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Ágrip 
Markmið þessarar rannsóknar er að skoða hvort framhaldsskólanemendur 
upplifi hugarfarsbreytingar á við að stunda áfanga í kynjafræði. Leitast var við 
að fá fram hvaða áskoranir og ávinningur hlýst af því að gera kynjafræði að 
skyldufagi. Notast var við blandaða rannsóknaraðferð, það er að segja bæði var 
stuðst við megindlega rannsóknaraðferð sem fór fram með spurningarkönnun 
og eigindlega rannsóknaraðferð sem fór fram með hálfopnum viðtölum. Við 
úrvinnslu megindlega þáttar rannsóknarinnar var notast við lýsandi tölfræði. 
Þátttakendur voru nemendur fjögurra námshópa sem sátu skylduáfanga í 
kynjafræði í sama framhaldsskólanum á vorönn 2020. Spurningarkönnunin var 
lögð fyrir tvisvar sinnum; í upphafi annar og síðan 11 vikum síðar. Könnunin 
innihélt sama spurningarlista til að kanna hvort munur væri á viðhorfi nemenda 
eftir að þeir fengu fræðslu um málefni kynjafræði. 
 Helstu niðurstöður rannsóknarinnar eru að nemendur telja það vera 
mikilvægt að allir nemendur í framhaldsskóla fái ákveðna grunnfræðslu eða 
kennslu um málefni kynjanna. Nemendur fundu allajafna fyrir 
hugarfarsbreytingu og töldu þeir kynjafræði hafa opnað huga sinn að vissu 
marki. Niðurstöður spurningakönnunarinnar sýndu jafnframt að væntingar og 
viðhorf til kynjafræði væru mismunandi eftir kyni nemenda. Einnig er ákall 
eftir því að skipta nemendum upp í hópa eftir því hversu langt þeir eru komnir 
í fræðunum. Nemendur hafa mismikla grunnþekkingu og þeir sem höfðu 
töluverða þekkingu vildu fá dýpri kennslu.  
 Út frá þessum niðurstöðum má álykta að mikilvægt er að gera kynjafræði 
að skyldufagi svo allir nemendur fái sömu tækifæri til jafnréttisfræðslu.  
 

 
 





 
 

 

Abstract 
The aim of this research is to examine if students of gender studies 
experience a change of perspective after studying the subject. An effort was 
made to shed light on predicaments and merits of making gender studies 
compulsory. Mixed research methods were used, a questionnaire study and 
semi-structured interviews. While processing the quantitative part of the 
study descriptive statistics were used. Two surveys were conducted, at the 
start of the semester, and again 11 weeks later to see if there was a difference 
in the answers from the students after learning about the subject.  

The main findings of this study are that the students agree that there 
should be some form of compulsory gender studies course taught in upper 
secondary school. Most of the students altered their opinion on the subject 
and felt gender studies had opened their mind to an extent. The survey also 
showed that the expectations and attitude towards gender studies vary by the 
gender of the student. Additionally, there is a call to split the students up in 
groups based on how far they’ve gone in the subject. Students have a 
different amount of knowledge about the subject and the more advanced 
students would like to dive into the subject more extensively. 

From these results one may conclude that it is important to make gender 
studies a compulsory subject so all students may have the same opportunity 
of gender studies. 





 
 

 

 
 
 
 
 
 

Ég tileinka ritgerð þessa öllum þeim sem berjast ötullega fyrir jöfnum 
rétti allra. 
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1. Inngangur 
Í almennri umræðu undanfarin ár hefur verið aukin áhersla á málefni tengd 
jafnrétti. Í aðalnámskrám grunn- og framhaldsskóla hefur jafnrétti stórt 
hlutverk enda er það einn af grunnþáttum beggja námsskráa. Aðalnámskrá 
byggir á sex grunnþáttum, sem byggja á grundvelli löggjafar fyrir hvort 
skólastig fyrir sig. Þessir grunnþættir eru hafðir að leiðarljósi við gerð 
námsskránna (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11; Mennta- og 
menningaráðuneyti, 2013, bls. 16). Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt 
kvenna og karla kemur fram að fræðsla um jafnréttismál þurfi að fara fram á 
öllum skólastigum. Sérstakir áfangar helgaðir jafnréttisfræðslu eru ekki hluti 
af námskrá en þó hafa margir framhaldsskólar tekið upp sérstaka áfanga í 
kynjafræðslu og sumir hafa gert þá að skyldu (Karítas M. Bjarkadóttir, 2019). 
Í aðalnámskrá framhaldsskóla er komið inn á hugtakið hæfni, meðal annars í 
því samhengi  að mikilvægt sé að mennta nemendur til þess að takast á við 
nútímasamfélag. Þar kemur fram að hæfni sé ekki einungis þekking og leikni 
heldur felur  einnig í sér aðra hluti líkt og viðhorf. Við lestur aðalnámskrárinnar 
má sjá að lögð er mikil áhersla á að nemendur öðlist hæfni í að þekkja eigin 
viðhorf og geti gert þeim skil. Lögð er sérstök áhersla á lykilhæfni sé 
samfléttuð grunnþáttum. Þar koma fram markmið um hæfni nemenda í lok 
náms. Lykilhæfnin er að miklu leyti viðhorfatengd en þar kemur fram að í lok 
náms eigi nemandi að geta virt jafnrétti í samskiptum, sé meðvitaður um eigin 
kynhneigð og kynheilbrigði, geti gert sér grein fyrir því hvernig mismunandi 
þættir geta haft áhrif á mismunun og forréttindi og að hann skilji hlutverk kyns 
og kyngervis í samfélaginu (Mennta- og menningamálaráðuneytið, 2011, bls. 
22–23, 32 og 34). 
 Ein leið til að nálgast viðfangsefni grunnþátta og lykilhæfni er kennsla í 
kynjafræði. Kynjafræði er tiltölulega ung fræðigrein og er því enn að ná 
fótfestu í samfélaginu. Í fyrstu var stuðst við hugtakið kvennafræði en það 
þróaðist fljótlega yfir í kynjafræði. Viðfangsefni greinarinnar kemur inn á mjög 
fjölbreytt hugtök og efni, til að mynda kvenleika, karlmennsku, kynjun, 
kyngervi og jaðarhópa svo dæmi séu tekin (Þórdís Þórðardóttir, 2005, bls. 31 
og 35). Árið 2018 var lögð fyrir þingsályktunartillaga um að gera skuli 
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kynjafræði að skyldunámsgrein á öllum skólastigum landsins. Einnig kemur 
fram að allir kennaranemar skuli öðlast lágmarksþekkingu á kynjafræði sem 
námsgrein (Þingskjal nr. 769/2017-2018, tillaga til þingsályktunar um að 
kynjafræði verði skyldunámsgrein), en ákall hefur verið á meðal kennaranema 
að fá aukna fræðslu í þessum efnum (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís 
Þórðardóttir, 2016, bls. 14).  
 Því er mikilvægt að skólakerfið fylgi þessum breytingum eftir og þróist í 
takt við samfélagið. Víða í aðalnámsskrá framhaldsskóla (2011, bls. 5, 10, 12, 
15, o.fl.) er komið inn á mikilvægi þróunar í menntastefnum og almennu 
skólastarfi, það er því mikilvægt að skólar fylgi samfélagslegri þróun og aðlagi 
nám og námsumhverfi að henni. Skólar hafa staðið frammi fyrir erfiðu vali 
þegar velja á skylduáfanga eftir styttingu framhaldsskólanna, um leið og aukin 
krafa er lögð á að skólar séu framsæknir og í stöðugri þróun. Það er því eðlilega 
togstreita um hvaða efni skuli eiga heima í skyldu fyrir alla og hvað eigi að 
vera val. Eins og kemur fram hér að ofan hafa þó einhverjir skólar nú þegar 
gert kynjafræði að skyldufagi. Horwath og Diabl (2019, bls. 1–2) benda á að 
neikvæðar hugmyndir fólks um kvenna- og kynjafræði (e. women‘s and gender 
studies) séu ríkjandi og geti því haft áhrif á hugmyndir nemenda um slíka 
áfanga sem getur hindrað nemendur í að stunda slíka áfanga. Þau benda 
jafnframt á erfðileika þess að meta hversu jákvæðir nemendur í kynjafræði eru 
gagnvart áfanganum þar sem nemendur sem velja hann eru líklegri til þess að 
hafa áhuga á viðfangsefninu áður en þeir byrja í áfanganum. Líkt og áður segir 
hafa skólar staðið frammi fyrir erfiðu vali þegar velja á skylduáfanga sem hluta 
af námskrá, ekki síst eftir styttingu framhaldsskólanna (Verslunarskóli Íslands, 
2018, bls. 3).  
 Til eru rannsóknir á viðhorfum kynjafræðikennara en ekki hefur verið gerð 
rannsókn á viðhorfum nemenda. Til þess að sjá í raun og veru hvernig kennsla 
í kynjafræði er að skila sér og fá fram viðhorf nemenda til viðfangsefnisins er 
í þessari rannsókn, lögð áhersla á nemendur. Einnig verður athugað hvort og 
þá hvernig skólabragur getur haft áhrif á upplifun nemenda og hvort það sé 
upplifun nemenda að kynjakerfið liti skólabraginn. Til þess að fá niðurstöður 
frá sem fjölbreyttustum hópi fór rannsóknin fram í skóla sem hefur þegar gert 
kynjafræði að skyldufagi. Rannsókn þessi er tilraun til þess að sjá hver 
ávinningur sem og áskoranir slíkrar aðgerðar geti verið og einnig að sjá hvort 
sjálfir nemendurnir upplifi einhverja hugarfarsbreytingu við að stunda slíkan 
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áfanga. Sérstaklega verður leitast við að skoða mögulegan mun á viðhorfum 
stráka og stelpna. 

Þær spurningar sem leitast verður við að svara í þessari rannsókn eru: 

• Að hvaða marki upplifa nemendur viðhorfsbreytingar við að stunda 
nám í kynjafræði?  

• Hvaða áhrif hafa umræðutímar á nám nemenda í kynjafræði og hvaða 
hlutverki gegnir kennarinn í slíkum kennslustundum? 

• Með hvaða hætti líta nemendur á skólabrag í eigin skóla og að hvaða 
marki má tengja nám í kynjafræði við upplifun nemenda?  

 
  Ritgerðin skiptist í sex megin kafla. Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan 
bakgrunn efnisins með áherslu á megin hugtök og viðfangsefni 
kynjafræðinnar. Í þriðja kafla er gerð grein fyrir aðferðafræði rannsóknarinnar, 
en rannsóknin byggir bæði á hóp- og einstaklingsviðtölum við nemendur og 
spurningalistakönnun. Í fjórða kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar 
í nokkrum undirköflum og í fimmta kafla eru niðurstöður ræddar og settar í 
samhengi við fyrri rannsóknir um málefni kynjafræðinnar og fræðilegan 
bakgrunn. Í sjötta og síðasta kaflanum má finna samantekt og lokaorð 
höfundar.   

 

1.1 Orð frá höfundi 

Tungumál okkar er ótrúlega karllægt og því erfitt að styðjast við annað í þessari 
meistaraprófsritgerð. Höfundur reyndi að brjótast út úr tvíhyggjunni sem ríkir 
í samfélaginu þar sem orðræðan um að kynin séu aðeins tvö er ríkjandi. Einnig 
gera flestar fræðigreinar aðeins ráð fyrir því að kynin séu tvö og það 
endurspeglast í þessari ritgerð. Höfundur gerir sér grein fyrir því að mannflóran 
er fjölbreytt og orðaval endurspeglar ekki viðhorf höfundar til fjölda kynja. 
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2. Fræðileg umfjöllun 
Í þessum kafla er farið yfir helstu hugtök og viðfangsefni kynjafræðinnar og 
þau sett í fræðilegt samhengi. Fjallað er um skólabrag (e. school culture) og 
hann settur í samhengi við kyngervi og kynhneigð. Að lokum er fjallað um 
kynjafræði sem náms- og kennslugrein, í samhengi við hugtök og viðfangsefni 
greinarinnar og hvernig jafnréttismenntun getur fléttast inn í skólastarf og 
skólabrag. 

2.1 Kynjakerfið og áhrif þess á samfélagið 

Í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að jafnréttismenntun feli í sér 
„gagnrýna skoðun á viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess 
í því augnamiði að kenna börnum og ungmennum að greina þær aðstæður sem 
leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra”. Eitt þeirra fyrirbæra sem 
fjallað er um í námi í kynjafræði er kynjakerfið (e. patriarchy), sem hefur skýra 
tengingu við viðteknar hugmyndir samfélagsins og stofnana þess til hlutverks 
kynjanna. Hér í þessari ritgerð verður notast við þýðingu Þorgerðar 
Einarsdóttur (2006, bls. 445) á hugtakinu patriarchy, þó að einnig sé algengt 
að nota hugtakið feðraveldi (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2012, bls. 3). 
 Hugtakið kynjakerfi vísar til félagslegs kerfis þar sem karlar hafa yfirráð 
yfir konum og njóta góðs af því að þær séu undirskipaðar í samfélaginu  
(Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 446). Kynjakerfið er djúpt í menningu okkar 
og hefur þar af leiðandi áhrif á það hvernig við högum og upplifum okkur. 
Kynjakerfið byggir annarsvegar á þeim viðteknu kynjaviðhorfum sem eru við 
lýði en þau búa til þann kynjamismun sem ríkir í samfélaginu, og hinsvegar á 
samskiptamynstrum (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011, bls 
3).  
 Almennt er talað um tvö kerfi innan kynjakerfisins, þar að segja kynjakerfi 
einkasviðsins og opinbera sviðsins. Bæði kynjakerfin geta þrifist á sama tíma 
en aðeins eitt er ríkjandi. Á 20. öldinni varð breyting í samfélaginu sem varð 
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til þess að kynjakerfið varð ríkjandi á opinbera sviðinu í stað einkasviðsins. 
Áður fyrr voru konur útilokaður frá opinbera sviðinu en með nýjum lögum og 
baráttu kvenna þá varð konum kleift að taka þátt á opinberum sviðum 
samfélagsins ásamt því að öðlast opinber réttindi. Þrátt fyrir það upplifðu 
konur aðskilnað og undirskipun í hinu opinbera lífi (Þorgerður Einarsdóttir, 
2006, bls. 445–446). Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika spilar stóran 
þátt í kynjakerfinu. Karlmennska er gjarnan tengd völdum, yfirburðum í 
líkamlegum styrk, aga, rökvísi, hlutlægni og samkeppni. Kvenleiki er oft 
tengdur við valdaleysi, hæfileika til þess að tjá sig, sköpunargáfu, 
tilfinningasemi og samvinnu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58; 
Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012, bls. 4). 
Kynjakerfið viðheldur þeim viðmiðum að karlægir eiginleikar verða æskilegri 
en kvenlægir eiginleikar (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 
Lárusdóttir, 2017, bls. 6).   
 Kynjakerfið samanstendur af sex meginsviðum sem eru atvinnulíf, 
fjölskylda og heimili, ríkisvald, ofbeldi, kynverund og menning (Walby, S., 
1990, bls 20; Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 446). Sylvia Walby (1990, bls. 
20–21) fjallar ítarlega um þessi svið, hvernig þau vinna saman og áhrif þeirra 
á stöðu kynjanna í samfélaginu. Í þessum kafla verður þessum sviðum gerð 
nánari skil og hvaða hlutverk þau gegna í kynjakerfinu.  
 Í gegnum heimilislíf birtist kynjakerfið í ábyrgð kvenna á því sem fer fram 
innan veggja heimilisins (Walby, 1990, bls. 21). Þorgerður Einarsdóttir (2006, 
bls. 448) bendir á að ómissandi hlutverk kvenna þegar kemur að uppeldi barna 
er ekki líffræðilegt heldur er það félagslegt, það er áskapað og eykur ábyrgð 
kvenna. Þrátt fyrir aukna þátttöku kvenna á vinnumarkaði virðast þær enn bera 
meginábyrgð á heimilisstörfum (Andrea Hjálmsdóttir og Marta Einarsdóttir, 
2019, bls. 6). Þetta veldur ákveðnu valdamisræmi innan fjölskyldunnar. Eftir 
því sem konum hefur verið veittur meiri réttur til atvinnuþátttöku, ásamt því 
að komið hafa fleiri velferðarúrræði hafa konur orðið minna háðar 
karlmönnum þegar kemur að framfærslu. Einnig hefur fjölskyldumynstur 
orðið fjölbreyttara á seinni árum, þetta hefur gefið konum meira sjálfstæði og 
frelsi. Hjónaband er ekki lengur forsenda fyrir stöðuleika. Þetta hefur orðið til 
þess að kynjakerfið er á undanhaldi á sviði fjölskyldu og heimilishalds 
(Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 448–449).  
 Þegar kemur að vinnumarkaðnum birtist kynjakerfið í því að 
vinnumarkaðurinn er að miklu leyti kynjaskiptur (Walby, 1990, bls. 21). Ísland 
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er þar ekki undanskilið. Til að setja þetta í samhengi þyrfti 41% vinnandi fólks 
að skipta um starfsvettvang til þess að jafna kynjahlutfallið á milli starfstétta. 
Kvennastéttirnar þéna að jafnaði minna en hinar hefðbundnu karlastéttir 
(Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsdóttir, 2015, bls. 31). Aðskilnaður 
kynjanna á vinnumarkaði birtist á tvo vegu, það er lárétt kynjaskipting og 
lóðrétt kynjaskipting. Hugtakið lárétt kynjaskipting er notað til að lýsa 
skiptingu kynja á vinnumarkaði eftir starfsstéttum. Hugtakið lóðrétt vísar 
hinsvegar til kynjaskiptingar innan sömu stéttar, þar að segja algengara er að 
karlar séu ofar í valdastiganum (Katrín Ólafsdóttir og Steinunn 
Rögnvaldsdóttir, 2015, bls. 29; Walby, 1990, bls. 26). Talið er að tengsl séu á 
milli einkalífs og atvinnulífs, þannig að þeir sem þrífast best á 
vinnumarkaðnum eru þeir sem þurfa ekki að bera ábyrgð á hlutverkum 
fjölskyldunnar og talið er að launamunur kynjanna stafi að stórum hluta vegna 
þeirrar kynjaskiptingar sem er á vinnumarkaðnum (Þorgerður Einarsdóttir, 
1990, bls. 447; Katrín Ólafsdóttir og Steinunn Rögnvaldsóttir, 2015, bls. 9 og 
29).  
 Kynjakerfið birtist í menningarlegum þáttum, til að mynda í hugmyndum 
um karlmennsku og kvenleika (Walby, 1990, bls. 90). Karlægir eiginleikar eru 
meira metnir er kvenlegir eiginleikar. Þetta er einn þáttur í því að kynjakerfið 
hefur verið að færast frá einkalífinu yfir í hið opinbera líf. Þetta birtist til að 
mynda í dægurmenningu, miðlar birta staðalímyndir af konum og körlum sem 
halda uppi þeim hugmyndum að konur séu undirgefnar og karlar séu 
valdamiklir (Walby, 1990, bls. 104; Þorgerður Einarsdóttir, 1990, bls. 450; 
Maríanna Jónsdóttir Marídóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018, bls. 2). 
 Kynverund er samspil kyns, kyngervis, kyneinkenna, kynhneigðar og 
kynvitundar. Kynverund hefur tekið miklum breytingum, áður fyrr þá var lögð 
mikil áhersla á kynlíf kvenna. Kynlíf var fyrir þær sem voru í hjónaböndum og 
mikilvægt var að vera skírlíf fram að hjónabandi. Í dag er meira kynfrelsi og 
viðurkenndara að konur stundi kynlíf utan ástarsambanda. Algengara er að 
einstaklingur eigi í nokkrum ástar- og/eða kynlífs samböndum yfir lífsleiðina 
(Walby, 1990, bls. 124). Konur eru þó enn að berjast fyrir auknu kynfrelsi, 
samanber „free the nipple“ átakið fyrir nokkrum árum þar sem konur börðust 
fyrir því að afklámvæða geirvörtur kvenna (Hvað er málið með geirvörtuna?, 
2016). Aukið kynfrelsi hefur þó einnig í för með sér neikvæðar afleiðingar, til 
að mynda hefur klámiðnaður stækkað verulega. Klámiðnaðurinn gerir út á 
hlutgervingu og kvenfyrirlitningu. Þetta brýst meðal annars fram í 



 8 

klámvæðingu hins opinbera lífs (Walby, 1990, bls. 127; Þorgerður 
Einarsdóttir, 2006, bls. 451). 
 Ofbeldi karla gegn konum er samfélagsmein og er stór þáttur í kynjakerfinu 
(Walby, 1990, bls. 128). Í kynbundnu ofbeldi er meirihluti gerenda karlar og 
konur þolendur. Það er kerfislægt og því ekki hægt að skella skuldinni á 
einstaka karlmenn. Ofbeldið birtist í félagslegu taumhaldi sem karlar hafa yfir 
konum. Slíkt ofbeldi birtist til að mynda í nauðgunum, heimilisofbeldi, 
kynferðislegu ofbeldi og á fleiri vegu. Ofbeldi hefur ákveðna tengingu í 
atvinnulífið, þar sem rannsóknir hafa sýnt að réttarkerfið er að einhverju leyti 
karllægt (Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 451). Til að setja þetta í samhengi 
eru karlar 87,5% hæstarréttardómara, 61,9% héraðsdómara og minnsta bilið er 
í Landsrétti en þar eru karlar 53,3 dómara (Hagstofa Íslands, e.d.). Ofbeldi í 
hjónaböndum er ekki lengur einkamál heldur hafa orðið ýmsar úrbætur þar sem 
einstaklingar sem verða fyrir ofbeldi geta leitað réttar síns og hefur kynbundið 
ofbeldi þannig færst frá einkasviðinu yfir í svið hins opinbera (Þorgerður 
Einarsdóttir, 2006, bls. 451–452).    
 Umræður um kynjakerfi hins opinbera sviðs birtist til dæmis í fulltrúarétti 
kvenna. Það er að segja með hvaða hætti ríkið gætir hagsmuna kvenna 
(Þorgerður Einarsdóttir, 2006, bls. 452). Þess má geta að í síðustu 
alþingiskosningum árið 2017 var hlutfall kvenna 38% þingamanna og 45,5% 
ráðherra. Í sveitastjórnarkostningum árið 2018 voru konur 47% kjörinna 
fulltrúa (Hagstofa Íslands, e.d.). Hlutfall fulltrúa kvenna er því nokkuð jafnt á 
við karla á vettvangi stjórnmála. Það er þó ekki gefið að karllægni hins 
opinbera dragist saman og minnki.  
 Þótt einkenni og hugmyndir um kvenleika hafa breyst og þróast í gegnum 
aldirnar, þá hafa hugmyndir um ólíkt eðli kynjanna lítið sem ekkert breyst og 
þróast. Slíkar hugmyndir eru enn að hafa veruleg áhrif á líf kvenna (Katrín 
Björg Ríkharðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012, bls. 4). Það er því 
greinilegt að kynjakerfið birtist samfélaginu á margan hátt og kemur í 
margvíslegu formi. Það hefur þróast og breyst með árunum. Femínistar hafa 
barist fyrir auknum réttindum kvenna sem spilar stóran þátt í breytingum á 
kynjakerfinu. Samfélagið viðheldur kynjakerfinu og valdamikil öfl í því berjast 
fyrir því að það viðhaldi stöðu sinni. Þetta hefur gert það að verkum að 
undirokaðir hópar eru í sífelldri baráttu við kerfið. Áður en konur urðu virkir 
þátttakendur í hinu opinbera þá glímdu þær við kynjakerfið innan veggja 
heimilisins en nú þurfa þær að glíma við það á öllum sviðum samfélagsins 
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(Walby, 1990, bls. 200–201). Kynjakerfið þrífst eins og fyrr segir á 
hugmyndum um karlmennsku og kvenleika og verður þessum hugtökum gerð 
nánari skil hér að neðan.  

Karlmennska og kvenleiki 

Frá upphafi hafa verið uppi ákveðnar hugmyndir um eiginleika kynjanna. 
Staðalímyndir um einstaklinga út frá kyni þeirra flokkast undir karlmennsku 
og kvenleika og eru ímyndir sem samfélagið hefur eignað kynjunum 
(Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018, bls. 
2). Samfélagið er gegnsýrt af hugmyndum um karlmennsku og kvenleika og 
er skólaumhverfið ekki undanskilið. Skólakerfið er stór þáttur í að læra til kyns, 
því þar læra einstaklingar viðeigandi samskiptamunstur, hegðun og framkomu 
í takt við eigið kyngervi (Reynolds og Bamford, 2016, bls. 63). Kennsla í 
kynjafræði er ein leið til ræða þessar hugmyndir á markvissan hátt, ögra þeim 
og finna leiðir til að brjóta niður þessar ríkjandi staðalmyndir. 
 Til þess að rýna í hugmyndir um karlmennsku og kvenleika er gagnlegt að 
nálgast efnið út frá svokölluðu póststrúktúralísku sjónarhorni. 
Póststrúktúralismi byggir á mótunarhyggju sem gengur út frá því að karlar og 
konur fæðast ekki með eitt ákveðið eðli. Femínískur póststrúkúralismi leggur 
áherslu á að bilið á milli kynjanna mótist út frá sögulegu samhengi og umhverfi 
nútíma pólitík. Einnig er lögð áhersla á að það sé ekki nóg að viðurkenna 
vandann heldur þurfi að vinna með hann í átt til meira jafnræðis (Ingólfur 
Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 14).  
 Ímynd karlmennsku byggir á líkamlegum styrk, völdum, aga, rökvísi og 
samkeppni. Þá er ímynd kvenleikans það sem greinir konur og karla frá hvert 
öðru, kvenleiki er því oft tengdur veikleika og valdaleysi. Kvenleiki vísar þó 
einnig til hæfni í samskiptum, sköpunargáfu, tilfinningasemi og samvinnu 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 58). Þetta eru grunnhugmyndir um 
karlmennsku og kvenleika, slíkar staðalímyndir hafa þó mikil áhrif á 
samfélagið og hugmyndir einstaklinga um eigið sjálf. Karlmennska og 
kvenleiki hafa fjölbreyttar birtingarmyndir og eru til ólíkar gerðir af þeim 
(Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2017, bls. 44). 
Hér að neðan verður farið nánar í ólíkar gerðir karlmennsku og kvenleika.  
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Karlmennska 

Karlmennska er lærð hegðun, er félagslega mótuð út frá viðmiðum hvers 
samfélags (Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 
2017, bls. 45). Karlmennsku hugtakið er beintengt yfirráðum karla yfir konum 
og undirskipuðum körlum, til dæmis samkynhneigðum körlum (Gyða Margrét 
Pétursdóttir, 2017, bls. 6; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 59). Til eru 
margar tegundir karlmennsku og bendir það til mismunandi menningarlegra 
áherslna og áhrif túlkunar á sögunni. Því getur verið erfitt að skilgreina 
karlmennskur þar sem þær eru breytilegar eftir menningu og sambandi 
kynjanna í samfélögum (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2011, bls. 185–186). 
 Ríkjandi karlmennska (e. hegemony) er sú karlmennska sem er eftirsóttust 
og hæst í virðingastiganum. Ríkjandi karlmennska getur verið breytileg eftir 
stað og stund, hún skarast einnig á við aðrar karlmennskur. Ríkjandi 
karlmennska viðheldur þeim valdastrúktur sem karlar hafa yfir konum. 
Karlmenn sem flokkast undir ríkjandi karlmennsku hafa völd og forréttindi 
sem þeir vilja ekki sleppa tökunum á (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 
Hjálmarsdóttir, 2011, bls. 5; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 13–14). 
Ríkjandi karlmennsku er viðhaldið með því að þeir sem eru undirskipaðir í 
samfélaginu samþykkja bæði meðvitað og ómeðvitað stöðu sína í samfélaginu 
og hvernig samfélagið er uppbyggt, þó það þjóni ekki þeirra hagsmunum (Erla 
Hulda Halldórsdóttir, 2011, bls. 185). Karlmennska á þannig í gagnvirku 
sambandi við kvenleika sem styður og viðheldur ríkjandi karlmennsku 
(Schippers, 2007, bls. 94). Karlmenn sem styðja ríkjandi karlmennsku öðlast 
frekar forréttindi sem ríkjandi karlmennska hefur í för með sér (Quayle, 
Lindegger, Brittain, Nabee og Cole, 2018, bls 53), Connell kallar þetta 
hlutdeildar karlmennska (e. complicit masculinity). Hún nefnir einnig 
undirskipaða karlmennsku (e. subordinated masculinity), undir það fellur 
meðal annars karlmennska samkynhneigðar. Áhrifin eru breytileg eftir 
menningarheimum og samfélögum. Þessi karlmennska er neðst í 
virðingastiganum, það sést ef til vill vel í þeim ríka orðaforða sem sprottið 
hefur upp út frá því ofbeldi sem samkynhneigðir verða fyrir. Orð notuð með 
niðrandi hætti líkt og hommi, hommatittur, faggi, kerling. Slík orð eru einnig 
notuð um karlmenn sem eru ekki samkynhneigðir en eru samt undirskipaðir 
(Connell, 1995, bls. 78–79).  
 Orðræða um áhrif á karlmennsku og afleiðingar vegna hennar varð til þess 
að hugtakið skaðleg karlmennska spratt fram. Karlmennska getur verið skaðleg 
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þeim sem tileinka sér hana ásamt því að vera skaðleg samfélaginu öllu 
(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, bls. 63). Karlar eru í miklum meirihluta 
þeirra sem fremja glæpi, þar með talið ofbeldi og morð. Karlar eru líka í 
meirihluta þeirra sem keyra óvarlega og lenda í bílslysum. Karlar stunda frekar 
áhættuhegðun bæði í starfi og einkalífi, þetta gerir það að verkum að þeir eru 
líklegri til þess að lenda í slysum, verða fyrir meiðslum eða láta lífið (Connell, 
2012, bls. 1678). 
 Í gegnum tíðina hefur það verið lífseigt að karlmenn séu fyrirvinna 
heimilisins, slíkar hugmyndir spretta út frá ímynd karlmennsku. Þetta er ekki 
einungis skaðlegt fyrir karlmenn og drengi heldur fyrir allt samfélagið, 
hugmyndir sem þessar er einn þáttur af því sem viðheldur launamun kynjanna. 
Þetta hefur einnig í för með sér að körlum finnist þeir knúnir til þess að leita í 
störf eða mennta sig á ákveðnu sviði sem passar inn í karlmennskuímynd en 
ekki endilega á því sviði þar sem áhuginn liggur. Ein afleiðing þess að vera 
fyrirvinna heimilisins er til að mynda að þeir taka frekar stutt eða ekkert 
fæðingarorlof, og þannig missa þannig um leið mikilvægan tíma með 
fjölskyldu sinni (Connell, 2012, bls. 1678; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004, 
bls. 63–64; Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 
2017, bls. 46). 

Kvenleikar 

Konur hafa lengi barist fyrir því að vera jafnar körlum í hinu opinbera 
samfélagi og afleiðing þess er að hugmyndir um kvenleika hafa víkkað. 
Ríkjandi staðalímyndir um konur eru ekki einungis að þær séu fíngerðar og 
hlýðnar; þær er fjölbreyttari og birtast ef til vill í víðara formi en karlmennska 
(Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018, bls. 
3; Þórdís Þórðardóttir, 2012, bls. 5). Hugmyndir um kvenleika hafa þó ekki 
verið rannsakaðar og skýrðar jafn ítarlega og hugmyndir um karlmennsku. Því 
hafa fáar hugmyndir komið fram um hliðstæða kvenleika sem ríma við 
karlmennskurnar. Megin ástæða þess er að allir kvenleikar eru mótaðir í 
undirskipun kvenna gagnvart körlum. Engin kvenleiki hefur sama yfirráð yfir 
konum og ríkjandi karlmennska hefur yfir körlum (Erla Hulda Halldórsdóttir, 
2011, bls. 187–188). Connell (2012, bls. 1677) bendir á þá staðreynd að konur 
geta eignað sér eiginleika karlmennsku. Þetta á sérstaklega við á okkar tímum 
þar sem hefur verið vitundarvakning á málefnum tengdum kynhneigð og 
kynvitundar. 
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 Sumir fræðimenn vilja meina að þrátt fyrir að kvenleiki sé alltaf 
undirskipaður karlmennsku þá sé til svokallaður ríkjandi kvenleiki (e. 
hegemonic femininity). Ríkjandi kvenleiki nær þá til hvítra yfirstétta kvenna 
sem hafa ákveðin forréttindi framyfir aðrar konur og því séu til kvenleikar sem 
eru ríkjandi og þar af leiðandi til kvenleikar sem eru undirokaðir (Gyða 
Margrét Pétursdóttir, 2013, bls. 6). Erla Hulda Halldórsdóttir (2011, bls. 189) 
bendir á að hugtakið ríkjandi kvenleiki sem kemur frá Schippers sé einnig 
undirskipaður karlmönnum, því hefur hún kosið að fara sömu leið og Connell 
og notast við hugtakið styðjandi kvenleiki (e. emphasized femininity). Hér á 
eftir verður því vísað til styðjandi kvenleika.                                                                                                                            
 Gyða Margrét Pétursdóttir ( 2013, bls. 6–8) fjallar um gerðir kvenleika og 
fjallar um styðjandi kvenleika. Styðjandi kvenleiki styður við ráðandi 
karlmennskuhugmyndir, ásamt því að stofnandabinda yfirráð karla yfir konum. 
Hlýðni (e. compliance) kvenna er mikilvæg til þess að viðhalda völdum karla 
og því er það mikilvægur eiginleiki í styðjandi kvenleika. Styðjandi kvenleiki 
er sá kvenleiki sem styður við ráðandi karlmennsku (Gyða Margrét 
Pétursdóttir, 2013, bls. 7). Það sem einkennir styðjandi kvenleika byggir á 
kvenlegum eiginleikum (e. womanly) sem miðast að því að styrkja stöðu karla 
og viðheldur valdastrúktur kynjanna í samfélaginu (Schippers, 2007, bls. 94). 
Þessum hugmyndum er haldið uppi í gegnum fjölmiðla og með öðru 
markaðsstarfi. Styðjandi kvenleiki sér ekki einungis um að viðhalda ríkjandi 
karlmennsku heldur snýst hann líka um að koma í veg fyrir að aðrir kvenleikar 
komi fram og verði eðlilegur hluti af menningunni (Gyða Margrét Pétursdóttir, 
2013, bls. 7). Mengandi kvenleiki (e. pariah femininity) kemur fram þegar 
konur tileinka sér ókvenlega eiginleika, réttara sagt eiginleika sem tilheyra 
ríkjandi karlmennsku (Schippers, 2007, bls. 95). Mengandi kvenleiki er 
andstæða styðjandi kvenleika, mengandi kvenleiki brýst fram til þess að stoppa 
undirskipun kvenna í samfélaginu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2013, bls. 7). 
 Kynjakerfið á berst á móti þegar karlar tileinka sér eiginleika frá styðjandi 
kvenleika og verða gjarnan fyrir stimplun (e. stigma) og neikvæðum 
félagslegum viðurlögum (e. social sanction), rétt eins og þegar konur tileinka 
sér eiginleika ríkjandi karlmennsku (Schippers, 2007, bls. 96). Hugmyndir um 
karlmennsku og kvenleika og þær staðalímyndir sem þeim fylgir lifir enn góðu 
lífi. Það sést skýrt í rannsókn Guðnýjar S. Guðbjörnsdóttur og Þórdísar 
Þórðardóttur (2016, bls. 13), þar kom fram að 75% kennaranema taldi vera 
mun á kynjunum sem námsmönnum en um 50% taldi kynin vera ólík í eðli 
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sínu. Einnig taldi aðeins helmingur kennara mikilvægt að draga úr 
staðalímyndum kynjanna. Þar af leiðandi benda þessar niðurstöður til þess að 
stór hluti kennaranema aðhyllist eðlishyggju. 
Þó hugmyndir framhaldsskólanema um kynjamyndir og viðhorf þeirra hafi 

lítið verið rannsakaðar hér á landi hafa nokkrir íslenskir fræðimenn lagt áherslu 
á að kanna viðhorf ungmenna gagnvart málefnum kynjafræðarinnar. 
Niðurstöður Andreu Hjálmsdóttur og Þórodds Bjarnasonar (2008, bls. 80) 
bentu til þess að unglingar séu íhaldssamari þegar kemur að hlutverkum karla 
en til hlutverka kvenna. Niðurstöður úr rannsókn Gerðar og Guðnýjar (2011, 
bls. 11) styðja frekar við fyrri rannsóknir, það er að segja að hlutverk stelpna 
og stráka í þeirra veruheimi séu ólík og birtist í tveimur andstæðum 
karlmennsku og kvenleika. Jafnframt kemur það skýrt fram að stelpur eiga 
auðveldara með að stíga út fyrir það kvenlæga og tileinka sér karllæga þætti. 
Strákar virðast jafnframt íhaldssamari og benda frekar á það ef einstaklingur 
af sama kyni stígur út fyrir hinn venjubunda ramma. Má því áætla að í 
unglingamenningu þyki það vera sjálfsagðara að stelpur tileinki sér karllæga 
þætti en að strákar tileinki sér kvenlæga þætti (Gerður Bjarnadóttir og Guðný 
Guðbjörnsdóttir, 2011, bls. 5 og 11–12).  
Þegar rætt er um grunnþáttinn jafnrétti í aðalnámskrá framhaldsskóla 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20) kemur fram að markmið 
jafnréttismenntunar sé meðal annars að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast 
á eigin forsendum og að drengir og stúlkur eigi sem jafnasta möguleika. Á því 
má skilja að staðalímyndir um kvenleika og karlmennsku og rótgrónar 
hugmyndir kynjakerfisins um ólík hlutverk kynjanna eigi ekki að stýra 
hugmyndum stúlkna og drengja um hlutverk sín og framtíðarmöguleika. Þetta 
er eitt af því sem jafnréttisfræðsla og kennsla í kynjafræði getur markvisst tekið 
fyrir.   

Eðlis- og mótunarhyggja 

Frá örófi alda hefur verið reynt að skilgreina hvað það er sem mótar 
einstaklinga og hér takast gjarnan á tveir pólar. Það eru þeir sem aðhyllast 
eðlishyggju (e. essentialism) og þeir sem aðhyllast mótunarhyggju (e. social 
contructionism) (Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir og Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2018, bls. 2). Eðlishyggja byggist á því að fyrirbæri, til dæmis 
kyn, séu eins og þau eru, frá náttúrunnar hendi, þau eru óbreytanleg, eins á 
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milli samfélaga og ráðast af líffræðilegum eiginleikum (DeLamater og Hyde, 
1998, bls. 10). Þannig er gert ráð fyrir því að kynin séu ólík frá fæðingu og hafi 
mismunandi styrk- og veikleika. Litningar og kynfæri er það sem aðskilur 
kynin (Howard og Hollander, 1997, bls. 9). Hugmyndir eðlishyggjusinna um 
kynin eru oft byggðar á staðalímyndum kynjanna. Þetta birtist skýrt í orðræðu 
um móðureðli kvenna og í styrkleika karla og hæfni þeirra til að vera leiðtogar 
(Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018, bls. 
2; Þórdís Þórðardóttir, 2012, bls. 2–3).  
 Mótunarhyggja leggur aftur á móti áherslu á að einstaklingurinn mótist af 
því samfélagi sem hann býr í, þar að segja að kvenleiki og karlmennska er lærð 
hegðun. Þannig fer það eftir samfélögum hvað telst til karlmennsku og 
kvenleika (DeLamater og Hyde, 1998, bls. 13; Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir 
og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018, bls. 2). Í gegnum mótunarhyggju lærist 
kyngervi einstaklings í gegnum samskiptum við aðra einstaklinga, orðræðu og 
menningu (Connell, 2012, bls. 1676; DeLamater og Hyde, 1998, bls. 16).  
 John Carl (2012, bls. 27) fjallar um áhrif samfélagsins á hugmyndir 
einstaklings um eigið kyngervi. Eiginleikar og hegðun einstaklings er ekki 
einungis það sem skilgreinir kyngervi hans, samfélagsgerðin hefur einnig 
áhrif. Connell (2012, bls. 1677) bendir á að samband kynjanna og hugmyndir 
um kynjamyndir breytist eftir því sem samfélög þróast og breytast. Því eru 
staðalímyndir breytilegar, með vitundarvakningu. Í rannsókn Maríönnu og 
Ingólfs (2018, bls. 10–11) kom fram hjá nokkrum viðmælendum að það 
vantaði kennslukarla til starfa í grunnskóla þar sem þeir væru til dæmis betri 
en konur í að halda uppi aga. Með slíkum hugmyndum er verið að þrýsta á 
kennslukarla að þeirra kyngervi fylgi því að vera strangur og góður í 
agastjórnun. Þar með er samfélagið að búa til ímynd um kyngervi karla og um 
leið setja ákveðnar hugmyndir um konur þar sem þær eru ekki jafn hæfar í 
agastjórnun. 

Allt frá fæðingu fá börn skilaboð frá samfélaginu um hvernig þau skuli haga 
sér með tilliti til kyns þeirra, nýfædd fá þau fatnað og leikföng sem teljast hæfa 
þeirra kyni. Lengi vel hafa leikföng verið kyngerð og birtist það skýrt í 
dótabæklingum ætluðum börnum.  Leikföng er tengjast heimilishaldi eru ætluð 
stelpum og leikföng sem tengjast viðgerðum, áhættu og bílum eru ætluð 
strákum. Rannsóknir hafa sýnt að frá 18 mánaða aldri kjósa börn leikföng 
ætluð þeirra kyni. Stelpur fá því frekari tækifæri til þess að tileinka sér 
vitsmunalega hæfileika og félagsleg samskipti, á meðan drengir fá tækifæri til 
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þess að þjálfa grófhreyfingar og átta sig á umhverfi sínu. Stelpur virðast frekar 
fá rými til þess að kynnast leikjaheim strákanna og það er almennt 
viðurkenndara að þær leiki sér með dót ætlað strákum, heldur en að strákar  
leiki sér með dót ætlað stelpum (Ulrich og Ezan, 2016, bls. 1047–1048). 
Mikilvægar stofnanir og einingar líkt og fjölskylda, skóli og ríkið eru 
dæmigerðar stofnanir þar sem staðalímyndir kynjanna ríkja. 

2.2 Skólabragur og kynjakerfið 

Skólabragur og skólamenning eru samofin hugtök en í þessari ritgerð er stuðst 
við hugtakið skólabrag þar sem það er notað á þann hátt í aðalnámskrá 
framhaldsskóla. Skólabragur hefur áhrif á gildi, væntingar og hefðir sem 
starfsfólk skólans tileinkar sér í starfi. Skólabragur nær jafnframt til þeirra þátta 
sem einkenna hverja skólastofnun og getur haft áhrif á þann árangur sem næst 
af því starfi sem fer fram innan skólans. Skólabragur hefur því áhrif á allt starf 
sem fer fram innan skólans og þar með talið inni í skólastofunni, enda eru 
samskipti á milli kennara og nemenda veigamikill þáttur í mótun skólabrags 
innan skólastofunnar (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur 
Hansen, 2011, bls. 21 og 23). Aðalnámskrá framhaldsskóla leggur áherslu á 
heilbrigði og velferð nemenda, það er einn af grunnþáttum menntunar í 
námskránni. Þar kemur fram að skólar þurfa að leggja sig fram við að skapa 
jákvæðan skólabrag og heilsueflandi umhverfi. Taldir eru upp helstu þættir 
heilbrigðis og þar fellur undir jákvæð sjálfsmynd, andleg vellíðan, góð 
samskipti, öryggi og skilningur á eigin tilfinningum og annarra. Einnig er tekið 
fram að starfsfólk skóla þurfi að hafa þekkingu á því sem hefur áhrif á 
heilbrigði og velferð (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 21).  
 Sumir fræðimenn hafa haldið því fram að fyrirfram ákveðnar hugmyndir 
um hegðun kynjanna sé hluti af hinni duldu námskrá (e. hidden curriculum) 
sem mótar nemendur eftir því hvaða kyni þau fæddust í. Stelpur með góðan 
námsárangur taka á sig hlutverk „góðu stelpunnar“ á meðan strákar sem ganga 
vel í skóla taka á sig karlmennskuhlutverk. Hugmyndafræðin í skóla þar sem 
nemendur læra til kyns hefur því mikil áhrif á nemendur í hinu daglega lífi, þar 
sem reynsla þeirra í skóla yfirfærist á þeirra daglega líf (Reynolds og Bamford, 
bls. 64). Börn læra hvert sitt hlutverk í samfélaginu, þar með talið til hvers er 
ætlast af þeim með tilliti til kyns þeirra (Payne og Smith, 2012, bls. 188).  
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 Veruháttur er einhversskonar félagslegt innræti byggt á sögu og reynslu 
einstaklinga. Sjálfsmynd einstaklings þróast í veruhætti hans, þar að segja 
sjálfsmyndin mótast af þeirri félagslegri stöðu sem einstaklingur er í (Berglind 
Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda Garðarsdóttir, 2018, bls. 2). Payne og Smith 
(2012, bls. 189) benda á að ungmenni fylgjast stöðugt með hvert öðru, hvort 
klæðaburður, tjáning og hegðun passi í það menningarlega form sem er í gildi 
þá stundina. Þetta getur gert það að verkum að ungmenni laga sjálfið sitt að 
viðteknum hugmyndum og ríkjandi venjum. Karlmennska og kvenleikar 
flokkast ekki undir einn ákveðin þátt, birtingamyndir þeirra eru margvíslegar 
og oft mjög ólíkar. Það er þó ekki þar með sagt að einstaklingur geti valið sér 
hvaða þætti hann kýs að tileinka sér án afleiðinga. Til að mynda eru unglingar 
í þeirri stöðu að val þeirra getur skipt sköpum þegar kemur að því að tilheyra 
hópnum. Menning samfélagins hefur því sett ungmennum þröngar skorður til 
þess að uppgötva og þróa eigið sjálf. Ef þau víkja frá venjum samfélagsins eða 
þeim skólabrag sem þau tilheyra eru þau í hættu að verða fyrir útskúfun, því 
reyna flest ungmenni að samsama sig þeim ríkjandi hugmyndum sem eru við 
lýði (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011, bls. 4). Ratcliff 
(2000, bls. 58) vill þó gera greinamun á skólabrag og jafningamenningu (e. 
peer culture), hann vill meina að þessir tveir heimar séu andstæður. 
Skólabragur undirstrikar reglur, hlýðni og væntingar starfsfólks skólans til 
nemenda, skólabragur er reglubundinn og ósveigjanlegur. Á meðan 
jafningjamenning snýst um að ná virðingu samnemenda sinna og haga sér eftir 
væntingum þeirra, þarna myndast ákveðin spenna þar sem jafningjamenning 
er sveigjanleg og opin. Væntingar jafningjanna skarast oft á við væntingar 
starfsfólksins sem getur leitt til ágreinings á milli nemenda og kennara. Í 
þessari ritgerð eru þessi hugtök samofin þar sem jafningjamenning hvers tíma 
er samofin skólabrag.  
 Payne og Smith (2012, bls. 188) koma inn á þá áráttu í skólum að draga 
fólk í dilka og stimpla það, til að mynda hefur það þróast þannig að 
gagnkynhneigð er normið og þeir sem falla ekki inn í þá skilgreiningu eru 
stimplaði „hinir“ eða hinsegin eins og orðið gefur til kynna. Kynhneigð 
einstaklings getur verið stór partur af sjálfsmynd hans og getur skólabragur 
haft þar mikil áhrif. Algengt er að það ríki duldir fordómar gagnvart þeim sem 
ekki eru gagnkynhneigðir. Skólar geta viðhaldið þessum fordómum með 
fyrirfram ákveðnum hugmyndum um karla og konur. Nemendur sem falla ekki 
inn í normið, hvort sem það er vegna kynhneigðar eða kynvitundar eru í 
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aukinni áhættu að verða utanveltu og haldið fyrir utan vinsældarhópa. Þetta 
getur haft þær afleiðingar að hinsegin nemendur eiga erfitt með að samsama 
sig með öðrum og eiga þar af leiðandi erfiðara með að skilgreina sig þar sem 
þeir falla ekki inn í hið ríkjandi norm. Payne og Smith (2012, bls. 189–190) 
benda jafnframt á hvaða áhrif málfar nemenda getur haft á brag skólans. 
Svokallað hómófóbískt málfar (e. homophobic language) myndar ákveðna gjá 
á milli hinsegin nemenda og gagnkynhneigðra nemenda ásamt því að valda 
vanlíðan hjá nemendum. Við notkun á slíku málfari er sífellt verið að jaðarsetja 
hinsegin nemendur. Til þess að bæta brag skólans og líðan hinsegin nemenda 
þurfa kennarar og starfsfólk skólans að vera meðvitaðir um vandamálið (Payne 
og Smith, 2012, bls 187). Fjöldi hluta og atburða hefur áhrif á þær ákvarðanir 
sem einstaklingar taka um líf sitt, þar með talið skólaval og þá áfanga sem 
nemandi kýs að taka (Berglind Rós Magnúsdóttir og Unnur Edda 
Garðarsdóttir, 2018, bls. 13).  
 Gerður og Guðný kalla eftir því að skólakerfið skoði hvernig það mótar 
kynin í tvo mismunandi hópa sem eru aðgreindir út frá kyni, og reyni að 
stemma stigu við það að annar hópurinn hljóti meiri virðingu og meiri völd 
einungis vegna kyns (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011, 
bls. 13). Einnig benda Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir (2016, 
bls. 14) á mikilvægi þess að kennarar og starfsfólk skóla hafi þekkingu á 
hugtökunum kyngervi og kynjakerfi og hafi það í forgrunni í skólastarfi. Það 
getur orðið til þess að stelpur og strákar finni aukið frelsi til þess að útfæra 
eigið sjálf og tileinka sér þætti úr karlmennsku og kvenleika óháð líkamlegu 
kyni. Að vera meðvitaður um hugtakið kynjakerfi gerir kennurum og 
starfsfólki skóla auðveldara að koma auga á hið félagslega- og menningarlega 
yfirráðakerfi sem er við lýði í samfélaginu. Kynjagleraugu er einnig sterkt 
vopn til þess að vinna á gagnkynhneigðarhyggju í skólakerfinu. Kynjagleraugu 
(e. a gender lense) er hugtak sem notað er til þess að fá einstaklinga til þess að 
taka eftir og upplifa þau áhrif sem hugmyndir um kyngervi hefur á samfélagið. 
Ásamt því að sjá hvernig karlmennsku og kvenleika hugmyndir ýtir undir 
ójafnrétti og viðheldur valdamun kynjanna (Howard og Hollander, 1997, bls. 
24). Hér að ofan hefur verið reynt að sýna fram á hversu mikil áhrif skólabragur 
getur haft áhrif á ímynd nemenda um eigið sjálf og um aðra hópa samfélagsins. 
Ein leið til þess að tryggja að allir nemendur hljóti kennslu í þessu málefni er 
að fræða nemendur og þar kemur kynjafræði sterk inn en hér að neðan verður 
fjallað um kynjafræði sem námsfag.   
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2.3 Kynjafræði sem námsfag 

Í byrjun árs 1970 fóru ýmsir fræðimenn fram á það að kvennafræði (e. woman 
studies) yrði gerð að námsgrein. Þetta spratt fram eftir að það kom í ljós að 
sífellt var verið að horfa fram hjá konum þegar kom að skólastyrkjum í 
tengslum við sögu, menningu, vísindi og stjórnmál. Þetta hafði það í för með 
sér að námsgreinar tengdar kyni komu í sviðsljósið og hafa verið í þróun síðan. 
Kynjafræði byggir á femínískum fræðum og tekur á ríkjandi orðræðu, allt frá 
pólitísku umhverfi yfir í fræðilegt, ásamt því að fjalla um valdatengsl kynjanna 
sem studd eru af kynjakerfinu (Howarth og Diabl, 2019, bls. 2). Kynjafræði 
leggur einnig áherslu á að kynin sé mótuð af félagslegum hugmyndum, 
hlutverkin séu breytileg og geti þróast með samfélaginu (Patel, 2015, bls. 86). 
Því mætti segja að áfanginn byggi á félagslegu réttlæti (e. social justice) en 
þeir sem tileinka sér félagslegt réttlæti vinna að því að reyna að breyta 
samfélaginu og gera það sanngjarnt og réttlátt fyrir alla (Hanna Ragnarsdóttir, 
2016, bls. 4). Aðalnámsskrá framhaldsskóla fjallar að hluta til um jafnrétti. Þar 
kemur fram að jafnréttismenntun þurfi ekki að fara fram í sér námsgrein, heldur 
að mikilvægt sé að leggja áherslu á hana og nota námsefni sem stuðlar að 
jafnréttismenntun. Jafnframt kemur fram að jafnréttismenntun sé mikilvæg svo 
nemendur læri að gagnrýna viðteknar hugmyndir í samfélaginu og stofnunum 
þess, þannig læra nemendur til að mynda að greina þær aðstæður sem verða til 
þess að sumum er mismunað og aðrir lifa við ákveðin forréttindi vegna stöðu 
sinnar. Þar kemur einnig fram að að skólar skuli nýta sér þá þekkingu sem nýjar 
fræðigreinar hafa lagt áherslu á og er þar kynjafræði nefnd (Mennta- og 
menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 16 og 20). Í 2. grein í lögum um 
framhaldsskóla (nr. 92/2008) er skýrt kveðið á um hlutverk skóla þegar 
viðkemur menntun í jafnrétti, þar stendur skólar „skulu leitast við að efla færni 
nemenda í ..., jafnrétti“. Sama er uppi á teningnum í lögum um jafna stöðu og 
jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) þar sem kemur fram að 
jafnréttisfræðsla skuli fara fram á öllum skólastigum. Jafnframt benda Guðný 
og Steinunn Helga (2012, bls. 2) á þá staðreynd að frá 1976 hefur 
jafnréttisfræðsla í skólum verið lögbundin á Íslandi. Kynjajafnrétti hefur ekki 
einungis verið sett í lög hér á landi, heldur hefur alþjóðasamfélagið ýtt undir 
frekari samþættingu á kynjajafnrétti og pólitískri stefnu á flestum sviðum 
samfélagsins og flokkast skóli þar undir. Til þess að ná þessari samþættingu 
hefur verið boðið upp á ýmiskonar námskeið fyrir skólastjórendur um 
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málefnið. Þetta hefur þó ekki gengið snurðulaust fyrir sig og hefur þessi leið 
mætt nokkrum andmælum þar sem ekki eru allir á einu máli um að þörf sé á 
fræðslu um málefnið (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 
Lárusdóttir, 2017, bls. 5).   
 Eitt af því sem kennarar telja vera hindrun í að veita góða jafnréttisfræðslu 
er eigin þekking á efninu. Kennaranemar hafa til að mynda kallað eftir aukinni 
þjálfun í viðfangsefnum kynjajafnréttis. Einnig töldu kennararnemarnir í 
rannsókn Guðnýjar og Þórdísar sig ekki hafa góða þekkingu á hugtökunum 
kyngervi og kynjakerfi (Arnfríður Aðalsteindóttir, e.d.; Guðný S. 
Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016, bls. 10 og 14). Einnig hefur verið 
bent á þá gjá sem hefur myndast á milli þeirra fræðilegu rannsókna sem 
kynjafræði hefur getið af sér og því sem skilar sér í raun og veru inn í skólana. 
Þetta er sérstaklega vert að skoða í því samhengi að orðræðan um skólakerfið 
endurspeglar áherslur á eðlismun og hinar hefðbundu hugmyndir um kvenleika 
og karlmennsku. Á meðan leggur fræðilega orðræðan fram hugmyndir um 
hvernig er hægt að breyta eða afbyggja hið félagslega mótaða kynjakerfi og 
þær kynbundnu staðalímyndir sem hafa myndast í samfélaginu (Guðný S. 
Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016, bls. 5). Hin almenna orðræða um 
stöðu kynjanna innan skólakerfisins byggir á eðlishyggju og þeim eðlislæga 
mun sem sé á milli kynjanna. Fræðilega umræðan byggir þó að mestu leyti á 
því að finna leiðir til þess að breyta hinu rótgróna kynjakerfi sem samfélagið 
byggir á (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017, bls. 
6). 
 Horwath og Diabl (2019, bls 14) rannsökuðu viðhorf háskólanema til 
kynjafræðiáfanga, þess má geta að áfanginn var skyldufag. Viðhorf kvenna var 
almennt mjög jákvætt á meðan viðhorf karla var neikvæðara. Karlkyns 
þátttakendur töldu málefni kynjafræðinnar vera óréttláta gagnvart 
karlmönnum, einnig taldi meirihluti þeirra kynjafræðina vera hugmyndafræði 
í stað vísinda og almennt töldu þeir hana hafa lítið fram að færa til þess að auka 
jafnrétti í samfélaginu. Háskólaprófessor nokkur ákvað að innleiða femíniska 
kennslufræði (e. feminist pedagogy) inn í kennslu um kynjafræði. Feminísk 
kennslufræði byggir á því að aftengja þau valdatengsl sem eru á milli kennara 
og nemenda, kennari lærir af nemendum líkt og nemendur læra af kennara. 
Hugmyndir og reynsla nemenda hafa ákveðið gildi sem er nýtt til þess að dýpka 
þekkingu allra aðila á málefninu. Hún lagði mikla áherslu á að samþætta þeirra 
akademísku hugsun við þeirra persónulegu reynslu. Að skoða námsefnið á 
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akademískan hátt en jafnframt tengja það við atburði úr þeirra persónulega lífi. 
Þetta taldi hún geta dýpkað skilning þeirra á efninu. Niðurstöður hennar bentu 
til þess að nemendurnir þróuðu með sér meiri hæfni í akademískri hugsun þar 
sem námstundirnar gengu að miklu leyti út á það að beita gagnrýnni hugsun 
þegar kryfja átti efnið. Því öðluðust þeir ekki einungis meiri hæfni í kynjafræði 
heldur gátu þeir yfirfært reynslu sína af kennslustundunum yfir í aðra áfanga 
(Louise-Lawrence, 2014, bls. 3 og 37). Spoor og Lehmiller fjalla um í grein 
sinni að nemendur í kvenna og kynjafræði öðlist víða þekkingu, þeir verða 
frekar jafnréttissinnaðir, metnaðarfullir, öðlast faglegt sjálfsöryggi og aukinn 
vitsmunaþroska. Þó meginþorri nemenda séu ánægðir með kvenna- og 
kynjafræði áfangann er þó að finna nemendur sem telja viðfangsefni hans 
hlutdrægt og samanburð kynjanna ósanngjarnan. Þá kemur einnig fram að 
nemendur sem hefja áfangann með neikvæðu hugarfari eru líklegri til þess að 
vera óvirkir og hafa neikvæða reynslu af áfanganum. Þetta virðist þó ekki vera 
algilt þar sem það hafa fundist vísbendingar um jákvæða hugarfarsbreytingu 
gagnvart námsefninu eftir að hafa setið áfangann (Spoor og Lehmiller, 2014, 
bls. 1).  
 Berglind Rós Magnúsdóttir (2013, bls. 58) hefur bent á að í auknum mæli 
sé lögð minni áhersla á sjálft námsferlið og meiri á lokaútkomu afurða hvort 
sem umræðir nám eða starf. Það virðist mæta afgangi hvernig nemendur læri 
að tileinka sér góð samskipti, lýðræðisþátttöku, valdeflingu og þróun eigin 
sjálfsmyndar. Útgangspunkturinn um gæði skólastofnunarinnar sé því aðallega 
útkomumiðað árangursmat. Þetta birtist skýrt í umfjöllunum um samræmd próf 
og alþjóðlegum könnunum líkt og PISA. Þannig hafa umræður um til dæmis 
jafnrétti innan skólakerfisins mótast af niðurstöðum þessara kannana, þetta 
hefur leitt af sér að mikilvægir þættir tengdir kynjajafnrétti og félagslegu 
réttlæti í skólum hafa verið settir út á jaðarinn. Dover o.fl. (2018, bls. 230) 
benda jafnframt á að í slíku umhverfi fá kennarar síður tækifæri til þess að 
tileinka sér kennsluhætti sem styðjast við félagslegt réttlæti. Kennaranemar 
læra að kenna eftir námskrá og að mata nemendur á því sem pólítískt skólakerfi 
vill hverju sinni. Þannig hafa kennarar fá tækifæri til þess að miðla 
umbreytandi námsefni. Námsefnið leggur áherslu á að nemendur læri staðlað 
námsefni sem hefur stöðluð svör í stað þess að þróa gagnrýna hugsun nemenda. 
Nemendur missa þannig af tækifæri til þess að horfa á hlutina heildstætt með 
gagnrýnni hugsun og tengja þá við fyrri þekkingu og reynslu. Mikilvægt er að 
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efla náttúrulega forvitni nemenda til þess að þeir geti kynnt sér málin og 
rökstutt skoðun sína (Reyes og Sander, 2019, bls. 125).  

Umræðutímar  og samræður á milli nemenda hafa lengi verið notaðir til 
þess að brjóta upp tíma og gefa nemendum tækifæri til þess að ræða námsefnið 
á eigin forsendum. Rannsóknir hafa sýnt fram á að umræðutímar dýpka 
þekkingu nemenda á námsefninu og um leið kenna þeim grundvallarreglur í 
samræðum (Webb o.fl., 2009, bls. 49–50; Reznitiskaya, A. og Glina, M., 2013, 
bls. 49; Davidson og Edwards-Groves, 2018, bls. 190; Kelly og Moses, 2018, 
bls. 21). Rannsóknir á umræðutímum hafa einnig leitt í ljós að mikilvægt er að 
kenna nemendum að komast að sameiginlegri niðurstöðu í gegnum samræður 
þrátt fyrir skoðanamun og ágreining. Mikilvægt er að skapa ákveðinn 
grundvöll, setja fram reglur sem leiða nemendur áfram í þeirri vegferð að 
komast að sameiginlegri niðurstöðu (Davidson og Edwards-Groves, 2018, bls. 
190). Miller-Lane (2006, bls. 16) fjallar um fyrirbærið að vera ósammála á 
uppbyggilegan hátt (e. disagree constructively), það gengur út á að vera 
ósammála hugmyndum og skoðunum í stað þess að vera á móti einstaklingnum 
sem hefur þær Hann telur mikilvægt að einstaklingar hlusti á rök og hugmyndir 
annarra með opnum hug, það er að segja að vera meðvitaður um að eigin 
viðhorf geta breyst. Miller fjallar jafnframt um áhrif femíniskra kenninga á það 
hvernig við horfum á samræður. Femíniskar kenningar hafa komið fram með 
mikilvægi þess að einstaklingur geti nýtt eigin reynsluheim til að dýpka eigin 
þekkingu og setja hana í samhengi við nýja þekkingu sem lærist í samræðum. 
Webb o.fl. (2009, bls. 50) benda jafnframt á að nemendur læra ekki einungis 
af hver öðrum heldur lærir einstaklingur á því að kynna sínar skoðanir og 
hugmyndir, lærir að setja fram hugmyndir sínar í stuttu og auðskiljanlegu máli. 
Með því að útskýra mál sitt getur einstaklingur fengið nýja sýn á efnið og þróað 
eigin hugmyndir. Niðurstöður rannsóknar Webb o.fl. (2009, bls. 64) vörpuðu 
einnig ljósi á hlutverk kennara, þær sýndu að mikilvægt er fyrir kennara að 
hvetja nemendur til þess að ígrunda eigin hugmyndir nánar og færa nánari rök 
fyrir máli sínu. 
 Aðalnámskrá á að tryggja samræmi og samhæfingu skólastarfs því eiga allir 
skólar að hafa hana að leiðarljósi við skipulagninu skólastarfs. Gagnrýnin 
hugsun kemur víða fram í aðalnámskrá framhaldsskóla og lögð er áhersla á að 
skapa umhverfi þar sem nemendur geta tileinkað sér gagnrýna hugsun 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 9). Þá er vert að taka fram að 
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litlar sem engar upplýsingar er að finna um með hvaða hætti skólar hér á landi 
geti leitast við að kenna nemendum að tileinka sér þennan eiginleika.  
 Rannsóknir á kynjafræði hér á landi hafa að mestu leyti farið fram í formi 
meistaraprófsritgerða, með áherslu á að varpa ljósi á reynslu og hugmyndir 
kennara í faginu. Rannsókn Berglindar Óskar Pétursdóttur (2020, bls. 61–62) 
leiddi í ljós að kennarar töldu sig sjá jákvæða viðhorfsbreytingu hjá 
langflestum nemendum við það að sitja áfanga í kynjafræði. Kennarar greindu 
einnig frá því að þeir teldu nemendur vera með gamaldags viðhorf gagnvart 
jafnréttismálum og að þeir væru frekar illa upplýstir í upphafi áfangans. Þegar 
spurt var um viðhorf skólans og starfsmanna hans til kynjafræði kom í ljós að 
flestir voru jákvæðir en töldu kennararnir að almennt væru kvenkyns 
starfsmenn skóla meira fylgjandi kennslu í kynjafræði. Þegar spurt var um 
sameiginlega námskrá í kynjafræði voru ekki allir kennararnir á sama máli en 
töldu að ákveðin gagnabanki um málefni greinarinnar gæti komið að góðum 
notum í kennslu áfangans. Kennararnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni töldu 
mikilvægt að gera kynjafræði að skylduáfanga og tveir töldu að það væri 
mikilvægt að byrja mun fyrr að fræða ungmenni um málefni kynjafræðinnar. 
Maríanna Guðbergsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014, bls. 7–8) 
framkvæmdu rannsókn um upplifun framhaldsskólakennara af kynjafræði 
kennslu. Þar kom einnig fram að kennarar greindu viðhorfsbreytingu hjá þeim 
nemendum sem sóttu áfangann. Einnig kom í ljós að kennarar sem ekki kenna 
kynjafræði telja sig vera svo til stikkfría að fjalla um kynjajafnrétti þar sem það 
er kennt í sérstökum áfanga. Þetta leiðir til þess að færri nemendur fá kennslu 
í jafnréttismálum. Að lokum töldu kennarar að kennsla þeirra væri að skila sér 
út fyrir skólastofuna þar að segja að nemendur fara með þekkingu sína út í 
samfélagið og beita henni þar. Töldu kennarar það einnig vera sönnun þess að 
femínistafélögum innan framhaldsskóla fari fjölgandi. Guðný S. 
Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttur (2017, bls. 16 –18) skoðuðu 
viðhorf, þekkingu og áhuga skólastjóra á þremur skólastigum á kynjajafnrétti. 
Í grein þeirra kom fram að fjallað var um jafnrétti kynjanna í hinum ýmsu 
áföngum og ýmis tækifæri notuð til þess að ræða þetta málefni. Af svörum 
skólastjóranna var ekki hægt að segja til um hversu markvisst þessi kennsla 
færi fram. Einnig benda þær á að kennari sem leiðir jafnréttisumræður þurfi að 
hafa góða þekkingu á efninu og hafi hann það ekki getur hann gert meira ógagn 
en gagn. Guðný og Steinunn vekja athygli á því að skólastjórarnir í 
rannsókninni höfðu ekki nægilega góða þekkingu á lykilhugtökum í 
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kynjafræði; kyngervi, kynjakerfi og eðlishyggja því komast þær að þeirri 
niðurstöðu að skólastjórar hafa ekki nóga djúpa þekkingu á grunnhugtökum 
kynjafræðinnar. Þetta getur leitt til þess að skólastjórar horfi ekki til 
kynjajafnréttis við gerð námskrár. Skólastjórarnir voru þó mjög jákvæðir fyrir 
aukinni fræðslu um málefni bæði fyrir nemendur og starfsfólk skólans. Guðný 
og Steinunn nefna einnig að líklega séu tengsl á milli aukinnar kennslu í 
kynjafræði í framhaldsskóla og áhuga og óska skólastjóra.  
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3. Aðferðafræði 
Í þessum kafla er farið yfir þær aðferðir sem rannsóknin er byggð á. Greint 
verður frá rannsóknaraðferð, framkvæmd hennar, úrvinnslu á gögnum og 
siðferðilegum álitamálum. Rannsóknin var blönduð þar sem stuðst var við 
bæði eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir.  

3.1 Rannsóknaraðferð 

Rannsókn er ferli þar sem gögnum er safnað og þau greind til þess að auka 
skilning okkar á því efni sem er til skoðunar (Creswell, 2012, bls. 3). Í 
einfölduðu máli er rannsóknarhefðum gjarnan skipt í tvo flokka, það eru 
megindlegar og eigindlegar aðferðir. Megindlegar rannsóknir eru notaðar 
þegar þörf er á að yfirfæra niðurstöður sem fengust hjá úrtakinu yfir á þýðið. 
Notast er við tölfræði til þess að greina niðurstöður og finna samband á milli 
breyta. Þessar tegundir rannsókna henta vel til þess að fá yfirsýn. Eigindlegar 
rannsóknir henta aftur á móti betur þegar kafa á dýpra í viðfangsefnið. Þær fela 
í sér viðtöl, rýnihópa, vettvangsskoðanir og fleira (Sigurlína Davíðsdóttir, 
2013, bls. 231–232). Eigindlegar rannsóknir ganga út á það að fá fram skoðanir 
einstaklinga og hvaða skilning þeir leggja í þau málefni sem verið er að 
rannsaka (Braun og Clarke, 2013, bls. 35).  
 Í rannsókn þessari er stuðst við blandaða rannsóknaraðferð, það að segja 
bæði er stuðst við megindlegar og eigindlegar aðferðir. Í blönduðum 
rannsóknum eru báðar aðferðir notaðar til þess að afla gagna og greina þau, 
þetta er gert til þess að fá dýpri og víðari skilning á efninu (Sigurlína 
Davíðsdóttir og Anna Ólafsdóttir, 2013, bls. 393–394). Gerð var 
tilviksrannsókn meðal nemenda í kynjafræðiáfanga í einum framhaldsskóla. 
Spurningalisti var lagður fyrir alla nemendur áfangans og listanum fylgt eftir 
með viðtölum við úrtak nemenda. 

 Spurningalistar eru taldir heppilegt mælitæki þegar skoða á viðhorf 
nemenda til ákveðinna málefna (Creswell, 2012, bls. 376). Notast var við 
íhlutunarrannsókn án samanburðarhóps, þar sem sami spurningalisti var lagður 
fyrir nemendur á fyrstu vikum annarinnar (n=82) og svo aftur að tæpum 11 
vikum liðnum (n=59). Auk spurningalistakönnunarinnar voru tekin hópa- og 
einstaklingsviðtöl við nokkra nemendur í byrjun apríl (n=5). Viðtöl henta vel 
til þess að ná fram viðhorfum og reynslu ákveðins hóps, í þessu tilfelli 
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nemenda, um ákveðið viðfangsefni, til að mynda til þess að fá fram hugmyndir 
þeirra um áfangann kynjafræði í framhaldsskóla. Á þeim tímapunkti sem 
rannsóknin var framkvæmd var mikið óvissustig í samfélaginu og var komið á 
samkomubann. Framhaldsskólar voru lokaðir og nemendur hvattir til þess að 
hittast ekki nema í litlum hópum og að hópar skyldu ekki blandast. Því var 
ákveðið að taka viðtölin í gegnum samskiptaforritið Microsoft Teams. Tekin 
voru tvö paraviðtöl og eitt einstaklingsviðtal. Með hópviðtölum er reynt að fá 
fram samskipti á milli þeirra sem taka þátt, rannsakandi hvetur þátttakendur til 
þess að eiga í samræðum í þeim tilgangi að rannsakandi öðlist innsýn á 
upplifun þeirra á kynjafræði sem skyldufag (Sóley S. Bender, 2013, bls. 300). 
Leitast var við að nálgast viðmælendurnar á jafningjagrundvelli og fá fram 
þeirra skoðanir á efninu (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 137). Braun og Clarke 
(2013, bls. 36) fjalla um rannsakendur sem lifandi verur með eigin sögu og 
hugmyndir, þeir rannsaka það sem þeim finnst áhugavert, því munu 
niðurstöður alltaf endurspegla það að einhverju leyti.  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni eru nemendur í einum framhaldsskóla sem taka 
kynjafræðiáfanga sem hluta af skyldunámi sínu á félagsvísindabraut. Skólinn 
er meðalstór bóknámsskóli utan höfuðborgarsvæðisins, þar sem nokkur 
reynsla er komin á kennslu í kynjafræði. Ekki verður greint nánar frá 
staðsetningu eða einkennum skólans til að vernda trúnað. Við val á 
þátttakendum var notast við tilgangsúrtak (e. purposeful sampling) (Creswell, 
2012, bls. 206). Þar sem tilgangur rannsóknarinnar var að skoða viðhorf 
nemenda til kynjafræði og kanna hvort þeir upplifðu hugarfarsbreytingu við 
það að sitja áfangann, þá lá það beinast við að leggja rannsóknina fyrir 
nemendahópa sem væru að taka áfangann vorönn 2020. Rannsakanda fannst 
mikilvægt að fá fram viðhorf frá fjölbreyttum hópi nemenda og því var 
rannsóknin framkvæmd í skóla þar sem kynjafræði er skyldufag. Í þeim 
skólum þar sem kynjafræði er valáfangi má búast við að þeir nemendur sem 
stunda áfangann séu frekar jákvæðir og áhugasamir um málefnið. Þegar 
könnunin var lögð fyrir í fyrra skiptið voru 82 sem svöruðu, eða um 98 prósent 
nemenda. Svörun í seinni fyrirlögninni var minni, en 59 nemendur svöruðu 
henni eða 72% þeirra sem svöruðu fyrri könnuninni. Þátttakendur í 
rannsókninni voru á aldrinum 18–19 ára. Í fyrri könnuninni voru 45,12% 
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svarenda strákar og 54,88% stelpur. Í seinni könnuninni voru hlutföllin 61% 
stelpur og 39% strákar. Það voru því frekar strákar sem slepptu því að taka þátt 
í seinni könnuninni.  
 Einn kennari áfangans aðstoðaði rannsakanda við að finna nemendur sem 
væru tilbúnir til þess að taka þátt í viðtölum. Reynt var að hafa kynjahlutföll 
jöfn, ekki var unnt að ná jöfnu kynjahlutfalli þar sem erfitt reyndist að finna 
nemendur sem voru tilbúnir til þess að taka þátt. Fimm nemendur buðu sig 
fram og þar af aðeins einn strákur. Nemendur fengu í tölvupósti kynningu á 
rannsókninni og í hverju þátttaka í viðtölunum fólst (sjá fylgiskjal 3).  
 Áður en viðtölin hófust voru nemendur beðnir um að gefa samþykki fyrir 
því að taka þátt. Vegna augljósra aðstæðna var ekki hægt að biðja þá um að 
undirrita samþykkisyfirlýsingu eins og átti að gera í upphafi. Nemendur fengu 
allir gervinöfn til þess að tryggja nafnleynd þeirra. Nöfnin sem voru valin á 
þátttakendur eru tilviljunarkennd en passað var að engin nöfn byrjuðu á sama 
staf til þess að koma í veg fyrir misskilning. Nöfnin sem nemendur fengu eru 
eftirfarandi: Svala, Begga, Fríða, Víðir og Alma. 

3.3 Framkvæmd og gagnaöflun 

Áður en rannsókn hófst var haft samband við skólameistara í skóla sem hentaði 
rannsókninni og beðið um leyfi til að fá að framkvæma rannsóknina í skólanum 
(sjá fylgiskjal 1). Skólameistari gaf rannsakanda leyfi með fyrirvara um 
samþykki viðkomandi nemenda og kennara og benti jafnframt á 
aðstoðarskólameistara til þess að fá aðstoð við næstu skref. 
Aðstoðarskólameistari benti rannsakanda á þá kennara sem kenndu 
kynjafræðiáfangann. Því næst var leitast eftir samþykki kennara til þess að fá 
að leggja fyrir könnun í kennslustund hjá þeim (sjá fylgiskjal 2). Eins og fyrr 
segir var könnunin (sjá fylgiskjal 4) lögð fyrir tvisvar á önninni, fyrst í byrjun 
vorannar og aftur í byrjun apríl, þegar nemendur voru komnir vel af stað í 
námsefninu.  
 Í fyrra skipti sem könnunin var lögð fyrir fór rannsakandi inn í kennslustund 
hjá nemendum og kynnti rannsóknina stuttlega og í hverju þátttaka í henni 
fælist, áður en hún var lögð fyrir. Einnig var nemendum tilkynnt að þeim bæri 
engin skylda til þess að taka þátt og að þeir mættu hætta við hvenær sem er, 
ásamt því var þeim greint frá því að könnunin væri ekki persónurekjanleg og 
nafn skólans kæmi ekki fram í ritgerð þessari. Ætlunin var að fara aftur í 
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kennslustundir til nemenda í byrjun apríl og leggja könnunina fyrir aftur en 
vegna óviðráðanlegra aðstæðna í þjóðfélaginu reyndist það ekki hægt. Því var 
könnunin sett upp rafrænt og kennarar beðnir um að senda nemendum slóð á 
rafræna útgáfu af könnuninni þar sem þeir sem svöruðu fyrri könnuninni voru 
beðin um að taka þátt. Svarhlutfallið í seinni könnunni var ásættanlegt en 
tæplega 72 prósent af þeim sem tóku fyrri könnuninna svöruðu. Það var 
viðbúið að svarhlutfallið yrði lægra þar sem könnunin var rafræn.  
  Líkt og áður kom fram fóru viðtölin fram í gegnum samskiptaforritið 
Teams, nemendur fengu senda slóð á fundinn sem rannsakandi hafði stofnað 
fyrir viðtölin. Áður en viðtölin hófust voru viðmælendur beðnir um leyfi fyrir 
hljóðritun viðtalsins. Þeim var jafnframt gerð grein fyrir því að þeir mættu 
hætta á hvaða tímapunkti sem var og væri einnig frjálst að sleppa því að svara 
þeim spurningum sem þeir vildu ekki svara. Jafnframt voru þeir beðnir um að 
gefa samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni. Þá var þeim einnig gert ljóst að 
hvorki nöfn þeirra né skólans kæmu nokkursstaðar fram og að öllum gögnum 
yrði eytt að greiningu lokinni. Viðtalsramminn hófst á á opnum spurningum til 
þess að brjóta ísinn og koma viðtalinu af stað. Í framhaldinu var lögð áhersla á 
að fá fram viðhorf nemenda til kynjafræði og hvort þeir upplifðu 
viðhorfsbreytingar hjá sér og/eða samnemendum sínum. Rannsakanda fannst 
mikilvægt að nemendur gætu óhindrað komið sínum skoðunum á framfæri og 
því gætti hann þess í paraviðtölunum að leyfa samtalinu á milli nemenda að 
flæða án þess að trufla samræður þeirra. Viðtalsramminn var gerður til þess að 
leiða samræðurnar áfram en hann var ekki tæmandi. Rannsakandi var tilbúinn 
með blað og penna og punktaði hjá sér stuttar athugasemdir í gegnum viðtölin, 
líkt og Creswell (2012, bls. 221) mælir með. Viðtölin voru á bilinu 40–50 
mínútur. 

3.4 Úrvinnsla 

Úrvinnsla gagna hófst um leið og fyrstu gögn bárust. Fyrri könnunin var lögð 
fyrir á fjórum dögum og eftir hvern dag færði rannsakandi svör nemenda inn í 
tölfræðiforritið SPSS. Seinni könnunin fór fram eins og áður segir í gegnum 
internetið. Þegar fresturinn til þess að svara var runninn út var hafist handa við 
að færa gögnin inn í SPSS og hefja úrvinnslu. Notast var við lýsandi tölfræði 
(e. descriptive analysis) og svokallaða mynsturmátun (e. pattern-matching) en 
hún er notuð þegar kannað er hvaða áhrif ákveðið inngrip hefur á einstaklinga 
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(Rúnar Helgi Andrason og Ársæll Már Arnarsson, 2013, bls. 497). Í þessu 
tilviki hvaða áhrif kynjafræði hefur á viðhorf nemenda  
 Eftir viðtölin voru þau afrituð og lesin yfir nokkrum sinnum og þemagreind. 
Þemagreining byggir á því að greina, bera kennsl á og lýsa endurteknum 
mynstrum og þemum sem koma fram í viðtölum (Braun og Clarke, 2006, bls. 
79). Rannsóknarspurningarnar voru jafnframt hafðar að leiðarljósi við 
greininguna. Braun og Clarke (2006, bls. 79, 82, 86–87) fjalla um sex stig 
þemagreiningar. Á fyrsta stigi eru gögn skráð, lesin fram og til baka og 
rannsakandi skrifar niður fyrstu hugmyndir sínar. Á öðru stigi eru gögnin 
kóðuð og skoðuð möguleg mynstur sem unnið er með á þriðja stigi þar sem 
kóðarnir eru teknir saman og merkt við textabrot sem tengjast mögulegu 
þemum. Á fjórða stigi eru kóðarnir skoðaðir, athugað hvort þeir passi við 
þemun ásamt því að skoða hvort það séu til nógu sterk gögn að baki hverju 
þema. Rannsakandi fer því að velja og hafna og mögulega brjóta þemu niður í 
smærri einingar. Á fimmta stigi er haldið áfram með gagnagreininguna á fjórða 
stigi þar sem þemun fá skýr heiti og skilgreind á nákvæman hátt. Sjötta stigið 
gengur svo út á að koma þemunum í orð, gera grein fyrir þeim og nota gögnin 
sér til stuðnings til þess að færa rök fyrir máli sínu. Þemun eru þá sett í 
samhengi við ritgerðarspurningu og fræðilega kafla greinarinnar. Var þessu 
ferli fylgt í greiningu viðtalanna. 

3.5 Siðferðileg álitamál og takmörkun 
rannsóknarinnar 

Réttmæti rannsókna byggist á því að siðferði rannsókna sé fylgt. Rannsakandi 
þarf að bera hag þátttakenda fyrir brjósti í einu og öllu þegar kemur að 
framkvæmd og úrvinnslu rannsóknar (Creswell, 2012, bls. 230). Rannsakandi 
hefur alltaf ákveðnar hugmyndir og viðhorf og er mikilvægt að hann sé 
meðvitaður um það og haldi sér hlutlausum upp að ákveðnu marki (Sigríður 
Halldórsdóttir, 2013, bls. 239). Áður en viðtölin hófust fór rannsakandi í 
sjálfskoðun og var meðvitaður um þær hugmyndir sem hann hefur um efnið. 
 Mikilvægt er að upplýsa þátttakendur um hvað felst í rannsókninni og hvað 
verður gert með gögnin, heiðarleiki fer þar í fyrirrúmi svo þátttakendur geti 
tekið upplýsta ákvörðun um þátttöku (Creswell, 2012, bls. 230–231). 
Rannsakanda ber að virða sjálfstæði þátttakenda og hafa hagsmuni þeirra að 
leiðarljósi (Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 71), meðal annars með því halda 
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nafnleynd og gefa þátttakendum tíma og ráðrúm til þess að hugsa og svara 
(Sigurður Kristinsson, 2013, bls. 82). Þátttakendur fengu aðgang að 
rannsakanda í gegnum netfang hennar og voru þeir upplýstir um að þeir gætu 
haft samband ef einhverjar spurningar vöknuðu.   
 Siðfræði rannsókna beinist einnig að úrvinnslu gagna og túlkun þeirra. 
Rannsakandi þarf því að vanda til verks og vera trúr gögnunum. Heiðarleiki 
skiptir höfuð máli, lögð er mikil áhersla á að niðurstöður rannsóknarinnar 
endurspegli gögnin (Creswell, 2012, bls. 24). Rannsakandi hefur engra 
hagmsuna að gæta tengda rannsókninni og því eru niðurstöður óháðar og settar 
fram í fullri hreinskilni. Rannsakandi kynnti sér Vísindasiðareglur Háskóla 
Íslands og fylgdi þeim við undirbúning og framkvæmd rannsóknarinnar 
(Háskóli Íslands, 2014). 
 Vegna þess ástands sem myndast hafði í samfélaginu í kjölfar Covid-19 
reyndist erfitt að ná í viðmælendur fyrir rannsóknina. Vonir stóðu til þess að 
geta talað við fleiri nemendur og að kynjaskipting yrði sem jöfnust. 
Rannsakandi telur það takmarka rannsóknina að hafa aðeins náð að taka viðtal 
við einn strák og svör hans kunna að hafa markast af nærveru stelpunnar sem 
var með honum í viðtalinu. Einnig telur rannsakandi að viðtölin hefðu verið 
persónulegri og ítarlegri hefðu þau farið fram í eigin persónu. Sú staðreynd að 
nemendur fengu ekki fulla kennslu í kynjafræði vegna Covid-19 gæti einnig 
haft áhrif niðurstöður á rannsóknarinnar þar sem nemendur misstu af 
umræðutímum og námsefni sem hefði mögulega geta haft hugarbreytandi 
áhrif.  



 
 

 31 

4. Niðurstöður 
Í kafla þessum verða niðurstöður rannsóknarinnar dregnar fram. Kaflanum er 
skipt niður eftir spurningalista og viðtölum. Fyrst er farið yfir niðurstöður 
spurningalistanna. Sérstök áhersla var lögð á að skoða viðhorf nemenda eftir 
kynjum og því eru niðurstöðurnar í flestum tilfellum brotnar upp eftir svörum 
stelpna og stráka. 

4.1 Niðurstöður úr spurningakönnunum 

Hér verða raktar niðurstöður sem komu fram úr spurningakönnunum sem 
lagðar voru fyrir nemendur með 11 vikna millibili. Spurningalistarnir voru eins 
og því eru svör nemenda borin saman fyrir og eftir innlögn í kynjafræði. Í fyrri 
könnuninni svöruðu 82 nemendur og í þeirri seinni 59 nemendur.  

Nemendur voru spurðir nokkurra spurninga til að fá fram almennt viðhorf 
þeirra til jafnréttis og náms í kynjafræði. Spurningarnar leituðust því einnig við 
að draga fram viðhorf þeirra til þess að gera kynjafræði að skyldufagi,  
mikilvægi almennrar fræðslu um málefni kynjanna. Spurningalistinn var 
lagður fyrir tvisvar til þess að sjá hvort viðhorf og hugmyndir nemenda 
breyttust eftir því sem liði á önnina.  

 
Mynd 1 Jafnrétti á Íslandi 
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Rannsakandi leitaðist við að fá fram viðhorf nemenda til stöðu jafnréttis á 
Íslandi og hvort breytingar yrðu á viðhorfum þeirra eftir að þeir hefðu fengið 
fræðslu um efnið. 79,5% nemenda í fyrri könnuninni svaraði að jafnrétti á 
Íslandi væri mikið eða mjög mikið. Í seinni könnuninni var sú prósenta 79,9%. 
Sjá má á mynd 1 að á milli kannana hækkaði hlutfall þeirra stráka sem sögðu 
jafnréttið vera mjög mikið á sama tíma minnkaði hlutfall stelpna sem töldu 
jafnréttið vera mjög mikið. Aftur á móti minnkaði hlutfall þeirra stráka sem 
töldu að jafnréttið væri mikið um leið og það hækkaði hjá stelpum úr 64,4% í 
75%. Eins hækkaði hlutfall beggja kynja sem töldu jafnrétti vera lítið á milli 
kannanna.  
 

 
Mynd 2 Launamunur kynjanna 
 

Nemendur voru spurðir hvort þeir væru sammála eða ósammála því að það 
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Á milli kannana lækkaði hlutfall stráka sem voru mjög ósammála sem og 
lækkaði hlutfall stelpna sem voru frekar ósammála.  
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Mynd 3 Væntingar til áfangans 

 
Kannaðar voru væntingar nemenda til áfangans, var það aðallega gert til þess 
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Mynd 4 Viðhorf gagnvart kynjafræði 

 
Viðhorf nemenda getur haft mikið að segja um upplifun nemenda af 
áfanganum. Í fyrri könnunin voru 64,6% nemenda mjög jákvæðir eða jákvæðir 
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Næstu spurningar sem koma hér að neðan leituðust við að svara hvort yrðu 
viðhorfsbreytingar hjá nemendum við að sitja áfangann.  
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Mynd 5 Kynjafræði sem skyldufag 

 
Mynd 5 sýnir hversu sammála eða ósammála nemendur eru því að gera 
kynjafræði að skyldufagi. Í fyrri könnuninni voru 69,5% nemenda frekar eða 
mjög sammála því að ætti að gera kynjafræði að skyldufagi í framhaldsskólum. 
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skyldufagi. Hinsvegar hækkaði hlutfall þeirra stráka sem voru mjög ósammála 
fullyrðingunni um 11 prósentustig. Í fyrri könnuninni var stór hluti stráka 
frekar sammála eða tóku ekki afstöðu en hlutfallið var 32,4% í hvorum 
svarmöguleika. Það var þó töluvert lægra hlutfall drengja sem völdu hvorki né 
í seinni könnuninni og hærra hlutfall sem var mjög ósammála því að gera ætti 
kynjafræði að skyldufagi. Hærra hlutfall stráka tók þar með afstöðu gegn 
kynjafræði þegar nokkuð var liðið á áfangann. Þarna var  skýr kynjamunur, þar 
sem flestar stelpur völdu mjög sammála (62,2%) og þar á eftir þær sem voru 
frekar sammála (28,9%). 
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Mynd 6 Fræðsla um málefni kynjanna 

 
Þegar nemendur voru spurðir að því hvort þeir væru sammála eða ósammála 
því að allir hópar samfélagsins högnuðust af aukinni fræðslu um málefni 
kynjanna voru 89,9% nemenda frekar eða mjög sammála í fyrri könnuninni og 
breyttist hlutfallið nánast ekkert milli kannana. Það vekur athygli að í fyrri 
könnunni var hlutfall þeirra stráka sem voru mjög sammála hærra (29,7%) en 
hlutfall þeirra stelpna sem voru mjög sammála (20%). Stelpur voru í flestum 
tilfellum frekar sammála (77,8%). Þetta breyttist þó töluvert á milli kannana 
en í seinni könnuninni var mikill meirihluti stelpna (77,8%) mjög sammála 
fullyrðingunni. Hlutfall stráka sem voru mjög sammála hækkaði lítillega á 
milli kannana eða um 0,7 prósentustig. Í báðum könnunum voru stærsti hluti 
stráka frekar sammála (43,2% og 52,2%) og hlutfall stráka sem tóku ekki 
afstöðu lækkaði milli kannana. Afar lágt hlutfall stelpna og stráka voru 
ósammála því að fræðsla um málefni kynjanna væri til bóta fyrir alla hópa 
samfélagsins. 
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Mynd 7 Konur kyngerðar í auglýsingum 

 
Mynd 7 sýnir hversu sammála eða ósammála nemendur voru fullyrðingunni  
að algengt sé að konur séu kyngerðar í auglýsingum. Í fyrri könnuninni voru 
91,46% nemenda frekar eða mjög sammála fullyrðingunni, prósentan hækkaði 
á milli kannanna og var 93% í seinni könnuninni. Í báðum könnunum var 
meirihluti stelpna mjög sammála fullyrðingunni (60% og 58,3%), hinsvegar 
voru strákar almennt frekar sammála (94,9% og 56,5%). Þó hækkaði hlutfall 
þeirra stráka sem voru mjög sammála á milli kannana. Enginn strákur var 
frekar eða mjög ósammála fullyrðingunni en í seinni könnununni fór hlutfall 
stelpna sem voru frekar ósammála frá 0 upp í 2,8%.  

Mikil umræða hefur verið í samfélaginu um þá mynd sem auglýsingar draga 
upp af konum og samkvæmt könnuninni voru nemendur almennt sammála því 
að konur séu kyngerðar í auglýsingum. Næsta spurning er ætluð til að mæla 
viðhorf nemenda til inntaks og áherslna í áfanganum. Einnig hefur það verið í 
samfélagslegri umræðu að kynjafræði sé femínistaáfangi (Eva Hauksdóttir, 
2014). Til að skoða hvort þær hugmyndir hefðu náð til nemenda var því spurt 
í könnuninni hvort nemendur væru sammála eða ósammála því að kynjafræði 
væri einsleitur áróður femínista. Má sjá svör nemenda fyrir neðan á mynd 8.  

24.3%

64.9%

10.8%

0.0% 0.0%

30.4%

56.5%

13.0%

60.0%

33.3%

4.4%

58.3%

38.9%

0.0% 2.8% 0.0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Mjög sammála Frekar sammála Hvorki né Frekar ósammála Mjög ósammála

Algengt er að konur séu kyngerðar í auglýsingum

Karl fyrri Karl seinni Kona fyrri Kona seinni



 38 

 
Mynd 8 Einsleitur áróður femínista 

 
Mynd 8 sýnir hvort nemendur voru sammála eða ósammála þeirri fullyrðingu 
að kynjafræði væri einsleitur áróður femínista. Líkt og myndin sýnir þá voru 
meirihluti nemenda frekar eða mjög ósammála henni og rúmlega þriðjungur 
stráka svaraði hvorki né í báðum könnunum. Í heildina voru 9,7% nemenda 
frekar sammála í fyrri könnuninni en enginn í seinni könnuninni. Hinsvegar 
voru 5% nemenda mjög sammála fullyrðingunni í seinni könnuninni. Það er 
athyglisvert að enginn, hvorki stelpur né strákar, valdi mjög sammála í fyrri 
könnuninni og enginn frekar sammála í seinni könnuninni. Í fyrri könnuninni 
voru 13,5% stráka frekar sammála og 6,7% stelpna. Í seinni könnuninni voru 
8,7% stráka mjög sammála og 2,8% stelpna. Hlutfall þeirra stráka sem voru 
frekar ósammála eða mjög ósammála því að kynjafræði væri einsleitur áróður 
femínista hækkaði milli kannana. Hér má sjá talsverðan kynjamun á 
viðhorfum, en í báðum könnununum var stór hluti stúlkna mjög ósammála 
(42,2% og 55,6%).  
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Mynd 9 Niðrandi orð 
 

Til þess að fá tilfinningu fyrir neikvæðri, kynjaðri orðræðu meðal nemenda 
voru nemendur spurðir út í orðalag og hversu oft þeir notuðu orð líkt og faggi, 
hommi, kelling og gay. Í fyrri könnuninni svöruðu 21,95% nemenda að þeir 
notuðu slík orð oft eða mjög oft og á milli kannana lækkaði hlutfallið niður í 
15,25%. Í báðum könnununum var algengast að strákarnir svöruðu því að þeir 
notuðu slík orð sjaldan (40,5% og 52,2%) á meðan algengast var að stelpurnar 
svöruðu að þær notuðu slík orð mjög sjaldan (75,6% og 80,6%). Athyglisvert 
er að á milli kannana lækkaði hlutfall þeirra stráka sem sögðust nota orðin mjög 
oft úr 24,3% í 8,7% á meðan þeim fjölgaði sem sögðust nota orðin oft úr 13,5% 
í 21,7%.  
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Mynd 10 Hugtök 

 
Nemendur voru beðnir um að merkja við þau hugtök sem þeir þekktu og skildu. 
Markmið spurningarinnar var að sjá hvaða þekkingu nemendur hefðu á 
hugtökunum í byrjun áfanga og hvort breyting yrði þar á eftir kennslu í 
kynjafræði. Mynd 10 sýnir að í öllum tilfellum hækkaði hlutfall þeirra sem 
töldu sig þekkja þau hugtök sem sjást á mynd 10, þar að segja hugtökin 
kyngervi, feðraveldi og kynjakerfi. Ástæða þess að spurt var bæði um 
feðraveldi og kynjakerfi en ekki einungis hugtakið kynjakerfi, eins og fjallað 
er um í fræðilega kaflanum, er sú að hugtakið feðraveldi er þekktara í 
samfélaginu og er almennt notað í umfjöllun um málefni kynjanna. Líkt og 
mynd 10 sýnir þá töldu mun fleiri nemendur sig hafa þekkingu á hugtakinu 
feðraveldi heldur en á hugtakinu kynjakerfi.  

4.2 Niðurstöður úr viðtölum 

Hér að neðan verða dregnar fram niðurstöður úr viðtölunum, en fimm þemu 
voru dregin fram við úrvinnslu viðtalanna. Fyrsta þemað fjallar um væntingar 
til áfangans og námsefni. Annað þemað fjallar um kynjafræði sem skyldufag. 
Þriðja þemað kemur inn á áhrif kynjafræði á viðhorf nemenda. Fjórða þemað 
fjallar um umræðutíma og mikilvægi þeirra. Fimmta þemað fjallar svo um 
skólabrag og jafnrétti innan skólans.  
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Væntingar til áfangans og námsefni 

Reynt var að fá fram viðhorf nemenda til áfangans áður en þeir hófu hann og 
setja það í samhengi við hvernig viðhorf þeirra þróuðust eftir að hafa kynnst 
viðfangsefni hans. 
Þegar viðmælendur í viðtölunum voru spurðir hvaða tilfinningu þeir hefðu 

haft fyrir áfanganum í byrjun voru ekki allir á sömu skoðun. Svala sagði: „[Ég] 
var frekar neikvæð, þekkti þetta ekki og fannst þetta bara ekki áhugavert.“ 
Aðspurð hvort hún hafi kynnt sér þetta betur þar sem hún þekkti þetta ekki 
svaraði hún neitandi: „Nei [ég] var ekkert búin að kynna mér þetta, eins og ég 
sagði ég var frekar neikvæð gagnvart kynjafræði og því var ég ekkert að eyða 
tíma í það.“ Begga var á öndverðri skoðun og sagði: „[ég] var jákvæð . . . ég 
hef og hafði áhuga á þessu efni, svolítið síðan ég byrjaði að pæla í þessu.“  
 Þegar Fríða var spurð út í hvaða tilfinningu hún hefði haft fyrir áfanganum 
áður en hann hófst sagði hún; “Sko ég var ekkert búin að pæla mikið í því, ég 
vissi í raun ekkert hvað kynjafræði var þannig séð þetta var bara einhver áfangi 
sem ég var að fara í og hafði ekkert pælt í því þannig séð.“  
 Alma sagðist hafa verið jákvæð fyrir áfanganum og frekar spennt. Víðir var 
ekki alveg á sömu skoðun en kvaðst ekki hafa verið beint neikvæður fyrir 
áfanganum en kannski ekki heldur jákvæður. Alma, sem var með Víði í 
viðtalinu, greip þá fram í fyrir honum og sagði að hann hefði víst verið 
neikvæður: 

 
Víðir: Ég var alveg svona smá jákvæður eða allavega ekki neikvæður. 
Alma: Þú varst víst neikvæður fyrir honum. 
Víðir: Ég var kannski ekki með neikvæða tilfinningu fyrir honum en 
þegar ég, hann var allavega ekki skárri þegar við byrjuðum að vinna 
verkefni og svona. Það er samt ekkert illa meint þannig lagað séð en 
sumt af þessu er bara, ég skil ekki þannig að... 
 

Viðmælendur voru spurðir hvort þeir hefðu valið áfangann hefði hann verið 
valáfangi. Svala þurfti ekki að hugsa sig um: „Nei ég hefði ekki valið hann, ég 
hafði bara engan áhuga á þessu.“ Begga var ekki alveg jafn viss: „Já kannski, 
maður velur áfangana vel . . . ef eitthvað meira spennandi hefði verið í boði 
hefði ég valið það frekar.“ Fríða vildi meina að hefði áfanginn verið val að þá 
hefði hún ekki valið hann, þar spilaði inn í að tómstundir hennar gera það að 
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verkum að hún fær þær metnar og sleppur því við alla valáfanga. Aðspurð 
hvort hún hefði valið áfangann hefði staðan verið öðruvísi og hún þyrfti að 
taka val hvort áfanginn hefði verið líklegur til að vekja athygli hennar svaraði 
hún neitandi: „Ég held ekki.“ 
 Víðir var ekki sérlega spenntur fyrir áfanganum og taldi að hann hefði ekki 
valið sér kynjafræði hefði áfanginn verið val. Þegar hann var spurður af hverju 
stóð ekki á svarinu: „Það eru svona 70 áfangar sem ég hefði meiri áhuga á, ég 
bara tengi alls ekki við kynjafræði.“ Alma var öllu jákvæðari og taldi að hún 
hefði að öllum líkindum valið áfangann hefði hann verið í boði sem valáfangi: 
„Ég var mjög jákvæð fyrir honum . . . Ég hef mjög mikinn áhuga á svona. Ég 
hefði alveg örugglega valið þetta sko.“ Þrátt fyrir að almennt hafi nemendur 
ekki verið neikvæðir fyrir áfanganum þá er ljóst af orðum þeirra að þeir hefðu 
flestir ekki valið áfangann hefði hann verið val.   
 Nemendur voru almennt ánægðir með kennsluna og námsefnið. Þeir höfðu 
þó orð á því að þeim fannst þeir vera missa af mikilvægu efni eftir lokun 
skólans vegna Covid-19. Nemendur vildu meina að ástandið kæmi í veg fyrir 
að þeir fengju almennilega fræðslu. Svala vildi meina að fjarnámið væri að 
skemma hluta af náminu: „Annars finnst mér fjarnámið vera að skemma, við 
erum kannski að missa af einhverju sem við hefðum lært í skólanum annars.“ 
Begga bætti þá við: „Já mér finnst ég ekki læra neitt í kynjafræði núna“. Fríða 
nefndi líka að vegna Covid-19 þá væru nemendur að missa úr hluta af 
námsefninu; „já eða sko eftir að kóróna kom og það þá náttúrlega gátum við 
ekki farið mikið í [efnið]“. 
 Viðmælendur voru þó ekki allir sammála um hversu djúpt ætti að fara í 
fræði kynjafræðinnar. Þar sem Begga hafði töluverða þekkingu á efninu áður 
en hún byrjaði í kynjafræði fannst henni ekki farið nógu djúpt í efnið. Begga 
hefði viljað læra meira en bara grunninn í kynjafræði:  

 
Ég hefði viljað fara dýpra í það, mér finnst þetta frekar beisik. Mér finnst 
námsefnið, maður vissi þetta bara fyrir einhvernveginn ... en það er 
kannski ekkki bara fyrr en maður er komin á háskólastig. En allt skiluru 
eins og í heftinu sem við erum að vinna með. Mér finnst það allt eitthvað 
sem maður veit eða er búin að læra. 
 

Svala sem hafði ekki sama áhuga á efninu og Begga var sáttari við hversu 
djúpt var farið í efnið: „Hefðum geta farið dýpra í þetta en hefði maður kannski 
verið með smá meiri áhuga hefði maður kannski tekið meira eftir. En mér 
fannst alveg verið farið svona smá djúpt í þetta.“   
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 Fríða upplifði að námsefnið væri mjög gott og hentaði vel. Hún var mjög 
ánægð með kennsluna og taldi að kennarinn spilaði þar stórt hlutverk;  
 

Mér fannst samt allaveganna, mér fannst hún vera fara mjög vel í þetta 
og útskýra mjög vel fyrir okkur ... ég held að það hafi aðallega skipt 
máli, kennarinn sko mér fannst hún mjög skemmtileg þannig það hafði 
áhrif á þetta. 

 
Alma kom einnig inn á hlutverk kennara og að gæði áfangans endurspeglaði 
hversu vel kennarinn væri að sér í fræðunum;  
 

Ég held við höfum ekki geta fengið betri kennara þegar kemur að þessu 
út af því hún veit svo mikið um þetta og þú veist hún er náttúrulega búin 
að vinna allskonar djobb og er mjög klár á þessu sviði.  
 

Nemendur voru einnig spurðir að því hvort þeim fyndist halla á einhvern hóp 
í námsefninu. Fríðu, Beggu og Svölu fannst í fyrstu ekki hallað á neinn og að 
námsefnið væri sanngjarnt gagnvart öllum hópum. Þær töluðu þó allar um að 
þær upplifðu að strákunum fyndist námsefnið ósanngjarnt gagnvart þeirra 
kyni. Eftir því sem umræðurnar þróuðust bætti Svala við að vissulega snérist 
áfanginn að mestu leyti um konur og að námsefnið hefði mátt koma meira inn 
á hlutverk karla. Fríða sagði meðal annars:  

 
Mér fannst það ekki, en mér fannst eins og sumir strákana voru eins og 
þetta væri meira fyrir stelpur ... eins og þegar við vorum að tala um 
karlmennskur þá fannst mér þeir vera svolítið að misskilja að það væri 
verið að segja að þeir ættu að nota naglalakk en ekki að þeir mættu það. 
 

Alma minntist á að það hallaði smá á karlkynið. Víðir bætti þá við að karlmenn 
væru auðvelt skotmark: „Við lásum alveg fullt um feðraveldið og allt það, þar 
var alveg tekið tillit til karlmanna og tilfinninga og tengt barneignum ... maður 
fann alveg að miðaldra hvítur karlmaður var auðvelt skotmark.“ 
 Nemendur sem höfðu fyrri þekkingu á efninu voru jákvæðari fyrir 
áfanganum en þeir sem höfðu litla sem enga þekkingu. Nemendur voru þó ekki 
endilega á því að þeir hefðu kosið áfangann hefði hann verið val, aðeins einn 
nemandi taldi öruggt að hann hefði farið í áfangann hefði hann ekki verið 
skylda. Nemendur voru einnig almennt ánægðir með námsefnið og kennsluna 
og áhrif kennarans á upplifun þeirra af áfanganum. Það bar þó á því að 
nemendur sem höfðu áhuga og þekkingu á efninu hefðu viljað fara dýpra í 
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efnið, það var einna helst vegna þess að þeir höfðu góða grunnþekkingu sem 
samnemendur þeirra höfðu ef til vill ekki. 

Kynjafræði sem skyldufag?  

Sem fyrr segir hefur kynjafræðikennsla í framhaldsskólum verið til umræðu í 
nokkur ár og hafa verið uppi hugmyndir um að kynjafræði skuli vera skyldufag 
fyrir framhaldsskólanema. Nemendur voru því spurðir hvort þeir teldu 
mikilvægt að allir lærðu kynjafræði óháð því á hvaða brautum nemendur væru. 
 Viðmælendur voru allir sammála um mikilvægi þess að allir nemendur 
fengju grunn kennslu eða fræðslu á málefnum kynjanna. Svala sagði aðspurð 
hvort henni fyndist mikilvægt að allir lærðu kynjafræði: 
 

Já upp að vissu leyti, mætti vera að allir fengju ákveðinn grunn í 
kynjafræði. Ég held að það sé mikilvægt fyrir samfélagið, það er svo 
mikil þróun núna, komin mörg kyn og svoleiðis og mikilvægt að allir 
hafi allavega smá þekkingu á þessu. 

 
Begga var sammála og vildi jafnvel sjá að það yrði gengið ennþá lengra: „Já 
mér finnst það og að það ætti að byrja mun fyrr.“ Bæði Svala og Begga voru á 
því að það ætti ekki að fara eftir brautum hvort nemendur þyrftu að læra 
kynjafræði eða ekki. Þær vildu báðar meina að það skipti ekki máli á hvaða 
braut þú værir í skólanum, nemendur byggju allir í sama samfélagi og því sé 
þörfin fyrir fræðslu jafn mikil. Begga sagði meðal annars: „það skiptir ekki 
máli hvort þú ert á félagsfræði- eða raungreinabraut þá þarft þú alltaf að hafa 
þessa grunnþekkingu. Við búum öll í sama samfélagi.“ Fríða var sammála 
Svölu og Beggu og hafði orð á því að mikilvægt væri að nemendur fengju 
kennslu í kynjafræði: “Já ég myndi segja það eða mér finnst sko að það opni 
leið fyrir fólki kannski.“ Fríðu þótti þó mikilvægara að nemendur á 
félagsfræði- og málabraut yrðu skyldaðir í áfangann fremur en aðrar brautir:  
„... mér finnst þetta passa betur kannski inn í félagsfræði eða málabraut eða 
svoleiðis, eða ég veit ekki alveg.“ Þrátt fyrir að hafa sagt að kynjafræði væri 
mikilvæg fyrir alla þá virtist sem henni fyndist mikilvægara að leggja áherslu 
á félagsfræðibrautirnar.   
 Alma var einnig á því að áfanginn væri mikilvægur fyrir alla en Víðir var á 
báðum áttum. Hér má sjá hluta af samræðum þeirra um mikilvægi áfangans. 
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Alma: Mér finnst þetta alveg mikilvægur áfangi af því þú veist þótt þú 
sért ekkert að fara halda áfram í þessu. Þótt þér finnist þetta ekkert 
áhugaverður áfangi þátt ertu alveg að læra helling í honum. 
Víðir: Já sko 
Alma: Bara svona almennt.. 
Víðir: Þetta gæti alveg verið bara valáfangi en ég held að það sé bara 
fínt að nemendur taki einn áfanga í menntaskóla og kynnast þessu betur 
en að mínu mati mætti þetta bara vera valáfangi fyrir þá sem vilja sko.  
Alma: Mér finnst það ekki eiga við þennan áfanga að hann eigi bara að 
vera kenndur á félagsfræðibraut. Hann er náttúrulega við öll og alveg 
sama þótt þú sért á náttúrufræði eða félagsfræði eða, þetta er allt það 
sama, þetta er eitthvað sem við eigum öll sameiginlegt, við erum öll 
eitthvað kyn.   

  
Nemendur voru ekki allir á þeirri skoðun að kynjafræði ætti að vera skyldufag 
á öllum brautum. Þó kom fram í öllum viðtölum að nemendur töldu mikilvægt 
að allir fengju fræðslu um málefni kynjana.  

Áhrif kynjafræði á viðhorf nemenda 

Hluti spurninganna í viðtölunum gengu út á að draga fram hvort nemendur 
upplifðu hugarfarsbreytingu við að stunda áfangann, rannsakandi taldi 
mikilvægt að kanna hvort áfangi sem byggir á félagslegu réttlæti hefði 
raunveruleg áhrif á hugarfar nemenda. Bæði voru þeir spurðir beint út og svo 
voru aðrar spurningar þar sem rannsakandi reyndi að draga fram hvort það 
hefði orðið ómeðvituð hugarfarsbreyting hjá nemendum. 
Það var mjög einstaklingsbundið hvort nemendur töldu sig hafa upplifað 

hugarfarsbreytingu eftir að hafa setið áfangann. Það virtist vera að nemendur 
sem voru meðvitaðari og áhugasamari um jafnréttismál upplifðu minni 
hugarfarsbreytingu. Begga og Alma höfðu báðar áhuga á efninu áður en þær 
hófu áfangann og það endurspeglar að þær töldu sig upplifa litla sem enga 
hugarfarsbreytingu. Begga hafði þetta að segja: „Ég myndi segja ábyggilega 
ekki, ég hafði býsna sterkar skoðanir á þessu og svo æji ég vissi líka svo 
geðveikt mikið um þetta einhvern vegin.“ Alma var á sömu línu og að hennar 
sögn var hún mjög meðvituð um þessi málefni áður en áfanginn hófst:  

 
Ekkert brjálæðislega mikið þetta er svo mikið í samfélaginu núna allt 
sem við vorum eiginlega að læra þannig að þú veist þetta er ekki lengur 
svona falið einhvernveginn efni og svona það er kannski meira talað um 
þetta svona í daglegu lífi. Þannig þetta er ekki eitthvað sem kom manni 
brjálæðislega á óvart.  
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Alma bætti þó við að eftir áfanginn hófst fór hún að hugsa meira út í þessa 
hluti, hvernig verkaskipting á heimilunum er sjálfsögð og að það sé bara norm 
að sum hlutverk eru kynjuð. Víðir bætti þá við að eftir að hafa verið í 
kynjafræði hefði hann séð þetta skýrt með verkaskiptingu á eigin heimili og 
hjá foreldrum kærustu sinnar. Þar sem á heimili hans voru ákveðin verkefni 
kynjuð en það átti ekki við á hinu heimilinu. Víðir vildi samt meina að hugarfar 
hans hefði ekki breyst: „Nei svo sem ekki ... Þetta er bara ekki á mínu 
áhugasviði þannig ég get ekkert tengt við þetta.“  
 Svala og Fríða komu báðar inn á að þær upplifðu töluverða 
hugarfarsbreytingu eftir áfangann. Áfanginn virðist hafa haft þau áhrif að þær 
eru báðar meira meðvitaðar um kynjað samfélag og að þær velti frekar fyrir 
sér hlutum sem þær tóku ekki eftir áður. Svala segir meðal annars: 

 
Sko ég vissi alveg mikið um þetta en ég fór svona að spá meira í þetta, 
þú veist ég var ekkert að spá mikið í þetta áður en ég fór geggjað mikið 
að spá í þetta eftir áfangann. ... Við horfðum á mynd sem heitir Growing 
up trans, hún var mjög góð ég bara svona vá þá er þetta alvarlega 
áhugavert, þannig ég er aðeins byrjuð að hugsa út í þetta þótt ég vissi 
alveg mikið áður. 
 

Begga bætti þá við að þessi mynd hefði einnig haft áhrif á hana og opnað augu 
hennar fyrir málefnum transfólks. Hún bætti þá við að hún hefði viljað fá 
tækifæri til þess læra meira um málefni transfólks á Íslandi. Alma og Víðir 
minntust einnig á þessa mynd og að hún hefði haft áhrif á þau og bætti Víðir 
við: „það var víst áhugaverð mynd sem jú breytti kannski aðeins viðhorfinu.“  
 Þrátt fyrir að Begga sagðist ekki hafa upplifað neina hugarfarsbreytingu þá 
kom hún einnig inn á annað verkefni sem varð til þess að hún fór að hugsa um 
hvað samfélagið væri kynjað og hvað eitthvað jafn einfalt og orð væru með 
kynjaða ímynd. Nemendur fengu þá orðalista og áttu þeir að tengja orðin við 
það kyn sem kom fyrst upp í hugann. Svala bætti þá við: „Já einmitt og þá sá 
maður svo vel hvernig þetta er eins og orðið yfirmaður, það var bara karlmaður 
þegar maður hugsar yfirmaður þá er það ósjálfrátt karl.“ 
 Fríða minntist einnig á að nú væri hún búin að setja upp kynjagleraugun og 
mismunur á milli kynjanna því augljósari en áður: 

 
Ég hafði aldrei pælt þannig séð í því hvernig mismunur væri og að hann 
væri ennþá og það væri mismunur á milli kynjanna eða þannig. Líka 
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bara æji ég veit það ekki hvernig þú veist hvernig einstaklingar geta bara 
verið misjafnir og ekki endilega bara tvö kyn og eitthvað þannig. 

 
Nemendur voru einnig spurðir hvort áfanginn hefði áhrif á það hvort þeir 
myndu tjá sig frekar um málefni kynjanna. Svala, Fríða, Víðir og Alma töldu 
öll öruggt að þau myndu frekar tjá sig núna en áður þegar kemur að málefnum 
kynjanna og að áfanginn hefði haft áhrif þar á. Svala sagði: „Já ég held það, ég 
hefði ekki gert það áður en ég myndi örugglega gera það núna.“ Fríða sagði í 
þessu samhengi að áfanginn hefði varpað ljósi á nýja hluti sem hún tók ekki 
eftir áður: „Já ég held það, ég held líka að núna þá taki ég frekar eftir því ef 
það er eitthvað óréttlæti eða komið illa fram við einhvern ákveðin. Ég veit ekki 
alveg hvernig ég á að segja það.“ Ólíkt þeim sagðist Begga hafa gert það 
hingað til og því myndi hún ekki breyta uppteknum hætti. Það mátti skilja það 
á svörum nemenda að þeir myndu helst láta í sér heyra ef einhver ákveðinn 
aðili væru beittur óréttlæti í stað þess að láta í sér heyra almennt um málefni 
kynjanna. Þeir gáfu einnig í skyn að þeir væru mestmegnis að hugsa til 
samfélagsmiðla, að þeir væru meðvitaðri á þeim vettvangi.  
 Ekki allir nemendur voru á því að þeir hafi upplifað hugafarsbreytingu en 
þegar rýnt er í gögnin má sjá ákveðna ómeðvitaða hugarfarsbreytingu. 
Nemendur töluðu um að þeir hafi horft á ákveðna hluti í nýju ljósi eftir að hafa 
verið í áfanganum. 
 

Umræðutímar og mikilvægi þeirra fyrir upplifun og nám nemenda 
í kynjafræði 

Það var nokkuð ljóst í gegnum öll viðtölin að nemendum þótti umræðutímar 
vera mikilvægt tól til þess að tileinka sér þekkingu á málefnum kynjanna. 
Aðeins ein spurning beindist sérstaklega að umræðutímum en það var rauður 
þráður í gegnum öll viðtölin að nemendur lærðu einna mest af regulegum 
umræðutímum í áfanganum. 
 Fríða talaði um að henni fyndist umræðutímarnir áhugaverðir og hún hafi 
lært mikið af þeim: „Við tókum marga umræðutíma þar sem við vorum að tala 
um þetta [námsefnið] og sjá, eða þá sá maður líka bara svona mismunandi 
skoðanir nemenda á hlutverkin [kynhlutverk] og þannig.“ 
 Alma kom inn á að kennarinn hafi stuðst mikið við umræðutíma og að þeir 
hafi leitt af sér dýpri þekkingu á efninu: „Rosalega mikið svona umræðutímar 
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þar sem við gátum spjallað um hlutina og fengið útskýringar á efninu, mér 
fannst það mjög nice.“ Hún bætti jafnframt við að umræðutímarnir hefðu verið 
vettvangur rökræðna: „Það endaði oft á því að kennarinn var að rífast við stráka 
yfir einhverju svona kynja einhverju jafnrétti og eitthvað og þeir voru alltaf 
eitthvað að bögga hana“. Víðir bætti þá við að almennt hafi bekkurinn í heild 
tekið þátt í umræðum: “Það tóku samt flestir í bekknum þátt, svona að 
einhverju leyti“. Alma talaði þá um að í ljósi þess hvað bekkurinn var virkur 
og hvatt var til mikillar umræðu þá varð mörgum oft ansi heitt í hamsi og 
umræðurnar urðu mjög líflegar:  

 
Svo er bekkurinn bara þannig að þegar kom að einhverri umræðu þá 
urðu allir svo æstir og brjálaðir þannig að þú veist það endar alltaf í 
einhverri sprengju og allir verða pirraðir í tíma. Hvað þá í svona áfanga 
þar sem er verið að tala um svona skiluru, mismun kynjanna og 
svoleiðis. 
 

Nemendur minntust einnig að kennarinn hafi verið duglegur að skipta þeim í 
minni hópa og þá hafi myndast góðar umræður og allir hafi fengið að tjá sig. 
Fríða tjáði að hún upplifði ákveðið öryggi í minni hópum og þar hafi hún fengið 
tækifæri til þess að tjá sig. Svala minntist einnig á að í minni hópum fengi 
maður fleiri tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar. Begga kom þá inn á að sumir 
vildu ekki tjá sig við allan bekkinn þar sem skoðanir þeirra voru ekki virtar: 
„Sumir vilja ekki tala fyrir framan allann bekkinn það er kannski bara dritað 
þá niður.“ 
 Aðspurð hvort nemendur upplifðu frelsi til þess að tjá sínar raunverulegu 
skoðanir voru nemendur á því að svo væri. Alma hafði þetta til málanna að 
leggja:  
 

Hún hlustar á allt sem við segjum og tekur það alveg inn þótt hún sé ekki 
endilega sammála þeim. Hún hlustar alltaf á okkur og pælir svona í því 
sjálf þar sem hún er sjálf að læra á því að kenna, það er mjög gott að 
vera í tíma hjá henni. 

 
Viðmælendur höfðu oft orð á því í gegnum viðtölin að töluvert hefði verið um 
truflun í kennslustundum frá minna áhugasömum nemendum. Umræðutímar 
og bein kennsla fór oft forgörðum þar sem kennari þurfti að einbeita sér að því 
rökræða við ákveðinn hóp nemenda þar sem þeir trufluðu tímann ítrekað. 
Begga nefndi að hún hefði oft haft þörf fyrir að tala en komst ekki að vegna 
þess sem hún upplifði sem truflun á kennslunni: „Ég þurfti oft að tala, mér 
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finnst við oft ekki læra ... nógu mikið. Við höfum tímann og kennarann í það 
en það eru bara sumir ákveðnir aðilar í bekknum sem taka bara frá tímanum 
með einhverju bulli.“   
 Svala var sammála um að það væri töluverð truflun: 
  

Ef ég er með alveg sterkar skoðanir á því sem er verið að ræða þá get ég 
alveg sagt eitthvað en þú veist eins og Begga var að segja að við erum 
með ótrúlega mörgum strákum í bekk og þeir hafa líka alveg sterkar 
skoðanir, þeir eru svo mikil fífl að þeir bara eru að skemma umræður 
kannski ef ég orða það þannig. Og þá þurfa strákarnir og kennarinn að 
rífast þar sem sumir vita ekki alveg hvað þeir eru að segja þegar þeir tala 
um svona viðkvæð málefni.  

 
Fríða minntist einnig á að vegna stimplunar sem femínísmi og kynjafræði hafa 
fengið þá upplifði hún að hún hefði ekki jafnmikið frelsi til þess að tjá sig eins 
og hún hefði viljað. Upp að vissu marki óttaðist hún að verða stimpluð og kaus 
því að tjá sig ekki í umræðutímum í þeim tilfellum sem hópnum var ekki skipt 
upp í minni hópa:  
 

Ég held að ástæðan fyrir því að ég talaði ekki mikið í tíma þegar allir 
voru út af því að það já maður er alveg hræddur um að segja sína skoðun 
að því það eru alveg ennþá svona eins og ... ef þú segist vera femínínisti 
eða þannig þá er oft sagt eða þá er litið á það sem eitthvað slæmt. 

 
Svala kom einnig inn á þessa stimplun, hún upplifði að strákar væru í mikilli 
vörn: „Þeir fara í rosalega vörn og finnst að þetta ætti ekkert að vera kynjafræði 
að þetta sér bara einhver femínista áfangi“.  Begga bætti þá við að það virkaði 
eins og strákarnir tækju sumar umræðurnar eins og þær væru persónuleg árás 
á þá. Að þeir myndu missa einhver réttindi við það að konur myndu öðlast 
sömu virðingu og réttindi og þeir, hún sagði að ýmsar leiðir hafi verið reyndar 
til að setja hlutina í samhengi en það hefði ekki virkað:  

 
Þeir létu eins og þeir myndu missa eitthvað ef konur væru á sama leveli 
og karla, það fer í taugarnar á manni að þegar maður lifir í þannig 
samfélagi í dag að maður hélt að þeir væru búnir að alast upp við það að 
þú átt að fá skiluru jafn mikil laun fyrir sama starf og sömu réttindi og 
það er eins og allt hafi fokið út úr hausnum á þeim þegar þeir labba inn 
í tíma. 
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Nemendur upplifðu að umræðutímar væru mikilvægir og komu mikið inn á 
mikilvægi smærri hópa til þess að fá að tjá sig óheflað. Greinilegt var að góð 
bekkjastjórnun er mikilvæg til þess að halda uppi góðum anda í umræðum og 
takmarka truflun. Það var einna helst að óttinn við að vera stimplaður eitthvað 
ákveðið kæmi í veg fyrir að nemendur upplifðu algjört frelsi til að tjá eigin 
skoðanir.  
 

Skólabragur og jafnrétti innan skólans 

Skólabragur og sú tilfinning að tilheyra nemendahópnum er mikilvægur þáttur 
í skólagöngu nemenda. Spurningar tengdar skólabrag og jafnrétti voru til að 
reyna fá fram upplýsingar um það hvort nemendur horfðu öðruvísi augum á 
skólabrag og jafnrétti í þeim skóla sem þeir tilheyra eftir að hafa setið áfanga 
sem byggir á félagslegu réttlæti. 
 Aðspurð um jafnrétti innan skólans voru flestir viðmælendur á því að innan 
skólans ríkti mikið jafnrétti. Nemendum býðst að taka þátt í ýmisskonar 
félögum þar sem má finna mjög ólíka hópa þar sem flestir nemendir ættu að 
geta fundið eitthvað við sitt hæfi og fá félagsskap frá fólki sem er statt á 
svipuðum stað í lífinu. Svala hafði orð á því hvernig jafnrétti birtist í skólanum: 
„ ... ég myndi segja að það birtist í mörgum undirfélögum þar sem til dæmis er 
stutt við minnihlutahópa og fólk getur fundið sig í þeim.“ 
 Fríða sagðist vera vör við það að meðal nemenda ríkti ekki fullkomið 
jafnrétti. Hún talaði um að strákar virtust fá fleiri tækifæri og að þeir væru 
eftirsóttari í stöður innan skólans. Hún kom einnig inn á það að stelpur fá 
mótlæti frá báðum kynjum þegar þær bjóða sig fram í stjórnir skólans: 
 

Stundum er eins og strákarnir séu kannski meira að fá svona tækifæri 
eða þannig eins og í félagslífinu. En ég veit ekki alveg hver ástæðan fyrir 
því er útaf því að það eru alveg líka stelpur sem tala niður á aðrar stelpur 
sem eru að reyna komast áfram í félagslífinu og vera í einhverri stjórn 
eða eitthvað svoleiðis. 

 
Þegar Fríða var beðin um nánar skýringu á máli sínu sagði hún að þegar stelpur 
biðu sig fram í stöður innan skólans fengju þær mótlæti frá samnemendum 
sínum ekki síður frá stelpum en strákum. Hún tæki eftir því að henni fyndist 
algengara að stelpur mættu meira mótlæti en strákar.   
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 Alma og Víðir voru sammála um að það ríkti jafnrétti innan skólans en þau 
gátu ekki komið því í orð hvernig jafnréttið birtist. Víðir kom inn á að stelpur 
og strákar fá jöfn tækifæri til þess að bjóða sig fram í stjórnir skólans: „Ef það 
er strákur að bjóða sig fram þá fær hann samt alveg jafn mikið af atkvæðum 
frá stelpum og strákum.“ Alma bætti þá við að engin væri að velta fyrir sér 
hvort það væri stelpa eða strákur að bjóða sig fram, heldur væri horft á hversu 
vel hann myndi standa sig sem kjörinn fulltrúi.  
 Nemendur voru spurðir hvort allir hópar væru velkomnir. Nemendur voru 
sammála því að þeir sem falla ekki inn í hið svokallaða „norm“ fá að vera þeir 
sjálfir. Begga hafði þó orð á því að það væri kannski ekki svo einfalt og benti 
á að minnihlutahópar fá athygli og ekki endilega á jákvæðan hátt: „En samt ef 
þú ert eitthvað öðruvísi þá er alveg horft á þá og dæmt og fólk tekur alveg eftir 
því.“ Svala bætti þá við „Já en þeir eru samt alveg látnir í friði.“  
 Fríða vildi meina að einstaklingar sem falla ekki inn í normið vekja athygli 
samnemenda sinna, hún velti fyrir sér hvort nemendur sem tekið væri eftir 
væru meðvitaðir um það: 

 
Það er alveg mikið, það er alveg talað um einstaklinga. Ég geri mér 
kannski ekki grein fyrir því hvort að þú veist það lúkkar alveg eins og 
þau taki ekki eftir því að verið sé að tala um þau en þau gera það 
örugglega alveg. En ég held að það mætti alveg hætta að vera tala illa 
um fólk eða þannig. En það er allavega ekki eitthvað þannig alvarlegt 
eða komið illa fram við þá sem eru í minnihlutahópi.  

 
Þá kom Víðir inn á í skólanum væru nokkrir samkynhneigðir nemendur og þeir 
fengju ekki öðruvísi meðferð en aðrir:  

 
Það eru alveg nokkrir opinberlega samkynhneigðir sko ... Við lifum bara 
í þannig samfélagi að ég held, að það sé allt í lagi fyrir alla að þú veist 
það er engin lagður í einelti þótt þú myndir koma sem samkynhneigður 
í fyrsta bekk. 
 

Spurt var um þann skólabrag sem ríkti innan skólans, nemendur voru að mestu 
leyti sammála um að skólabragur væri góður. Svala og Begga sammæltust um 
það að menningin væri mjög góð. Víðir var einnig á þeirri braut. Alma sagði: 
„Svona oftast er hún góð“. 
 Nemendur voru einnig spurðir út í orðanotkun í skólanum, þá hvort það 
væri algengt að notuð væru niðrandi orð um minnihlutahópa til þess að gera 
lítið úr öðrum, sbr. faggi, hommi, kelling, gay og þess háttar. Allir voru 
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sammála því að þessi orð væru notuð í miklum mæli. Svala vildi meina að það 
væri mun algengara að strákar myndu grípa til þessara orða: Strákarnir eru 
alltaf að nota niðrandi orð!“ Begga bætti þá við að einnig væri mjög algengt 
að notað væri orðið kelling og benti á að í nútímasamfélagi ætti það ekki að 
vera niðrandi að vera líkt við konu: Það er ótrúlegt hvað þeir nota mikið orðið 
kelling, það er ekki til neitt orð sem vísar til kalla sem er notað á sama hátt og 
jafn mikið og orðið kelling. Það er ekki niðrandi að vera kona!“  
 Víðir talaði um að þessi orðanotkun væri algeng: „Já öö ég ætla bara að 
segja já bara 100%.“ Alma bætti þá við að þau væru notuð í gríni en samt á 
niðrandi hátt: „Já þau eru alveg notuð, notuð sem eitthvað svona djók innan 
gæsalappa en samt eitthvað svona ljótt.“ 
 Fríða minntist á að skólafélögin notuðust við grín tengt minnihlutahópum í 
myndböndum og þessháttar:  

 
Stundum gera skólafélög myndbönd eða þannig og það er gert í gríni. 
Og ef einhverjir strákar eru vinir þá er verið að gera grín að þeir séu að 
kyssast og eitthvað þannig. Það var líka í einum tíma þar sem tveir 
strákar gerðu ljóð um alla nemendur og gáfu þar í skyn að þeir sem voru 
góðir vinir væru samkynhneigðir. Það var ekkert gaman að heyra vísu 
um mig þar sem var verið að gera grín af manni fyrir framan allann 
bekkinn.  
 

Hún bætti þá við að hún héldi að það væri eins og þeir gerðu sér ekki grein 
fyrir þeim áhrifum sem þetta gæti haft á samnemendur sína: „Ég held að þeir 
geri sér ekki endilega grein fyrir því að þetta geti alveg sært einhvern eða 
þannig þótt þeir séu bara að segja þetta í gríni.“ Það var ekki hennar upplifun 
að það væri verið að vinna með þetta í skólanum og þetta hafði ekki verið tekið 
sérstaklega fyrir í kynjafræðinni en hún benti jafnframt á að stór hluti kennslu 
féll niður vegna Covid-19. 
 Í fyrstu voru nemendur á því að skólabragur væri almennt jákvæður og 
góður og jafnrétti í skólanum væri mikið. Við nánari eftirgrennslan mátti sjá 
ákveðna mótsögn í svörum nemenda, jafnrétti er mikið en samt virðast strákar 
fá fleiri tækifæri. Skólabragur er góður en samt er ákveðin hópur nemenda sem 
vekur umtal og athygli en hann er samt látinn vera og þeir fá frið til að vera 
þeir sjálfir.  
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5. Umræður 
Í þessum kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar túlkaðar og settar í samhengi 
við fræðilega kafla ritgerðarinnar. Lagt var upp með þrjár 
rannsóknarspurningar og hér að neðan verður reynt að svara þeim. 
Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Að hvaða marki upplifa nemendur viðhorfsbreytingar við að stunda 
nám í kynjafræði? 

• Hvaða áhrif hafa umræðutímar á nám nemenda í kynjafræði og hvaða 
hlutverki gegnir kennari í slíkum kennslustundum? 

• Með hvaða hætti líta nemendur á skólabrag í eigin skóla og að hvaða 
marki má tengja nám í kynjafræði við reynslu nemenda? 

5.1 Viðhorfsbreytingar í kjölfar 
kynjafræðiáfanga 

Flokka má kynjafræði sem fag sem leitast við að innræta hjá nemendum 
félagslegt réttlæti. Líkt og kemur fram hjá Storms (2013, bls. 33) þá er það 
markmið slíkra áfanga að hafa áhrif á hugarfar nemenda. Spoor og Lehmiller 
fjalla einnig um að nemendur í kvenna og kynjafræði öðlist víða þekkingu, þeir 
verða frekar jafnréttissinnaðir, metnaðarfyllri, öðlist faglegt sjálfsöryggi og 
aukinn vitsmunaþroska. Því var það einn útgangspunktur rannsóknarinnar að 
kanna hvort kynjafræðiáfangi sem væri skyldufag myndi hafa slík áhrif á alla 
nemendur hvort sem þeir hefðu verið jákvæð eða neikvæð gagnvart áfanganum 
í byrjun annar.  

Áhugavert var að skoða niðurstöður úr könnununum en á milli kannana 
lækkaði hlutfall þeirra nemenda sem töldu kynjafræði vera áróður femínista 
(sjá mynd 8), tölurnar höfðu lækkað hjá báðum hópum. Þrátt fyrir lægri tölur 
þá færðust þeir sem voru frekar sammála yfir í að vera mjög sammála á milli 
kannana. Áhugavert er að setja þetta í samhengi við mynd 4 þar sem spurt er 
um viðhorf til kynjafræði. Þegar viðhorf nemenda til kynjafræði eru skoðuð 
mátti sjá töluverða lækkun þeirra nemenda sem voru jákvæðir gagnvart 
kynjafræði. Stelpur urðu frekar jákvæðari þegar leið á en strákar neikvæðari. 
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Þessar niðurstöður eru í samræmi við niðurstöður Horwarth og Diabl (2019, 
bls. 14), en í rannsókn þeirra kom fram að konur væru almennt jákvæðari fyrir 
kynjafræði en karlar. Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa því til kynna að 
almennt hafi stelpur jákvæðara viðhorf gagnvart kynjafræði en strákar við 
upphaf áfangans sem og að þær eru einnig jákvæðari gagnvart áfanganum 
þegar líður á önnina (sjá mynd 3). Þetta rímar við niðurstöður Spoor og 
Lehmiller (2014, bls. 1) en þar kemur fram að nemendur sem eru neikvæðir 
gegn kynjafræði eru líklegri til þess að hafa verri reynslu af áfanganum en þeir 
sem hefja áfangann jákvæðir. Þó stærsti hluti stráka segðust vera hlutlausir 
þegar líða fór á önnina þá voru einungis strákar sem sögðust vera neikvæðir 
gagnvart faginu.  
 Í viðtölunum voru ekki allir nemendur á því að þeir upplifðu 
hugarfarsbreytingu í kjölfar þess að stunda kynjafræðiáfanga. Þrátt fyrir að 
ekki upplifðu allir viðmælendur skýra hugarfarsbreytingu mátti greina á orðum 
þeirra einstaka dæmi, svo sem um að námsefnið opnaði augu þeirra, gerði þ+a 
meðvitaðari, hvað samfélagið væri kynjað og að ákveðnar stöður eru tengdar 
kynjum líkt og yfirmaður sem var yfirleitt tengdur við karlmann. Þetta passar 
við þá ímynd sem kynjakerfið hefur skapað um hlutverk kynjanna. Karlmaður 
er sterkur, agaður og rökvís og því hinn fullkomni leiðtogi (Ingólfur Ásgeir 
Jóhannesson, 2004, bls. 14). Víðir taldi að viðhorf hans hefði ekkert breyst og 
hann hefði ekki áhuga á þessu. Þetta kemur heim og saman við rannsókn Spor 
og Lehmiller (2014, bls. 1) en rannsókn þeirra sýndi að þeir sem voru 
neikvæðir í byrjun áfangans voru líklegri til þess að vera óvirkir í tímum og 
hafa neikvæða upplifun af áfanganum. Það sem virðist hafa haft áhrif á viðhorf 
nemenda var einstaka námsefni, þar spiluðu heimildarmyndir stórt hlutverk. 
Nemendur höfðu einnig orð á því að fyrir áfangann þá gerðu þeir sér ekki grein 
fyrir því hversu mismunandi einstaklingar væru og höfðu ekki þekkingu á 
kyngervi. Áfanginn hafði opnað á það að það væru ekki einungis til kona og 
karl, flóran væri mun fjölbreyttari. Þetta er áhugavert sérstaklega í ljósi þess 
að aðalnámskrá framhaldsskóla leggja áherslu á að nemendur skuli fá 
jafnfréttisfræðslu þar sem þeir læri til dæmis um kyn og kynhneigðir (Mennta- 
og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 20). Það er því spurning hvort sú 
fræðsla sé ekki að skila sér fyrst þeir voru fyrst að fá kennslu um þetta núna á 
loka ári þeirra í framhaldsskóla.  
 Þrátt fyrir að nemendur væru ekki á einu máli um það hvort þeir upplifðu 
hugarfarsbreytingu þá voru flestir nemendur á því gera ætti kynjafræði að 
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skyldufagi (Sjá mynd 5). Stærsti hluti nemenda var sammála því að kynjafræði 
ætti að vera skyldufag. Þó var töluverður munur á milli kynja, mikill meirihluti 
stelpna var sammála fullyrðingunni, á meðan viðhorf stráka dreifðust á milli 
þess að vera frekar sammála, hvorki né og ósammála. Á milli kannana virtust 
viðhorf nemenda gagnvart fullyrðingunni hafa lítið breyst. Nemendur voru 
einnig beðnir að svara hvort þeir væru sammála eða ósammála því að allir 
hópar samfélagsins hagnist af aukinni fræðslu um málefni kynjanna (Sjá mynd 
6). Stærsti hluti nemenda var sammála þeirri fullyrðingu eða 89,8%. Stelpur 
voru afdráttalausari í svörum sínum og var stærsti hluti þeirra mjög sammála á 
meðan meirihluti stráka var frekar sammála. Mjög lágt hlutfall, bæði stelpna 
og stráka sögðust vera ósammála þeirri fullyrðingu að allir hópar hagnist af 
aukinni fræðslu um málefni kynjanna. Það er athyglisvert að aðeins tæplega 
61% nemenda var jákvæður gagnvart kynjafræði en á sama tíma voru 90% 
nemenda á því að allir hópar samfélagsins gagnist af aukinni fræðslu um 
málefnið.  Því er ekki hægt að fullyrða að viðhorf til kynjafræði endurspegli 
viðhorf nemenda til þess að gera kynjafræði að skyldufagi eða hversu 
mikilvægt er að þegnar samfélagsins fái aukna fræðslu um málefni kynjanna.  
 Niðurstöður rannsóknarspurningarinnar um það hvort nemendur upplifi 
hugarfarsbreytingu má segja að þessi rannsókn bendi til þess að í tilfelli stelpna 
þá upplifi þær hugarfarsbreytingu sem birtist í því að þær eru opnari fyrir 
fjölbreytileika mannkynsins. Ásamt því að þær eru líklegri til þess að sjá 
óréttlæti og gera eitthvað í því. Erfitt er að draga ályktun um 
viðhorfsbreytingum hjá strákum þar sem niðurstöður kannannanna voru 
óljósar og aðeins einn strákur tók þátt í viðtölum. Áfanginn hafði þó þau áhrif 
á Víði að hann horfði á sögu femínisma í nýju ljósi og varpaði ljósi á 
reynsluheim trans einstaklinga sem var honum ókunnugur. Í þeim tveim 
spurningum sem tengdust mikilvægi þess að einstaklingar fengju fræðslu um 
málefni kynjafræði þá var fjölgun í hópi stráka sem töldu sig vera sammála eða 
mjög sammála þeim báðum. 

5.2 Umræðutímar og áhrif þeirra á upplifun 
nemenda 

Umræðutímar geta verið góðir til þess kynnast rökræðum og fá að spreyta sig 
á gagnrýnni hugsun. Nemendur læra ákveðnar samskiptareglur og fá tækifæri 
til þess að læra að bera virðingu fyrir skoðunum annarra. Töluvert bar á því í 
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viðtölunum að nemendur komu inn á gæði umræðutímanna sem voru 
skipulagðir reglulega af kennaranum. Þeir voru almennt sammála því að hafa 
lært mikið af þeim og flestir nemendanna sögðust taka þátt í umræðum. Fríða 
var þó feimin við það og kaus að gera það helst ekki nema í minni hópum. 
Kennarinn var þó duglegur að skipta bekknum í minni hópa og kom það einnig 
fram að nemendum fannst það gott, það gaf þeim fleiri tækifæri til þess að tala 
og umræðurnar fóru síður út í vitleysu. 
 Nemendur töluðu um að þeirra upplifun hafi verið að kennari bæri virðingu 
fyrir skoðunum þeirra. Hún tjáði þeim jafnframt hún væri að læra af þeim líka. 
Með þessu er hún að aftengja valdatengsl á milli kennara og nemenda sem 
Louise-Lawrance (2014, bls. 3) fjallaði um, hún taldi það vera mikilvægt til 
þess að byggja upp gagnvirkt traust á milli nemenda og kennara. Umræðutímar 
er góður vettvangur fyrir nemendur til þess að tengja sína persónulegu reynslu 
við fræðin.  
 Töluvert bar á því í viðtölunum að nemendur segðust upplifa truflun í 
umræðutímum. Einstaklingar með sterkar skoðanir og þá sérstaklega strákar 
urðu oft til þess að lítið varð úr umræðunni og tíminn fór í rökræður kennara 
við einstaka nemendur og aðrir komust ekki að. Þrátt fyrir það sögðu 
nemendurnir að kennarinn tæki alltaf mark á því sem nemendur sögðu en að 
þeir sem höfðu sig mest frammi í umræðum hafi ekki tekið neinum rökum og 
fannst efnið ósanngjarnt gagnvart sér. Þetta styður rannsókn Horwath og Diabl 
(2019, bls. 14) þar sem kom fram að karlkyns þátttakendur upplifðu málefni 
kynjafræðinnar óréttláta gagnvart þeirra kyni. Það að nemendum sem finnst að 
sér vegið, mótmæli, kemur ekki beint á óvart en það er þó á skjön við rannsókn 
Spoor og Lehmiller (2014, bls. 1) þar sem kom fram að nemendur sem voru 
neikvæðir gagnvart áfanganum höfðu frekar tilhneigingu til þess að vera 
óvirkir. Davidson og Edwards-Groves (2018, bls. 190) benda  á mikilvægi þess 
að nemendur fái þetta tækifæri, að vera ósammála og vinna saman úr 
ágreiningi. Með þessu fá nemendur jafnframt kennslu í því sem Miller-Lane 
(2006, bls. 16) kallaði að vera ósammála á uppbyggilegan hátt, það er hægt að 
vera ósammála á yfirvegaðan hátt. Nemendur fá þannig mikilvæga reynslu í að 
greina og útskýra mál sitt.   
 Storms (2013, bls. 33) bendir jafnframt á mikilvægi þess að nemendur 
öðlist ekki einungis þekkingu á fræðunum heldur fái þeir tól í hendurnar til 
þess að berjast fyrir félagslegu réttlæti. Í þessu tilfelli fá nemendur reynslu í að 
tjá sig og með gagnvirkum samskiptum á milli nemenda og kennara læra þeir 
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að koma sínum hugsunum í orð ásamt því að vega og meta þær upplýsingar 
sem þeir fá frá öðrum. Vegna hræðslu við stimplun vildi nemandi ekki tjá sig 
fyrir framan alla vegna hættu á að vera stimplaður femínisti og það taldist 
neikvætt. Þetta birtist einnig í því að sumir samnemendur viðmælenda töldu 
þetta ekki vera kynjafræði heldur femínistafræði. Walby bendir á að konur séu 
í sífelldri baráttu við kynjakerfið (Walby, 1990, bls. 201) og Þorgerður 
Einarsdóttir (2006, bls. 446) fjallar um að kynjakerfið liggi djúpt í menningu 
okkar og hefur áhrif á það hvernig við högum okkur og upplifum eigið sjálf. 
Hægt er að velta fyrir sér hvort þetta sé ein birtingarmynd þess, kvenkyns 
nemandi þarf að vera var um sig, íhuga vel með hvaða hætti hann kýs að tjá 
sig til þess að detta ekki lengra niður virðingastigann. Áfangi sem er ætlaður 
til þess að stuðla að félagslegu réttlæti er stimplaður sem eitthvað neikvætt þar 
sem ekki öllum hugnast þær breytingar sem þetta getur leitt af sér. Upplifun 
sumra viðmælenda var að strákunum fyndist að það væri troðið á þeirra rétti 
við það að veita konum sömu laun og réttindi og karla. Þarna spilast inn 
ákveðið þekkingarleysi og jafnréttismenntun sem hefur ekki skilað sér í nám 
nemenda.  
 Reglulega í gegnum viðtölin minntust nemendur á hlutverk kennarans í 
upplifun sinni á áfanganum. Mikilvægt þótti að kennarinn hefði mikla 
þekkingu á efninu og setti það skemmtilega fram og jafnframt var dregið fram 
að fyrri störf og reynsla kennarans nýttust vel í kennslunni. Þarna kemur inn 
að menningar- og þekkingarauður kennara í slíkum áfanga getur spilað stórt 
hlutverk þegar kemur að gæðum áfangans. Guðný og Steinunn (2017, bls. 16–
18) fjalla einmitt um mikilvægi þess að kennari hafi víða þekkingu á efninu, 
kennari sem hefur ekki þá þekkingu sem þarf, getur gert meira ógagn en gagn. 
Webb o.fl. (2009, bls. 64) bendir jafnframt á mikilvægi þess að kennari hafi 
góða kunnáttu í að leiða umræður áfram, hvetja nemendur til þess að rýna í 
eigin skoðanir og viðhorf. 
 Niðurstöður benda því til þess að nemendur upplifi nokkurn veginn frelsi 
til þess að koma sínum skoðun á framfæri. Þetta frelsi er þó aðeins skert vegna 
hugmynda samnemenda, því skarast þarna frelsi til þess að tjá sig og frelsi 
þeirra sem vilja taka þátt í yfirvegaðri umræðu þar sem hugmyndir allra fá að 
njóta sín. Þarna koma líka fram hugmyndir Miller-Lane (2006, bls. 16) að 
mikilvægt sé að kenna nemendum að það er í lagi að rökræða og vera 
ósammála svo lengi sem það er gert af virðingu og yfirvegun. Því er nokkuð 
ljóst að í tímum sem þessum er mikilvægt að kennari hafi góða bekkjarstjórn 
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og passi upp á valdajafnvægi í kennslustofunni. Umræðutímar virðast hafa 
spilað stórt hlutverk í upplifun nemenda af áfanganum. Þeir virðast hafa leyft 
nemendum að kafa dýpra í efnið og kanna eigin hugmyndir og gefið þeim 
almennt jákvæða mynd af áfanganum.  
 

5.3 Upplifun nemenda af skólabrag og áhrif 
kynjafræði 

Í fyrstu voru flestir viðmælendur á því að skólabragur væri góður en þegar þeir 
voru spurðir nánar út í þá menningu sem er við lýði í skólanum kom í ljós að 
nokkuð var um neikvæða, kynjaða orðræðu.  
 Allir nemendur í viðtölunum viðurkenndu að orð á borð við faggi, hommi, 
kelling og þroskaheftur væru töluvert mikið notuð og mátti skynja að þau væru 
stór hluti af daglegum orðaforða hjá nokkrum hluta nemenda. Þetta rímar ekki 
við niðurstöður úr spurningalistanum (sjá mynd 9) þar sem minnihluti 
nemenda viðurkenndu að þeir notuðu slíkan orðaforða oft eða mjög oft. Þessi 
tala lækkaði þó nokkuð milli kannana. Það er því hægt að velta fyrir sér hvort 
námsefnið hafi haft þau áhrif að nemendur minnkuðu slíka orðræðu eða yrðu 
meðvitaðri um hana. Það má setja þetta í samhengi við grein Payne og Smith 
(2012, bls. 189–190) en þar kom fram að málfar nemenda getur haft áhrif á 
menningu innan skólans. Í viðtölum við nemendur kom fram neikvæð upplifun 
af aðferðum við að gera grín að einstaka nemendum skólans, til dæmis í 
myndböndum. Hér má einnig sjá leifar þess hvernig stofnanir viðhalda 
kerfisbundnum mismun minnihlutahópa sem Cuervo (2018, bls. 4) fjallaði um. 
Það er orðið ákveðið norm að nota niðrandi orð og gera grín á kostnað annara 
og starfsfólk skóla ef til vill ekki meðvitað um hvaða áhrif þetta getur haft á 
nemendur.   
 Payne og Smith (2012, bls. 189–190) fjölluðu einnig um að ungmenni eru 
sífellt að fylgjast með hvert öðru og um leið meta hvort þeir falli sjálfir inn í 
hið viðtekna norm. Því getur það haft neikvæð áhrif á upplifun einstaklinga af 
menningu innan skólans þegar það er samþykkt að einstaklingar taki fyrir 
kynhneigð nemenda og setji það upp sem grín til þess að skemmta 
bekkjarfélögum sínum. Í viðtölunum kom einnig fram að nemandi upplifði 
aukningu á orðinu kelling í neikvæðri merkingu og þá aðallega af strákum. 
Kynjakerfið hefur víða áhrif og þar er orðanotkun ekki undanskilin, konur eru 
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smættaðar og þegar karlmaður sýnir hegðun sem byggir ekki á stöðluðum 
hugmyndum um karlmennsku er gripið til orðanotkunar sem vísar til þeirra 
hópa sem neðst eru í virðingastiganum (Connell, 1995, bls 78–79; Gerður 
Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011, bls. 3; Þorgerður Einarsdóttir, 
2006, bls. 446).  
 Þegar spurt var hvort allir hópar væru velkomnir í skólann voru allir 
nemendur á því að þeir sem falla ekki inn í hið hefðbundna norm væru ekki 
áreittir en hægt væri að skynja að það væri ákveðin gjá á milli þeirra og annarra. 
Það birtist helst í því að nemendur töluðu um að þeir fengju að vera í friði, það 
væri þó horft á þá og talað um þá. Sérstaklega var nefnt að þeir sem væru 
samkynhneigðir væru samt ekkert lagðir í einelti. Nemendur sem ekki aðlaga 
sitt sjálf að ríkjandi venjum hvers tíma geta átt á hættu á að útskúfaðir eða vera 
jaðarsettir (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011, bls. 4; Payne 
og Smith, 2012, bls. 188). Það á ef til vill við um þessa hópa sem nemendurnir 
töluðu um þar sem þetta var sett upp sem „við“ og „hinir“. 
 Nemendur voru jafnframt spurðir um jafnrétti innan skólans og hvernig það 
birtist. Í því samhengi var bent á að innan skólans mætti finna mörg fjölbreytt 
undirfélög sem nemendur hefðu aðgang að og ættu því öll að geta fundið félag 
við sitt hæfi. Mikilvægt er að nemendur geti samsamað sig með öðrum og 
þarna myndast tækifæri til þess en Payne og Smith (2012, bls. 187–188) fjalla 
einmitt um mikilvægi þess. Aftur á móti koma þær einnig inn á að skólar séu 
of gjarnir á að draga fólk í dilka og stilla hópum samfélagsins upp sem „við“ 
og „hinir“. Því er vert að skoða nánar hvort undirfélögin viðhalda þessum 
hugmyndum eða gefa nemendum rými til þess að vera þeir sjálfir. 

Nemendur ræddu um að strákar fengju fleiri tækifæri í félagslífinu, að 
stelpur jafnt sem strákar reyndu að draga úr stelpum þegar þær byðu sig fram 
til starfa í félagslífinu og að stelpur kysu ekkert frekar stelpur en stráka í 
kosningum til embætta. Þetta styður hugmyndir Gyðu Margrétar Pétursdóttur 
(2013, bls. 6–8) um styðjandi kvenleika, það er svo ríkt í samfélaginu að 
eiginleikar karlmennsku eru talin æskilegri en eiginleikar kvenleika og því er 
það ríkt í samfélaginu að karlar jafnt sem konur vilji viðhalda völdum karla.  

Niðurstöður sýndu ekki beint fram á að kynjafræðin væri að skila sér út í 
upplifun nemenda af skólabrag. Þó virtust þeir allir skynja að það væri ýmislegt 
sem mætti laga þegar þeir voru spurð nánar út í þætti sem hafa áhrif á 
skólabrag. Kennslan virðist því hafa skilað að einhverju leyti að nemendur átta 
sig betur á kynjaðri og niðrandi orðræðu um til dæmis samkynhneigða og 
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notkun á niðrandi orðum tengdum konum. Með kynjafræði fá nemendur að 
minnsta kosti vettvang til þess að ræða slíka orðræðu, sem getur skilað sér í 
meðvitaðari nemendum. Það verður þó að hafa í huga að þeir fengu ekki fulla 
kennslu vegna aðstæðna í þjóðfélaginu og því er ekki hægt að túlka niðurstöður 
á þann hátt að kynjafræði hafi lítil áhrif á skólabrag. Viðvera þeirra í sjálfum 
skólanum var einnig skert vegna Covid-19 og því eyddu nemendur mun færri 
stundum í skólanum. Rannsaka þarf nánar hvort áfangar sem byggja á 
félagslegu réttlæti skili sér út í almennt skólastarf og umhverfi skóla.  
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6. Samantekt og lokaorð 
Í aðalnámskrá framhaldsskóla kemur fram að nemendur á öllum skólastigum 
eigi að hljóta fræðslu um jafnréttismál og að eðlilegt sé að skólar sæki efnivið 
í fræðigreinina kynjafræði til að styðja sig við í jafnréttismenntun nemenda 
(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 20). Eins og staðan er í dag 
þá er það hlutverk kennara hinna ýmsu námsgreina að flétta jafnréttismenntun 
inn í námið. Kennaranemar hafa kallað eftir aukinni menntun í kynjafræði 
(Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016, bls. 10 og 14) og því 
er nokkuð ljóst að hluti kennara telur sig ekki hafa þekkingu til þess að flétta 
jafnréttismenntun inn í almennt skólastarf svo það sé fullnægjandi. Það kom 
líka bersýnilega í ljós í rannsókn þeirra Guðnýjar og Þórdísar að kennaranemar 
töldu sig ekki hafa góða þekkingu á mikilvægum hugtökum líkt og kyngervi 
og kynjakerfi. Einnig er hætta á að kennarar standi í þeirri trú að aðrir kennarar 
sjái um eða eigi að sjá um þennan þátt námsins og hann verði þar með útundan. 
Það er því ljóst að ekki er tryggt að allir nemendur hljóti ásættanlega eða 
sambærilega jafnréttismenntun. Ef jafnréttismenntun væri sett fram sem 
námsgrein þá ætti það að tryggja betur að allir nemendur fái grundvallar 
kennslu á þessu sviði.  
 Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að hefði kynjafræðiáfanginn 
verið valáfangi þá hefði hann mætt afgangi hjá nemendum. Líklegt er að 
nemendur sem ekki hefðu sérstakan áhuga á efninu fyrir sæktu ekki í hann. 
Þrátt fyrir það mátti greina viðhorfsbreytingu hjá nemendum og aukna 
meðvitund um stöðu kynjanna. Einnig sýndu niðurstöður spurningalistans að 
meirihluti nemenda taldi mikilvægt að kynjafræði yrði gerð að skyldu og að 
nemendur teldu að allir hópar samfélagsins myndu hagnast af aukinni fræðslu 
um málefnið. Því má velta fyrir sér, ef raunverulegur vilji er til staðar hjá 
yfirvöldum að vinna að auknu jafnrétti og framfylgja jafnréttislögum, hvort 
það myndi ekki skila meiru að gera kynjafræði að skyldunámsgrein í 
aðalnámskrá framhaldsskóla og tryggja þannig að jafnréttisfræðsla sé raungerð 
í framhaldsskólum landsins.  
 Einnig kom skýrt fram í viðtölunum að litlir hópar í umræðutímum hefðu 
skilað mestu, þar hefðu nemendur upplifað öryggi og tækifæri til þess að tjá 
sig. Því er mikilvægt fyrir kennara slíkra áfanga að hafa það í huga. Út frá 
þessari rannsókn má einnig álykta að mikilvægt sé að kennarar hafi verulega 
góða þekkingu á efninu og hafa góða bekkjarstjórn. Áfangar sem þessi fjalla 



 62 

oft um viðkvæm og umdeild málefni sem geta vakið sterkar skoðanir hjá 
nemendum og varpað ljósi á misjafnt álit og tilfinningar. Kennari þarf því að 
vera vel meðvitaður um slíkar aðstæður og tilbúinn til þess að grípa inn í. Því 
er mikilvægt að kynjafræði sé hluti af kennaranámi, að til staðar séu kennarar 
sem hafi getu og þekkingu til þess að kenna efnið. Mikilvægt er að nemendur 
fái sem mest út úr áfanganum og öðlist færni til að tjá sig um málefni 
kynjafræðinnar af yfirvegun. Ekki er síður mikilvægt að efla nemendur á þann 
hátt að þeir öðlist færni til þess að tjá sig um málefni kynjafræðinnar af 
yfirvegun. Ef til vill er þetta mikilvægur þáttur í að efla skólabrag, það er að 
segja að nemendur geti greint aðstæður þar sem hópar og einstaklingar eru 
jaðarsettir og brugðist þar af leiðandi við því. Í viðtölunum vildu flestir meina 
að skólabragur væri góður en allir gátu þeir nefnt dæmi um það sem betur mætti 
fara og tengdist það í öllum tilfellum málefnum sem tekið er á í kynjafræði. 
Áhrif kynjakerfisins má finna víða og til þess að minnka valdabilið á milli 
ólíkra kyna er mikilvægt að fræða þegna samfélagsins um áhrifin svo þeir geti 
brugðist við og leitað leiða til þess að bæta samfélagið fyrir alla hópa.  
 Við gerð þessarar rannsóknar hef ég komist að þeirri niðurstöðu að 
viðfangsefni kynjafræðinnar er mikilvægt og því þurfi að tryggja að allir 
nemendur fái tækifæri til þess að öðlast skilning á grunnhugmyndafræði 
hennar. Ég bind vonir við það að kynjafræði verði gerð að skyldufagi á grunn- 
og framhaldsskólastigi til þess að tryggja að allir nemendur öðlist 
grunnþekkingu á viðfangsefni kynjafræði. Ég tel það vera mikilvægt skref í 
menntamálum hér á landi að auka vægi kennsluhátta sem byggja á félagslegu 
réttlæti í menntun kennaranema.  
 Ég tel mikilvægt að skoðað verði nánar hvernig er hægt að ná til stráka, af 
hverju kennsluefnið er ekki að höfða til þeirra líkt og það höfðar til stelpna. 
Ásamt því að gerðar verði frekari rannsóknir á því hvort áfangar sem byggja á 
félagslegu réttlæti skili sér út í skólasamfélagið, þá bæði til nemenda og 
annarra kennara skólans.  Hvort það þurfi að byrja ennþá fyrr með 
kynjafræðikennslu og fræða sem flesta kennara um mikilvægi hennar svo þeir 
geti tileinkað sér viðfangsefni hennar í daglegri kennslu.  
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Fylgiskjal 1 Bréf til skólastjóra 

 
Akureyri, 15. janúar 2020 

Til XXX, skólameistara XXX 

Ég heiti Regína Ásdís Sverrisdóttir og er í meistaranámi við kennaradeild Háskólans á 

Akureyri með áherslu á kennslu í framhaldsskóla. Ég er að vinna að 30 eininga 

meistaraprófsrannsókn á kynjafræði sem námsfagi í framhaldsskóla. Markmið 

rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áskoranir og ávinning þess að hafa kynjafræði sem 

skyldufag í framhaldsskólum. 

 

Ætlun mín er að leggja spurningakönnun fyrir alla nemendur í kynjafræði nú í byrjun 

annar og aftur seinna þegar líður á önnina. Spurningalistakönnuninni yrði svo fylgt 

eftir með hópviðtölum við nokkra nemendur áfangans. Nemendum verður gert ljóst í 

hverju rannsóknin felst og þátttaka í henni verður valfrjáls. Ég mun kynna fyrir 

nemendum að þeir hafi fullan rétt til að neita að taka þátt og að þeir geti hætt við 

hvenær sem er. Ef nemendur eru undir 18 ára verður haft samband við foreldra þeirra 

til þess að fá samþykki þeirra. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður gætt og nafn 

skólans mun ekki koma fram í rannsókninni. Gögnum verður síðar eytt þegar 

rannsakandi hefur lokið úrvinnslu á þeim.  

 

Ég leita eftir þínu samþykki fyrir því að framkvæma rannsóknina í skólanum og að 

leita megi til kynjafræðikennara, nemenda og foreldra þeirra, með beiðni um þátttöku 

í rannsókninni. Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir, 

nýdoktor við HA (valgerdur@unak.is). 

  

Bestu kveðjur, 

Regína Ásdís Sverrisdóttir, meistaranemi í kennslufræði við Háskólann á Akureyri. 

Símanúmer: 845-8181  

Email: ha180394@unak.is 
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Fylgiskjal 2 Kynningarbréf til kennara 

 
Til kennara í kynjafræði í XXX skóla 

Ég heiti Regína Ásdís Sverrisdóttir og er í meistaranámi við kennaradeild Háskólans 
á Akureyri með áherslu á kennslu í framhaldsskóla. Ég er að vinna að 30 eininga 
meistaraprófsrannsókn á kynjafræði sem námsfagi í framhaldsskóla. Markmið 
rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áskoranir og ávinning þess að hafa kynjafræði 
sem skyldufag í framhaldsskólum.  

  

Ætlun mín er að leggja spurningakönnun fyrir alla nemendur í kynjafræði nú í byrjun 
annar og aftur seinna þegar líður á önnina. Spurningalistakönnuninni yrði svo fylgt 
eftir með hópviðtölum við nokkra nemendur áfangans. Nemendum verður gert ljóst í 
hverju rannsóknin felst og þátttaka í henni verður valfrjáls. Ég mun 
kynna fyrir nemendum að þeir hafi fullan rétt til að neita að taka þátt og að þeir geti 
hætt við hvenær sem er. Ef nemendur eru undir 18 ára verður haft samband við 
foreldra þeirra til þess að fá samþykki þeirra. Fyllsta trúnaðar og nafnleyndar verður 
gætt og nafn skólans mun ekki koma fram í rannsókninni. Gögnum verður síðar eytt 
þegar rannsakandi hefur lokið úrvinnslu á þeim.  

  

Ég leita til með von um að fá að framkvæma rannsóknina í áfanganum kynjafræði 
vorönn 2020. Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir, 
nýdoktor við HA (valgerdur@unak.is).  

   

Bestu kveðjur,  

Regína Ásdís Sverrisdóttir, meistaranemi í kennslufræði við Háskólann á Akureyri.  

Símanúmer: xxx   

Email: xxx  
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Fylgiskjal 3 Kynningarbréf til viðmælendur í viðtölum 

Ágæti viðtakandi 
Ég heiti Regína Ásdís Sverrisdóttir og er í meistaranámi við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri með áherslu á kennslu í framhaldsskóla. Ég er að vinna að 30 eininga 
meistaraprófsrannsókn á kynjafræði sem námsfagi í framhaldsskóla. Markmið 
rannsóknarinnar er að varpa ljósi á áskoranir og ávinning þess að hafa kynjafræði sem 
skyldufag í framhaldsskólum. Tilefni þessa bréfs er að óska eftir þátttöku þinni í 
rannsókn þessari. Í viðtalinu leytast ég eftir að fá fram viðhorf og hugmyndir nemenda 
um kynjafræði áfangann sem þúert í þessa önn.  

 
Þátttaka þín felur í sér hópaviðtal sem mun taka um það bil 50 mínútur og fer viðtalið 
fram í gegnum Teams. Þér er frjálst að hætta hvenær sem þér sýnist og neita að svara 
stökum spurningum. Viðtölin verða hljóðrituð en öllum persónulegum upplýsingum 
verður breytt, svo sem nöfnum og upplýsingum um skóla. Allar upplýsingar sem fram 
koma í viðtalinu verða meðhöndlaðar sem trúnaðarmál og þegar úrvinnslu á 
upplýsingum er lokið verður öllum gögnum eytt.  

 
Með þátttöku í teams viðtali hefur þú veitt samþykkt að taka þátt í rannsókninni, að þú 
hafir lesið í hverju rannsóknin felst og að þú gerir þér grein fyrir því að þú getir hætt 
hvenær sem er í ferlinu 
  
Leiðsagnarkennari með verkefninu er Valgerður S. Bjarnadóttir, nýdoktor við HA 
(valgerdur@unak.is).  
 
Með von um góðar undirtekir 
 

Regína Ásdís Sverrisdóttir, meistaranemi í kennslufræði við Háskólann á Akureyri.  

Símanúmer: 845-8181   

Email: ha180394@unak.is 
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Fylgiskjal 4 Spurningalisti 

Kynjafræðikönnun 2020 
Aldur  
❑ 16 
❑ 17 
❑ 18 
❑ 19 
❑ 20 

 
Kyn 
❑ Kona 
❑ Karl 

 
Búseta 
❑ Dreifbýli 
❑ Þéttbýli - Fjöldi íbúa fyrir neðan 

❑ 500 eða færri 
❑ 1000 eða færri 
❑ 3000 eða færri 
❑ 5000 eða færri 
❑ 10.000 eða fleiri 

 
Hæsta námsgráða móður 
❑ Doktorsgráða 
❑ Meistaragráða 
❑ BA/BS gráða 
❑ Iðnnám/Starfsnám 
❑ Stúdentspróf 
❑ Grunnskólapróf 

Hæsta námsgráða föður 
❑ Doktorsgráða 
❑ Meistaragráða 
❑ BA/BS gráða 
❑ Iðnnám/starfsnám 
❑ Stúdentspróf 
❑ Grunnskólapróf 

 
 

Telur þú jafnrétti kynjanna á Íslandi vera mikið eða lítið? 
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❑ Mjög mikið 
❑ Mikið 
❑ Hvorki né 
❑ Lítið 
❑ Mjög lítið 

 
 

Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Allir hópar 
samfélagsins hagnast á aukinni fræðslu um málefni kynjanna. 

❑ Mjög sammála 
❑ Frekar sammála 
❑ Hvorki né 
❑ Frekar ósammála 
❑ Mjög ósammála 

 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Mikilvægt er að 

kynjafræði sé skyldufag í framhaldsskólum. 
❑ Mjög sammála 
❑ Frekar sammála 
❑ Hvorki né 
❑ Frekar ósammála 
❑ Mjög ósammála 

 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Það er 

launamunur á milli kynjanna. 
❑ Mjög sammála 
❑ Frekar sammála 
❑ Hvorki né 
❑ Frekar ósammála 
❑ Mjög ósammála 

 
 
Karlkyns vinur þinn mætir farðaður í skólann, hversu líklegt eða ólíklegt er 

að þú bendir honum á það það sé ekki viðeigandi? 
❑ Mjög líklegt 
❑ Líklegt 
❑ Ólíklegt 
❑ Mjög ólíklegt 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 

 
Notar þú orð líkt og: Faggi, hommi, kelling, gay í daglegu tali? 
❑ Mjög oft 
❑ Oft 
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❑ Sjaldan 
❑ Mjög sjaldan 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 

 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Kynjafræði er 

einsleitur áróður femínista. 
❑ Mjög sammála 
❑ Frekar sammála 
❑ Hvorki né 
❑ Frekar ósammála 
❑ Mjög ósammála 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 

 
Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingu: Algengt er að 

konur séu kyngerðar í auglýsingum. 
❑ Mjög sammála 
❑ Frekar sammála 
❑ Hvorki né 
❑ Frekar ósammála 
❑ Mjög ósammála 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 

 
Merktu við þau hugtök sem þú telur þig þekkja og geta útskýrt  
❑ Kyngervi 
❑ Gagnkynhneigðarhyggja 
❑ Feðraveldið 
❑ Staðalímynd 
❑ Kynjakerfið 
❑ Glerþakið 
❑ Kynjagleraugu 
❑ Jaðarsetning 

 
 
Hefur þú miklar eða litlar væntingar til áfangans 
❑ Mjög miklar 
❑ Miklar 
❑ Hvorki né 
❑ Litlar 
❑ Mjög litlar 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 

 
Hversu jákvæð/ur eða neikvæð/ur ertu gagnvart kynjafræði 
❑ Mjög jákvæð/ur 
❑ Frekar jákvæð/ur 
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❑ Hvorki né 
❑ Frekar neikvæð/ur 
❑ Mjög neikvæð/ur 
❑ Veit ekki/vill ekki svara 
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Fylgiskjal 5 Viðtalsrammi 

1. Væru þið til í að kynna ykkur aðeins, segja hvað þið eruð gömul hvaðan þið 
eruð?  

 
2. Á hvaða ári ert þú í framhaldsskóla?  

 
3. Ef kynjafræði væri valáfangi hefðuð þið valið þennan áfanga?  

a. Af hverju / af hverju ekki  
 
4. Áður en þið byrjuðið í áfanganum hvaða tilfinningu höfðu þið fyrir honum?  

 
5. Upplifi þið hugarfarsbreytingu eftir að hafa setið áfangann? Þar að segja 

hefur  áfanginn breytt ykkar skoðun á málefnum tengdum kynjunum?  
 
6. Telji þið ykkur vera meðvitaðari um málefni kynjanna?   

a. Hafi þið upplifað að þið horfið öðruvísi á hlutina í kringum ykkur? 
Mögulega sett upp kynjagleraugun? Dæmi: hlutverkaskipting á 
heimilinu, fréttamiðlar, íþróttir  

 
7. Hvernig fannst ykkur námsefni áfangans og er eitthvað sem ykkur finnst þið 

hafa lært á áfanganum? Og ef svo er þá hvað?  
a. Hvað fannst ykkur gagnlegt?  
b. Eitthvað sem ykkur fannst ógagnlegt/óþarfi  
c. Var eitthvað sem kom ykkur á óvart 

 
8. Hvernig finnst ykkur umræðurnar í tíma?   

a. Taki þið virkan þátt í umræðum í tíma?   
b. Af hverju/ af hverju ekki?   

 
9. Upplifi þið að þið hafið frelsi til þess að tjá ykkur um ykkar raunverulegu 

skoðanir?  
 
10. Fannst ykkur halla á einhverja hópa í námsefninu? Þar að segja fannst ykkur 

námefnið ósanngjarnt gagnvart einhverjum hóp/hópum?  
 
11. Finnst ykkur mikilvægt að allir læri kynjafræði?  

a. Finnst ykkur það eigi að fara eftir brautum hvort kynjafræði sé gerð 
að skyldufagi.  

 
12. Hvernig finnst ykkur skólabragur (til útskýringar skólamenning) vera í 

ykkar skóla?  
a. Verði þið vör við það að það séu notuð niðrandi orð um 

minnihlutahópa til þess að gera grín að öðrum? Þá orð eins og 
faggi, hommi, þroskaheftur, trukkalessa..  
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13. Telji þið alla hópa vera velkomna?  

 
14. Telji þið ríkja jafnrétti í skólanum og þá hvernig birtist það?  

 
15. Telji þið að eftir þennan áfanga að þið mynduð frekar láta í ykkur heyra 

þegar kemur að málefnum kynjanna? 
 

16. Eitthvað sem þið viljið segja að lokum?         
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