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Formáli 

Þetta verkefni markar ákveðinn endapunkt á dvöl minni við Háskóla Íslands sem hefur verið 

gjöful og lærdómsrík. Við taka ný verkefni og áskoranir og tek ég þeim opnum örmum. 

Kveikjan að þessu verkefni er brennandi áhugi minn á menntun og skólastarfi annars vegar 

og kynjajafnrétti og kynjafræði hins vegar. Það er því vel við hæfi, og hefur í raun verið ætlun 

mín lengi, að tengja saman þessi tvö fræðasvið í þessu verkefni. Þó svo að ég hafi komið víða 

við og lært margt á síðastliðnum árum má segja að viðfangsefni þessa verkefnis, kynja-

jafnrétti í menntun og skólastarfi, sé nokkuð einkennandi fyrir minn námsferil. Sérfræðingur 

þessa verkefnis var Ingólfur Ásgeir Jóhannesson og þakka ég honum fyrir góðar ábendingar 

við vinnu verkefnisins.  

Ég vil þakka fjölskyldu minni fyrir ómetanlega aðstoð, stuðning og hvatningu meðan á 

samningu þessa verkefnis stóð. Að lokum vil ég þakka Jóni Ingvari Kjaran, leiðbeinanda 

verkefnisins, fyrir góðar ábendingar en einnig fyrir liðleika og góða leiðsögn.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum/undirritaðri. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu 

ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég 

hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni 

eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber 

sjálf(ur) ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 11. maí 2020 

 

Ólöf Jónasdóttir 
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Ágrip 

Viðfangsefni þessa verkefnis er kynjajafnrétti og menntun. Í verkefninu eru orðræður um 

kynjajafnrétti í menntun dregnar fram og sjónum beint að því hvernig þær birtast í þeim 

gögnum sem liggja greiningu til grundvallar. Í fyrsta lagi er hin opinbera orðræða skoðuð eins 

og hún birtist í opinberum gögnum á borð við grunnskólalög (Lög um grunnskóla nr. 

91/2008) og Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Í öðru lagi er orðræða meðal fagstéttarinnar 

skoðuð þar sem sjónum er beint að umfjöllun um kynjajafnrétti í menntun í veftímaritinu 

Skólavörðunni. Í þriðja lagi er orðræða innan fræðanna skoðuð með því að beina athygli að 

skrifum fræðimanna um kynjajafnrétti í menntun. Með því að skoða þrenns konar orðræður 

um kynjajafnrétti í menntun má sjá hvað er líkt með þeim og hvað ólíkt, hvað er talað um og 

hvað ekki, þagnir og ólíkar skilgreiningar á kynjajafnrétti og mikilvægi þess fyrir menntun. 

Athugað verður hvernig þessar þrjár orðræður vísa í hver aðra og tengjast þegar kemur að 

umræðu um kynjajafnrétti í skólastarfi.  

Til að útskýra og greina birtingarmyndir orðræðu um kynjajafnrétti verður notast við 

hugmyndir Nancy Fraser um réttlæti. Þau hugtök sem hún hefur sett fram um þrjár víddir 

réttlætis eru notuð sem rammi utan um greiningu á gögnunum sem lögð eru til grundvallar. 

Orðræða á þremur vettvöngum um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi er greind eftir því 

hvort um sé að ræða jafna dreifingu gæða (redistribution), viðurkenningu (recognition) eða 

sýnileika (representation). Til að aðgerðir geti verið umbreytandi og stuðlað að réttlátu 

samfélagi fyrir alla verður að taka mið af öllum þremur víddum réttlætis.  

Niðurstöður sýna að í orðræðum um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi er jafnrétti 

gjarnan skilgreint á víðan hátt þar sem kynjajafnrétti er einn þáttur af mörgum. Innan 

orðræðanna kemur jafnframt fram áhersla á mikilvægi jafnréttisfræðslu í samræmi við 

nokkuð framsækna stefnu stjórnvalda. Hin fræðilega orðræða virðist einkum draga fram 

hvað þarf að laga og í raun umbreyta til þess að mögulegt sé að stuðla að kynjajafnrétti bæði 

innan skólans og utan. Sérstök áhersla er lögð á að kynja- og jafnréttisfræðslu þurfi að festa í 

sessi í kennaranámi enda sé það forsenda þess að fræðsla um kynjajafnrétti komist inn í 

menntun og skólastarf. Niðurstöður rannsóknarinnar gefa ákveðnar vísbendingar um gjá á 

milli fræðilegra rannsókna á sviðinu, opinberrar stefnumótunar og orðræðu meðal fagstéttar 

þar sem afturhaldssöm viðhorf og takmörkuð þekking eru til staðar.  
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Abstract 

Gender equality discourses in education 

The focus of this thesis is on gender equality discourses in education. The main objective of 

this thesis is to examine and describe how discourses about gender equality in education 

appear in three fields. Firstly the focus is on the discourse about gender equality as it 

appears in education policy, including legislation (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) and the 

national curriculum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Secondly the focus is on 

gender equality discourse within the teaching profession as it appears in the web publication 

Skólavarðan. Lastly the focus is on gender equality discourse as it appears within the 

academic field of gender studies and education. By examining discourses within these three 

fields it becomes possible to bring to light similarities and differences between them, what is 

talked about, where there are silences and different meanings of the concept of gender 

equality and the importance of gender equality for education.  

The frame for the analysis of discourses within three different fields draws on the work 

of Nancy Fraser and her view of a three-dimensional social justice. Gender equality 

discourses in education are put into catagories as either distributive, recognitive or 

representive. For gender equality discourse to be transformative it needs to incorporate the 

three dimensions of equality simultaneously. 

The main findings of this thesis are that within gender equality discourses in education 

the meaning of equality is often stretched in a way that gender equality is one of many 

equalities. Within the discourses there is also an emphasis on the importance of gender 

equality education in accordance with a relatively progressive education policy. The 

academic discourse seems to put emphasis on the oppurtunities for change within the policy 

discourse and can therefore be said to be transformative. The findings of this thesis imply 

that there is a gap between a progressive academic discourse, education policy and the 

professional discourse where conservative views and limited knowledge seem to be 

apparent. 

 



 

6 

Efnisyfirlit 

Formáli ............................................................................................................................. 3 

Ágrip................................................................................................................................. 4 

Abstract ............................................................................................................................ 5 

Efnisyfirlit ......................................................................................................................... 6 

Töfluskrá .......................................................................................................................... 8 

1 Inngangur ................................................................................................................... 9 

1.1 Markmið og tilgangur verkefnisins ............................................................................... 10 

2 Fræðilegur bakgrunnur ............................................................................................. 11 

2.1 Þrjár víddir réttlætis ..................................................................................................... 14 

3 Aðferðir, gögn og framkvæmd .................................................................................. 16 

3.1 Gögn ............................................................................................................................. 16 

3.2 Gagnrýnin orðræðugreining ......................................................................................... 17 

3.3 Greiningarrammi .......................................................................................................... 18 

4 Niðurstöður.............................................................................................................. 21 

4.1 Opinber stefnumótun ................................................................................................... 21 

4.1.1 Jafnrétti í víðum skilningi - jafnræðisorðræða ...................................................... 21 

4.1.2 Jafnir möguleikar og bann við mismunun ............................................................. 23 

4.1.3 Jafnréttismenntun ................................................................................................. 26 

4.1.4 Samantekt.............................................................................................................. 29 

4.2 Orðræða fagstéttar – Skólavarðan ............................................................................... 30 

4.2.1 Kynja- og jafnréttisfræðsla .................................................................................... 31 

4.2.2 Jafnrétti í víðum skilningi....................................................................................... 36 

4.2.3 Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika ............................................................ 41 

4.2.4 Samantekt.............................................................................................................. 47 

4.3 Fræðileg skrif og fyrirliggjandi rannsóknir .................................................................... 48 

4.3.1 Kynjakerfi ............................................................................................................... 48 

4.3.2 Feminískt sjónarhorn ............................................................................................. 50 

4.3.3 Kynjað náms- og starfsval ...................................................................................... 53 

4.3.4 Kynjafræði sem náms- og fræðigrein .................................................................... 55 

4.3.5 Samantekt.............................................................................................................. 58 

5 Umræða ................................................................................................................... 60 

6 Lokaorð .................................................................................................................... 63 



 

7 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 64 

 



 

8 

Töfluskrá 

Tafla 1. Greiningarhugtök og mælistikur.................................................................. 19 

 



 

9 

1 Inngangur  

Ákvæði um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum hefur verið í lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla allt frá árinu 1976 (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008). Í lögum um grunnskóla segir að starfshættir grunnskóla skulu meðal 

annars mótast af jafnrétti (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Aðalnámskrá er ætlað að útfæra 

nánar ákvæði laga en hún á líka að vera stjórntæki til að fylgja þeim eftir. Í núgildandi 

Aðalnámskrá grunnskóla má sjá meiri áherslu en áður á jafnrétti. Jafnrétti er til dæmis einn 

af grunnþáttum menntunar en grunnþættirnir og hugmyndir þeirra eiga að fléttast inn í allt 

skólastarf og endurspeglast í starfsháttum, samskiptum og skólabrag (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í ákvæðum laga og Aðalnámskrár kemur fram skýr krafa um að í bæði inntaki náms, sem 

og í skólastarfinu öllu, eigi að leggja áherslu á jafnrétti. Í námi mínu hefur mér, sem verðandi 

kennara, verið hugleikið hvað þessi ákvæði þýða fyrir menntun og skólastarf. Mér lék því 

forvitni á að skoða betur hvað það er sem liggur að baki kröfunni um jafnrétti í skólastarfi og 

hvaða áhrif hún hefur. Í þessu verkefni er sjónum sérstaklega beint að kynjajafnrétti í 

menntun og skólastarfi. Í rannsóknum hefur verið bent á að gjá sé á milli ákvæða laga, 

rannsókna á sviði kynjafræða og þess sem fram fer í menntun og skólastarfi (Guðný S. 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017; Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2011; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Til þess að skapa fræðslu um 

kynjajafnrétti sess í menntun og skólastarfi er mikilvægt að koma auga á hvernig megi brúa 

þetta bil og varpa ljósi á hvar mögulegar hindranir og tækifæri til umbreytinga sé að finna.  

Í verkefninu er orðræða á þremur vettvöngum dregin fram og sjónum beint að hvernig 

orðræða um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi birtist í þeim gögnum sem liggja 

greiningu til grundvallar. Í fyrsta lagi er hin opinbera orðræða skoðuð eins og hún birtist í 

opinberum gögnum á borð við grunnskólalög (Lög um grunnskóla nr. 91/2008) og 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013). Í öðru lagi er orðræða meðal fagstéttarinnar skoðuð þar 

sem sjónum er beint að umfjöllun um kynjajafnrétti í menntun í veftímaritinu Skólavörðunni. 

Í þriðja lagi er orðræða innan fræðanna skoðuð með því að beina athygli að skrifum 

fræðimanna um kynjajafnrétti í menntun. Með því að skoða orðræðu á þrenns konar 

vettvangi um kynjajafnrétti í menntun má sjá hvað er líkt með þeim og hvað er ólíkt, hvað er 

talað um og hvað ekki, þagnir og ólíkar skilgreiningar á kynjajafnrétti og mikilvægi þess fyrir 

menntun.  

Til að útskýra og greina birtingarmyndir orðræðu um kynjajafnrétti verður notast við 

hugmyndir Nancy Fraser um réttlæti. Þau hugtök sem hún hefur sett fram um þrjár víddir 

réttlætis eru notuð sem rammi utan um greiningu á gögnunum sem lögð eru til grundvallar. 
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Orðræða á þremur vettvöngum um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi er greind eftir því 

hvort um sé að ræða jafna dreifingu gæða (redistribution), viðurkenningu (recognition) eða 

sýnileika (representation). Til að aðgerðir geti verið umbreytandi og stuðlað að réttlátu 

samfélagi fyrir alla verður að taka mið af öllum þremur víddum réttlætis (Fraser og Naples, 

2004; Fraser, 1995).  

1.1 Markmið og tilgangur verkefnisins 

Með því að draga fram ólíkar orðræður um kynjajafnrétti í menntun má sjá hvaða hugmyndir 

og skoðanir eru ríkjandi innan opinberrar stefnumótunar, fagstéttar og fræðanna. Markmiðið 

er að kortleggja þær áherslur sem finna má í orðræðunum auk þess að skoða á hvaða 

þekkingagrunni þær byggja. Skoðað verður hvernig kynjajanfrétti er skilgreint og hvernig sá 

skilningur mótar hvernig unnið er að kynjajafnrétti í menntun. Skoðað verður hvort, og þá 

hvernig, orðræða á þrenns konar vettvangi getur falið í sér eða búið til rými til umbreytinga í 

átt að kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi. Þannig verður jafnframt reynt að skapa 

heildarmynd af stöðu kynjajafnréttisfræðslu í skólum og viðhorfi til hennar. Markmiðið með 

verkefninu er að bæta við þekkingu rannsókna þar sem mætast fræðasvið kynjafræða og 

menntunar. Það er von mín að þetta verkefni vekji áhuga hjá kennurum og kennaranemum á 

kynjajafnrétti og það geti bæði verið þeim hvatning og veitt þeim innblástur til þess að gefa 

kynjajafnrétti stærri sess í skólastarfi.  

Leitast verður við að svara rannsóknarspurningunni „Hvernig birtist orðræða um 

kynjajafnrétti í menntun í a) hinni opinberri orðræðu, b) meðal fagstéttarinnar og c) skrifum 

fræðimanna?” Sjónum verður beint að því hvort, og þá hvernig, orðræður á þessum þremur 

vettvöngum tengjast auk þess sem skoðað verður að hvaða leyti þær geti talist umbreytandi 

samkvæmt Fraser.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Ríkjandi hugmyndafræði lýsir því hvernig mismunandi hugmyndir um hvað sé gott, rétt og 

æskilegt takast á í samfélaginu. Á grunni þessara hugmynda verður til orðræða. Orðræða 

getur haft mikil áhrif á það hvaða hugmyndafræði eða afstaða verður viðtekin og ríkjandi í 

samfélaginu hverju sinni. Ríkjandi orðræða er oft sett fram sem sannleikur, hafin yfir 

gagnrýni (Fairclough, 2001). Öll tökum við þátt í að móta og endurskapa orðræðu og í raun 

má segja að orðræða sé eitthvað sem við öndum að okkur, hún verður hluti af okkur, sjálfinu 

og félagslegri sýn okkar á heiminn. Samkvæmt kenningu Foucault um orðræðu fellur 

tungumálið að samfélagslega viðurkenndum reglum um það hvað megi segja og hvað ekki. 

Orðræða byggist þannig aldrei einungis á orðunum sjálfum og merkingu þeirra heldur byggir 

hún alltaf á því hver fær að segja hvað. Þannig verður til ákveðið skipulag um það hvernig við 

hugsum um heiminn og högum okkur í honum (St. Pierre, 2000). 

Orðræða byggist þannig upp á orðum, hugmyndum og athöfnum sem verða þrástef í 

orðræðunni. Þrástef í orðræðunni er eitthvað sem birtist okkur síendurtekið. Orðræða er 

ferli sem er skapað, meðvitað og ómeðvitað, í athöfnum og yrðingum okkar allra í 

samfélaginu. Orðræða er þess vegna ekki einungis það sem skrifað eða sagt er heldur einnig 

óyrtar hugmyndir eða athafnir sem ekki tíðkast að vefengja. Þegar orðræðugreiningu er beitt 

er því nauðsynlegt að beina sjónum að því hvernig er skrifað, hvar er skrifað og um hvað er 

ekki skrifað (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2006). Í þessu verkefni verður sjónum beint að því 

hvað og hvernig hefur verið skrifað og fjallað um kynjajafnrétti í menntun. Gagnlegt er að 

skoða orðræðu um kynjajafnrétti í menntun í ljósi póststrúktúralískra hugmynda en þannig 

má sjá hvort sérstök áhersla sé lögð á ákveðna þætti og hvort hægt sé að greina þagnir. 

Þannig má sjá hvaða þekking verður ríkjandi og þá mögulega hvort að hægt sé að hugsa 

öðruvísi um viðteknar hugmyndir þegar kemur að kynjajafnréttisfræðslu. 

Póststrúktúralískar kenningar geta verið gagnlegar til að skilja valdatengsl í samfélaginu, 

áhrif þeirra og hvernig hugsanlega hægt er að breyta þeim (Weedon, 1997). Póststrúktúra-

lísku sjónarhorni má þannig beina að öllum aðstæðum, á alla viðburði eða röð atburða 

þannig að hugsa megi á annan hátt um það sem er sjálfgefið eða ,,náttúrulegt” (St. Pierre, 

2000). Innan póststrúktúarlísks femínisma er talið mikilvægt að gera sér grein fyrir 

mismunandi kyngervisorðræðum til að öðlast skilning á hvernig þær móta valdatengsl í 

samfélaginu, þeim áhrifum sem þær hafa á líf fólks og hvernig megi skapa rými til andófs 

gegn þeim (Weedon, 1997). Það er ekki talið nóg að gagnrýna hið viðtekna heldur þurfi að 

vinna að breytingum á því (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Feminísk fræði eru pólitísk og gagnrýnin fræði um samfélag og menningu sem hafa það 

að markmiði að koma auga á og breyta valdatengslum kynja í samfélaginu. Þau skapa usla og 



 

12 

ólgu í hinu viðtekna og eru því fræðikenning andófs og breytinga (Þorgerður Einarsdóttir, 

2004). Ólík valdatengsl kynjanna einkennast af því að karlar eru valdameiri hópur en konur 

sem birtist meðal annars í betri efnahagsstöðu og hærri launum karla og lægri virðingastöðu 

hefðbundinna kvennastarfa en karlastarfa. Þegar fjallað er um kynjajafnrétti og settar fram 

aðgerðir til þess að takast á við það er ákveðinn skilningur á því hvað kynjajafnrétti sé lagður 

til grundvallar (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2005). Í þessu verkefni verða skoðaðar ólíkar 

orðræður um kynjajafnrétti í menntun og sjónum beint að því hvað sé hið óyrta viðmið eða 

norm og hvað sé sjálfgefið í umfjöllun um viðfangsefnið. Skoðað verður hvort skilningur á 

kynjajanfrétti sé byggður á viðmiðum sem kannski eru karllæg og geti þannig stutt við 

feðraveldið og viðhaldið ójafnri valdastöðu kynja í samfélaginu. Skoðað verður hvort 

hugtakaskilningur sé mismunandi innan ólíkra orðræðna og hvort finna megi togstreitu á 

milli þeirra. Færð hafa verið rök fyrir því að megin ástæða þess að hægt gangi í 

jafnréttismálum sé óljós og mismunandi hugtakaskilningur, skortur á samvinnu og togstreita 

á milli ólíkra sviða samfélagsins (Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2005).  

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) er kveðið á um í 1. gr. 

að unnið skuli að jafnrétti kynjanna hér á landi með því að beita kynjasamþættingu. 

Kynjasamþætting er skilgreind í 2. gr. laganna og í 17. gr. segir að kynjasamþættingar skuli 

gætt við „…alla stefnumótun og áætlanagerð sem gerð er á vegum ráðuneyta og opinberra 

stofnana er starfa á málefnasviða þeirra. Hið sama gildir um alla ákvarðanatöku innan 

ráðuneyta og stofnana eftir því sem við á” (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr. 10/2008). Kynjasamþætting felst í því að kynjasjónarmiðum er fléttað saman við alla 

stefnumótun og aðgerðir. Kynjasamþætting er aðferð sem notuð er til að ná fram jafnrétti í 

daglegu starfi sem snertir viðskiptavini, skjólstæðinga, umbjóðendur eða annað fólk. Aðferðir 

kynjasamþættingar byggja á því að litið sé lengra en tölur og sjónum er beint að 

heildarmyndinni (Jafnréttisstofa, 2009).  

Bacchi og Eveline (2010) hafa fjallað um aðferð kynjasamþættingar sem á íslensku hefur 

verið kölluð „hvað er málið?” (e. what´s the problem represented to be?). Aðferðin byggist á 

því að aðgerðir og pólítík skapi og gefi þeim „vandamálum” merkingu sem ætlunin er að 

leysa. Með því að setja fram aðgerðir sem eiga að takast á við tiltekið vandamál eða 

viðfangsefni er á sama tíma verið að skilgreina vandamálið eða viðfangsefnið. Ef sjónum er til 

dæmis beint að kynjajafnrétti og settar eru fram aðgerðir til að takast á við það er ákveðinn 

skilningur á því hvað kynjajafnrétti sé lagður til grundvallar. Aðferðin felst jafnframt í því að 

stíga til baka og skoða hlutina í samhengi. Þannig er sjónum beint að því hvað er ekki sagt, 

hvað sé hið óyrta viðmið eða norm og hvað sé sjálfgefið í umfjöllun um viðfangsefnið. Þannig 

myndast rými til þess að hugsa öðruvísi um „vandamálið” og hvort að mögulega megi nálgast 
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það á annan hátt. Með því að skoða stefnur og aðgerðir með þessari aðferð er sjónum beint 

að því hvaða afleiðingar nálgunin eða lausnin sem er valin getur haft.  

Stefnur og straumar í jafnréttismálum hafa tekið töluverðum breytingum á undanförnum 

árum sem hafa haft mikil áhrif á þróun og skilning jafnréttishugtaksins í pólitísku samhengi.  

Með auknum áhrifum nýfrjálshyggju, alheimsvæðingu og auknum fólksflutningum á milli 

landa hefur orðið stefnubreyting í jafnréttismálum á heimsvísu. Stefnubreytingin felst í 

áherslu á samfélagslega meðtalningu og jöfnum tækifærum til þátttöku á vinnumarkaði og 

ákvarðanatöku á pólitískum vettvangi. Jafnrétti í þessum skilningi byggir á viðurkenningu 

margbreytileika og margs konar jafnrétti. Jafnréttishugtakið, sem áður beindi sjónum einkum 

að kyngervi og stétt, er víkkað til þess að ná yfir ójafnrétti vegna uppruna, kynhneigðar, 

fötlunar og aldurs. Opinberar stefnur sem notast við sértækar aðgerðir og einblína á bann við 

mismunun eru taldar vænlegar til þess að koma á jafnrétti. Þessi áhersla á „lóðrétt“ jafnrétti 

leysir af hólmi áherslu á „lárétt“ jafnrétti þar sem megináhersla hefur verið lögð á jafna 

dreifingu gæða. Jöfn dreifing gæða á sér rætur í jafnaðarstefnu þar sem einblínt er á 

efnahagslegt og kerfislægt ójafnrétti. Lögð er áhersla á jafna útkomu með jafnri dreifingu 

efnahagslegra gæða. Í opinberri stefnumótun var sjónum fyrst og fremst beint að 

efnahagslegu ójafnrétti og aðgerðir áttu að miða að því að útrýma fátækt. Opinber 

stefnumótun hefur semsagt í auknum mæli, undir áhrifum alheimsvæðingar og nýfrjáls-

hyggju, einblínt á jöfn tækifæri í stað áherslu jafnaðarstefnu fyrri ára á jafna dreifingu gæða 

(Kantola og Squires, 2010). Muninn á hugtökunum jafnræði og jafnrétti má ræða í þessu 

sambandi. Jafnrétti tengist umfjöllun hér að framan um jafna útkomu og jafna dreifingu 

gæða. Jafnræði felur aftur á móti í sér að allir hafi þau úrræði sem þeir þurfa. Ójöfn dreifing 

gæða er þá skoðuð á einstaklingsgrundvelli, eða á grundvelli afmarkaðrar hópaskiptingar, og 

réttlæti felst í því að allir hafi jafna möguleika til þess að nýta sér sömu úrræði og gæði 

(DeJaeghere og Wiger, 2013). 

Innan feminískra fræða hafa kenningar um samtvinnun mismununarbreyta náð mikilli 

útbreiðslu. Hugtakinu samtvinnun mismununarbreyta var upphaflega einkum ætlað að ögra 

ríkjandi hvítum, millistéttar femínisma. Sjónum var beint að undirskipun kvenna innan 

femínisma þar sem hugtökin kynþáttur, stétt og kyngervi voru tvinnuð saman. Hugtakið 

hefur í auknum mæli verið stofnanavætt og yfirfært á opinbert jafnréttisstarf. Samtvinnun 

mismununarbreyta byggir á hugmyndum um útvíkkun jafnréttishugtaksins eða jafnrétti 

margbreytileikans. Útvíkkun jafnréttishugtaksins felur í sér að jafnréttisstarf nær einnig yfir 

jafnréttisbaráttu minnihlutahópa, svo sem samkynhneigðra, fatlaðra, innflytjenda og 

aldraðra (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). Hugtakið samtvinnun mismununarbreyta hefur 

haft áhrif á pólitíska stefnumótun þar sem það er meðal annars notað við gerð 
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mannréttindastefna sem í sumum tilfellum hafa leyst af hólmi fyrri jafnréttisstefnur sem 

áður höfðu kyngervi sem útgangspunkt (Carbin og Edenheim, 2013).  

2.1 Þrjár víddir réttlætis 

Nancy Fraser hefur fjallað um þrjár víddir réttlætis sem hún segir vera efnahagslegt, 

menningarlegt og pólitískt. Krafan um efnahagslegt réttlæti byggist á jafnri dreifingu gæða 

(e. redistribution) sem og að afnema formlegar hindranir og útilokun sem leiðir til hvers kyns 

efnahagslegrar undirskipunar. Um menningarlega vídd réttlætis er að ræða þegar athygli er 

beint að viðurkenningu (e. recognition) ólíkra hópa og þeirri undirskipun sem hópurinn 

verður fyrir á grundvelli sérstöðu sinnar (Fraser, 1995). Pólitísk vídd réttlætis felst í því að 

hafa rödd og sýnileika (e. representation). Sýnileiki getur skapað umhverfi þar sem 

raunveruleg þátttaka í ákvarðanatöku og meðtalning undirskipaðra hópa er möguleg 

(Keddie, 2012). Efnahagslegt, menningarlegt og pólitískt réttlæti er, samkvæmt Fraser, ekki 

hægt að skilja í sundur. Til að aðgerðir geti verið umbreytandi og stuðlað að réttlátu 

samfélagi fyrir alla verður að taka mið af öllum þremur víddum réttlætis (Fraser og Naples, 

2004; Fraser, 1995).  

Fraser (1995) ræðir í þessu sambandi um kyngervi og kynjajafnrétti. Fraser fjallar um að 

vandasamt geti verið að stuðla að jafnrétti kynja einkum vegna þess að aðgerðir sem miða að 

efnahagslegu og menningarlegu kynjajafnrétti geta verið í mótsögn við hvor aðra. 

Efnahagsleg vídd kynjajafnréttis birtist annars vegar í skiptingu starfa í launuð störf og 

ólaunuð störf og hins vegar er um að ræða skiptingu innan vinnumarkaðar í kvenna- og 

karlastörf. Ólaunuðum störfum hafa konur sinnt í meiri mæli en karlar auk þess sem 

hefðbundin kvennastörf eru gjarnan metin til lægri launa en þau störf sem karlar sinna í 

meiri mæli. Aðgerðir sem miða að efnahagslegu kynjajafnrétti byggjast þess vegna á því að 

sporna gegn kynjuðum vinnumarkaði sem felur í sér að afnema flokkun einstaklinga í ólíka 

hópa á grundvelli kyngervis. Þar með er þó ekki öll sagan sögð. Kyngervi hefur einnig 

menningarlega vídd sem birtist í undirskipun kvenlægra eiginleika þar sem karllæg viðmið 

eru ríkjandi. Menningarleg vídd kynjajafnréttis felur í sér viðurkenningu kvenlegra eiginleika 

og kröfu um jafnrétti á grundvelli kyngervis.  

Jöfn dreifing gæða óháð kyngervi felst þannig í því að afnema flokkun eftir kyngervi. 

Viðurkenning kvenlægni byggir aftur á móti á því að ítreka þessa sömu flokkun og beinir 

sjónum að sérstöðu á grundvelli kyngervis. Þó svo að það sé nauðsynlegt að beina sjónum að 

bæði efnahagslegri og menningarlegri vídd kynjajafnréttis geta aðgerðirnar sem stuðla eiga 

að því verið í mótsögn við hvor aðra. Fraser bendir á að mögulega sé þessi vandi aldrei 

leystur að fullu en til þess að minnka hann sé vænlegast að úrræði sem beinast að jafnri 

dreifingu gæða taki mið af jafnræðisstefnu og úrræði sem miða að viðurkenningu 
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kynjajafnréttis verða að byggja á því að afbyggja karllægni og brjótast út úr tvíhyggju. 

Aðgerðirnar verða semsagt að vera umbreytandi (e. transformative). Umbreytandi aðgerðir 

hafa það að markmiði að stuðla að jafnri dreifingu gæða með því að umbreyta undirliggjandi 

valdakerfi (Fraser, 1995). Aðgerðir sem eiga að stuðla að kynjajafnrétti í menntun og 

skólastarfi þurfa þess vegna að taka mið af þremur víddum jafnréttis. Til þess að vera 

umbreytandi þurfa þær jafnframt að tengjast þannig að þær vinni saman.  

Í hinu opinbera rými (e. public sphere), samkvæmt Fraser (1990), hefur orðræða 

millistéttarinnar orðið ríkjandi. Samhliða ríkjandi rými millistéttarinnar hafa síðan orðið til 

mörg andstöðurými (e. counterpublics). Fraser bendir á að átök á milli hins ríkjandi opinbera 

rýmis millistéttarinnar og ólíkra andstöðurýma hafi alltaf verið til staðar. Í sögulegu samhengi 

hefur hið opinbera rými millistéttarinnar verið karllægt og útilokað konur og aðra jaðarsetta 

hópa frá þátttöku og áhrifum. Þó svo ekki sé lengur um formlega útilokun að ræða er 

þátttaka ekki jöfn. Jaðarsettir hópar hafa ekki rödd í hinu opinbera millistéttarrými og þar 

með er undirskipun þeirra viðhaldið. Innan andstöðurýma geta aftur á móti orðið til hugtök 

yfir sameiginlega reynslu sem gefur jaðarsettum hópum ákveðna rödd. Þess vegna segir 

Fraser (1990) að til þess að jafna þátttöku þegna í lýðræðisþjóðfélagi þurfi að gera ráð fyrir 

að mörg opinber rými geti starfað samtímis á eigin forsendum. Andstöðuorðræða (e. 

counterdiscourse) verður til innan þessara rýma og felur í sér hugmyndir um félagslegan 

raunveruleika einstaklinga innan sama rýmis. Innan andstöðurýmis hafa til dæmis orðið til 

hugtök sem feminístar nota til að lýsa félagslegum raunveruleika kvenna eins og kynferðisleg 

áreitni, nauðgunarmenning og glerþakið. Þannig hefur orðið mögulegt að koma orðum á 

félagslegt óréttlæti.  
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3 Aðferðir, gögn og framkvæmd 

3.1 Gögn 

Gögnin sem stuðst er við í þessari rannsókn eru af þrennum toga. Í fyrsta lagi er um að ræða 

opinber stefnumótunarskjöl um menntamál. Í opinberri stefnumótun felast öll opinber 

stefnumótunarskjöl stjórnvalda í menntamálum. Opinber stefna stjórnvalda í menntamálum 

birtist meðal annars í lögum og reglugerðum er varða menntamál og námskrám. Gagnrýninni 

orðræðugreiningu er beitt við greiningu á opinberri stefnumótun stjórnvalda sem birtist í 

lögum og námskrá. Samkvæmt Ball (1993) geta opinber stefnumótunarskjöl annars vegar 

verið skrifaður texti sem skólum er ætlað að túlka og útfæra í daglegu skólastarfi. Hins vegar 

getur opinber stefna stjórnvalda verið orðræða. Vald orðræðunnar felst í því að í opinberri 

stefnumótun birtist ákveðinn sannleikur og þekking sem hafinn er yfir gagnrýni. Opinber 

stefnumótun gefur því ekki mikið rými til þess að hugsa öðruvísi um hvernig skólastarf á að 

vera og skólar þurfa að starfa innan þess ramma sem orðræðan setur þeim. Skólastarf er 

undir áhrifum frá orðræðu opinberrar stefnumótunar sem getur bæði stuðlað að og komið í 

veg fyrir breytingar. Með gagnrýninni greiningu á opinberri stefnumótun er ekki aðeins 

einblínt á það sem er sagt og skrifað heldur er lögð áhersla á að skilja hvernig ákveðnar 

fullyrðingar verða til í stefnumótunarferlinu.  

Þau gögn sem lögð voru til grundvallar þegar skoðuð var orðræða af hálfu hins opinbera 

voru annars vegar núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin var út árið 2011 og 

endurútgefin með greinasviðum árið 2013. Samhliða útgáfu Aðalnámskrár var gefin út ritröð 

um grunnþætti menntunar og er ritið um grunnþáttinn jafnrétti hluti af gögnunum í þessu 

verkefni. Hins vegar voru skoðuð núgildandi lög um grunnskóla frá árinu 2008. Auk laganna 

sjálfra voru skoðaðar innsendar umsagnir um lagafrumvarpið. Opinber stefnumótunarskjöl 

eru sett í samhengi við skrif fræðimanna og umræðu meðal fagstéttarinnar sem hefur átt sér 

stað samhliða mótun stefnu stjórnvalda hvað viðkemur kynjajafnrétti í skólastarfi.  

Í öðru lagi var lögð til grundvallar umfjöllun í veftímaritinu Skólavörðunni. Greining 

einskorðaðist við alla útgáfu Skólavörðunnar síðastliðinn áratug og skoðuð var umræða um 

kynjajafnrétti í menntun. Um er að ræða 38 tölublöð allt frá fyrsta tölublaði ársins 2009 og til 

og með síðasta tölublaðs ársins 2019. Skólavarðan er veftímarit um skóla- og menntamál 

sem gefið er út af Kennarasambandi Íslands og er tímaritið málgagn kennarasambandsins. Í 

Skólavörðunni birtist umræða um skólastarf í leik-, grunn- og framhaldsskólum auk 

umfjöllunar um kennaranám og ýmsar hliðar kennarastarfsins. 

Í þriðja lagi liggja til grundvallar rannsóknir og skrif fræðimanna um kynjajafnrétti í 

menntun og skólastarfi. Skoðaðar voru rannsóknir þar sem tengjast fræðasvið kynjafræða og 

menntunar. Val á fræðilegum skrifum og rannsóknum var einskorðað við umfjöllun um kyn 
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eða kyngervi og skólastarf. Um er að ræða skrif sem gefin hafa verið út síðastliðinn áratug, 

eða frá árinu 2009 til og með ársins 2019. Rannsóknirnar eru 15 talsins og hafa þær ýmist 

verið birtar af Netlu – veftímariti um uppeldi og menntun eða Tímariti um uppeldi og 

menntun. Auk þess liggja tvær útgefnar bækur greiningu til grundvallar en það er bókin 

Karlmennska og jafnréttisuppeldi eftir Ingólf Ásgeir Jóhannesson (2004) og greinasafnið 

Kynjamyndir í skólastarfi sem þær Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís 

Þórðardóttir ritstýra. Kynjamyndir í skólastarfi var fyrst gefin út árið 2005 en endurútgefin 

árið 2012. Efni kafla bókarinnar er óbreytt en 2. útgáfa var gefin út á rafrænu sniði með 

nýjum inngangi. Það er sú útgáfa sem notast er við í þessu verkefni. Bækurnar voru báðar 

gefnar út utan þess tímaramma sem lagt var upp með í upphafi en ástæða þess að þær eru 

hluti af gögnunum er fyrst og fremst að fræðilegar rannsóknar á sviðinu eru ekki svo margar 

auk þess sem efni þeirra á enn við í dag og er gagnlegt í umfjöllun um kynjajafnrétti í 

menntun og skólastarfi. 

Ákveðið var að einskorða greiningu við umfjöllun, fræðigreinar og umræðu í 

Skólavörðunni, sem hefur verið birt á árunum 2009-2019. Tímabilið var valið vegna þess að á 

undanförnum árum hafa verið miklar breytingar í samfélaginu í átt að auknu jafnrétti, 

einkum kynjajafnrétti og er menntun þar ekki undanskilin. Stærsta skrefið má segja að hafi 

verið tekið með núgildandi Aðalnámskrá sem gefin var út árið 2011 þar sem jafnrétti er til 

dæmis einn af sex grunnþáttum menntunar. Því er áhugavert að skoða hvort og þá hvernig 

umræða um kynjajafnrétti í menntun, meðal fagstéttarinnar annars vegar og innan fræðanna 

hins vegar, hafi á einhvern hátt breyst eftir útgáfu núgildandi aðalámskrár. Það ber að hafa í 

huga að þegar rætt er um orðræðu meðal fagstéttarinnar, líkt og hún birtist í Skólavörðu, 

endurspeglar sú umfjöllun ekki endilega viðhorf eða orðræðu í öllu skólastarfi. Út frá 

gögnunum er ekki hægt að yfirfæra það sem þar kemur fram yfir á allt skólastarf. Gögnin 

geta samt gefið ákveðnar vísbendingar um það hvað er efst á baugi varðandi menntun og í 

skólastarfi á hverjum tíma. 

3.2 Gagnrýnin orðræðugreining 

Við gagnagreiningu er notast við aðferðir gagnrýninnar orðræðugreiningar. Gögn og 

niðurstöður eru jafnframt túlkaðar í ljósi femínískra póststrúktúralískra kenninga auk þess 

sem nýttar eru hugmyndir Michel Foucault um orðræðu, þekkingu og vald. 

Póststrúktúralistar leggja ríka áherslu á mikilvægi orðræðu þegar kemur að mótun 

veruleikans. Innan póststrúktúralisma er tungumálið talið vera félagslegt fyrirbæri og hefur 

það áhrif á hvernig við skiljum heiminn (Hansen, 2008). Skrif Foucault um orðræðu varpar 

ljósi á hvernig ákveðnar hugmyndir, viðhorf og fullyrðingar verða til í félags- og sögulegu 
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samhengi. Lögð er áhersla á að skilja hvernig þekking fær sess sem mikilvæg þekking og 

hverjir hafa fengið rými til að taka þátt í þeirri þekkingarsköpun (St. Pierre, 2000).  

Gagnrýnin orðræðugreining felst meðal annars í því að skoða hvernig orðræða getur haft 

áhrif á, endurskapað og breytt hugmyndafræði og viðteknum hugmyndum í samfélaginu.  

(Fairclough, 2003). Með því að nota aðferðir gagnrýninnar orðræðugreiningar má líta 

gagnrýnum augum á hugmyndir og upplýsingar sem gjarnan er tekið sem gefnum. 

Orðræðugreining getur því verið áhrifarík leið til að skilja stöðu kynja í samfélaginu (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2006). Gagnrýnin orðræðugreining hefur verið nýtt innan femínísks 

póststrúktúralisma til þess að greina þau valdatengsl sem orðræða býr til og þannig koma 

auga á tækifæri til þess að breyta þeim og umbreyta feðraveldinu (Weedon, 1997). 

Markmiðið með því að nota þessa aðferð í þessu verkefni er að kafa undir yfirborðið og 

varpa ljósi á birtingarmyndir orðræðu um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi á þrenns 

konar vettvangi og hvort, og þá hvernig, þær eru líkar eða ólíkar, vísa í hvor aðra eða eru 

mögulega í mótsögn við hvor aðra. Samkvæmt Fairclough (2001) felst gagnrýnin 

orðræðugreining í því að varpa ljósi á hvernig orðræða býr til, mótar og viðheldur ólíkri 

valdastöðu sem gjarnan birtist í félagslegum samskiptum. Tilgangur gagnrýninnar 

orðræðugreiningar er að auka meðvitund um hvernig sumir fá völd yfir öðrum í krafti 

orðræðunnar en meðvitund er fyrsta skref í átt að frelsun undan valdi annarra. Við tökum öll 

þátt í að skapa orðræðu, oft ómeðvitað, þess vegna er gagnrýni afar mikilvæg þegar orðræða 

er skoðuð og aðferðum orðræðugreiningar beitt. Kynjajafnrétti í menntun snýst að miklu 

leyti um aukna meðvitund, breytt viðhorf og gagnrýna hugsun. Því tel ég vel við hæfi að 

notast við rannsóknaraðferð sem byggir að miklu leyti á þessum atriðum. 

3.3 Greiningarrammi 

Gagnagreining fólst í skipulagðri skoðun á opinberum stefnumótunarskjölum og þeim 

tölublöðum Skólavörðunnar sem lágu til grundvallar. Við greiningu var sjónum sérstaklega 

beint að því sem segir um kyn, kyngervi, jafnrétti, kynjajafnrétti og kynja- og jafnréttis-

fræðslu. Fræðilegum skrifum og fyrirliggjandi rannsóknum þar sem fjallað var um 

kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi var safnað saman, þau lesin og helstu niðurstöður 

þeirra dregnar saman. Við gagnagreiningu var leitast við að finna þrástef í orðræðunni sem 

síðan voru flokkuð í þemu. 

Við greiningu á gögnunum var notast við hugmyndir Nancy Fraser um réttlæti eins og þau 

eru útskýrð hér að framan í fræðilegum kafla. Þau hugtök sem hún hefur sett fram um þrjár 

víddir réttlætis voru notuð sem rammi utan um greiningu á gögnunum sem lögð voru til 

grundvallar. Orðræða á þremur vettvöngum um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi var 

greind eftir því hvort um væri að ræða jafna dreifingu gæða (redistribution), viðurkenningu 
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(recognition) eða sýnileika (representation). Þannig má greina hvort um sé að ræða 

efnahagslega, menningarlega eða pólitíska vídd jafnréttis samkvæmt Fraser (1995). 

Meðfylgjandi tafla sýnir hugtökin auk þess sem settar eru fram ákveðnar mælastikur sem 

ætlað er að skilgreina og sýna að um tiltekið hugtak sé að ræða. Hér á eftir verða 

mælistikurnar og birtingarmyndir þeirra útskýrðar.   

Tafla 1. Greiningarhugtök og mælistikur 

Hugtak Mælistika 

Jöfn dreifing gæða (e. redistribution) 

• Jafnrétti 
 

Lagalegt jafnrétti 

Launatengt jafnrétti 

Kynjað náms- og starfsval  

Jafnt aðgengi 

Viðurkenning (e. recognition) 

• Jafnræði 

Jafnrétti í víðum skilningi 

Jafnir möguleikar 

Bann við mismunun 

Sérstaða ólíkra hópa 

Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika 

Sýnileiki (e. representation) Kynjafræði sem náms- og fræðigrein 

Gagnrýnin skoðun á viðtekinni þekkingu og 

þekkingarsköpun 

Fjölbreyttar fyrirmyndir 

Í töflu 1 má sjá hugtökin sem fjallað var um í fræðilegum hluta verkefnisins og mælistikur 

þeirra. Jöfn dreifing gæða verður metin út frá þeim tilvikum þegar fjallað er um lagalegan 

rétt og launatengt jafnrétti. Sem dæmi um áherslu á launatengdan rétt og jafna dreifingu 

gæða er krafan um að uppræta kynjaðan vinnumarkað (Fraser, 1995). Í því felst áhersla á að 

afbyggja skiptingu vinnumarkaðarins í karla- og kvennastörf og að einstaklingar af ólíkum 

kynjum séu taldir jafn verðmætir starfskraftar. Jöfn dreifing gæða verður einnig metin út frá 

þeim tilvikum þar sem fjallað er um lagalegan rétt þar sem áhersla er lögð á að afnema 

formlegar og kerfislægar hindranir.       

Viðurkenning verður metin út frá þeim tilvikum þar sem um víða skilgreiningu á jafnrétti 

er að ræða. Ein birtingarmynd jafnréttis í víðum skilningi er umfjöllun um grunnþáttinn 

jafnrétti. Í umfjöllun um grunnþáttinn jafnrétti er jafnréttishugtakinu ætlað að ná yfir margs 

konar jafnrétti, meðal annars kynjajafnrétti. Þegar fjallað er um grunnþáttinn jafnrétti í 

Skólavörðunni virðist þó sjónum sjaldan beint sérstaklega að kynjajafnrétti og virðist sem víð 
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skilgreining á jafnréttishugtakinu dragi úr mætti kynjajafnréttis. Viðurkenning verður 

jafnframt metin út frá tilvikum þar sem lögð er áhersla á jafna möguleika og bann við 

mismunun. Dæmi um áherslu á jafna möguleika og bann við mismunun er umfjöllun í 

gögnunum um að sporna við kynjuðu náms- og stafsvali í því sjónarmiði að jafna möguleika 

kynja. Jafnréttisaðgerðir sem taka mið af viðurkenningu eru einnig metnar út frá því þegar 

einblínt er á misrétti sem tiltekinn hópur verður fyrir á grundvelli sérstöðu sinnar. Þegar 

einblínt er á sérstöðu hópa er hætta á því að umfjöllun einkennist af alhæfingum sem aftur 

skapar enn skarpari skil á milli hópa (Fraser og Naples, 2004). Slík hópaskipting getur verið 

byggð á hefðbundnum hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem litaðar eru af 

eðlishyggju. Ein birtingarmynd hugmynda um karlmennsku og kvenleika sem byggja á 

eðlishyggju er drengjaorðræðan og umfjöllun um meinta kvenvæðingu skólastarfs. Áhersla á 

kynjamun og sérstöðu þess sem er annars vegar karlmannlegt og hins vegar kvenlegt byggir 

því á viðurkenningu (Fraser, 1995).     

Sýnileiki verður metinn út frá þeim tilvikum þar sem fjallað er um kynjafræði sem náms- 

og fræðigrein. Ein birtingarmynd þess er áhersla á að skapa kynjafræði sess í 

kennaramenntun. Með því fær kynjajafnrétti ákveðna rödd og getur haft áhrif á mótun 

þekkingar og viðhorfa (Fraser, 1995). Sýnileiki verður einnig metinn í þeim tilvikum þegar 

áhersla er lögð á gagnrýna skoðun á viðtekinni þekkingu og þekkingarsköpun. Umfjöllun um 

kynjakerfið er til dæmis ein birtingarmynd gagnrýninnar skoðunar á viðtekinni þekkingu. 

Sýnileiki verður einnig metinn út frá áherslu á nauðsyn fjölbreyttra fyrirmynda. Þegar lögð er 

áhersla á nauðsyn þess að börn og ungmenni hafi fjölbreyttar fyrirmyndir er sjónum beint að 

því að einstaklingar sem tilheyra minnihlutahóp séu sýnilegir og hafi rödd. Ein birtingarmynd 

þess er umfjöllun um að fjölga þurfi karlkyns kennurum í kennslu yngri barna.  
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4 Niðurstöður 

Niðurstöðum er skipt í þrjá kafla. Fyrsti kafli fjallar um opinbera stefnumótun og sagt verður 

frá þeim þemum sem greind voru. Í öðrum kafla er sagt frá þeim þemum sem greind voru í 

Skólavörðunni og í þriðja kafla verður sagt frá þemum sem greind voru innan fræðanna. 

Orðræðurnar eru dregnar saman í hverjum kafla. Í umræðukafla eru niðurstöður ræddar 

nánar og sagt frá því hvar orðræðurnar mætast og vísa í hver aðra.  

4.1 Opinber stefnumótun 

Fjallað verður um þrjú þemu sem birtust í opinberri stefnumótun stjórnvalda um 

kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi. Þau eru jafnrétti í víðum skilningi, jafnir möguleikar 

og bann við mismunun og jafnréttismenntun.  

4.1.1 Jafnrétti í víðum skilningi - jafnræðisorðræða 

Árið 2008 voru samþykkt núgildandi lög um grunnskóla (nr. 91/2008) en í þeim er lögð meiri 

áhersla á jafnrétti en áður. Í 2. gr. laganna segir að starfshættir skuli meðal annars mótast af 

jafnrétti og í 25. gr. komu inn þau nýmæli að sérstaklega er minnst á jafnréttismál: 

Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í íslensku, íslensku 

sem öðru tungumáli eða íslensku táknmáli, stærðfræði, ensku, dönsku eða öðru 

Norðurlandamáli, list- og verkgreinum, náttúrugreinum, skólaíþróttum, 

samfélagsgreinum, jafnréttismálum, trúarbragðafræði, lífsleikni og upplýsinga- 

og tæknimennt (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Sérstaklega var fjallað um kynjajafnrétti í innsendri umsögn Jafnréttisstofu um 

lagafrumvarpið. Í umsögn sinni minnti Jafnréttisstofa á ákvæði jafnréttislaga (nr. 10/2008) 

um jafnréttisfræðslu í skólakerfinu og sagði rannsóknir sýna að töluverður misbrestur væri 

þar á. Því væri nauðsynlegt að vísa með skýrum hætti til þessara ákvæða jafnréttislaga. 

Stofan hvatti menntamálanefnd til að fara vel yfir öll frumvörp um skóla til að tryggja að 

ákvæða jafnréttislaga um skólastarf yrði gætt. Í umsögn Jafnréttisstofu er jafnframt lögð 

áhersla á að kveða þurfi skýrar að orði um jafnrétti kynja (Jafnréttisstofa, 2008). Upphaflega 

var ákvæði um jafnréttisfræðslu ekki að finna í frumvarpinu en orðinu „jafnréttismálum“ var 

bætt inn í frumvarpið eftir að menntamálanefnd gerði breytingartillögu þess efnis. Svo virðist 

sem tillögur Jafnréttisstofu hafi að einhverju leyti verið hafðar til hliðsjónar við gerð laganna 

en athygli vekur að þær tillögur sem sneru sérstaklega að jafnrétti kynja náðu ekki inn í 

endanlega gerð laganna. Rannsóknarstofa um jafnrétti, kyngervi og menntun sendi 

fyrirspurn til menntamálaráðuneytis um hvað nýtt ákvæði í grunnskólalögum um 
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jafnréttismál sem grein í grunnskóla merkti. Meðal annars var spurt hvort að um væri að 

ræða jafnrétti í víðri merkingu og hvort að um sérstaka áherslu á kynjajafnrétti væri að ræða. 

Í svari menntamálaráðuneytis kemur fram að ef með hugtakinu jafnréttismál væri eingöngu 

vísað til kynbundins jafnréttis hefði þurft að kveða skýrt á um það. Ljóst er af svari 

menntamálaráðuneytis að um víða skilgreiningu á jafnrétti er að ræða og kynjajafnrétti er 

einn hluti þess (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011).  

Aðalnámskrá er ætlað að útfæra nánar ákvæði laga en hún á líka að vera stjórntæki til að 

fylgja þeim eftir. Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla má sjá meiri áherslu en áður á 

jafnrétti. Jafnrétti er til dæmis einn af grunnþáttum menntunar en grunnþættirnir og 

hugmyndir þeirra eiga að fléttast inn í allt skólastarf og endurspeglast í starfsháttum, 

samskiptum og skólabrag (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í sameiginlegum 

hluta Aðalnámskrár er útskýrt hvað felst í jafnréttismenntun og hugtakið jafnrétti er 

skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Jafnréttismenntun vísar í senn til inntaks kennslu, námsaðferða og 

námsumhverfis. Jafnrétti er regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta. Hér á 

eftir er upptalning nokkurra þeirra í stafrófsröð: Aldur, búseta, fötlun, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, 

ætterni, þjóðerni. Á öllum skólastigum á að fara fram menntun til jafnréttis þar 

sem fjallað er um hvernig ofangreindir þættir geta skapað mismunun eða 

forréttindi í lífi fólks (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 21).  

Jafnrétti er skilgreint sem regnhlífarhugtak sem nær til margra þátta, þar á meðal kyns. 

Segja má að í Aðalnámskrá sé fjallað um jafnrétti í víðum skilningi og að um sé að ræða 

jafnræðisorðræðu. Fjallað er um jafnrétti sem regnhlífarhugtak sem ætlað er að ná yfir 

marga þætti og í skólastarfi skal sérstaklega beina sjónum að því hvernig þeir þættir sem upp 

eru taldir geti leitt til mismununur sumra og forréttinda annarra. Einblínt er á að sérstaða 

hópsins leiði til mismununar eða forréttinda og því er um birtingarmynd menningarlegrar 

víddar réttlætis, viðurkenningu, að ræða (Fraser, 1995).  

Jafnrétti er einn af sex grunnþáttum menntunar sem samkvæmt núgildandi Aðalnámskrá 

eiga að vera sýnilegir í öllu skólastarfi. Samhliða útgáfu Aðalnámskrár var gefin út ritröð þar 

sem sérstaklega er fjallað um alla grunnþættina. Í riti um grunnþáttinn jafnrétti er 

jafnréttishugtakið skilgreint á eftirfarandi hátt: 

Þegar rætt er um jafnrétti í daglegu tali er oft átt við stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla – kynjajafnrétti. Hinsvegar er jafnréttishugtakið víðfeðmara og nær til 

mun fleiri þátta. Í aðalnámskrá eru nokkrir þeirra tilteknir en það eru aldur, 
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búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, 

trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 8). 

Jafnrétti er skilgreint á víðan hátt og er ætlað að ná yfir marga þætti, meðal annars jafnrétti 

kynja. Víð skilgreining á jafnréttishugtakinu byggir á hugmyndinni um jafnrétti fyrir alla. Í 

þeirri skilgreiningu á jafnrétti felst að jafnréttisaðgerðir eigi að stuðla að viðurkenningu 

jaðarsettra hópa (Fraser, 1995). Nánari útskýringu á jafnréttishugtakinu og tengingu þess við 

hugtökin mismunun og misrétti má einnig finna í umfjöllun um grunnþáttinn jafnrétti: 

Hugtakið jafnrétti er líka nátengt hugtökunum mismunun og misrétti, 

jafnréttishugtakið gengur gegn mismunun og gerir ráð fyrir að sambærileg atvik 

fái sambærilega meðferð. Ólík tilvik geta kallað á sérstakan stuðning eða 

mismunandi meðferð til að jafnréttis sé gætt. (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson 

og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 8). 

Í þessari tilvitnun er bent á að jafnrétti felist í því að allir fái það sem þeir þurfa til þess að 

standa jöfnum fæti og virðist sem um áherslu á jafnræði sé að ræða frekar en jafnrétti. Bann 

við mismunun felur í sér að beita þurfi aðgerðum viðurkenningar samkvæmt Fraser (1995). 

Hér hefur verið fjallað um víða skilgreiningu opinberrar stefnumótunar á jafnréttishugtakinu. 

Þegar jafnrétti er er skilgreint á víðan hátt og jafnréttishugtakinu ætlað að ná yfir marga 

hópa byggja jafnréttisaðgerðir á viðurkenningu (Fraser, 1995). Í umfjöllun Aðalnámskrár um 

jafnréttismenntun er sjónum einkum beint að þeirri undirskipun sem hópar verða fyrir á 

grundvelli sérstöðu sinnar og tekið er mið af menningarlegri vídd jafnréttis. Ríkjandi orðræða 

um jafnrétti í víðum skilningi bendir til þess að frekar sé um að ræða jafnræði en jafnrétti. 

Skilningur á jafnréttishugtakinu hefur áhrif á það hvaða aðgerðir er notast við til þess að 

stuðla að jafnrétti. Jafnrétti í víðum skilningi byggir á kröfu um jafnrétti fyrir ólíka hópa. 

Vandinn við að koma öllu undir jafnrétti er að ekki er gert ráð fyrir margbreytileika innan 

hópsins sem jafnréttið nær til. Með því að einblína á sérstöðu hópa þegar kemur að misrétti 

er gert ráð fyrir að allir innan hópsins séu eins og þarfnist þess sama. Það felur líka í sér að 

dregið er fram mun á milli hópa sem getur búið til farveg fyrir hugmyndir eðlishyggju sem 

síðan getur leitt til frekara óréttlætis (Keddie, 2012).  

4.1.2 Jafnir möguleikar og bann við mismunun 

Í grunnskólalögum er tvisvar sinnum sérstaklega talað um kyn. Annars vegar eru talin upp 

atriði sem leggja skal áherslu á í aðalnámskrá og þar segir: „Í aðalnámskrá skal m.a. leggja 

áherslu á: Undirbúning beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og 

atvinnulífi“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Hins vegar er fjallað um markmið náms og 
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kennslu og starfshætti: „Markmið náms og kennslu og starfshættir í grunnskóla skulu vera 

þannig að komið sé í veg fyrir mismunun vegna uppruna, kyns, kynhneigðar, búsetu, stéttar, 

trúarbragða, heilsufars, fötlunar eða stöðu að öðru leyti“ (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Samkvæmt grunnskólalögum felst kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi í því að 

undirbúa bæði kyn jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu auk þess sem koma á veg fyrir 

mismunun, meðal annars vegna kyns. Kynjajafnrétti felst í því að kynin hafi sömu tækifæri og 

möguleika. Jafnréttisaðgerðir eiga að miða að því að allir hafi jafna möguleika en það þýðir 

ekki að allir fái jafnt, þ.e. jafna útkomu. Áherslan sem lögð er á bann við mismunun er 

birtingarmynd viðurkenningar þar sem einblínt er á að koma í veg fyrir mismunun sem 

verður á grundvelli þess að tilheyra tilteknum hóp (Fraser, 1995). Þegar rætt er um bann við 

mismunun er sjónum frekar beint að jöfnum rétti einstaklinga en kerfislægu ójafnrétti 

(Kantola og Squires, 2010). Hér er því um viðurkenningu og menningarlega vídd jafnréttis að 

ræða (Fraser, 1995). Í Aðalnámskrá er sérstaklega talað um kyn og kynjajafnrétti og í því 

sambandi er vísað í jafnréttislög: 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla eru skýr ákvæði um að á 

öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem m.a. 

sé lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem 

fjölskyldu- og atvinnulífi. Áherslu ber að leggja á að drengir og stúlkur eigi sem 

víðtækasta og jafnasta möguleika. Hvergi í skólastarfinu, í inntaki né 

starfsháttum, ættu að vera hindranir í vegi hvors kynsins. Mikilvægt er að í öllu 

skólastarfi, jafnt í kennslustundum sem í öllum samskiptum, séu þessi ákvæði 

jafnréttislaga höfð að leiðarljósi. Jafnframt er mikilvægt að draga fram að margir 

búa við margþætta mismunun þegar fleiri slíkir þættir tvinnast saman, til dæmis 

kyn og fötlun, kynhneigð og þjóðerni, aldur og búseta. Í þessu skyni er eðlilegt að 

nýta sé í skólastarfinu þekkingu sem nýjar fræðigreinar svo sem kynjafræði, 

hinseginfræði, fjölmenningarfræði og fötlunarfræði, hafa vakið athygli á 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 22). 

Þar sem sjónum er sérstaklega beint að kyni og kynjajafnrétti er annars vegar um að ræða 

birtingarmynd jafnrar dreifingar gæða en lögð er áhersla á jafna möguleika og afnám 

formlegra hindrana. Auk þess er bent á margþætta mismunun og sjónum er beint að þeirri 

stöðu sem leiðir til undirskipunar í stað þess að einblínt sé á tiltekinn hóp í einangrun. Hins 

vegar er um að ræða birtingarmynd sýnileika þar sem þekking nýrra fræðigreina, þar á meðal 

kynjafræði, fær ákveðinn sess í skólastarfi. Með því að gefa kynjafræði sess innan menntunar 

öðlast kynjajafnrétti rödd og tækifæri skapast til að hafa áhrif á þekkingarsköpun. 
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Náms- og starfsráðgjafar gegna mikilvægu hlutverki við að uppfylla bæði ákvæði laga og 

Aðalnámskrár er varðar undirbúning beggja kynja undir virka þátttöku í samfélaginu, einkum 

atvinnulífi. Í Aðalnámskrá grunnskóla er gerð sérstaklega grein fyrir hlutverki náms- og 

starfsráðgjafa: 

Náms- og starfsráðgjafar geta aðstoðað nemendur við að vinna úr upplýsingum 

um nám sitt og leiðbeint þeim við áframhaldandi nám og starf. Jafnrétti ber að 

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

fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla og störf af ýmsu tagi. Leitast skal 

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

hefðbundin karla- eða kvennastörf. Nauðsynlegt er að kynna fyrir nemendum ný 

störf og þróun starfa sem fylgja breytingum í nútímasamfélagi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 47).  

Í umsögn um lagafrumvarp til grunnskólalaga árið 2008 benti Félag náms- og starfsráðgjafa á 

að til þess að hægt væri að uppfylla ákvæði um náms- og starfsráðgjöf, m.a. um undirbúning 

beggja kynja jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi, þyrfti að 

tryggja náms- og starfsráðgjöfum starfsgrundvöll innan grunnskólans. Þá þyrfti að koma til 

stóraukin útgáfa á námsefni í náms- og starfsfræðslu ásamt ítarlegu upplýsingakerfi um nám 

og störf (Félags náms- og starfsráðgjafa, 2008). Undir þetta tekur námsnefnd í MA námi í 

náms- og starfsráðgjöf sem bendir jafnframt á í umsögn sinni að aðeins helmingur 

grunnskólanemenda fái náms- og starfsfræðslu og oftast einungis í 10. bekk. Ekki hafi verið 

hægt að uppfylla þetta frá því að ákvæði um náms- og starfsfræðslu komu inn í 

grunnskólalög árið 1991. Námsnefndin segir að ef það á að ná þessum markmiðum sé ljóst 

að bæta þurfi þau verkfæri sem náms- og starfsráðgjafar og náms- og starfsfræðslukennarar 

eiga aðgang að (Námsnefnd í MA-námi í náms- og starfsráðgjöf, 2008). 

Þau ákvæði sem náms- og starfsráðgjöfum er meðal annars ætlað að framkvæma felast í 

að sporna við kynjuðu náms- og starfsvali. Þegar rætt er um kynjað náms- og starfsval er 

verið að leggja áherslu á jafnræði. Krafan um að sporna við kynjuðu náms- og starfsvali er að 

kynin eigi að hafa sömu möguleika þegar kemur að því að velja sér náms- og starfsvettvang 

og valið á að vera frjálst. Áherslan á jafna möguleika felur í sér að afnema hvers kyns 

hindranir sem standa í vegi einstaklinga af ákveðnu kyni. Jafnréttisaðgerðir taka því mið af 

viðurkenningu samkvæmt Fraser (1995). Jafnir möguleikar tryggja þó ekki jafna útkomu og er 

því ólíklegt að takist að sporna við kynjuðum vinnumarkaði og eyða kynbundnum launamun 

ef aðeins er lögð áhersla á frjálst val og jafna möguleika.  
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4.1.3 Jafnréttismenntun  

Ákvæði um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum hefur verið í lögum um jafna stöðu og 

jafnan rétt kvenna og karla (nr. 10/2008) frá árinu 1976: 

Á öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem 

m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo 

sem fjölskyldu- og atvinnulífi (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla 

nr.10/2008). 

Þótt jafnréttislögin hafi ávallt kveðið á um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum hafa þau þó 

aldrei lagt sérstaka áherslu á fræðslu innan kennaramenntunar um jafnrétti kynjanna. Slík 

fræðsla ætti þó að vera grundvöllur fræðslu á öðrum skólastigum. Í umsögn Jafnréttisstofu 

um frumvarp laga um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda er bent á nauðsyn 

þess að allir kennarar á öllum skólastigum hefðu þekkingu á jafnréttismálum og að tilvonandi 

kennarar á öllum skólastigum fengju í námi sínu fræðslu um kynjajafnrétti (Jafnréttisstofa, 

2008). Í lögum um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda er ekki kveðið á um 

kynjafræði í kennaramenntun eða þekkingu skólastarfsfólks í jafnréttismálum. Í Aðalnámskrá 

segir að eðlilegt sé að nýta þekkingu kynjafræði í skólastarfinu en ljóst er að erfitt getur 

reynst að uppfylla ákvæði jafnréttis- og grunnskólalaga ef kennarar og kennaranemar hafa 

ekki kynnst inntaki þessara fræðigreina í kennaranámi eða endurmenntun kennara. 

Umfjöllun um að fræðigreinar eins og kynjafræði eigi að nýta í skólastarfi felur samt sem 

áður í sér ákveðinn sýnileika þar sem um er að ræða pólitíska vídd kynjajafnréttis. Um 

markmið jafnréttismenntunar segir í Aðalnámskrá: 

Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Jafnréttismenntun felur 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. (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21) 

Lögð er áhersla á að kenna börnum og ungmennum að vera gagnrýnin og sjónum er beint 

að þeim aðstæðum sem leiða til mismununar sumra og forréttinda annarra. Þessi áhersla 

fellur nokkuð vel að hugmyndum Fraser um undirskipun á grundvelli sömu stöðu (e. status 

subordination). Sjónum er beint að þeim aðstæðum sem leiða til mismununar eða 

forréttinda óháð því hvort að einstaklingur tilheyri fyrirfram ákveðnum hóp. 

Jafnréttisaðgerðir miða þannig að jafnri dreifingu gæða og viðurkenningu með því að 
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einblína á félagslega stöðu í stað þess að einblína á tiltekna sérstöðu jaðarsettra hópa 

(Keddie, 2012).  

Í Aðalnámskrá er sett fram viðmiðunarstundaskrá þar sem sett eru ákveðin viðmið um 

þær stundir sem hverju námssviði er ætlað í skólastarfinu á hverju stigi grunnskólans. Í 

viðmiðunarstundaskrá Aðalnámskrár er talað um námssviðið samfélagsgreinar en undir þær 

heyra „m.a. samfélagsfræði, saga, landafræði og þjóðfélagsfræði, trúarbragðafræði, lífsleikni, 

jafnréttismál og siðfræði ásamt heimspeki“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

51). Það er svo í höndum hvers skóla að ákveða hvaða tíma hver grein innan samfélags-

greinanna fær. Í Aðalnámskrá er inntak jafnréttismenntunar síðan útfært nánar og fjallað er 

um kennsluhætti, námsgögn og viðfangsefni sem skólinn leggur til í tenglum við 

kynjajafnrétti og segir meðal annars:  

Leggja þarf áherslu á að nám búi bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í 

samfélaginu, bæði í einkalífi, fjölskyldulífi og atvinnulífi. Kynjafræði og hugtök 

hennar eru mikilvægur þáttur í að gera nemendur meðvitaða um stöðu kynjanna 

í samfélaginu. Það varðar miklu að hvorki halli á pilta né stúlkur í þeim 

viðfangsefnum sem skólinn leggur þeim til. Öll viðfangsefni þeirra eiga að 

grundvallast á jafnræði og jafnrétti (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 38). 

Þá segir jafnframt að kennsluhættir skuli „taka mið af jafnrétti og jafnræði og mega ekki 

mismuna nemendum t.d. eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, fötlun, trúarbrögðum, 

kynhneigð eða félagslegri stöðu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 48). Í 

umfjöllun Aðalnámskrár um námsgögn segir að gæta skuli þess að þau taki mið af 

grunnþáttum menntunar „þ.e. læsi, lýðræði og mannréttindum, jafnrétti, heilbrigði og 

velferð, menntun til sjálfbærni og skapandi starfa. Námsgögn skulu höfða jafnt til beggja 

kynja og mismuna ekki einstaklingum eða hópum vegna kynferðis, kynhneigðar, búsetu, 

uppruna, litarháttar, fötlunar, trúarbragða eða félagslegrar stöðu“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 49). Áherslur laga og Aðalnámskrár á jafna þátttöku 

beggja kynja auk þess sem hvorki megi halla á stúlkur né drengi í þeim viðfangsefnum sem 

skólinn leggur til er ein birtingarmynd jafnrar dreifingar gæða þar sem jafnrétti felst í því að 

það sama eigi yfir alla að ganga.  

Hæfniviðmið Aðalnámskrár segja til um þá hæfni sem nemendur eiga að hafa náð við lok 

4., 7. og 10. bekkjar. Hæfniviðmið fyrir samfélagsgreinar tengjast grunnþáttum menntunar 

og er skipt í þrjá flokka, þ.e. reynsluheim, hugarheim og félagsheim. Enn fremur leitast þau 

við að mæta áhersluþáttum grunnskólalaga og aðalnámskrár. Kynjafræði fellur undir 

reynsluheim, undir hugarheim fellur jafnrétti og undir félagsheim fellur jafnrétti og 
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mannréttindi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 196). Í hæfniviðmiðum fyrir 

samfélagsgreinar er lögð sérstök áhersla á jafnrétti kynja, einkum kynhlutverk en þar segir:  

• Við lok 4. Bekkjar getur nemandi: Bent á dæmi um hefðbundin kynhlutverk og 

breytingar á þeim. 

• Við lok 7. Bekkjar getur nemandi: Áttað sig á ólíkum kynhlutverkum á nokkrum 

sviðum og hvernig þau mótast og breytast.  

• Við lok 10. Bekkjar getur nemandi: Beitt hugtökunum kyn, kynhneigð og 

kynhlutverk og útskýrt hvaða hlutverki þau þjóna í kyngervi einstaklinga og 

sjálfsmynd (Mennta- og menningarmálaráðueyti, 2013, bls. 201). 

Í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár er kynjajafnrétti gefið ansi þröngt rými innan um mörg 

viðmið ólíkra námsþátta innan samfélagsgreina. Þegar kemur að námsgreininni jafnréttismál 

er ekki um mjög viðamikla eða skýra útfærslu að sjá í opinberri stefnumótun. Í umfjöllun um 

jafnréttismál sem námsgrein er um að ræða áherslu á jafnrétti, og kynjajafnrétti, í menntun 

(e. gender equality in education). Lahelma (2014) bendir á að markmið opinberrar 

stefnumótunar eigi bæði að stuðla að kynjajafnrétti í menntun og kynjajafnrétti í gegnum 

menntun (e. gender equality through education). Ákvæði um námsgögn og kennsluhætti 

leggja einnig áherslu á kynjajafnrétti í menntun. Í riti um grunnþáttinn jafnrétti er lögð 

áhersla á að jafnréttismenntun eigi ekki einungis að finna þröngan samastað undir tilteknum 

námsþætti eða á sviði einnar námsgreinar heldur eigi hún að vera samofin öllu skólastarfi. 

Sérstaklega er tekið fram að jafnréttismenntun snúi ekki bara eingöngu að kynjamisrétti 

heldur eigi sanngirni og réttlæti öllum til handa að hafa að leiðarljósi:  

…bæði því formlega og óformlega. Henni á ekki einungis að finna þröngan 

samastað undir tilteknum námsþætti eða á sviði einnar námsgreinar. Hún snýr 

ekki bara að kynjamisrétti heldur öllu því sem hindrar nemendur, útilokar þá eða 

mismunar þeim í daglegu lífi og skólastarfi. Hún byggir á hugsjón um rétt barna 

og unglinga til velferðar og vellíðunar í skólum þar sem sanngirni og réttlæti 

öllum til handa eru í hávegum höfð (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 53).  

Ákvæði sem þessi vísa til þess að stuðla eigi að jafnrétti, meðal annars kynjajafnrétti, í 

gegnum menntun. Kynjajafnrétti í gegnum menntun er ætlað að ná lengra en skólastarf og 

ekki einungis bæta stöðu kvenna innan skólans heldur líka utan hans (Lahelma, 2014). 

Áhersla á að grunnþátturinn jafnrétti eigi að vera rauður þráður í gegnum allt skólastarf er 

því nokkuð skýr eins og sést ennfremur í umfjöllun um jafnréttis- og kynjagleraugu: 
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Jafnréttisgleraugun eru hjálpartæki til að greina betur áhrifavald, valdahlutföll og 

tengsl. Þau skerpa sýn okkar á þessi fyrirbæri og hjálpa okkur við að koma auga á 

mismunun þar sem hún er til staðar. Sumt blasir við þegar að er gáð, annað liggur 

ekki í augum uppi og þarfnast kerfisbundinnar athugunnar (Kristín Dýrfjörð, 

Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 51).  

4.1.4 Samantekt 

Hér að ofan hefur verið fjallað um ákvæði laga og Aðalnámskrár í skólastarfi er varða 

kynjajafnrétti. Jafnréttismál er sérstök námsgrein í lögum auk þess sem jafnrétti er einn af 

grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðalnámskrá. Fræðsla um kynjajafnrétti felst fyrst og 

fremst í að undirbúa bæði kyn jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, svo sem fjölskyldu- og 

atvinnulífi auk þess sem koma á veg fyrir mismunun, meðal annars vegna kyns. Samkvæmt 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár snýr fræðsla um kynjajafnrétti aðallega um kynhlutverk og 

staðalmyndir. Eldri nemendur eiga að geta skilið og rætt um hugtökin kyn, kynhneigð, 

kynhlutverk og kyngervi og gert grein fyrir áhrifum þeirra. Í riti um grunnþáttinn jafnrétti er 

fjallað enn ítarlegar um jafnréttismenntun og hvernig hægt sé að útfæra fræðslu um 

jafnréttismál í skólastarfi. Þar segir að markmið jafnréttismenntunar sé „að veita öllum 

tækifæri til þess að þróast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína, lifa ábyrgu og skapandi 

lífi í frjálsu og víðsýnu samfélagi í anda skilnings, umburðarlyndis og jafnræðis. Stefnt er að 

því að allir hafi hlutverki að gegna í skólastarfi, allir taki þátt í að byggja þar lýðræðissamfélag 

þar sem jafnréttis, sanngirni og réttlætis sé gætt í hvívetna og að öllum líði vel í skólanum” 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Það má segja að 

með þessu sé gengið hvað lengst í útfærslu á kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi. Þar er 

sjónum sérstaklega beint að því hvernig jafnrétti megi flétta inn í allt skólastarf og bent á að 

breyting á skólastarfi í átt til jafnréttis felist fyrst og fremst í mótun menningar og viðhorfa 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013).  

Samkvæmt Ball (1993) er opinber stefnumótun annars vegar texti sem koma á í 

framkvæmd og hins vegar orðræða. Opinber stefnumótun sem texti getur búið til mögulegt 

rými til aðgerða innan rammans sem opinber stefnumótun setur okkur. Mögulegt rými til 

aðgerða í opinberri stefnumótun er varðar kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi sem hefur 

verið til umfjöllunar hér, felst kannski helst í umfjöllun um að nýta eigi þekkingu kynjafræði í 

skólastarfi. Opinber stefnumótun sem orðræða, samkvæmt Ball (2015), býr til ákveðinn 

sannleik og þekkingu. Vald orðræðunnar felst í því að ákvarða hvað megi segja og hugsa og 

hverjir megi tala, hvenær og hvar. Í stað þess að endurspegla samfélagið felast áhrif orðræðu 

opinberrar stefnumótunar ekki síður í mótun þess. Með því að líta á opinbera stefnumótun 

sem orðræðu er því hægt að beina sjónum að því hvað er ekki sagt eða hugsað um. Í 

ákvæðum grunnskólalaga má sem dæmi benda á að ekki er fjallað sérstaklega um forvarnir 
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og aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, kynferðislegri áreitni eða kynferðiseinelti. Þær aðgerðir 

sem miða að því að vernda börn og ungmenni fyrir einelti og ofbeldi tala ekki sérstaklega um 

áhrif kyngervis eða kynhneigðar í því sambandi.  

Í opinberri stefnumótun er ríkjandi orðræða um jafnræði sem birtist einkum í útvíkkun 

jafnréttishugtaksins. Jafnrétti er ætlað að ná yfir marga þætti og jafnréttisaðgerðir byggja á 

viðurkenningu jaðarsettra hópa (Fraser, 1995; Keddie, 2012). Sjónum er aðeins lítillega beint 

sérstaklega að jafnrétti kynja. Í Aðalnámskrá og riti um grunnþáttinn jafnrétti er einnig 

ríkjandi orðræða um jafnræði og viðurkenningu. Ef sjónum er að mestu beint að 

viðurkenningu jaðarsettra hópa felst jafnrétti í því að allir eigi að hafa sömu möguleika. 

Vandinn getur verið sá að ekki er litið til þess að misrétti sé einnig kerfislægt. Viðurkenning 

jaðarsettra hópa tryggir ekki heldur sýnileika. Þar sem áhersla er lögð á víða skilgreiningu á 

jafnrétti virðist kynjajafnrétti til dæmis ekki hafa rödd. Jafnir möguleikar tryggja þannig ekki 

endilega jafna útkomu (Kantola og Squires, 2010). Ef eingöngu er tekið mið af jafnræði og 

viðurkenningu í jafnréttismenntun þá getur það dregið úr tækifærum menntunar til þess að 

vera umbreytandi. Þó er gengið lengra en í lögum og má, auk viðurkenningar, sjá birtingar-

myndir jafnrar dreifingar og sýnileika í Aðalnámskrá og umfjöllun um grunnþáttinn jafnrétti. 

Jafnréttisstarf tekur mið af þremur víddum réttlætis (Fraser og Naples, 2004) en þær eru 

sjaldan tengdar saman. Í núgildandi Aðalnámskrá er meira rými en áður fyrir skólastjóra og 

kennara að skipuleggja og laga skólastarf eftir þörfum hvers skóla, til dæmis þegar kemur að 

námssviðum og því hve mikinn tíma hver námsgrein, þar á meðal jafnréttismál, fær í 

skólastarfinu. Hverjum skóla er ætlað að túlka og útfæra ákvæði bæði laga og Aðalnámskrár 

og verður sjónum nú beint að orðræðu um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi meðal 

fagstéttarinnar eins og hún birtist í Skólavörðunni.  

4.2 Orðræða fagstéttar – Skólavarðan 

Þrjú þemu voru greind í orðræðu meðal fagstéttar sem birtist í Skólavörðunni. Þemun eru 

kynja- og jafnréttisfræðsla, jafnrétti í víðum skilningi og hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika sem hefur undirþemu drengjaorðræðan og kvenvæðing. Í Skólavörðu er annars 

vegar um að ræða umfjöllun um innra skólastarf þar sem sjónum er beint að námi og kennslu 

en hins vegar er um að ræða umræðu og upplýsingar um kjaramál og ýmsa þætti er varða 

kennarastéttina sem fagstétt. Fyrsta þemað, kynja- og jafnréttisfræðsla, tengist helst innra 

starfi skóla. Seinni þemu tengjast frekar ytra starfi skóla og almennri umræðu um skólastarf, 

kjör kennara og kennarastarfið.  
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4.2.1 Kynja- og jafnréttisfræðsla 

Í Skólavörðunni er áhersla lögð á að fræðslu um kynjajafnrétti þurfi að festa í sessi í 

kennaramenntun. Helstu málsvarar þess að aukna áherslu þurfi að leggja á kynjafræði og 

jafnréttisfræðslu er Jafnréttisnefnd Kennarasambands Íslands. Jafnréttisnefndin bendir 

ítrekað á að til þess að kynja- og jafnréttisfræðslu sé sinnt í menntun barna og ungmenna 

þurfi fyrst og fremst að koma kynja- og jafnréttisfræðslu inn í skyldunám í kennaramenntun. 

Auk þess er fjallað um mikilvægi þess að kynjafræði sé kennd sem námsgrein á 

framhaldsskólastigi en forsenda þess sé að fræðsla verði efld í kennaramenntun. Í kjölfar 

þings kynjafræðinema og kennara Í Borgarholtsskóla árið 2017 birtist grein í Skólavörðunni 

þar sem lögð er áhersla á mikilvægi þess að kenna kennaranemum kynja- og jafnréttisfræði:  

Skólakerfið er hluti af vandanum, því þar er staðalmyndum og ranghugmyndum 

oft viðhaldið með ómeðvitaðri hlutdrægni en þó líka hluti af lausninni. Því er 

nauðsynlegt að vekja hvern og einn kennara til vitundar um jafnréttismál - á 

ígrundaðan og vandaðan hátt þar sem kynjakerfið, mismunun, kvenfyrirlitning, 

fórnarkostnaður karlmennskunnar, kynskiptur vinnumarkaður, hefðbundin 

kynhlutverk og annað sem varðar jafnréttismál – er sett í samhengi. Allir 

kennarar þurfa að öðlast skilning á því hvernig ójafnréttið birtist í samfélaginu og 

í samskiptum – og verða þannig næmir á hvernig mismunun er viðhaldið og fá 

þjálfun og þekkingu til þess að bregðast við og fræða. Jafnréttisfræðsla þarf að 

vera bein og óbein. Nemendur þurfa að fá beina fræðslu, þar sem farið er í 

birtingarmyndir ójafnréttis og þær settar í samhengi. Auk þess þarf hver og einn 

kennari að vera meðvitaður um að hann sé ekki að viðhalda staðalmyndum og 

ranghugmyndum í samskiptum sínum, námsgögnum eða aðgerðaleysi. Jafnrétti 

þarf að vera kerfisbundið og altækt í skólum (Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, 2017, 

bls. 54).  

Hér að framan er lögð áhersla á að fræðsla um jafnrétti þurfi að vera bæði bein og óbein og 

vísað er til þess að leggja þurfi áherslu á kynjajafnrétti í skólastarfi. Ef kynjajafnrétti á að vera 

mögulegt þarf fyrst og fremst fræðslu um kynjajafnrétti fyrir alla. Það er talið mikilvægt að 

koma þekkingu og sjónarmiðum um ójafna stöðu kvenna og karla inn í skólana. Jafnréttis-

aðgerðir sem miða að því að koma sjónarmiðum jaðarsettra hópa, í þessu tilfelli með áherslu 

á kvenna- og kynjafræði, inn í menntun og skólastarf byggja á viðurkenningu samkvæmt 

Fraser (1995). Áhersla á að nýta eigi þekkingu kynjafræði í kennslu kennaranema er jafnframt 

ein birtingarmynd sýnileika kynjajafnréttis. Áhersla á að nýta og miðla þekkingu kynjafræði 

getur gefið kynjajafnrétti ákveðna rödd þegar kemur ákvarðanatöku er varðar menntun og 

skólastarf og haft áhrif á þekkingarsköpun (Keddie, 2012). Orðræða og umfjöllun 
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Jafnréttisnefndar Kennarasambands Íslands gengur hvað lengst þegar kemur að áherslu á 

fræðslu um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi.  

Námsgreinina kynjafræði er einkum fjallað um í tengslum við nám í framhaldsskóla en 

kynjafræði sem námsgrein er orðið skyldufag í nokkrum framhaldsskólum. Ýmist er um 

skylduáfanga fyrir alla nemendur að ræða eða stóran hluta þeirra. Árið 2013 er í 

Skólavörðunni fjallað um rannsókn sem gerð var meðal framhaldsskólanema þar sem 

upplifun þeirra á jafnrétti og femínisma var skoðuð. Þar kom meðal annars fram að 

jafnréttishugtakið var litið jákvæðari augum en femínismi. Niðurstöður rannsóknarinnar 

leiddu í ljós að töluverður munur var á upplifun þeirra sem höfðu fengið fræðslu um jafnrétti 

en þeir sem höfðu fengið hana lögðu til dæmis jákvæðari merkingu í orðið femínismi og 

gerðu sér frekar grein fyrir ríkjandi kynjakerfi (Jakobína Jónsdóttir, 2013). Þessi umfjöllun 

bendir til þess að kynjafræði sem námsgrein geti haft áhrif á viðhorf nemenda. Árið 2015 er 

fjallað um málþing kynjafræðinema úr sjö framhaldsskólum þar sem mikilvægi 

námsgreinarinnar kynjafræði er ítrekað (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 

2015e). Þá kemur fram að Jafnréttisnefnd KÍ hafi sent frá sér hvatningu til stjórnenda í 

framhaldsskólum um að gera kynja- og jafnréttisfræðslu að skyldufagi auk þess sem nefndin 

stefnir á að vekja máls á erindinu við stjórnendur annarra skólagerða og halda á lofti 

mikilvægi þess (Guðrún Jóhannsdóttir, Hanna Björg Vilhjálmsdóttir, Kolbrún Guðmundsdóttir 

og Sjöfn Kristjánsdóttir, 2015). 

Í umræðu um kynjajafnréttisfræðslu með yngri nemendum er meðal annars sagt frá 

þróunarverkefninu Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum. Í þróunarverkefninu, sem stóð 

yfir veturinn 2008-2009, tóku þátt fimm skólar og miðaði það að því að auka og efla 

jafnréttis- og kynjasjónarmið í leik- og grunnskólum landsins. Sjónum er einkum beint að 

kynjuðu náms- og starfsvali og segir: „Rannsóknir sýna að kynbundið náms- og starfsval er 

ekki á undanhaldi og fordómar samfélagsins og lág laun koma í veg fyrir að karlar sæki í 

hefðbundin kvennastörf. Kynbundið náms- og starfsval hindrar þannig einstaklinginn í að 

takast á við það nám og starf sem hann hefur áhuga á og hæfileika til. Það getur leitt til þess 

að allar leiðir eru ekki íhugaðar og sumar leiðir eru fyrirfram útilokaðar því þær eru ekki 

taldar hæfa viðkomandi kyni” (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2009, bls. 29).  

Samkvæmt umfjöllun um þróunarverkefnið jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum felst 

fræðsla um kynjajafnrétti fyrst og fremst að fjalla um hefðbundin kynhlutverk og kynjað 

náms- og starfsval. Í tilvitnun hér að framan virðist kynjajafnrétti felast í því að einstaklingar 

hafi jafna möguleika þegar kemur að náms- og starfsvali. Sjónum er beint að menningarlegri 

vídd jafnréttis þar sem jafnréttisaðgerðir miða að því að afnema hindranir og misrétti sem 

einstaklingar verða fyrir á grundvelli kyngervis (Fraser, 1995). Athygli vekur að í 

þróunarverkefninu Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum er unnið með kynja- og 
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jafnréttisfræðslu með ungum börnum en umræða um slíkt er ansi fátíð í Skólavörðunni. 

Sjónum er í flestum tilfellum annað hvort beint að eldri nemendum, oftast í tengslum við 

námsgreinina kynjafræði, eða jafnréttisfræðslu í kennaranámi. Í greininni um verkefnið 

Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum er fjallað um að ein megin ástæða þess að hægt 

gangi að samþætta kynjasjónarmið við stefnumótun og áætlanagerð í skóla- og uppeldisstarfi 

sé skortur á kennurum sem hafi þekkingu á sviði jafnréttis- og kynjafræði og bent er á að í 

kennaranámi sé ekki skyldufag í kynjafræði. Þá er einnig bent á skort á góðu og aðgengilegu 

jafnréttisfræðsluefni fyrir yngri börn. Eitt af markmiðum verkefnisins Jafnréttisfræðsla í leik- 

og grunnskólum var að bæta úr þessu og í tengslum við verkefnið var bókin Þegar Friðrik var 

Fríða/Þegar Rósa var Ragnar gefin út og henni dreift í alla leik- og grunnskóla landsins 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2009).  

Ekki er að öðru leyti fjallað um námsefni til notkunar í fræðslu um kynjajafnrétti. Í 

Skólavörðunni má þó finna kynningu á vefnum Jafnréttistorg. Bent er á að þar megi finna 

fjölbreytt og fróðlegt kennsluefni um jafnréttismál og segir: „Jafnréttistorgið er allt í senn 

kennsluvefur, hugmyndabanki og fréttavefur um jafnréttismál í skóla- og frístundastarfi 

borgarinnar. Jafnréttisflokkarnir sem vefurinn nær til eru fjórir, kyn, hinsegin fólk, fötlun og 

uppruni” (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2015c). Jafnréttismál eru skilgreind 

á víðan hátt og eiga að ná til nokkurra flokka. Með víðri skilgreiningu á jafnrétti er vísað til 

þess að taka þurfi mið af þeirri undirskipun sem ólíkir hópar verða fyrir á grundvelli sérstöðu 

sinnar. Það getur verið vandasamt að einblína á það sem talið er einkenna tiltekinn hóp en 

hætta er á að ekki sé tekið mið af margbreytileika innan hópsins sem getur leitt til enn 

skarpari skila á milli hópa og einsleitni í þeim aðgerðum sem miða að jafnrétti (Fraser, 1995).  

Þó að umfjöllun um kynjajafnréttisfræðslu með yngri nemendum sé nokkuð fátíð er 

sjónum í nokkrum tilfellum beint að því hvernig fræðslu um kynjajafnrétti sé háttað í leik- og 

grunnskólum. Fjallð er um hvernig unnið sé með jafnrétti á leikskólanum Lundarseli og segir:  

„Jafnréttisáætlun Lundarsels er afar ítarleg og er skrifuð fyrir starfsfólk, börn og 

foreldra leikskólans. Þar segir meðal annars: „Við stuðlum að og ýtum undir 

jafnrétti kynjanna á sem fjölbreyttastan hátt. Við komum fram við alla, kennara, 

börn, starfsmenn og foreldra með virðingu. Sýnum traust og trúnað, hlýlegt og 

glaðlegt viðmót og kurteisi. Við stuðlum að og ýtum undir að þess sé gætt að 

jafnrétti ríki í öllu starfi leikskólans.“ Leikskólastjóri Lundarsels segir jafnframt: 

„Við leggjum mikla áherslu á jafnrétti á öllum sviðum. Kyn á ekki að hamla eru 

okkar einkunnarorð og við vinnum markvisst gegn staðalmyndum kynjanna. Við 

tókum þátt í samstarfsverkefninu Rjúfum hefðirnar – förum nýjar leiðir sem var 

afar áhugavert og gefandi. Við leggjum áherslu á að börnin fái jafnréttisfræðslu 
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og séu undirbúin til jafnrar þátttöku í samfélaginu.“ (Arndís Þorgeirsdóttir og 

Dagný Jónsdóttir, 2019, bls. 30).  

Þá segir að unnið sé að því að brjóta upp hugmyndir um „kynjun“ til dæmis með dótadögum 

þar sem leikið er með dúkkur annan daginn og bíla hinn daginn. Hugmyndin með því er að 

krakkarnir sjá að allir megi leika með allt. Þá segir einnig: „Svo heimsækjum við fyrirtæki og 

skoðum við hvað foreldrarnir vinna og einnig höfum við farið í VMA til að kynna okkur 

námsgreinarnar þar; stelpurnar hafa kynnt sér hefðbundnar „strákagreinar” og strákarnir 

hefðbundnar „stelpugreinar”. Svo höfum við tekið umræðuna með börnunum. Við reynum 

að kenna börnunum að vera sjálfstæð og fordómalaus.“ (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný 

Jónsdóttir, 2019, bls. 30). Hér er um að ræða jafnræðisorðræðu þar sem áhersla er lögð á 

jafna möguleika stúlkna og drengja. Þegar rætt er um staðalmyndir kynjanna og að eitthvað 

sé stelpulegt eða strákalegt er líklega notast við jafnréttisaðgerðir viðurkenningar þar sem 

áhersla er lögð á að kvenlega og karllæga hafi jafnt vægi (Fraser, 1995). 

Þegar rætt er um kynja- og jafnréttisfræðslu er gjarnan fundinn staður fyrir slíkt í lífsleikni 

og einkum í umræðum. Kennari segir til dæmis frá því hvernig unnið er með jafnrétti í sínum 

skóla en jafnréttismál eru á dagskrá í námsgreininni framsögn. Þar læra nemendur um 

mannréttindi, lýðræði og að setja sig í spor annarra: „Við ræðum einnig um jafnréttismál”, 

bætir Kristrún við, „eins og hvort það sé réttlátt að eingöngu strákar fari í skóla og mennti 

sig, eins og er svo víða í fátækum löndum. Þar hafa margir foreldrar einfaldlega ekki efni á að 

senda öll börn sín í skóla og þá eru strákarnir oft og tíðum sendir frekar en stelpurnar. Það 

skapast oft skemmtilegar umræður um þessi málefni og nemendur liggja ekki á skoðunum 

sínum.” (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2011b, bls. 12). Samkvæmt umfjöllun hér að framan felst 

jafnrétti í jöfnu aðgengi að menntun. Áhersla á jafnt aðgengi vísar frekar til orðræðu um 

jafnræði en jafnrétti þar sem jafnt aðgengi felur ekki endilega í sér jafna útkomu (Kantola og 

Squires, 2010).  

Þær áherslur sem fjallað hefur verið um hér að framan um mikilvægi þess að uppræta 

staðalmyndir, hugmyndir um kynhlutverk og kynjun náms- og starfsvals er í samræmi við 

þær áherslur sem greina má í opinberrri stefnu stjórnvalda. Í aðalnámskrá er til dæmis fjallað 

um náms- og starfsfræðslu og segir: „Jafnrétti ber að hafa að leiðarljósi í náms- og starfs-

fræðslu með því að kynna piltum og stúlkum fjölbreytt námsframboð að loknum grunnskóla 

og störf af ýmsu tagi. Leitast skal við að kynna báðum kynjum störf sem hingað til hefur verið 

litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, 

bls. 47). Á þessu má sjá áhrif opinberrar stefnumótunar er varðar kynjajafnrétti í menntun og 

skólastarfi á framkvæmd á vettvangi. Orðræða fagstéttarinnar eins og hún birtist í Skóla-

vörðunni endurspeglar í þessu samhengi orðræðu opinberrar stefnumótunar.   
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Eftir útgáfu Aðalnámskrár 2011 má greina töluverða áherslu á grunnþætti menntunar, 

meðal annars grunnþáttinn jafnrétti. Þegar talað er um grunnþáttinn jafnrétti er í flestum 

tilfellum um upptalningu að ræða þar sem aðrir grunnþættir eru taldir upp í sömu andrá. 

Dæmi um þetta má finna víða og eru þau flest svohljóðandi: „Ný menntastefna byggist á sex 

grunnþáttum menntunar. Þeir eru: Heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

sköpun, læsi og sjálfbærni. Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í námi og kennslu nemenda, 

starfsháttum, skipulagi og þróunaráætlunum. Einnig eiga þeir að birtast í tengslum skólans 

við samfélagið” (Margrét Auðunsdóttir, 2013, bls. 7). Þegar talað er um jafnrétti sem rauðan 

þráð, ákveðið gildi eða lykil- eða grunnþátt er sjaldnast rætt nánar um það hvernig það skuli 

útfært og því óvíst hve markviss fræðslan er og hversu mikil áhersla sé lögð sérstaklega á 

kynjajafnrétti í öllu skólastarfinu. Það er ljóst að hugmyndin um grunnþættina í heild hefur 

haft áhrif á framkvæmd í skólstarfi en vísað er til þeirra þónokkrum sinnum í Skólavörðunni. 

Þegar rætt er um grunnþáttinn jafnrétti er hann oft nefndur í tengslum við mannréttindi, 

lýðræði og fjölmenningu. Þó svo að mannréttindi og lýðræði og jafnrétti tengist vissulega er 

samt sem áður um sitthvorn grunnþáttinn að ræða en það er ekki alltaf ljóst í umfjöllun 

Skólavörðunnar þar sem þessir þættir eru stundum lagðir að jöfnu. Dæmi um þetta má sjá 

þar sem áhersla á grunnþættina mannréttindi og lýðræði, jafnrétti og sköpun liggja allir undir 

í verkefninu Jafnréttislandið (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2015d). Í 

umfjöllun um grunnþætti menntunar í Skólavörðunni er stundum fjallað um jafnrétti en 

sjaldnast er rætt um kynjajafnrétti. Víður skilningur á jafnréttishugtakinu getur í þessu 

samhengi dregið úr mætti kynjajafnréttis. Umfjöllun um grunnþættina bendir til þess að 

jafnréttisaðgerðir taki mið af viðurkenningu en virðast á sama tíma gleyma að taka mið af 

aðgerðum sem miða að jafnri dreifingu gæða eða sýnileika (Fraser, 1995).  

Í Skólavörðunni er fjallað um námsefni og námsefnisgerð og segir: „Áhersla er á að 

námsefnið hæfi aldri og þroska nemenda, tali með beinum og/eða óbeinum hætti fyrir 

mannréttindum og jafnrétti, sé laust við hvers konar fordóma og mismuni ekki kynjum eða 

þjóðfélagshópum svo fáein atriði séu nefnd” (Harpa Pálmadóttir og Auður Bára Ólafsdóttir, 

2018, bls. 51). Síðan er sérstaklega fjallað um myndefni í námsgagnagerð og segir: „Að 

mörgu er að huga við val á myndefni eins og til dæmis að velja af kostgæfni myndir sem sýna 

fjölbreytileika mannlífs, huga að minnihlutahópum og forðast að sýna kynin í svokölluðum 

hefðbundnum kynjahlutverkum” (Elín Lilja Jónasdóttir og Harpa Pálmadóttir, 2019, bls. 50). Í 

Aðalnámskrá heyra jafnréttismál undir samfélagsgreinar og mætti því telja að sérstaklega 

þyrfti að huga að fræðsluefni um kynjajafnrétti innan samfélagsgreina. Útgáfa kennsluefnis 

heyrir undir miðlunarsvið Menntamálastofnunar en sviðsstjóri miðlunarsviðs segir í viðtali í 

Skólavörðu:  
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Við sjáum að í t.d. náttúrufögum er mikið af því kennsluefni sem nú er á 

boðstólnum komið til ára sinna. Á móti hefur á síðustu árum verið gefið út 

gríðarlega mikið efni sem tengist lífsleikni. Ég ætla ekki að dæma um hvort er 

mikilvægara en ég hef alveg spurt mig hvort áherslurnar hafi verið réttar 

(Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2017, bls. 36). 

Það má velta fyrir sér hversu mikill metnaður er fyrir því að útbúa aðgengilegt og gott 

fræðsluefni um jafnréttismál innan þeirrar stofnunar sem sér um útgáfu kennsluefnis.  

Umfjöllun í Skólavörðunni um kynja- og jafnréttisfræðslu bendir til þess að víður 

skilningur á jafnrétti geti haft töluverð áhrif á það hvernig kynja- og jafnréttisfræðslu er 

háttað á vettvangi. Megináhersla er lögð á kynjajafnrétti í menntun en töluvert minni áhersla 

lögð á kynjajafnrétti í gegnum menntun. Þetta birtist til dæmis í umfjöllun um námsefni og 

námsefnisgerð hér að framan. Fræðslu um kynjajafnrétti er í þessu sambandi aðallega ætlað 

að vekja til umhugsunar og auka meðvitund. Jafnréttisaðgerðir taka að mestu leyti mið af 

viðurkenningu þar sem áhersla er lögð á að hið karllæga og kvenlega hafi jafnt vægi (Fraser, 

1995). Umfjöllun um grunnþáttinn jafnrétti, sem á að vera rauður þráður í öllu skólastarfi, 

getur falið í sér tækifæri til umbreytinga í gegnum skólastarf. Orðræða fagstéttar eins og hún 

birtist í Skólavörðunni bendir þó til þess að kynjajafnrétti lendi á jaðrinum þegar rætt er um 

grunnþáttinn jafnrétti. Umfjöllun Jafnréttisnefndar KÍ virðist vera ákveðin undantekning og 

áherslur sem nefndin setur fram virðast ganga lengra en framkvæmd á vettvangi.  

4.2.2 Jafnrétti í víðum skilningi 

Eins og í hinni opinberu orðræðu er fjallað um jafnrétti í víðum skilningi í Skólavörðunni. Með 

hugtakinu jafnrétti er átt er við jafnrétti til handa öllum óháð ólíkum þáttum sem tengjast 

umfjöllunarefni hverju sinni. Kyn er stundum einn af þeim þáttum sem upptalningin nær til. 

Oftast er talað um jafnrétti til náms og í flestum tilfellum er þá átt við jafnrétti til náms óháð 

efnahag. Skilgreining á jafnrétti felur því í sér jafnan rétt og aðgang allra að menntun. Í 

umfjöllun um þjóðfund árið 2008 má sjá að lögð er megin áhersla á jafnrétti til náms en á 

fundinum voru settar fram 18 þemasetningar um framtíðarsýn í menntamálum. Í 16 

þemasetningum af 18 er talað um jafnrétti, í öllum tilfellum er um að ræða jafnrétti til náms, 

og annaðhort er bætt við „óháð efnahag/fjárhag” eða talað um einstaklingsmiðað nám eða 

nám „fyrir alla” og er þá verið að vísa til stefnunnar um skóla án aðgreiningar. Auk þess er 

vísað til jafnréttis í tengslum við fjölmenningu og fjölbreytileika. Það má til dæmis vísa í þessi 

dæmi um þemasetningar:  

• Við viljum metnaðarfulla menntastefnu sem byggist á jafnrétti til náms 

óháð efnahag.  
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• Tryggja þarf jafnt aðgengi að góðu og öflugu menntakerfi þar sem áhersla 

er lögð á félagslega færni ásamt fjölbreyttum námstækifærum fyrir hvern 

einstakling (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2009a, bls. 28). 

Umræða um jafnrétti til náms vísar til ákvæða laga og endurspeglar orðræðu í opinberri 

stefnumótun þar sem lögð er áhersla á jafna möguleika og bann við mismunun. Jafnrétti felst 

í jöfnum tækifærum frekar en jafnri útkomu og aðgerðir sem miða að jafnrétti fela ekki í sér 

jafna dreifingu gæða (Kantola og Squires, 2010). Útvíkkun jafnréttishugtaksins birtist einnig í 

Skólavörðunni þar sem talað er um jafnrétti í tengslum við fjölmenningu. Umfjöllun um 

fjölmenningarlega menntun byggist á viðurkenningu minnihlutahópa (Fraser, 1995). Í 

Skólavörðunni er hugtakið jafnrétti víkkað út svo það nái yfir menningarlegan 

margbreytileika. Hugtökin jafnrétti og fjölmenning hafa í sumum tilfellum nánast sömu 

merkingu: 

Fjölmenningarleg menntun er í raun grundvallarviðhorf í skólastarfinu öllu, ekki 

sérstakt fag eða námsgrein. Fjölmenning, eða menningarlegur margbreytileiki í 

víðasta skilningi, á við alls konar margbreytileika: Menningu, tungumál, félagslega 

stöðu, fötlun, trúarbrögð, kynhneigð, húðlit og heyrnarleysi, svo nokkuð sé nefnt 

(Emil I. Emilsson, 2013, bls. 34).  

Orðræða meðal skólafólks sem birtist í Skólavörðu virðist að mörgu leyti endurspegla þróun í 

opinberu jafnréttisstarfi þar sem áhersla er lögð á margbreytileika og jafnrétti fyrir alla í stað 

þess að einblínt sé sérstaklega á kynjajafnrétti (Þorgerður Þorvaldsdóttir, 2007). Þegar talað 

er um jafnrétti í víðum skilningi í gögnunum er sjaldan verið að ræða kynjajafnrétti 

sérstaklega og má því segja að kynjajafnrétti lendi á jaðrinum. Það má segja að ríkjandi 

jafnræðisorðræða sem birtist í Skólavörðunni dragi úr mætti kynjajafnréttis sem er að miklu 

leyti falið í umfjöllun um fjölmenningu, margbreytileika og mannréttindi.   

Í Skólavörðunni er fagfólki tíðrætt um einelti og töluverð umfjöllun er um forvarnir og 

viðbragðsáætlanir. Umfjöllun um einelti og annað ofbeldi er í langflestum tilfellum 

kynhlutlaus og sjónum er fyrst og fremst beint að líkamlegu og andlegu einelti. Í nýrri 

tölublöðum má einnig sjá aukna umfjöllun um neteinelti. Þá er fjallað um einelti sem kennari 

verður fyrir af hendi stjórnanda og annarra kennara auk þess sem fjallað er um ofbeldi sem 

kennarar verða fyrir af hendi nemanda. Fjallað er um forvarnir og aðgerðir gegn einelti og 

segir:  

Segja má að meginskilaboðin felist í því að ofbeldi, þ.á.m. einelti sé að miklu leyti 

félagslegt fyrirbæri. Alist börn upp við að illt umtal, útilokun, mismunun, ógnun, 

niðurlæging, lítilsvirðing og meiðingar séu óhjákvæmilegir þættir samskipta, 
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hvernig eiga þau þá að tileinka sér samkennd, virðingu og ábyrgð í samskiptum 

við félaga sína? (Nanna Kristín Christiansen, 2012, bls. 52).  

Í sömu grein um forvarnir og aðgerðir gegn einelti er vísað í Aðalnámskrá og grunnþætti 

menntunar, þar á meðal jafnrétti, og segir: 

Þetta samræmist vel þremur af sex grunnþáttum menntunar í leik-, grunn- og 

framhaldsskólum en það eru heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi og 

jafnrétti. Í nýrri aðalnámskrá er einmitt tekið fram að grunnþættirnir eigi að 

birtast í öllu starfi skólans. (Nanna Kristín Christiansen, 2012, bls. 52).  

Í þessari umræðu er um að ræða jafnrétti í víðum skilningi þar sem þagað er um 

kynjajafnrétti í umræðu um einelti, áreitni og ofbeldi. Þó svo að lögð sé áhersla á að forvarnir 

og aðgerðir gegn einelti eigi að byggja á jafnrétti er ekki fjallað um kynferðiseinelti, 

kynferðislega áreitni né kynbundið ofbeldi í því samhengi. Ekki er útfært nánar hvernig 

forvarnir og aðgerðir gegn einelti tengjast jafnrétti og sjónum er ekki beint að kyni eða 

kynjajafnrétti þó svo að þær áherslur ættu vissulega við í þessari umfjöllun. 

Umfjöllun um kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni er ekki fyrirferðamikil í 

Skólavörðunni en birtist helst í tölublöðum frá árinu 2018. Það bendir til þess að meiri 

umfjöllun um kynbundna og kynferðislega áreitni og ofbeldi tengist samfélagslegri umræðu í 

kjölfar #metoo. Í fyrsta tölublaði ársins 2018 er fjallað um árlegt þing Kennarasambandsins. Á 

þinginu var fjallað um ályktun um verkferla vegna kynferðislegs áreitis, ofbeldis og 

mismununar og segir: 

Útbúa skal verkferla vegna tilkynninga um kynferðislegt áreiti, kynferðisofbeldi 

og kynbundna mismunun gegn félögum og starfsfólki KÍ. Verkferlarnir skulu 

kynntir vel og vera aðgengilegir (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir, 

2018b, bls. 10).  

Jafnréttisnefnd KÍ fylgir þessu máli eftir í næsta tölublaði þar sem segir:  

…að því miður sé ekki hægt að setja upp tilkynningahnapp fyrir kynbundið 

ofbeldi, áreiti eða mismunun á síðu KÍ eins og beðið hefur verið um. 

Persónuvernd hefur ályktað um að samkvæmt lögum þarf einstaklingur að koma 

með ábendingu undir nafni annars eru upplýsingarnar ómarktækar.  

…að til sé bæklingur á síðu KÍ sem fjallar um kynbundna og kynferðislega áreitni. 

Hann heitir Kynbundin og kynferðisleg áreitni og ofbeldi á vinnustöðum. Hvetur 

nefndin félaga til að kynna sér efni bæklingsins sem er gefinn út í samstarfi ASÍ, 
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BHM, BSRB, KÍ, Jafnréttisstofu og jafnréttisráðs (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný 

Jónsdóttir, 2018a, bls. 7). 

Sérstaklega er fjallað um jafnréttisstefnu Kennarasambands Íslands í kjölfar þings KÍ árið 

2018. Þar segir: „Stefnan byggir á lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla ásamt 

öðrum lagaákvæðum sem leggja bann við mismunun. Stefnan á einnig rætur í alþjóðlegum 

mannréttindasáttmálum og -yfirlýsingum. Jafnrétti á vinnustað og í félagsstarfi er 

grundvallarréttur allra félaga og starfsfólks.” Um er að ræða víða skilgreiningu á jafnrétti sem 

felst í jöfnum tækifærum og banni við mismunun. Á þinginu var einnig samþykkt tillaga 

Jafnréttisnefndar vegna áskorunar og yfirlýsingar #metoo: „Lagt er til að KÍ, aðildarfélög og 

nefndir og ráð á vettvangi KÍ bregðist við áskorun og yfirlýsingu #metoo hópsins í 

menntageiranum. Stjórn KÍ og stjórnun aðildarfélaga KÍ verði falið að útfæra aðgerðir á 

grundvelli tillagna #metoo hópsins og koma þeim í framkvæmd í samstarfi við nefndir og ráð 

KÍ. Jafnframt verði leitað eftir samstarfi við mennta- og menningarmálaráðuneytið um að 

fylgja aðgerðum eftir. Meðal aðgerða sem fara þarf í er að ráða jafnréttisfulltrúa hjá KÍ, setja 

tilkynningahnapp á forsíðu ki.is og setja baráttu gegn kynbundnu misrétti á oddinn í 

kjaramálum.” (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir, 2018b, bls. 10). 

Umfjöllun um kynbundið ofbeldi og kynferðislega áreitni mótast því greinilega af umræðu 

í samfélaginu. Aðallega er í umfjöllun um kynferðislega áreitni og kynbundið ofbeldi talað til 

starfsfólks skóla en í þessu sambandi en minna er rætt um börn og ungmenni. Niðurstöður 

rannsókna benda þó til þess að full ástæða sé til þess að beina sjónum að því hvernig ræða 

má og vinna megi gegn kynferðislegri áreitni og kynbundnu ofbeldi við og með börnum og 

ungmennum. Í rannsókn Rannveigar Ágústu Guðjónsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur 

(2018) er fjallað um kynferðiseinelti sem virðist vera til staðar í íslenskri skólamenningu. Þær 

benda á að forvarnir og aðgerðaáætlanir þurfi að taka mið af kynferðiseinelti, líkt og öðru 

einelti og ofbeldi. Þegar fjallað er um einelti, ofbeldi og áreitni á kynlausan hátt er verið að 

afkynja (e. degendering) vandann. Afkynjun vandans gerir það að verkum að kynjuð 

valdatengsl verða falin og þar af leiðandi verður erfiðara að breyta þeim (Lombardo, Meier 

og Verloo, 2010).  

Í Skólavörðunni er töluverð umfjöllun um kjör og kjarabaráttu kennara þar sem 

upplýsingum um kjaramál og réttindi er komið á framfæri til félaga Kennarasambands 

Íslands. Í þessu sambandi er meðal annars rætt um kynbundinn launamun. Umfjöllun um 

kynbundinn launamun er sett í samhengi við kynjaðan vinnumarkað og kennarastarfið sem 

kvennastarf. Í umræðu um kennarastarfið og jafnrétti er sjónum beint að launatengdu eða 

fjárhagslegu jafnrétti. Ein meginástæða þess að kynbundinn launamunur sé til staðar er talin 

vera fólgin í kynjuðum vinnumarkaði þar sem störf eru flokkuð í hefðbundin kvenna- og 
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karlastörf. Í þessu sambandi er rætt um kennarastéttina sem kvennastétt, en það er talin 

megin skýringin á lágum launum kennara.  

Niðurstaðan í þessari rannsókn, eins og svo mörgum öðrum er að launamun milli 

kynjanna megi einkum rekja til kynbundins vinnumarkaðar. Mennta- og starfsval 

kynjanna skiptir hér mestu. Hagfræðikenningar gera ráð fyrir að valið sé frjálst og 

taki mið af hámörkun nytja hvers og eins… en taka ekki afstöðu til hvernig val 

fólks mótast. Að því leyti sem þessar forsendur eru uppfylltar geti hagfræðingur 

freistast til að telja þann hluta launamunar sem rekja má til menntunar- og 

starfsvals léttvægan. Samkvæmt þessu horfa konur til annarra þátta en launa við 

val á starfsvettvangi, s.s. öryggis og félagslegra þátta […] Frekari rannsóknir þarf 

að gera á þeim þáttum sem gera vinnumarkaðinn kynbundinn og áhrif þess á 

launamun (Arndís Þorgeirsdóttir, 2015). 

Á sama tíma og gefið er í skyn að náms- og starfsval sé í raun ekki frjálst er bent á að konur 

velji frekar láglaunastörf og laun skipti þær minna máli. Þær gætu í raun fengið hærri laun ef 

þær vildu. Umfjöllun um kynbundinn launamun einkennist þannig af áherslum 

einstaklingshyggju. Vandamálið sem felst í kynbundnum launamun þarf þannig að leysa á 

einstaklingsgrundvelli en ekki er um kerfislægt ójafnrétti að ræða. Í kröfunni um að útrýma 

kynbundnum launamun og umfjöllun um að konur velji frekar láglaunastörf felst því ákveðin 

mótsögn. Þó svo að kerfislægt misrétti sé að einhverju marki viðurkennt er vandinn þegar 

kemur að kynbundnum launamun einkum talinn liggja hjá konunum sjálfum (Holli, 

Magnusson og Rönnblom, 2005). Launatengt jafnrétti felst fyrst og fremst í því að jafna virði 

hefðbundinna karla- og kvennastarfa. Þessi umræða um kynbundinn launamun og 

launatengt jafnrétti er birtingarmynd jafnræðisorðræðu og jafnréttisaðgerðir taka mið af 

viðurkenningu (Fraser, 1995). Í þessu sambandi er breytan kyngervi í raun ekki í forgrunni 

þegar kemur að fjárhagslegu jafnrétti eins og sjá má í þessu dæmi: 

Gerum launamisrétti sýnilegt! Það felst ekki bara í sömu launum fyrir 

nákvæmlega sömu vinnu heldur kynbundnu gildismati á störfum eins og kemur 

fram hér að ofan. Allir græða á jafnræði í launum sem eykur virði vinnu almennt. 

Þess utan vinna karlar líka kvennastörf. Jafnræði í launum er 

grundvallarmannréttindi (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2010, bls. 8). 

Í umræðu meðal fagstéttar eins og hún birtist í Skólavörðu má greina áherslu á jafnrétti í 

víðum skilningi. Jafnrétti felst í viðurkenningu menningarhópa en það sést einkum í umfjöllun 

um fjölmenningu og fjölmenningarlega menntun. Í umfjöllun um einelti er þagað um jafnrétti 

kynja og er til dæmis ekki rætt um kynferðiseinelti. Einkum er rætt um kynbundið og 
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kynferðislegt ofbeldi og áreitni í tengslum við þá samfélagsumræðu sem varð áberandi í 

kjölfar #metoo. Þar sem lögð er áhersla á launatengt kynjajafnrétti er einkum fjallað um 

kynjað náms- og starfsval og áhrif þess á kynjaðan vinnumarkað.  

4.2.3 Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika 

Í Skólavörðunni koma fram ákveðnar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika. Orðræða um 

karlmennsku og kvenleika vísar til hugmynda eðlishyggju og birtist einkum með tvenns konar 

hætti, í drengjaorðræðu annars vegar og orðræðu um kvenlægni kennarastarfsins hins vegar.  

4.2.3.1 Drengjaorðræðan  

Í Skólavörðunni birtist það sem talað hefur verið um sem drengjaorðræðu. Drengjaorðræðan 

vísar til þeirrar áherslu á að nú halli á drengi í skólakerfinu, einkum vegna þess að skólinn er 

talinn sniðinn að þörfum stúlkna. Í drengjaorðræðunni er sjónum einkum beint að kynjamun 

þegar kemur að mætingu, námsárangri og hegðun í skólastarfi. Aukin áhersla skólakerfisins á 

námsárangur eins og hann er mældur í samræmdum prófum hefur ýtt enn frekar undir 

áhyggjur af stöðu drengja í skólum (Lahelma, 2014). Hér á landi hefur drengjaorðræðan 

fengið byr undir báða vængi, einkum eftir að niðurstöður á PISA-prófum sýndu að stúlkum 

gekk mun betur en drengjum í stærðfræði. Þá eru stúlkur með hærri einkunnir en drengir á 

öllum samræmdum prófum (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2012). Í 

Skólavörðunni er rætt um niðurstöður PISA kannanna og þann kynjamun sem sést hefur hér 

á landi (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2009b, bls. 22). 

Drengjaorðræðan á sér rætur í hugmyndum um mælanlegan árangur sem eina 

mælikvarðann á námsárangur og hæfni. Slíkar áherslur innan skólakerfisins hafa orðið 

áberandi í kjölfar samfélagsbreytinga sem einkennast á aukinni samkeppni og nýfrjálshyggju. 

Í sögulegu samhengi er betri námsárangur stúlkna en drengja þó líklega ekki nýlega tilkomin. 

Það er ekki fyrr en einkunnir fóru að móta möguleika til frekara náms og aukinnar samkeppni 

um og innan sömu námsstöðu að slakari árangur drengja varð að „vandamáli“ (Lahelma, 

2014). Ofuráhersla á námsárangur gefur takmarkaða mynd af stöðu stúlkna og drengja í 

grunnskóla þar sem ýmsir aðrir þættir eru ekki teknir inn í heildarmyndina. Þegar fleiri þættir 

eru skoðaðir, eins og félagsleg staða, sjálfsmynd og líðan, má fá skýrari heildarmynd af 

stöðunni. Stundum eru aðrar breytur sem hafa meiri áhrif en breytan kynferði og þess vegna 

nauðsynlegt að skoða þær líka (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2012). 

Það hefur til dæmis verið bent á að millistéttardrengjum gengur vel í skólum og ekki er 

velgengni þeirra minni eftir að námi lýkur. Það eru einkum börn, bæði strákar og stelpur, 

sem koma úr lágstéttarfjölskyldum sem gengur verr í skólum en öðrum börnum 

(Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009). Í íslensku samhengi eru það til dæmis drengir af 

landsbyggðinni sem draga meðaltal einkunna niður í stærðfræði. Í Reykjavík er munurinn á 
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árangri drengja og stúlkna í stærðfræði ekki marktækur (Berglind Rós Magnúsdóttir og 

Þorgerður Einarsdóttir, 2012).  

Í umræðunni um vanda drengja í skólakerfinu er litið á drengi sem fórnarlömb og gerir því 

drengjaorðræðan forrétindahóp nú að fórnarlömbum (Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009). 

Lahelma (2014) hefur bent á að umræða um niðurstöður PISA endurspegli gjarnan opinbera 

umfjöllun fjölmiðla. Fjölmiðlaorðræða hefur útskýrt slakari árangur drengja meðal annars 

með því að kennsluaðferðir og skólaumhverfi sé ekki áhugavert fyrir drengi. Í þessu 

sambandi er gjarnan fjallað um kvenvæðingu (e. feminisation) skóla sem eina ástæðu þess 

að skólinn henti drengjum illa og að þeim finnist hann ekki eftirsóknarverður staður. Góður 

árangur stúlkna í skólum er talinn bitna á drengjum auk þess sem fjöldi kvenna innan 

kennarastéttar hafi gert skólann of kvenlægan og hann geti þannig ekki komið til móts við 

þarfir drengja (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Í Skólavörðunni birtist drengjaorðræðan til 

dæmis í umfjöllun um vanda drengja í skólakerfinu þar sem talið er að slakur árangur 

drengja, einkum í læsi, sé tilkominn vegna þess að skólinn henti þeim ekki:  

„…Ég tel að vandinn sé meðal annars sá að sífellt fleiri strákar telji skólann ekki 

lengur vera stað sem sé áhugaverður. Þeir geta lært margt sjálfir í tölvunni heima 

og svo koma þeir í skólann og segja: þetta er ekkert fyrir mig. Það er mikilvægt að 

við finnum leiðir til að gera skólana eftirsóknarverða fyrir þennan hóp” 

(Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2014b). 

Í drengjaorðræðunni hefur verið talað um að hægari þroski drengja á tilteknum sviðum sé 

ástæða þess að þeim gangi verr en stúlkum í skóla (Lahelma, 2014). Drengjaorðræðan byggir 

á hugmyndum um að kynin séu eðlislæga ólík og þar af leiðandi þurfi kennsla þeirra að vera 

ólík. Í Skólavörðunni má finna dæmi um að vísað sé til líffræðilegra þátta þegar útskýra á 

kynjamun á árangri í læsi:  

Stúlkur eru betri en drengir í öllum 69 löndunum sem eru með í PISA. Hvað getur 

valdið því? Rannsóknir sýna að minna er talað við drengi allt frá fæðingu, sem 

tengist áreiti/umhverfi. Stúlkur babbla meira en drengir við 10 mánaða aldur sem 

má segja að tengist meira erfðum. Rannsóknir sýna að við 5-6 ára aldur, þegar 

börn byrja í skóla, er kynjamismunur í bókstafs- hljóðakunnáttu, sem er 

mikilvægasti þátturinn fyrir lestrarfærni. Stelpur kunna mun fleiri bókstafi og 

hljóð þeirra þegar þær byrja í skóla en strákar. Rannsóknir sýna líka að bilið milli 

stúlkna og drengja helst í gegnum fyrsta árið í skólanum. Í byrjun skólans kunna 

11% af börnunum að lesa og af þeim eru 70% stúlkur. Í lok skólaársins kunna 27% 

ekki að lesa og af þeim eru 70% drengir (norsk rannsókn). Rannsóknin sýnir 
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einnig að þegar barnið kann að meðaltali 19 bókstafi nær það að lesa. Þetta sýnir 

klárlega mikilvægi þess að leggja áherslu á bókstafs-hljóðakunnáttu til að ná læsi, 

og það er stutt af framúrskarandi rannsóknum og reynslu og sýn góðra kennara 

(Sigmundsson o.fl. 2017). Það má þannig segja að kynjamismunurinn sem við 

sjáum klárlega í lestri/lesskilningi hjá 15 ára unglingum í öllum löndum PISA byrji 

þegar börn hefja skólagöngu og kannski fyrr. Rannsóknir sýna einnig að drengir 

hafa minni áhuga á lestri en stúlkur og lesa minna. Fátækt hefur einnig meiri áhrif 

á skólaárangur drengja, sem og það að búa með einstæðu foreldri (Hermundur 

Sigmundsson, 2019, bls. 56) 

Hér er meðal annars vísað til þroskafræðilegra þátta sem eiga að útskýra kynjamun á 

námsárangri. Lahelma (2014) bendir á að þegar kynjamunur á námsárangri er útskýrður með 

vísan til þroskafræðilegra þátta sé alhæft um alla drengi og allar stúlkur. Hættan á slíkum 

alhæfingum getur verið að litið sé á alla drengi sem slaka námsmenn. Slíkar alhæfingar 

byggja líka á ákveðinni tvíhyggjuhugsun þar sem góður árangur stúlkna er talinn bitna á 

árangri drengja. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) hefur bent á að drengjaorðræðan sé 

byggð á einföldunum og til dæmis sé ekki sé tekið tillit til ólíks námsvals stelpna og stráka, 

ekki sé horft á aðstæður þar sem drengir standi sig betur en stúlkur og þessi mikla áhersla á 

mælanlegan árangur gefi takmarkaða mynd af hugsanlegum vanda sem drengir gætu verið 

að glíma við. Til dæmis hefur verið bent á að það gæti hæglega verið að þátttaka drengja í 

umræðum, sem er að jafnaði meiri en stúlkna, sé einmitt „árangur” en þann árangur er ekki 

hægt að meta á prófi og þess vegna er hann ekki mældur í þeim tölum sem eru mest 

notaðar. Það er mjög mikilvægt að einblína ekki á einhvern einn þátt og bera kynin saman, 

það gengur einfaldlega ekki upp. Í öllu skólastarfi og umræðu um skólastarf ætti frekar að 

leggja áherslu á að mennta sterka einstaklinga og undirbúa þá undir þátttöku í 

nútímasamfélagi.  

Eitt af því sem einkennir drengjaorðræðuna er að hún er oft sett í samhengi við fáa karla 

innan kennarastéttarinnar og skort á karlkyns fyrirmyndum í lífi drengja. Hlutverk karla í 

kennslu er að vera fyrirmyndir drengja og veita þeim karlmennskulegt uppeldi. Bent hefur 

verið á miklivægi þess að skoða á hvaða forsendum óskað er eftir fleiri karlkyns kennurum og 

varað hefur við því að reynt sé að fá fleiri karla í kennarastarfið á þeim forsendum að konur 

geti ekki sinnt öllum þáttum starfsins, til dæmis agamálum (Ingólfur Jóhannesson, 2004). 

Þegar grípa á til aðgerða til þess að fjölga karlkyns kennurum ætti fyrst og fremst að beina 

sjónum að ríkjandi hugmyndum um karlmennsku og áhrifum þeirra á náms- og starfsval 

(Bhana og Moosa, 2016).  

Umræða um fjölgun karla í kennarastétt á þeim forsendum að þeir séu eðlilega betur til 

þess fallnir að mæta þörfum drengja byggir á eðlishyggjuhugmyndum og viðteknum 
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hugmyndum um ríkjandi karlmennsku. Litið er á karlmenn sem einsleitan hóp og að það sé 

það sama sem henti öllum drengjum. Ef körlum í kennarastétt er ætlað að viðhalda ríkjandi 

karlmennskuhugmyndum er hætta á undirskipun kvenkennara og stúlkna og ekki síst drengja 

og karlkennara sem ekki falla undir þessar hugmyndir (Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009). 

Það ætti því að forðast að leggja áherslu á að fjölga karlkyns kennurum á forsendum sem 

byggjast á staðalmyndum og hefðbundnum kynhlutverkum (Maríanna Jónsdóttir Maríudóttir 

og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2018). Í Skólavörðunni er fjallað um fæð karlkyns kennara, 

einkum á yngri stigum grunnskólans og í leikskóla, og mikilvægi þess að fleiri karlar sinni 

kennslu yngri barna. Vísað er til þess að karlkennarar séu mikilvægar fyrirmyndir, sérstaklega 

fyrir drengi:  

Það skiptir kannski ekki meginmáli hvort kennarinn sé karl eða kona svo lengi 

sem einstaklingurinn nær að miðla efninu til nemenda sinna, en mér finnst aftur 

á móti mjög brýnt að drengir hafi karlkyns fyrirmyndir í kennslu og innan 

skólastofunnar (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2015a, bls. 8)  

Sú umræða sem birtist í þessu dæmi er nokkuð dæmigerð fyrir orðræðu í Skólavörðunni um 

kennara sem fyrirmyndir. Það er lögð áhersla á að nauðsynlegt sé fyrir alla nemendur að hafa 

fjölbreyttar fyrirmyndir. Í sömu andrá er þó mikilvægi karlkyns fyrirmynda fyrir drengi ítrekað 

og má segja að umræðan sé bæði lituð einstaklingshyggju og eðlishyggju. Ákveðin andstaða 

birtist þó við þessar hugmyndir í Skólavörðunni eins og sjá má í ummælum karlkyns 

leikskólastjóra þegar hann er spurður um það hvers vegna það sé mikilvægt að fá karla til að 

sinna kennslu yngri barna:  

„Það fyrsta sem fólki dettur í hug er að þetta tengist nauðsynlegum fyrirmyndum 

og við urðum varir við þetta viðhorf í Póllandi. Mér finnst óþolandi tilhugsun að 

vera ráðinn á vinnustað af því ég sé af tilteknu kyni og því ákveðin fyrirmynd. Í 

þessu felst gamaldags eðlishyggja; en karlar eru ekki allir eins, og við erum að 

mínu mati komin lengra í umræðunni en að við séum að pæla í steríótýpu 

karlmannsins.” (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2014a, bls. 28) 

Þessi ummæli varpa ljósi á þær kröfur sem felast í því að ætla kennurum tiltekin hlutverk á 

grundvelli kyngervis. Umræða um karlkyns kennara sem nauðsynlegar fyrirmyndir fyrir 

drengi er, líkt og áður sagði, lituð eðlishyggju. Hún felur í sér að festa í sessi ríkjandi 

karlmennskuhugmyndir og viðheldur ójafnri valdastöðu kynjanna (Skelton, 2012).  

Umfjöllun í Skólavörðunni bendir til þess að töluverður þungi sé settur í aðgerðir sem 

miða að því að fjölga körlum í körlum í kennslu, einkum kennslu yngri barna. Mikil umfjöllun 

um slíkar aðgerðir eru dæmi um áhuga stjórnvalda og annarra á málefninu. Á málþinginu 
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Karlar í yngri barna kennslu segir velferðarráðherra að mögulega sé hægt að veita auknu 

fjármagni til leikskóla þar sem hlutfall karla meðal kennara er hátt. Borgarstjóri vill jafnframt 

gera aðgerðaáætlun fyrir Reykjavík með Félagi leikskólakennara og Félagi stjórnenda í 

leikskólum um hvernig fjölga megi körlum í leikskólakennslu (Aðalbjörn Sigurðsson, 2015b). 

Þá er sagt frá því að hvatningarverðlaunin Orðsporið verði árið 2016 veitt þeim sem hafa lagt 

sitt af mörkum og sýnt vilja og metnað til að jafna kynjahlutföll í hópi leikskólakennara 

(Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2015b). Einnig er fjallað um stofnfund 

félagsins SKÁL (samráðshópur karlkennara á leikskólastiginu) en markmið félagsins er meðal 

annars að auka karlmennsku í hópi leikskólakennara og jafna kynjahlutfallið í hópi 

starfsmanna í leikskólum (Aðalbjörn Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2016). Rætt er við 

tvo karlkyns meistaranema í leikskólakennarafræðum sem fóru af stað með verkefni sem 

ætlað var að vekja áhuga á leikskólastarfinu. Ástæða þess að nemarnir fóru af stað með 

verkefnið var „að félag leikskólakennara bauð styrk til að auka fjölda karlmanna í kennslu 

yngri barna. Þeim þótti upplagt að sinna slíku verkefni samhliða meistaranáminu og vildu 

þeir gera leikskólakennslu áhugaverða fyrir þá sem eru að velta fyrir sér framtíðar 

starfsmöguleikum.” (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir, 2018c, bls. 48). Í greininni 

segir meðal annars: „Járnkarl er ekki það fyrsta sem kemur upp í hugann þegar hugsað er um 

leikskólakennara en í raun passar orðið vel við stéttina því það getur merkt vinnuþjarkur eða 

þrekmenni.” (Arndís Þorgeirsdóttir og Dagný Jónsdóttir, 2018c, bls. 48). Þessi umfjöllun 

bendir til þess að leitast sé við að vekja áhuga karlmanna sérstaklega á starfinu með því að 

vísa til ríkjandi karlmennskuhugmynda sem eru í nokkurri mótsögn við þá hefðbundnu ímynd 

af leikskólakennara sem er fyrst og fremst fórnfús og umhyggjusamur. Hugmyndin um að 

einungis karlkyns kennarar geti kennt drengjum getur falið í sér þrönga og einsleita 

skilgreiningu á karlmennsku en slíkar kröfur til karlkyns kennara geta verið vandasamar og 

byggja á hugmyndum tvíhyggju og eðlishyggju (Keddie, 2012).  

Áhersla á nauðsyn þess að fjölga karlkyns kennurum í kennslu ungra barna er ein 

birtingarmynd þess sem Nancy Fraser talar um sem sýnileika (Fraser, 1995). Fjölgun karlkyns 

kennara á þeim forsendum að nauðsynlegt sé fyrir öll börn og ungmenni að hafa fjölbreyttar 

fyrirmyndir getur stuðlað að sýnileika fyrir minnihlutahóp innan skólans. Þær aðgerðir sem 

miða að því að fjölga karlkyns kennurum eru þó ólíklegar til þess að stuðla að jafnrétti 

kynjanna í skólastarfinu og samfélaginu ef ekki er á sama tíma tekið mið af jafnréttis-

aðgerðum sem miða að viðurkenningu og jafnri dreifingu gæða. Jafnréttisaðgerðir sem taka 

mið af viðurkenningu geta falið í sér að ögra hefðbundnum hugmyndum um karlmennsku og 

aðgerðir sem miða að jafnri dreifingu gæða geta falið í sér að útrýma kynjuðum 

vinnumarkaði (Fraser, 1995)    
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4.2.3.2 Kvenvæðing  

Í gögnunum birtist einnig orðræðan um kvenvæðingu (e. feminisation) kennarastarfsins. Það 

má til dæmis sjá á umfjöllun um kynjahlutföll í kennarastéttinni. Vísað er til þeirrar þróunar 

að kvenkyns kennarar verði innan skamms í miklum meirihluta á öllum skólastigum og er það 

áhyggjuefni. Talað er um að konur muni innan skamms taka yfir skólann og karlkyns kennarar 

séu í útrýmingarhættu. Áhyggjur af kvenvæðingu eru mest áberandi í fyrirsögnum greina þar 

sem yfirtaka kvenna í skólum er umfjöllunarefni, til dæmis: „Frá gráu í grænt … og bláu í 

rautt. Helmingur framhaldsskólakennara fer á eftirlaun á næstu fimmtán árum og konur 

yfirtaka framhaldsskólann“ (Kristín Elfa Guðnadóttir, 2012, bls. 36), „Óheillaþróun“ 

(Aðalbjörn Sigurðsson, 2015a, bls. 4) og „Eru karlar í kennarastétt að deyja út?“ (Aðalbjörn 

Sigurðsson og Arndís Þorgeirsdóttir, 2015a). Auk þess segir á forsíðu sjöunda tölublaðs ársins 

2015: „Konur taka yfir. Yfir 80% félagsmanna Kennarasambandsins eru konur. Hlutfallið á 

eftir að hækka á næstu árum. Útlit er fyrir mesta breytingu í framhaldsskólum.“  

Sú var tíðin að karlmenn flykktust í kennaranám, að vísu ekki á leikskólastigi þar 

sem það var álitið hlutverk kvenna að sinna ungum börnum, enda þau störf verr 

launuð en önnur kennarastörf. Nú hefur dregið saman með ólíkum 

kennarahópum í launum – þau eru alls staðar lág. Grunnskólakennarar eru líka 

orðin kvennastétt og ætli horfi ekki í að framhaldsskólakennarar verði það einnig 

þegar allur þorri þeirra fer á eftirlaun á næstu árum. Viljum við það? (Kristín Elfa 

Guðnadóttir, 2011a, bls. 3) 

Í Skólavörðunni er umfjöllun um kynjahlutföll innan kennarastéttarinnar lituð af áhyggjum af 

stöðu drengja sem nemenda og karla sem kennara. Í þessu sambandi er kvenlæg menning 

innan skólanna talin koma niður á drengjum og fæla karla frá störfum í kennslu, einkum 

kennslu ungra barna. 

„Það sem ég hef rekið mig á og mér finnst skipta máli er ábyrgðin sem fylgir því 

að ráða karlmenn inn á leikskóla, og það er sú ábyrgð sem fylgir því að hlutirnir 

þurfi að breytast. Við getum ekki bara ráðið inn karlmenn af því að það er smart 

og flott. Ef við tökum inn karlmenn á leikskóla þá verðum við líka að axla þá 

ábyrgð að þeir hafi áhrif og þeir verða að taka pláss. Hlutirnir breytast og þeir 

koma með aðrar áherslur, og þið stúlkurnar verðið aðeins að bakka. Þið verðið að 

hleypa viðhorfum karlmannanna inn í leikskólanna. Það er hluti af því að gera 

leikskólann að meira aðlaðandi starfsumhverfi fyrir stráka og það er það að þeir 

upplifi að það sé pláss fyrir þá. Við höfum ekkert gagn af því að fjölga 

karlmönnum ef þeir eiga bara að vera eins og hverjar aðrar kerlingar.” (Aðalbjörn 

Sigurðsson, 2015b). 
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Þessi umfjöllun endurspeglar orðræðu um að kvenlæg menning fæli karla frá kennslu en 

einnig er vísað til þess að konur séu að taka yfir. Þar af leiðandi sé ekki pláss fyrir karla í 

kennslu ungra barna. Konur eru í meirihluta kennara á yngri skólastigum og vísað er til 

hugmynda um að þar ríki kvennamenning sem komi niður á drengjum og kennslukörlum 

(Skelton, 2012). Þessi umræða felur einnig í sér hugmyndir um að kynin séu ólík. Það sem er 

talið kvenlegt passar ekki við það sem er talið karlmannlegt.   

Birtingarmyndir eðlishyggju í Skólavörðunni eru einkum af tvennum toga þar sem annars 

vegar um er að ræða drengjaorðræðuna og kvenvæðingu líkt og fjallað hefur verið um hér að 

framan. Þegar rætt er um kynjamun í Skólavörðunni einkennist umfjöllunin oft á alhæfingum 

og hugmyndum um eðlishyggju. Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika og umfjöllun um 

kynjað náms- og starfsval tengist þessum áherslum þar sem talið er að ákveðnar kennslu-

aðferðir, námsumhverfi og námsefni henti öðru kyninu betur. Til þess að möguleikar kynja 

séu ekki takmarkaðir af hefðbundnum og viðteknum hugmyndum um kynin þarf að trufla, 

eða uppræta, þessar ríkjandi karlmennskuhugmyndir samfélagsins sem einkennast af 

gagnkynhneigðarhroka og karlrembu og fela í sér að hlutverk karlmanna sé til dæmis að vera 

fyrirvinna og ævintýragjarnir bjargvættir (Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009). Með því að 

fjalla um ólíkar karlmennskur og skoða ríkjandi karlmennskuhugmyndir á gagnrýnin hátt í 

skólastarfi má til dæmis skoða drengjaorðræðuna frá ólíkum sjónarhornum og beina sjónum 

frekar að þeim hópum, bæði drengja og stúlkna, sem standa illa í skólakerfinu og greina 

ástæður á bak þeim vanda sem þessir hópar standa frammi fyrir. 

4.2.4 Samantekt 

Í Skólavörðunni er ríkjandi orðræða um jafnrétti í víðum skilningi. Í orðræðu meðal fagstéttar 

kennara, eins og hún birtist í Skólavörðunni, eru hugmyndir um jafnræði og viðurkenningu 

ríkjandi líkt og í orðræðu opinberrar stefnumótunar. Orðræða um kynjajafnrétti í menntun 

og skólastarfi vísar að mörgu leyti til opinberrar stefnumótunar sem má til dæmis sjá í 

áherslu á jafna möguleika og að sporna við kynjuðu náms- og starfsvali. Innan orðræðu 

Jafnréttisnefndar KÍ er gengið hvað lengst þegar kemur að kynjajafnrétti í menntun og 

skólastarfi. Umfjöllun Jafnréttisnefndarinnar miðar að því að trufla hina ríkjandi orðræðu um 

jafnrétti í víðum skilningi og beinir sjónum sérstaklega að kynjajafnrétti. Birtingarmyndir 

sýnileika má annars vegar sjá í umfjöllun um kynjafræði sem náms- og fræðigrein sem 

einkum er haldið á lofti í umfjöllun Jafnréttisnefndar Kennarasambands Íslands. Hins vegar 

má sjá áherslu á sýnileika minnihlutahópa í umfjöllun um fjölgun karlkyns kennara. Í orðræðu 

um kynjafræði sem náms- og fræðigrein felast ákveðin tækifæri en ríkjandi orðræða um 

jafnræði auk afturhaldssamra hugmynda um eðlishyggju getur verið ákveðin hindrun í vegi 

umbreytinga sem miða að kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi. Í Skólavörðunni eru þrjár 

víddir réttlætis sjaldan tengdar saman og orðræða um jafnrétti í víðum skilningi, eða 
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jafnræðisorðræða er ríkjandi. Með því að leggja áherslu á jafnréttisaðgerðir sem taka mið af 

jafnrétti í víðum skilningi, líkt og í umræðu um grunnþáttinn jafnrétti, gleymast aðgerðir sem 

miða að sýnileika, sem gætu til dæmis falist í aukinni áherslu á kynjajafnrétti í umfjöllun um 

grunnþáttinn jafnrétti. Forsenda þess að orðræða geti verið umbreytandi samkvæmt Fraser 

(1995) er að jafnréttisaðgerðir taki mið af þremur víddum jafnréttis sem vísi í hvor aðra og 

séu tengdar saman.  

4.3 Fræðileg skrif og fyrirliggjandi rannsóknir 

Fjögur þemu mátti greina í fræðilegum skrifum og fyrirliggjandi rannsóknum. Þau eru 

Kynjakerfi, feminískt sjónarhorn, kynjað náms- og starfsval og kynjafræði sem náms- og 

fræðigrein.  

4.3.1 Kynjakerfi 

Í rannsóknum þar sem tengjast fræðasvið kynjafræða og menntunar er ákveðinn rauður 

þráður áhersla á áhrif kynjakerfis. Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir 

(2017) segja mikilvægt í sambandi við jafnrétti og skólastarf að átta sig á hugtakinu 

kynjakerfi. Kynjakerfi vísar til samfélagsgerðar þar sem hið karllæga virðist meira metið en 

hið kvenlæga. Það byggist meðal annars á hugmyndum um kynhlutverk. Samkvæmt 

kenningum um kynjakerfið er um kerfisbundin yfirráð karla yfir konum að ræða á mörgum 

sviðum samfélagsins. Kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi felst þannig í því að sett sé 

spurningamerki við ráðandi hugmyndir um karlmennsku, kvenleika og kynjakerfið.  

Í fræðilegum rannsóknum er sjónum er einkum beint að áhrifum kyngervis. Sjónum er 

beint að hugmyndum um karlmennsku og kvenleika og rauður þráður í feminískum 

rannsóknum er viðurkenning á margbreytileika karlmennsku og kvenleika. Áhersla á 

kynjajafnrétti í skólum sé einkum mikilvæg til að brjóta á bak aftur hefðbundnar hugmyndir 

um karlmennsku og eðlishyggju (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2017; Þórdís Þórðardóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016).   

Rannsókn Gerðar Bjarnadóttur og Guðnýjar Guðbjörnsdóttir (2011) á viðhorfum 

framhaldsskólanema sýnir að drengir í framhaldsskólum virðast íhaldssamari til dæmis þegar 

könnuð er geta kynjanna til þess að brjóta upp hefðbundin kynjaviðhorf. Rannsóknin virðist 

staðfesta að hin félagslegu viðmið sem búa í kynjakerfinu setji drengjum fastari skorður en 

stúlkum. Íhaldssamari viðhorf drengjanna skýrast meðal annars af því að erfiðara reynist fyrir 

karla, sem valdameiri hóp, að fara út fyrir þau sérsvið sem félagslega eru ætluð körlum 

heldur en það er fyrir stúlkur að fara inn á sömu svið. Kynjakerfið viðheldur þannig sjálfu sér. 

Höfundar benda á mikilvægi þess að skólafólk átti sig á kynjakerfinu og áhrifum þess á kynin 
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ef það ætlar að uppfylla kröfur jafnréttislaga og aðalnámskrár (Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2011). 

Í rannsókn Katrínar Bjargar Ríkarðsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2012) er 

fjallað um reynslu átta kvenna af smíðum og tölvunarfræði. Þar kemur fram að einstaka 

konum takist að bjóða kynjakerfinu birginn með því að nema og starfa í hefðbundnum 

karlagreinum. Kynjakerfið birtist ekki í formi beinnar útilokunar en hefur fundið nýjar leiðir til 

að halda konum neðar í kerfinu en körlum og birtast áhrif þess einkum í formi aðgreiningar 

og undirskipunar. Með náms- og starfsvali sínu hafa þær persónulega boðið kynjakerfinu 

birginn en það dugir skammt þar sem kynjakerfið er kerfislægt fyrirbæri en ekki persónuleg 

sérviska. Hvort sem konurnar gerðu sér grein fyrir því eða ekki voru dæmi um undirskipun og 

aðgreiningu víða að finna en þau voru ekki endilega augljós fyrr en kafað var undir yfirborðið 

og hlustað á raddir kvennanna.   

Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2012) segja kennara þurfa að setja 

skýr markmið í námskrár sem vinna gegn hefðbundnum staðalímyndum kynjanna, til dæmis 

með því að beina stelpum og strákum inn á óhefðbundnar leiðir til náms og starfa. Það er 

öflug leið til þess að hvetja stelpur og stráka til þess að brjótast úr viðjum úreltra hugmynda 

um kynhlutverk. Þær segja skólann jafnframt þurfa að búa stráka og stelpur jafnt undir 

þátttöku í atvinnulífi og fjölskyldulífi og hann þarf að vera í stakk búinn að taka á 

kynjamismun í starfi sínu. Þá sé nauðsynlegt fyrir kennara að skilja hvernig orðræðan í 

samfélaginu er lituð af valdatengslum kynjanna þar sem sama hegðun er túlkuð á 

mismunandi hátt eftir því hvort í hlut eiga stelpur eða strákar. Kennarar þurfa jafnframt að 

huga að skólamenningu og hvernig hún getur bæði ýtt undir og dregið úr jafnræði kynjanna.  

Innan fræðanna er ein rannsókn sem tekur sérstaklega til umfjöllunar kynferðiseinelti 

(Rannveig Ágústa Guðjónsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2018). Kynferðiseinelti er 

hvers konar hegðun og orðræða sem á þátt í að fella viðkomandi inn í viðtekinn kvenleika 

eða karlmennsku og viðheldur þannig andrúmslofti og menningu þar sem kynjamisrétti, 

fordómar og undirskipun jaðarhópa þrífst. Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að 

kynjamisrétti sé yfirleitt hunsað í skólamenningu þeirra skóla sem rannsóknin nær til auk 

þess sem síður sé tekið á því einelti sem beinist að kynferði brotaþola en öðru einelti.  

Rannsakendur segja niðurstöðurnar sýna að rætur kynferðiseineltisins liggi í 

skólamenningu, sem að einhverju leyti endurspeglar samfélagsmenningu, og þess vegna 

verði að breyta skólamenningunni í heild til að koma í veg fyrir það. Forsendur þess að hægt 

sé að breyta skólamenningu eru að skólastjórnendur, kennarar og annað starfsfólk skóla sé 

bæði meðvitað um kynjamisrétti í skólanum og hafi jafnframt í farteskinu verkfæri til að 

takast á við það. Nauðsynlegt sé að koma til móts við áhuga kennaranema og skólastjóra á 

fræðslu um kynjajafnrétti. Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að kennaranemum finnst 
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mikilvægast að læra meira í námi sínu um kynbundið ofbeldi og einelti (Guðný S. 

Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016). Rannsókn meðal skólastjóra sýndi að 

mikilvægast er talið að breyta hefðbundnum staðalmyndum og vinna gegn kynferðislegri 

áreitni (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017). Rannveig Ágústa og 

Gyða Margrét (2018) taka undir ákall Guðnýjar og Þórdísar (2016) um að koma þurfi til móts 

við áhuga kennaranema með því að auka fræðslu um kynjajafnrétti í kennaranámi og telja 

nauðsynlegt að fjallað sé um kynferðiseinelti og ólíkar birtingarmyndir þess þannig að 

þekkingin skili sér inn í skólana. 

Innan fræðilegrar orðræðu er áhersla lögð á að fyrst og fremst þurfi að beina sjónum að 

afbyggingu kynjakerfisins ef ætlunin er stuðla að raunverulegu kynjajafnrétti. Þannig er litið á 

kynjajafnrétti sem kerfislægt vandamál sem nær yfir öll svið samfélagsins, þar á meðal 

menntun og skólastarf. Ef litið er til hugmynda Fraser er áhersla á að afbyggja kynjakerfið 

bæði birtingarmynd efnahagslegrar og menningarlegrar víddar jafnréttis. Lögð er áhersla á 

að brjóta upp hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika en í því felst að skilin á 

milli hins karllæga og kvenlega verða óskýr. Á sama tíma byggist afbygging kynjakerfisins á 

því að breyta valdatengslum þar sem hið kvenlæga er undirskipað hinu karllæga. Aðgerðir 

sem miða að jafnrétti beinast því gegn misrétti vegna kyngervis og þar af leiðandi verður 

flokkun eftir kyngervi að vera til staðar. Afbygging kynjakerfisins felst í því að takast á við 

valdamisræmi á milli kvenna og karla á mörgum sviðum samfélagsins og aðgerðir sem miða 

að jafnrétti byggja einkum á jafnri dreifingu gæða og viðurkenningu (Fraser, 1995).  

4.3.2 Feminískt sjónarhorn 

Feminískt sjónarhorn í rannsóknum tengist því sem fjallað er um hér að framan um áherslu á 

kynjakerfið. Í þessum kafla verður sjónum einkum beint að áherslu rannsókna á áhrif 

kyngervis og mótun kvenleika og karlmennsku. Í langflestum fræðilegum rannsóknum þar 

sem fjallað er um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi er um að ræða feminíska nálgun eða 

sjónarhorn. Feminískt sjónarhorn rannsóknanna felst einkum í því að beina sjónum beint 

áhrifum kyngervis á menntun og skólastarf. Í rannsóknunum eru áberandi viðhorf í anda 

mótunarhyggju sem sett hafa verið fram gegn eðlishyggju. Í rannsóknum hefur verið bent á 

gjá milli fræðilegra rannsókna á sviði kynjafræða og því sem fer fram í skólastarfi. Orðræða 

innan skólanna endurspeglar oft umræðu fjölmiðla sem leggur áherslu á eðlishyggju eða 

eðlislægan kynjamun og hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika (Guðný S. 

Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016). Í rannsóknum og hinni fræðilegu orðræðu eru 

ansi lífseigar hugmyndir eðlishyggju dregnar fram.  

Niðurstöður rannsóknar Rósu Bjarkar Guðnadóttur og Önnudísar Grétu Rúdólfsdóttur 

(2019) meðal skólastjóra grunnskóla benda sem dæmi til þess að skólastjórarnir líti á 



 

51 

kyngervi kennara sem félagslega mótað en kvenkennurum er samt sem áður lýst út frá 

hefðbundnum kvenleikahugmyndum sem samviskusömum, skipulögðum og 

umhyggjusömum starfsmönnum og það leiðir til aukins álags á þær. Karlkennarar þykja aftur 

á móti kærulausari en betri í að halda uppi aga. Niðurstöður rannsóknar Maríönnu 

Jónsdóttur Maríudóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2018) varpa ljósi á að 

einstaklingshyggja og eðlishyggja liti viðhorf foreldra til kyngervis grunnskólakennara. 

Niðurstöður rannsóknar meðal skólastjóra á þremur skólastigum sýnir jafnframt að rúmlega 

helmingur skólastjóranna aðhyllist almennt það sjónarmið að það sé munur á kynjunum sem 

námsmönnum. Hluti þeirra (12%) telja að um eðlismun sé að ræða en flestir telja muninn 

menningarbundinn (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017).  

Í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2012a) á kynjuðum lærdómum í leikskóla kom fram að 

leikskólakennarar töldu sig stuðla að jafnrétti kynjanna með því að sýna einstaklingum, en 

ekki kyni þeirra, athygli og töldu kynjamun eðlislægan. Hugmyndir eðlishyggju virtust leiða af 

sér kynjablindu og þöggun. Í rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur 

(2014) kemur fram að hugmyndir eðlishyggju komi fram í umræðu meðal starfsfólks í 

tveimur leikskólum. Orðræða í kringum áherslur karla er jákvæð og þeim er til dæmis hrósað 

fyrir að sinna fótbolta. Orðræða um áherslu kvennanna á líkamlega umönnun og foreldra-

samskipti er aftur á móti frekar með neikvæðum formerkjum. Orðræðan er lituð eðlishyggju 

þar sem talað er um móðureðlið sem áhrifaþátt í starfsvali og að kynin séu ólík og þurfi þar af 

leiðandi ólík verkefni. Í rannsókn Guðnýjar S. Guðbjörnsdóttur og Þórdísar Þórðardóttur 

(2016) sem gerð var meðal kennaranema kom fram að kennaranemarnir höfðu mikinn áhuga 

á að breyta staðalmyndum kynjanna en margir höfðu takmarkaða þekkingu á nauðsynlegum 

hugtökum og hefðbundin eðlishyggjuviðhorf voru algeng.  

Afturhaldssöm viðhorf til kynjajafnréttis eru einnig dregin fram í umfjöllun rannsókna um 

drengjaorðræðuna og meinta kvenlægni skólastarfs. Í rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur og 

Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014) kom fram að talað var um karla sem nauðsynlegar 

fyrirmyndir fyrir börnin, sérstaklega börn einstæðra mæðra. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

(2004) bendir einmitt á að ein algengasta goðsögnin í drengjaorðræðunni er að slæmt gengi 

drengja megi rekja til þess að þá skorti karlfyrirmyndir. Í grein Berglindar Rósar 

Magnúsdóttur og Þorgerðar Einarsdóttur (2012) er fjallað um meinta kvenlægni 

grunnskólans. Vísað er til umræðu þar sem talað er um að kvenlægni og kvennamenning 

innan skólakerfisins bitni á drengjum og útskýri slakan námsárangur þeirra. Í greininni hafna 

höfundar því að kvennamenning sé hyllt í grunnskólanum þar sem rannsóknir benda ekki til 

þess að kvenlægum gildum, aðferðum, námsgreinum né stelpum sem nemendum sé 

hampað sérstaklega.  
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Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir (2012) hafa einnig fjallað um stöðu 

kvenna og karla í framhaldsskólum og háskólum. Þær benda á að varasamt sé að álykta um 

kvenlægni framhaldsskóla þrátt fyrir meirihluti framhaldsskólanemenda hafi verið konur frá 

því um miðjan áttunda áratug síðustu aldar. Námsárangur stelpna sé vissulega betri en 

stráka að jafnaði en sjálfsmynd þeirra og sjálfstraust lakara. Þegar sjónum er sérstaklega 

beint að háskólastiginu er fátt sem bendir til að það skólastig einkennist af kvenlægni þrátt 

fyrir að um 60% nema á sérskóla- og háskólastigi séu konur. Forsendur starfsframa í 

háskólum eru sniðnar að körlum frekar en konum. Þá sýna rannsóknir að inntak vísindanna 

lúti kynjuðum lögmálum. Það er því fátt sem bendir til að karlmenn séu í útrýmingarhættu á 

háskólastiginu né að konur séu farnar að móta samfélagið í slíkum mæli að karlar þurfi að 

taka upp kvenlæg gildi og viðmið. Þvert á móti virðast karllæg gildi lifa góðu lífi og fátt sem 

bendir til að hafi orðið viðsnúningur á valdatengslum kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2012).  

Þegar kemur að slökum námsárangri drengja er talið líklegast að ríkjandi hugmyndir um 

karlmennsku og drengjamenning séu sterkari áhrifaþættir en meint kvenlægni grunnskólans 

(Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2012). Í þessu sambandi hefur því 

verið haldið fram að ríkjandi karlmennskuhugmyndir séu ástæða þess að sumir drengir hafni 

áherslu skólamenningar á árangur í bóknámi (Jóhannesson, Lingard og Mills, 2009). Ríkjandi 

hugmyndir um karlmennsku fela meðal annars í sér að strákar þurfi að hafa minna fyrir námi 

en stúlkur. Þeir séu snillingar án fyrirhafnar og það sé í raun gert ráð fyrir því að þeir slugsi í 

námi og sýni ekki mikla viðleitni eða áhuga. Áður taldist eðlilegt að gera minni kröfur til 

drengja og slakur námsárangur þótti í raun merki um heilbrigði þeirra og kæruleysi (e. 

healthy idleness). Stúlkum var hins vegar ætlað að vera samviskusamar og vinnusamar. Enn í 

dag birtast þessar hugmyndir um samviskusömu stúlkurnar og kærulausu drengina í 

skólastarfi en nýlega hefur umræðan hins vegar frekar snúist um að drengir verði að fá að 

vera drengir auk áherslu á að fjölga þurfi karlkennurum. Það fer hins vegar ekki mikið fyrir 

umræðu um að kenna og fjalla um karlmennsku á gagnrýninn hátt eða hugmyndum að 

uppbyggilegum nálgunum fyrir bæði kyn (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007).  

Í rannsóknum hefur verið bent á að þegar ólík frammistöðumynstur hafa verið skoðuð er 

gjarnan einblínt á kyn en þá er hætta á að litið sé framhjá öðrum þáttum eins og til dæmis 

stéttaráhrifum (Berglind Rós Magnúsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2012). Margt bendir til 

þess að millistéttarbörn hafi meiri menntunarmöguleika en börn úr verkalýðsstétt. Í íslensku 

samhengi er búseta ein helsta ástæða slakari námsárangurs stráka en stelpna. Þetta sýna 

niðurstöður PISA kannana þar sem landsbyggðarstrákar standa sig verr en strákar af 

höfuðborgarsvæðinu. Viðhorf um að vinna í skólum sé  ekki karlmannleg getur haft áhrif á 

framkomu stráka í skóla og tilhneigingu þeirra til að forðast að uppfylla kröfur kennarans. 
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Kynjahlutleysi og kynjablinda birtist í viðhorfum um að jöfn staða kynjanna sé orðin að 

veruleika og þess vegna er ekki þörf á að vinna sérstaklega að henni. 

Innan fræðilegrar orðræðu eru eðlishyggjuviðhorf sem virðast vera ríkjandi í skólastarfi 

dregin fram. Eðlishyggjuviðhorf eru talin vera afturhaldssöm og áhersla er lögð á að 

hugmyndir um eðlishyggju séu hindrun í vegi kynjajafnréttis í skólastarfi. Í fræðaorðræðunni 

eru hugmyndir um mótunarhyggju áberandi en mótunarhyggja er sett fram sem andsvar við 

eðlishyggju. Mótunarhyggja er þess vegna einkennandi fyrir rannsóknir þar sem feminísku 

sjónarhorni er beitt. Í orðræðu fræðanna er því gert ráð fyrir félagslegri mótun kyngervis og 

líkt og í umfjöllun um kynjakerfið er sjónum beint að undirskipun þess sem er talið vera 

kvenlegt. Jafnréttisaðgerðir taka því mið af viðurkenningu þar sem áhersla er lögð á sérstöðu 

og misrétti á grundvelli kyngervis (Fraser, 1995). Áhersla rannsókna á félagslega mótun 

kyngervis felur í sér að gert er ráð fyrir margbreytileika innan flokkunarinnar í hið karllæga og 

kvenlega. Ef litið er á kvenleika og karlmennsku sem félagslega mótuð fyrirbæri er jafnframt 

mögulegt að breyta þeim. Skilgreining á kynjajafnrétti innan hinnar fræðilegu orðræðu felur í 

sér afbyggja karllægni og auka virði hins kvenlæga. Þær jafnréttisaðgerðir sem lögð er 

áhersla á innan fræðaorðræðunnar taka því mið af viðurkenningu (Fraser, 1995).   

4.3.3 Kynjað náms- og starfsval  

Nokkrar rannsóknir hafa verið gerðar á kynjuðu náms- og starfsvali þar sem sjónum er beint 

að konum sem stunda nám og starfa innan hefðbundinna karlagreina og körlum sem starfa 

við hefðbundin kvennastörf. Fjallað hefur verið um stöðu kvenna innan raun- og 

tæknivísindagreina á háskólastigi (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir, 2011; 

Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2011) og í smíðum og 

tölvunarfræði (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Auk þess 

hefur verið fjallað um karla og konur sem starfa í hefðbundinni kvennagrein, á leikskóla 

(Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2014). Í þessum rannsóknum er fjallað um 

menningu innan greinanna og sjónum beint að þeim þáttum sem geta haft áhrif á náms- og 

starfsval.  

Í grein Þorgerðar Einarsdóttur og Berglindar Rósar Magnúsdóttur (2012) kemur fram að 

kynjuð valdatengsl í framhaldsskólum endurspeglast í samskiptum og félagsstarfi þar sem 

menning skólanna er mjög karllæg, strákar hafa undirtökin og leggja þar grunn að 

mikilvægum félagslegum auði seinna meir. Námsval kynjanna, bæði í framhaldsskólum og 

háskólum, er afar kynbundið. Þar með er grunnur lagður að kynjaskiptingu samfélagsins sem 

á mikinn þátt í að viðhalda kerfisbundnu valdamisræmi kynjanna á vinnumarkaðnum. Störf 

kvenna njóta minni virðingar, launa og valda en störf karla. Þegar staða kynjanna í 

framhaldsskólum og háskólum er sett í samhengi við völd og áhrif karla og kvenna í 
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samfélaginu kemur í ljós að viðmið, menning og gildismat er sniðið að strákum og körlum 

fremur en stelpum og konum. Sterk námsleg staða stelpna í framhaldsskólum og háskólum 

skilar þeim ekki velgengni í sama mæli og strákum. Bæði strákar og stelpur líða fyrir ríkjandi 

viðhorf um hvernig einstaklingar eigi að haga sér til að uppfylla kynbundnar væntingar og 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika.  

Í rannsókn Þuríðar Óskar Sigurjónsdóttur og Sifjar Einarsdóttur (2011) er námsval og 

aðstæður kvenna í hefðbundnum karlagreinum við Háskóla Íslands kannað. Fram kom að 

bæði konur og karlar séu almennt ánægð í náminu og hafi jákvæða upplifun af menningu 

námsgreina sinna. Þegar spurt er nánar kemur í ljós að konurnar upplifa í minni mæli en 

karlar að virðing, viðurkenning og jafnrétti ríki innan námsins. Þessar niðurstöður eru í 

samræmi við að nauðsynlegt sé fyrir alla nemendur að samsama sig við þá menningu sem 

ríkir innan greinarinnar til að þeir geti tileinkað sér þá ímynd sem námsgreinin hefur. Auk 

þess hefur verið bent á að margar konur sem stundi nám og störf innan raunvísinda verði oft 

mjög íhaldssamar, berjist gegn breytingum og hafi enga löngun til þess að rugga bátnum og 

falli þannig inn í þá staðalmynd sem einkennir raunvísindin (Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif 

Einarsdóttir, 2011).  

Niðurstöður rannsóknar Hrafnhildar Snæfríðar- og Gunnarsdóttur og Þorgerðar 

Einarsdóttur (2011) sýna að karllæg viðmið eru ráðandi innan raunvísindageirans þar sem 

ríkjandi orðræða og menning á þátt í að viðhalda ákveðnu kynjamynstri. Í ljós kom að 

kvenkyns nemendur aðlöguðust menningunni innan greinanna og tileinkuðu sér ríkjandi 

orðræðu menningarinnar og kynjaða sýn. Munur á hegðun kynjanna var jafnframt gjarnan 

útskýrður með tilvísunum í eðlishyggju sem lituðust af einstaklingshyggjusýn. Viðmælendur 

lögðu áherslu á það sem skildi kynin að og gerði þau ólík. Karlmennska markaði þannig 

viðmiðið og kvenleg hegðun, sem stangaðist á við viðtekið atferli, var gerð að vandamáli. 

Fæð kvenkyns nemenda var rakin til persónulegra þátta í fari þeirra sjálfra. 

Í rannsóknum er bent á mikilvægi þess að efla náms- og starfsfræðslu í skólum. Náms- og 

starfsfræðsla ætti meðal annars að miða að því að vinna gegn staðalmyndum sem tengdar 

eru ákveðnum störfum. Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir og Sif Einarsdóttir (2011) benda á að 

sérstaklega þurfi að beina sjónum að störfum í raunvísindum og tækni þar sem karllæg 

menning virðist enn ríkja. Sif Einarsdóttir (2012) bendir jafnframt á að náms- og 

starfsráðgjafar verði að vera meðvitaðir um að vinnumarkaðurinn sé kynjaður. Við gerð 

áhugasviðsmat verði að hafa það í huga hvernig félagsmótun barna og unglinga, kynbundið 

uppeldi og úreltar hugmyndir um kynhlutverk geti takmarkað val ráðþegans þegar kemur að 

því að velja náms- eða starfsvettvang. 

Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014) rannsökuðu kynjaðar væntingar 

til kvenna og karla í tveimur leikskólum. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að staða kvenna 
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og karla innan leikskólanna virðist vera ólík. Karlarnir eru í minnihluta starfsfólks á 

hefðbundnum kvennavinnustað en vinnubrögð þeirra og áherslur eru meira metnar. Þannig 

hafa þeir fengið að skapa sér sérstöðu hvað varðar vinnubrögð sem konurnar styðja. 

Undirskipun kvenna á vinnumarkaðnum virðist viðhaldast innan þessara tveggja leikskóla. 

Ólíkar væntingar virðast jafnframt vera gerðar til kvenna og karla varðandi laun og 

starfsaldur. Gert var ráð fyrir því að karlar ættu erfitt með að sætta sig við lág laun en það 

sama átti ekki við um konurnar. Það er í samræmi við hugmyndina um að hlutverk karla sé að 

vera fyrirvinnur og þess vegna er ekki gert ráð fyrir að þeir staldri lengi við í leikskólanum. 

Bæði konur og karlar í leikskólunum tveimur eiga þátt í því að halda hefðbundnum 

kynjamyndum á lofti. Niðurstöður fræðilegra rannsókna benda almennt til þess að 

undirskipan kvenna á vinnumarkaði sé viðhaldið hvort sem um er að ræða innan 

hefðbundinna karla- eða kvennastarfa. Sjaldnast er um beina útilokun að ræða en 

undirskipun og aðgreining birtist víða, bæði innan náms- og atvinnugreina. 

Samkvæmt fræðaorðræðu felst kynjajafnrétti meðal annars í því að útrýma kynjuðum 

vinnumarkaði. Fyrir menntun og skólastarf þýðir það að mikilvægt sé að sporna gegn kynjuðu 

náms- og starfsvali. Innan fræðilegrar orðræðu er þó lögð áhersla á að ekki sé nóg að jafna 

kynjahlutföll heldur þurfi að afbyggja skiptingu vinnumarkaðarins í karla- og kvennastörf. 

Með því er gengið lengra en að jafna möguleika og áhersla er lögð á jafna útkomu. Jafnréttis-

aðgerðir sem felast í því að útrýma kynjuðum vinnumarkaði taka þannig mið af jafnri 

dreifingu gæða samkvæmt Fraser (1995). Í fræðilegri orðræðu er lögð áhersla á að til þess að 

sporna við kynjuðum vinnumarkaði þurfi að beina sjónum að því að breyta menningu og 

viðhorfum sem byggja á hugmyndum um kynhlutverk sem gera ráð fyrir því að kynjunum 

henti ólík störf. Það er einkum talið mikilvægt að kennarar úr mismunandi hópum og af 

öllum kynjum séu taldir jafn verðmætir starfskraftar (Rósa Björk Guðnadóttir og Annadís 

Gréta Rúdólfsdóttir, 2019). Það er því ekki nóg að jafna kynjahlutföll ef litið er framhjá 

staðalmyndum og áhrifum þeirra á verkaskiptingu, laun og flesta eða alla þætti sem hafa 

áhrif á stöðu kynjanna (Katrín Björg Ríkarðsdóttir og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2012). Í 

þessum áherslum innan hinnar fræðilegu orðræðu eru tengdar saman efnahagsleg og 

menningarleg vídd réttlætis. 

4.3.4 Kynjafræði sem náms- og fræðigrein 

Í fræðilegum rannsóknum birtist skýr krafa um að skapa fræðslu um kynjajafnrétti fastan 

sess í kennaramenntun. Þórdís Þórðardóttir (2012b) hefur fjallað um hvers vegna kynjafræði 

eigi erindi í kennaramenntun og meðal annars kannað áhuga og viðhorf kennaranema. Hún 

segir forsendu þess að kennarar geti uppfyllt lagalega skyldu til að sinna jafnréttisfræðslu sé 

að þeir þekki til kynjafræði og rannsókna á stöðu kynjanna í samfélaginu. Þórdís bendir á 

mikilvægi viðfangsefna kynjafræðinnar fyrir kennarastéttina því kynjabundna slagsíðu megi 



 

56 

finna víða í skólakerfinu. Kynjafræðin sé auk þess mikilvæg í kennaramenntun vegna þess að 

hún veiti kennurum tækifæri til að beita mismunandi hugtökum um misrétti kynjanna. 

Kynjafræðin er þannig öflugt tæki til að efla skilning á því misræmi sem ríkir á milli reynslu 

stelpna og stráka af skólum. Kynjafræði getur verið kennurum gott tæki til að vinna gegn 

fordómum og viðteknum viðhorfum um kynhlutverk. Þórdís bendir einmitt á að skólinn 

endurspegli samfélagið og hætta er á að hefðbundnum viðhorfum um kynhlutverk sé 

viðhaldið innan hans ef ekki er hugað að fræðslu um jafnstöðu kynjanna. Á meðan lítið sem 

ekkert er fjallað um kynjafræði í námi kennaranema sé lítil von til þess að lögð verði áhersla á 

jafnréttisfræðslu í skólastarfi en hún gæti meðal annars stuðlað að fjölbreyttara náms- og 

starfsvali kynjanna og breytt valdamismun þeirra.  

Niðurstöður rannsóknar Þórdísar Þórðardóttur (2012a) varpa ljósi á mikilvægi þess að  

kennarar búi yfir þekkingu á því hvaða kynjuðu lærdóma börn kunni að draga af 

staðalmyndum kynjanna sem hvarvetna birtast þeim í barnaefni. Auk þess þarf að skapa 

þeim verkfæri til að greina kynjamismun í skólastarfi. Til þess að það sé mögulegt þarf að 

leggja metnað í að kynna kennaranemum grundvallarhugtök kynjafræða. Jafnframt þarf að 

auka tækifæri starfandi kennara til endurmenntunarnámskeiða í kynjafræðum og veita þeim 

þannig verkfæri til að þróa aðferðir í jafnréttisfræðslu og gera börnum kleift að efast um 

staðalmyndir.  

Í grein Þorgerðar Einarsdóttur og Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2011) er fjallað um veika 

stöðu kynjajafnréttisfræðslu í skólum á Íslandi, henni hafi ekki verið sinnt af nægilegri alvöru 

eða í samfellu. Þau benda á að gjá sé á milli fræðilegrar þekkingar á stöðu jafnréttismála og 

þess sem skólakerfið gerir. Í greininni er ljósum varpað á það hvernig óskýr markmið, 

áhugaleysi, veikburða Aðalnámskrár og sterk námsgreinaskipting séu þættir sem hafi virkað 

hamlandi á jafnréttisfræðslu auk þess sem fræðslan hafi aðallega byggst á frumkvæði 

einstaklinga án stofnanalegrar ábyrgðar. Ákveðin átaksverkefni hafa verið sett af stað en 

þegar þeim lýkur er lítið er vitað um raunverulegar breytingar sem kunna að hafa átt sér 

stað. 

Í rannsókn Guðnýjar S. Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2017) meðal 

skólastjóra á öllum skólastigum kemur fram að algengast sé að fjalla um jafnréttismál í 

lífsleiknikennslu og samfélagsgreinum en einnig í samverustundum og daglegu samtali við 

nemendur. Af svörum skólastjóranna er erfitt að sjá hvert umfang þessara aðgerða er eða 

hversu markvissar þær eru. Niðurstöður rannsókna benda til þess að ekki sé raunverulega 

hægt að segja til um hvort verið er að sinna fræðslu um kynjajafnrétti á öllum skólastigum. Ef 

það er gert, þá er ekki vitað hversu markviss sú fræðsla er eða hvernig henni er hagað.  

Í fræðilegum rannsóknum kemur fram töluverður áhugi á kynja- og jafnréttisfræðslu. 

Áhuginn er mikill á meðal kennaranema (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 
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2016) og skólastjóra á öllum skólastigum (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2017). Áhugi virðist minni meðal kennara á Menntavísindasviði Háskóla Íslands  

en sumir þeirra eru áhugasamir og kalla eftir skýrri stefnumörkun, gagnvirkri umræðu og 

meiri upplýsingum (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). 

Kennaranemum finnst mikilvægast að læra meira um kynbundið ofbeldi og einelti og 

kynbundnar staðalmyndir en þeir telja áherslu á kynhneigð/hommafóbíu og kyn kennara ekki 

eins mikilvæga (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016). Mikilvægast að mati 

skólastjóra er að breyta hefðbundnum staðalmyndum og vinna gegn kynferðislegri áreitni 

(Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017).  

Þrátt fyrir mikinn áhuga á viðfangsefninu sýna rannsóknir fram á takmarkaða fræðilega 

þekkingu innan þeirra hópa sem rannsóknirnar ná til. Skilningur á helstu hugtökum 

kynjafræða hefur verið kannaður meðal kennara á Menntavísindasviði, kennaranema og 

skólastjóra og sýndu niðurstöður fram á að nokkuð góður skilningur var til staðar á sumum 

hugtakanna eins og jafnrétti, karlmennsku, kynbundnum staðalmyndum og femínisma 

(Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016) en slakur skilningur var á öðrum 

hugtökum eins og kyngervi, kynjakerfi (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 

2016) og eðlishyggju (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017). 

Kennarar á Menntavísindasviði Háskóla Íslands skilja til dæmis hugtakið jafnrétti víðum 

skilningi og tilhneiging virðist vera til þess að leiða hjá sér eða sýna andstöðu við 

kynjajafnrétti (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012).  

Í rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur og Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2014) kemur fram að 

orðræða innan leikskóla endurspegli skort á jafnréttisþekkingu meðal leikskólakennara og 

leiðbeinenda í leikskólunum tveimur sem rannsóknin nær til. Í rannsóknum hefur verið bent 

á að þó að einhver þekking sé til staðar þá sé hún hvorki nægileg til að hreyfa við 

staðalmyndum kynjanna (Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017) né 

uppfylla ákvæði laga og aðalnámskrár um jafnréttisfræðslu (Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2011). Þá hefur verið bent á að ofmat á stöðu jafnréttis almennt á Íslandi sé 

eitt af því sem geti virkað hamlandi á kynjajafnréttisfræðslu (Þorgerður Einarsdóttir og 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson ,2011; Hrafnhildur Snæfríðar- og Gunnarsdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, 2011).  

Krafan um að lögð sé áhersla á kynjafræði í kennaranámi á sér stoðir á mörgum sviðum. 

Til þess að geta sinnt ákvæðum laga um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum þurfa kennarar 

að búa yfir þekkingu sem þeir hafa meðal annars öðlast í kennaranámi. Háskólastigið fellur 

undir öll skólastig og á því samkvæmt jafnréttislögum (nr. 10/2008) að fjalla um jafnréttismál 

í kennaramenntun á háskólastigi. Háskólar á Íslandi hafa jafnframt sett sér jafnréttisáætlanir 

sem ná yfir alla starfsemi þeirra, þar á meðal inntak náms- og kennslu. Áhersla á að festa 
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þurfi kynjafræði í sessi í kennaranámi er birtingarmynd þess sem Fraser talar um sem 

sýnileika (Keddie, 2012). Með því að kenna kennaranemum kynjafræði fær kynjajafnrétti 

rödd og getur þannig haft áhrif á þekkingarsköpun. Kynjafræði felur í sér gagnrýna skoðun á 

viðtekinni þekkingu sem felst meðal annars í því að spyrja öðruvísi spurninga.  

Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir (2012) hafa í þessu sambandi bent á 

mikilvægi þess að efla rannsóknir á stöðu kynjanna á öllum skólastigum og að þær séu settar 

í heildarsamhengi. Þær þurfi að taka til félagslegra, námslegra og þekkingarfræðilegra þátta. 

Þær tala jafnframt um að frekari rannsókna sé þörf á áhrifum og afrakstri menntunar, svo 

sem afhverju sterkari námsleg staða stelpna skili þeim ekki formlegri velgengni og 

virðingarstöðum síðar meir. Rannsóknir á skólakerfinu þurfi einnig að fjalla um inntak 

vísindanna, spurningarnar sem spurt er, gildin sem þær endurspegla og svörin sem við þeim 

eru gefin. 

4.3.5 Samantekt 

Rauður þráður innan fræðaorðræðunnar er áhersla á afbyggingu kynjakerfisins. Litið er á 

kynjajafnrétti sem kerfislægt vandamál. Afbygging kynjakerfisins felst í því að takast á við 

valdamisræmi á milli kvenna og karla á mörgum sviðum samfélagsins og aðgerðir sem miða 

að jafnrétti byggja einkum á jafnri dreifingu gæða og viðurkenningu (Fraser, 1995). Á sama 

tíma og lögð er áhersla á að brjóta á bak aftur hefðbundnar hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika er sjónum beint að ríkjandi karllægni. Annars vegar miða aðgerðir að því að 

afnema flokkun eftir kyngervi en hins vegar miða aðgerðir að því að ítreka sömu flokkun. 

Samkvæmt Fraser byggja árangursríkar jafnréttisaðgerðir á því að samtímis sé miðað að 

útrýmingu á kerfislægu misrétti og afbyggingu karllægni (Fraser, 1995).  

Í fræðilegri orðræðu má einnig sjá að áhersla sé lögð á sýnileika sem felst meðal annars í 

því að skapa kynjafræði sess í menntun og skólastarfi. Áhersla er þannig lögð á gagnrýna 

skoðun á viðtekinni þekkingu og þekkingarsköpun. Lombardo, Meier og Verloo (2010) benda 

á að innan feminískra fræða verður til ríkjandi orðræða sem getur haft áhrif á sýn 

fræðimanna. Ríkjandi orðræða getur falið fyrir fræðimönnum ákveðna nálgun og túlkun. 

Ríkjandi orðræða innan feminískra fræða hefur þannig áhrif á það hvaða skilningur á 

kynjajafnrétti er lagður til grundvallar og hvaða aðgerðir séu taldar vænlegastar til árangurs. Í 

fræðilegri orðræðu um kynjajafnrétti og menntun má greina ákveðin ríkjandi viðhorf og 

þagnir. Sjaldan er lögð sérstök áhersla á samtvinnun mismununarbreyta. Sjónum virðist 

sjaldan vera beint að því hvernig kyngervi tengist öðrum mismununarbreytum eins og stétt, 

fötlun eða uppruna. Feminískt sjónarhorn rannsóknanna virðist þannig einkum miðast við 

hvítan millistéttar feminísma. 
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Innan fræðaorðræðurnnar eru miklar vonir bundnar við grunnskólalög frá árinu 2008 og 

útgáfu nýrrar Aðalnámskrár 2011. Töluvert hefur verið skrifað um þau tækifæri sem felast í 

áherslum opinberrar stefnumótunar en það virðist ganga ansi hægt að finna þeim farveg í 

skólastarfi. Í þessu sambandi er bent á að þrátt fyrir nokkuð framsækna stefnu stjórnvalda og 

blómlegar rannsóknir á sviði kynjafræða sé gjá á milli ákvæða opinberrar stefnumótunar og 

framkvæmdar í skólastarfi. Fræðaorðræðan virðist einkum draga fram hvað þarf til þess að 

minnka þessa gjá. Til þess að geta sinnt ákvæðum opinberrar stefnumótunar um jafnréttis-

fræðslu þurfi kennarar til dæmis að hafa þekkingu á kynjakerfinu og áhrifum þess (Þórdís 

Þórðardóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2016). Innan fræðaorðræðunnar er því sjónum 

beint að því hvað þarf að laga í menntun og skólastarfi til þess að mögulegt sé að stuðla að 

kynjajafnrétti bæði innan skólans og utan.  

Sá skilningur á kynjajafnrétti í skólastarfi sem birtist í hinni fræðilegu orðræðu felst í 

fyrsta lagi í því að útrýma kynjuðum vinnumarkaði og jafnréttisaðgerðir ættu að taka mið af 

jafnri dreifingu gæða. Í öðru lagi felst kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi í því að skapa 

kynjafræði ákveðinn sess innan skólastarfs sem náms- og fræðigrein og ættu jafnréttis-

aðgerðir því að miða að auknum sýnileika og áhrifum kynjajafnréttis. Í þriðja lagi felst 

kynjajafnrétti í því að jafna virði hins karllæga og kvenlega og miða jafnréttisaðgerðir að því 

að afbyggja ríkjandi karllægni og viðurkenna kvenlægni. Því er um að ræða þríþættan skilning 

á kynjajafnrétti (Fraser, 1995). Það er svo áhersla á afbyggingu kynjakerfisins sem tengir 

þessar þrjár víddir kynjajafnréttis saman og má því ætla að hin fræðilega orðræða sé 

umbreytandi. 
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5 Umræða 

Innan orðræðu opinberrar stefnumótunar er ríkjandi áhersla á jafnræði sem birtist meðal 

annars í útvíkkun jafnréttishugtaksins. Jafnrétti er ætlað að ná yfir marga þætti og 

jafnréttisaðgerðir taka mið af viðurkenningu jaðarsettra hópa (Fraser, 1995; Keddie, 2012). 

Þar sem áhersla er lögð á víða skilgreiningu á jafnrétti virðist draga úr mætti kynjajafnréttis. Í 

Aðalnámskrá og umfjöllun um grunnþáttinn jafnrétti virðist einnig um að ræða ríkjandi 

orðræðu um um jafnræði en þó er gengið lengra en í grunnskólalögum þar sem auk 

viðurkenningar má sjá birtingarmyndir jafnrar dreifingar og sýnileika. Jafnréttisaðgerðir sem 

taka mið af jafnri dreifingu gæða birtast í umfjöllun um afnám formlegra hindrana og 

jafnréttisaðgerðir sem taka mið af sýnileika birtast þar sem þekking kynjafræða fær ákveðinn 

sess í menntun og skólastarfi. Jafnréttisstarf tekur því mið af þremur víddum réttlætis 

samkvæmt Fraser (Fraser og Naples, 2004) en þær eru sjaldan tengdar saman. Þá má benda 

á að ekki er fjallað sérstaklega um forvarnir og aðgerðir gegn kynbundnu ofbeldi, 

kynferðislegri áreitni eða kynferðiseinelti í grunnskólalögum. Þær aðgerðir sem miða að því 

að vernda börn og ungmenni fyrir einelti og ofbeldi tala ekki sérstaklega um áhrif kyngervis 

eða kynhneigðar í því sambandi og má því segja að um ákveðna þöggun sé að ræða. 

Ríkjandi orðræða um kynjajafnrétti í menntun eins og hún birtist meðal fagstéttarinnar 

leggur áherslu á jafnræði og má segja að jafnræðisorðræða sé ríkjandi í Skólavörðunni. 

Jafnræði felur í sér að allir hafi þau úrræði sem þeir þurfa til þess að geta átt jafna möguleika 

á því að nýta sér sömu úrræði og gæði. Jafnrétti felst hins vegar í því að með jafnri dreifingu 

gæða er öllum tryggð jöfn útkoma (Kantola og Squires, 2010). Jafnréttisaðgerðir sem taka 

mið af viðurkenningu jaðarsettra hópa byggist í raun á kröfunni um jafnræði (Fraser, 1995). 

Þegar fjallað er um jafnrétti í víðum skilningi í Skólavörðunni virðist sjaldan átt sérstaklega 

við kynjajafnrétti og má því segja að kynjajafnrétti lendi á jaðrinum. Ríkjandi jafnræðis-

orðræða sem birtist í Skólavörðunni virðist draga úr mætti kynjajafnréttis sem er að miklu 

leyti falið í umfjöllun um fjölmenningu, margbreytileika og mannréttindi. Innan orðræðu 

fagstéttar eins og hún birtist í Skólavörðunni má sjá að hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika er lituð af hugmyndum tvíhyggju og eðlishyggju. Þessar hugmyndir má einkum sjá í 

drengjaorðræðunni og orðræðu um kvenvæðingu kennarastarfsins. Í Skólavörðunni er 

fagfólki tíðrætt um einelti en umfjöllunin er í langflestum tilfellum kynhlutlaus og sjónum er 

fyrst og fremst beint að líkamlegu og andlegu einelti. Þó svo að lögð sé áhersla á að forvarnir 

og aðgerðir gegn einelti eigi að byggja á jafnrétti er þagað um kynferðiseinelti, kynferðislega 

áreitni og kynbundið ofbeldi í því samhengi. 

Innan hinnar fræðilegu orðræðu er litið á kynjajafnrétti sem kerfislægt vandamál og 

rauður þráður innan fræðanna virðist vera áhersla á afbyggingu kynjakerfisins. 
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Jafnréttisaðgerðir taka því mið af jafnri dreifingu gæða og viðurkenningu (Fraser, 1995). 

Innan fræðaorðræðunnar er einnig lögð áhersla á sýnileika sem má sjá í umfjöllun um að 

skapa eigi kynjafræði fastan sess í menntun og skólastarfi. Þannig er lögð áhersla á að 

kynjajafnrétti hafi rödd og áhrif á þekkingarsköpun. Miklar vonir eru bundnar við ákvæði 

grunnskólalaga frá árinu 2008, einkum nýtt ákvæði um jafnréttismál (Lög um grunnskóla 

91/2008), og útgáfu nýrrar Aðalnámskrár (2013) þar sem meiri áhersla er lögð á jafnrétti en 

áður. Töluvert er fjallað um þau tækifæri sem felast í áherslum opinberrar stefnumótunar en 

það virðist ganga ansi hægt að finna þeim farveg í skólastarfi. Innan hinnar fræðilegu 

orðræðu má greina ákveðin ríkjandi viðhorf og þagnir. Sjaldan virðist vera lögð sérstök 

áhersla á samtvinnun mismununarbreyta og sjónum er því sjaldan beint að því hvernig 

kyngervi tengist öðrum mismununarbreytum eins og stétt, fötlun eða uppruna. Feminískt 

sjónarhorn rannsóknanna virðist einkum miðast við hvítan millistéttar feminísma.  

Samkvæmt Fraser er félagslegt réttlæti öllum til handa mögulegt þegar um er að ræða 

jafna dreifingu gæða í efnahagslegu samhengi, þegar félagslega staða ólíkra hópa endur-

speglar jafna viðurkenningu í menningarlegu tilliti og þegar uppbygging hins pólitíska sviðs 

tryggir jafnan sýnileika (Fraser, 1995; Keddie, 2012). Til þess að orðræða um kynjajafnrétti í 

menntun og skólastarfi geti verið umbreytandi þurfa jafnréttisaðgerðir semsagt samtímis að 

taka mið af jafnri dreifingu gæða, viðurkenningu og sýnileika. Skilgreining hinnar fræðilegu 

orðræðu á kynjajafnrétti í skólastarfi felst í fyrsta lagi í því að útrýma kynjuðum vinnumarkaði 

og jafnréttisaðgerðir ættu að taka mið af jafnri dreifingu gæða. Í öðru lagi felst kynjajafnrétti 

í menntun og skólastarfi í því að skapa kynjafræði ákveðinn sess innan skólastarfs sem náms- 

og fræðigrein og ættu jafnréttisaðgerðir því að miða að auknum sýnileika og áhrifum 

kynjajafnréttis. Í þriðja lagi felst kynjajafnrétti í því að jafna virði hins karllæga og kvenlega og 

miða jafnréttisaðgerðir að því að afbyggja ríkjandi karllægni og viðurkenna kvenlægni. Því er 

um að ræða þríþættan skilning á kynjajafnrétti (Fraser, 1995). Það er svo áhersla á 

afbyggingu kynjakerfisins sem tengir þessar þrjár víddir kynjajafnréttis saman og má því ætla 

að hin fræðilega orðræða sé umbreytandi. 

 Bæði orðræða fagstéttarinnar eins og hún birtist í Skólavörðunni og hin fræðilega 

orðræða vísa í orðræðu opinberrar stefnumótunar en á mismunandi hátt. Orðræða 

fagstéttarinnar virðist einkum endurvarpa hinni lagalegu orðræðu en vera svo föst í 

hugmyndum eðlishyggju og tvíhyggju. Í umfjöllun í Skólavörðunni um mikilvægi þess að 

uppræta staðalmyndir, hugmyndir um kynhlutverk og kynjað náms- og starfsvals er vísað í 

orðræðu opinberrar stefnumótunar. Ákvæði opinberrar stefnumótunar eru sjaldan skoðuð í 

gagnrýnu ljósi í Skólavörðunni og þar virðist ekki koma fram sterk krafa um breytingar á þeim 

ákvæðum er snúa að kynja- og jafnréttismálum. Þetta er í samræmi við hugmyndir Ball 

(1993; 2015) um að opinber stefnumótun sem orðræða gefi ekki mikið rými til þess að hugsa 
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öðruvísi um hvernig skólastarf á að vera þar sem skólar þurfa að starfa innan þess ramma 

sem orðræðan setur þeim. Í hinni fræðilegu orðræðu eru dregin fram eðlishyggjuviðhorf sem 

virðast vera ríkjandi í umræðu um kynjajafnrétti í skólastarfi. Í orðræðu meðal 

fagstéttarinnar eins og hún birtist í Skólavörðunni mátti sjá svipuð viðhorf eðlishyggju og 

dregin eru fram í hinni fræðilegu orðræðu. Innan fræðaorðræðunnar er töluvert vísað í 

orðræðu opinberrar stefnumótunar og fjallað um þau tækifæri sem felast í ákvæðum laga og 

Aðalnámskrár. Fræðaorðræðan vísar í afturhaldssöm viðhorf innan orðræðu fagstéttarinnar 

og bendir á að þrátt fyrir nokkuð framsækna stefnu stjórnvalda og blómlegar rannsóknir á 

sviði kynjafræða virðist vera gjá á milli ákvæða opinberrar stefnumótunar og framkvæmdar í 

skólastarfi. Fræðaorðræðan virðist síðan einkum draga fram hvað þarf til þess að minnka 

þessa gjá. 

Það má segja að fræðaorðræðan sé orðræða andstöðu (Fraser, 1990). Innan hinnar 

fræðilegu orðræðu hefur kynjajafnrétti rödd og þar verða til og eru nýtt hugtök sem virðast 

vera gagnleg til þess að koma orðum á félagslegt óréttlæti og jaðarsetningu kynjajafnréttis í 

menntun og skólastarfi. Innan fræðaorðræðunnar er lögð áhersla á að til þess að 

kynjajafnrétti sé mögulegt verði að beina sjónum að kynjakerfinu og áhrifum þess. Í því felst 

að trufla þau viðhorf sem eru ríkjandi og líta þau gagnrýnum augum. Með því að trufla 

ríkjandi viðhorf verða til tækifæri til breytinga í átt að kynjajafnrétti. Umbreytandi aðgerðir 

sem geta stuðlað að kynjajafnrétti í skólastarfi felast meðal annars í því að beina sjónum að 

áhrifum nýfrjálshyggju og einstaklingshyggju á skólakerfið. Þannig er tekist á við efnahagslegt 

misrétti og áhersla er lögð á jafna dreifingu gæða. Á sama tíma og stuðlað er að jafnri 

dreifingu gæða þarf að beina sjónum að viðurkenningu (Fraser, 1995). Aðgerðir sem stuðla 

að kynjajafnrétti í skólastarfi þurfa að miða að því að afbyggja eðilishyggju og kynjakerfið þar 

sem hið karllæga nýtur meiri virðingar en hið kvenlega. Auk þess þarf að stuðla að sýnileika 

og gefa kynjajafnrétti rödd þegar kemur að menntun og skólastarfi. Í því tilliti er lögð áhersla 

á að festa kynjafræði sem náms- og fræðigrein í sessi á öllum skólastigum. 
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6 Lokaorð 

Hér að framan hefur verið dregin fram orðræða um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi á 

þremur vettvöngum. Í fyrsta lagi var sjónum beint að hinni opinberu orðræðu eins og hún 

birtist í opinberum stefnumótunarskjölum. Í öðru lagi var orðræða fagstéttarinnar eins og 

hún birtist í Skólavörðunni dregin fram og í þriðja lagi var hin fræðilega orðræða skoðuð með 

því að beina athygli að skrifum fræðimanna um kynjajafnrétti í menntun. Með því að varpa 

ljósi á orðræðu á þremur vettvöngum er mögulegt að beina sjónum að einhverju leyti að því 

hvernig þær tengjast og vísa í hvor aðra. 

Niðurstöður verkefnisins benda til þess að innan orðræðu um kynjajafnrétti í menntun og 

skólastarfi á þremur vettvöngum megi finna ólíkar skilgreiningar og hugmyndir um hugtakið 

kynjajafnrétti og þýðingu þess fyrir menntun og skólastarf. Auk þess hefur verið dregið fram 

hvernig orðræða mótar hugtök og merkingu þeirra. Ólíkur skilningur og átök innan og á milli 

orðræða mótar þær aðgerðir sem ætlað er að stuðla að kynjajafnrétti. Það sem læra má af 

verkefninu er meðal annars að kynjajafnrétti og þær aðgerðir sem miða að því verða ekki til í 

tómarúmi. Ef við gerum okkur grein fyrir því að hugtök eru síbreytileg og verða til innan 

orðræðu getum við gert okkur grein fyrir því að mögulegt er að breyta þeim. Í þessu verkefni 

eru tengd saman fræðasvið menntunar og kynjafræða og getur það nýst til þess að skapa 

fræðslu um kynjajafnrétti sess í skólastarfi. Það má draga þá ályktun af niðurstöðum 

verkefnisins að í orðræðu um kynjajafnrétti í menntun og skólastarfi felast tækifæri og rými 

til umbreytinga. Mitt framlag til þekkingar á fræðasviðinu felst einkum í því að varpa ljósi 

hvar þessi tækifæri leynast. 
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