélögum um skólastarfið. Samt sem áður virðist afar lítið fylgst með stöðu 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum. 

 

Hvað þarf til að ferlið gangi óhindrað fyrir sig? 

Þar sem íslensk lög kveða á um jafnréttisfræðslu í grunnskólum mætti ætla að á þessu 

fyrsta þrepi ferlisins skorti ekkert. Löggjöfin er til staðar og gatan er greið. En 
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innspýtinguna vantar svo þetta framtak sem markar upphaf ferlisins dugir ekki til. Á 

fyrstu skrefum rannsóknar minnar kallaði ég þennan skort á framkvæmdagleði á öllum 

þrepum hindranir. En við lok rannsóknar virtist hindrun ekki vera rétta orðið. Því á 

Íslandi búa karlar og konur við formlegt jafnrétti, búið er að ryðja burt auðsjáanlegum 

hindrunum. En sterk öfl toga á móti breytingum á stöðu kynjanna, svo önnur öfl verða 

að ýta á eftir þeim. Líkt og kom ítrekað fram í kaflanum um lög, dugir lagabókstafurinn 

einn skammt til að breyta stöðu kynjanna. Þótt bíll sé tekinn úr handbremsu og gatan sé 

greið til aksturs, rennur hann ekki af stað nema stigið sé á bensíngjöfina. Og þessa 

bensíngjöf þarf að stíga á, eigi menntunarákvæði íslenskra jafnréttislaga ekki að vera 

dauður lagabókstafur. Vilji til lagasetningar var vissulega til staðar, en hvað þarf til að 

tryggja að þessu lagaákvæði sé fylgt? 

Samræmi í lögum 

Vegna ósamræmis í lögum er ekki á hreinu hver ber ábyrgð á að jafnréttisfræðsla sé til 

staðar í skólakerfinu. Jafnréttislög hafa frá árinu 1976 kveðið á um fræðslu til nemenda 

um jafnréttismál, og grunnskólalög einnig frá árinu 2008. Í jafnréttislögum segir að 

jafnréttisráðgjafi innan menntamálaráðuneytisins skuli fylgja eftir menntunarákvæðum 

laganna. Menntamálaráðuneytið vill hins vegar leggja áherslu á ábyrgð 

sveitarfélaganna, en í grunnskólalögum segir að sveitarfélög skuli annast eftirlit með 

gæðum skólastarfs. Þar segir þó einnig að menntamálaráðuneytið skuli hafa eftirlit með 

því að sveitarfélög uppfylli þær skyldur sem lög kveða á um. Ráðuneytið skuli annast 

greiningu og miðlun upplýsinga um skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga 

frá sveitarfélögum. Í lögum eru því bæði ráðuneytið og sveitarfélögin gerð ábyrg fyrir 

jafnréttisfræðslu, sem veldur því að báðir aðilar geta í skjóli laga firrt sig ábyrgð og bent 

á hinn. Þá er ósamræmi í grunnskólalögum og jafnréttislögum varðandi viðurlög við 

brotum. Þær greinar grunnskólalaga sem kveða á um jafnréttisfræðslu eru ekki 

kæranlegar, en samkvæmt jafnréttislögum varðað sektum að virða fræðsluákvæðið 

vettugi. 

Sama á við um kennaramenntun. Viðmælandi minn á því skólastigi segir 

kennsluskrána ekki innihalda jafnréttisfræðslu því hennar sé ekki krafist í aðalnámskrá 

grunnskóla eða öðrum stefnum menntamálaráðuneytis. Í lögum um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjóra segir að menntamálaráðherra skuli setja reglugerð þar 

sem inntak menntunar kennara allra skólastiga sé nánar skilgreint með tilliti til 

lágmarkskrafna um vægi kennslu-, uppeldis- og faggreina. En ráðuneytið vísar í lög um 
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háskóla sem segja að háskólar ákveði sjálfir fyrirkomulag kennslu. Í háskólalögum segir 

þó einnig að ríkisreknir háskólar heyri undir menntamálaráðherra. Ráðherrann skuli 

gefa út reglur um viðurkenningu háskóla þar sem tilgreind séu skilyrði sem þeir skuli 

fullnægja til að öðlast viðurkenningu, t.d. skilyrði er lúta að fyrirkomulagi kennslu. 

Menntamálaráðherra skuli gefa út formleg viðmið um æðri menntun og prófgráður, og 

setja reglur um eftirlit með gæðum kennslu. Ósamræmi er því einnig í lögum um 

háskólanám, sem veldur óvissu um ábyrgðaraðila á lögbundinni jafnréttisfræðslu í 

kennsluskrá kennaraháskóla og hefur óhjákvæmilega áhrif á stöðu jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum. 

Skýrari markmið 

Ein helsta niðurstaða rannsóknar minnar er að orðalag varðandi jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum er loðið og óljóst, og því háð túlkun hverju sinni. Þótt lagaákvæðinu 

virðist illa fylgt, er málið ekki svo einfalt að hægt sé að stilla upp við vegg aðilum sem 

meðvitað brjóti þetta ákvæði jafnréttislaga. Fæstir vilja einmitt kannast við að á þeirra 

vakt séu jafnréttislögin virt að vettugi og benda því til staðfestingar á óformlegar 

upplýsingar eða óskýrt orðalag, sem túlka má sem jafnréttisfræðslu.  

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) segir í bók sinni, Menntun, forysta og kynferði, að 

meginvandinn við umræðuna um jafnrétti í skólastarfi sé skortur á skýrum markmiðum. 

Markmið skólastarfs séu ákveðin pólitískt og yfirleitt að finna í lögum og reglugerðum. 

Þessi óvissa um markmið hafi víða skapað óöryggi. Oft sé stutt í umræðu um áróður ef 

jafnréttismál beri á góma, þrátt fyrir lagaskyldu til að taka þau fyrir. Guðný telur að 

löggjafinn ætti að orða skýrar í menntakafla jafnréttislaganna, eða í lögum um skóla, að 

hverju sé stefnt og að þessum málum beri að sinna í kennaramenntuninni.  

Í jafnréttislögum segir að nemendur á öllum skólastigum skuli hljóta fræðslu um 

jafnrétti kynjanna. En ekki er skilgreint nánar hvernig útfæra skuli þá fræðslu, hverju 

hún eigi að skila, hvernig tryggja skuli að hún fari fram og hver beri ábyrgð á hverjum 

þætti í ferlinu frá þeim lögum að skólastofu. Þá er ekki tekið fram að allir nemendur á 

öllum skólastigum skuli hljóta jafnréttisfræðslu. Eflaust er það markmið löggjafans að 

jafnréttisfræðslan sé hluti alls náms, en með þessu orðalagi má auðveldlega túlka á þann 

hátt að á öllum skólastigum eigi nemendur að eiga val um jafnréttisfræðslu ef þeir kjósa 

svo. Í grunnskólalögum er lagaákvæðið enn minna skilgreint, þar er talað um að 

aðalnámskrá skuli skipuleggja nám og kennslu í jafnréttismálum. Ekki er einu sinni lögð 

http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word8#word8
http://www.althingi.is/dba-bin/unds.pl?txti=/wwwtext/html/lagasofn/136b/2006063.html&leito=háskól/0háskóla/0háskólana/0háskólann/0háskólanna/0háskólans/0háskólanum/0háskólar/0háskólarnir/0háskólarðu/0háskólast/0háskólastu/0háskólaði/0háskólaðir/0háskólaðirðu/0háskólaðist/0háskólaðu/0háskóli/0háskólinn/0háskólir/0háskólirðu/0háskólist/0háskólið/0háskólum/0háskólumst/0háskólunum/0háskóluðu/0háskóluðum/0háskóluðumst/0háskóluðust/0háskóluðuð#word10#word10
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áhersla á jafnrétti kynja svo auðveldlega er hægt að túlka það ákvæði sem fræðslu um 

jafnrétti óháð öllum mismunarbreytum öðrum en kyni, án þess að brjóta lögin.  

Væri skýrari lagatexti til bóta og öruggari leið til að fá markmiðum laga framfylgt? Í 

það minnsta færi þá ekki á milli mála hvenær um lögbrot væri að ræða. Í dag er 

lagabókstafurinn svo óljós að jafnvel er hæpið að tala um lögbrot, þótt lögum sé ekki 

fylgt á augljósa vegu. Og hvað eru lög ef ekki er hægt að brjóta þau? Guðný 

Guðbjörnsdóttir alþingiskona sagði reyndar árið 1994(b) að hún teldi íslenskan 

lagatexta um jafnrétti ekki veikari en á hinum Norðurlöndunum, en bág staða 

jafnréttismála á Íslandi væri af völdum þess að það skorti vilja til framkvæmda á 

lögunum. Ég tek undir með Guðnýju með að framkvæmdagleðin mætti vera meiri þegar 

kemur að menntunarákvæðum jafnréttislaga, en tel þess vegna nauðsynlegt að lögin séu 

skýr og afdráttarlaus svo enginn fái það viljaleysi réttlætt í skjóli loðins lagabókstafs.  

Við framkvæmd laganna er jafnréttsfræðsla orðuð á enn óskýrari hátt en sjálfur 

lagabókstafurinn, og málfarið til þess fallið að túlka að vild. Þetta tryggir varla að 

lögum sé fylgt. Í menntamálaráðuneytinu virðast ákvæði um almennt jafnrétti nemenda 

túlkuð sem jafnréttisfræðsla, að strákar og stelpur skuli hljóta sömu fræðslu og ekki 

mismunað á nokkurn hátt. En bann við kynbundinni mismunun í skólanum, er ekki það 

sama og markviss fræðsla um jafnréttismál og stöðu kynjanna. 

Aðalnámskrá grunnskóla inniheldur ekki sérstaka námsgrein um jafnréttisfræðslu og 

nokkuð vafamál hvort hún kveði á um markvissa fræðslu um jafnrétti kynjanna innan 

annarra greina. Hvað varðar jafnrétti og kynjavitund er töluvert ósamræmi í 

aðalnámskrá einstakra námsgreina. Sums staðar í námskránni má skynja vitund um 

samfélagsleg áhrif kyns sem taka skuli tillit til í kennslunni, og á örfáum stöðum er talað 

um að fræða nemendur á einhvern hátt um stöðu kynjanna. En á öðrum stöðum ríkir 

augljós ójöfnuður, einna helst sjáanlegur í áberandi kynjahalla sögupersóna. Þegar 

markmið aðalnámskrár grunnskóla eru svo misjöfn er erfitt að sjá hvort hún mæli í raun 

með jafnréttismiðaðri kennslu og markvissri fræðslu um jafnréttismál. Verður 

aðalnámskrá grunnskóla ekki öll að vera í samræmi við jafnréttismiðaða almenna 

hlutann, kynjasjónarmið samþætt öllum námsgreinum (líkt og lög krefjast), og verður 

hún ekki að innihalda skýrari ákvæði um hina lögbundnu fræðslu í jafnréttismálum? 

Sama má segja um kennsluskrá kennaramenntunar. Í kennsluskrá hvorugs íslenska 

háskólans sem sér um að mennta tilvonandi grunnskólakennara má finna skýr markmið 

um jafnréttisfræðslu í skyldunámi nemenda. Fulltrúar háskólanna telja það þó ekki 

lögbrot og benda til dæmis á umfjöllun um jafnrétti í námskeiðslýsingum nokkurra 
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valnámskeiða. Er það nóg til að framfylgja lögum? Að bjóða upp á jafnréttisfræðslu í 

vali, svo einungis sumir kennaranemar hljóti þessa þekkingu? Lögin kveða ekki 

sérstaklega á um fræðslu til allra nemenda, svo varla er hægt að kalla þetta lögbrot þótt 

aðeins lítill hluti kennaranema fái þá fræðslu. Hverjum og einum er gefið að túlka 

lagaákvæðið að vild. 

Þá segja talsmenn háskólanna að ekki dugi að einblína á kennsluskrána eingöngu, 

heilmikil umfjöllun eigi sér stað í kennslustundum þótt kennsluskráin auglýsi ekki 

markmið þess efnis. En er það nóg til að tryggja að lögum sé fylgt? Að treysta hverjum 

og einum kennara til að taka upp efnið í einhverjum tímanum án skýrra viðmiða frá 

skólayfirvöldum? Hver er þá tilgangur kennsluskrár? Verður kennsluskrá kennaranáms 

ekki að innihalda skýr markmið um að kennaranemar hljóti fræðslu um jafnréttismál, 

eigi að tryggja slíka kennslu í tímum? Bæði til að fylgja lagaákvæðinu um 

jafnréttisfræðslu á háskólastigi, og til að tryggja að verðandi kennarar séu í stakk búnir 

til að sinna lögbundinni jafnréttisfræðslu á grunnskólastigi. 

Þetta óljósa orðalag laganna tel ég einn stærsta þáttinn í því hversu auðveldlega 

gengur að réttlæta að lagaákvæðinu sé ekki undantekningarlaust fylgt. Á meðan lögin 

eru túlkunaratriði er varla hægt að álasa næstu þrepum ferlisins fyrir að telja sig sinna 

ákvæðinu nægilega vel, þrátt fyrir ýmis merki annars. Þótt ég sjálf túlki lagabókstafinn 

sem jafnréttisfræðslu allra nema á öllum skólastigum, er jafn líklegt að t.d. forráðamenn 

kennaramenntunar túlki orðalagið sem fræðslu til þeirra nemenda sem vilja. Á meðan 

annað hvort er ekki staðfest í lögunum, er varla hægt að meta hvort kennaraháskólar 

virði jafnréttislögin að vettugi með að bjóða einungis upp á jafnréttisfræðslu í valfögum 

en ekki skyldufögum (ef miðað er við kennsluskrár). Þá kveða lög um háskóla ekki á 

um hvort kennsluskrá kennaranáms skuli innihalda markmið um jafnréttisfræðslu, líkt 

og grunnskólalög gera um aðalnámskrá grunnskóla. Þó taka lögin ekki fram hvort 

jafnréttisfræðslan eigi að tilheyra sérstakri námsgrein eða vera samþætt öðrum greinum, 

svo ekki er á hreinu hvort aðalnámskrá grunnskóla fylgir lögum um jafnréttisfræðslu. 

Ekki er í jafnréttislögum lögð sérstök áhersla á jafnréttisfræðslu á háskólastigi 

kennaramenntunar, og ekkert kveðið á um kynjafræði í kennaramenntun eða þekkingu 

skólastarfsfólks í jafnréttismálum í lögum um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þrátt fyrir að sú fræðsla sé 

grundvöllur fyrir fræðslu á öðrum skólastigum, og hafi þannig margþætt lagalegt 

hlutverk. Að lokum er ekki á hreinu hver ber ábyrgð á að tryggja þetta lagaákvæði í 
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skólum; menntamálaráðuneyti, sveitarfélög eða kennarar og skólayfirvöld hverju sinni. 

Því er varla að furða að hver þessara aðila firri sig ábyrgð og bendi á næsta mann. 

Þá þyrfti að endurskoða hið útvíkkaða jafnréttishugtak sem virðist ráðandi í 

regluverki og umhverfi skóla. Helstu mismunarbreytur á borð við kyn, kynhneigð, trú 

og annan menningarlegan bakgrunn, eru samtvinnaðar, svo jafnréttishugtakið nær til 

jafnréttis óháð hvers kyns mismunarbreytum.  Hætta er á að kynjabreytan hverfi innan 

fagurra fyrirheita um alhliða jafnrétti ef henni er ekki markvisst haldið stakri. Ég tel 

mun heppilegra að aðgreina (þó ekki einangra) kynjabreytuna frá minnihlutahópum og 

bjóða upp á margþætta jafnréttisbaráttu, því sé allri réttindabaráttu hellt í einn graut er 

hætta á að ein yfirtaki aðra. Viðmælandi minn í menntamálaráðuneyti bendir á nýlega 

skýrslu ráðuneytisins með tillögum að mannréttindafræðslu í skólum: „Hérna kemur þá 

jafnrétti bara inn í. Sem hluti af mannréttindum. Og virðing... og allt þetta sko... þetta 

eru svona gildin, svona grunngildi samfélagsins sem við komum hérna inn á. Og 

jafnrétti er eitt af því.” Í skýrslu um mannréttindi er þó hvergi minnst á jafnrétti 

kynjanna. Viðmælandi: „Já þetta er náttúrulega mannréttindafræðsla! ...og jafnrétti er 

bara hluti af því.” Þetta gæti verið ágætt dæmi um þann algenga misskilning að á 

Íslandi sé kynjajöfnuður ekki lengur þarft málefni, í það minnsta ekki nógu brýnt til að 

ræða það sérstaklega í markvissri fræðslu um mannréttindi. 

Þrátt fyrir að menntunarákvæði jafnréttislaga kveði skýrt á um fræðslu um jafnrétti 

kynjanna, kveða grunnskólalög aðeins á um fræðslu í jafnréttismálum. Þessi 

jafnréttismál eru ekki skilgreind nánar í lögunum. Viðmælandi minn í ráðuneytinu: „Já 

þau eru ekki skilgreind, bara jafnréttismál. Ég held að [jafnrétti kynja] hljóti nú 

eiginlega að falla undir það. Maður verður nú eiginlega bara að vona það.” En verður 

ekki að minnast sérstaklega á jafnrétti kynjanna til að tryggja að sá þáttur týnist ekki 

innan almennrar jafnréttisumræðu? Viðmælandinn úr röðum kennara kennaranema segir 

að þótt jafnrétti kynjanna sé ekki forgangsmál hjá kennurum í dag, þyki jafnrétti 

minnihlutahópa skipta máli, s.s. varðandi fjölmenningu og fötlun. Viðmælandinn bendi 

þá stundum á að minnihlutahópur sé ekki skilgreindur eftir ójöfnuði í fjölda heldur 

ójöfnuði í völdum, og konur þannig viss tegund minnihlutahóps. En að þeirri skoðun sé 

hlegið. Kynjabreytan má ekki hverfa sjónum þar sem kyn hefur grundvallaráhrif á stöðu 

fólks, þ.m.t. innan minnihlutahóps. Að beita kynjasjónarhorni myndi bæta og skýra allt 

starf er beinist að réttindum ákveðins hóps. Að taka t.d. tillit til ólíkra trúarbragða er 

nauðsynlegt, en muna verður að það er sitt hvort að vera stúlka eða drengur innan flestra 

trúarhópa. Viðmælandi í menntamálaráðuneyti: „Jafnréttið á sér svo margar hliðar... 
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Það er kannski sem gerir þetta svona erfitt... að halda utan um það. Það þarf að birtast 

skýrar í markmiðum. Það þarf verulega að gera það.” 

Breytt viðhorf í garð jafnréttis 

Hvernig svo þessi óljósu markmið eru túlkuð og hversu mikill vilji er til að framkvæma 

lögin fer iðulega eftir viðhorfum í garð jafnréttisbaráttu og jafnréttisfræðslu. Viðhorfum 

á borð við ótta við femínisma og jafnréttisstarf, kynblindu (skort á þekkingu og 

meðvitund um hversu ríkjandi breyta kyn er í lífi fólks), og þeirrar skoðunar að jafnrétti 

sé þegar náð og slík umræða óþarfi. Þá þykir enginn tími afgangs í skólunum fyrir slíka 

fræðslu, og ekki nægt fjármagn eða viðeigandi þekking til að sinna henni. Sú hugmynd 

ríkir almennt að jafnréttisfræðslunni sé framfylgt, bara ekki formlega eða opinberlega, 

og viðkomandi aðilar eru duglegir að firra sig ábyrgð og benda á aðra. 

Jafnréttisfræðsla í gegnum alla skólagönguna gæti unnið á slíkum viðhorfum, 

varpað ljósi á að kynin búa ekki við raunverulegt jafnrétti, og jafnréttisstarf á borð við 

jafnréttisfræðslu því mikilvægt. Jafnréttisfræðsla gæti þannig einmitt útrýmt þessum 

ástæðum fyrir því að jafnréttisfræðslu er ekki betur sinnt. Hvar er best að grípa inn í 

slíkan vítahring til að tryggja að lagaákvæðinu sé fylgt? 

Aukna kynjavitund 

Við rannsókn mína rakst ég ítrekað á kynblindu eða kynhlutleysi, sem áður hefur verið 

fjallað um í kaflanum um forsendur jafnréttisfræðslu. Hugtökin vísa til skorts á 

meðvitund um hversu áhrifarík kynjabreytan er. Þess misskilnings að kyn skipti ekki 

máli í nútíma samfélagi, jafnrétti sé komið og umræða um jafnréttismál sé óþarfi og 

úrelt tímaskekkja. Kynblinda snýst alls ekki um að vera á móti jafnrétti, heldur að hafa 

ekki nægar upplýsingar til að gera sér grein fyrir að jafnrétti ríkir ekki í raun þrátt fyrir 

formlegt jafnrétti kynjanna. Raunin er að kyn er ennþá áhrifamikil breyta í lífi fólks og 

því full þörf á jafnréttislögunum. Ekki síst því ákvæði jafnréttislaga að fræða nemendur 

frá upphafi skólagöngu um málefni jafnréttisbaráttunar. Að kveikja þá vitund og 

skilning á stöðu kynjanna sem er nauðsynleg forsenda breytinga. 

Mörgum innan skólakerfisins þykir fræðsla um jafnrétti kynjanna ekki eiga heima í 

kennaranámi eða grunnskólum. En líkt og fram kom í kafla um forsendurnar á hún 

heima í skólum af tveimur ástæðum. Annars vegar vegna þess að skólaganga er stór 

hluti af lífi alls ungs fólks og ætluð til að þjálfa nemendur undir þátttöku í þjóðfélaginu. 

Og skólinn því afbragðs staður til að kynna hina raunverulegu stöðu kynjanna á öllum 
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sviðum samfélagsins. Hins vegar vegna þess að skólinn sleppur ekki við hið kynbundna 

gildismat sem svo miklu stjórnar, frekar en önnur svið samfélagsins. Kennarar og annað 

starfsfólk á öllum skólastigum verður að gera sér grein fyrir ráðandi gildismati, þannig 

að sem best megi tryggja jafnrétti kynjanna í sjálfu skólastarfinu. Kyn spilar stóran þátt í 

námi og öllu lífi barna og unglinga. 

Í viðtali innan eigindlegrar rannsóknar minnar segir viðmælandi minn innan 

kennaramenntunar að kennaranemar og kennarar þeirra séu fæstir meðvitaðir um allar 

þær rannsóknir sem sýna fram á kynjamisrétti í skólum og ólíka meðhöndlun kennara á 

grunnskólanemendum eftir kyni. Þegar viðmælandinn kynni þessar rannsóknir telji 

fólkið sig sjálft þó saklaust af slíku. Áðurnefnd kynblinda snýst ekki um að stuðla 

meðvitað að ójöfnuði, heldur taka ekki eftir slíkri hegðun hjá sjálfum sér eða öðrum. 

Viðmælandi minn kallar háskólaumhverfi sitt, sem útskrifar grunnskólakennara, sinn 

karllægasta vinnustað hingað til. En þrátt fyrir það myndi þar ekki nokkur kannast við 

annað en að vera jafnréttissinni. Enginn myndi viðurkenna að vera á móti jafnrétti, og 

alveg skelfilega ljótt þætti að saka einhvern um kynjamisrétti. Það sé hins vegar alger 

óþarfi að einblína á jafnrétti. Jafnréttisfræðsla sé óþörf í nútíma samfélagi þar sem 

jafnrétti ríki og kyn skipti engu máli. Jafnréttismál megi alls ekki ræða, slíkt sé þaggað 

niður. Viðmælandinn tekur fram að þessir kennarar séu þó allt gott fólk, en flestir illa 

kynblindir. Að sussa niður jafnréttisumræðu sé ekki merki um skort á jafnréttislegri 

hugsun, heldur merki um innilega trú á að þeir sjálfir og samfélagið allt gæti fulls 

kynjajafnréttis. 

Í kaflanum um kennaramenntun var fjallað um könnun Kennaraháskóla Íslands frá 

árinu 2004, þar sem kannaður var áhugi fyrsta árs nema á kynjafræðum sem námsgrein í 

kennaranámi. Þar voru kynnt jákvæð viðhorf nemenda í garð kynjafræði og skoðanir 

meirihluta svarenda á því af hverju kynjafræði væri mikilvæg í kennaranámi. Þrátt fyrir 

þessar niðurstöður skráðu fáir kennaranemar sig á valnámskeið í kynjafræðum árið eftir, 

og enn færri sóttu það. Þessi meðvitund um áhrif kyns og mikilvægi jafnréttisfræðslu 

sem nemarnir lýstu, virðist því ekki hafa rist djúpt. Og ekki voru allir svarendur svo 

jákvæðir en þriðjungur þeirra taldi kynjafræði óþarft námsefni. Þessir nemendur töldu 

málefnið fjarlægt, kennsla og jafnrétti kynjanna væru óskyld mál. Þá sögðu 

nemendurnir jafnrétti þegar hafa náðst og alltof mikið gert úr þessu málefni, eða þeir 

tóku málinu með fyrirvara og töldu hugsanlegt að kenna ætti kynjafræði en þó óvíst að 

það skipti máli (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 
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Þeir kennarar sem tóku þátt í tilraunaverkefninu Jafnréttisfræðsla í skólum, sem 

kynnt var í kafla um grunnskóla, komu saman á fundi og ræddu m.a. það kynbundna 

gildismat sem ríkir hjá mörgum leikskóla- og grunnskólakennurum, og hvernig 

verkefnið hafi aukið kynjavitund þátttökukennaranna. Einn kennarinn lagði áherslu á 

orðræðuna, hvernig kennarar tali oft við stráka og stelpur á ólíkan hátt. Sumum þætti 

þetta atriði óþarfa sparðatíningur, en þessi kennari taldi nauðsynlegt að hrista upp í 

fólki. Annar kennari sagðist hafa upplifað fyrst í gegnum þetta þróunarverkefni 

mikilvægi þess að hugsa um hversu ólíkt sé talað við kynin. Í kringum sig hafi margir 

kennarar viðurkennt að tala öðruvísi við stelpur en stráka, og þætti það sjálfsagt og 

eðlilegt. Þá sagði einn leikskólakennarinn að áður hafi leikskólinn sinn nær eingöngu 

haft samband við mæður barna í samskiptum við foreldra, og aðeins feður ef ekki náðist 

í móður. 

Þessi breyttu viðhorf þátttökukennaranna eru til marks um nauðsyn upplýstrar 

umræðu um kynjajafnrétti. Tilraunaverkefnið virðist þó ekki hafa nægt til að útrýma 

kynblindu allra þátttökukennaranna. Þegar til umræðu kom fræðsla til unglinga um 

kynbundið ofbeldi í þriðja heiminum, kallaði einn kennarinn slíka fræðslu öfgafullan 

viðbjóð og ekki við hæfi barna. Og átti þar við fræðslu varðandi t.d. umskurð kvenna og 

sýruárásir. En staða margra kvenna í þróunarlöndunum er einmitt ákaflega öfgafull og 

viðbjóðsleg, og augljóst merki um að kynin sitja svo sannarlega ekki við sama borð. 

Jafnréttisfræðsla til unglinga ætti að kveikja meðvitund um þessa skelfilegu staðreynd, 

og þjálfa þá samfélagsgagnrýni sem þarf til að vilja knýja fram breytingar. Að telja 

óviðeigandi að fræða börn og unglinga um málefni sem allt mannkynið þarf að vinna að 

í sameiningu, er varla merki um kynjavitund eða aðra samfélagslega meðvitund. 

Á fundi þar sem starfandi kennarar kennaranáms í Háskóla Íslands komu saman var 

gefið dæmi um hversu fjarlæg kynjavitund virðist vera í skólakerfinu. Skóli einn bauð 

upp á sjálfstyrkingarnámskeið fyrir stúlkur, væntanlega sem svar við rannsóknum sem 

sýna fram á áberandi kynjahalla í sjálfstrausti og andlegri líðan nemenda. Þetta hefði því 

verið gott og þarft framtak, nema þegar á hólminn var komið reyndist 

sjálfstyrkingarnámskeiðið vera snyrtifræðinámskeið. Til að auka sjálfstraust ungra 

stúlkna átti sumsé að taka undir hinar gríðarlegu útlitskröfur til kvenna, og þjálfa telpur 

enn betur í að meta sig að verðleikum út frá útliti fremur en innra byrði. Flestum 

kennurum á fundinum varð um og ó við þessar upplýsingar, en einn gagnrýndi þau 

viðbrögð og spurði hvað væri að þessu og sagðist þekkja dæmi þess að aukin 

snyrtifræðiþekking hefði eflt sjálfstraust stúlkna. En málið snýst ekki um hvort þessi 



 124 

nálgun virkar, hvort það að farða sig meira eða betur geti eflt sjálfstraust ungra stúlkna í 

samfélagi sem leggur áherslu á útlit kvenna (sem vel getur verið), heldur hvort 

skólakerfið vilji í raun samþykkja og styðja samfélag sem gefur stelpunum sínum þessi 

skilaboð. 

Á sama fundi voru kynntar rannsóknarniðurstöður sem sýndu fram á það bakslag, í 

viðhorfum unglinga til kynbundinnar verkaskiptingar, sem áður hefur verið fjallað um í 

kafla um forsendur jafnréttisfræðslu. Árið 2006 taldi rúmur helmingur 10. bekkinga að 

konan á heimilinu ætti fremur að sinna verkefnum á borð við þvott og þrif, en rúmur 

þriðjungur að karlinn ætti að sjá um fjármál heimilisins. Viðstaddir hlógu margir að 

þessum niðurstöðum, sem virtist þó ergja nokkra kennara. Þessir kennarar spurði: Af 

hverju er hlegið? Er það fyndið að samfélagssýn unglinga skuli vera svona? Er það ekki 

sorglegt fremur en fyndið? Einn kennarinn taldi hláturinn hugsanlegt dæmi um hversu 

hlægileg og óþörf jafnréttismálin þættu. Í dag væri viðurkennt að ekki mætti til dæmis 

gera grín að fötluðum, en ennþá mætti hlæja að sorglegri stöðu jafnréttismála. Annar 

kennari taldi viðstadda, þá sem kenna grunnskólakennurum, mögulega hlæja af 

vanmætti. Að kannski vissu kennararnir upp á sig sökina. En nú þyrftu þeir að spyrja 

hver væri þeirra ábyrgð, hvað hægt sé að gera við þær upplýsingar sem femínískar 

rannsóknir gefa. 

Meiri framkvæmdagleði, tíma og fjármagn 

Þetta áhugaleysi á jafnréttismálum kynjanna má einnig sjá í skorti á framkvæmdagleði í 

kjölfar lagasetningar. Í kaflanum um lög voru kynnt jákvæð viðhorf sumra 

alþingismanna í garð jafnréttisfræðslu, en þar má einnig lesa um hversu grunnt vilji 

löggjafans virðist rista og hversu lítill stuðningur er við þessa lagasetningu um 

jafnréttisfræðslu. Í umræðum um tillögu til þingsályktunar um úttekt á námskrám og 

kennslubókum árið 1994, benti Kristín Ástgeirsdóttir alþingiskona á hvílíkur galli það 

væri á framkvæmdarvaldinu að það fylgdi ekki eftir samþykktum lögum. Sigríður Dúna 

Kristmundsdóttir alþingiskona sagði árið 1987(d) að lög væru varla pappírsins virði ef 

hvorki væri vilji né möguleiki til að framfylgja þeim.  

Þetta viljaleysi má t.d. finna í skorti á fjármagni í málaflokkinn, svo loforð um 

jafnréttismiðaðar breytingar virðast flest enda í nefndarvinnu og pappírsflóði. 

Peningaleysi virðist almenn orsök ýmissa vankanta í skólakerfinu, þótt auðvitað beri að 

taka þeim fyrirslætti með fyrirvara. Þegar fólk bendir á peningaskortinn gæti það einnig 

verið merki um neikvæð viðhorf í garð málefnisins, en hentugt sé að kenna 
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fjármagnsskorti um sinnuleysi gagnvart viðfangsefninu. Þingmenn segja að illa hafi 

gengið í gegnum tíðina að fá stöðuheimildir til að sinna þessu lagaákvæði, og í 

innsendum erindum um tillögu um úttekt á námsefni árið 1995 má fyllilega sjá þennan 

skort á fjármagni til skólamála. Námsgagnastofnun skorti fjármagn til að endurnýja 

námsefni með tilliti til jafnréttis kynjanna, og grunnskóla fjármagn til að geta keypt 

nýjar og endurbættar bækur. 

Þá þykir ekki nægur tími, pláss eða þekking til að sinna jafnréttisfræðslu í 

grunnskólum. Það sé alveg nóg að gera hjá grunnskólakennurum, hvar ætti að koma 

slíkri fræðslu fyrir? Það er fjarri mér að ætla að starf kennara eða skólastjórnenda sé 

auðvelt, að nægur tími sé til að kenna allt sem kenna eigi, og nægt fjármagn í höndum 

til að sinna öllum málefnum vel. En jafnvel þótt einhver kunni að vera mér ósammála 

varðandi mikilvægi jafnréttisfræðslunnar, hefur löggjafinn kveðið á um hana og því 

nauðsynlegt að finna leiðir til að leysa þessi vandamál. Þótt vafalítið megi auka 

kynjavitund margra grunnskólakennara, og engin réttlæting sé fyrir því að gæta ekki að 

jöfnuði kynja í kennslu og almennum samskiptum við nemendur, er ekki hægt að skella 

skuldinni eingöngu á grunnskólakennara. Ef ekki er pláss á stundatöflunni eða nægur 

tími til að bæta fræðslu um jafnréttismál við, þurfa hönnuðir stundatöflunnar að finna 

þann tíma. En þar koma við sögu bæði skólastjórnendur, sveitarfélög og 

menntamálaráðuneyti.  

Hugsanlega þarf að minnka vægi vissra greina til að tryggja að aðrar greinar verði 

ekki undir. Kannski þarf að lengja skóladaginn enn frekar til að tryggja að lögbundinni 

jafnréttisfræðslu sé sinnt líkt og öðrum námsgreinum sem lög kveða á um. Mögulega er 

hægt að finna leið til að samþætta jafnréttisfræðsluna öllum námsgreinum, þannig að 

hún verði eðlilegur hluti allrar kennslu og taki ekki tíma frá annarri kennslu. 

Viðmælandinn innan kennaramenntunar í rannsókn minni vill þó hafa 

jafnréttisfræðsluna sem sérgrein innan grunnskólanna, líkt og lífsleiknin er. Af 

könnunum á jafnréttisumræðu innan námskeiða kennaramenntunar segist viðmælandinn 

hafa lært að sú stefna að flétta þá umræðu inn í öll fög sé marklaus. Námsefnið verði að 

vera fastmótað. Þótt aukagreinar eins og lífsleikni séu vissulega neðar í 

virðingarstiganum en „alvöru‖ greinarnar, þá sé það þó betri vettvangur en ómarkviss 

umræða innan annarra greina. Árið 1996(b) tók Siv Friðleisdóttir alþingiskona í sama 

streng og sagðist óttast að þessum málum yrði ekki nógu vel fyrir komið nema skólarnir 

væru skyldaðir til að taka upp sérstaka og skipulagða jafnréttisfræðslu. 
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Að lögbundinni jafnréttisfræðslu sé illa sinnt vegna þess hve allar hinar lögbundnu 

námsgreinarnar taka mikið pláss, er spurning um forgangsröðun og þannig merki um 

neikvæð viðhorf í garð jafnréttis eða áðurnefnda kynblindu. Kannski eru fáir 

bókstaflega á móti þessari fræðslu, en augljóst er að hún þykir ekki mikilvægari en svo 

að önnur kennsla fær almennt að vega mun þyngra. Þá er talað um að kennarar hafi ekki 

næga þekkingu til að sinna jafnréttisfræðslu, en augljós lausn á þeim vanda er að auka 

kynjafræðimenntun í kennaranámi. 

Að kveða niður óttann við femínisma 

Þá ríkir ótti eða feimni við að ræða jafnréttismál. Slíkt er ekki endilega skotið niður með 

neikvæðri gagnrýni, fæstir myndu lýsa yfir stuðningi við ójöfnuð kynjanna, heldur er 

jafnréttisumræða þögguð niður. Jafnrétti er ekki í tísku svo fáir þora að viðra skoðun 

sína. Ýmist kemur þessi ótti fram hjá sjálfum viðmælendunum í rannsókn minni, eða 

viðmælendur tala um óttann í fólki í umhverfi sínu. 

Viðmælandi minn úr röðum kennara kennaranema talar um „stemmninguna í 

veggjunum‖, það sé þögult samkomulag um að jafnréttisumræða sé ekki viðeigandi í 

kennaranámi. Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi talar um þennan ótta í grunnskólum: 

,,Af hverju er svona ofboðsleg hræðsla? Ég get sagt þér það – kennarar við að takast á 

við jafnréttisfræðslu. Og einnig í menntamálaráðuneytinu: Á að fara undir mannréttindi, 

það á að fara undir eitthvað annað. Við eigum að útþynna þetta einhvers staðar þangað 

til við getum bara látið það hverfa. Þetta er eitthvað ofboðslega viðkvæmt.” 

Viðmælandinn í jafnréttisstarfi lagði áherslu á neikvæð viðhorf pilta í garð 

jafnréttisumræðu: „Þeir eru ekki að kyngja þessu þegar þeir eru komnir í 8. bekk eða 

10. bekk að þú ætlir að vera með einhverja jafnréttisfræðslu. Það þarf að setja þetta í 

einhvern dulbúning... hvaða misrétti er þetta gagnvart körlum? Af hverju eru karlar að 

gjalda svona fyrir? Strákarnir eru bara í skotgröfunum. Þetta er bara strákar á móti 

stelpum, og allt... ætlar allt vitlaust að verða.” Viðmælandinn segir umræðu um 

jafnrétti kynjanna vera svo eldfima í skólastofum, að slík umfjöllun minni á fyrri tíð 

þegar kennarar veigruðu sér við að fjalla um kynfræðslu. 

Viðmælandi minn í jafnréttisstarfi virðist þó sjálfur smeykur við að opinbera 

femíníska gagnrýni sína og er mikið í mun að í ritgerðinni verði ekki hægt að bera 

kennsl á sig: ,,Ég er ekki... viss um að ég vilji einu sinni að þú birtir þetta. Nú bara vildi 

ég henda þessu í sjóinn þessu sem ég er að segja hérna. Og svo tek ég bara upptökuna 

með mér og sturta henni í klósettið... Þó ég verði rekin ábyggilega á morgun...” 
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Viðmælandinn í menntamálaráðuneytinu hefur sínar skoðanir á kynblindu aðalnámskrár 

grunnskóla en gætir þess að viðra ekki slíka gagnrýni í nafni embættis síns: ,,En ég verð 

að taka fram að margt af þessu sem ég er að segja hérna er mín persónulega skoðun... 

Og ég er hérna ekki alltaf að tala sem fulltrúi ráðuneytisins. Þetta má ekki koma frá 

ráðuneytinu, þetta er bara mín persónulega skoðun.” Þessi togstreita viðmælandans á 

milli eigin skoðana og opinberrar stefnu ráðuneytisins þykir mér sérlega áhugaverð. 

Vantar svo mikið upp á jafnréttishugsjón í íslenskum menntamálum að ef starfsmaður 

gagnrýnir augljósa galla í jafnréttismálum, sé hann að bregðast embætti sínu? Þá má 

minna á kvörtun sem leiðbeinanda mínum barst vegna rannsóknarinnar, sem fjallað var 

um sem siðferðilegt álitamál í kafla um rannsóknina. En þá þótti orðalagið ,,að virða lög 

að vettugi‖ tónn sem síst væri til þess fallinn að stuðla að framgangi þess verðuga 

málefnis sem jafnréttisfræðsla væri. 

Samantekt 

Skortur á skýrum markmiðum í lögum og námskrám, og skortur á framkvæmdagleði og 

fjármagni, neikvæð viðhorf, kynblinda og ótti við femínisma sýna ekki einungis fram á 

hversu gagnslaus lagaákvæði um jafnréttisfræðslu eru ef lítill vilji er til að fylgja þeim, 

heldur ítrekar einnig þörfina á að jafnréttisfræðslu sé sinnt. Markviss jafnréttisfræðsla á 

öllum skólastigum myndi eflaust breyta þeim viðhorfum sem ríkja á öllum þrepum 

ferlisins í garð jafnréttis og jafnréttisfræðslu. Viðmælandi minn innan 

kennaramenntunar telur t.d. að ef kynjafræði yrði skyldunámsgrein í kennaranámi 

myndu þeir nemar sem hefðu áhugann fyrir loks þora að tala um jafnréttismál, aðrir 

myndu loks sjá ljósið sem þeir hefðu annars ekki gert. Og þeir sem yrðu áfram 

neikvæðir myndu samt sinna þessu námi eins og öðrum hluta kennslunnar sem ekki 

væri þeim að skapi. Helsta lausnin á ríkjandi kynblindu gæti vel verið jafnréttisfræðsla, 

en vegna ríkjandi kynblindu er lögbundinni jafnréttisfræðslu illa sinnt. 
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Lokaorð 
 

Íslenskt þjóðfélag fylgir enn aldagömlu munstri hefðbundinnar verkaskiptingar 

kynjanna. Ríkjandi og rótgrónar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika, eðli og 

viðeigandi hlutverk karla og kvenna takmarka möguleika og persónufrelsi beggja kynja. 

Þrátt fyrir lagalegt jafnrétti, sitja kynin ekki við sama borð heldur mæta ólíkum kröfum, 

væntingum og gildismati. Á Íslandi ríkir jafnrétti kynjanna í orði – í lögum og reglum – 

svo ekki þarf lengur að berjast fyrir formlegu jafnrétti, sem er þó engin trygging fyrir að 

jafnrétti ríki í raun. Sterk öfl toga á móti breytingum á stöðu kynjanna, svo önnur öfl 

verða að ýta á eftir þeim. Að fjarlægja hindrun dugir ekki til. Þótt bíll sé tekinn úr 

handbremsu og gatan sé greið, rennur hann ekki af stað nema stigið sé á bensíngjöfina. 

Jafnrétti kemur ekki að sjálfu sér, heldur verður að vinna hörðum höndum að því. 

Ekkert síður núna þegar baráttuefnin eru ekki jafn augljós og áður.   

Fræðslu tel ég vera lykilhugtak í baráttunni um jafna stöðu kynjanna. Kynbundin 

viðhorf þarf að kveða í kútinn, eigi kynin einhvern daginn að sitja við sama borð. En 

ójöfnuður kynjanna verður ekki leiðréttur nema hann sé samfélaginu ljós. 

Jafnréttisfræðsla til barna og unglinga gæti spilað þar stórt hlutverk, þar sem vænlegt er 

að byrja snemma og fræða ung börn til að vega á móti því kynjaða uppeldi sem þau 

hljóta úr öllum áttum. Með markvissri fræðslu og umræðu frá upphafi skólagöngu má 

gefa ungu fólki tækifæri til að taka ákvarðanir varðandi framtíð sína á eigin forsendum, 

óháð staðalímyndum kynjanna.    

Þetta endurspeglast í löggjöf landsins sem hefur kveðið á um slíka fræðslu á öllum 

skólastigum síðan árið 1976. En líkt og áður sagði er lagabókstafurinn einn og sér 

sjaldan nóg til að tryggja þá breytingu sem hann á að knýja fram. Áhugaleysi um að 

framkvæma lögin, kynblinda og ótti við femínisma virðast valda því að ákvæði 

jafnréttislaga um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum skila sér sjaldan til grunnskóla. 

En þau viðhorf í garð jafnréttisstarfs sem koma í veg fyrir að lögum um 

jafnréttisfræðslu sé tryggilega fylgt, gæti markviss jafnréttisfræðsla einmitt upprætt. 

Hvar er best að grípa inn í þennan vítahring til að tryggja að lögum sé fylgt?   

Í ferlinu frá lögum að skólastofu koma margir þættir við sögu. Á öllum þrepum 

ferlisins má finna vissar hindranir í að lagaákvæði um jafnréttisfræðslu í grunnskólum 

sé sinnt, svo víða þarf að taka til hendinni eigi þetta ákvæði ekki að vera dauður 
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lagabókstafur. Að mínu mati er brýnast að byrja á fyrsta þrepi ferlisins – löggjöfinni. 

Þrepinu sem einmitt ætti að kallast hindranalaust þar sem lögin kveða vissulega á um 

jafnréttisfræðslu í skólum. En þar sem ýmislegt kemur í veg fyrir að lagaákvæðið sé 

framfylgt, kviknar sú spurning hvort lögin séu gagnleg?       

Ósamræmi er í lögum um skólakerfi, og ekki á hreinu hvaða aðilar bera ábyrgð á að 

framkvæma þetta lagaákvæði. Markmið í lögum og stefnumörkun skólakerfisins 

varðandi jafnréttisfræðslu í grunnskólum eru óskýr, orðalag loðið og óljóst, og því háð 

túlkun hverju sinni. Lögin skilgreina ekki jafnréttisfræðslu og kveða ekki á um hvernig 

hana skuli útfæra, hverju hún eigi að skila, eða hvernig tryggja skuli að hún fari fram. 

Þetta óljósa orðalag laganna tel ég einn stærsta þáttinn í því hversu auðveldlega gengur 

að réttlæta að lagaákvæðinu sé ekki undantekningarlaust fylgt. Á meðan lögin eru 

túlkunaratriði er varla hægt að álasa næstu þrepum ferlisins fyrir að telja sig sinna 

ákvæðinu nægilega vel, þrátt fyrir ýmis merki annars.       

Ég tel að skýrari lagatexti yrði til bóta og væri öruggari leið til að fá markmiðum 

laga framfylgt. Frá setningu fyrstu jafnréttislaga Íslands hafa lögin verið endurskoðuð 

fjórum sinnum. Á þessu 33 ára tímabili hefur þó fremur lítil breyting orðið á ákvæðinu 

um menntun og skólastarf. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa til kynna að nú sé 

kominn tími til að endurskoða ákvæði jafnréttislaga um jafnréttisfræðslu á öllum 

skólastigum, og finna leið til að tryggja betur að lögunum sé fylgt eftir. 
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Viðauki 1 - Fyrirspurn til menntamálaráðherra 
 

Eygló Árnadóttir heiti ég, og er meistaranemi í kynjafræði við Háskóla Íslands. Ég er að 

vinna lokaverkefni mitt, rannsókn er beinist að framkvæmd lögbundinnar 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum. 

 

Jafnréttisfræðsla 

 

Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 2008 nr. 10 segir: Á öllum 

skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð 

áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu. 

 

Klausu um jafnréttisfræðslu í skólum hefur mátt finna í jafnréttislögum frá upphafi, 

árinu 1976. 

 

Í 25. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 segir enn fremur: Í aðalnámskrá skal setja 

ákvæði um inntak og skipulag náms í jafnréttismálum. 

 

Í skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra um stöðu og þróun jafnréttismála, sem var 

birt fyrr á þessu ári, segir einnig að menntamálaráðuneytið leggi áherslu á að skólar 

vinni ötullega að því að fræða nemendur um jafnrétti kynjanna. 

 

_____________ 

 

Í almenna hluta núgildandi aðalnámskrár grunnskóla segir: ―Aðalnámskrá grunnskóla 

leggur áherslu á að skólar búi bæði kynin undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og í 

samfélaginu.‖ Í jafnréttislögum stendur hins vegar: ―Á öllum skólastigum skulu 

nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði 

kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi.‖ Í 

aðalnámskránni er ekki talað um fræðslu í jafnréttismálum, hver er skýringin á því? 

 

Samkvæmt upplýsingum frá menntamálaráðuneytinu er ný aðalnámskrá nú í vinnslu, og 

mun byggja á nýjum grunnskólalögum sem í fyrsta sinn kveða á um jafnréttisfræðslu. 

En hvers vegna hefur aðalnámskrá hingað til ekki talað um jafnréttisfræðslu, þegar 

jafnréttislög hafa krafist hennar í heil 33 ár? 

 

Menntamálaráðuneytið kannaði stöðu jafnréttisfræðslu í skólum árið 1996. Þá sögðust 

aðeins örfáir grunnskólar sinna einhverri jafnréttisfræðslu. Í kjölfarið sendi ráðuneytið 

hvatningu á alla skóla um að fylgja ákvæðum jafnréttislaga um jafnréttisfræðslu. Árið 

1999 kom aðalnámskrá grunnskóla út. Ef ráðuneytið var ósátt við þessa stöðu, af hverju 

var ekki sett þar inn skýrt ákvæði um jafnréttisfræðslu? 

 

Þá er lítið sem ekkert fjallað um kyn og jafnrétti í skyldunámi íslenskra grunnskóla-

kennaranema. Þannig virðist 23. grein jafnréttislaganna brotin á tvenna vegu. 

Háskólanemar fá ekki þá jafnréttisfræðslu sem lögin kveða á um, og verðandi 

grunnskólakennarar eru ekki þjálfaðir í að sinna jafnréttisfræðslu sem lögin kveða á um.  
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Með hvaða hætti leggur þá ráðuneytið umrædda áherslu á fræðslu um jafnrétti 

kynjanna? 

Jafnréttisráðgjafi / -fulltrúi 

 

Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 2008 nr. 10 segir einnig: 

Jafnréttisráðgjafi skal starfa innan menntamálaráðuneytisins og skal hann fylgja eftir 

ákvæðum þessarar greinar og veita viðkomandi aðilum ráðgjöf í jafnréttismálum. 

 

13. grein jafnréttislaganna ítrekar þetta: Í sérhverju ráðuneyti skal starfa jafnréttisfulltrúi 

sem hefur sérþekkingu á jafnréttismálum. Jafnréttisfulltrúi fjallar um og hefur eftirlit 

með jafnréttisstarfi á málefnasviði viðkomandi ráðuneytis og stofnana þess. 

 

______________ 

 

Samkvæmt svari XXX við fyrirspurn minni til ráðuneytisins 2. mars síðastliðinn, hefur 

enn ekki verið skipaður jafnréttisfulltrúi við menntamálaráðuneytið. XXX vísar til þess 

að lög nr. 10/2008 tóku gildi í mars á síðasta ári, og enn sé unnið að því að afmarka 

nánar starfssvið jafnréttisfulltrúans. Meðal þess sem tafið hefur framgang málsins séu 

takmarkaðar fjárveitingar og niðurskurður, auk mikilla anna í ráðuneytinu undanfarið. 

 

Ég vil benda á að ákvæðið um jafnréttisfulltrúa í öll ráðuneyti hefur staðið í 

jafnréttislögum frá árinu 2000, og þykir mér því niðurskurður og annir á árinu ekki 

fullnægjandi skýringar. 

 

Eftirfylgni 

 

Að lokum segir í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 2008 nr. 

10: Menntamálaráðuneytið skal fylgjast með að jafnréttis kynjanna sé gætt í skóla- og 

uppeldisstarfi. Enn fremur skal menntamálaráðuneytið fylgjast með þróun jafnréttismála 

á þessum sviðum samfélagsins. 

 

Í 35. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 segir enn fremur: Markmið mats og eftirlits 

með gæðum starfs í grunnskólum er að tryggja að starfsemi skóla sé í samræmi við 

ákvæði laga. Að tryggja að nemendur fái þá þjónustu sem þeir eiga rétt á samkvæmt 

lögum.  

Í 38. grein segir: Menntamálaráðuneyti annast greiningu og miðlun upplýsinga um 

skólahald í grunnskólum á grundvelli upplýsinga frá sveitarfélögum og með sjálfstæðri 

gagnaöflun.  

Í áðurnefndri skýrslu félags- og tryggingamálaráðherra segir: Menntamálaráðuneytið 

leitaði formlega eftir upplýsingum árið 2004 hjá Háskóla Íslands, Kennaraháskóla 

Íslands og Háskólanum á Akureyri um hvernig fræðslu einstaklinga, sem búa sig undir 

kennslu og uppeldisstarf sé háttað í jafnréttismálum. Svör háskólanna hafa ekki verið 

dregin saman í eina niðurstöðu en það er mat ráðuneytisins á grundvelli þessara svara að 

fræðslu um jafnrétti í kennaranámi sé fyrir komið á fullnægjandi hátt í háskólum. 

_____________ 

 

Af hverju hafa ekki, á undanförnum fimm árum, svör þessara þriggja skóla verið dregin 

saman? Hvernig telur ráðuneytið fræðslu um jafnrétti í kennaranámi fyrir komið á 

fullnægjandi hátt, þegar engin slík námskeið fyrirfinnast í námskrám? 
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Samkvæmt þeim gögnum sem fyrir liggja og viðtali mínu við starfsmann menntamála-

ráðuneytisins hefur staða jafnréttisfræðslu í grunnskólum ekki verið rannsökuð af 

ráðuneytinu síðan skólaárið 1995-1996. 

 

Ég óska því eftir svörum við eftirfarandi spurningum: 

 

Af hverju er ekki jafnréttisráðgjafi/jafnréttisfulltrúi starfandi í menntamálaráðuneytinu, 

líkt og jafnréttislög krefjast? 

 

Af hverju kveður aðalnámskrá grunnskóla ekki á um jafnréttisfræðslu, þegar 

jafnréttislög krefjast fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum?  

 

Af hverju sér menntamálaráðuneytið ekki til þess að nemendur í grunnskóla-

kennaranámi fái fræðslu um jafnréttismál, þegar jafnréttislög krefjast fræðslu um 

jafnréttismál á öllum skólastigum?  

 

Af hverju bregst menntamálaráðuneytið eftirfylgnishlutverki sínu þegar kemur að 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum og kennaraháskólum? 

 

 

Skýr svör óskast í tölvupósti. 

 

 

 

Með kveðju, 

Eygló Árnadóttir 

 

Netfang: eygloa@hi.is 

 

 

 

 

 

 

mailto:eygloa@hi.is
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Viðauki 2 - Fyrirspurn til stjórnenda kennaranáms í 

Reykjavík 
 

Eygló Árnadóttir heiti ég, og er meistaranemi í kynjafræði við Háskóla Íslands. Ég er að 

vinna lokaverkefni mitt, rannsókn er beinist að framkvæmd lögbundinnar jafnréttis-

fræðslu í grunnskólum. 

 

Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 2008 nr. 10 segir:  

Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal 

lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi.  

 

Klausu um jafnréttisfræðslu í skólum hefur mátt finna í jafnréttislögum frá upphafi, 

árinu 1976. 

 

Í 25. grein laga um grunnskóla 2008 nr 91 segir enn fremur:  

Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í jafnréttismálum. 

 

Í rannsókn minni kemur fram að einn helsti áhrifavaldurinn í því hvort jafnréttisfræðslu 

er lög kveða á um sé sinnt í grunnskólum, er þekkingarskortur grunnskólakennara. Í 

námskrá grunnskólakennarafræða við kennaradeild menntavísindasviðs HÍ er ekki að 

finna skyldunámskeið um jafnréttisfræðslu. Þannig virðist 23. grein jafnréttislaganna 

brotin á tvenna vegu. Háskólanemar fá ekki þá jafnréttisfræðslu sem lögin kveða á um, 

og verðandi grunnskólakennarar eru ekki þjálfaðir í að sinna jafnréttisfræðslu sem lögin 

kveða á um. 

 

Ég spyr því: Af hverju er jafnréttisfræðsla ekki hluti af skyldunámi 

grunnskólakennaranema? Af hverju eru jafnréttislög virt að vettugi á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands? 

 

Skýr svör óskast í tölvupósti, fyrir 24. apríl n.k. ef kostur er á. 

 

 

Með kveðju, 

Eygló Árnadóttir 

 

Netfang: eygloa@hi.is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eygloa@hi.is
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Viðauki 3 - Fyrirspurn til stjórnenda kennaranáms á 

Akureyri 
 

Eygló Árnadóttir heiti ég, og er meistaranemi í kynjafræði við Háskóla Íslands. Ég er að 

vinna lokaverkefni mitt, rannsókn er beinist að framkvæmd lögbundinnar jafnréttis-

fræðslu í grunnskólum. 

 

Í 23. grein laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 2008 nr. 10 segir:  

Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. skal 

lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í 

fjölskyldu- og atvinnulífi.  

 

Klausu um jafnréttisfræðslu í skólum hefur mátt finna í jafnréttislögum frá upphafi, 

árinu 1976. 

 

Í 25. grein laga um grunnskóla 2008 nr. 91 segir enn fremur:  

Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í jafnréttismálum. 

 

Í rannsókn minni kemur fram að einn helsti áhrifavaldurinn í því hvort jafnréttisfræðslu 

er lög kveða á um sé sinnt í grunnskólum, er þekkingarskortur grunnskólakennara. Í 

námskrá kennarafræða (B.Ed.) við kennaraskor Háskólans á Akureyri er ekki að finna 

skyldunámskeið um jafnréttisfræðslu. Þannig virðist 23. grein jafnréttislaganna brotin á 

tvenna vegu. Háskólanemar fá ekki þá jafnréttisfræðslu sem lögin kveða á um, og 

verðandi grunnskólakennarar eru ekki þjálfaðir í að sinna jafnréttisfræðslu sem lögin 

kveða á um. 

 

Ég spyr því: Af hverju er jafnréttisfræðsla ekki hluti af skyldunámi 

grunnskólakennaranema? Af hverju eru jafnréttislög virt að vettugi við kennaraskor 

Háskóla Akureyrar? 

 

Skýr svör óskast í tölvupósti, fyrir 29. maí n.k. ef kostur er á. 

 

 

Með kveðju, 

Eygló Árnadóttir 

 

Netfang: eygloa@hi.is 
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