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Útdráttur
Markmið þessarar rannsóknar er að kanna námsval og aðstæður kvenna í
ákveðnum greinum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands þar sem
konur eru í minnihluta, nánar tiltekið í stærðfræði, eðlisfræði, tölvunarfræði og
rafmagns- og tölvuverkfræði. Rannsóknin er byggð á spurningalistakönnun sem
lögð var fyrir 185 nemendur (139 karla og 46 konur) sem stunda nám í þessum
greinum. Niðurstöður benda til þess að konur sem velja þessar greinar hafi trú á
eigin færni í stærðfræði og séu sterkir námsmenn en hafa þurft hvatningu og
stuðning til að velja nám í hefðbundnum karlagreinum. Þá benda niðurstöður til
þess að nemendur samsami sig vel við menningu og gildismat greinanna en þegar
kemur að viðhorfi til kynja koma fram merki um ákveðna togstreitu, þar sem
konur upplifa í minna mæli en karlar að virðing, viðurkenning og jafnrétti ríki
innan námsins. Þetta getur bent til þess að skólunin hafi ekki heppnast algerlega
og það búi eitthvað meira að baki heldur en fullkomin samsömun við sjálfsmynd
greinanna. Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að nýta við stefnumótun innan
Háskóla Íslands þar sem unnið er að því markmiði að fjölga nemendum af því
kyni sem er í minnihluta í einstökum deildum innan Háskóla Íslands.
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Abstract
The major purpose of this study is to explore educational choices and conditions
of women enrolled in male dominated majors in the School of Engineering and
Natural Sciences at the University of Iceland, e.g. mathematics, physics, computer
science, electrical and computer engineering. The study is based on a
questionnaire answered by 185 enrolled students (139 men and 46 women).
Results indicate that women are high academic achievers and have strong selfefficacy in the field of mathematics, despite that they need motivation and support
to choose studies in traditionally male fields. The findings suggest that students
identify well with the culture and values of the majors. When it comes to attitudes
toward gender there are signs of conflict in which women experience to lesser
extent than men that respect, recognition and equality is prominent within their
departments. This may indicate that the identification was not totally successful.
Results of the study have implication for policy and practices within the
University. The results can be used to work towards the aim of increasing the
number of students of the gender that is underrepresented in certain fields.
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Formáli
Rannsóknarverkefnið er unnið sem 30 ECTS eininga meistaraverkefni í náms- og
starfsráðgjöf við félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands og byggir á
spurningalistakönnun. Vorið 2009 auglýsti Jafnréttisnefnd Háskóla Íslands styrki
til þess að vinna meistaraverkefni á vegum nefndarinnar. Í verkefninu fólst að
kanna aðstæður og upplifun kvenna af námi innan ákveðinna námsgreina á
Verkfræði- og náttúruvísindasviði Háskóla Íslands. Á sama tíma var ég að íhuga
möguleg rannsóknarefni fyrir meistarverkefni mitt í náms- og starfsráðgjöf og
fannst þetta verkefni höfða mjög vel til mín. Ég hef um árabil haft mikinn áhuga á
jafnréttismálum og finnst nauðsynlegt að skoða alla fleti samfélagins í
kynjafræðilegu ljósi. Það hversu stóru hlutverki menntakerfið gegnir í þróun
einstaklinga og við mótun félagslegra gilda í samfélaginu hefur einnig vakið hjá
mér sérstakan áhuga og nú undanfarið hvernig náms- og starfsráðgjafar geta unnið
að náms- og starfsfræðslu í sínum störfum. Kynbundið náms- og starfsval er
birtingarmynd þess kynjakerfis sem við búum við og nauðsynlegt að skoða það
nánar. Það var því mjög ánægjulegt að fá tækifæri til að vinna að þessu
rannsóknarverkefni fyrir jafnréttisnefnd Háskóla Íslands og með því vinna
verkefni sem gæti mögulega nýst beint við stefnumótun og samþættingu
kynjasjónarmiða við Háskóla Íslands.
Aðalleiðbeinandi rannsóknarinnar var Dr. Sif Einarsdóttir sem ég færi mínar
bestu þakkir fyrir góða og faglega ráðgjöf við vinnu þessa verkefnis. Samstarfið
var mjög skemmtilegt og gefandi. Meðleiðbeinandi var Dr. Þorgerður Einarsdóttir
sem ég færi þakkir fyrir gagnlegar ábendingar og kynjafræðilegan innblástur.
Þakkir fá einnig; Arnar Gíslason jafnréttisfulltrúi Háskóla Íslands, Jafnréttisnefnd
Háskóla Íslands, Hrafnhildur Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir, forprófarar og
þátttakendur. Sérstakar þakkir fær Þórður Kristinsson fyrir yfirlestur, góðar
ábendingar, þolinmæði og stuðning.
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1. Inngangur
Í jafnréttisbaráttunni hefur í áranna rás verið lögð mikil áhersla á að auka jafnrétti
til náms og stuðla að þátttöku kvenna. Kvennahreyfingar hafa talið að ein af
ástæðum þess að konum gangi svo hægt að ná áhrifum, völdum og launum í
samfélaginu megi að stórum hluta rekja til menntunar þeirra (Guðný
Guðbjörnsdóttir, 2007). Í gegnum allt skólakerfið frá leikskóla til háskóla öðlast
kynin ákveðna reynslu sem getur haft langtímafleiðingar á lífstækifæri þeirra
(Andersen og Hysock, 2009). Konum hefur fjölgað jafnt og þétt í námi og hefur
kynjaskipting nemenda í framhaldsskóla verið svo til jöfn frá árinu 1975. Á
síðustu árum hafa konur í vaxandi mæli sótt í háskólanám og eru nú meirihluti
þeirra sem stunda nám á háskólastigi. Hlutfall kvenna í háskólanámi hefur hækkað
úr 48% nemenda árið 1975 í 64,3% árið 2008. Árið 1975 voru konur 24%
brautskráðra

nemenda

en

árið

2004

voru

þær

64%

(Félags-

og

tryggingamálaráðuneytið, 2009; Hagstofa Íslands, 2009).
Það hafa því orðið miklar breytingar á þátttöku kvenna í námi en þrátt fyrir
þessa aukningu er námsval enn mjög kynbundið. Náms- og starfsval er langt ferli
og sést tilhneiging til kynbundins námsvals strax á framhaldsskólastiginu. Á
námsbrautum sem falla undir svið menntunar og heilbrigðis eru stúlkur í miklum
meirihluta eða rúmlega 85%. Stúlkur eru í minnihluta ef litið er til greina sem
tengjast raunvísindum og verkfræði. Á brautum sem flokkast með verkfræði og
mannvirkjagerð voru stúlkur aðeins tæp 17% árið 2008 og í greinum sem flokkast
undir raunvísindi, stærðfræði og tölvunarfræði voru konur tæp 33% (Hagstofa
Íslands,

2009).

Þetta

kynbundna

námsval

endurspeglast

einnig

vel

í

háskólaumhverfinu. Konur sækja frekar í hug- og félagsvísindi, sem og
uppeldisgreinar, á meðan karlar sækja í meiri mæli í raungreinar og verk- og
tæknifræði (Þorgerður Einarsdóttir, 2000). Í gegnum árin hefur konum þó fjölgað
meira í hefðbundnum karlafögum en körlum í hefðbundnum kvennafögum (Auður
Magndís Leiknisdóttir, Ásdís Aðalbjörg Arnalds og Friðrik H. Jónsson, 2009).
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Bent hefur verið á að kynbundið námsval leiði af sér kynbundinn
vinnumarkað og fjallað hefur verið um að vinnumarkaðurinn sé í raun tvískiptur,
einn vinnumarkaður fyrir karla og annar fyrir konur. Á kynjaskiptum
vinnumarkaði eru karlar og konur ekki samstarfsaðilar með sömu menntun og
sömu ráðningarkjör. Það getur haft í för með sér að reynsluheimur beggja kynja
nýtist ekki faginu og vinnumarkaðurinn er ósveigjanlegur að því leyti að það er
lítil hreyfing vinnuafls milli karla- og kvennasviða (Wolthers, 2005). Þorgerður
Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir (2005) benda á að kynbundið námsval
tengist hugmyndum um karlmennsku og kvenleika þar sem karlar eru í miklum
meirihluta í greinum sem almennt njóta meiri virðingar og hærri launa en
hefðbundnar kvennagreinar. Þá benda þær á að jafnvel þegar konur sækja inn á
karllæg svið og karlar inn á kvenlæg þá eigi sér stað kynjaaðgreining í nýjum
búningi, þar sem karlar eru flestir á þeim sviðum þar sem virðingin er mest. Í
þessu samhengi hefur verið fjallað um lárétta og lóðrétta kynjaskiptingu á
vinnumarkaði. Með láréttri kynjaskiptingu á vinnumarkaði er vísað í það að kynin
vinni ólík störf, þar sem störfin eru byggð á hugmyndum um kvenleika og
karlmennsku, en lóðrétt kynjaskipting á vinnumarkaði vísar í að karlar hafi hærri
stöður í atvinnulífinu en konur (Eurydice, 2010).
Af þessari umfjöllun er því ljóst að menntun einstaklinga fylgir ákveðnu
kynbundnu mynstri. Konum hefur fjölgað í háskólanámi en menntun kvenna
fylgir ekki sömu braut og menntun karla sem birtist meðal annars í mismunandi
námsvali og mismunandi starfsvettvangi að námi loknu. Þrátt fyrir að konur séu
nú meirihluti nemenda í háskólanámi eru þær enn í minnihluta í námi tengdu
raunvísindum. Ef litið er á vinnumarkaðinn þá fjölgar störfum sem krefjast
raunvísinda og tæknimenntunar í ríkari mæli en í öðrum starfsgreinum (National
Science Board, 2004). Í því ljósi hefur Evrópusambandið lagt áherslu á að fjölga
konum í vísinda- og tæknigreinum. Miklu færri konur sækjast eftir störfum sem
tengjast raunvísindum og tækni og má það að hluta rekja til þess hversu fáar konur
útskrifast frá háskólum í tilteknum greinum (Evrópusambandið, 2006).
Tilgangur þessarar rannsóknar felst í því að skoða konur í raunvísindanámi
á háskólastigi, með það í huga að þær hafa valið að sækja inn á svið þar sem
konur eru í minnihluta. Meginmarkmið rannsóknarinnar er tvíþætt, annars vegar
að skoða hindranir og hvata sem nemendur upplifa við ákvarðanatöku um námsval
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í fjórum greinum við Háskóla Íslands (HÍ); eðlisfræði, rafmagns- og
tölvuverkfræði, stærðfræði og tölvunarfræði og hins vegar hindranir og hvata sem
nemendur upplifa í námi sínu í sömu greinum.

1.1 Konur og raunvísindi
Það er mikilvægt að skoða hvernig birtingarmynd hins kynjaða námsvals kemur
fram og hvernig áhrifin má sjá í kynbundnum vinnumarkaði. Störf hafa verið
skilgreind sem óhefðbundin í þeim starfsgreinum þar sem færri en 30% af þeim
sem starfa við greinina eru af sama kyni. Dæmi um óhefðbundin kvennastörf eru
störf sem tengjast raunvísindum, verkfræði og störf tengd ýmsum iðngreinum og
byggingarvinna. Dæmi um óhefðbundin karlastörf eru störf tengd félagsráðgjöf,
hjúkrun og leik- og grunnskólakennslu (Perrone, 2009).
Það svið sem konur hafa sótt hvað minnst á er svið raunvísindanna. Á
undanförnum árum hefur konum fjölgað í námsgreinum á sviðum sem hafa verið
nánast eingöngu skipuð körlum, eins og greinum sem tengjast stærðfræði og
raunvísindum. Það er hins vegar enn mikill munur á kynjahlutfalli þar sem hallar á
konur (Andersen og Hysock, 2009). Ástæðu þess að konur velja síður þessar
greinar er ekki að finna í því að annað kynið sé betra en hitt í stærðfræði eða
raungreinum. Ólöf Garðarsdóttir (2001) hefur skoðað námsárangur íslenskra barna
og bent á að stúlkum hefur gengið betur í námi en drengjum frá upphafi
skólaskyldu á Íslandi. Ef litið er á nýlegar mælingar á námsárangri kemur fram í
niðurstöðum PISA1 að stúlkur hafa verið jafngóðar og drengir í stærðfræði eða
nokkuð betri og er það óvenjulegt miðað við önnur þátttökulönd. Þessi
kynjamunur var mestur árið 2003, hann dróst saman í PISA 2006 og í PISA 2009
mælist ekki marktækur munur á milli kynja í stærðfræði (Almar M. Halldórsson,
Ragnar F. Ólafsson, Óskar H. Níelsson og Júlíus K. Björnsson, 2010).
Niðurstöður samræmdra prófa í 10. bekk á árunum 1996–2006 sýna einnig að

1

PISA er umfangsmikil alþjóðleg rannsókn á hæfni og getu 15 ára nemenda í lestri, náttúrufræði,
stærðfræði og þrautalausn. Rannsóknin er á vegum OECD og sér Námsmatsstofnun um framkvæmd
rannsóknarinnar hérlendis.
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stúlkur fá hærri einkunn í stærðfræði en drengir (Júlíus K. Björnsson, Almar
Miðvík Halldórsson og Ragnar F. Ólafsson, 2004). Samkvæmt rannsókn Jóns
Torfa Jónassonar og Kristjönu Stellu Blöndal (2002) kemur einnig fram að stúlkur
standa sig betur en drengir í stærðfræði á framhaldsskólastigi.
Viðhorf kynjanna gagnvart raunvísindum er ólíkt. Samkvæmt niðurstöðum
PISA 2006 er kynjamunur í náttúrufræði tiltölulega lítill. Það kemur hins vegar í
ljós að viðhorf pilta og stúlkna skiptir töluverðu máli um það hvort nemendur
velja frekara nám í náttúrufræði og hvort þeir velja sér störf á því sviði. Af þeim
löndum sem taka þátt í PISA er Ísland meðal þeirra landa þar sem kynjamunur í
viðhorfum gagnvart náttúrufræði er sem mestur. Piltar eru mun jákvæðari
gagnvart náttúrufræði en stúlkur (Almar Miðvík Halldórsson, Ragnar F. Ólafsson
og Júlíus K. Björnsson, 2007).
Samkvæmt Betz (2005) er góður bakgrunnur í stærðfræði lykillinn að
mörgum af þeim starfsstéttum sem njóta mikillar virðingar í okkar samfélagi og er
skortur á þessum bakgrunni talin ein af helstu hindrunum í starfsþróun kvenna. Ef
skoðuð eru til að mynda inntökuskilyrði á Verk- og náttúruvísindasvið Háskóla
Íslands er skýrt kveðið á um góðan undirbúning í stærðfræði (Háskóli Íslands,
2010a). Það mætti því af þessum niðurstöðum draga þá ályktun að stelpur, ekki
síður en strákar, ættu greiða leið inn í þær greinar innan Háskólans sem byggjast á
raungreinum og stærðfræði. Stúlkur velja þó síður valáfanga á sviði stærðfræði í
framhaldsskóla og gefa rannsóknir Elínborgar Ingunnar Ólafsdóttur, Freyju
Hreinsdóttur, Gunnars Stefánssonar og Maríu Óskarsdóttur (2009) á því hvað
hefur áhrif á námsval í stærðfræði ákveðnar vísbendingar. Vísbendingarnar gefa
til kynna að stúlkur í framhaldsskóla ljúki aðeins þeim lágmarksfjölda áfanga sem
þarf til að komast inn í allar deildir háskólans. Drengir fari frekar í valáfanga í
stærðfræði sem nýtist þeim beint við inntöku sem og í námi í verk-, eðlis- og
stærðfræði þegar í háskólann er komið.
Ef litið er á námsval í Háskóla Íslands kemur áhugavert mynstur í ljós. Við
Háskóla Íslands stunda nú tæplega 14.000 nemendur nám, þar af eru konur um
66% og karlar um 34%. Konur eru því í meirihluta nemenda við HÍ. Verkfræðiog náttúruvísindasvið er eina svið Háskóla Íslands þar sem karlar eru í meirihluta
en 59% nemenda á því sviði eru karlar. Hlutfall kynjanna er afar ólíkt á milli
deilda á Verkfræði- og náttúruvísindasviði. Þannig eru konur í meirihluta í
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ferðamálafræði, eða 77%, og í umhverfis- og auðlindafræði eða 74% (Háskóli
Íslands, 2010b). Hlutfall kvenna í eðlisfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði,
tölvunarfræði og stærðfræði er með því lægsta á sviðinu. Markmið þessarar
rannsóknar er að skoða þessar fjórar greinar nánar, með tilliti til námsvals og
aðstæðna í námi hjá konum sem hafa kosið að fara í nám í greinum þar sem konur
eru í miklum minnihluta. Í töflu 1 má sjá skiptingu karla og kvenna í þessum
fjórum námsgreinum haustið 2009 (Háskóli Íslands, 2010b).

Tafla 1: Skipting nemenda í námsgreinar eftir kyni.
Námsgrein

Konur

Karlar

Alls

N

%

N

%

N

Eðlisfræði

35

31

77

69

112

Rafmagns- og tölvuverkfræði

19

16

103

84

122

Stærðfræði

30

34

57

66

87

Tölvunarfræði

22

15

120

85

142

Í nýútkominni skýrslu um stöðu og þróun jafnréttismála í Háskóla Íslands er
fjallað um hlutfallslega skiptingu nemenda eftir kyni og deildum, eins og skipulag
Háskóla Íslands var fyrir sameiningu HÍ og KHÍ, og uppstokkun deilda og skora.
Skoðað er hvort um aukningu hafi verið að ræða frá árinu 2003 til ársins 2007 og
kemur þar fram að hlutur kvenna er hvað lægstur við rafmagns- og
tölvuverkfræðiskor og tölvunarfræðiskor og hefur hlutfallið staðið í stað á milli
ára (Auður Magndís Leiknisdóttir o.fl., 2009). Það er því ljóst að konum hefur
fjölgað í námi en fjölgun þeirra innan ákveðinna greina á Verkfræði- og
náttúruvísindasviði hefur ekki haldist í hendur við fjölgun kvenna almennt í námi.
Það er því mikilvægt skoða hvaða þættir eru hvetjandi eða hindrandi þegar konur
eru að taka ákvörðun um nám á sviði raunvísinda, með það að markmiði að fá
betri skilning á því hvernig hægt er að stuðla að því að fjölga konum í
raunvísindum og þá sérstaklega í þeim greinum sem hafa hvað lægst hlutfall
kvennemenda. Námsval er því einn af þeim þáttum sem verða skoðaðir í þessari
rannsókn hjá nemendum sem hafa nú þegar tekið ákvörðun um nám á sviði
raunvísinda þar sem fáar konur stunda nám. Schiebinger (1999) hefur bent á að
það sé ekki nóg að einblína eingöngu á einstaklingsbundna þætti þegar auka á hlut
kvenna í tilteknu háskólanámi, það þarf einnig að skoða stofnunina sjálfa, sem og
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hugmyndafræði námsgreina, til að skilja þau ferli sem eru í gangi. Jöfn staða karla
og kvenna innan raunvísinda næst ekki nema menning námsgreina sé skoðuð í
kynjafræðilegu ljósi.

1.2 Menning námsgreina
Schiebinger (1999) telur að horfa þurfi til þriggja þátta til að jafna stöðu karla og
kvenna í raunvísindum. Í fyrsta lagi þarf að fjölga konum í vísindum, í öðru lagi
þarf að umbreyta þeirri menningu sem ríkir innan raunvísinda og í þriðja lagi þarf
að vera rými fyrir nýjar spurningar innan vísindanna. Þorgerður Einarsdóttir og
Berglind Rós Magnúsdóttir (2005) hafa bent á að raunvísindin séu ekki ástunduð í
menningarlegu eða félagslegu tómarúmi og þau séu ekki hafin yfir gildismat og
hagsmuni frekar en félagsvísindi. Það er því mikilvægt að skoða þá menningu sem
ríkir innan deilda og námsgreina, bæði jafningjamenningu og þá menningu sem
ríkir innan skólastofunnar. Schiebinger (1999) hefur bent á að nemendur
samlagast inn í þá menningu sem fyrir er og því er nauðsynlegt að rýna í
menninguna sem ríkir innan námsgreinanna.
Ein skýring sem oft er gefin á því hversu fáar konur sækja í raunvísindi er
sú hugmynd að þau séu svo erfið, og þá vegna þess að raunvísindin nota
stærðfræði og rannsaka hluti fremur en fólk. Það hversu vísindin eru talin erfið er
samtvinnað við virðingarstöðu, fjármögnun verkefna og fjölda kvenna á því sviði
sem um ræðir. Schiebinger (1999) telur að því meiri stærðfræði sem krafist er
fyrir ákveðið starf, því betur sé það borgað og það sé samasemmerki um að
hlutfall kvenna sé lágt í því starfi. Hún telur enn fremur að sú staðreynd að litið sé
á raunvísindi sem erfið sé hluti af menningarlegri ímynd sem er mótuð af
samfélaginu. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) tekur í sama streng og telur sumar
námsgreinar nátengdari völdum og virðingu en aðrar og um leið oft karltengdari.
Mesta virðingin sé borin fyrir þeim greinum sem byggjast á raunvísindum.
Andersen og Hysock (2009) eru á sama máli og hafa fjallað um að vísindaleg
þekking í okkar samfélagi geti verið uppspretta valds. Störf á sviði raunvísinda
njóta mikillar virðingar og vísindamenn hafa vald. Það hversu karllægar
akademískar stofnanir eru hefur áhrif á félagslega mótun (social production)
þekkingar og hvernig sú þekking er sköpuð og henni viðhaldið. Fox (2001) hefur
líkt raunvísindum við stofnanabundinn miðlara valds, með afleiðingum bæði í
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nútímanum og fyrir framtíð mannkyns. Með því á hún við að raunvísindin séu
fyrirmynd annarra greina sem gera tilkall til þess að búa yfir leiðandi þekkingu og
skilgreiningum sem almenningur lítur á sem sjálfsagðan hlut. Að geta stjórnað
raunvísindum þýðir í raun að geta stjórnað framtíðinni. Þá bendir Fox á að
raunvísindin séu tengd valdamiklum félagslegum stofnunum í samfélaginu,
sérstaklega á sviði menntunar. Þar gegnir stærðfræði því hlutverki að vera ákveðin
sía sem sker oft úr um framvindu nemenda í skólakerfinu.
Rannsóknir hafa sýnt að vinnustaðir og námsgreinar í raunvísindum,
verkfræði og tækni eru umvafðar af stofnanabundinni menningu sem metur gildi
og eiginleika sem oftast eru tengd körlum hærra en gildi tengd konum. Konur hafa
bent á að þeim finnist þær ekki vera teknar alvarlega og að starfsþróun í vísindum
fylgi karllægri braut. Af þessum sökum hafa kenningar í kynjafræðum lagt áherslu
á að það sé ekki nóg að fjölga konum í þessum greinum heldur þurfi að umbreyta
þeirri menningu sem ríkir innan þeirra (Andersen og Hysock, 2009). Það má því
segja að raunvísindi séu mjög góður vettvangur til kynjarannsókna því hann bæði
endurspeglar lagskiptingu kynjanna og viðheldur henni (Fox, 2001).
Menning námsgreina innan háskóla mótast á ýmsan hátt. Skoða þarf meðal
annars þekkingarsköpun greinanna í til að mynda námskrárgerð, kennsluháttum,
skólastofunni og víðar. Meginhlutverk háskóla er að skapa og endurskapa
þekkingu ásamt því að miðla þekkingu (Guðrún Geirsdóttir, 2004). Námskráin er
gríðarlega mikilvæg í uppbyggingu alls náms. Guðný Guðbjörnsdóttir (2007)
hefur fjallað um að námskrár séu mótaðar af menningararfleifð og að samband sé
á milli þekkingar og þess valds sem fylgi því að skilgreina veruleikann og ráða
efnisvali. Bent hefur verið á að skólar hafi mótast með kerfisbundnu vali, ráðandi
hópum samfélagsins í hag, og að í hverri námsgrein birtist átök þeirra aðila sem
vilja nota skólann sínum málstað til framdráttar. Rannsóknir Guðrúnar Geirsdóttur
(2008), á námskrám ákveðinna háskólagreina, benda til þess að hver háskólagrein
hafi ákveðna orðræðu þar sem finna má ólík markmið með kennslu og ólík
viðhorf til þeirra hlutverka sem nemendur og kennarar hafa. Guðrún bendir á að
háskólakennarar gegni stóru hlutverki þegar námskrá staðbundinna greina er
mótuð og að orðræða greinanna sé mikið til mótuð af hugmyndum kennaranna frá
eigin háskólatíð, samskiptaháttum, menningu innan greinanna og kennslureynslu.
Guðrún Geirsdóttir (2004) bendir einnig á að nemendur tileinka sér ekki bara
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ákveðna þekkingu og færni heldur líka rannsóknaraðferðir, tungutak, orðræðu,
gildi og reglur sem eru hluti af sjálfsmynd námsgreinarinnar. Þannig mótast
ákveðinn menningarhópur sem deilir sýn á aðferðafræði, kenningar, tækni og
viðfangsefni. Schiebinger (1999) hefur fjallað um að margar konur sem feti inn í
heim raunvísinda hafi enga löngun til þess að rugga bátnum, þær verði oft mjög
íhaldssamar og berjist gegn breytingum og falli þannig inn í þá staðalmynd sem
raunvísindin eru þekkt fyrir. Nemendur samlagast því þeirri menningu sem ríkir
og véfengja hana ekki.
Þegar menning námsgreina er skoðuð er nauðsynlegt að líta á það
samfélag sem skapast í náminu. Rannsóknir hafa sýnt að ákveðnar hindranir er að
finna í skólakerfinu. Skólastofan er oft eini staðurinn þar sem kennarar og
nemendur hittast, þar sem menntun í formlegum skilningi fer fram. Skólastofan
getur þess vegna gegnt því hlutverki að vera sá staður þar sem hið félagslega og
hið akademíska mætast (Tinto, 1997). Erlendar rannsóknir hafa sýnt að ómeðvituð
samskiptamynstur geta endurspeglað áhrifamátt kyns. Viðmót og framkoma geta
verið ólík eftir því hvort kynið á í hlut innan skólastofunnar. Þá hafa verið dæmi
um að sama hegðun sé metin og túlkuð á mismunandi hátt eftir því hvort
nemandinn er karl eða kona. Einnig hefur verið fjallað um að karlar njóti meiri
virðingar og athygli heldur en konur og á það bæði við um kennara og nemendur
(Andersen og Hysock, 2009; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós
Magnúsdóttir, 2005).

Samkvæmt rannsóknum Walkerdine (1989) bregðast

kennarar oft ólíkt við stúlkum og drengjum. Lélegur árangur drengja er talinn
orsakast af því að þeir hafi ekki lagt sig fram en slakur árangur stúlkna er oft vera
talinn skortur á hæfileikum. Þessi ómeðvituðu samskiptamynstur geta aftrað
konum frá því að taka þátt í kennslustundum og getur einnig haft þau áhrif að
konur velji síður ákveðin námskeið eða námsgreinar (Andersen og Hysock, 2009).
Eins og áður hefur komið fram bendir Guðrún Geirsdóttir (2004; 2008) á
að háskólakennarar gegni stóru hlutverki þegar menning námskrár er mótuð.
Samkvæmt því hafa kennarar og starfsfólk valdið til stefnumótunar á sviðinu og
innan deilda og námsgreina. Ef við lítum á þá sem hafa stefnumótunarvaldið í
þeim námsgreinum sem um ræðir í þessari rannsókn kemur áhugavert mynstur í
ljós. Forseti Verkfræði- og náttúruvísindasviðs er kona sem og rekstarstjórinn. Sex
deildir eru innan sviðsins og eru deildarforsetar þessara sex deilda allt karlar.
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Námsgreinarnar eðlisfræði og stærðfræði tilheyra raunvísindadeild, rafmagns- og
tölvuverkfræði tilheyrir rafmagns- og tölvuverkfræðideild og tölvunarfræði
tilheyrir iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði- og tölvunarfræðideild. Í töflu 2 má sjá
skiptingu fastráðinna kennara eftir kyni þar sem kemur í ljós mjög ójöfn
kynjaskipting (Háskóli Íslands, 2010a).

Tafla 2: Fastir kennarar skipt eftir kyni.
Deild

Staða

Konur

Karlar

Alls

N

% N

%

N

Iðnaðarverkfræði-,

Prófessor

1

7

13

93

14

vélaverkfræði- og

Dósent

1

14

6

86

7

tölvunarfræðideild

Lektor

1

100 0

0

100

Samtals

3

19

22

Rafmagns-

Prófessor

1

25

3

75

4

og tölvuverkfræðideild

Dósent

0

0

1

100

1

Lektor

0

0

3

100

3

Samtals
Raunvísindadeild

1

7

8

Prófessor

0

0

24

100

24

Dósent

1

10

9

90

10

Aðjúnkt

1

100 0

0

1

Samtals

2

33

35

Það má sjá af þessu að fastráðnir kennarar eru í miklum minnihluta konur og ef
rýnt er nánar í hlutverk kennara kemur í ljós að karlar virðast raðast í hærri stöður
innan deildarinnar. Þetta endurspeglar vel háskólaumhverfið í heild en fjallað
hefur verið um að konur eigi erfitt uppdráttar í háskólaumhverfinu og í því
samhengi jafnvel nefnt að „pípurnar leki“ en þá er átt við að konum fækki þegar
ofar kemur í háskólasamfélaginu (Schiebinger,1999; Þorgerður Einarsdóttir,
2000). Á heildina litið eru karlar fleiri en konur í námi í þessum greinum og karlar
eru einnig í meirihluta fastra kennara við þær deildir sem kenna tilteknar
námsgreinar.
Af þessari umfjöllun er ljóst að menning námsgreinarinnar og ímynd getur
haft áhrif á námsval. Staðalímynd stærðfræðitengdra greina er sterk, lífseig og
kemur inn á marga þætti. Brandell (2009) hefur fjallað um staðalímyndir
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stærðfræði og skiptir henni niður í þrjá þætti. Í fyrsta lagi er það staðalímynd
formgerðarinnar sem lýsir sér þannig að fáar konur velja framhaldsáfanga í
stærðfræði, starfandi stærðfræðingar eru sjaldan konur og að strákar eru taldir
standa sig betur í stærðfræði en stelpur. Í öðru lagi fjallar hún um persónulega
staðalímynd sem felur í sér að konur eru settar fram sem tilfinningaverur og
órökréttar og þar af leiðandi hentar þeim ekki að vera í stærðfræði; karlar eru betri
í stærðfræði en konur; það eru mjög fáar konur sem hafa hæfileika í stærðfræði og
að hafa áhuga á stærðfræði er partur af karlmannlegri sjálfsmynd. Í þriðja lagi
fjallar Brandell um menningarlegar staðalímyndir sem felur í sér þá hugsun að
stærðfræði sé hrein, hlutlaus og bundin náttúrulegum lögmálum, stærðfræði sé
skynsamleg, rökrétt og áreiðanleg og að vinna við stærðfræði sé einangrandi og
mjög vitsmunalega krefjandi. Þó svo að ekki sé verið að rannsaka staðalmyndir í
þessari rannsókn er nauðsynlegt að hafa í huga þá staðalmynd sem blasir við þeim
nemendum sem íhuga nám á sviði raunvísindanna.
Af umfjölluninni hér að framan er því ljóst að þótt konum hafi fjölgað í
námi í verk- og raunvísindum þá velja þær síður ákveðnar greinar innan deildanna
en aðrar. Ástæðuna er ekki að finna í því að konur standi sig verr á þessum
sviðum í grunn- og framhaldsskóla. Þá er talið að menning námsgreina og
staðalímyndir hafi mikið um námsval að segja. Það er því mikilvægt að kanna
hvernig konur sem nú þegar hafa valið háskólanám á sviði raunvísinda upplifa
námið, þar sem þær hafa kosið að fara óhefðbundna braut sem fylgir ekki
staðalmynd námsgreinanna. Sérstaklega áhugavert er að skoða greinar þar sem
konur eru í miklum minnihluta og hvernig aðstæður, kennsluhættir, viðhorf og
menning tiltekinnar námsgreinar koma fram sem hindrun eða hvati í náminu.
Einnig hvort, og þá hvernig, konur í þessum námsgreinum hafa samlagast þeirri
menningu sem ríkir innan námsgreinanna. Til að varpa betur ljósi á hvernig
kynbundið námsval birtist er gagnlegt að skoða kenningar í félags- og kynjafræði í
því samhengi. Kenningarnar geta varpað ljósi á hvers vegna samfélagið gerir
mismunandi væntingar til kynjanna og er nauðsynleg forsenda að rýna í þessi
hugtök til að öðlast skilning á ólíku náms- og starfsvali kynjanna.
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1.3 Kynjakerfi og kynjun námsgreina
Gjarnan er litið á karla og konur sem tvo andstæða hópa í samfélaginu. Hlutverk
kynjanna eru ekki þau sömu alls staðar í heiminum en hvert einasta samfélag
hefur ákveðnar hugmyndir um það hvernig æskilegt er að konur og karlar séu og
hvernig móta eigi einstaklinga í ljósi þessara væntinga. Staða kynjanna er þó ólík
og hefur körlum og karllegum eiginleikum verið gert hærra undir höfði en konum
og kvenlegum eiginleikum (Eitzen og Zinn, 2000). Ef litið er á íslenskt samfélag
þá er staða kvenna lakari en staða karla sem birtist til að mynda á
vinnumarkaðnum. Launamunur kynjanna er töluverður, menntun kvenna skilar
þeim minni starfsframa og launum en körlum og konur eru sjaldnar í
stjórnunarstöðum en karlar. Verkaskipting kynjanna inni á heimilum er einnig til
staðar sem birtist í því að konur vinna meira inn á heimilum en karlar
(Forsætisráðuneytið, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2002; Þóra Kristín Þórsdóttir
og Kolbeinn Stefánsson, 2010).
Mismunandi staða kynjanna hefur oft verið skýrð með ólíku eðli karla og
kvenna. Eðlishyggjukenningar byggjast á tvíhyggjukenningu þar sem hvort kyn
um sig er fulltrúi ákveðinna eiginleika og hefur ákveðnum hlutverkum að gegna í
samræmi við kyn sitt (Grosz, 1990; Sigríður Þorgeirsdóttir, 2001). Eðlishyggja
vísar til eiginleika sem eru óhagganlegir í eðli kvenna og karla og þeir eiginleikar
sem eru skilgreindir sem eðli kvenna teljast sameiginlegir öllum konum á öllum
tímum. Eðlishyggjan er oft notuð til að réttlæta mismunandi stöðu kynjanna þar
sem hlutverk kynjanna eru ólík og óbreytanleg. Valdamunur kynjanna er gerður
hlutlaus því að gert er ráð fyrir að ríkjandi ástand sé eini möguleikinn á stöðu
kynjanna og ástandið endurspeglar einungis hvernig kynin eru. Þetta hefur í för
með sér að hafður er að engu sögulegur og menningarbundinn munur á milli
kvenna (Grosz, 1990). Kynjafræðin hefur lagt til grundvallar, í sinni umræðu um
mismun kynjanna, aðgreiningu á kyni (sex) og kyngervi (gender). Kyn vísar þá til
líffræðilegs kyns en kyngervi er notað um þá menningarbundnu merkingu sem
samfélagið leggur í hið líffræðilega kyn, það er væntingar um kvenleika og
karlmennsku. Þannig hefur hvert samfélag ákveðnar væntingar um hvað það þýði
að vera kona eða karl, um verksvið og skyldur kynjanna og hvernig konur og
karlar eigi að líta út og hegða sér (Coltrane, 1998; Þorgerður Þorvaldsdóttir,
2000). Aðgreiningin á milli kyns og kyngervis leggur því áherslu á að kyngervi er
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menningarlegt en ekki líffræðilegt fyrirbrigði. Kyngervi, samkvæmt fræðilegum
skilningi, mótast í samfélaginu þar sem einstaklingar læra hvers er vænst af þeim
sem kynverum í hegðun, framkomu, tilfinningum og persónulegum einkennum
sem eru talin viðeigandi fyrir hvort kynið um sig (Gunter, 1995).
Félagsfræðingar telja að kynhlutverk lærist í gegnum félagsmótun.
Félagsmótun er skilgreind sem ævilangt ferli þar sem einstaklingar læra menningu
samfélagsins, þróa sitt persónulega sjálf og verða virkir meðlimir í samfélaginu.
Menningin skilgreinir hvaða hegðunarmynstur eru talin viðeigandi og fólk
staðfestir

og hegðar

sér

á

viðeigandi

máta

samkvæmt

menningunni.

Félagsmótunarferlið hvetur til hefðbundinna birtingarmynda kynhlutverka.
Félagsmótunaraðilar eru margir og fela í sér fjölbreytilegar mótandi aðstæður og
stofnanir. Í sérhverjum þessum aðstæðum og stofnunum er félagsmótun
kynhlutverka að þróast. Helstu félagsmótunaraðilarnir eru fjölskyldan, jafningjar,
fjölmiðlar og skólastofnanir (Lindsey, 1994).
Þær væntingar sem við höfum til kynjanna hafa mikil áhrif á hver við
verðum, hvað aðrir hugsa um okkur og þau tækifæri og valkosti sem okkur
bjóðast á lífsleiðinni. Þrýstingurinn sem er til staðar um að við tileinkum okkur
viðeigandi hegðun eftir kyngervi sýnir okkur hvað félagsmótunarferlið stjórnar
okkur á margan hátt. Í fyrsta lagi gefur það okkur skilgreiningu á okkur sjálfum. Í
öðru lagi skilgreinir það ytri veröld og okkar stað innan hennar. Í þriðja lagi
leggur það okkur til skilgreiningu á öðrum tengslum/sambandi okkar við aðra og í
fjórða lagi hvetur félagsmótunarferlið eða letur í ákveðnum hæfileikum eftir
kyngervi (Andersen, 1997).
Frá sjónarhorni félagsfræðinnar er kyngervi samofið á kerfisbundinn máta
í félagslegar stofnanir eins og skóla, trúarstofnanir, hagkerfið og ríkið. Kyngervi
er því greypt í félagslega formgerð samfélagsins. Kyngervi er ekki einungis
skapað innan fjölskyldunnar eða í gegnum persónuleg samskipti heldur einnig
innan formgerðar í öllum helstu félagslegu stofnunum samfélagsins. Þessar
stofnanir marka og móta reynslu okkar allra (Andersen, 1997). Þessi sýn er
samofin hugtakinu feðraveldi (patriarchy). Frá kynjafræðilegu sjónarhorni er
ráðandi orðræða hluti af feðraveldi. Feðraveldi er kerfi sem stjórnað er af
karllægum sjónarmiðum og yfirráð þess eru styrkt í gegnum félagslegar,
pólitískar, efnahagslegar og trúarlegar stofnanir. Þar sem hin ráðandi orðræða
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upphefur karla og karllæg gildi er nauðsynlegt að skoða gangverkið að baki
orðræðunni. Aðeins með þeirri vitneskju er hægt að setja fram aðra valkosti að
orðræðum þar sem ný gildi geta mótast, án þess að mismuna kynjum, kynþáttum,
stéttum og fleiri hópum (Gamble, 2001).
Félagsfræðingurinn Silvia Walby fjallar um tengsl kynjanna sem
kynjakerfi. Kynjakerfið hefur verið skilgreint sem félagslegt valdakerfi sem
einkennist af kerfisbundinni yfirskipun karla og undirskipun kvenna og tekur
kynjakerfið til flestra sviða samfélagsins. Birtingarformið er kerfisbundið en það
eru ekki allar konur undirskipaðar vegna kyns síns og það eru ekki allir karlar sem
hafa yfirráð vegna kyns. Beina þarf sjónum að forréttindum ráðandi hópa innan
kerfisins

(Walby,

1990;

Þorgerður

Einarsdóttir,

2006).

Birtingarmynd

kynjakerfisins kemur fram í menntakerfinu eins og á öðrum sviðum samfélagsins.
Eins og áður hefur komið fram eru til að mynda vísbendingar um að afrakstur
menntunar sé ekki sá sami fyrir konur og karla. Menntun skilar konum ekki
sambærilegri stöðu eða kjörum á vinnumarkaði og körlum. Menntun skilar konum
heldur ekki sambærilegum akademískum frama og körlum (Andersen og Hysock,
2009; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Það má því
segja að kyn og kyngervi séu lykilbreytur í lífi einstaklinga og hafi áhrif á stöðu,
upplifanir og skynjanir í lífinu.
Það hversu fáar konur sækja í greinar eins og raunvísindi, verkfræði og
tæknigreinar hefur verið mikið rannsakað síðan um 1970. Ýmsum nálgunum hefur
verið beitt til að skilja og fást við þetta efni. Segja má að um þrjár meginnálganir
sé að ræða. Í fyrsta lagi er það sjónarhorn um jöfn tækifæri sem einblína á
félagsmótun og staðalmyndir. Í öðru lagi eru það hugmyndir gagnrýnna og
róttækra femínista sem snúa að hugmyndum um karlmennsku í menningu,
framkvæmd og þekkingu innan þessara greina. Í þriðja lagi eru það kenningar
póststrúktúralista um ósamrýmanlegar orðræður um kvenleika og greinarnar
(Arnot, David og Weiner, 1999; Henwood, 1996).
Fyrstu rannsóknir á þessu sviði sneru að því hvernig félagsmótunarferlið
hefur haft áhrif á náms- og starfsval kvenna. Í þessum rannsóknum hefur verið
fjallað um að mismunandi félagsmótun kynjanna hafi haft þau áhrif að konur
sækja síður inn á vettvang raunvísinda, verkfræði og tæknigreina. Enn fremur hafa
margar þessara rannsókna fjallað um staðalmyndir þeirra sem starfa í þessum
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greinum. Það séu fyrst og fremst hvítir karlar sem hafa áhuga á þessum greinum
og er helsta staðalmyndin af strákum sem hafa gaman af því að læra, oft talað um
„nörda“. Staðalmyndirnar hafa ekki passað við stúlkur og því hafi þær ekki talið
það vænlegan kost að leggja þessi svið fyrir sig. Þá hefur ekki verið nógur
stuðningur frá kennurum, náms- og starfsráðgjöfum, fjölskyldu og vinum, við
stúlkur til að sækja í þetta nám vegna þessara staðalmynda. Rannsóknir hafa
einnig sýnt að skortur á kvenkyns fyrirmyndum hefur áhrif á hvort stúlkur velji að
stunda nám á þessu sviði. Tilgangur þessara rannsókna hefur fyrst og fremst snúist
um hvernig auka megi aðgengi kvenna að námi í þessum greinum (AndersenRowland, 2000; Cohoon, 2006; Goodman, 2002; Henwood, 2000; Martin og
Wardle; 1999; Wentling og Thomas, 2007).
Ýmsir fræðimenn hafa gagnrýnt þessar rannsóknir og fundist þær ekki
ganga nógu langt (Henwood og Miller, 2001). Henwood (2000) hefur gagnrýnt
þetta sjónarhorn fyrir að vera of þröngsýnt og að gert sé ráð fyrir að litið sé á
tækni á hlutlausan máta sem ákveðna tegund af færni sem þurfi að afla sér. Hún
telur að rannsóknir í þessum anda hafi einblínt á að leiðin til að fjölga konum í
þessum greinum sé að gera það auðveldara fyrir konur að velja þessi svið með því
að gera ímynd greinanna kvenlegri. Henwood (2000) telur að sjónarhorn þessara
aðferða miði að því að finna leiðir til að laða konur í tæknigreinar, eins og þær eru
nú þegar byggðar upp, án þess að kanna, fá skilning eða véfengja stofnunina sem
slíka.
Rannsóknir sem lúta að miklu leyti að menningu innan þessara greina
komu í kjölfarið, þar hefur sjónum sérstaklega verið beint að því hvernig þekking
er sköpuð og framleidd í samfélaginu. Niðurstöður rannsókna á þessu sviði hafa
meðal annars snúið að því að innan þessara greina (raunvísinda, verkfræði og
tækni) sé stofnanabundin karllæg menning sem hefur áhrif á upplifanir og reynslu
kvenna innan þessara greina. Þá er valdastaða kynjanna mismunandi og karlar
njóta meiri virðingar en konur (Greenfield, Peters, Lane, Rees, og Samuels, 2002;
Henwood, 2000; Letts, 2001; Stepulevage og Plumeridge, 1998). Í kjölfarið hefur
sjónum verið beint að ríkjandi orðræðu innan þessara greina og hefur verið fjallað
um að erfitt sé að samræma kvenleika og tækni (Faulkner 2001; Henwood, 2000;
Lynch og Nowosenetz, 2009; Von Hellens, Nielden og Beekhuyzen, 2004). Bæði
þessi sjónarhorn fjalla um kyngervi og tengsl tækni þar sem áhersla er lögð á að
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skilja hvers vegna og hvernig konur eru svo oft útilokaðar og hvers vegna tækni er
skynjuð sem karlmannleg. Ekki er litið á færni eða tækni á hlutlausan máta heldur
eru tengsl hins kynjaða valdastrúktúrs skoðuð og hvernig hann er endurskapaður á
vinnustöðum þar sem vinna karla nýtur meiri virðingar en vinna kvenna. Tækni
og færni í þeim geira eru tengd við uppbyggingu kynímynda þar sem þeirri ímynd
er haldið á lofti að tækni eigi vel við karla en konur séu óhæfar á þeim vettvangi
(Henwood, 2000; Lynch og Nowsenetz, 2009).
Sérstaklega áhugavert er að skoða rannsóknir á upplifun kvenna í
tölvunarfræði við Carnegie Mellon-háskólann í Pittsburgh. Þar hafa verið gerðar
rannsóknir á efninu frá árinu 1995 með það meginmarkmið að fjölga
kvennemendum við deildina. Lögð hefur verið áhersla á að útbúa og stuðla að
breytingum á námskrá, í kennslufræði og í menningu, sem eiga að hvetja til eins
víðtækrar þátttöku og unnt er í tölvugeiranum. Töluverðan árangur má rekja til
þessara aðgerða en frá því að verkefnið hófst hefur hlutfall kvenna í grunnnámi í
tölvunarfræði aukist úr 8% árið 1995 í 42% árið 2000 (Margolis, Fisher og Miller,
2000).
Helstu niðurstöður hafa verið greindar niður í fjóra þætti. Í fyrsta lagi er
það ákveðið gap í reynslu (experience gap). Kvennemendur við deildina upplifa
það að drengirnir sem stunda námið með þeim séu oft mun reynslumeiri en þær og
að gjarnan sé gert ráð fyrir þessari reynslu í inngangsnámskeiðum í deildinni, þrátt
fyrir að reynslunnar sé ekki krafist með inntökuskilyrðum í námið. Í öðru lagi
höfðu stúlkurnar efasemdir um færni sína (confidence doubt). Kom þetta meðal
annars fram í því að stúlkunum fannst allir aðrir en þær sjálfar vita mun meira um
efni námsins og það dró úr þeim. Í þriðja lagi kom fram að jafningjamenningin
hefði áhrif á upplifun stúlknanna. Þær fengu oft neikvæð viðbrögð frá
samnemendum sem sögðu við þær að þær hefðu einungis komist inn í námið af
því að þær væru stelpur og gert var grín að þeim fyrir að spyrja grunnspurninga. Í
fjórða lagi var það námskráin og kennslufræðin. Margar stúlknanna upplifðu það
að tölvunarfræðin ætti að vera þeirra aðaláhugamál og þar sem svo var ekki töldu
þær sig ekki hafa nægan áhuga á forritun og tölvunarfræði til að gera það að
ævistarfi. Í greininni er því lögð áhersla á að víkka þurfi menninguna í deildinni
og skoða námskrána með öll þessi atriði í huga. Það þurfi að komast til skila að
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það eru margar gildar leiðir til þess að hafa áhuga á tölvunarfræði (Blum 2001;
Margolis, Fisher og Miller, 2000).
Rannsóknir Fox (2001) á konum í doktorsnámi í tölvunarfræði, eðlisfræði,
rafmagnsverkfræði og efnafræði gefa einnig til kynna að skoða þurfi námskrá og
kennsluumhverfi. Konur eru líklegri en karlar til að greina frá því að þær séu ekki
teknar alvarlega og að starfsfólk beri minni virðingu fyrir þeim, miðað við karla.
Þær upplifa að þeim finnst óþægilegt að taka til máls á fundum. Einnig eru konur
líklegri en karlar til að finnast samband sitt við leiðbeinandann sinn sem nemendakennarasamband en karlar upplifa það frekar sem samstarf kollega. Goodman
(2002) kemst að svipaðri niðurstöðu á rannsókn sinni á konum í verkfræði.
Samkvæmt þeirri rannsókn hætta konur í verkfræði vegna akademísks umhverfis
sem dregur úr þeim og konum finnst þær ekki hluti af hinu stærra samfélagi
verkfræðinga. Konur hætta líka vegna þess að þeim leiðist eða verða fyrir
vonbrigðum með námskrána, hvernig námskráin er kennd, andrúmsloftið í
greininni er ópersónulegt og einnig finnst þeim þær stundum þurfa frá að hverfa
vegna þess að þær missa sjálfstraustið í andrúmslofti sem einkennist af
samkeppni. Goodman leggur til að konur þurfi frekari stuðning í námi eins og
mentora, fyrirmyndir, tengslanet, náms- og starfsráðgjöf og félagsleg tækifæri.
Margolis og félagar (2000) fjalla einnig um fleiri leiðir til að gera námið í
tölvunarfræði meira aðlaðandi fyrir konur. Má í því samhengi nefna að tengja
þurfi tölvunarfræði meira við félagslegar athafnir. Einnig lýsa þær hvernig komið
hafi

verið

til

móts

við

reynsluleysi

nemenda

með

mismunandi

inngangsnámskeiðum þó að endastöðin sé sú sama. Þá hafa þær bent á að konur
vilji frekar ná tengslum við kennara sína og því henti þeim betur að vera í
námskeiðum þar sem eru færri þátttakendur. Einnig kemur fram að það hafi reynst
konum vel að koma sér upp jafningjastuðningi þar sem nemendur hjálpast að og
geta spjallað saman um námsefnið. Nýlegar rannsóknir hafa stutt þessa ályktun og
snýr rannsókn Henwood (2000) að mismunandi námskeiðum. Henwood skoðaði
tvo mismunandi áfanga í tölvunarfræði og upplýsingatækni sem þóttu endurspegla
tvær gerðir af mismunandi menningu innan tölvunarfræða. Annar áfanginn var
hefðbundinn og byggður á raunvísindalegum grunni, hinn áfanginn var byggður
meira á félagsvísindalegum grunni. Þær vísbendingar sem þessi rannsókn gaf,
umfram það að konur sækja frekar í áfanga með áherslu á félagsvísindi, voru þær
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að kvenkyns nemendur vanmátu eigin færni, bæði miðað við þær einkunnir sem
þær fengu en einnig samanborið við jafnhæfa karlkyns nemendur í áfanganum.
Vísbendingar um þetta var að finna í báðum hópunum. Einnig bentu niðurstöður
til þess að ólíklegra var að tekið væri eftir sérfræðiþekkingu kvennemenda, það
kom fram í báðum hópum en kom mun sterkar fram í þeim áfanga sem byggður
var á hefðbundnum grunni.
Að lokum má nefna rannsókn Wentling og Camacho (2008) en þar er
sjónum sérstaklega beint að þeim hindrunum og hvötum sem konur upplifa í
verkfræði, bæði við ákvarðanatöku um námið og í gegnum námið. Helstu
niðurstöður voru að þær hindranir sem konur fundu hvað mest fyrir í
ákvarðanatöku um námsval voru: ónógar upplýsingar um verkfræðingastarfið,
skortur á ráðgjöf frá náms- og starfsráðgjafa, að finnast þær utanveltu í
framhaldsnámskeiðum í stærðfræði, raunvísindum og tækni, trú á eigin færni á
sviðinu, það hversu sviðið er undirlagt af körlum og skortur á kvenkyns
fyrirmyndum. Helstu hvatar við ákvarðanatöku um náms- og starfsval voru: að
ganga vel í raunvísindum og stærðfræði í framhaldsskóla, góðir kennarar í þessum
greinum, hvatning frá kennara og fjölskyldu, karlkyns fyrirmynd í fjölskyldunni,
færni í lausnaleit, áhugi á raunvísindum og tækni, góðir starfsmöguleikar og
krefjandi starf. Helstu hindranir sem konur upplifðu innan háskólans á meðan á
námi stóð voru: kennarar sem ekki voru nógu hvetjandi, léleg kennsla, of mikið
heimanám, námskráin var of krefjandi, skortur á kvenkyns kennurum og skortur á
kvenkyns nemendum. Meðal þátta sem konur upplifðu sem hvetjandi innan
háskólans voru: þátttaka í félagslífi, gæði í kennslu, góðar einkunnir, hvetjandi
kennarar, árangursrík náms- og starfsráðgjöf, góð tengsl við kennara og
rannsóknarreynsla.
Erlendar rannsóknir benda því til þess að aðgengi kvenna að raunvísindum
og tækni sé takmarkað, meðal annars vegna staðalmynda, skorts á stuðningi og
skorts á kvenkyns fyrirmyndum (Andersen-Rowland, 2000; Cohoon, 2006;
Goodman, 2002; Henwood, 2000; Martin og Wardle; 1999; Wentling og Thomas,
2007). Þá benda rannsóknir einnig til þess að í greinum tengdum raunvísindum sé
stofnanabundin karllæg menning þar sem karlar njóti meiri virðingar en konur og
að ímynd greinanna gefi ekki rými fyrir konur (Greenfield, Peters, Lane, Rees, og
Samuels, 2002; Henwood, 2000; Letts, 2001; Stepulevage og Plumeridge, 1998).

24

Þá hefur komið fram að skoða þurfi til að mynda námskrá og kennsluhætti innan
skólanna þar sem konur og karlar hafa mismunandi reynslu af menningunni (Fox,
2001; Goodman, 2000; Margolis, Fisher og Miller, 2000).
Sambærilegar rannsóknir hafa ekki verið framkvæmdar hérlendis. Í
tengslum við átaksverkefni um jafnara námsval kynjanna, sem Háskóli Íslands
stóð fyrir á árunum 2000–2002, komu fram vísbendingar um að ímynd
verkfræðinnar væri karllæg, að það vanti kvenfyrirmyndir í greinunum og að
konur láti ótta við stærðfræði hindra sig í að velja nám á þessu sviði (Erla Hulda
Halldórsdóttir, 2004). Með þetta í huga er brýnt að rannsaka konur í námi í
raunvísindum hér á landi og efla þekkingu á þessum málaflokki í íslensku
samhengi. Sérstaklega er áhugavert að skoða konur sem hafa nú þegar valið þá
leið að stunda nám í raunvísindum og hafa yfirstigið mikið af þeim hindrunum
sem verða á vegi kvenna í raunvísindum, til að mynda mismunandi félagsmótun
kynjanna og áhrif kynjakerfisins.

1.4 Kynjuð starfsþróun
Starfsþróunarkenningar (career development theories) varpa ljósi á þær hindranir
og hvata sem verða á vegi einstaklinga við náms- og starfsval. Áhugavert er að
skoða hvernig kynin velja sér störf og hvernig og hvaða myndir starfsþróun
kvenna getur tekið á náms- og starfsferli. Náms- og starfsráðgjafar hafa beint
sjónum sínum að því hvaða þættir liggja að baki því hvernig fólk velur sér störf. Í
því starfi er notast við starfsþróunarkenningar sem varpa ljósi á starfsþróun og
starfsferil einstaklinga frá vöggu til grafar.
Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2004) hefur fjallað um hugræna kortlagningu
starfa sem snýr að því að það hafi ekki allir sömu hugmynd um stigröðun starfa í
samfélaginu og bæði sýni kynin þeim mismikinn áhuga og meti störf ólíkt.
Hugræn kortlagning starfa er ólík eftir félagslegum uppruna. Starfshugsun vísar í
hvernig fólk hugsar um starfsheiti og ákveðin störf og hvort því þyki starfið t.d.
gagnlegt

eða

virðingarvert.

Notast

er

við

kenningaramma

franska

félagsfræðingsins Pierre Bourdieu og er hugtakið habitus, eða veruháttur,
lykilhugtak í þeirri kenningu. Habitus má skilgreina sem formgerð sem er samofin
hugsun okkar og skynjun. Formgerðin hefur félagslegan uppruna og liggur til
grundvallar mismunandi lífsstíl. Samkvæmt rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur
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(2004), þar sem könnuð var starfshugsun drengja og stúlkna í 10. bekk
grunnskóla, kemur í ljós að kynjamunur er greinilegur gagnvart hugsun um störf.
Drengir höfðu lítinn áhuga á störfum sem talin eru kvenlæg á meðan stúlkur mátu
hefðbundin karlastörf heldur jákvæðar. Einnig var munur í hugsun um virðingu
starfa en drengir bera álíka mikla virðingu fyrir kvennastörfum sem krefjast
háskólamenntunar og þeim karlastörfum þar sem er í mesta lagi krafist
framhaldsskólamenntunar. Áhugavert er að skoða verkfræðingastarfið sérstaklega.
Af þeim 11 störfum sem voru til umfjöllunar var verkfræðingastarfið í fjórða sæti
hjá stúlkum en næstefst að virðingu hjá drengjum. Guðbjörg kemst því að þeirri
niðurstöðu að kynferði hefur áhrif á hvernig drengir og stúlkur skynja eða hugsa
um störf og að félagslegur habitus hafi áhrif á starfshugsun.
Samkvæmt

Perrone

(2009)

er

samfélagslegum

hugmyndum

um

kynhlutverk ögrað þegar karlar og konur taka ákvarðanir um náms- og starfsval
sem ganga gegn hefðbundnum viðmiðum eða staðalmyndum. Einstaklingar sem
fara í óhefðbundin hlutverk verða oft fyrir mismunun og hindranir verða á vegi
þeirra á náms- og starfsferli. Hvað varðar þær hindranir sem eru á vegi
einstaklinga, sem og stuðning, hefur Betz (2005) bent á að ýmsar hindranir standa
í vegi kvenna í náms- og starfsvali og á kynjaskiptum vinnumarkaði. Betz telur að
flokka megi þessar hindranir í þrjá flokka. Þetta eru samfélagslegar, félagsmótandi
og hugarfarslegar hindranir. Samfélagslegar hindranir vísa meðal annars í
kynhlutverk og staðalmyndir starfa og það hvernig skólakerfið ýtir undir
kynbundna félagsmótun. Félagsmótandi hindranir geta til dæmis vísað í togstreitu
milli starfsferils og fjölskyldu. Hugarfarslegar hindranir geta tengst sjálfsmati, mat
kvenna á eigin færni á hefðbundnum karlasviðum er til að mynda oft lægra en hjá
körlum. Betz fjallar einnig um ýmsa hvata sem geta ýtt undir að konur geti átt
ánægjulegan og árangursríkan starfsferil, eins og stuðning frá fjölskyldu,
leiðbeinanda eða fyrirmyndum.
Það hversu margar stúlkur velja sig frá stærðfræði og raungreinum er
hindrun sem ekki má líta framhjá. Betz (2005) telur að ef einstaklingar hafi ekki
trú á eigin færni á ákveðnum sviðum leiði það til þess að þeir forðist þessi svið,
þeim gangi verr á þessum sviðum og gefist frekar upp þegar á móti blæs.
Rannsóknir Betz og Hackett (1997) hafa leitt í ljós að stúlkur í framhaldsskóla
meti færni sína minni en karlar á sviðum sem snerta stærðfræði, raunvísindi,
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tölvunarfræði og tækni, einnig í athöfnum sem tengjast vélum og líkamlegum
verkefnum. Konur meta aftur á móti færni sína hærri á sviðum á félagssviðinu, til
dæmis við kennslu og ráðgjöf. Betz (2005) bendir á að þetta sé í samræmi við þær
staðalmyndir kynjanna sem eru ríkjandi í samfélaginu. Betz og Hackett (1997)
komust að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum að trú á eigin færni var tengd
náms- og starfsvali, að því leyti hvaða nám var hugleitt, og það voru tengsl á milli
trúar á eigin færni í stærðfræði og náms- og starfsvals á sviði raunvísinda. Betz
kemst því að þeirri niðurstöðu að lítil trú kvenna á eigin færni, sérstaklega á
sviðum þar sem karlar eru ráðandi eða við nám og störf sem krefjast stærðfræðieða tæknikunnáttu, dragi úr eigin mati á möguleikum á starfsframa. Væntingar um
árangur eru líka mikilvægar í þessu samhengi, að konur sjái fyrir sér að fá til að
mynda störf á því sviði sem um ræðir. Hindranir í starfsþróun kvenna snúa einnig
að staðalmyndum kynjanna í samfélaginu. Í fyrsta lagi staðalmyndin um að konur
eigi að setja fjölskyldulíf og heimilislíf framar starfsframa og í öðru lagi að
ákveðin störf henti körlum betur en konum. Þá getur einnig verið erfitt að
samtvinna fjölskyldu og starfsframa þar sem ábyrgð á fjölskyldunni hvílir í meiri
mæli á konum en körlum (Betz, 2005).
Spencer, Steele og Quinn (1999) hafa fjallað um hugtakið ógn
staðalmyndar (stereotype threat) og telja að það sé ágætt til að sýna hvernig
neikvæðar staðalmyndir geta bælt niður árangur í skóla. Ógn staðalmyndar felur í
sér að þegar nemendur skynja að þeir eru dæmdir út frá neikvæðum
staðalmyndum sé árangur þeirra ekki eins góður og hann hefði annars verið. Gott
dæmi um þetta er sú staðalmynd að stelpur séu verri í stærðfræði en strákar.
Skilningur stúlkna um staðalmyndina dregur úr árangri þeirra á stærðfræðiprófum.
Rannsóknir Spencer, Steele og Quinn (1999) snúa að þessari ógn staðalmyndar og
sýna rannsóknir þeirra að stúlkum gengur verr í stærðfræði ef þær telja að strákum
gangi betur. Ef losað er um þessar staðalmyndir, og þær þreyta stærðfræðipróf þar
sem talið er að konum og körlum gangi jafn vel, þá standa þær sig betur. Spencer,
Steele og Quinn komast einnig að þeirri niðurstöðu að því sterkari sem ógn
staðalmyndarinnar er því verri er árangurinn og þegar ógn staðalmyndarinnar er
eytt er árangur kynjanna á stærðfræðiprófum mjög svipaður.
Hindranir er einnig að finna í skólakerfinu sem getur birst í mismunandi
framkomu kennara og starfsfólks eftir kyni, skekkja í námskrá og skólabókum þar
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sem framlag kvenna er ekki tiltekið, minni athygli í kennslustofunni og fleiri
þættir. Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstraust stúlkna minnkar með árunum en það
gerist ekki hjá drengjum (Betz, 2005; Eccles, Barber og Jozefowics, 1999;
JónTorfi Jónasson og Kristjana Stella Blöndal, 2002; Þorgerður Einarsdóttir og
Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Þegar konur klifra upp menntastigann mæta
þær enn þessum hindrunum, þá koma einnig aðrar hindranir sterkar fram, eins og
kynferðisleg áreitni, minni stuðningur og handleiðsla og að konur eru lattar til að
taka þátt í umræðum. Þessir þættir geta ýtt undir það viðhorf að konur eigi ekki
heima í námi eða í ákveðnum námsgreinum, þetta á sérstaklega við í námsgreinum
sem eru taldar vera inni á sviði karla eins og verkfræði og eðlisfræði. Þá hefur
einnig verið fjallað um að konur upplifi mismunandi viðhorf innan skólakerfisins,
eins og niðrandi ummæli um gáfnafar kvenna, húmor sem gerir lítið úr konum,
konum ráðlagt að lækka akademísk markmið og væntingar um starfsframa (Betz,
2005).
Af þessari umfjöllun má sjá að konur finna fyrir ýmsum hindrunum í sinni
starfsþróun. Betz (2005) dregur þá ályktun að það þurfi að styðja og hvetja konur
og ef við gerum það ekki þá skiljum við þær eftir á valdi kynhlutverka og
staðalmynda starfa. Hvatarnir sem stuðla að ánægjulegri og árangursríkri
starfsþróun kvenna snúa einmitt að því sem í fjarveru virkar sem hindrun, en
virkar sem hvati ef það er til staðar. Hvatana má sjá í góðum stuðningi frá
umhverfinu, sérstaklega foreldrum og öðrum ættingjum. Einnig í vinnu móður,
sérstaklega ef það er á óhefðbundnum vettvangi, einnig skiptir stuðningur
leiðbeinanda miklu máli. Aðrir hvatar geta falist í ýmsum einstaklingsbundnum
þáttum eins og háu sjálfsmati, trú á eigin færni, tjáningarkrafti, sjálfstæði og
sjálfsstjórn.
Starfsþróunarkenningar sem byggjast á hugtakinu um trú á eigin færni (self
efficacy) eru gagnlegar til að skoða náms- og starfsval og rýna í ástæður þess að
konur virðast velja sig frá námi sem byggir á stærðfræðigrunni. Félagsleg og
hugræn starfskenning (Social Cognitive Career Theory) byggist á hugmyndum
um trú á eigin færni og leggur áherslu á að sú trú sem einstaklingar hafa á sjálfum
sér spili lykilhlutverk í náms- og starfsvali, sem stjórnist einnig af áhuga, gildum
og færni. Áherslan er á hugræn ferli sem stjórna hegðun í samspili einstaklings og
umhverfis. Grunnurinn liggur í félagsnámskenningum Bandura og kemur fram í
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kringum 1980. Kenningin er þróuð af Brown, Hackett og Lent og byggist á
þremur grundvallarbreytum sem spila saman í starfsþróun. Það er trú á eigin
færni, væntingar um árangur (outcome expectation) og persónuleg markmið. Þá er
einnig fjallað um hindranir og stuðning sem einstaklingar finna fyrir í starfsþróun
sinni. Það getur verið mismunandi eftir einstaklingum og hópum hvaða hindranir
verða á veginum eða hvers konar stuðningur er veittur (Sharf, 2006; Lent, 2005).
Gerður er greinarmunur á hugtökunum sjálfstraust (self esteem) og trú á
eigin færni (self efficacy) (Sharf, 2006; Lent, 2005). Samkvæmt Lent (2005) vísar
trú á eigin færni í það mat sem einstaklingar leggja á eigin færni til að koma
hlutum í verk. Sjálfstraust vísar í almenna tilfinningu um eigin verðleika á meðan
trú á eigin færni vísar alltaf til ákveðins sviðs eins og færni í stærðfræði.
Væntingar um árangur vísa í hversu líklegt einstaklingur telur að hann fái tiltekna
niðurstöðu eins og að ná stærðfræðiprófi. Trú á eigin færni skiptir líka máli í
þessu samhengi þar sem trúin á þá færni sem þarf til að við náum ákveðnum
árangri hefur meiri áhrif en líkurnar á tiltekinni niðurstöðu. Markmið vísar í
áætlanir einstaklinga til að takast á við ákveðin verkefni eða til að ná ákveðinni
útkomu. Markmið hjálpa einstaklingnum við að skipuleggja, koma í farveg og
viðhalda þeirra eigin hegðun, oft til lengri tíma (Lent, 2005). Þeir einstaklingar
sem hafa mikla trú á eigin færni setja sér almennt hærri markmið, eru tilbúnir til
að leggja meira á sig og sýna meiri þrautseigju í því að klára erfið verkefni. Trú á
eigin færni, væntingar um árangur og markmið eru tengd innbyrðis og hafa áhrif
hvert á annað á ýmsan hátt (Sharf, 2006).
Samkvæmt ofangreindri kenningu hafa bæði einstaklingsbundnir þættir og
umhverfisþættir áhrif á reynslu og nám. Nám og reynsla hafa áhrif á væntingar um
árangur og trú á eigin færni. Væntingar um árangur og trú á eigin færni hafa áhrif
á áhuga. Áhugi hefur áhrif á markmið og markmið hefur áhrif á hegðun. Allt
gerist þetta í ákveðnu samhengi þar sem hindranir og stuðningur geta haft áhrif
(Lent 2005; Sharf, 2006). Einstaklingar sem hafa litla trú á eigin færni læra síður
að takast á við ný viðfangsefni, uppgötva síður nýja færni eða finna áhugasvið sitt.
Áhugi á tilteknu sviði þróast ekki þar sem einstaklingur forðast að takast á við það
sem hann ekki þekkir, þrátt fyrir að hafa færni eða áhuga á sviðinu, til dæmis
stærðfræði (Betz, 2005).
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Í þessu samhengi er áhugavert að rýna í verk Eccles og félaga (1999) en
þær hafa lagt áherslu á félagslega og sálfræðilega þætti sem snúa að náms- og
starfsvali kynjanna og hafa byggt upp líkan sem hefur það að markmiði að útskýra
hvers vegna kynin velja ólíkt. Þær leggja áherslu á að skoða þurfi hegðun kvenna
þegar kemur að vali en ekki út frá því sjónarhorni að konur skorti einhverja
ákveðna eiginleika. Jafnframt leggja þær áherslu á að nauðsynlegt sé að skoða
persónuleika fólks og telja sérstaklega mikilvægt að skoða hvernig gildismat hefur
áhrif á kynjaða hegðun (gendered behaviours).
Samkvæmt líkaninu skiptir trú einstaklingsins á að hann nái árangri
höfuðmáli, sem og það gildismat sem einstaklingurinn tengir við athöfnina, og
hversu líklegt sé að það sé á færi hans. Líkanið tilgreinir sérstaklega þessi tengsl
við samfélagsleg gildi, reynslu, hæfni og persónuleg viðhorf. Ákvarðanir um
náms- og starfsval eru því teknar í flóknu félagslegu samspili sem gefur færi á
mörgum valmöguleikum, sem hver og einn hefur bæði skammtíma- og
langtímaafleiðingar. Ef tekið er dæmi um námsval samkvæmt líkaninu er líklegast
að einstaklingar skrái sig í áfanga sem þeir telja að þeim eigi eftir að ganga vel í
og skilar þeim nær markmiðum sínum. Væntingar um árangur ráðast af þeirri trú
sem einstaklingurinn hefur á getu sína og mati hans á því hversu erfiður áfanginn
er. Þessi trú mótast í gegnum tímann af reynslu einstaklingsins af viðfangsefninu
og huglægu mati hans af þessari reynslu. Aðrir þættir, eins og það hvort
einstaklingur hefur gaman af viðfangsefninu, áhrif foreldra á val, hvort áfanginn
hefur áhrif á skammtíma- eða langtímamarkmið einstaklingsins og hvort
einstaklingurinn hræðist efnið eru allt þættir sem hafa áhrif á valið (Eccles, 1994;
Eccles, Barber og Josefowicz, 1999).
Samkvæmt líkaninu stýrast ákvarðanir um náms- og starfsval, hvort sem
ákvarðanirnar eru teknar meðvitað eða ómeðvitað, af eftirfarandi þáttum: a)
væntingar einstaklingsins um árangur og trú á eigin færni á sviðinu; b) tengsl
valsins við langtíma- og skammtímamarkmið einstaklingsins, sjálfsímynd hans og
þarfir; c) skema kyngervis (gender related schemas) og d) mat á hugsanlegum
kostnaði af því að eyða tíma í þetta tiltekna nám miðað við einhvern annan
valmöguleika sem kemur til greina. Allar þessar breytur eru svo tengdar reynslu
einstaklings, samfélagslegum gildum og félgasmótunaraðilum (Eccles o.fl., 1999).
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Það eru því margir þættir sem hafa áhrif á námsval og starfsþróun kvenna.
Ef vinna á að því markmiði að fjölga konum í raunvísindum er nauðsynlegt að
hafa í huga kynjun námsgreina og þau ferli sem hafa áhrif á starfsþróun kvenna.
Fjölmargar

erlendar

rannsóknir

hafa

snúist

um

hvernig

birtingarform

samfélagslegra, félagsmótandi og hugarfarslegra hindrana kemur fram í námsvali
og starfsþróun kvenna í raunvísindum.
Þær konur sem sjónum er beint að í þessari rannsókn hafa yfirstigið mikið
af þeim hindrunum sem rannsóknir sýna að eru á vegi kvenna á náms- og
starfsferli þeirra. Þessar konur hafa valið að stunda nám í karllægum greinum og
má því ætla, meðal annars, að starfshugsun þeirra sé svipuð og karla, að þær hafi
trú á eigin færni í stærðfræði og þær hafi brotist gegn staðalmyndum kynjanna. Út
frá þeim kenningaramma sem fjallað hefur verið um og niðurstöðum fyrri
rannsókna eru settar upp eftirfarandi tilgátur í þessari rannsókn: 1) Ákveðnar
samfélagslegar, félagsmótandi og hugarfarslegar hindranir standa í vegi fyrir því
að konur velji nám í eðlisfræði, stærðfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði og
tölvunarfræði. 2) Konur upplifa ákveðnar samfélagslegar, félagsmótandi og
hugarfarslegar hindranir í námi í eðlisfræði, stærðfræði, rafmagns- og
tölvuverkfræði og tölvunarfræði við Háskóla Íslands. 3) Ákveðnir hvatar hafa
áhrif á ákvörðun um nám í eðlisfræði, stærðfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði og
tölvunarfræði. 4) Ákveðnir hvatar hafa áhrif á upplifun kvenna í námi í eðlisfræði,
stærðfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði og tölvunarfræði við Háskóla Íslands.
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2. Aðferð
Eins og fram hefur komið er markmið þessarar rannsóknar tvíþætt, annars vegar
að skoða hindranir og hvata sem nemendur upplifa í ákvarðanatöku við námsval í
eðlisfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði, stærðfræði og tölvunarfræði við Háskóla
Íslands og hins vegar hindranir og hvata sem nemendur upplifa í námi sínu í sömu
greinum. Innan upplifana í náminu sjálfu verður litið á aðstæður í námi og viðhorf
til kynja innan námsgreinanna. Sérstaklega verður lögð áhersla á að skoða
mismunandi upplifanir karla og kvenna. Auk þess verður litið á heildaránægju
með námið og þær væntingar sem nemendur hafa að námi loknu með tilliti til
starfsþróunar. Hannaður var spurningalisti sem lagður var rafrænt fyrir nemendur í
þessum ákveðnu námsgreinum. Fyrst verður þátttakendum lýst, þá verður
spurningalistanum lýst og að lokum verður farið yfir hvernig staðið var að
framkvæmd.

2.1 Þátttakendur
Þátttakendur í þessari rannsókn voru allir skráðir nemendur í eðlisfræði, rafmagnsog tölvuverkfræði, stærðfræði og tölvunarfræði við Háskóla Íslands í apríl 2009
(n=421). Spurningalistanum var skipt í þrjá úrvinnsluhluta með tilliti til
svarhlutfalls þar sem þátttakendur kusu að svara ekki öllum listanum en kláruðu
ákveðinn hluta. Í fyrsta hluta svöruðu 185 nemendur spurningalistanum eða 44%
þátttakenda. Í öðrum hluta spurningalistans voru þátttakendur 130 eða 31% og
þriðja hlutanum svöruðu 126 nemendur eða 30% þátttakenda. Þátttakendur voru á
aldrinum 17–58 ára og er meðalaldur 25 og staðalfrávik 5,8. Konur voru 46 (25%)
og karlar voru 139 (75%). Til samanburðar má geta þess að í október 2009 voru
konur 23% skráðra nemenda í þessum greinum og karlar 77% (Háskóli Íslands,
2010b). Af þeim sem tóku þátt stunduðu 25 nemendur nám í eðlisfræði eða 20%, í
rafmagns- og tölvuverkfræði svöruðu 35 eða 28%, í stærðfræði svöruðu 27 eða
21% og í tölvunarfræði svöruðu 39 eða 31%. Þátttakendur í grunnnámi voru 100
(79%) og þátttakendur í framhaldsnámi voru 26 (21%) sem er sambærilegt við
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hlutfall skráðra nemenda í grunnnámi og framhaldsnámi innan námsgreinanna í
október 2009 (Háskóli Íslands, 2010b).
Bakgrunnur karla og kvenna er svipaður, tæplega helmingur bæði kvenna
og karla útskrifuðust af náttúrufræðibraut úr framhaldsskóla, tæplega fjórðungur
kvenna útskrifaðist af eðlisfræðibraut og rúmlega fjórðungur karla. Af öðrum
brautum sem tengjast tækni- og raungreinum útskrifuðust í kringum 14% kvenna
og tæp 17% karla. Einungis lítill hluti karla útskrifaðist af brautum sem ekki eru
tengdar raunvísindum og tækni en um 3% karla útskrifuðust af viðskipta- og
hagfræðibraut og um 2% af IB braut. Athygli vekur að um 10% kvenna
útskrifuðust af félagsfræðibraut og í kringum 3% af viðskipta- og hagfræðibraut.
Samkvæmt upplýsingum frá þátttakendum var meðaleinkunn kvenna við útskrift
úr framhaldsskóla 8,01 með staðalfrávikið 1,14. Meðaleinkunn karla við útskrift
úr framhaldsskóla var 7,79 og staðalfrávikið 0,99. Samkvæmt þátttakendum er
meðaleinkunn kvenna

í

núverandi

námi

7,27 og staðalfrávikið

1,19.

Meðaleinkunn karla í núverandi námi er 7,79 og staðalfrávikið 1,05. Til
samanburðar má geta þess að ekki er merkjanlegur munur á meðaleinkunnum
karla og kvenna í þessum fjórum greinum við útskrift á tímabilinu 1971–2009
(Háskóli Íslands, 2010c).

2.2 Mælitæki
Til þess að meta hindranir og hvata við ákvarðanatöku um námsval og hindranir
og hvata í náminu sjálfu í eðlisfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði, stærðfræði og
tölvunarfræði var saminn spurningalisti. Ekki var til sambærilegur spurningalisti
sem náði til allra þeirra þátta sem kanna átti. Stuðst var við kenningar og fyrri
rannsóknir á efninu við efnistök spurningalistans. Sérstaklega var stuðst við
spurningalista Wentling og Camacho (2008) þar sem hindranir og hvatar tengdir
því að klára nám í verkfræði voru skoðaðir. Þá var við gerð spurningalistans stuðst
við frumniðurstöður úr eigindlegum viðtölum Hrafnhildar Snæfríðardóttur
Gunnarsdóttur við konur í þessum námsgreinum, en Hrafnhildur vinnur að
eigindlegu meistaraverkefni á upplifunum kvenna í námi í ofantöldum
námsgreinum við Háskóla Íslands.
Heildarfjöldi spurninga í listanum var 130 og tók um það bil 15–20 mínútur
að svara listanum. Spurningalistanum er skipt upp í fjögur þemu. Þemun eru
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Námsval (34 spurningar), Aðstæður í námi (52 spurningar), Viðhorf til kynja (21
spurning), Heildaránægja og væntingar að námi loknu (12 spurningar). Auk þess
eru 11 spurningar um bakgrunn þátttakenda.
Dæmi um spurningar í þemanu Námsval eru: Hversu sammála eða
ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum? Eftirfarandi þættir höfðu áhrif á námsval
mitt. „Námið býður upp á fjölbreytt störf að námi loknu.“ „Ég hafði góðar
upplýsingar um möguleg störf að námi loknu þegar ég tók ákvörðun um
námsgrein.“ Eftirfarandi staðhæfingar eiga við um nám í stærðfræði í
framhaldsskóla. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum?
„Ég fékk hvatningu frá kennara við nám í stærðfræði í framhaldsskóla.“ „Mér
gekk vel í stærðfræði í framhaldsskóla.“ Svarmöguleikar voru frá mjög sammála
til mjög ósammála.
Dæmi um spurningar í Aðstæður í námi eru: Eftirfarandi staðhæfingar eiga
við um þá námsgrein sem þú stundar nám við í Háskóla Íslands. Hversu sammála
eða ósammála ertu eftirfarandi staðhæfingum? „Það er jákvætt andrúmsloft í
námsbrautinni minni.“ Á heildina litið hvernig upplifirðu alla jafna viðmót
kennara í náminu? „Ég fæ stuðning frá kennurum þegar ég hef sótt eftir því.“ Á
heildina litið hvernig upplifirðu alla jafna viðmót samnemenda í náminu? „Ég á
auðvelt með að ræða námsefnið við samnemendur.“ Svarmöguleikar voru frá
mjög sammála til mjög ósammála.
Dæmi um spurningar um Viðhorf til kynja eru: Konur eru í minnihluta í
ákveðnum greinum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði. Þegar eftirfarandi
staðhæfingum er svarað vinsamlegast miðaðu við þá námsgrein sem þú stundar
nám í. Hversu sammála eða ósammála ertu eftirfarandi fullyrðingum?
„Andrúmsloftið í náminu einkennist af gagnkvæmri virðingu milli kynja.“ „Það
skiptir máli að hafa nemendur af báðum kynjum í greininni.“ „Kennarar hlusta
bæði á konur og karla í kennslustundum.“ Svarmöguleikar voru frá mjög sammála
til mjög ósammála.
Dæmi um spurningar um Heildaránægju og væntingar að námi loknu eru:
„Á heildina litið hversu ánægð/ur ertu með námið?“ Svarmöguleikar voru frá
mjög ánægð/ur til mjög óánægð/ur.

„Hvað myndir þú telja ásættanleg

mánaðarlaun fyrir fulla vinnu að námi loknu“. Spurningin var opin. Dæmi um
spurningar um bakgrunn einstaklinga voru: „Hver var meðaleinkunn þín (um það
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bil) úr framhaldsskóla?“ „Hver er meðaleinkunn þín (um það bil) í núverandi
námi?“ „Af hvaða námsbraut útskrifaðist þú úr framhaldsskóla?“ Svarmöguleikar
voru opnir.
Við

gerð

spurningalistans

lásu

leiðbeinendur

og

Hrafnhildur

Snæfríðardóttir Gunnarsdóttir meistaranemi listann yfir og gáfu góðar ábendingar.
Könnunin var sett upp í forritinu Question Pro sem er sérstakur hugbúnaður til
þess að leggja fyrir rafrænar kannanir. Þegar listinn var tilbúinn og búið að setja
hann upp í forritinu las tengiliður á Verkfræði- og náttúruvísindasviði listann yfir.
Listinn var einnig sendur í forprófun hjá fimm einstaklingum (þrjár konur og tveir
karlar) sem höfðu nýlega lokið námi í þeim greinum sem um ræðir (eðlisfræði,
rafmagns- og tölvuverkfræði, stærðfræði og tölvunarfræði). Ekki komu
ábendingar um efnislegt innihald listans en uppsetning og útlit var lagfært eftir
ábendingum úr forprófun.

2.3 Framkvæmd
Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar (nr. S4688/2010) áður en gagnasöfnun
hófst. Bréf var sent á deildarforseta iðnaðarverkfræði-, vélaverkfræði og
tölvunarfræðideildar, rafmagns- og tölvuverkfræðideildar og raunvísindadeildar,
þar sem tilgangur og efni rannsóknar var kynnt og óskað eftir samstarfi við
deildirnar um fyrirlögn á spurningalistanum (sjá fylgiskjal 2). Allir deildarforsetar
gáfu leyfi fyrir að spurningalistinn yrði sendur í gegnum skrifstofu Verkfræði- og
náttúruvísindasviðs. Spurningalistinn var sendur rafrænt til nemenda í gegnum
skrifstofu sviðsins á tímabilinu 29. apríl til 6. maí 2010. Þátttakendur voru
upplýstir um að könnunin væri nafnlaus og að ekki væri hægt að rekja svör
nemenda. Einnig var þátttakendum gert ljóst að þeir gætu neitað þátttöku og þeir
gætu hætt þátttöku þegar þeir kysu. Nemendur sem tóku þátt í könnuninni áttu
kost á því að vinna 10.000 króna gjafabréf í Kringluna (sjá fylgiskjal 3).
Áminning var send til nemenda í gegnum Verkfræði- og náttúruvísindasvið 18.
maí 2010 (sjá fylgiskjal 4). Þar sem svarhlutfall var ekki nógu gott eftir að
áminning hafði verið send var haft samband við formenn og/eða hagsmunafulltrúa
nemenda þar sem tilgangur rannsóknarinnar var kynntur og óskað eftir samstarfi
við nemendafélögin (sjá fylgiskjal 5). Tvö nemendafélög svöruðu og samþykktu
samstarf og sendu rafrænan spurningalista á félagsmenn sína og hvöttu þá til að
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svara listanum. VÍR, nemendafélag rafmagns- og tölvuverkfræðinema við
Háskóla Íslands, sendi rafrænan spurningalista til sinna meðlima 21. júní 2010.
NÖRD, nemendafélag tölvunarfræðinema við Háskóla Íslands, sendi rafrænan
spurningalista til sinna meðlima 10. júlí 2010.
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3. Niðurstöður
Hér verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar á hindrunum og hvötum
sem nemendur upplifa þegar tekin er ákvörðun um nám og aðstæður í námi í
eðlisfræði, rafmagns- og tölvuverkfræði, stærðfræði og tölvunarfræði við Háskóla
Íslands. Byrjað er á því að segja frá niðurstöðum spurninga er snúa að námsvali,
þá verður gerð grein fyrir helstu hindrunum og hvötum sem nemendur upplifa í
náminu sjálfu. Því næst verður rýnt í viðhorf til kynja hjá nemendum í þessum
námsgreinum og að lokum er litið á niðurstöður sem snúa að heildaránægju með
þá námsgrein sem þátttakendur stunda nám í og væntingar nemenda um störf og
laun að námi loknu.

3.1 Námsval
Þegar spurningar um námsval voru greindar var leitast við að bregða upp lýsandi
mynd af þeim hindrunum og hvötum sem nemendur upplifðu þegar tekin var
ákvörðun um námsval. 185 þátttakendur svöruðu þessum hluta spurningalistans,
46 konur og 139 karlar. Niðurstöðum námsvals má skipta í fimm hluta sem eru;
þættir sem hafa áhrif á námsval, ráðgjöf og aðstoð, fyrirmyndir og hvatning,
stærðfræði í framhaldsskóla og undirbúningur.

3.1.1 Þættir sem höfðu áhrif á námsval
Á mynd 1 má sjá meðaltöl svara á þáttum sem höfðu áhrif á námsval. Svörin voru
mæld á fimm punkta Likert-kvarða frá mjög ósammála til sammála. Því hærra
meðaltal því meira sammála eru nemendurnir staðhæfingunni. Til að kanna hvort
um marktækan mun er að ræða var notað t-próf (independent sample t-test), sjá
frekari niðurstöður í töflu 1 í fylgiskjali 1. Þótt unnið sé með allt þýðið getur verið
gagnlegt að gera marktektarpróf þar sem svarhlutfall hefði mátt vera hærra. Ekki
er ástæða til að ætla að framtíðarnemendur séu frábrugðnir þeim nemendum sem
nú stunda nám í þessum greinum og því er einnig gagnlegt að gera
marktektarpróf.
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Mynd 1: Eftirfarandi þættir höfðu áhrif á námsval mitt. Meðaltal svara

Ekki var marktækur munur á svörum karla og kvenna við neinum af
staðhæfingunum en niðurstöður benda til þess að áhugi, fjölbreytileiki, laun og
virðing hafi tilhneigingu til að skipta konur meira máli en framfarir í vísindum og
tækni hafi meiri áhrif á námsval karla. Þá er tilhneiging til þess að konur ættu í
meiri erfiðleikum með að velja sér námsgrein á meðan karlar töldu sig hafa betri
upplýsingar um möguleg störf að námi loknu.
Nemendur voru spurðir með opinni spurningu hvort það væri eitthvað
annað sem hefði haft áhrif á námsval þeirra. 23 nemendur svöruðu, þrjár konur og
20 karlar. Af þessum 23 nemendum nefndu átta karlar að áhugasvið þeirra lægi á
þessu sviði, þrír karlar nefndu fyrirmyndir í fjölskyldunni. Einnig var nefnt að
kennarar væru betri í HÍ en í öðrum háskólum á landinu, að vinir eða
samnemendur hefðu haft áhrif, forvitni, löngun til að skapa, að langa til að skilja
hvernig heimurinn virkar, að hafa gaman af eðlisfræði og að hafa fengið leið á
viðskiptafræði. Einn karl og ein kona nefndu að þau hefðu valið nám sem væri
erfitt þar sem þau vildu hafa fyrir hlutunum og að annað nám hefði verið of létt
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fyrir þau. Þá nefndi einn karl að námsgreinin hefði verið kynnt í
framhaldsskólanum og það hafi vakið áhuga hans á greininni. Ein kona nefndi að
tölvuleikir hefðu haft áhrif á námsval. Þá nefndi ein kona að hún hefði valið
tölvunarfræði fram yfir stærðfræði og hefðu vinir, námskeið og vinnuálag haft
áhrif á það val. Einn karl komst svona að orði þegar spurt var hvort eitthvað annað
hefði haft áhrif á námsval: „Maður með mína greindarvísitölu ætti að vera
skyldugt að fara annaðhvort í stærðfræði eða eðlisfræði.“

3.1.2 Ráðgjöf og aðstoð
Spurt var hvort nemendur hefðu fengið ráðgjöf eða aðstoð við námsval og þá frá
hverjum. Gert var kvíkvaðrat próf til að meta hvort marktækur munur væri á
svörum karla og kvenna, sjá töflu 2 í fylgiskjali 1. Á mynd 2 má sjá hlutfall svara
hjá konum og körlum.

Mynd 2: Ráðgjöf og aðstoð: hlutfall svara eftir kyni (%).

**p<0,01 *p<0,05

Nemendur virðast almennt ekki leita ráðgjafar eða aðstoðar þegar kemur að því
að velja nám en tæplega þriðjungur svarar því játandi að hafa fengið aðstoð eða
ráðgjöf. Þegar skoðaðar eru einstaka staðhæfingar þá fá konur frekar ráðgjöf og
aðstoð frá foreldrum og vinum heldur en karlar.
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3.1.3 Fyrirmyndir og hvatning
Til að kanna hvort fyrirmyndir í fjölskyldunni væru hvatning við námsval var
spurt með opinni spurningu hvort einhver í fjölskyldunni hefði stundað nám í
svipaðri grein og viðkomandi nemandi stundaði nám í og þá hver. Alls svöruðu 57
nemendur að um slíka fyrirmynd væri að ræða, 39 karlar og 18 konur.
Hlutfallslega fleiri konur nefna fyrirmynd heldur en karlar. Alls voru nefndar 11
konur og 49 karlar sem höfðu stundað nám í svipaðri grein. Karlar nefndu í átta
tilvikum konu sem fyrirmynd en í 33 tilvikum karl. Konur nefndu í þremur
tilvikum konu sem fyrirmynd og í 16 tilvikum karl.
Einnig var skoðað hvort nemendur hefðu fengið hvatningu til að velja nám
í raunvísindum. Á mynd 3 má sjá niðurstöður þegar spurt var hvort nemendur
hefðu fengið hvatningu til að velja háskólanám á sviði raunvísinda. Því hærra
meðaltal því meiri hvatningu fengu nemendur til að velja háskólanám á sviði
raunvísinda. Til að kanna hvort marktækur munur væri á milli kynja var notað tpróf (independent sample t-test), sjá nánar í töflu 3 í fylgiskjali 1.

Kennari í framhaldsskóla hvatti mig til
að fara í háskólanám í greinum tengdum
raunvísindum.

2,9
3,1
2,9

Náms- og starfsráðgjafi hvatti mig til að
fara í háskólanám í greinum tengdum
raunvísindum.*

1,9
2,0

2,3

Foreldrar hvöttu mig til að velja greinar
tengdar raunvísindum í háskóla.**

2,9

Ég fékk hvatningu frá vinum til að velja
nám tengt raunvísindum í háskóla.

2,8
3,1
2,8

3,1

Ég fékk hvatningu frá skyldmennum
(öðrum en foreldrum) til að velja
háskólanám tengt raunvísindum.*

2,5
2,6
0

1

2

3

3,6

Karlar
Konur
Allir

3,0
4

Mynd 3: Hvatning til að fara í háskólanám í greinum tengdum raunvísindum. **p<0,01
*p<0,05

Þessar fimm spurningar voru settar saman í eina til að meta hvort nemendur
fengju almennt hvatningu til að velja háskólanám tengt raunvísindum. Meðaltal
kvenna á sameinuðu breytunni var 3 og staðalfrávikið 0,93. Meðaltal karla á
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sameinuðu breytunni var 2,6 og staðalfrávikið 0,91. Reiknað var Cronbach`s Alfa
fyrir sameinuðu breytuna og var alpha 0,76. Marktækur munur er á svörum karla
og kvenna en konur fá frekar hvatningu heldur en karlar t(183)= -2,5, p<0,01.
Konur segja í öllum tilvikum að þær hafi fengið meiri hvatningu en karlar. Þegar
skoðaðar eru einstakar staðhæfingar þá fá konur frekar hvatningu frá náms- og
starfsráðgjafa t(183)=2,05, p<0,05, foreldrum t(183)=3, p<0,01 og skyldmennum
t(183)=2,37, p<0,05 heldur en karlar. Konur sem hafa valið nám í þessum fjórum
greinum hafa því fengið meiri hvatningu en karlar til að velja nám á sviði
raunvísinda.
Einnig var spurt með opinni spurningu hvort einhver annar hefði hvatt
viðkomandi áfram til að velja nám á sviði raunvísinda. 17 nemendur nefndu annan
hvatningaraðila. Tvær konur og þrír karlar nefndu að þau sjálf hefðu hvatt sig.
Tvær konur og þrír karlar nefndu maka. Aðrir sem voru nefndir sem
hvatningaraðilar voru skólastjóri, dósent, systkini, vinir og starfsbræður. Auk þess
nefndu tveir karlar að enginn sérstakur hefði hvatt þá til náms á sviði raunvísinda
og einn karl sagði: „Ég held ég myndi sofna við flest þau störf sem fólk fer í eftir
að hafa lokið námi við aðrar deildir háskólans.“

3.1.4 Stærðfræði í framhaldsskóla
Á mynd 4 má sjá niðurstöður um reynslu og viðhorf nemenda af stærðfræði í
framhaldsskóla. Svörin voru mæld á fimm punkta Likert-kvarða frá mjög
ósammála til sammála. Því hærra sem meðaltalið er því meira sammála eru
þátttakendur staðhæfingunni. Til að kanna hvort marktækur munur væri á milli
kynja var notað t-próf (independent sample t-test), sjá töflu 4 í fylgiskjali 1.
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Mér fannst stærðfræði skemmtileg í
framhaldsskóla.**
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Mynd 4: Upplifanir nemenda af stærðfræði í framhaldsskóla.

Konur
Allir

3,9

3,8

4

5
**p<0,01 *p<0,05

Nemendum finnst þeim almennt hafa gengið vel í stærðfræði í framhaldsskóla
og eru 84,3% sammála eða mjög sammála því. Marktækur munur t(183)=3,44,
p<0,01 er á milli kynja og telja konur sér frekar hafa gengið vel í stærðfræði
heldur en karlar. Það sama má segja um hvort nemendum hafi fundist skemmtilegt
í stærðfræði í framhaldsskóla en nemendur eru almennt mjög sammála því.
Marktækur munur t(183)=5,49, p<0,01 er á milli kynja; konur telja fremur en
karlar að stærðfræði í framhaldsskóla hafi verið skemmtileg. Almennt eru
nemendur sammála eða mjög sammála því að hafa haft góða kennara í stærðfræði
í framhaldsskóla eða 78,4% nemenda.
Hvað varðar hvatningu í stærðfræði í framhaldsskóla þá segir rúmlega
helmingur nemenda að það hafi fengið hvatningu frá kennara. Marktækur munur
t(183)=2,77, p<0,01 er á upplifunum karla og kvenna en konur upplifa frekar að
hafa fengið hvatningu frá kennara í stærðfræði. Tæplega helmingur nemenda er
sammála eða mjög sammála því að hafa fengið hvatningu frá foreldrum í
stærðfræði í framhaldsskóla, marktækur munur t(183)=281, p<0,01 er á milli
kynja en konur upplifa frekar að hafa fengið hvatningu frá foreldrum en karlar.
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3.1.5 Undirbúningur
Á mynd 5 má sjá niðurstöður á því hversu góðan undirbúning nemendur töldu sig
hafa áður en þeir hófu háskólanám í raunvísindum. Því hærra meðaltal því meira
sammála eru þátttakendur staðhæfingunni. Til að kanna hvort marktækur munur
væri á milli kynja var notað t-próf (independent sample t-test), sjá töflu 5 í
fylgiskjali 1.

Ég taldi mig vera nógu vel undirbúin(n)
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Mynd 5: Undirbúningur undir nám í raunvísindum. Meðaltal svara.

Almennt séð töldu nemendur sig hafa góðan undirbúning undir háskólanám í
raunvísindum. Ekki var marktækur munur á svörum karla og kvenna á neinum af
staðhæfingunum. Vísbendingar eru um að konur teldu sig vera betur undirbúnar
og hafa betri grunn í raunvísindum þegar sótt var um nám í þeirri námsgrein sem
þátttakendur stunda nám í. Þess má geta að meðaleinkunn þessara kvenna við
útskrift úr framhaldsskóla var hærri en karla.

3.2 Aðstæður í námi
Gerð var leitandi þáttagreining (exploratory factor analysis) á spurningum sem
sneru að aðstæðum í námi í þeim tilgangi að einfalda framsetningu niðurstaðna og
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til að skoða hversu margir þættir skýra stærsta hluta dreifingar. Brottfallsgildi
voru meðhöndluð á þann hátt að ef svar vantaði inn á milli spurninga um aðstæður
í námi var áætlað gildið 3 (hvorki né) sem er miðgildi breytu, þetta var gert í
sautján tilvikum. Þó var ekki sett inn gildi hjá þeim þátttakendum sem svöruðu
aðeins hluta af spurningalistanum og voru hættir þátttöku þegar spurt var um
aðstæður í námi. Heildarfjöldi svarenda í þessum hluta spurningalistans er 130; 34
konur og 96 karlar. Áður en þáttagreining var framkvæmd var athugað hvort
gögnin hentuðu til þess. Próf Bartletts var marktækt χ2 (3771) =, p < 0,01, sem
gefur til kynna að breytur séu tengdar og óhætt að þáttagreina gögnin (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Einnig var KMO (Keiser-MeyerOlkin Measure of sampling Adequacy) hátt eða 0,75 sem gefur til kynna að
réttlætanlegt sé að þáttagreina gögnin (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson,
2005). Framkvæmd var meginásagreining (principal axis) með hornréttum
snúningi (varimax). Hornréttur snúningur var valinn þar sem gert er ráð fyrir að
engin fylgni sé á milli þáttanna (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).
Þáttagreining leiddi í ljós sex meginþætti sem er í ágætu samræmi við skriðupróf.
Samanlagt skýrðu þættirnir 55,9% af dreifingu breytanna. Viðmið um
þáttahleðslur var 0,40. Níu spurningar af 52 hlóðu ekki á neinn þátt yfir 0,40. Þá
var litið á hleðslurnar, efnislegt innihald og fræðilegt samhengi. Í kjölfarið var
fimm spurningum bætt inn í þætti en fjórar spurningar stóðu eftir sem rannsakandi
taldi ekki passa inn í þætti. Tvær spurningar sneru að samkeppni og tvær að
einkunnum. Þættirnir sex fengu nöfnin Kennslumenning, Jafningjamenning, Trú á
eigin færni, Álag í námi, Hagnýting og reynsla og Ástundun. Tafla 3 sýnir
þáttahleðslur spurninga á hverjum þætti fyrir sig.
Tafla 3: Niðurstöður þáttagreiningar á aðstæðum í námi.
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Atriðagreining var gerð til að meta áreiðanleika þáttanna. Reiknað var Cronbach`s
Alfa fyrir hvern þátt og fylgni hverrar staðhæfingar við heildartölu þáttar skoðuð.
Því hærri sem fylgni atriðis er við heildartölu því líklegra er að þátturinn sé að
mæla sömu hugsmíð (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í töflu 4 má
sjá samantekt á niðurstöðu atriðagreiningar. Í flestum aðstæðum er talið viðunandi
að áreiðanleikastuðull (innri áreiðanleiki) sé hærri en 0,80. Þá er miðað við að
fylgni atriðis við eigin þátt sé ekki lægri en 0,30. Ef fylgni er lægri en 0,30 er
ástæða til þess að skoða hvort fjarlægja eigi atriðið úr kvarðanum (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).
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Tafla 4: Áreiðanleiki og fylgni atriða við þætti sem snúa að aðstæðum í námi.

Þættirnir Kennslumenning, Jafningjamenning og Trú á eigin færni eru allir með
áreiðanleikastuðul yfir 0,80 og sýna þættirnir því innra samræmi. Tvö atriði úr
þættinum Jafningjamenning mælast með fylgni undir 0,3. Það eru atriðin Mín sýn
á viðfangsefnið er ólík sýn samnemenda minna (0,287) og Samnemendur mínir
vanmeta færni mína (0,214). Áreiðanleiki stuðulsins hækkar ekki mikið þó atriðin
séu tekin út og efnislegt innihald passar vel við önnur atriði í þættinum, því þótti
ekki ástæða til að fjarlægja þau úr þættinum. Þættirnir Álag í námi, Hagnýting og
reynsla og Ástundun fá ekki áreiðanleikastuðul yfir 0,80, það skýrist að einhverju
leyti vegna fjölda atriða en þau eru mun færri en á hinum þáttunum,
áreiðanleikastuðullinn er þó ásættanlegur. Að auki er fylgni atriða við eigin þátt í
öllum tilvikum yfir 0,3.

3.2.1 Upplifanir kvenna og karla
Niðurstaða þátta á aðstæðum í námi voru bornir saman eftir kyni. Á mynd 6 koma
fram meðaltalsniðurstöður svara á hverjum þætti. Til að kanna hvort um
marktækan mun er að ræða var notað t-próf (independent sample t-test), sjá töflu 6
í fylgiskjali 1.
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Mynd 6: Aðstæður í námi: Meðaltal svara eftir kyni.
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**p<0,01 *p<0,05

Kennslumenning mælir hversu jákvæða upplifun nemendur hafa af kennurum
og kennslustundum í náminu. Því hærra sem meðaltalið er því jákvæðari er
upplifunin. Ekki er munur á milli karla og kvenna hvað kennslumenningu snertir.
Ef rýnt er í einstakar spurningar sem tilheyra þessum þætti er einungis marktækur
munur á einni spurningu á viðhorfi kynjanna en það er spurningin Kennarar við
deildina stuðla að jákvæðu andrúmslofti t(128)=-2,42,p<0,01. Karlar eru meira
sammála því en konur. Einnig eru vísbendingar um að körlum finnist auðveldara
að taka þátt í umræðum í tímum heldur en konum. Þá benda niðurstöður einnig til
þess að körlum finnist kennarar síður hlusta á sig en konum.
Jafningjamenning metur hversu jákvæða upplifun nemendur hafa af
samnemendum í náminu. Því hærra sem meðaltalið er því jákvæðari er upplifunin.
Ekki er munur á milli karla og kvenna hvað jafningamenningu varðar. Ef rýnt er í
einstakar spurningar sem tilheyra þessum þætti þá mælist marktækur munur á
staðhæfingunni það er mikilvægt fyrir mig að tilheyra hóp sem kemur saman til
þess að læra, t(128)=2,57, p<0,01, en konur virðast telja það mikilvægara heldur
en karlar. Þá eru vísbendingar um að körlum finnist jákvæðara andrúmsloft í
náminu en konum. Einnig eru vísbendingar um að konum finnist samnemendur
sínir frekar vanmeta færni þeirra í greininni heldur en körlum.
Trú á eigin færni metur hversu mikla trú nemendur hafa á eigin færni í
náminu. Því hærra sem meðaltalið er því meiri trú hafa nemendur á eigin færni í
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náminu. Niðurstöður gefa til kynna að karlar hafa meiri trú á eigin færni í náminu
en konur. Ef litið er á stakar spurningar innan þáttanna þá mælist marktækur
munur á milli kynja á spurningum eins og Ég stend mig vel í náminu í samanburði
við samnemendur mína t(128)=-2,11, p<0,05, Ég hef jafngóða þekkingu og aðrir
nemendur á viðfangsefni námsins t(128)=-3,13, p<0,01, Ég hef gott sjálfstraust í
náminu t(128)=-2,14, p<0,05 og Flestir samnemendur mínir eiga auðveldara með
að ná tökum á viðfangsefni námsins en ég t(128)=3,40, p<0,01 þar sem konur hafa
minni trú á eigin færni en karlar.
Þátturinn Álag í námi metur hversu mikið álag í námi nemendur eru að
upplifa. Því hærra sem meðaltalið er því meira álag upplifa nemendur. Marktækur
munur mælist á milli karla og kvenna t(128)=3,07, p<0,01. Konur upplifa meira
álag í náminu heldur en karlar.
Hagnýting og reynsla mælir hvernig sá þáttur hefur nýst nemendum í námi
og starfi. Því hærra sem meðaltalið er því líklegra er að nemendur hafi fengið
tækifæri til að nýta reynslu sína. Ekki er munur á milli karla og kvenna hvað
tækifæri til að nýta reynslu sína varðar. Ef litið er á stakar spurningar innan
þáttarins eru vísbendingar um að karlar frekar en konur telji sig hafa jafnmikla
hagnýta reynslu af viðfangsefni námsins og aðrir nemendur.
Þátturinn Ástundun mælir hversu mikilvægt nemendum finnst að stunda
námið vel. Því hærra sem meðaltalið er því mikilvægara telja nemendur að ganga
vel í náminu. Ekki er munur á milli kynjanna þegar skoðað er hvort nemendum
finnist mikilvægt að stunda námið vel.

3.3 Viðhorf til kynja
Gerð var leitandi þáttagreining (exploratory factor analysis) á spurningum sem
sneru að viðhorfi til kynja innan námsgreinanna. Tilgangur þáttagreiningar var að
einfalda framsetningu niðurstaðna og til að skoða hversu margir þættir skýra
stærsta hluta dreifingar. Brottfallsgildi voru meðhöndluð þannig að ef svar vantaði
inn á milli spurninga um aðstæður í námi var áætlað gildið 3 (hvorki né) sem er
miðgildi breytu, þetta var gert í níu tilvikum. Þó var ekki sett inn gildi hjá þeim
þátttakendum sem svöruðu aðeins hluta af spurningalistanum og voru hættir
þátttöku þegar spurt var spurninga um viðhorf til kynja. Heildarfjöldi svarenda í
þessum hluta spurningalistans er 126, 31 kona og 95 karlar. Áður en þáttagreining
49

var framkvæmd var athugað hvort gögnin hentuðu til þess. Próf Bartletts var
marktækt χ2 (1185) =, p < 0,01, sem gefur til kynna að breytur eru tengdar og
óhætt að þáttagreina gögnin (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005).
Einnig var KMO (Keiser-Meyer-Olkin Measure of sampling Adequacy) hátt eða
0,79 sem gefur til kynna að réttlætanlegt sé að þáttagreina gögnin (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Framkvæmd var meginásagreining
(principal axis) með hornréttum snúningi (varimax). Hornréttur snúningur var
valinn þar sem gert er ráð fyrir að engin fylgni sé á milli þáttanna (Einar
Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Þáttagreining leiddi í ljós fimm
meginþætti sem er í ágætu samræmi við skriðupróf. Samanlagt skýrðu þættirnir
62,79% af dreifingu breytanna. Viðmið um þáttahleðslur var 0,40 sem stóðst í
öllum tilvikum. Þættirnir fimm fengu nöfnin Hlutfall kvenna í náminu, Jafnrétti
og virðing, Fyrirmyndir/stuðningur, Konur og tækni og Kyngervi námsins. Tafla 5
sýnir þáttahleðslur spurninga á hverjum þætti fyrir sig.
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Tafla 5: Niðurstöður þáttagreiningar á aðstæðum í námi.

Atriðagreining var gerð til að meta áreiðanleika þáttanna. Reiknað var Cronbach`s
Alfa fyrir hvern þátt og fylgni hverrar staðhæfingar við heildartölu þáttar skoðuð.
Því hærri sem fylgni atriðis er við heildartölu því líklegra er að þátturinn sé að
mæla sömu hugsmíð (Einar Guðmundsson og Árni Kristjánsson, 2005). Í töflu 6
má sjá samantekt á niðurstöðu atriðagreiningar. Í flestum aðstæðum er talið
viðunandi að áreiðanleikastuðull sé hærri en 0,80. Þá er miðað við að fylgni
atriðis við heildarkvarða sé ekki lægri en 0,30. Ef fylgni er lægri en 0,30 er ástæða
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til þess að skoða hvort fjarlægja eigi atriðið úr kvarðanum (Einar Guðmundsson
og Árni Kristjánsson, 2005).

Tafla 6: Áreiðanleiki og fylgni atriða við þætti sem snúa að viðhorfum til kynja.

Þættirnir Konur og tækni og Kyngervi námsins fá ekki áreiðanleikastuðul yfir
0,80, það skýrist að einhverju leyti af fjölda atriða en þau eru mun færri en á
hinum þáttunum. Fylgni atriða við eigin þátt er í öllum tilvikum yfir 0,30.

3.3.1 Upplifanir kvenna og karla
Niðurstaða þáttagreiningar á viðhorfum til kynja í náminu voru bornar saman eftir
kyni. Á mynd 7 koma fram meðaltalsniðurstöður svara á hverjum þætti. Til að
kanna hvort um marktækan mun væri að ræða var notað t-próf (independent
sample t-test). Á mynd 7 má einnig sjá meðaltal svara eftir kyni, sjá töflu 7 í
fylgiskjali 1.
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Mynd 7: Viðhorf til kynja í náminu: Meðaltal svara eftir kyni.
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**p<0,01 *p<0,05

Þátturinn Hlutfall kvenna í náminu metur hvort nemendur telji mikilvægt að ýtt
sé undir að konur séu í þessum námsgreinum og gripið sé til aðgerða til að fjölga
konum í náminu. Því hærra sem meðaltalið er því meira sammála eru nemendur
um að fjölga eigi konum og styðja aðgerðir í þá átt. Ekki er munur á milli karla og
kvenna og benda svörin til þess að nemendur telji þetta ekkert sérstaklega
mikilvægt. Jafnrétti og virðing metur hvort nemendur upplifa að konum, jafnt sem
körlum, sé sýnd virðing og viðurkenning og hvort jafnrétti ríki í náminu. Því
lægra sem meðaltalið er því meira sammála eru nemendur um að virðing,
viðurkenning og jafnrétti ríki innan námsgreinarinnar. Marktækur munur
t(124)=3,1, p<0,01 er á upplifunum karla og kvenna þar sem konur upplifa síður
en karlar að virðing, viðurkenning og jafnrétti ríki innan námsins. Þátturinn
Fyrirmyndir/stuðningur metur hversu miklu máli nemendur telja það skipta að
hafa nemendur og kennara af báðum kynjum í náminu. Því hærra sem meðaltalið
er því meira sammála eru nemendur um að það skipti máli að hafa nemendur og
kennara af báðum kynjum í náminu. Marktækur munur er á milli kynja
t(124)=2,22, p<0,05, en konum finnst mikilvægara en körlum að hafa nemendur
og kennara af báðum kynjum í náminu. Konur og tækni metur hvort nemendur
telji tækni og raungreinar henta konum. Því hærra meðaltal því meira eru
nemendur sammála um að tækni og raungreinar henti konum ekki. Bæði konur og
karlar eru frekar ósammála því að tækni og raungreinar henti konum ekki og ekki
mælist munur á milli kynja. Vísbendingar eru þó um að karlar telji síður en konur
að tækni og raungreinar henti konum. Þátturinn Kyngervi námsins metur hvort
nemendur telji sig ekki passa inn í námið vegna þeirrar staðalmyndar að
námsgreinin sé karllæg. Því hærra sem meðaltalið er því meira sammála eru
nemendur um að kyngervi greinarinnar hafi áhrif á hvernig þeim finnst námið
henta sér. Ekki er munur á milli kynja um hvort þau telji sig eiga heima í
námsgreininni.

3.4 Heildaránægja og væntingar að námi loknu
Nemendur eru almennt frekar ánægðir með námið á heildina litið, eða um 78%
þeirra. Ekki er munur á svörum kvenna og karla. Spurt var ýmissa spurninga er
vörðuðu viðhorf til námsgeinarinnar sem nemendur stunduðu nám í. Á mynd 8 má
sjá samantekt á niðurstöðum. Gert var kíkvaðrat próf til að athuga hvort
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marktækur munur væri á milli kynja en í öllum tilvikum var kíkvaðratprófið ógilt,
þar sem hlutfall reita með væntigildi undir 5 var meira en 20%, sjá töflu 8 í
fylgiskjali 1.
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Mynd 8: Viðhorf til námsgreinar: hlutfall svara eftir kyni.

Ekki er munur á svörum karla og kvenna hvað snertir viðhorf til námsgreinar
en það hefur breyst hjá meirihluta nemenda.

3.4.1 Er eitthvað í náminu sem þú myndir vilja breyta?
Nemendum gafst kostur á að svara opinni spurningu um hvort það væri eitthvað
sem þeir myndu vilja breyta í náminu. Rúmlega helmingur svaraði þessari
spurningu og skipta má niðurstöðum í eftirfarandi flokka: Kennarar og
kennslumenning, Námskrá og námskeið, Álag og skipulag og að lokum
Jafningjamenning.
Ef litið er á Kennarar og kennslumenning kom fram bæði hjá körlum og
konum að í einhverjum tilvikum mættu kennarar nota fjölbreyttari kennsluaðferðir
í kennslu, sýna meiri áhuga og metnað og leggja sig meira fram við kennsluna. Þá
kom fram að kennslan mætti vera líflegri, samræma þyrfti kennslumarkmið og
kennsluhættir mættu vera nútímalegri. Ef litið er á Námskrá og námskeið þá
nefndu fjölmargir nemendur að leggja mætti meiri áherslu á hagnýtari námskeið.
Það ætti að vera minna um fræðilegar áherslur og meira um hagnýtar áherslur.
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Tengja þyrfti námið meira við atvinnulífið, raunveruleikann, og að verknám þyrfti
að vera meira. Þá nefndu nokkrir nemendur að bjóða þyrfti upp á foráfanga í
forritun sem undirbúning fyrir tölvunarfræði. Einnig nefndu nokkrir nemendur að
það þyrfti að auka framboð af námskeiðum á framhaldsstigi. Það voru ekki margir
nemendur sem nefndu þætti sem tengdust Álagi og skipulagi. Einstaka nemandi
talaði um að heimanám mætti vera minna, stundatöflur þyrftu að vera hentugri, að
draga þyrfti úr álagi og að samræma þyrfti vinnuálag og einingafjölda í
námskeiðum. Nokkrir nemendur töldu að hlutapróf, verkefni og smádæmi þyrftu
að vera fleiri og ættu að gilda sem hluti af lokaeinkunn. Örfáir nemendur tjáðu sig
um Jafningjamenningu og þá að það mætti vera líflegri aðstaða fyrir nemendur og
að tengja mætti félagslíf og lærdóm betur, til dæmis með opnum stofum þar sem
nemendur gætu lært saman. Einn nemandi lýsti skoðun sinna á þeirri stefnu sem
hann taldi að Háskóli Íslands ætti að stefna að með þessum hætti:
HÍ mætti hætta að pæla í pólitískum hlutum eins og kynjahlutföllum og fara að einbeita
sér af því að veita fræðilegt háskólanám. Samkeppni við aðra skóla á Íslandi sem eru að
veita auðveldara nám á ekki að verða til þess að kröfur til nemenda í HÍ minnki. Það er
ekkert að því að nám sé erfitt eða að kröfur til nemenda séu miklar. Háskólanám má ekki
bara höfða til lægsta samnefnara.

3.4.2 Störf og laun að námi loknu
Nemendur voru spurðir með opinni spurningu hvað þeim fyndist líklegt að þeir
komi til með að starfa við. Fjölmörg störf voru nefnd bæði af körlum og konum.
Oftast voru nefnd störf við rannsókir og þróun, kennslu, tölvu- og tækniráðgjöf,
forritun og verkfræðistörf. Þá nefndu bæði karlar og konur störf tengd hönnun,
störf í fjármálageiranum og tölfræði- og gagnaúrvinnslu. Fjölmargir karlar nefndu
ýmiss konar stjórnunarstörf og störf við hugbúnaðargerð.
Þegar nemendur voru spurðir um draumastörf komu í flestum tilvikum upp
störf sem krefjast þeirrar menntunar sem þeir stunda nám í. Fjölmargir nefndu virt
fyrirtæki á sínu sviði og nokkrir nefndu að þeir vildu stofna sín eigin fyrirtæki í
sínu fagi. Nemendur voru spurðir að því hvaða laun væru ásættanleg mánaðarlaun
að námi loknu. Laun voru nefnd á bilinu 250.000–750.000 kr. Ekki var marktækur
munur á væntingum karla og kvenna t(85)= 0,67, p>0,01. Meðaltal þeirra
mánaðarlauna sem konur nefndu var 470.000 kr. og staðalfrávikið 80.434 kr.
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Meðaltal þeirra mánaðarlauna sem karlar nefndu var 454.444 kr. og staðalfrávikið
130.207 kr.
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4. Umræður
Í þessari rannsókn er skoðaður hópur sem er að mörgu leyti sérstakur, þ.e. ungar
konur sem hafa valið sér háskólanám á sviði raunvísinda í námsgreinum þar sem
konur eru í miklum minnihluta. Þær hafa valið leið sem er ekki algeng fyrir ungar
konur og telst ekki vera bein leið í námsvali kvenna. Niðurstöður benda til þess að
konur sem velja þessar greinar hafi trú á eigin færni í stærðfræði og séu sterkir
námsmenn en hafi þurft hvatningu og stuðning til að velja nám í hefðbundnum
karlagreinum. Nemendur í þessum námsgreinum eru almennt ánægðir í náminu og
hafa jákvæða upplifun af menningu námsgreina sinna en þegar spurt er nánar út í
menningu námsgreinanna, og þá sérstaklega um viðhorf til kynja í
námsgreinunum, eru upplifanir kvenna og karla ólíkar sem benda til ákveðinnar
togstreitu. Konur upplifa í minni mæli en karlar að virðing, viðurkenning og
jafnrétti ríki innan námsins. Þetta getur bent til þess að skólunin hafi ekki
heppnast algerlega og það búi eitthvað meira að baki heldur en fullkomin
samsömun við sjálfsmynd greinanna. Niðurstöður rannsóknarinnar er hægt að
nýta við stefnumótun innan námsgreinanna og til að varpa ljósi á þætti sem hafa
þarf í huga þegar námsval kynjanna er skoðað.

4.1 Námsval
Niðurstöður þessarar rannsóknar styðja hugmyndir Betz (2005) um að það séu
samfélagslegar, félagsmótandi og hugarfarslegar hindrandir sem hafi áhrif á
námsval. Hún bendir á að tilteknir þættir, sem virka sem hvatar og stuðla að
ánægjulegri og árangursríkri starfsþróun kvenna, geti virkað sem hindrun ef þeir
eru ekki til staðar. Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar eru þeir hvatar
sem nemendur upplifa þegar ákvörðun um námsval er tekin á sviði raunvísinda;
áhugi á raungreinum, fjölbreytt störf að námi loknu, vel launuð störf, starfsöryggi,
tækifæri til að leggja sitt af mörkum til samfélagsins, virðing samfélagsins á
störfum á þessu sviði og framfarir í vísindum og tækni. Áhugi, fjölbreytileiki, laun
og virðing virðast skipta konur meira máli á meðan framfarir í vísindum og tækni
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hafa meiri áhrif á námsval karla. Þetta er í samræmi við niðurstöður Wentling og
Camacho (2008) þar sem áhugi á raunvísindum, góðir starfsmöguleikar og
krefjandi starf komu fram sem helstu hvatar að námsvali hjá konum í háskólanámi
í verkfræði í Bandaríkjunum.
Í þessari rannsókn kom einnig fram að virðing á þessu sviði í samfélaginu
hafði meiri áhrif á konur en karla. Þetta gæti verið ein af birtingarmyndum
kynjakerfisins en eins og Schiebinger (1999) hefur bent á njóta störf á sviði
raunvísinda mikillar virðingar. Það má því leiða líkur að því að þar sem karllæg
gildi njóta virðingar leiti konur inn á karllæg svið til að öðlast þessa virðingu. Í
rannsókninni kom einnig fram að ein af þeim hindrunum sem nemendur upplifðu
þegar ákvörðun um námsval var tekin var sú að nemendur höfðu ekki góðar
upplýsingar um möguleg störf að námi loknu, né heldur töldu þeir störf fólks með
þessa menntun sýnileg í samfélaginu. Þá eru vísbendingar um að konur hafi átt í
erfiðleikum með að velja sér námsgrein á meðan karlar töldu sig hafa betri
upplýsingar um möguleg störf að námi loknu. Þetta kemur einnig fram í
niðurstöðum rannsóknar Wentling og Camacho (2008) sem leiddi í ljós að ónógar
upplýsingar um verkfræðingastarfið var stór hindrun þegar konur tóku ákvörðun
um nám á sviði verkfræði. Það má því leiða líkur að því að konur og karlar sem
velja nám á sviði raunvísinda hugsi svipað um nám og störf á því sviði.
Samkvæmt kenningum í kynjafræði hvetur félagsmótunarferlið okkur eða
letur í ákveðnum hæfileikum eftir kyngervi (Andersen, 1997). Þá hefur Betz
(2005) fjallað um að ákveðnar samfélagslegar og félagsmótandi hindranir hafi
áhrif á kynhlutverk, staðalmyndir starfa og hvernig skólakerfið ýtir undir
kynbundna félagsmótun. Það er því mikilvægt að skoða hvort konur fái ráðgjöf og
hvatningu á sviði raunvísinda og einnig hvaða hlutverki fyrirmyndir gegna þegar
ákvörðun um námsval er tekin. Rannsóknir hafa sýnt að staðalmyndir raungreina
hafi ekki passað við stúlkur og því hafi þær ekki talið það vænlegan kost að leggja
þessar greinar fyrir sig (Andersen-Rowland, 2000; Cohoon, 2006; Goodman,
2002; Henwood, 2000; Martin og Wardle; 1999; Wentling og Thomas, 2007). Í
rannsókn Wentling og Camacho (2008) kom fram að skortur á náms- og
starfsráðgjöf hefði verið hindrun við námsval á sviði verkfræði en hvati að
námsvali hefði meðal annars verið hvatning frá kennurum og fjölskyldu. Í þessari
rannsókn kom fram að nemendur virðast almennt ekki leita ráðgjafar eða aðstoðar
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þegar kemur að því að velja nám sem samræmist niðurstöðum Wentling og
Camacho (2008), þó leita konur frekar en karlar eftir ráðgjöf og aðstoð við
námsval. Konur í háskólagreinum þar sem karlar eru í meirihluta virðast einnig fá
meiri hvatningu til að velja háskólanám á sviði raunvísinda heldur en karlar. Þá fá
konur frekar hvatningu frá kennurum og foreldrum í stærðfræðinámi í
framhaldsskóla. Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða því í ljós að hvatning til að
stunda nám á sviði raunvísinda hefur áhrif á það hvort konur velja nám á karllægu
sviði. Það má því spyrja hvort fleiri konur myndu stunda nám í þessum greinum ef
þær hefðu fengið meiri hvatningu til þess. Karlar virðast velja þessar námsleiðir
hvort sem þeir fá hvatningu eður ei. Þeir eru einnig fleiri og meðaleinkunnir þeirra
úr framhaldsskóla lægri. Það eru því alls konar karlar sem fara í nám tengdu
raunvísindum. Konurnar sem velja þessar greinar eru almennt sterkari námsmenn
og hafa þurft hvatningu til þess að feta þessa braut.
Fram hefur komið að skortur á kvenkyns fyrirmyndum hefur áhrif á hvort
stúlkur velja að stunda nám á þessu sviði (Andersen-Rowland, 2000; Cohoon,
2006; Goodman, 2002; Henwood, 2000; Martin og Wardle; 1999; Wentling og
Thomas, 2007). Í rannsókn Wentling og Camacho (2008) nefndu konur að ein af
hindrunum við ákvörðun um námsval væri það hversu undirlagt svið
verkfræðinnar væri af körlum. Einnig að skortur á kvenkyns fyrirmyndum hefði
verið hindrun. Hins vegar kom fram að það gat verið hvatning ef það var karlkyns
fyrirmynd í fjölskyldunni í þessum greinum. Í þessari rannsókn nefndu
hlutfallslega fleiri konur fyrirmynd í opinni spurningu. Fyrirmyndirnar voru bæði
karlar og konur og voru iðulega í fjölskyldu viðkomandi sem samræmist
niðurstöðum fyrri rannsókna.
Samkvæmt Betz (2005) er góður grunnur í stærðfræði lykill að mörgum
þeim starfsstéttum sem þykja virðingarverðar í okkar samfélagi og er skortur á
þessum bakgrunni talin ein af helstu hindrunum í starfsþróun kvenna. Það kom
fram í þessari rannsókn að nemendur töldu sig almennt hafa góðan undirbúning
undir háskólanám í raunvísindum. Vísbendingar eru þó um að konur telji sig vera
betur undirbúnar en karlar og hafa haft betri grunn í raunvísindum þegar þær sóttu
um nám í þeirri námsgrein sem þær stunda nám í. Þessar niðurstöður samræmast
hugmyndum Betz (2005) en hún telur að ef einstaklingar hafi ekki trú á eigin
færni á ákveðnum sviðum leiði það til þess að einstaklingurinn forðist þessi svið,
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gangi verr á þessum sviðum og gefist frekar upp þegar á móti blæs. Samkvæmt
þessari rannsókn telja þær konur sem velja þessar greinar sig vera vel undirbúnar
fyrir nám í raunvísindum, þær telja að sér hafi gengið vel í stærðfræði í
framhaldskóla og fannst stærðfræði skemmtileg. Einnig fengu þær hvatningu til
stærðfræðináms bæði frá kennurum og foreldrum. Þessir þættir ráða miklu og eru
hvatar að námsvali á sviði raunvísinda. Þær konur sem trúa á eigin færni í
stærðfræði velja þessar greinar. Þá virðast karlar velja þessar greinar óháð því
hvort þeir telji sig góða í stærðfræði eða þeir hafi fengið hvatningu í
stærðfræðinámi.
Þessar niðurstöður samræmast einnig líkani Eccles (1994, Eccles o.fl. 1999)
en samkvæmt líkaninu skiptir trú einstaklingsins á að hann nái árangri höfuðmáli
við námsval, ásamt gildismati og hversu líklegt sé að námið sé á færi
einstaklingsins. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að konur sem velja þessar
greinar hafa trú á eigin færni í stærðfræði, gildismatið snýr að virðingu, launum,
áhuga og fjölbreytileika og þær hafa fengið hvatningu og stuðning við
stærðfræðinám og námsval sem ýtir undir þá hugmynd að líklega sé námið á
þeirra færi.

4.2 Aðstæður í námi
Eins og Tinto (1997) hefur bent á er nauðsynlegt að skoða það samfélag sem
skapast í náminu og myndar menningu þess. Skólastofan er oft eini staðurinn þar
sem kennarar og nemendur hittast og gegnir skólastofan stóru hlutverki í því að
móta og viðhalda þeirri menningu sem skapast í náminu. Ef litið er á niðurstöður
þessarar rannsóknar kemur fram að karlar og konur upplifa kennslumenningu á
svipaðan máta og er upplifunin frekar jákvæð. Kennarar virðast vera hvetjandi,
sýna stuðning, vekja áhuga og mynda tengsl við nemendur. Það samræmist
niðurstöðum Wentling og Camacho (2008) en þar kom fram að hvetjandi þættir
sem konur upplifðu í námi sínu í verkfræði voru gæði í kennslu, hvetjandi
kennarar og góð tengsl við kennara. Í þessari rannsókn kemur einnig fram að
karlar telja frekar en konur að kennarar stuðli að jákvæðu andrúmslofti í náminu.
Samhljómur er með þessu og í rannsóknum Goodman (2002) á konum í verkfræði
en þar kemur fram að ein helsta hindrun sem konur nefna sé ópersónulegt
andrúmsloft. Þá voru vísbendingar í þessari rannsókn að körlum finnist
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auðveldara að taka þátt í tímum heldur en konum, það samræmist niðurstöðum
Fox (2001) úr rannsókn á konum í doktorsnámi í raunvísindum en þær upplifa að
þeim finnist óþægilegt að taka til máls á fundum. Þá kemur á óvart í þessari
rannsókn að vísbendingar eru um að körlum finnist kennarar síður hlusta á sig en
konur. Það er í ósamræmi við niðurstöður Fox (2001) en í þeirri rannsókn voru
konur líklegri en karlar að greina frá því að þær væru ekki teknar alvarlega.
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jafningjamenningu þá upplifa karlar og konur menninguna á svipaðan máta og er
upplifunin fremur jákvæð. Það birtist til að mynda í því að nemendum finnst
samnemendur sínir veita sér uppbyggilega gagnrýni, það er auðvelt að spyrja þá
spurninga og ræða námsefnið og þeim finnst þeir eiga samleið með öðrum
nemendum. Það kom einmitt skýrt fram í rannsókn Margolis og félaga (2000) að
einn helsti hvati hjá konum í tölvunarfræði við Carnegie Mellon var að koma sér
upp jafningjastuðningi, þar sem nemendur hjálpast að og geta spjallað saman um
námsefnið. Til þess sama bendir rannsókn Wentling og Camacho (2008) þar sem
litið var á þátttöku í félagslífi sem hvata í náminu. Það samræmist einnig
niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem konur telja mikilvægara en karlar að
tilheyra hóp sem kemur saman til þess að læra. Konurnar í Carnegie Mellon töldu
jafnframt að stór hindrun í náminu væru neikvæð viðbrögð frá samnemendum
(Margolis o.fl., 2000) en vísbendingar voru um það í þessari rannsókn að karlar
töldu andrúmsloftið í náminu jákvæðara en konurnar. Þá voru einnig vísbendingar
um að konum finnist samnemendur sínir frekar vanmeta færni sína í greininni
heldur en karlar, þetta svipar til rannsóknar Henwood (2000) þar sem hennar
niðurstöður bentu til þess að ólíklegra væri að tekið væri eftir sérfræðiþekkingu
kvenkyns nemenda en karlkyns í tölvunarfræði. Hindranir af þessu tagi mætti
flokka sem samfélagslegar að mati Betz (2005). Almennt séð var þó mikil ánægja
með kennslumenningu og jafningjamenningu hjá nemendum í þessum fjórum
greinum við HÍ.
Guðrún Geirsdóttir (2004; 2008) hefur bent á að í náminu tileinki
nemendur sér fleira en þekkingu og færni, svo sem ákveðnar rannsóknaraðferðir,
tungutak, orðræðu, gildi og reglur sem eru hluti af sjálfsmynd greinarinnar. Með
þessu móti myndast ákveðinn menningarhópur sem deilir trú á aðferðafræði,
kenningar, tækni og viðfangsefni. Með þetta í huga má velta fyrir sér hvort ástæðu
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þess að ekki er meiri munur á viðhorfum karla og kvenna innan menningar
námsgreinanna megi að einhverju leyti skýra með þessari samlögun allra nemenda
að ákveðinni menningu sem ríkir innan deildarinnar og að til þess að samlagast
náminu sé nauðsynlegt að tileinka sér þá ímynd sem námsgreinin hefur.
Londa Schiebinger (1999) hefur fjallað um að margar konur sem feti inn í
heim raunvísinda hafi enga löngun til þess að rugga bátnum, þær verði oft mjög
íhaldssamar og berjist gegn breytingum og falli þannig inn í þá staðalmynd sem
raunvísindin eru þekkt fyrir. Með það í huga er vert að gefa menningunni gaum,
víkka hana út og skoða með þessi atriði í huga. Margolis og félagar (2000) töldu
að leggja þyrfti áherslu á að víkka menninguna í deildinni og skoða námskrána
með þessi atriði í huga og leggja áherslu á að það eru margar gildar leiðir til að
hafa áhuga á raunvísindum. Niðurstöður þessarar rannsóknar benda því til þess að
nemendur séu búnir að samlaga sig þeirri menningu sem ríkir innan
námsgreinanna og tileinka sér helstu þætti hennar.
Eins og fram hefur komið er mat á eigin færni til náms á hefðbundnum
karlasviðum oft lægra hjá konum en körlum, sem er dæmi um hugarfarslegar
hindranir samkvæmt umfjöllun Betz (2005). Ef einstaklingur hefur ekki trú á eigin
færni á ákveðnum sviðum getur það leitt til þess að hann forðast þessi svið,
gengur verr á þeim eða gefst jafnvel upp þegar á móti blæs. Samkvæmt þessari
rannsókn var einn helsti hvati kvenna til að velja nám á vettvangi raunvísinda
hvatning frá kennurum og fjölskyldu á sviði stærðfræði og þær töldu sig hafa
góðan undirbúning. Þær töldu sig einnig vera góðar í stærðfræði og fannst
stærðfræði skemmtileg. Þegar litið er á trú á eigin færni í náminu sjálfu þá hafa
nemendur almennt ágæta trú á eigin færni, hins vegar kom fram að karlar hafa
meiri trú á eigin færni en konur í þessum námsgreinum. Konur töldu sig ekki
standa jafn vel í samanburði við samnemendur sínir og karlar, þær töldu sig ekki
hafa jafngóða þekkingu og aðrir á viðfangsefni námsins samanborið við karla, þær
hafa minna sjálfstraust og fleiri konur en karlar telja að flestir samnemendur sínir
eigi auðveldara með að ná tökum á viðfangsefninu heldur en þær. Það kemur því í
ljós að þrátt fyrir að þessar konur hafi fengið stuðning, ráðgjöf og hvatningu og
telji sig vera góðar í stærðfræði þá skilar það sér ekki endilega þegar í námið er
komið. Þetta þarf að hafa í huga, þar sem samkvæmt starfsþróunarkenningum um
trú á eigin færni vísa væntingar um árangur til þess hversu líklegt einstaklingur
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telur að hann fái tiltekna niðurstöðu, eins og að ná stærðfræðiprófi. Trú á eigin
færni skiptir líka máli í þessu samhengi þar sem því meiri trú sem við höfum á
færni okkar, til að mynda í stærðfræði, þeim mun líklegra er að við náum betri
árangri (Lent, 2005). Þetta er í samræmi við niðurstöður Henwood (2000) á
konum í tölvunarfræði en þar vanmátu konur eigin færni, bæði miðað við þær
einkunnir sem þær fengu en einnig samanborið við jafnhæfa karlkyns nemendur í
áfanganum. Þetta gætu verið vísbendingar um ógn staðalmyndar, sem Spencer
o.fl. (1999) hafa fjallað um, þegar nemendur skynja að þeir eru dæmdir út frá
staðalmyndum og tileinka sér þær, svo sem eins og þá staðalmynd að konur séu
ekki klárar í raunvísindum.
Niðurstöður þessarar rannsóknar gáfu til kynna að konur upplifa meira álag
í námi en karlar, þetta kemur einnig fram í niðurstöðum Wentling og Camacho
(2008) en of mikið heimanám og krefjandi námskrá voru meðal hindrana sem
konur í þeirri rannsókn upplifðu einna helst. Það mætti velta fyrir sér hvort
verkaskipting kynjanna hafi áhrif á þessa upplifun þar sem konur vinna meira inni
á heimilunum en karlar (Forsætisráðuneytið, 2004; Þorgerður Einarsdóttir, 2002;
Þóra Kristín Þórsdóttir og Kolbeinn Stefánsson, 2010). Einnig má íhuga hvort
konurnar upplifa meira álag vegna þess að trú á eigin færni sé minni en hjá
körlunum. Karlar og konur eru hins vegar að upplifa á svipaðan máta reynslu og
hagnýtingu námsins. Þá telja bæði karlar og konur að mikilvægt sé að stunda
námið vel. Það samræmist einnig niðurstöðum Wentling og Camacho (2008) en
þar kom fram að góð tengsl við kennara og rannsóknarreynsla væri mikilvægur
hvati í námi í verkfræði.

4.3 Viðhorf til kynja
Samkvæmt þessari rannsókn bendir margt til þess að nemendur telji það ekkert
sérstaklega mikilvægt að ýtt sé undir að konur séu í þessum námsgreinum og að
gripið sé til aðgerða til að fjölga konum í náminu. Þetta viðhorf getur
endurspeglað viðmið samfélagsins og verið birtingarmynd kynjakerfisins (Walby,
1990). Eins og fram hefur komið eru karlar í meirihluta nemenda á Verk- og
náttúruvísindasviði Háskóla Íslands (2010b). Bent hefur verið á að raunvísindi
njóta meiri virðingar í samfélaginu en aðrar greinar og að vinnumarkaðurinn sé
ósveigjanlegur þar sem lítil hreyfing vinnuafls sé á milli karla- og kvennasviða
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(Wolthers, 2005; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005).
Það má því leiða líkur að því að viðhorf nemenda gangi ekki út frá því að um
kerfisbundna skekkju sé að ræða í kerfinu sem slíku, eða eins og einn þáttakandi
komst að orði: „HÍ mætti hætta að pæla í pólitískum hlutum eins og
kynjahlutföllum og fara að einbeita sér af því að veita fræðilegt háskólanám.“
Niðurstöður rannsókna hafa sýnt að skortur á kvenkyns fyrirmyndum hefur áhrif á
hvort konur velji að stunda nám á þessu sviði og að skortur á kvenkyns
nemendum sé ein af hindrunum sem konur upplifa í námi á þessu sviði
(Andersen-Rowland, 2000; Cohoon, 2006; Goodman, 2002; Henwood, 2000;
Martin og Wardle; 1999; Wentling og Thomas, 2007, Wentling og Camacho,
2008). Það samræmist niðurstöðum þessarar rannsóknar þar sem konum finnst
mikilvægara en körlum að hafa nemendur og kennara af báðum kynjum í náminu.
Almennt telja nemendur að jafnrétti og virðing ríki innan deildarinnar, það
kemur þó fram munur á upplifunum karla og kvenna sem birtist í því að konur
upplifa í minna mæli en karlar að virðing, viðurkenning og jafnrétti ríki innan
námsins. Þetta er í samræmi við niðurstöður annarra rannsókna, þar sem komið
hefur fram að hindranir sem konur upplifa í námi í raunvísindum snúa meðal
annars að mismunandi framkomu kennara eftir kyni, minni athygli í skólastofu,
konum finnst þær ekki teknar alvarlega, að starfsfólk beri minni virðingu fyrir
konum miðað við karla og fleiri þáttum sem gefa til kynna að skoða þurfi námskrá
og kennsluumhverfi í þessu ljósi (Betz, 2005; Eccles, Barber og Jozefowics, 1999;
Fox, 2001; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). Þó svo
að almennt ríki ánægja og nemendur telji að jafnrétti og virðing ríki innan
deildarinnar þarf að rýna í af hverju upplifanir karla og kvenna eru ólíkar. Ef til
vill er þetta angi af stofnanabundinni karllægri menningu sem hefur áhrif á
upplifanir og reynslu kvenna innan þessara greina, að valdastaða kynjanna sé
mismunandi og að karlar njóti meiri virðingar en konur, eins og niðurstöður
annarra rannsókna á sama sviði hafa endurspeglað (Greenfield, Peters, Lane,
Rees, og Samuels, 2002; Henwood, 2000; Letts, 2001; Stepulevage og
Plumeridge, 1998).
Nýlegar rannsóknir hafa beint sjónum sínum að því að skoða þá ímynd
sem haldið er á lofti að tækni eigi vel við karla en konur séu óhæfar á þeim
vettvangi (Henwood, 2000; Lynch og Nowsenetz, 2009). Í þessari rannsókn voru
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bæði karlar og konur frekar ósammála því að tækni- og raungreinar henti konum
ekki og ekki mælist munur á milli kynja. Vísbendingar eru þó um að karlar telji
síður en konur að tækni og raungreinar henti konum. Það vekur þó athygli að
einhverjar konur sem stunda nám í þessum greinum telja að tækni og kvenleiki sé
ósamræmanlegur (9,7%) og að raungreinar og tækni liggi betur fyrir körlum en
konum (6,3%). Það styrkir þá ímynd að tækni sé skynjuð sem karlmannleg. Þetta
er dæmi um hversu lífsseig eðlishyggjan er og um þá hugmynd að hlutverk
kynjanna séu ólík (Grosz, 1990). Niðurstöður rannsóknarinnar bera þess merki að
kynhlutverkin séu á undanhaldi þar sem flestir eru ósammála því að kvenleiki og
tækni sé ósamrýmanlegt. Þrátt fyrir að konur standi sig vel í þessum greinum eru
enn merki um ákveðnar væntingar um kvenleika og karlmennsku og um
mismunandi verksvið og skyldur kynjanna. Þó eru vísbendingar um, samkvæmt
niðurstöðum þessarar rannsóknar, að þær konur sem stunda námið virðist geta
samsamað sig við staðalmynd greinarinnar og finnist þær passa inn í námið rétt
eins og karlarnir.
Þátturinn Kyngervi námsins metur hvort nemendur telji sig ekki passa inn í
námið vegna þeirrar staðalmyndar að námsgreinin sé karllæg. Ekki er munur á
milli kynja um hvort þau telji sig eiga heima í námsgreininni. Fyrri rannsóknir
hafa sýnt að staðalmyndir greinarinnar hafa ekki passað við stúlkur og stuðningur
við þær hefur verið ónógur (Andersen-Rowland, 2000; Cohoon, 2006; Goodman,
2002; Henwood, 2000; Martin og Wardle; 1999; Wentling og Thomas, 2007).
Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar hafa konur fengið stuðning og
hvatningu til þess að velja nám í karllægum greinum. Því mætti jafnvel álykta að
þær hefðu hugsanlega fengið hvatningu til að líta fram hjá hinni hefðbundnu
staðalmynd af raungreinanemanum.
Þessar niðurstöður gefa til kynna ákveðna togstreitu. Ef litið er á aðstæður
í námi þá benda niðurstöður til þess að konur og karlar upplifi námið á svipaðan
máta. Hins vegar kemur ólík sýn karla og kvenna í ljós þegar skoðaðar eru
niðurstöður þar sem sérstaklega er spurt um viðhorf til kynja. Þetta rennir stoðum
undir að skoða þurfi betur rannsóknir sem snúa að sjálfsmynd námsgreina eins og
rannsóknir Guðrúnar Geirsdóttur (2004; 2008) þar sem fjallað er um að nemendur
skólist inn í tungutak, orðræðu, gildi og reglur sem eru hluti af þessari sjálfsmynd.
Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna fyrst og fremst að konur (sem og karlar) eru
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vel skólaðar inn í menningu og gildismat greinanna, en þegar kemur að viðhorfi til
kynja koma fram merki um að skólunin hafi ekki heppnast algerlega og það búi
eitthvað meira að baki en fullkomin samsömun við sjálfsmynd greinanna.

4.4 Væntingar og laun að námi loknu
Almennt eru nemendur ánægðir með námið í heild og meirihluti nemenda myndi
velja sama nám ef þeir væru að velja núna. Þó kemur á óvart að tæplega 40%
kvenna og rúmlega 30% karla hafa hugsað um að hætta í þeirri námsgrein sem
þau stunda nám í. Áhugavert væri að skoða hvaða þættir það eru sem hafa áhrif á
að nemendur hafa hugsað um að skipta. Þeir þættir sem nemendur nefndu helst að
breyta mætti í náminu snúa að kennsluháttum og að tengja námið betur við
atvinnulífið, bæði karlar og konur nefndu þessa þætti og tengist það hugsanlega
því að gera þurfi störf á þessum vettvangi sýnilegri. Ánægjulegt var að sjá að
karlar og konur höfðu svipaðar væntingar til starfa og launa að námi loknu.
Niðurstöður þessarar rannsóknar eru fjölþættar og hægt er að nýta þær til
að fá innsýn inn í reynslu nemenda í þessum greinum. Helsti vankantur þessarar
rannsóknar snýr að svarhlutfalli en það hefði mátt vera hærra. Svarhlutfallið var
44% í fyrsta hluta spurningalistans en ekki nema 30% í síðasta hluta
spurningalistans. Líklegt er að spurningalistinn hafi verið of langur þar sem
svarhlutfallið lækkar um 14% frá byrjun til enda könnunar. Spurningalistinn var
hins vegar lagður fyrir allt þýðið og því endurspegla svörin stóran hluta þeirra sem
stunda nám í þessum greinum.

4.5 Á leið til jafnréttis: Tillögur að úrbótum
Ein mikilvægasta ákvörðun sem einstaklingar taka í lífinu er ákvörðun um námsog starfsval. Það er því nauðsynlegt að skoða hvaða þættir geta haft áhrif á
hvernig og í hvaða samhengi þetta val fer fram. Margt hefur áunnist í jafnréttisátt
og ríkir meiri meðvitund um að taka þurfi inn í myndina hvernig sömu þættir geti
haft ólík áhrif á kynin. Það er ljóst að það þarf að jafna stöðu karla og kvenna í
raunvísindum. Við nálgun að þeim markmiðum má líta á hugmyndir Schiebinger
(1999) sem samræmast vel niðurstöðum þessarar rannsóknar. Hjá Schiebinger
kemur fram að leggja þurfi áherslu á þrjá þætti til að fjölga konum í
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raunvísindanámi; í fyrsta lagi þarf að fjölga konum í vísindum, í öðru lagi þarf að
umbreyta þeirri menningu sem ríkir innan raunvísinda og í þriðja lagi þarf að vera
rými fyrir nýjar spurningar innan vísindanna.
Ef litið er á fyrsta þáttinn, að fjölga konum í vísindum, þarf að skoða helstu
hindranir og helstu hvata sem konur eru að upplifa þegar tekin er ákvörðun um
námsval. Eins og fram hefur komið eru fjölmargir hvatar sem konur upplifa þegar
ákvörðun um námsval er tekin, svo sem hvatning frá kennurum, vinum og
fjölskyldu til að velja nám á sviði raunvísinda, hvatning og stuðningur í
stærðfræðinámi í framhaldsskóla, ráðgjöf og trú á eigin færni í stærðfræði. Þessa
hvata þarf að ýta undir og vinna markvisst með í skólakerfinu. Kennarar og námsog starfsráðgjafar geta haft töluverð áhrif á hvernig stelpur og strákar líta á sjálf
sig, sem og aðrir í kringum þau. Notast hefur verið við hugtakið stýrandi
spádómur (self-fulfilling prophecy) til að vísa í hvernig nemendur standa undir
þeim væntingum sem gerðar eru til þeirra. Ef til að mynda náms- og
starfsráðgjafar telja ólíklegt að stúlkur geti unnið við vísindastörf þá eru þeir
ólíklegir til að hvetja stúlkur til að sækja í námsbrautir í raunvísindum eða
stærðfræði. Afleiðingar af því geta orðið þær að stúlkur sækja minna á slíkar
námsbrautir, sem styrkir þá í raun trú náms- og starfsráðgjafans og myndar
stýrandi spádóm (Andersen og Hysock, 2009). Það þarf því að vinna markvisst að
því að kennarar, náms- og starfsráðgjafar og aðrir starfsmenn í skólakerfinu hvetji
konur jafnt sem karla til að velja nám á sviði raunvísinda, og jafnvel konurnar
sérstaklega.
Ef við lítum á helstu hindranir sem konur eru að upplifa við námsval á
sviði raunvísinda þá var ein helsta hindrunin að nemendum fannst þeir ekki hafa
nógu góðar upplýsingar um möguleg störf að námi loknu og að störf fólks með
þessa menntun væru ekki nægilega sýnileg í samfélaginu. Einnig virðast
nemendur almennt ekki leita ráðgjafar eða aðstoðar þegar kemur að því að velja
nám. Að mínu mati geta náms- og starfsráðgjafar unnið mikið starf til þess að
ryðja burt þeim hindrunum sem standa í vegi fyrir því að stúlkur sæki í nám í
stærðfræði og raunvísindum og eflt þannig hlutverk sitt sem málsvarar
skjólstæðinga sinna. Sem málsvarar þurfa ráðgjafar ekki einungis að hugsa á
einstaklingsplani heldur einnig að verja tíma og orku í að koma á fyrirbyggjandi
inngripum sem miða að því að auka félagslegan jöfnuð með því að ýta á
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kerfisbundnar breytingar í samhengi við umhverfið. Sem dæmi má til dæmis hafa
áhrif á stefnu skóla, lagabreytingar, opinbera stefnumótun og fleira (Crethar,
Torres Rivera og Nash, 2008).
Það starf sem náms- og starfsráðgjafar geta unnið markvisst að með
sérþekkingu sinni er öflug náms- og starfsfræðsla. Lög um grunnskóla nr. 91/2008
kveða á um að leggja skuli meðal annars áherslu á náms- og starfsfræðslu og
kynningu á atvinnulífi og námsleiðum til undirbúnings á náms- og starfsvali. Það
er nauðsynlegt að líta á náms- og starfsferil sem ævilangt ferli (lifelong learning)
og því er náms- og starfsfræðsla mikilvægur þáttur til að aðstoða einstakling við
að byggja upp þetta ferli. Ferlið á að byrja strax í grunnskóla og á að vera
viðhaldið alla ævi, einnig eftir að einstaklingar eru komnir út á vinnumarkað
(Watts, 2001). Grunnurinn að ánægjulegum og árangursríkum starfsferli
einstaklinga er vel ígrundað náms- og starfsval. Með öflugri náms- og
starfsráðgjöf geta nemendur gert raunhæfar áætlanir um náms- og starfsval
(Menntamálaráðuneytið, 2007). Talið er að hugsun um störf liggi til grundvallar
starfsáhuga og starfsþróun. Það má þess vegna leiða líkur að því að með náms- og
starfsfræðslu sé unnt að vinna gegn hefðbundnum kynjahlutföllum í störfum. Í
rannsókn Guðbjargar Vilhjálmsdóttur (2004) kom fram að drengir og stúlkur
hugsa mismunandi um störf og þá sérstaklega hvað varðar hefðbundin
kvennastörf. Drengir mátu til að mynda gagnsemi og virðingu kvennastarfa minna
en stúlkur og áhugi þeirra var almennt lítill á þeim störfum. Erlendar rannsóknir
benda einnig til að hægt sé að hafa áhrif á viðhorf nemenda til kynbundinna starfa
þannig að þeir skoði störfin í öðru ljósi (Menntamálaráðuneytið, 2007). Það er því
að mínu mati mjög mikilvægt að auka náms- og starfsfræðslu í skólum,
sérstaklega með það markmið í huga að vinna gegn staðalmyndum sem tengd eru
ákveðnum störfum. Þá er nauðsynlegt að nemendur njóti öflugrar náms- og
starfsráðgjafar en samkvæmt rannsókn Wentling og Camacho (2008) var öflug
náms- og starfsráðgjöf hvatning fyrir konur til að velja störf á sviði verkfræðinnar.
Einn mikilvægur þáttur í því að fjölga konum í vísindum er að vinna gegn
þeirri karllægu staðalmynd um raunvísindi sem er til staðar og að gera fyrirmyndir
í þessum starfsgreinum sýnilegar. Menntamálaráðuneytið gaf út skýrslu um konur
í vísindum árið 2002 og er þar drepið á þætti sem finna má samhljóm með í
verkum Betz (2005) og þeim hindrunum sem verða á vegi kvenna. Í skýrslunni
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kemur fram að ein af orsökunum fyrir því að svo fáar konur sækja í ákveðnar
fræðigreinar hafi verið rakin til skorts á kvenfyrirmyndum í greinunum. Lögð er
áhersla á það í skýrslunni að vinna þurfi gegn staðalmyndum og fordómum sem
þrengja valmöguleika einstaklinga. Leiðir að þessu markmiði fela meðal annars í
sér að reyna að gera vísindin meira aðlaðandi fyrir stúlkur strax á fyrstu
skólastigum og gefa þarf kennslufræði vísindanna og framsetningu efnisins gaum,
til dæmis með fjölbreyttari nálgunum á námsefnið. Einnig þarf að fjölga konum í
hópi raungreinakennara í grunn- og framhaldsskólum (Menntamálaráðuneytið,
2002). Unnið hefur verið að því að jafna námsval kynjanna innan Háskóla Íslands.
Árið 2000 var hrint af stað verkefninu „Konur til forystu og jafnara námsval
kynjanna“. Meðal verkefna var að jafna námsval kynjanna við Háskóla Íslands.
Ráðist var í viðamikla kynningu á námi í verkfræði og tölvunarfræði í Háskóla
Íslands með það markmið að fjölga kvennemendum í þessum greinum. Á
vormisseri 2001 heimsótti verkefnastjóri átaksins alla framhaldsskóla landsins þar
sem kynnt var nám og starf í tæknigreinum. Kvennemendur úr þessum greinum,
ásamt kvenverkfræðingum og tölvunarfræðingum, voru með í för og kynntu nám
sitt og störf fyrir stúlkum í framhaldsskólum. Einnig stóð átakið fyrir
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rannsóknastofnana þar sem tekið var á móti grunnskólanemendum sem kynntu sér
tækni og vísindi (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2004). Samkvæmt skýrslu um
jafnrétti í Háskóla Íslands telja skýrsluhöfundar að hugsanlega megi rekja fjölgun
kvenna í véla- og iðnaðarverkfræði til þessa átaksverkefnis (Auður Magndís
Leiknisdóttir o.fl., 2009). Halda þarf áfram á þeirri braut að gera starfsvettvanginn
sýnilegri, bæði með átaksverkefnum og kynningum sem stuðla að sýnileika
kvenna í raunvísindum.
Á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.
10/2008 hefur Háskóli Íslands sett fram ákveðnar aðgerðir í jafnréttisáætlun fyrir
árin 2009–2013 sem vinna á að. Þar segir meðal annars að stuðla skuli að því að
fjölga nemendum af því kyni sem er í miklum minnihluta í einstökum deildum og
námsleiðum innan Háskóla Íslands með markvissum aðgerðum, til dæmis að
kynning á námsleiðum, námsefni og kennslutilhögun höfði til beggja kynja.
Jafnframt segir í jafnréttisáætluninni að vinna skuli að því að andrúmsloft, viðhorf
til náms og fyrirkomulag kennslu í einstökum deildum fæli hvorki karla né konur
frá því að velja þá námsleið sem hugur þeirra stendur til. Í því skyni skuli
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jafnréttisnefnd í samvinnu við viðkomandi fræðasvið, deildir og eftir atvikum
menntamálayfirvöld standa meðal annars fyrir rannsóknum á ástæðum fyrir
takmarkaðri aðsókn og aðstæðum kvenna í tilteknum deildum verkfræði- og
náttúruvísindasviðs (Háskóli Íslands, 2009). Sú leið sem nýlega hefur verið
innleidd í jafnréttisbaráttunni, og gæti verið gagnleg í stefnumótun námsgreina
innan HÍ, er samþætting jafnréttis- og kynjasjónarmiða þar sem kyn er
grundvallarbreyta í allri stefnumótun (Booth og Benneth, 2002). Með
samþættingu er skoðað hlutverk námsgreinanna og hvort þjónusta deildarinnar við
nemendur henti og sé sniðin að þörfum bæði karla og kvenna. Horft er meðal
annars í þau gæði og þau úrræði sem er til að dreifa, hvernig þau skiptast á milli
kynja og hvert sé formlegt og óformlegt hlutverk deildarinnar og þeirrar þjónustu
sem hún veitir nemendum sínum (Jafnréttisstofa, 2009). Í töflu 7 má sjá þætti sem
komið hafa fram í menningu námsgreina sem þarft er að skoða með samþættingu
kynja- og jafnréttissjónarmiða í huga. Hafa þarf í huga að listinn er ekki tæmandi
og stöðug endurskoðun er nauðsynleg.

Tafla 7: Þættir sem þarf að skoða með kynjasamþættingu í huga innan
námsgreina HÍ.
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Samþætting kynjasjónarmiða hefur gefið góða raun til dæmis í Háskólanum í
Lundi. Í nýútkominni skýrslu um jafnrétti í Háskóla Íslands fjalla skýrsluhöfundar
um stefnu verkfræðideildar Háskólans í Lundi en samþætting kynjasjónarmiða við
kennslu er eitt af fjórum meginmarkmiðum jafnréttisáætlunar skólans. Deildin
tekur sérstaklega mið af því ákvæði að kennsluaðferðir og inntak allrar kennslu
skuli hafa kynjafræðileg sjónarhorn til hliðsjónar, sérstaklega í ljósi þess að
rannsóknir við deildina hafi sýnt fram á óánægju kvenna við deildina en þar eru
þær í minnihluta. Til eftirfylgni á hver skor deildarinnar að gera grein fyrir því
hvernig hún hefur komið til móts við þetta ákvæði. Jafnframt kemur fram í
skýrslunni að stjórnendur verkfræðideildar Háskólans í Lundi telji að
kynjafræðilegt sjónarhorn geti hjálpað til við að laða konur að deildinni og geti
bætt skilning á ólíkri aðstöðu karla og kvenna til náms í greinum deildarinnar
(Auður Magndís Leiknisdóttir, o.fl., 2009). Þessi aðferð gefur tækifæri til að
skoða menninguna á uppbyggilegan hátt og vinnur einnig að því að búa til rými
fyrir nýjar spurningar innan vísindanna eins og Schiebinger (1999) hefur bent á að
sé mikilvægur þáttur í því að laða fleiri konur í raunvísindin.
Einnig er nauðsynlegt að fara í frekari rannsóknir, þessi rannsókn skoðaði
fjórar greinar á Verk- og náttúruvísindasviði sem hafa hvað lægst hlutfall
kvennemenda í sinni námsgrein. Forvitnilegt væri að gera samanburðarrannsókn
innan námsgreina á Verk- og náttúruvísindasviði þar sem hlutfall kvenstúdenta er
hátt. Einnig væri mjög gagnlegt að skoða þá nemendur sem hafa hafið nám í
þessum fjórum greinum en ekki lokið við það og af einhverjum ástæðum horfið
brott úr námi.
Það er ekki ásættanlegt að láta vannýtta hæfileika fara til spillis einfaldlega
vegna þess að hefð fyrir karla- og kvennastéttum er svo sterk. Það þarf að vinna
markvisst að því að bæði konur og karlar velji sér nám og störf sem muni veita
þeim starfsánægju. Það þarf að vera um raunverulegt val að ræða sem ekki er
bundið gömlum staðalmyndum kynhlutverka. Bæði karlar og konur eiga að geta
valið nám og störf óháð því hvort störfin séu eignuð öðru kyninu. Þarna tel ég að
náms- og starfsráðgjafar geti leikið lykilhlutverk, bæði með ráðgjöf og náms- og
starfsfræðslu sem og í ráðgjöf fyrir stefnumótunaraðila innan skólakerfisins og í
ráðuneytum. Háskóli Íslands þarf líka að stefna markvisst að því að vinna eftir
þeirri jafnréttisáætlun sem hann hefur sett sér og vinna að því að andrúmsloft,
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viðhorf til náms og fyrirkomulag kennslu í einstökum deildum fæli hvorki karla
né konur frá því að velja þá námsleið sem hugur þeirra stendur til (Háskóli
Íslands, 2009).
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Tafla 1: Meðaltöl, staðalfrávik og t-próf: Hvaða þættir höfðu áhrif á námsval
þitt.

Tafla 2: Ráðgjöf og aðstoð: hlutfall svara eftir kyni.
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Tafla 3: Meðaltöl, staðalfrávik og t-próf: Hvatning til að fara í háskólanámi í
greinum tengdum raunvísindum.

Tafla 4: Meðaltöl, staðalfrávik og t-próf: Upplifanir nemenda af stærðfræði í
framhaldsskóla.

81
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Tafla 8: Viðhorf til námsgreinar: hlutfall svara eftir kyni.
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Fylgiskjal 2
Ágæti deildarforseti

Nú stendur fyrir dyrum rannsókn á námsvali og aðstæðum í námi innan ákveðinna
greina á Verkfræði- og náttúruvísindasviði sem er unnin fyrir Jafnréttisnefnd
Háskóla Íslands. Rannsóknin er unnin sem meistaraverkefni undirritaðrar í námsog starfsráðgjöf við Háskóla Íslands. Aðalleiðbeinandi er Sif Einarsdóttir, dósent í
náms- og starfsráðgjöf og meðleiðbeinandi er Þorgerður Einarsdóttir prófessor í
stjórnmálafræðideild. Samhliða þessu meistaraverkefni er unnið að eigindlegu
verkefni af öðrum meistaranema, Hrafnhildi Gunnarsdóttur, á sama efni og munu
þessi tvö verkefni kallast á og styðja hvort við annað. Rannsóknin er unnin í nánu
samstarfi við Jafnréttisfulltrúa Háskóla Íslands.

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna námsval og aðstæður nemenda í
ákveðnum greinum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði við Háskóla Íslands,
nánar

tiltekið

stærðfræði,

eðlisfræði,

tölvunarfræði

og

rafmagns-

og

tölvuverkfræði. Rannsóknarspurningar snúa að tveimur meginþáttum: 1) Hvaða
þættir hafa virkað hindrandi eða hvetjandi þegar ákvörðun um nám í þessum
greinum er tekin. 2) Hafa einhverjar ákveðnar hindranir eða einhver ákveðin
hvatning haft áhrif á upplifun og námsferil nemenda í námi í þessum
námsgreinum? Áhersla verður lögð á þrjá meginþætti sem taldir eru mikilvægastir
við að skýra val og gengi nemenda í raungreinum (t.d. Betz, 2005; Margolis,
Fisher og Miller, 2000; Wentling og Camacho, 2008). Í fyrsta lagi námsval þar
sem kannað verður hvaða þættir það voru sem einkum réðu námsvali og hvort og
þá hvaða hindranir eða hvatar höfðu áhrif á það val. Í öðru lagi eru það aðstæður í
námi þar sem áhersla verður lögð á þær hindranir og þá hvata sem nemendur
upplifa í námi sínu s.s. kennslu, kennslutilhögun, kennslumenningu, kennsluhættir
o.fl. Í þriðja lagi eru það væntingar að námi loknu sem snúa að miklu leyti um
væntingar til starfsframa, starfsþróunar og launa. Könnunin mun ná til allra
nemenda sem stunda nám í ofangreindum námsgreinum. Gert er ráð fyrir að senda
rafrænan spurningalista í gegnum Ugluna.
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Á grundvelli laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008 hefur
Háskóli Íslands sett fram ákveðnar aðgerðir í jafnréttisáætlun fyrir árin 2009 2013 sem vinna á að. Þar segir meðal annars að stuðla skuli að því að fjölga
nemendum af því kyni sem er í miklum minnihluta í einstökum deildum og
námsleiðum innan Háskóla Íslands með markvissum aðgerðum til dæmis að
kynning á námsleiðum, námsefni og kennslutilhögun höfði til beggja kynja.
Jafnframt segir í jafnréttisáætluninni að vinna skuli að því að andrúmsloft, viðhorf
til náms og fyrirkomulag kennslu í einstökum deildum fæli hvorki karla né konur
frá því að velja þá námsleið sem hugur þeirra stendur til. Í því skyni skuli
jafnréttisnefnd í samvinnu við viðkomandi fræðasvið, deildir og eftir atvikum
menntamálayfirvöld standa meðal annars fyrir rannsóknum á ástæðum fyrir
takmarkaðri aðsókn og aðstæðum kvenna í tilteknum deildum Verkfræði- og
náttúruvísindasviðs (Háskóli Íslands, 2009). Niðurstöðurnar geta því nýst beint
við stefnumótun innan deildarinnar. Með því að varpa ljósi á þær hindranir og þá
hvata sem virka á nemendur bæði við ákvarðanatöku um námsval sem og í námi í
þessum tilteknu greinum innan Verkfræði- og náttúruvísindasviðs er hægt að
vinna í því að sporna við þessum hindrunum og ýta undir hvatana. Niðurstöðurnar
gera stefnumótunaraðilum kleyft að skoða kennsluaðferðir og inntak kennslunnar
á gagnrýninn máta og þar með vinna að markmiði jafnréttisáætlunar Háskóla
Íslands.

Óskað er hér með eftir heimild til að senda út spurningalistann til þeirra nemenda
sem eru skráðir í nafn námsgreinar. Ennfremur er mikilvægt að nemendur verði
hvattir til að svara könnuninni til þess að niðurstöðurnar gefi sem skýrasta mynd
af þeim hindrunum og hvötum sem verða á vegi þeirra í náminu. Gott væri að fá
ráð frá deildinni um hvenær hentugast sé að senda listann en æskilegt væri að
könnunin yrði send út fyrir prófatíð og áminning yrði sendi þegar prófatíð lýkur.

Í samræmi við lög um persónuvernd munu engar persónugreinanlegar upplýsingar
koma fram við úrvinnslu upplýsinganna. Könnunin hefur verið tilkynnt til
Persónuverndar, nr. S4688/2010. Þegar unnið hefur verið úr gögnunum verða
niðurstöður kynntar fyrir Verkfræði- og náttúruvísindasviði.
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Ef óskað er frekari upplýsinga má hafa samband við undirritaða á netfangið
ths77@hi.is eða í síma 695-3037. Gott væri ef hægt væri að senda nemendum
spurningalistann á allra næstu dögum. Með von um góð viðbrögð.

Bestu kveðjur,
Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir, Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf
Sif Einarsdóttir, Dósent í náms- og starfsráðgjöf

86

Fylgiskjal 3
Ágæti þátttakandi

Markmið þessarar rannsóknar er að kanna námsval og aðstæður nemenda í
ákveðnum greinum á Verkfræði- og náttúruvísindasviði við Háskóla Íslands,
nánar

tiltekið

stærðfræði,

eðlisfræði,

tölvunarfræði

og

rafmagns-

og

tölvuverkfræði.

Rannsóknin er unnin sem meistaraverkefni undirritaðrar í náms- og starfsráðgjöf
við

Háskóla

Íslands

í

samstarfi

við

jafnréttisnefnd

Háskóla

Íslands.

Aðalleiðbeinandi er Sif Einarsdóttir, dósent í náms- og starfsráðgjöf og
meðleiðbeinandi er Þorgerður Einarsdóttir prófessor í stjórnmálafræðideild.

Rannsóknin miðar að því að kanna hvaða þættir það voru sem einkum réðu
námsvali og aðstæður í námi s.s. kennslu, kennslutilhögun, kennslumenningu,
kennsluhættir o.fl. Rannsóknin er unnin í samvinnu við stjórnendur á Verkfræðiog náttúruvísindasviði HÍ og geta niðurstöður nýst við stefnumótun innan
deildarinnar.

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og farið verður með allar
upplýsingar sem trúnaðarmál. Í samræmi við lög um persónuvernd munu engar
persónugreinanlegar upplýsingar koma fram við úrvinnslu upplýsinganna.

Það er mikilvægt að þú svarir öllum spurningunum af hreinskilni en það tekur um
15 mínútur að svara könnuninni. Þú ert hvorki skyldug/ur til að taka þátt í
könnuninni né að svara öllum spurningum hennar. Ef þú sérð þér ekki fært að
svara tiltekinni spurningu skaltu sleppa henni og svara næstu. Best er þó
rannsóknarinnar vegnar að þú svarir sem flestum spurningum.

Möguleiki er á að vinna gjafabréf í Kringluna að upphæð 10.000 krónur. Dregið
verður úr uppgefnum netföngum og hlýtur heppinn þátttakandi gjafabréfið.
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Kærar þakkir fyrir þátttökuna,
Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf
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Fylgiskjal 4
Ágæti nemandi

Gott væri ef þú gæfir þér tíma til að svara þessari könnun en það tekur um 15
mínútur að svara. Heppinn þátttakandi á möguleika á því að vinna 10.000 króna
gjafabréf í Kringluna. Tengill á könnunina er neðst í þessum tölvupósti.

Eftirfarandi könnun snýr að námsvali og aðstæðum nemenda í stærðfræði,
eðlisfræði, tölvunarfræði og rafmagns- og tölvuverkfræði við Háskóla Íslands.
Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst við stefnumótun í þessum greinum hvað
varðar kennsluhætti og aðstæður í námi og því mikilvægt að sem flestir nemendur
taki þátt.

Könnunin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar og farið verður með allar
upplýsingar sem trúnaðarmál. Í samræmi við lög um persónuvernd munu engar
persónugreinanlegar upplýsingar koma fram við úrvinnslu upplýsinganna.

Ef þú hefur nú þegar svarað könnuninni þakka ég kærlega fyrir og bið viðkomandi
að líta fram hjá þessum tölvupósti.

Kærar þakkir fyrir þátttökuna,
Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf

Vinsamlegast smelltu á tengilinn til að taka könnunina:
http://questionpro.com/t/CHYSpZDnfS9.
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Fylgiskjal 5
Sæll ____________

Ég er meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf og er að vinna að meistarverkefni
mínu sem snýr að aðstæðum nemenda í námi í fjórum greinum innan Verkfræðiog náttúruvísindasviðs, m.a. rafmagns- og tölvuverkfræði. Könnunina hef ég sent
til nemenda í gegnum skrifstofu sviðsins. Ein af áherslum könnunarinnar er að
skoða aðstæður í námi þar sem áhersla er lögð á þær hindranir og þá hvata sem
nemendur upplifa í námi sínu s.s. kennslu, kennslutilhögun, kennslumenningu,
kennsluhætti o.fl. Rannsóknin er unnin fyrir jafnréttisnefnd Háskóla Íslands og í
samstarfi við Rafmagns- og tölvuverkfræðideild.

Niðurstöður rannsóknarinnar geta nýst beint við stefnumótun innan deildarinnar.
Með því að varpa ljósi á þær hindranir og þá hvata sem virka á nemendur bæði við
ákvarðanatöku um námsval sem og í námi í þessum tilteknu greinum innan
Verkfræði- og náttúruvísindasviðs er hægt að vinna í því að sporna við þessum
hindrunum og ýta undir hvatana. Niðurstöðurnar gera stefnumótunaraðilum kleyft
að skoða kennsluaðferðir og inntak kennslunnar á gagnrýninn máta og þar með að
bæta aðstæður í námi.

Þannig er mál með vexti að svörun hefur ekki verið nógu góð en ein forsenda þess
að hægt sé að nýta niðurstöður könnunarinnar við stefnumótun innan
námsgreinanna hvílir á því að henni sé svarað. Ég er því að leita til
nemendafélagsins og vonast eftir því að nemendafélagið gæti sent könnunina til
sinna félagsmanna með hvatningu til þeirra sem ekki hafa svarað að gera það.

Heldur þú að slík hvatning gæti gagnast við gagnasöfnun og telur þú að
nemendafélagið _____ myndi vilja koma að slíkri hvatningu?

Með von um góð viðbrögð,

Þuríður Ósk Sigurjónsdóttir
Meistaranemi í náms- og starfsráðgjöf.
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