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Útdráttur 

Ísland stendur vel að vígi hvað lagalegt jafnrétti kynjanna varðar. Atvinnuþátttaka íslenskra 
kvenna er mikil en rannsóknir sýna fram á óútskýrðan launamun og fjarveru kvenna í 
valdastöðum í samfélaginu. Rannsóknir sýna að ábyrgðar- og vinnuskylda á heimilum er frekar á 
herðum kvenna en karla. Í þessari rannsókn eru viðhorf unglinga til jafnréttis skoðuð og hvort 
orðræða um að þau séu með jafnréttið í farteskinu eigi við rök að styðjast. Vorið 2006 var lögð 
fyrir í öllum grunnskólum landsins rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema þar sem 10. 
bekkingar voru meðal annars spurðir um viðhorf til jafnréttis. Svörin voru borin saman við svör 
fullorðinna einstaklinga á aldrinum 18-75 ára sem þátt tóku í jafnréttiskönnun Gallup haustið 
2003. Til að kortleggja breytingar á viðhorfum á milli tímabila voru svör ungmennanna einnig 
borin saman við svör unglinga sem voru í 10. bekk vorið 1992 og tóku þátt í rannsókninni Ungt 
fólk ´92. Í ljós kom að ungmennin árið 2006 höfðu nokkuð góða þekkingu á stöðu kynjanna á 
vinnumarkaði en neikvæðara jafnréttisviðhorf en eldri kynslóðir. Niðurstöðurnar sýna einnig að 
unglingar í 10. bekk 2006 hafa mun íhaldsamara viðhorf til verkaskiptingar inni á heimilum en 
jafnaldrar þeirra sem voru í 10. bekk árið 1992. Könnunin styður það sem komið hefur fram í 
rannsóknum að yngri kynslóðir hafa almennt neikvæðara viðhorf til jafnréttis en þær sem eldri 
eru. En til þess að túlka breytingar á milli tímabila eru dregnar fram samfélagslegar aðstæður á 
árunum í kringum 1992 og 2006, auk þess sem kenningum í kynja- og menntunarfræðum er beitt 
til að reyna að skýra þróun í átt til meiri íhaldsemi. 

Abstract 

Gender equality in Iceland is in a good position as far as the legal frame is concerned. Labour 
participation of Icelandic women is high but research reveals an unexplained wage disparity and 
an absence of women in power positions in society. Research shows that domestic work and 
responsibilities fall on women rather than men. This research explores teenagers’ view of 
equality and whether statements to the effect that teenagers are in tune with the idea of equality, 
holds up to scrutiny. In the spring of 2006 the survey Health Behaviour in School-Aged Children 
was submitted in all elementary schools in Iceland and 10th graders were asked, among other 
things, about their view of gender equality. The responses were compared to those of adult 
individuals aged between 18-75 years, who participated in an equality survey by the research 
company Gallup in the fall of 2003. To further clarify the trends in changing views between 
different periods of time, responses were also compared with the responses of 10th grade 
teenagers from 1992, who participated in the research Young People ’92. Results revealed that 
youth in 2006 had considerable knowledge of the genders’ status in the labour market but a more 
negative view of equality than those of older generations. The results also show that 10th graders 
in 2006 have a more conservative view in regard to gender roles in the home than those of 10th 
graders from 1992. These findings support those of previous research, where the views of 
younger generations toward gender equality have been found to be more negative generally, than 
those of older generations. In attempting to interpret changes in attitudes between the different 
periods of time, social conditions in the years around 1992 and 2006 are examined, in addition to 
an analysis of this transition toward increased conservatism, through gender and educational 
theory. 
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Formáli 
Í íslensku samfélagi heyrist sú orðræða gjarnan að framtíðin beri með sér betri tíð og bætt kjör 

konum til handa. Jafnréttið er rétt handan við hornið. Íslenskar konur taka einna virkastan þátt í 

hinum almenna vinnumarkaði allra kvenna í heiminum. Þær eru í meirihluta í háskólum landsins 

og samkvæmt stöðluðum mælingum á árangri barna í grunnskóla gengur stúlkum þar almennt 

betur og þykir heldur halla á drengi í því samhengi. Þessar staðreyndir endurspeglast þó ekki í 

hinu opinbera lífi. Samkvæmt launakönnunum eru laun kvenna einungis 85% af launum karla 

fyrir sambærileg störf, konur eru sjaldséðar sem stjórnendur í íslenskum fyrirtækjum og í 

alþingiskosningum 2003 fækkaði konum á Alþingi. Þrátt fyrir virkni sína hafa íslenskar konur 

því afar takmörkuð völd í samfélaginu og þar af leiðandi skerta möguleika á að hafa bein áhrif á 

samfélagsgerðina. 

Komið hefur fram í rannsóknum að þrátt fyrir framsæknar lagasetningar hvílir mun meiri ábyrgð 

og vinnuskylda á herðum kvenna þegar að heimilinu kemur. Þess vegna er það nauðsynlegt skref 

í jafnréttisátt að hugarfari sé breytt en ekki einvörðungu lagasetningum. Ef ábyrgðin og 

valdahlutföllin breytast ekki inni á heimilunum þá er lítil von til þess að þau breytist á hinum 

almenna vinnumarkaði. Séu kvenlegu gildin annars flokks gildi inni á heimilinu þá verða þau 

heldur aldrei annað en annars flokks í opinbera lífinu. Það vill stundum gleymast í umræðunni að 

það er sama fólkið sem lifir og hrærist á báðum stöðum og það verður ekki aðskilið í 

jafnréttisumræðunni. 

En er það svo að komandi kynslóðir eru með jafnréttið í farteskinu og að valdaskekkjan sem talin 

er upp hér að framan muni verða leiðrétt sjálfkrafa þegar þær ná fullorðinsárum? Vorið 2006 

gafst mér kostur á að leggja fyrir nemendur í 10. bekk íslenskra grunnskóla spurningar um 

viðhorf þeirra til jafnréttismála. Þá var ég starfsmaður rannsóknarinnar Heilsa og lífskjör 

skólanema. Hér mun ég annars vegar bera saman viðhorf 10. bekkinga vorið 2006 og fullorðinna 

einstaklinga sem tóku þátt í viðhorfskönnun haustið 2003. Það þótti því athyglisvert að skoða 

hvort staðreyndin væri sú að framtíðin biði innan seilingar með jákvæðari viðhorf til jafnréttis en 

finna má meðal þeirra sem þegar hafa hafið þátttöku sína í einkalífi og opinberu lífi. Hins vegar 

ber ég saman viðhorf 10. bekkinganna árið 2006 við gögn sem aflað var um viðhorf sama 

aldurshóps 1992. Skoðað er viðhorf til hins almenna vinnumarkaðar og til hlutverka og 

verkaskiptingar inni á heimilum og breytingar á milli tímabila kortlagðar. 
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Líkt og spurningarnar sem lagðar voru fyrir gera niðurstöður og umræða ráð fyrir að um 

parasamband karls og konu sé að ræða. Það er að sjálfsögðu þannig að ýmiskonar sambúðarform 

eru við lýði í íslensku samfélagi og maki þarf ekki að vera af gagnstæðu kyni. Með umræðum 

um karla og konur er alls ekki verið að gera minna úr öðrum formum sambúðar en gerð 

spurninganna tók ekki tillit til fjölbreytileika samfélagsins og miðast niðurstöður við það. 

Tilgangurinn með þessu verkefni er að leitast við að svara því hvort komandi kynslóðir séu með 

jafnréttið í farteskinu eða hvort jafnrétti kynjanna sé raunverulega barátta sem sífellt þarf að 

halda á lofti með vakandi huga og gagnrýnni hugsun. 

1. Íslensk kvennabarátta 
Um aldamótin 1900 voru miklir umbrotatímar í íslensku samfélagi. Hið gamla bændasamfélag, 

sem hafði verið hin allsráðandi samfélagsgerð um aldaraðir, byrjaði að raskast og nútímalegra 

samfélag fjölbreyttra atvinnuhátta hélt innreið sína. Í kjölfarið urðu umskipti á efnahagslegum 

grundvelli samfélagsins sem leiddu einnig af sér breytingar á flestum öðrum sviðum, svo sem 

búsetu, félagslegri skiptingu, menntun, lífsviðhorfum og afkomu fólksins sem samfélagið 

byggði. Á þessum sama tíma og umbreytingar frá stöðnun til hreyfanleika áttu sér stað jukust 

lífslíkur fólks verulega, dánartíðni lækkaði og Íslendingum tók að fjölga (Sigríður Th. 

Erlendsdóttir, 1993:11-19). Einn er sá þáttur í breytingarsögu þessari sem verður til umfjöllunar 

hér á þessum síðum og hann er breytingar á þjóðfélagslegri stöðu kvenna.  

1.1. Kvennabarátta hefst 

Jafnréttishugmyndir femínismans má rekja allt aftur til Aristótelesar, en hann greindi á milli 

réttlátrar skiptingar gæða annars vegar og ójöfnuðar hins vegar, en þessi skipting miðar að 

leiðréttingu ranglætis (Þorgerður Einarsdóttir, 2002:18). Hinn frjálslyndi femínismi tengist 

baráttu kvenna fyrir borgaralegum réttindum í lok 19. aldar og í upphafi þeirrar 20. Baráttan tók 

mið af þeim tíðaranda sem þá var við lýði og hugmyndir um menntun kvenna og kosningarétt 

þeirra þóttu róttækar. Frjálslyndi femínisminn lagði áherslu á réttindi einstaklingsins í formlegum 

og lagalegum skilningi og var barist fyrir jafnrétti á forsendum ríkjandi kerfis. Hugmyndafræði 

frjálslynda femínismans leitar í smiðju þeirra manna sem lögðu línur frjálslyndisstefnunnar og 

útgáfa bókar John Stuart Mill, Kúgun kvenna, gaf frjálslyndum femínistum, eða borgaralegum 

femínistum byr undir báða vængi. (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:204-207). 
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Af sjónarsviði átakakenninga spretta hugmyndir femínista byggðar á marxískum og sósíalískum 

kenningagrunni, hugmyndir um baráttu kvenna fyrir réttlátara samfélagi. Í anda Marx er kúgun 

kvenna talin af sama meiði og almenn stéttakúgun og frelsi þeirra, eins og verkalýðsins, felst í 

afnámi stéttakúgunar. Samkvæmt marxískri greiningu samsvarar staða karla í samfélaginu stöðu 

eigenda framleiðslutækjanna meðan staða konunnar endurspeglar stöðu verkalýðsins í 

stéttskiptum kapítalískum samfélögum (Schaefer, 2004). Að mati marxískra femínista eru sterk 

tengsl á milli vitundar og félagslegrar stöðu kvenna og vísa þau til þeirra orða Karl Marx að 

„Verund skapar vitund“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:204-207).  

Engin skýr skil eru á milli hugmyndafræði marxískra og sósíalískra femínista sem byggja 

kenningar sínar á hugmyndafræði marxismans og hafa verið gagnrýndir fyrir vikið. Marxískum 

og sósíalískum femínisma þykir hafa mistekist að skýra hvers vegna körlum hefur tekist að halda 

völdum sínum og sérsníða stofnanir samfélagsins að sínum þörfum hvort sem samfélagsgerðin er 

byggð á kapítalískum eða kommúnískum forsendum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:206). 

Marxisminn einn og sér þykir því ekki nægja til að útskýra stöðu kvenna sem annars flokks 

samfélagsþegna. 

Upphaf kvennabaráttu á Íslandi má rekja aftur til ársins 1885 þegar Bríet Bjarnhéðinsdóttir fékk 

fyrst kvenna birta á prenti grein sína „Nokkur orð um menntun og réttindi kvenna“ í 

Fjallkonunni. Tveimur árum síðar hélt hún, einnig fyrst kvenna hér á landi, opinberan fyrirlestur 

um hagi og réttindi kvenna. Fyrirlestur þessi virðist hafa komið smávægilegu róti á íslenska 

kvennabaráttu og nokkrum árum síðar eða 1894 var stofnuð fyrsta kosningaréttindahreyfing 

íslenskra kvenna, Hið íslenska kvenfélag. Árið 1895 sendi félagið áskorun til Alþingis um 

jafnrétti í öllum málum (Bríet Héðinsdóttir, 1988:50). Hér er kominn fyrsti vísirinn að 

kvennabaráttu þar sem konur krefjast jafnréttis á við karla og var í raun tilraun íslenskra kvenna 

til þess að styrkja stöðu sína utan heimilis. 

Íslenskar konur höfðu starfað saman að félagsmálum ýmiskonar í nokkra áratugi fyrir aldamótin 

sú starfsemi fór einkum fram innan góðgerðarsamtaka, bindindissamtaka og hefðbundinna 

kvenfélaga. Úr þessum jarðvegi kvennafélaga spratt svo Kvenréttindafélag Íslands (KRFÍ) sem 

stofnað var 27. janúar árið 1907 í Reykjavík. Ljóst er að hugmyndin að stofnun félagsins átti sér 

erlenda fyrirmynd í kvenréttindafélögum í Bandaríkjunum og á Norðurlöndunum Fyrsti 

formaður félagsins og ein af frumkvöðlunum um stofnun þess var Bríet Bjarnhéðinsdóttir. 
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Stofnun félagsins markaði tímamót; skipulögð kvenréttindahreyfing var orðin til á Íslandi. 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:63). 

Stofnfund KRFÍ sátu fimmtán konur sem allar áttu að baki lengri skólagöngu en almennt gerðist 

á meðal íslenskra kvenna á þessum tíma. Þrjú atriði eru talin vega þungt í sambandi við stofnun 

félagsins; í fyrsta lagi komu flestar konurnar úr umhverfi þar sem pólitískur áhugi var mikill og 

eðlilegur hluti daglegs lífs. Í öðru lagi voru á þessum tíma gefin út fimm blöð í Reykjavík og 

ritstjórar tveggja þeirra voru eiginmenn tveggja stofnkvenna félagsins. Í þriðja lagi voru allar 

þessar konur þekktar í reykvísku bæjarlífi. Meginmarkmið félagsins í upphafi var að styrkja 

stöðu kvenna og þótti kosningaréttur þeirra höfuðatriði í þeim efnum. Mikið hugrekki þurfti til 

þess að setja fram svo róttæka hugmynd sem stjórnmálalegt jafnrétti karla og kvenna var í 

upphafi 20. aldarinnar (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:67-72). Kvennabaráttan hér á landi varð 

fyrir áhrifum frá erlendum borgaralegum jafnt sem sósíalískum hreyfingum (Þorgerður 

Einarsdóttir, 2004:208). Frá stofnun hefur KRFÍ verið í samstarfi við alþjóðleg samtök 

kvenréttindafélaga sem hefur haft áhrif á baráttumál félagsins og málflutning þess auk þess að 

vera íslensku kvennabaráttunni afar mikilvæg hvatning (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:72). 

Stofnkonur KRFÍ létu ekki við sitja að gera róttæka stefnuskrá félagsins heldur hófu að undirbúa 

framboð til komandi bæjarstjórnarkosninga í Reykjavík. Árið 1908 var fyrsta íslenska 

kvennaframboðið stofnað er fjögurra kvenna listi var boðinn fram til bæjarstjórnarkosninga í 

Reykjavík þetta sama ár. Til stuðnings við framboðið stóð KRFÍ fyrir opinberum 

fyrirlestrafundum um stöðu kvenna í samfélaginu með það að markmiði að vekja áhuga þeirra á 

hagsmunamálum sínum. Telja má að þessi nýstárlega aðferð hafi gert kvennaframboðinu mikið 

gagn, í það minnsta lét árangurinn ekki á sér standa og allar konurnar fjórar náðu kjöri til 

bæjarstjórnar í Reykjavík (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:85-87). 

Kvenréttindafélag Íslands átti stóran þátt í þeim miklum umbótum sem áttu sér stað í 

jafnréttismálum á fyrstu þremur áratugum 20. aldarinnar og má segja að stærsta skrefinu hafi 

verið náð árið 1926 þegar skilyrðislaust jafnrétti um kosningarétt og kjörgengi var samþykkt og 

mismunun eftir kynjum útrýmt úr lögum bæði til sveitarstjórna og Alþingis. Segja má að þessir 

fyrstu áratugir hafi verið mesta umbótaskeiðið og þá um leið helsta blómatímabil KRFÍ (Sigríður 

Th. Erlendsdóttir, 1993:279-280). 
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Þeir áratugir er nú tóku við í íslenskri kvennabaráttu eru gjarnan kallaðir þöglu árin og er þá 

verið að vísa til þess hversu ósýnileg baráttan var. Sigríður Th. Erlendsdóttir er þó fjarri því að 

vera sammála því að áratugina milli 1920 og 1960 hafi íslenskrar konur verið ósýnilegar í 

baráttunni fyrir jöfnum rétti á við karla því sem fyrr hélt áfram sleitulaus jafnréttisbarátta. 

Sigríður heldur því fram að hin þöglu ár hafi meira einkennst af baráttu fyrir leiðréttingu launa en 

áður og að í raun sé hægt að segja að kjarabarátta hafi að hluta tekið yfir baráttuna fyrir 

lagalegum réttindum sem fengist hafði veruleg leiðrétting á (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 

1997:279-280). 

Eitt þessara þöglu ára, eða 1949, kom út sú bók sem hvað mest áhrif hafði á alþjóðlega 

kvennabaráttu það er Hitt kynið (Le Deuxiéme sexe) eftir frönsku fræðikonuna Simone de 

Beauvoir. Þar hélt hún því fram að við „fæðumst ekki konur heldur verðum við konur“ og vísar 

til þess að kynhlutverk eru félagslega ásköpuð fyrirbæri en ekki náttúruleg eða líffræðileg 

(Þorgerður Einarsdóttir, 2004:209). Nokkrum stórum áföngum var náð hér heima fyrir og þannig 

voru árið 1945 samþykkt fyrstu íslensku lögin sem kveða á um launajafnrétti, en þar segir að 

konur skuli að öllu jöfnu hafa sama rétt og karlar. Þrátt fyrir veikt orðalag var hér miklum áfanga 

náð. Stigið var stærra skref árið 1961 þegar Alþingi setti lög um launajöfnuð karla og kvenna og 

skyldu fyrirtæki fá sex ár til þess að hækka laun kvenna svo þau yrðu jöfn launum karla 

(Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004:247:248). 

Hlutur kvenna á vinnumarkaði óx jafnt og þétt auk þess sem þær tóku að sinna fjölbreyttari 

störfum þegar leið á öldina. Þrátt fyrir aukna sókn kvenna inn á vinnumarkaðinn var 

launamunurinn hrópandi hár á milli kynjanna. Þessu vildu kvenréttindakonur breyta og 

verkakvennafélög voru stofnuð. (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997:280-281). Skattamál voru, auk 

almennra launamála, baráttukonunum hugleikin og frá árinu 1946 hafa skattamál verið eitt af 

meginviðfangsefnum KRFÍ. Helst var þar barist á móti samsköttun sem endurspeglaði þá 

verkaskiptingu sem við lýði var og fyrirvinnuhugarfari því er var allsráðandi. Karlmaðurinn var 

fyrirvinna hvers heimilis en hlutverk konunnar var að vinna inni á heimilinu. Kröfur félagsins 

voru skýrar, skattleggja skyldi karla og konur sem sjálfstæða einstaklinga án tillits til 

hjúskaparstöðu. (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997:285-286). Baráttan á þessum árum var þó ekki 

eins sýnileg og síðar átti eftir að verða. 
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1.2. Ný kynslóð jafnréttisbaráttu 

Við lok sjöunda áratugarins tóku háværar réttlætisraddir að berast frá Vesturheimi til Evrópu og 

Norðurlandanna þar sem konur, langþreyttar á ójöfnuði, tóku með róttækari hætti en áður að 

berjast fyrir réttindum sínum. Hin nýja kynslóð kvennabaráttu reis nú upp og beitti öðrum 

aðgerðum en áður. Kannski er hægt að benda á útgáfu bókar Betty Friedan, The Feminine 

Mystique, sem kom út í Bandaríkjunum árið 1963 sem upphafið að nýju kvennahreyfingunni. 

Íslenskar konur höfðu veður af háværum mótmælaöldum í nágrannalöndunum. Hér ríkti enn 

mikill launaójöfnuður þrátt fyrir að atvinnuþátttaka kvenna væri komin í 52% árið 1970. Hlutfall 

kvenna í hagsmunasamtökum ýmiskonar var vægast sagt afar lágt og málum var líkt með farið í 

stjórnum, ráðum og nefndum á vegum ríkisins (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993:345-346). 

Með stofnun Rauðsokkahreyfingarinnar árið 1970 varð til róttæk mannréttinda-, jafnréttis- og 

kvenfrelsishreyfing á Íslandi. Hreyfing þessi var tilbúin til að heyja kvennabaráttu á grundvelli 

stéttabaráttu (Kristín Ástgeirsdóttir, 2006:13). Fyrsti fundurinn var haldinn í kjallara Norræna 

hússins 24. apríl 1970 þar var ákveðið að hreyfingin skyldi formlega stofnuð með þátttöku í 

kröfugöngunni 1. maí en þangað boðuðu sig konur á rauðum sokkum. Ljóst var af þátttökunni að 

konur voru tilbúnar til aðgerða og var vel mætt á undirbúningsfundi fyrir stofnun 

hreyfingarinnar. Rauðsokkahreyfingin dró nafn sitt af erlendum baráttuhreyfingum og líkt og hjá 

þeim erlendu snérist baráttan um hugarfarsbreytingu. Bæði hjá konum sjálfum og hjá körlum; um 

var að ræða mannréttindabaráttu (Herdís Helgadóttir 1996:32-40). 

Í þessari baráttu var barist fyrir jafnrétti, yfirráðum kvenna yfir eigin líkama, barneignum og 

kynlífi, jafnrétti á vinnumarkaði, jöfnum rétti til menntunar og frelsi kvenna til þess að vera þær 

sjálfar. Afnám drottnunar karla yfir konum var augljós krafa, foreldrar skyldu deila ábyrgð á 

barnauppeldi og heimili og öll félagsmótum skyldi gefa stelpum og strákum jöfn tækifæri til að 

takast á við lífið framundan. Af þessari upptalningu má vera ljóst að af nógu var af taka fyrir 

Rauðsokkahreyfinguna. Í upphafi var hreyfingin hugsuð sem breiðfylking þar sem stjórnmál áttu 

ekki að skipta máli. Upphaf hreyfingarinnar einkenndist af miklum eldmóði og um nokkurs 

konar skæruliðahóp var að ræða. Hér var kominn áberandi þrýstihópur kvenna en til að 

undirstrika valdaleysi kvenna á þessum árum má geta þess að aðeins ein kona sat á alþingi frá 

1967 – 1971 (Herdís Helgadóttir 1996:43-46). 
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Í kjölfar hinnar nýju bylgju femínismans eftir 1970 tóku kynjarannsóknir að taka nýja stefnu og 

fræðilegur femínismi tók að dafna samfara þeirri kvennabaráttu sem átti sér stað úti í 

samfélögunum. Fram komu róttækar kenningar sem kollvörpuðu fyrri hugmyndum 

samstöðukenninga sem byggðu á þeirri hugmynd að karl og kona fæðist inn í ólík hlutverk. 

Sjónarhorn átaka varð fyrirferðarmikið í þessum nýju hugmyndum sem litu á kynhlutverk sem 

félagslegan raunveruleika en ekki meðfæddan (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:211-212). 

Róttækur femínismi byggir á grunni sósíalísks femínisma og hefur það sjónarmið að undirokun 

kvenna sé ekki eingöngu afleiðing stéttakúgunar heldur líka sjálfstætt form undirokunar. Að því 

leyti er hann gagnrýninn á marxískar hugmyndir (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:212). 

Megininntak hugmyndafræði róttækra femínista er að konan sé kúguð í hinu karllæga samfélagi 

á grundvelli kyns síns. Þessar hugmyndir voru vitundarvakningu nýja femínismans sem 

vítamínsprauta á sjöunda áratugnum en innan hans var sjónum einkum beint að konum sem 

kynverum og bágri stöðu þeirra félagslega og andlega. Konur innan femínískra fræða hófu að 

beita sér fyrir því að koma konunni og hennar gildum á kortið, ekki síst hvað varðaði 

akademískar rannsóknir og til varð femínísk þekkingarfræði. Sjónarmiðsfemínisminn útfærði 

þekkingarfræði kvenna út frá þeirri nálgun að mismunandi aðstæður karla og kvenna sköpuðu 

mismunandi viðhorf þeirra, gildismat og þekkingu. Sjónarmið er því ávallt háð þekkingu þess 

sem á í hlut (Þorgerður Einarsdóttir, 2004:214-215). Það er þó ekki þannig að öllum 

sjónarmiðum sé gert jafn hátt undir höfði og þar kemur blindni hins karllæga samfélags inn; 

forréttindi eru minnst sýnileg þeim sem þeirra njóta og því er körlum erfiðara að skilja kúgun 

kvenna. 

Í flestum vestrænum samfélögum er jafn réttur kynjanna tryggður fyrir lögum og fyrir liggja 

alþjóðasamþykktir sem kveða á um jafnan rétt allra og bann við mismunun. Hér á landi voru til 

að mynda samþykkt jafnréttislög árið 1976 í kjölfar kvennaársins 1975. Á því ári fór fram 

sérstaklega mikil umræða um jafnréttismál og gríðarleg þátttaka í Kvennafrídeginum 24. október 

það ár er til vitnis um að konum fannst kominn tími á árangur. Megintilgangur laga nr. 78/1976 

var útrýma mismunun kynjanna sem átti sér stað í samfélaginu. Til marks um þá bjartsýni er ríkti 

við lagasetninguna var búist við því að hún myndi breyta ríkjandi viðhorfum og flýta fyrir því að 

jafnstaða næðist (Elín Pálsdóttir Flygenring, 1985:31). Óhætt er að segja að sá árangur sem náðst 

hefur sé að miklu leyti til kominn fyrir tilstilli ýmissa kvennahreyfinga. Það væri þó ofsögum 
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sagt að segja að þessum lagaákvæðum sé fylgt eftir í hvívetna. Jákvæð mismunun til handa 

körlum virðist vel grópuð í menningu okkar og það er staðreynd að hin karllægu gildi eru þau 

gildi sem enn keyra nútímasamfélög áfram. 

Samhliða lagasetningum um jafnan rétt kynjanna hafa nokkrar leiðir verið reyndar til árangurs og 

þar má helst nefna sértækar aðgerðir og samþættingu. Sértækar aðgerðir, sem voru helst reyndar 

á sjöunda og áttunda áratugnum, fólu í sér sérstakar aðgerðir til að styrkja stöðu kvenna gagnvart 

körlum en ekki gagnvart kerfinu (Þorgerður Einarsdóttir, 2002:20). Samþætting er nýrra hugtak 

en markmið hennar er að flétta kynja- og jafnréttissjónarmið inn í alla stefnumótun á öllum 

sviðum og hjá öllum aðilum. Segja má að á baki þessara hugtaka sé sama hugsun, hugmyndin 

um jöfnuð og leiðrétting á þeim mismun sem er á stöðu kynjanna í samfélaginu. En 

samþættingarhugtakið gengur skrefinu lengra og skoðar kynferði í víðara samhengi en sértækar 

aðgerðir og er líklegra til árangurs þar sem markmið þess er að leiðrétta kerfið en ekki eingöngu 

stöðu kvenna gagnvart körlum (Þorgerður Einarsdóttir, 2002:21-22). 

1.3. Jafnrétti fyrir alla/r 

Bent hefur verið á að femínismi sé kenning um samfélagslegt réttlæti (Sigríður Þorgeirsdóttir, 

2002) en ekki tæki skapað til að veita vissum hópi kvenna ákveðin forréttindi. Femínisminn 

hefur á undanförnum árum farið í gegnum erfitt skeið skilgreininga og ekki farið varhluta af 

fjölhyggju þeirri sem einkennir nútímasamfélög. Fjölhyggja þessi hefur verið femínismanum 

fjötur um fót þar sem reynst hefur erfitt að finna sameiginlegan baráttuflöt. Ekki síst hefur hann 

gefið þeim er aðhyllast frjálshyggju byr undir báða vængi. Mismununarfemínismi þessi hefur átt 

þátt í því bakslagi sem einkennt hefur jafnréttisbaráttuna á undanförnum misserum. Þó kraftur og 

styrkur kvennahreyfinganna sé sprottinn úr sameiginlegri reynslu kvenna er ljóst að 

kynhlutverkið sem gegnt hafði lykilhlutverki í mótun kvenna og kvennamenningar er mun 

flóknara fyrirbæri en framákonur innan hreyfinganna höfðu gefið sér (Inga Dóra Björnsdóttir, 

1995:266). 

Ef ekkert sameinar konur er engin sameiginleg mótstaða. Í hinu póst-móderníska 

nútímasamfélagi þar sem sífellt meiri áhersla er lögð á fjölbreytileika mismunandi 

menningarhópa getur verið erfitt að halda úti sameiginlegri hagsmunabaráttu. Slík barátta verður 

hvorki háð á þjóðernislegum né þjóðsögulegum forsendum. Það eitt virðist þó vera öllum konum 
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sameiginlegt að geta verið mismunað á grundvelli kyns síns (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Það 

er ljóst að flestar vestrænar kvennahreyfingar voru undir áhrifum frá frjálslyndum og marxískum 

skilgreiningum valdsins. Þessar skilgreiningar varð að endurskoða í ljósi breyttra 

samfélagsaðstæðna og breyttrar stöðu konunnar í samfélögunum. Konur vildu þó leggja metnað 

sinn í að breyta þeim valdastrúktúr sem viðhafður var, völd sem einkenndust af boðum, bönnum 

og refsingum (Inga Dóra Björnsdóttir, 1995:267-268). 

Fræðafólk leitaði í smiðju Michel Foucault þegar kom að því að endurskilgreina valdahugtakið 

innan kynjafræðanna. Að leiðarljósi voru hafðar kenningar hans um að valdið búi ekki aðeins í 

hverri manneskju heldur er það einnig kraftur hvers manns til að spyrna gegn valdi og 

valdbeitingu annarra. Þessar skilgreiningar Foucault á valdinu voru gott tæki fyrir konur innan 

kvennahreyfinganna til að leggja metnað sinn í að öðlast völd til að hægt væri að nýta 

kvennahreyfinguna sem valdatæki til að breyta leikreglum sem hingað til höfðu verið reglur 

karlaveldis (Inga Dóra Björnsdóttir, 1995:267-268). 

Kapítalisminn, sem fór mikinn á Íslandi á þessum árum eftir 1980, þrífst beinlínis á 

láglaunavinnuafli. Það hefur komið í hlut kvenna að fylla þá stétt er fær lægst laun fyrir 

vinnuframlag sitt auk þess sem þeirra helsta hlutverk innan kapítalismans er að sjá um 

endurframleiðslu. Það er að endurnýja vinnuafl með barneignum á eigin ábyrgð. Meðan þessar 

staðreyndir eru teknar sem gefnar og konur eru bundnar þessum hlutverkum sínum, auk þess sem 

störf þeirra eru mun minna metin en störf karlanna, er lítilla breytinga að vænta. Úr þessum 

jarðvegi spretta kvennaframboðin 1982 og ljóst var að lausnin hlyti að felast í breyttu samfélagi 

og ekki síst byltingu í hugarfari. Konur ákváðu að grípa til kvennaráða. Hugmyndin var að reyna 

að breyta og bæta, ekki endilega að bylta, en að minnsta kosti að taka stórt skref í rétta átt í 

kvenfrelsisbaráttunni (Kristín Ástgeirsdóttir, 1982:43). 

Konur leituðu róttækra leiða í tilraun sinni til þess að komast til valda og breyta ríkjandi 

valdastrúktúr og stofnuðu kvennaframboð, sem síðar varð að skipulegri stjórnmálahreyfingu, 

Kvennalista. Hugmyndafræði Kvennalistans byggðist á endurmati á fyrri kvennahreyfingum og 

störfum kvenna (Auður Styrkársdóttir, 1997:276). Það sem aðgreindi kvennaframboðin frá 

öðrum flokkum, sem þó kepptust við að bæta konum inn á sína lista, var að það er stefnan sem 

skiptir máli en ekki kynferðið og því ekki breytinga að vænta eingöngu út frá þeim forsendum að 
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fjölga konum á listum. Það eitt að vera kona er ekki sjálfgefin forsenda fyrir breytingum innan 

kerfisins, hugsunin þarf að vera gagnrýnin og meðvituð (Kristín Ástgeirsdóttir, 1982:44). 

2. Jafnrétti í ljósi fræðanna 
Svokölluð tímaspursmálskenning hefur verið nokkuð vinsæl í jafnréttisumræðu á Íslandi á 

undanförnum misserum. Kenning þessi er hvorki vísindaleg, þar sem hún á ekki við 

rannsóknarrök að styðjast, né endilega í takt við reynslu kvenna. Hún gengur í grunninn út á það 

að jafnrétti komi sjálfkrafa og með tímanum (Þorgerður Einarsdóttir, 2004a). 

2.1. Jafnrétti, völd og vinnumarkaður 

Eitt megineinkenni íslensks vinnumarkaðar er lóðrétt skipting sem felur í sér að karlar eru að 

jafnaði í hærri stöðum en konur eða með hærri starfsheiti á vinnustöðum. Annað megineinkenni 

íslensks vinnumarkaðar er lárétt verkaskipting (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004:251-252) og kannanir hafa sýnt að mikill meirihluti karla vinnur á 

karlavinnustöðum og mikill meirihluti kvenna á kvennavinnustöðum (Forsætisráðuneytið, 

2004:38). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004:21-26) hefur til að mynda bent á það að 

kynjaeinsleitur vinnumarkaður þar sem hefðbundin störf karla og kvenna eru einkennandi 

beinlínis taki tækifæri af börnum og ungmennum. Slík einsleitni á vinnumarkaði og jafnframt 

lóðrétt verkaskipting hans kemur í veg fyrir ungmenni sjái fyrir sér að geta starfað við hvað sem 

er. 

Menntunarfræðingurinn Francis hefur komist að því í rannsóknum sínum að þegar spurt er um 

framtíðar starfs- og menntunarmöguleika þá nefna stúlkur mun fjölbreyttari störf en drengir sem 

frekar eru fastir í svokölluðum hefðbundnum karlastörfum. Hugmyndir um eðlishyggju og 

meðfædda hæfileika virðast hafa meiri áhrif á drengi og sá rammi sem hugmyndir um 

karlmennsku sníða þeim (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:22). Hér á landi hefur verið sýnt 

fram á svipaða þróun í framtíðarstarfsvali drengja og stúlkna. Stúlkurnar eru ekki eins 

íhaldssamar og drengirnir þegar kemur að framtíðarstarfsvali. Samt sem áður má sjá að 

fyrirmyndir og hugmyndir um kyn og kynhlutverk sníða ungmennum þröngan stakk hugmynda 

um framtíðarstörf (sjá t.d. Kjartan Ólafsson, 2004 og Guðbjörg Vilhjálmsdóttir 2003 og 2004). 

Þá hefur Guðbjörg Linda Rafnsdóttir (2004:131-132) bent á það í rannsóknum sínum að ákveðin 
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orðræða sé notuð til að viðhalda á vinnumarkaði þeirri kynjaskiptingu sem virðist svo grópuð í 

menningu okkar. Slík orðræða er gjarnan studd með þeim rökum að ákveðnir hæfileikar séu 

meðfæddir og gleymist þá gjarnan að taka tillit til þess að störf krefjast mikillar verkþjálfunar. En 

á Íslandi sem og annars staðar hafa ungmennin nokkuð hefðbundnar fyrirmyndir á 

vinnumarkaðnum, auk þess sem fyrirmyndir um valdauppbyggingu samfélagsins eru mjög 

hefðbundnar. 

Hlutfall kvenna í stjórnum og stjórnunarstöðum fyrirtækja er í samræmi við lóðrétta 

verkaskiptingu vinnumarkaðarins. Samkvæmt upplýsingum frá Hagstofu Íslands voru konur 18% 

framkvæmdastjóra íslenskra fyrirtækja árið 2005 og sama ár voru konur tæplega 22% af öllum 

stjórnarformönnun fyrirtækja (Hagstofa íslands, 2007a). Algengast er að þær fáu konur sem stýra 

fyrirtækjum stýri fyrirtækjum sem sinna fræðslustarfsemi eða heilbrigðis-, félags- og 

samfélagsþjónustu, en um fjórðungur framkvæmdastjóra í þessum geirum eru konur. Enginn 

bankastjóri er til að mynda kona. Þá er líka algengt að konur séu framkvæmdastýrur í litlum 

fyrirtækjum í ýmissi þjónustu. Árið 2001 fóru skattskyld laun starfsmanna 253 fyrirtækja yfir 

100 milljónir króna, einungis 10 þeirra eða 4% var stjórnað að konum. Ef litið er til 

stjórnarformennsku í þessum fyrirtækjum batnar staða kvenna en hlutfall þeirra á þessu sviði var 

22% árið 2001 (Forsætisráðuneytið, 2004:21). 

Frá því Alþingi Íslendinga var endurreist árið 1845 hafa þar alls setið sem aðalmenn 630 

þingmenn en þar af einungis 56 konur. Fyrsta konan sem tók sæti á Alþingi var Ingibjörg H. 

Bjarnason, sem kom þar inn árið 1922, en komið hafa kjörtímabil síðan þar sem Alþingi hefur 

verið kvenmannslaust með öllu. Frá 1956 hefur þingheimur þó notið nærveru kvenna óslitið 

(Auður Styrkársdóttir og Kristín Ástgeirsdóttir, 2005:103). Eftir alþingiskosningar þær sem 

haldnar voru í maí 2003 rýrnaði hlutur kvenna nokkuð frá kjörtímabilinu á undan og má þar tala 

um bakslag hvað samfélagsleg völd kvenna varðar. Einungis 19 konur náðu kjöri á Alþingi þá en 

eftir þingmannabreytingar sitja nú 23 konur á þingi í lok kjörtímabilsins (Hagstofa Íslands, 

2007b) og ekki er von á róttækum breytingum á kynjahlutföllum 63 þingmanna landsins eftir 

komandi kosningar þann 12. maí 2007. Það ræðst þó reyndar nokkuð af kosningaúrslitum. Eftir 

nokkurt hringl með ráðherrastóla á kjörtímabilinu sitja nú 4 konur í 12 manna ríkisstjórn 

landsins. Konur eru því þriðjungur ráðherra (Alþingi, 2007). 
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2.2. Jafnrétti og menntun 

Þau sem aðhyllst hafa tímaspursmálskenninguna um að jafnréttið sé rétt handan við hornið binda 

miklar vonir við að aukin menntun kvenna muni sjálfkrafa breyta stöðunni á vinnumarkaði, bæði 

hvað varðar laun og valdastöðu (Þorgerður Einarsdóttir, 2004a). Nú er það svo að konur hafa 

verið að auka við menntun sína í nokkurn tíma. Hlutfall kvenna í háskólum landsins hefur jafnt 

og þétt farið hækkandi á undanförnum misserum og þær eru nú rúm 60% nemenda í háskólum, 

sérskólum og í námi erlendis. Rannsóknir hafa þó sýnt að háskólanám skilar sér ekki í sama mæli 

í launum kvenna og karla. Dæmi eru um að karlar með háskólapróf fái allt að 50% hærra 

tímakaup en háskólamenntaðar konur (Forsætisráðuneytið, 2004:19-20). 

Inni í skólastofunni fá strákarnir meira af bæði jákvæðri og neikvæðri athygli. Í ljós hefur komið 

að þeir eru mun virkari í umræðum auk þess sem kennarar beina frekar orðum sínum til 

drengjanna og þeir fá meiri svörun en stúlkurnar. Innskot drengja í tímum eru algengari og frekar 

litið svo á að þær stúlkur sem koma með innskot inn í umræður séu að reyna að koma sér á 

framfæri. Stúlkur virða í ríkari mæli umræðureglur, svo sem að rétta upp hönd og bíða eftir 

orðinu, á meðan drengjum leyfist frekar að grípa fram í, tala hátt og yfirgnæfa. Þá er algengara 

að stúlkurnar veiti drengjunum stuðning í umræðum fremur en að drengirnir veiti stúlkunum 

stuðning. Þessi stuðningur og kurteisi stúlknanna, auk umbunarinnar fyrir að vera góðir 

hlustendur, styrkir drengina sem mælendur og stúlkurnar sem hlustendur. Hávær og afgerandi 

hegðun stúlkna er oftar túlkuð sem meira óviðeigandi en ólæti drengjanna (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003:48-50). 

Sú staðreynd að drengir komast upp með margbreytilegri hegðun en stúlkur inni í skólastofunni 

er afar mikilvæg varðandi hegðunarmynstur kynjanna til framtíðar. Slíkt gefur drengjunum 

tvímælalaust meira rými til þjálfunar í yfirráðum, sem hlýtur að teljast afar mikilvægur hlekkur í 

undirbúningi fyrir samfélagslega þátttöku framtíðarinnar. Hugmyndir um leiðtoga eru nátengdar 

karlmennskuímyndum. Í eigindlegri rannsókn Berglindar Rósar Magnúsdóttur um kyngervi, völd 

og virðingu í unglingabekk kom fram að þegar velja átti borgarstjóraefni í þemahópvinnu völdu 

allir hópar sér drengi sem leiðtogaefni. Athyglisvert er að rannsóknin var framkvæmd á 

tímabilinu frá hausti 2001 og fram í desember 2002, þegar Ingibjörg Sólrún Gísladóttir hafði 

verið borgarstjóri Reykjavíkur frá því í júní 1994 og því fyrirmynd sú sem unglingarnir höfðu að 

borgarstjóra. Stúlkurnar vildu ekki trana sér fram og þeim fannst þær ekki hafa þá kosti sem þarf 
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til að bera. Athyglisvert er að fram kom í rannsókninni að allar þær stúlkur sem voru virkar í 

bekknum höfðu á sér neikvæðan stimpil. Drengirnir voru aftur á móti sjálfgefnir foringjar og vert 

að er að taka það fram að ekki voru allir drengirnir sem valdir voru til forystu fyrirferðarmiklir í 

tímum. Að því leyti réði karlmennska þeirra miklu um val á þeim til leiðtogahlutverks fremur en 

að þeir hefðu allir sýnt fram á leiðtogahæfileika og hæfni í almennum rökræðum (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2004:144-145). 

Draga má þá ályktun að valdahlutföll í unglingabekk endurspegli bæði samfélagið sjálft og hafi 

jafnframt forspárgildi um hegðunarmynstur til framtíðar og komi til með að endurspeglast á 

heimilum og vinnumarkaðnum. Það þarf að bregðast við þeirri kynjamótun sem í gangi er í 

grunnskólum, þar sem stúlkum er umbunað fyrir að vera hinar óvirku og drengirnir þeir virku. 

Þetta á að minnsta kosti við ef markmiðið er að jafnrétti náist. Í aðalnámskrá kemur fram að 

grunnskólinn eigi að hafa það hlutverk að þjálfa nemendur sína til samfélagslegrar þátttöku í 

framtíðinni. Í anda eðlishyggju, sem grundvallast á þeirri hugmyndafræði að allt sem kynin geta 

og gera byggist á líffræðilegu kyni fólks, eru ákveðin gildi upphafin og önnur bæld niður. Gildi 

sem tengd eru við karlmennsku og fela í sér leiðtogahæfni og náttúrulegar gáfur eru upphafin í 

grunnskólunum. Samt sem áður er mikill þrýstingur á stúlkur á unglingsaldri að samsama sig 

kvenlegum gildum óvirkni og umhyggju (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2004:148). Þessa 

staðreynd endurspegla allar kannanir sem sýna fram á meiri möguleika karla og betri stöðu þeirra 

í samfélaginu. Stúlkunum er gert að bæla niður þá þætti sem teljast karlmannlegir í fari sínu og 

því kemur ekki á óvart að þær eigi erfiðara með að samsama sig lögmálum vinnumarkaðarins 

sem hampa gildum karlmennskunnar. Karlmannlegu gildin eru viðmiðið, kvenlegu gildin eru hin 

gildin. 

2.3. Jafnrétti og fjölskyldan 

Árið 2000 voru sett á Alþingi ný lög um fæðingarorlof sem hafa það beinlínis að markmiði að 

auka ábyrgð feðra á umhyggjusviði fjölskyldulífsins. Talið er að þátttaka karla í heimilisstörfum 

hafi verulegt uppeldislegt gildi fyrir börn þeirra og sé jafnvel líkleg til að leiða til frekara 

jafnréttis til langs tíma (Ingólfur V. Gíslason, 2007:4). Heimilið og verkaskiptingin sem þar er 

viðhöfð hefur einnig mikil áhrif á stöðu kynjanna úti á vinnumarkaðnum. Skipti fólk með sér 

ábyrgð og vinnu innan heimilisins er líklegra að bæði hjónin geti notið sín betur á vinnumarkaði. 

Talið hefur verið að barneignir hafi neikvæð áhrif á stöðu kvenna á vinnumarkaði. 
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Fyrirvinnufyrirkomulagið gerir ráð fyrir því að við giftingu dragi konur sig út af vinnumarkaði til 

þess að eignast börn og sinna þeim og búi sínu. Sú staðreynd að konur ganga með og brjóstfæða 

börnin hefur rýrt verðmæti þeirra á vinnumarkaði, á meðan karlar með fjölskyldu fá gjarnan 

hærri laun en barnlausir karlar á vinnumarkaði. Þetta viðhorf kom skýrt fram í rannsókn sem 

gerð var á launamun kynjanna árið 1994 en þar var spurt um viðhorf stjórnenda fyrirtækja til 

barneigna starfsmanna. Alls 27% stjórnenda töldu barneignir hafa neikvæð áhrif á starfsframa 

kvenna en enginn taldi stofnun fjölskyldu eða fjölgun innan hennar hafa áhrif á starfsframa karla 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007:3-4). 

Íslenskar konur hafa verið mjög virkar á vinnumarkaði í langan tíma og nú er atvinnuþátttaka 

þeirra með því allra mesta sem gerist í heiminum. Árið 2006 var þátttaka kvenna á vinnumarkaði 

78,4% og atvinnuþátttaka karla var á sama ári 87,5% (Hagstofa Íslands, 2007c). Það verður því 

að teljast harla ólíklegt að nemendur í 10. bekk hafi heimavinnandi mæður sem fyrirmyndir á 

sínum heimilum og varla ömmur heldur. Í ljósi þess hve íslenskar konur eru vel menntaðar er 

harla illa með kvenauð farið hafi þær ekki möguleika til að taka jafnan þátt í atvinnulífinu og 

karlar. Barneignir hafa verið konum fjötur um fót á vinnumarkaði og ljóst að til að viðhalda 

frjósemi kvenna sem vilja taka virkan þátt í atvinnulífinu hefur þurft að grípa til aðgerða. 

Lenging fæðingarorlofs og sjálfstæður réttur feðra til hluta þess hefur þótt ein besta leiðin til að 

leiðrétta stöðu fjölskyldufólks á vinnumarkaði. Vonast hefur verið til þess að með þátttöku karla 

í umönnun ungra barna sinna jafnist ábyrgðar- og vinnukvöðin og til lengri tíma jafni það stöðu 

kynjanna á vinnumarkaði (Ingólfur V. Gíslason, 2007:3-4). 

Reyndar hefur verið sýnt fram á að þátttaka beggja foreldra í umhyggju- og heimilisstörfum 

hefur uppeldislegt gildi og það er talið stuðla að jafnrétti til framtíðar (Ingólfur V. Gíslason, 

2007:4). Þessu til stuðnings hefur verið sýnt fram á að karlar sem alast upp í parafjölskyldu þar 

sem móðir er útivinnandi eru virkari í sínu eigin fjölskyldulífi en aðrir karlar (Ingólfur V. 

Gíslason, 2007:4). Nýjar rannsóknir frá Evrópu, til dæmis Noregi, hafa samt sem áður sýnt að 

aukin atvinnuþátttöka kvenna og aðgerðir til þess að auka ábyrgð og þátttöku feðra á fjölskyldu 

og í heimilislífi hafa ekki verið að skila tilætluðum árangri. Fram til ársins 1994 jókst þátttaka 

feðra inni á heimilum en hefur svo að segja staðið í stað síðan (Crompton, Brockmann og 

Lyonette, 2005). 
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Hér á landi hefur þetta ekki verið skoðað með sambærilegum samanburðarrannsóknum og getið 

er hér að framan. Þó hafa Þorgerður Einarsdóttir og Ingólfur V. Gíslason, sem gert hafa 

rannsóknir um áhrif fæðingarorlofslaga á íslenskar fjölskyldur, komist að því að ábyrgðin og 

skilgreiningarvaldið er að mestu leyti hjá konunum. Karlar líta frekar á fæðingarorlofið sem 

hlaðborð sem hægt er að velja af fýsilegustu bitana (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:24). 

Evrópskar rannsóknir hafa einnig sýnt að mikil atvinnuþátttaka kvenna hefur ekki endilega skilað 

sér í jafnari þátttöku sambúðarfólks inni á heimilum. Þess í stað hefur til að mynda umönnun 

barna færst meira og meira yfir til opinberra aðila eins og dagvistunarstofnana. Einnig hefur 

verið sýnt fram á að konur gera almennt minna inni á heimilum en áður (Kitterød og Pettersen, 

2006:477). Það er ekki þrifið, bakað og matreitt af sama krafti og áður; nú er pöntuð pizza í stað 

þess að vika sé tekin undir sláturgerð. Líklega geta flestar ungar konur í dag tekið undir það að 

heimilisstörfin hafa minna vægi í lífi þeirra en þau gerðu hjá mæðrum þeirra, án þess þó að 

minna sé gert í heildina. Meirihluti starfans fer einfaldlega fram utan heimilisins. Sennilega sáu 

kvenréttindakonur áttunda áratugarins fyrir sér að barátta þeirra myndi skila heimilunum nokkuð 

ólíkri verkaskiptingu en við lýði er í dag; að aukin atvinnuþátttaka kvenna myndi sjálfkrafa leiða 

til aukinnar þátttöku feðra inni á heimilunum.  

Bakslag í jafnréttisbaráttunni á eflaust stóran þátt í íhaldssamara viðhorfi ungmenna 2006 til 

verkaskiptingar á heimilum en jafnframt eru viðhorf þeirra miklu íhaldssamari en eldri 

þátttakenda í könnun Gallup-IMG. Auður Magndís Leiknisdóttir (2005) útbjó jafnréttisvísitölu úr 

sömu gögnum frá Gallup-IMG og unnið hefur verið með í þessu verkefni. Hún skipti 

þátttakendum á aldrinum 18-75 ára í hópa eftir aldri og komst að þeirri niðurstöðu að 

neikvæðasta viðhorfið til jafnréttis var meðal yngsta aldurshópsins, sem var á aldrinum 18-31 árs 

þegar könnunin var lögð fyrir árið 2003. Af því má draga þá ályktun að með aukinni þátttöku í 

opinberu lífi og einkalífi „þroskist“ fólk eða geri sér öllu fremur grein fyrir því um hvað 

veruleikinn snýst raunverulega og öðlast annan skilning og viðhorf í garð jafnréttismála. Það sem 

hins vegar kemur í ljós í þessari rannsókn og ekki verður skýrt með auknum þroska eða þekkingu 

á jafnréttismálum á fullorðinsaldri er sú staðreynd að unglingar 1992 höfðu miklu jákvæðari 

viðhorf til jafnréttis en jafnaldrar þeirra vorið 2006.  

Carin Holmberg er sænsk fræðakona sem hefur haldið því fram að sé það raunverulega svo að 

við búum í karllægu samfélagi þá hljóti verkaskiptingin að byrja fyrr en við barneignir. Hún 
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hefur því skoðað verkaskiptingu barnlausra para í þeirri von að reyna að komast að því hvar 

undirokunin liggur og hvar hún hefst. Hún komst að þeirri niðurstöðu, eftir að hafa tekið 

djúpviðtöl við nokkur sænsk pör, að undirokun kvenna birtist einkum á tvennan hátt á vettvangi 

einkalífsins. Annars vegar í ójafnri verkaskiptingu og hins vegar í samskiptamynstri kvenna og 

karla. Niðurstaða Holmberg er ekki ný af nálinni, öllu fremur styður hún þær niðurstöður sem 

flestar rannsóknir sýna fram á; að konur bera meiri ábyrgð á heimilisverkum en karlar. 

Undirokun kvenna er í raun viðhaldið undir formerkjum samkomulags og verkaskiptingar. 

Samningsstaðan er þó afskaplega ójöfn þar sem konan hefur fengið heimilisstörfin í vöggugjöf 

og í raun hennar að semja þau frá sér (Þorgerður Einarsdóttir, 2000:121). 

Það sem einnig kemur fram og er athyglisvert að konurnar taka fljótlega upp gildismat karlanna 

og það eru þeirra viðmið sem gjarnan ráða þegar upp er staðið í verkaskiptingunni. Það kom 

fram í viðtölum Holmberg að þau verk sem karlinn sinnir inni á heimilinu teljast alltaf vera 

þyngri en þau sem konan sinnir. Það gildir einu hvort um er að ræða innkaup eða viðgerðir á 

húsnæði; það sem karlinn sinnir er alltaf skilgreint sem þungu störfin. Það sem er athyglisvert við 

niðurstöður Carinar Holmberg er að verkaskipting ungra barnlausra para felur í sér greinilega 

staðfestingu karls og konu hvort á öðru sem kynverum samkvæmt hefðbundnum staðalímyndum 

um hlutverk kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir, 2000:119). 

Það kom skýrt fram í rannsókn Holmberg að karlar hafa jafnan undirtökin og þegar samið er um 

verkaskiptingu á heimilinu er samningsstaðan ójöfn. Það er frekar kvennanna að halda friðinn og 

leggja málin þannig upp að þau komi til umræðu (Þorgerður Einarsdóttir, 2000:121). Þessar 

niðurstöður Carinar Holmberg eiga mikinn samhljóm með niðurstöðum Berglindar Rósar 

Magnúsdóttur (2003). Strákarnir eru gjarnan leiðtogarnir í skólastofunni og stúlkurnar styðja við 

bakið á þeim. Leiðtoga- og greindarorðræðan er svo samofin drengjunum að meira að segja 

stúlkurnar sem fá hæstu einkunnirnar telja allar að strákarnir séu þeir klárustu þrátt fyrir að þeir 

fái lægri einkunnir (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003:142-143). 

2.4. Jafnrétti og uppeldi 

Á undanförnum misserum hefur mikið verið rætt um þann mikla fjölda kvenkennara sem nú 

starfar innan grunnskólans (sjá t.d. Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Að sumra mati er þetta vandamál innan skólakerfisins og orsök þeirrar staðreyndar að drengjum 
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gengur verr í skólum en stúlkum. Til að mynda fannst fyrrum menntamálaráðherra, Birni 

Bjarnasyni, full ástæða árið 1997 til þess að halda sérstaka ráðstefnu, ‘Strákar í skólum’, um hinn 

meinta vanda drengja í grunnskólum. Ekki hefur enn verið haldin ráðstefna um ‘Stúlkur í 

skólum’. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) heldur því þó fram að málið sé ekki svo einfalt. 

Hann sýnir fram á það að langt sé í land fyrir stúlkur þó ljóst sé að þær hafa verið að sækja í sig 

veðrið í skólakerfi Vesturlanda síðustu áratugina. Hann bendir á að blessunarlega séu það 

einungis sumir drengja sem eiga í vanda í skólum og jafnframt eiga sumar stúlkur við vanda að 

etja þar. Skólakerfið er byggt upp af körlum fyrir karla og almenn skólaganga stúlkna á sér ekki 

svo langa sögu. Söguleg skoðun á skólagöngu kynjanna sýnir að stúlkum hefur alltaf gengið 

betur á prófum en drengjum. Þær hættu hins vegar snemma námi til að gerast húsmæður, en 

drengirnir héldu áfram og því tók í raun enginn eftir árangri stúlknanna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004:27-31). 

Það má ljóst vera að þrátt fyrir að stúlkur fái hærri meðaleinkunn á prófum í grunnskóla skilar 

það þeim hvorki jafnháum launum og körlum né jöfnum tækifærum á vinnumarkaði. Það má 

jafnvel draga þá ályktun að siðprýði stúlkna, háttvísi þeirra og þægð séu meira vandamál en ólæti 

drengjanna. Því meðan stúlkum er umbunað fyrir þessa hegðun fá þær ekki nauðsynlega þjálfun 

til að ná árangri í framtíðinni í samfélagi sem þar sem hið karllæga er normið og hið kvenlega 

eru hin gildin (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003). Dregið hefur verið í efa að skólinn sé of 

kvenlæg stofnun eingöngu vegna þess að viðvera kvenna er þar áberandi. Í takt við lóðrétta 

tilhögun vinnumarkaðar er meirihluta skóla- og fræðslustofnanna enn stýrt af körlum. Berglind 

Rós (2003) komst að þessari niðurstöðu í rannsókn sinni og margar erlendar rannsóknar hafa 

einnig sýnt fram á að í skólunum eru það eiginleikar karlanna sem ráða virðingarstöðu nemenda. 

Það er athyglisvert að það er ekki eingöngu mikill þrýstingur frá jafnöldrum á ungmennin að 

samsama sig þeim eiginleikum sem taldir eru einkenna hið líffræðilega kyn einstaklinganna. 

Bandaríska fræðikonan Emily Kane hefur gert athyglisverðar rannsóknir á hugmyndum foreldra 

og upplifun þeirra á kyngervi barna sinna. Þar kemur mjög skýrt fram að mörk drengjanna hvað 

varðar leiki eru miklu skýrari en mörk stúlknanna. Það er foreldrunum áhyggjuefni ef drengirnir 

teygja sig of mikið í átt að hefðbundnum stúlknaleikjum á meðan að stúlkurnar fá miklu meira 

svigrúm til þess að taka þátt í strákaleikjum (Kane, 2006:171-174). 
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Fram kom í viðtölum sem Kane tók við foreldra barna á leikskólaaldri að kynjamótunin er mjög 

skýr af hálfu foreldranna innan fjölskyldunnar, sérstaklega hvað varðar drengina. Ef synirnir 

sýndu áhuga á og höfðu ánægju af því að leika sér í „stelpuleikjum“ vakti það nokkrar áhyggjur 

foreldra þeirra. Mæðurnar höfðu áhyggjur af því hvernig samfélagið brygðist við því að drengir 

þeirra lékju sér í stelpuleikum og sýndu þá af sér kvenlega hegðun. Feðurnir höfðu ekki eins 

miklar áhyggjur af viðbrögðum samfélagsins en það kom mjög skýrt fram í máli þeirra að þeir 

töldu sig bera mikla ábyrgð á því að ala upp karlmenn. Þess vegna það olli þeim miklum 

áhyggjum ef drengir þeirra voru of hallir undir stelpuleiki og stelpuleikföng eða sýndu yfir höfuð 

tilhneigingu til þess að vera of kvenlegir að mati feðranna. Ástæða þessa var ekki síst hættan á að 

drengirnir sýndu af sér hegðun sem hugsanlega gæti átt samhljóm með staðalímyndum um 

samkynhneigð. Foreldrar, sérstaklega feður, virtust sjá mikla ástæðu til þess að óttast verulega og 

hreinlega grípa inn í ef drengirnir þeirra léku sér of mikið í stelpuleikjum (Kane, 2006:159-165). 

Það að vera stelpustrákur er mun skelfilegra fyrirbrigði í hugum foreldra en að vera strákastelpa. 

Þetta viðhorf er í rauninni ákaflega lýsandi fyrir þá stöðu í samfélaginu sem lýst hefur verið hér á 

undan; kvenleg gildi eru annars flokks gildi. Karlmennskan og þau viðmið sem tengjast 

karlmennsku eru upphafin, ekki bara í grunnskólunum líkt og kom fram í rannsókn Berglindar 

Rósar (2003), heldur í samfélaginu öllu og viðhorf foreldra til stelpu- og strákaleikja 

endurspeglar í raun þessar hugmyndir. Kane segir svör foreldranna sýna að í raun telji þau 

karllægu gildin og kvenlægu gildin ekki meðfædd heldur bera þau ábyrgð á að móta börnin sín 

samkvæmt hugmyndum samfélagsins um kynhlutverk (Kane, 2006:163). 

Þessi stífa kynjamótun sem foreldrarnir telja sig bera ábyrgð á helst í hendur við þröngan stakk 

karlmennskunnar og þá staðreynd hversu virk við erum öll í að viðhalda og móta hina 

karlmannlegu hugveru. Karlmennska er gildishlaðið hugtak og byggir gjarnan á líkamlegum 

yfirburðum, rökvísi, aga og hlutlægni og er auk þess tengt völdum. Kvenleiki er þá andstaða 

karlmennskunnar og byggir á fjarveru frá völdum, líkamlegum veikleika og umhyggjusemi. 

Margt fræðafólk hefur bent á það hversu staðalmyndir um karlmennsku sníði drengjum þröngan 

stakk hegðunar og séu í raun beinlínis heftandi fyrir drengi sem eru að móta tilveru sína (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004:58-63). 

Það kom þó fram í viðtalsrannsókn Kane að mörgum foreldrum fannst eðlilegt að börn þeirra 

skiptu vinnuskyldu á heimilum eftir að hafa sjálf stofnað heimili þau. Að því leyti fannst flestum 
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þeirra eðlilegt að strákarnir lékju sér í „stelpuleikjum“ og fengju í gegnum leikinn þjálfun til 

framtíðar. Líkt og fram kemur hér á undan eru þeim sett skýr mörk og foreldrarnir hika ekki við 

að grípa inn í og beina leikjum drengjanna inn á karlmannlegri brautir ef svo bar undir (Kane, 

2006:159-165). Það er athyglisvert hvernig svona tvíræð skilaboð um hlutverk drengjanna sem 

karlmanna og sem þátttakenda í eigin heimili komast til skila til ungmenna. 

3. Rannsóknir og aðferðir 
Þær niðurstöður sem hér fara á eftir eru að meginhluta unnar upp úr þremur rannsóknum sem 

lagðar voru fyrir á mismunandi tímabilum; Ungt fólk ´92, Jafnrétti í íslensku samfélagi – ímyndir 

og raunveruleiki og Heilsa og lífskjör skólanema. Ungt fólk ’92 og Heilsa og lífskjör skólanema 

eru rannsóknir sem lagðar voru fyrir í grunnskólum landsins, en Jafnrétti í íslensku samfélagi – 

ímyndir og raunveruleiki var lögð fyrir úrtak fólks á aldrinum 18-75 ára. Við úrvinnslu gagnanna 

var notað tölfræðiforritið SPSS og gerðar voru tvíhliða tíðnitöflur til að bera saman viðhorf 

kynjanna og ólíkra aldurshópa. Annars vegar eru borin saman, eftir kyni, jafnréttisviðhorf þeirra 

15-16 ára unglingar sem þátt tóku í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema vorið 2006 og 

þess hóps 18-75 ára fólks sem þátt tók í Jafnrétti í íslensku samfélagi – ímyndir og raunveruleiki 

haustið 2003. Hins vegar eru borin saman viðhorf unglinga sem voru 15-16 ára vorið 1992 og 

tóku þátt í rannsókninni Ungt fólk ’92 og unglinga sem voru á þessum sama aldri vorið 2006 og 

tóku þá þátt í rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema. Spurt var um hugmyndir um eðlilega 

skiptingu á húsverkum heimilisins á milli maka. Sá munur sem fram kom á svörum 

ungmennanna á milli tímabila er í tvíhliða tíðnitöflum að teknu tillitir til kyns. 

3.1. Ungt fólk ‘92 

Árið 1992 var lögð fyrir alla þáverandi nemendur í 10. bekkjum íslenskra grunnskóla rannsóknin 

‘Ungt fólk ‘92 og meðal annars voru þeir spurðir um hugmyndir til verkaskiptingar á heimilum. 

Rannsóknin var unnin á vegum Rannsóknarstofnunar uppeldis- og menntamála í samvinnu við 

menntamálaráðuneyti, dómsmálaráðuneyti, Íþrótta- og tómstundaráð Reykjavíkur, 

Byggðastofnun og Æskulýðsráð ríkisins. Rannsókninni stýrði Þórólfur Þórlindsson. Henni var 

ætlað að tengja saman einstök svið æskulýðsrannsókna og draga þannig upp heildstæðari mynd 

af högum og líðan íslenskra ungmenna með því að skoða samspil ólíkra þátta.  
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Rannsóknin Ungt fólk ’92 var auk 10. bekkjar lögð fyrir alla 8. og 9. bekkinga landsins 12. mars 

1992, einnig var hún lögð fyrir í öllum framhaldsskólum landsins. Umfang spurningalistanna tók 

tillit til aldurs svarenda, það er lengsti spurningalistinn var lagður fyrir framhaldsskólanemana. 

Meðal þess sem var kannað var tómstundaiðkun, viðhorf til skóla, framtíðaráform, andleg líðan, 

sjálfsmorðshugleiðingar og vímuefnanotkun. Hér verður eingöngu unnið með svör 10. bekkinga 

þar sem þeir voru spurðir um viðhorf sitt til eðlilegrar verkaskiptingar inni á heimilum. Alls 

svöruðu 3540 nemendur könnuninni og var svarhlutfall á bilinu 80-90%. Hér var í fyrsta sinn 

lögð fyrir íslensk ungmenni spurning er varðaði viðhorf þeirra til eðlilegrar verkaskiptingar inni 

á heimilum miðað við það að bæði konan og karlinn ynnu utan heimilis. 

3.2. Jafnrétti í íslensku samfélagi - ímyndir og raunveruleiki 

Á haustmánuðum 2003 lagði Gallup-IMG viðamikla viðhorfskönnun um jafnrétti kynjanna fyrir 

1200 einstaklinga á aldrinum 18 til 75 ára. Svarhlutfallið í þeirri könnun var 63%. Könnunin var 

unnin fyrir Rannsóknarstofu í kvenna- og kynjafræðum (Rikk) við Háskóla Íslands í samstarfi 

við nefnd um efnahagsleg völd kvenna. Hún var styrkt af félagsmálaráðuneyti, Jafnréttisstofu, 

Nýsköpunarsjóði námsmanna og IMG-Gallup. Rannsókninni stýrði Rósa Erlingsdóttir. Markmið 

verkefnisins var að semja og prófa viðhorfskönnun um jafnrétti kynjanna í íslensku samfélagi. 

Hugmyndafræði rannsóknarinnar byggir á aðferðafræðilegri samþættingu sem gerir ráð fyrir að 

aðgerðir á sviði jafnréttismála séu metnar og mældar út fram hlutlægum mælistikum. Hér á landi 

hefur lítið farið fyrir slíkum úttektum og var þessari rannsókn ætlað að breyta því. 

Viðhorfskönnunin er hluti af stærri rannsókn sem ber yfirskriftina Jafnrétti í íslensku samfélagi – 

ímyndir og raunveruleiki sem unnin er hjá Rikk. Helstu efnisflokkar hennar eru: almenn viðhorf 

til stöðu kvenna og karla, reynsla af vinnumarkaði, samhæfing vinnu og einkalífs, kynferðisleg 

áreitni og viðhorf til mála sem eru ofarlega á baugi í jafnréttisumræðunni. Góðfúslegt leyfi var 

gefið frá Gallup til notkunar á nokkrum spurningum úr rannsókninni til að notkunar í rannsókn 

meðal íslenskra 10. bekkinga til að kanna stöðu karla og kvenna. Sex spurningar urðu fyrir 

valinu sem ætlað er að meta viðhorf til almennrar stöðu og launa kynjanna á vinnumarkaði og 

einnig spurningar er varða verkaskiptingu kvenna og karla inni á heimilum og hæfni þeirra til að 

koma að umönnun barna sinna.  
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3.3. Heilsa og lífskjör skólanema 

Í febrúar 2006 var lögð fyrir í fyrsta sinn á Íslandi rannsóknin Heilsa og lífskjör skólanema. Um 

er að ræða íslenskan hluta alþjóðlegrar rannsóknar sem unnin er að tilstuðlan Alþjóða 

heilbrigðisstofnunarinnar (WHO) og nefnist Health Behaviour in School-aged Children (HBSC). 

Hér á landi er rannsóknin samvinnuverkefni Háskólans á Akureyri (HA) og Lýðheilsustöðvar og 

henni stýrir Þóroddur Bjarnason. Rannsóknin er eitt viðamesta verkefni samtímans á sviði heilsu 

og heilsutengdrar hegðunar ungs fólks. Verkefnið hófst árið 1983 með þátttöku fimm landa og 

hefur verið endurtekið með fjögurra ára millibili síðan og fer þeim löndum er taka þátt í 

rannsókninni stöðugt fjölgandi. Um 40 lönd tóku þátt í þeirri fyrirlögn sem fram fór veturinn 

2006. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að auka þekkingu og skilning á heilsu og lífskjörum 

ungs fólks með reglulegri alþjóðlegri samanburðarrannsókn. Staðlaðir spurningalistar voru lagðir 

fyrir nemendur í 6. bekk, 8. bekk; og 10. bekk samkvæmt rannsóknaráætlun verkefnisins. 

Svarhlutfallið í rannsókninni var 86%. Viðfangsefni rannsóknarinnar eru víðtæk en spurt er um 

lífsstíl, næringu, matmálstíma, hreyfingu, tómstundir, líðan, félagsleg tengsl og umhverfi 

nemenda auk þess sem spurt er um ýmsa áhættuhegðun. 

Líkt og í rannsókninni Ungt fólk ’92 verður hér í þessu verkefni einungis unnið með svör 10. 

bekkinga, en lengd listanna tók mið af aldri þátttakenda. Alls voru 4376 nemendur í 10. bekk 

vorið 2006 en fyrir árganginn voru lagðar tvær gerðir spurningalista. Annars vegar spurningalisti 

sem einungis var byggður á spurningum frá HBSC og hins vegar listi þar sem einnig voru settar 

inn spurningar frá rannsóknarteymi og spurningar sem skera áttu úr um aðferðafræðileg atriði. 

Þær spurningar sem unnið er með hér voru lagðar fyrir helming nemenda í 10. bekk og svöruðu 

alls 2022 nemendur listanum. Í öllum skólum landsins sáu bekkjarkennarar um fyrirlögnina að 

undanskildum tveimur en þar sá fólk á vegum rannsóknarinnar um fyrirlagnir. Sú aðferð að 

kennarar sjái um fyrirlagnir slíkra rannsókna hefur gefið góða raun og komið hefur fram í 

rannsóknum að það virðist ekki hafa áhrif á svörun nemenda að kennari sjái um fyrirlögn og 

yfirsetu í rannsóknum sem þessum (Þóroddur Bjarnason, 1995:558). 
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4. Niðurstöður 

Í fyrri hluta kaflans eru borin saman viðhorf 15

myndunum) og fullorðinna einstaklinga á aldrinum 18

Spurt var um almennt viðhorf svarenda til íslensks vinnumarkaðs og stöðu kynjanna þar. Þá var 

einnig spurt um viðhorf til barnauppeldis og verkaskiptingar á heimili að teknu tilliti

borin saman svör unglinganna og þeirra sem fullorðnir eru.

4.1. Viðhorf unglinga til vinnumarkaðar í samanburði við fullorðna

Mynd 

Þessi spurning felur í sér almennt mat þátttakenda á 

tíma er þeir svara spurningunni. Má sjá á þessum niðurstöðum að allir aldurshópar og bæði karlar 

og konur telja að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt aðeins betri eða mun betri en staða 

kvenna. Mynd 1 sýnir að fullorðnar konur á aldrinum 18

staða karla í íslensku samfélagi sé mun betri eða aðeins betri en kvenna. Rúmlega 90% þeirra 

halda slíku fram og má velta því upp hvort það sé vegna fenginnar reynslu úr atvinnulífi

öðrum ástæðum. Nokkuð færri stúlkur telja að staða karla sé betri en fullorðnar konur eða 82% 

og er munurinn marktækur (χ2

samfélaginu sé almennt betri en staða kvenna eða 76%. Þa

helst finna meðal drengja í 10. bekk en 35% þeirra telja að um slíka stöðu sé að ræða eða telja 
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Í fyrri hluta kaflans eru borin saman viðhorf 15-16 ára unglinga (drengir og stúlkur á 

ullorðinna einstaklinga á aldrinum 18-75 ára (konur og karlar á myndunum). 

Spurt var um almennt viðhorf svarenda til íslensks vinnumarkaðs og stöðu kynjanna þar. Þá var 

einnig spurt um viðhorf til barnauppeldis og verkaskiptingar á heimili að teknu tilliti

borin saman svör unglinganna og þeirra sem fullorðnir eru. 

Viðhorf unglinga til vinnumarkaðar í samanburði við fullorðna

Mynd 1. Mat á stöðu kynjanna í samfélaginu 

Þessi spurning felur í sér almennt mat þátttakenda á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi á þeim 

tíma er þeir svara spurningunni. Má sjá á þessum niðurstöðum að allir aldurshópar og bæði karlar 

og konur telja að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt aðeins betri eða mun betri en staða 

ir að fullorðnar konur á aldrinum 18-75 ára eru frekast á þeirri skoðun að 

staða karla í íslensku samfélagi sé mun betri eða aðeins betri en kvenna. Rúmlega 90% þeirra 

halda slíku fram og má velta því upp hvort það sé vegna fenginnar reynslu úr atvinnulífi

öðrum ástæðum. Nokkuð færri stúlkur telja að staða karla sé betri en fullorðnar konur eða 82% 

χ2= 15,87;1 p<0,001). Fleiri fullorðnir karlar telja að staða karla í 

samfélaginu sé almennt betri en staða kvenna eða 76%. Það mat að staða kynjanna sé jöfn má 

helst finna meðal drengja í 10. bekk en 35% þeirra telja að um slíka stöðu sé að ræða eða telja 
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16 ára unglinga (drengir og stúlkur á 

75 ára (konur og karlar á myndunum). 

Spurt var um almennt viðhorf svarenda til íslensks vinnumarkaðs og stöðu kynjanna þar. Þá var 

einnig spurt um viðhorf til barnauppeldis og verkaskiptingar á heimili að teknu tilliti til launa og 

Viðhorf unglinga til vinnumarkaðar í samanburði við fullorðna 

 

stöðu kynjanna í íslensku samfélagi á þeim 

tíma er þeir svara spurningunni. Má sjá á þessum niðurstöðum að allir aldurshópar og bæði karlar 

og konur telja að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt aðeins betri eða mun betri en staða 

75 ára eru frekast á þeirri skoðun að 

staða karla í íslensku samfélagi sé mun betri eða aðeins betri en kvenna. Rúmlega 90% þeirra 

halda slíku fram og má velta því upp hvort það sé vegna fenginnar reynslu úr atvinnulífinu eða af 

öðrum ástæðum. Nokkuð færri stúlkur telja að staða karla sé betri en fullorðnar konur eða 82% 

= 15,87;1 p<0,001). Fleiri fullorðnir karlar telja að staða karla í 

ð mat að staða kynjanna sé jöfn má 

helst finna meðal drengja í 10. bekk en 35% þeirra telja að um slíka stöðu sé að ræða eða telja 
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stöðu kvenna betri en karla. Munurinn er marktækur á viðhorfum milli aldurshópa karlanna (

12,92;1 p<0,001). 

Mynd 2. Íslenskur vinnumarkaður og mat svarenda á launamun kynjanna.

Á mynd 2 er verið að leita eftir mati svarenda á stöðunni á íslenskum vinnumarkaði og þessi 

spurning er því afmarkaðri en sú fyrsta. Í svörunum við þessari spurningu sést að a

aldurshópar og bæði kynin telja að karlar hafi hærri laun en konur á vinnumarkaði fyrir 

sambærileg störf og á grunni sambærilegrar menntunar. Það er athyglisvert að sjá að karlar og 

konur í öllum aldurshópum eru svo að segja upp á prósentu sammála um 

Munurinn á milli aldurs er ekki marktækur, hvorki hjá körlum (

(χ2= 0,01;1 p>0,05). Viðhorf þeirra yngri gætu endurspeglað þá miklu umræðu sem fram hefur 

farið um launamun kynjanna og gæti skýrt þá staðreyn

svörum þátttakenda en í öðrum spurningum.
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stöðu kvenna betri en karla. Munurinn er marktækur á viðhorfum milli aldurshópa karlanna (

. Íslenskur vinnumarkaður og mat svarenda á launamun kynjanna.

Á mynd 2 er verið að leita eftir mati svarenda á stöðunni á íslenskum vinnumarkaði og þessi 

spurning er því afmarkaðri en sú fyrsta. Í svörunum við þessari spurningu sést að a

aldurshópar og bæði kynin telja að karlar hafi hærri laun en konur á vinnumarkaði fyrir 

sambærileg störf og á grunni sambærilegrar menntunar. Það er athyglisvert að sjá að karlar og 

konur í öllum aldurshópum eru svo að segja upp á prósentu sammála um 

Munurinn á milli aldurs er ekki marktækur, hvorki hjá körlum (χ2= 0,06;1 p>0,05) né hjá konum 

= 0,01;1 p>0,05). Viðhorf þeirra yngri gætu endurspeglað þá miklu umræðu sem fram hefur 

farið um launamun kynjanna og gæti skýrt þá staðreynd að hér er minni kynslóðamunur á 

svörum þátttakenda en í öðrum spurningum. 
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stöðu kvenna betri en karla. Munurinn er marktækur á viðhorfum milli aldurshópa karlanna (χ2= 

 

. Íslenskur vinnumarkaður og mat svarenda á launamun kynjanna. 

Á mynd 2 er verið að leita eftir mati svarenda á stöðunni á íslenskum vinnumarkaði og þessi 

spurning er því afmarkaðri en sú fyrsta. Í svörunum við þessari spurningu sést að allir 

aldurshópar og bæði kynin telja að karlar hafi hærri laun en konur á vinnumarkaði fyrir 

sambærileg störf og á grunni sambærilegrar menntunar. Það er athyglisvert að sjá að karlar og 

konur í öllum aldurshópum eru svo að segja upp á prósentu sammála um launamun kynjanna. 

= 0,06;1 p>0,05) né hjá konum 

= 0,01;1 p>0,05). Viðhorf þeirra yngri gætu endurspeglað þá miklu umræðu sem fram hefur 

d að hér er minni kynslóðamunur á 
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Mynd 3. Möguleikar kynjanna á íslenskum vinnumarkaði.

Á mynd 3 er einnig verið að spyrja um mat á vinnumarkaði. Af svörum við þessari spurningu má 

sjá að þátttakendur eru almennt sammála um að karlar hafi meiri möguleika á vinnumarkaði en 

konur og svörin hér eru því í samræmi við svör í fyrri spurningum. Þegar spurt var um launamun 

kynjanna hér að framan voru allir svarendur mjög meðvitaðir um að karlar haf

konur. Líklegt er að sú staðreynd endurspeglist á mynd 3 sem kemur þá niður á möguleikum 

kvenna á vinnumarkaði. Það sem er eftirsóknarvert í íslensku samfélagi er að fá há laun og hafa 

völd og kannanir sýna að staða kvenna er ekki eins ster

grein fyrir þó fleiri telji að konur og karlar hafi jafna möguleika en telja þau hafa jafnhá laun. 

Eins og sést á mynd 3 er svörunin er meiri kynjamunur en þegar spurt var um sambærileg laun. 

Marktækur munur er á svörum fullorðinna kvenna sem fleiri telja möguleika karla vera meiri en 

15-16 ára stúlkur (χ2= 0,22;1 p>0,05). Það er athyglisvert að konur í þeim aldurshópi sem komin 

er út á vinnumarkaðinn telja flestar svarenda að möguleikar karla á vinnumarkaði séu me

kvenna. Það er aftur á móti ekki marktækur munur á hugmyndum fullorðinna karla og drengja 

15-16 ára um hugmyndir þeirra um stöðu kynjanna á vinnumarkaði (

4.2. Kynjahlutverk og fjölskyldan

Eftirfarandi spurningar falast eftir viðhorf

heimilum og hæfni og þátttöku foreldra í umönnum og uppeldi barna sinna. Þær gefa tækifæri til 

að meta gildi tímaspursmálskenningarinnar. Sem felur í sér það viðhorf að jafnrétti sé náð í 
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. Möguleikar kynjanna á íslenskum vinnumarkaði.

Á mynd 3 er einnig verið að spyrja um mat á vinnumarkaði. Af svörum við þessari spurningu má 

þátttakendur eru almennt sammála um að karlar hafi meiri möguleika á vinnumarkaði en 

konur og svörin hér eru því í samræmi við svör í fyrri spurningum. Þegar spurt var um launamun 

kynjanna hér að framan voru allir svarendur mjög meðvitaðir um að karlar haf

konur. Líklegt er að sú staðreynd endurspeglist á mynd 3 sem kemur þá niður á möguleikum 

kvenna á vinnumarkaði. Það sem er eftirsóknarvert í íslensku samfélagi er að fá há laun og hafa 

völd og kannanir sýna að staða kvenna er ekki eins sterk og karla. Því virðast svarendur gera sér 

grein fyrir þó fleiri telji að konur og karlar hafi jafna möguleika en telja þau hafa jafnhá laun. 

Eins og sést á mynd 3 er svörunin er meiri kynjamunur en þegar spurt var um sambærileg laun. 

svörum fullorðinna kvenna sem fleiri telja möguleika karla vera meiri en 

= 0,22;1 p>0,05). Það er athyglisvert að konur í þeim aldurshópi sem komin 

er út á vinnumarkaðinn telja flestar svarenda að möguleikar karla á vinnumarkaði séu me

kvenna. Það er aftur á móti ekki marktækur munur á hugmyndum fullorðinna karla og drengja 

16 ára um hugmyndir þeirra um stöðu kynjanna á vinnumarkaði (χ2= 15,87;1 p<0,001).

Kynjahlutverk og fjölskyldan 

Eftirfarandi spurningar falast eftir viðhorfum eldri og yngri kynslóða til verkaskiptingar inni á 

heimilum og hæfni og þátttöku foreldra í umönnum og uppeldi barna sinna. Þær gefa tækifæri til 

að meta gildi tímaspursmálskenningarinnar. Sem felur í sér það viðhorf að jafnrétti sé náð í 
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. Möguleikar kynjanna á íslenskum vinnumarkaði. 

Á mynd 3 er einnig verið að spyrja um mat á vinnumarkaði. Af svörum við þessari spurningu má 

þátttakendur eru almennt sammála um að karlar hafi meiri möguleika á vinnumarkaði en 

konur og svörin hér eru því í samræmi við svör í fyrri spurningum. Þegar spurt var um launamun 

kynjanna hér að framan voru allir svarendur mjög meðvitaðir um að karlar hafa hærri laun en 

konur. Líklegt er að sú staðreynd endurspeglist á mynd 3 sem kemur þá niður á möguleikum 

kvenna á vinnumarkaði. Það sem er eftirsóknarvert í íslensku samfélagi er að fá há laun og hafa 

k og karla. Því virðast svarendur gera sér 

grein fyrir þó fleiri telji að konur og karlar hafi jafna möguleika en telja þau hafa jafnhá laun. 

Eins og sést á mynd 3 er svörunin er meiri kynjamunur en þegar spurt var um sambærileg laun. 

svörum fullorðinna kvenna sem fleiri telja möguleika karla vera meiri en 

= 0,22;1 p>0,05). Það er athyglisvert að konur í þeim aldurshópi sem komin 

er út á vinnumarkaðinn telja flestar svarenda að möguleikar karla á vinnumarkaði séu meiri en 

kvenna. Það er aftur á móti ekki marktækur munur á hugmyndum fullorðinna karla og drengja 

= 15,87;1 p<0,001). 

um eldri og yngri kynslóða til verkaskiptingar inni á 

heimilum og hæfni og þátttöku foreldra í umönnum og uppeldi barna sinna. Þær gefa tækifæri til 

að meta gildi tímaspursmálskenningarinnar. Sem felur í sér það viðhorf að jafnrétti sé náð í 
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samfélaginu eða sé um það bil að bresta á og komandi kynslóð beri með sér bjartari tíð fyrir 

jafnréttissinna. 

Mynd 4. Hæfni karla og kvenna til að annast uppeldi barna sinna.

Eðlishyggja hefur ávallt verið nokkuð hávær í allri umræðu um kynhlutv

sem andstæða þess að kynhlutverk séu félagslega og menningarlega mótuð. Konum eru þá 

gjarnan ætlaðir eiginleikar umhyggju og blíðu en körlunum eiginleikar rökvísi og hörku. Á mynd 

4 kemur fram mikill munur á svörum milli kynslóða og 

frá svörum hinna svarendanna. Sjá má að yfir 80% fullorðinna kvenna telja að kynin séu jafnhæf 

til þess að annast uppeldi barna en yfir 60% fullorðinna karla. Hér er nokkuð mikil munur á 

hugmyndum unglingsstúlkna og f

séu hæfari til að annast barnauppeldi en karlar. Munurinn er marktækur (

Ekki er marktækur munur á hugmyndum ungra og eldri karla um hæfni til kynjanna til 

barnauppeldis (χ2= 0,06;1 p>0,05) og almennt eru fleiri karlar sem telja konur betur fallnar til 

uppeldis á börnum en karlar. Þessi spurning er ólík þeim sem á undan hafa komið að því leyti að 

hún tengist meira einkalífi en hinu opinbera lífi og á myndinni sést ólíkt og m

kynslóðaskiptara mynstur en á fyrri myndum.
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a sé um það bil að bresta á og komandi kynslóð beri með sér bjartari tíð fyrir 

. Hæfni karla og kvenna til að annast uppeldi barna sinna.

Eðlishyggja hefur ávallt verið nokkuð hávær í allri umræðu um kynhlutv

sem andstæða þess að kynhlutverk séu félagslega og menningarlega mótuð. Konum eru þá 

gjarnan ætlaðir eiginleikar umhyggju og blíðu en körlunum eiginleikar rökvísi og hörku. Á mynd 

4 kemur fram mikill munur á svörum milli kynslóða og skera svör kvenna 18

frá svörum hinna svarendanna. Sjá má að yfir 80% fullorðinna kvenna telja að kynin séu jafnhæf 

til þess að annast uppeldi barna en yfir 60% fullorðinna karla. Hér er nokkuð mikil munur á 

hugmyndum unglingsstúlkna og fullorðinna kvenna en 24% fleiri unglingsstúlkur telja að konur 

séu hæfari til að annast barnauppeldi en karlar. Munurinn er marktækur (χ2

Ekki er marktækur munur á hugmyndum ungra og eldri karla um hæfni til kynjanna til 

= 0,06;1 p>0,05) og almennt eru fleiri karlar sem telja konur betur fallnar til 

uppeldis á börnum en karlar. Þessi spurning er ólík þeim sem á undan hafa komið að því leyti að 

hún tengist meira einkalífi en hinu opinbera lífi og á myndinni sést ólíkt og m

kynslóðaskiptara mynstur en á fyrri myndum. 
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a sé um það bil að bresta á og komandi kynslóð beri með sér bjartari tíð fyrir 

 

. Hæfni karla og kvenna til að annast uppeldi barna sinna. 

Eðlishyggja hefur ávallt verið nokkuð hávær í allri umræðu um kynhlutverk og jafnrétti og þá 

sem andstæða þess að kynhlutverk séu félagslega og menningarlega mótuð. Konum eru þá 

gjarnan ætlaðir eiginleikar umhyggju og blíðu en körlunum eiginleikar rökvísi og hörku. Á mynd 

skera svör kvenna 18-75 ára sig nokkuð 

frá svörum hinna svarendanna. Sjá má að yfir 80% fullorðinna kvenna telja að kynin séu jafnhæf 

til þess að annast uppeldi barna en yfir 60% fullorðinna karla. Hér er nokkuð mikil munur á 

ullorðinna kvenna en 24% fleiri unglingsstúlkur telja að konur 

χ2= 66,85;1 p<0,001). 

Ekki er marktækur munur á hugmyndum ungra og eldri karla um hæfni til kynjanna til 

= 0,06;1 p>0,05) og almennt eru fleiri karlar sem telja konur betur fallnar til 

uppeldis á börnum en karlar. Þessi spurning er ólík þeim sem á undan hafa komið að því leyti að 

hún tengist meira einkalífi en hinu opinbera lífi og á myndinni sést ólíkt og mun 

58%

Kynin eru jafnhæf/Karlar eru hæfari
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Mynd 5. Viðhorf til þess að sá maki sem hefur lægri laun taki meiri ábyrgð á heimilisstörfum.

Á mynd 5 sjást viðhorf svarenda til verkaskiptingar inni á heimilinu að teknu tilliti til 

Spurt var um hvort svarendur væru sammála eða ósammála því að það sé réttlát að sá maki sem 

hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum. Sjá má athyglisverðan mun á milli kynslóða 

þar sem 61-79% unglinganna eru frekar sammála eða frekar ósa

maki sem hefur lægri laun sjái frekar um heimilisstörfin. Um 66% fullorðinna karla og 73% 

fullorðinna kvenna eru því ósammála Marktækur munur er á viðhorfum drengja og fullorðinna 

karla en einungis 21% drengja sem voru 15

sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfunum (

marktækur munur á viðhorfum unglingsstúlkna og fullorðinna kvenna til verkaskiptingar á 

heimilum að teknu tillit til launa en aðeins 39% stúlkna er því mjög ósammála að sá sem er lægri 

launaður beri ábyrgð á heimilisstörfum (
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. Viðhorf til þess að sá maki sem hefur lægri laun taki meiri ábyrgð á heimilisstörfum.

Á mynd 5 sjást viðhorf svarenda til verkaskiptingar inni á heimilinu að teknu tilliti til 

Spurt var um hvort svarendur væru sammála eða ósammála því að það sé réttlát að sá maki sem 

hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum. Sjá má athyglisverðan mun á milli kynslóða 

79% unglinganna eru frekar sammála eða frekar ósammála því að réttlát sé að sá 

maki sem hefur lægri laun sjái frekar um heimilisstörfin. Um 66% fullorðinna karla og 73% 

fullorðinna kvenna eru því ósammála Marktækur munur er á viðhorfum drengja og fullorðinna 

karla en einungis 21% drengja sem voru 15-16 ára vorið 2006 eru mjög ósammála því að sá maki 

sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfunum (χ2= 218,60;1 p<0,001). Þá er einnig 

marktækur munur á viðhorfum unglingsstúlkna og fullorðinna kvenna til verkaskiptingar á 

til launa en aðeins 39% stúlkna er því mjög ósammála að sá sem er lægri 

launaður beri ábyrgð á heimilisstörfum (χ2= 118.51;1 p<0,001). 
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. Viðhorf til þess að sá maki sem hefur lægri laun taki meiri ábyrgð á heimilisstörfum. 

Á mynd 5 sjást viðhorf svarenda til verkaskiptingar inni á heimilinu að teknu tilliti til launa. 

Spurt var um hvort svarendur væru sammála eða ósammála því að það sé réttlát að sá maki sem 

hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum. Sjá má athyglisverðan mun á milli kynslóða 

mmála því að réttlát sé að sá 

maki sem hefur lægri laun sjái frekar um heimilisstörfin. Um 66% fullorðinna karla og 73% 

fullorðinna kvenna eru því ósammála Marktækur munur er á viðhorfum drengja og fullorðinna 

ra vorið 2006 eru mjög ósammála því að sá maki 

= 218,60;1 p<0,001). Þá er einnig 

marktækur munur á viðhorfum unglingsstúlkna og fullorðinna kvenna til verkaskiptingar á 

til launa en aðeins 39% stúlkna er því mjög ósammála að sá sem er lægri 

39%
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Mynd 6. Viðhorf til jafnrar þátttöku foreldra í uppeldi barna sinna.

Líkt og sést á svörum þátttakenda á mynd 6 eru karlar og konur í öllum aldurshópum nokkuð 

sammála um að feður eigi að taka þátt í umönnun barna sinna til jafns á við mæður þeirra, en yfir 

90% allra þátttakenda telja slíkt vera eðlilegt. Það er þó hér, líkt og í öðrum spurningum

drengirnir hafi til að bera hefðbundnari viðhorf til málaflokksins. Tæplega 60% þeirra eru mjög 

sammála því að þátttaka feðra eigi að vera jöfn á við þátttöku mæðra í uppeldi barna þeirra. 

Margir eru því frekar sammála og til samans eru 90% þeir

á þeim og fullorðnu körlunum er þó ekki marktækur (

samræmi við afstöðu þeirra sem kom fram á mynd 4 varðandi meiri hæfni kvenna til þess að 

annast uppeldi. Hér má sjá ólíka svöru

kynjanna til að til að annast uppeldi og í þessu svari er munurinn á þeim og fullorðnum konum 

ekki marktækur (χ2= 0,78;1 p>0,05). Í svari þeirra við þeirri spurningu kom fram miklu 

hefðbundnara viðhorf en fram kemur hér. Þrátt fyrir að 42% þeirri hafi talið konur hæfari til 

uppeldis á börnum finnst flestum þeirra eðlilegt að karlarnir taki jafnan þátt í umönnun þeirra.

4.3. Viðhorf unglinga samtímans í samanburði við unglinga fyrri tíma

Tvenns konar skýringar eru mögulegar á neikvæðari viðhorfum unglinganna til jafnréttismála en 

fullorðinna. Annars vegar gæti jákvæðara viðhorf til jafnréttis verið hluti af auknum þroska og 

reynslu. Viðhorfin geta breyst með aldrinum aukinni þátttöku í hinu opinbera líf
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. Viðhorf til jafnrar þátttöku foreldra í uppeldi barna sinna.

þátttakenda á mynd 6 eru karlar og konur í öllum aldurshópum nokkuð 

sammála um að feður eigi að taka þátt í umönnun barna sinna til jafns á við mæður þeirra, en yfir 

90% allra þátttakenda telja slíkt vera eðlilegt. Það er þó hér, líkt og í öðrum spurningum

drengirnir hafi til að bera hefðbundnari viðhorf til málaflokksins. Tæplega 60% þeirra eru mjög 

sammála því að þátttaka feðra eigi að vera jöfn á við þátttöku mæðra í uppeldi barna þeirra. 

Margir eru því frekar sammála og til samans eru 90% þeirra sammála staðhæfingunni. Munurinn 

á þeim og fullorðnu körlunum er þó ekki marktækur (χ2= 2.99;1 p>0,05). Svör drengjanna eru í 

samræmi við afstöðu þeirra sem kom fram á mynd 4 varðandi meiri hæfni kvenna til þess að 

annast uppeldi. Hér má sjá ólíka svörun á meðal stúlknanna miðað við afstöðu þeirra til hæfni 

kynjanna til að til að annast uppeldi og í þessu svari er munurinn á þeim og fullorðnum konum 

= 0,78;1 p>0,05). Í svari þeirra við þeirri spurningu kom fram miklu 

viðhorf en fram kemur hér. Þrátt fyrir að 42% þeirri hafi talið konur hæfari til 

uppeldis á börnum finnst flestum þeirra eðlilegt að karlarnir taki jafnan þátt í umönnun þeirra.

Viðhorf unglinga samtímans í samanburði við unglinga fyrri tíma

kýringar eru mögulegar á neikvæðari viðhorfum unglinganna til jafnréttismála en 

fullorðinna. Annars vegar gæti jákvæðara viðhorf til jafnréttis verið hluti af auknum þroska og 

reynslu. Viðhorfin geta breyst með aldrinum aukinni þátttöku í hinu opinbera líf
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. Viðhorf til jafnrar þátttöku foreldra í uppeldi barna sinna. 

þátttakenda á mynd 6 eru karlar og konur í öllum aldurshópum nokkuð 

sammála um að feður eigi að taka þátt í umönnun barna sinna til jafns á við mæður þeirra, en yfir 

90% allra þátttakenda telja slíkt vera eðlilegt. Það er þó hér, líkt og í öðrum spurningum, helst að 

drengirnir hafi til að bera hefðbundnari viðhorf til málaflokksins. Tæplega 60% þeirra eru mjög 

sammála því að þátttaka feðra eigi að vera jöfn á við þátttöku mæðra í uppeldi barna þeirra. 

ra sammála staðhæfingunni. Munurinn 

= 2.99;1 p>0,05). Svör drengjanna eru í 

samræmi við afstöðu þeirra sem kom fram á mynd 4 varðandi meiri hæfni kvenna til þess að 

n á meðal stúlknanna miðað við afstöðu þeirra til hæfni 

kynjanna til að til að annast uppeldi og í þessu svari er munurinn á þeim og fullorðnum konum 

= 0,78;1 p>0,05). Í svari þeirra við þeirri spurningu kom fram miklu 

viðhorf en fram kemur hér. Þrátt fyrir að 42% þeirri hafi talið konur hæfari til 

uppeldis á börnum finnst flestum þeirra eðlilegt að karlarnir taki jafnan þátt í umönnun þeirra. 

Viðhorf unglinga samtímans í samanburði við unglinga fyrri tíma 

kýringar eru mögulegar á neikvæðari viðhorfum unglinganna til jafnréttismála en 

fullorðinna. Annars vegar gæti jákvæðara viðhorf til jafnréttis verið hluti af auknum þroska og 

reynslu. Viðhorfin geta breyst með aldrinum aukinni þátttöku í hinu opinbera lífi og með stofnun 
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eigin heimilis. Hins vegar gæti verið um árgangamun að ræða. Hugsanlegt er að eldra fólkið hafi 

líka verið jafnréttissinnaðra sem unglingar. Ekki er hægt að skera úr um það með óyggjandi hætti 

nú. Hins vegar er hægt að bera viðhorf ungling

árum. Ef viðhorf unglinganna á þessum tímum eru svipuð styður það kenninguna um áhrif 

þroska og reynslu. Séu viðhorfin neikvæðari nú styður það kenninguna um íhaldsamari viðhorf 

unglinga í dag en vorið 1992. 

4.4. Hin hefðbundnu kvenhlutverk?

Mynd 7. Eðlileg skipting hjóna á umsjón með þvotti heimilisins.

Á mynd 7 má sjá nokkrar breytingar á viðhorfum ungmenna frá því 1992. Mun fleiri drengir og 

stúlkur sem voru nemendur í 10. bekk grunnskóla 

alltaf eða frekar um þvott á fatnaði á heimilinu. Árið 1992 taldi 53% drengja og 71% stúlkna að 

eðlilegt væri að hjón skiptu jafnt á milli sín umsjón með þvotti á fatnaði á heimilinu. Það viðhorf 

var hins vegar nokkuð öðruvísi hjá drengjum í 10. bekk 2006 en 57% þeirra telur eðlilegt að 

eiginkonan sjái alltaf eða frekar um þvottinn og er munurinn á milli árganganna marktækur (

28.33;1 p<0,001). Á mynd 7 er athyglisvert að sjá að þeim stúlkum sem finnst eðlileg

eiginkonan sjái frekar um að þvo þvott á heimilinu fjölgar úr 29% árið 1992 í 45% árið 2006 og 

á milli stúlknanna í þessum árgöngum er marktækur munur líkt og hjá drengjunum (

p<0,001). Líkt og 1992 er vart mælanlegur sá fjöldi sem telur þa

eiginmanna að sinna þvottum heimilisins.
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líka verið jafnréttissinnaðra sem unglingar. Ekki er hægt að skera úr um það með óyggjandi hætti 

nú. Hins vegar er hægt að bera viðhorf unglinganna 2006 saman við viðhorf unglinga fyrir 14 

árum. Ef viðhorf unglinganna á þessum tímum eru svipuð styður það kenninguna um áhrif 

þroska og reynslu. Séu viðhorfin neikvæðari nú styður það kenninguna um íhaldsamari viðhorf 
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. Eðlileg skipting hjóna á umsjón með þvotti heimilisins.

Á mynd 7 má sjá nokkrar breytingar á viðhorfum ungmenna frá því 1992. Mun fleiri drengir og 

stúlkur sem voru nemendur í 10. bekk grunnskóla vorið 2006 telja eðlilegt að eiginkonan sjái 

alltaf eða frekar um þvott á fatnaði á heimilinu. Árið 1992 taldi 53% drengja og 71% stúlkna að 

eðlilegt væri að hjón skiptu jafnt á milli sín umsjón með þvotti á fatnaði á heimilinu. Það viðhorf 

nokkuð öðruvísi hjá drengjum í 10. bekk 2006 en 57% þeirra telur eðlilegt að 

eiginkonan sjái alltaf eða frekar um þvottinn og er munurinn á milli árganganna marktækur (

28.33;1 p<0,001). Á mynd 7 er athyglisvert að sjá að þeim stúlkum sem finnst eðlileg

eiginkonan sjái frekar um að þvo þvott á heimilinu fjölgar úr 29% árið 1992 í 45% árið 2006 og 

á milli stúlknanna í þessum árgöngum er marktækur munur líkt og hjá drengjunum (

p<0,001). Líkt og 1992 er vart mælanlegur sá fjöldi sem telur það alltaf eða frekar hlutverk 

eiginmanna að sinna þvottum heimilisins. 
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eigin heimilis. Hins vegar gæti verið um árgangamun að ræða. Hugsanlegt er að eldra fólkið hafi 

líka verið jafnréttissinnaðra sem unglingar. Ekki er hægt að skera úr um það með óyggjandi hætti 

anna 2006 saman við viðhorf unglinga fyrir 14 

árum. Ef viðhorf unglinganna á þessum tímum eru svipuð styður það kenninguna um áhrif 

þroska og reynslu. Séu viðhorfin neikvæðari nú styður það kenninguna um íhaldsamari viðhorf 

 

. Eðlileg skipting hjóna á umsjón með þvotti heimilisins. 

Á mynd 7 má sjá nokkrar breytingar á viðhorfum ungmenna frá því 1992. Mun fleiri drengir og 
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Mynd 8

Nokkuð ólíka mynd má sjá þegar ungmennin eru spurð um hvers það sé að sjá um matargerð á 

heimilinu. Árið 1992 töldu tæplega 90% stúlkna að hjón ættu að skipta matargerð á heimili jafnt 

á milli sín. Árið 2006 er enn mikill meirihluti stúlkna sama sinnis en þó eru 18% stúlkna nú sem 

telja það í verkahring kvennanna að sjá um matargerð en þær voru 11% árið 1992. 

marktækur (χ2= 18,44;1 p<0,001). Sama tilhneiging er hjá drengjunum, hlutfallslega fleiri 

drengir í 10. bekk 1992 telja að hjón eigi að skipta jafnt með sér eldamennsku heimilisins heldur 

en drengir sem voru nemendur í 10. bekk 2006. Munurinn á

lítill til þess að teljast marktækur (
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8. Verkaskipting hjóna við matargerð heimilisins. 

Nokkuð ólíka mynd má sjá þegar ungmennin eru spurð um hvers það sé að sjá um matargerð á 

992 töldu tæplega 90% stúlkna að hjón ættu að skipta matargerð á heimili jafnt 

á milli sín. Árið 2006 er enn mikill meirihluti stúlkna sama sinnis en þó eru 18% stúlkna nú sem 

telja það í verkahring kvennanna að sjá um matargerð en þær voru 11% árið 1992. 

= 18,44;1 p<0,001). Sama tilhneiging er hjá drengjunum, hlutfallslega fleiri 

drengir í 10. bekk 1992 telja að hjón eigi að skipta jafnt með sér eldamennsku heimilisins heldur 

en drengir sem voru nemendur í 10. bekk 2006. Munurinn á milli árganga drengjanna er þó of 

lítill til þess að teljast marktækur (χ2= 2,30;1 p>0,05).  
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Nokkuð ólíka mynd má sjá þegar ungmennin eru spurð um hvers það sé að sjá um matargerð á 

992 töldu tæplega 90% stúlkna að hjón ættu að skipta matargerð á heimili jafnt 

á milli sín. Árið 2006 er enn mikill meirihluti stúlkna sama sinnis en þó eru 18% stúlkna nú sem 

telja það í verkahring kvennanna að sjá um matargerð en þær voru 11% árið 1992. Munurinn er 

= 18,44;1 p<0,001). Sama tilhneiging er hjá drengjunum, hlutfallslega fleiri 

drengir í 10. bekk 1992 telja að hjón eigi að skipta jafnt með sér eldamennsku heimilisins heldur 

milli árganga drengjanna er þó of 
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Mynd 9. Eðlileg verkaskipting hjóna á hreingerningum á íbúð.

Á mynd 9 má áfram sjá nokkuð kynskipta og einnig kynslóðaskipta svörun hjá u

Mun fleiri drengir töldu árið 1992 að hjón ættu að skipta hreingerningum á íbúð jafnt á milli sín 

heldur en meðal jafnaldra þeirra árið 2006. Mun fleiri drengjanna sem svöruðu 2006 telja 

hreingerningar á íbúð vera í verkahring eiginkonunnar en 

þeirra marktækur (χ2= 38,83;1 p<0,001). Sömu breytingar má sjá í viðhorfum hjá stúlkunum; 

88% stúlkna í 10. bekk vorið 1992 töldu hreingerningar vera í verkahring beggja hjóna en 77% 

vorið 2006 og munurinn þarna á milli

líkt og 1992 hlynntar jafnri verkaskiptingu á heimilum en drengir en tilhneiging beggja kynja er 

þó að hreingerningar séu frekar í verkahring kvenna nú.
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. Eðlileg verkaskipting hjóna á hreingerningum á íbúð.

Á mynd 9 má áfram sjá nokkuð kynskipta og einnig kynslóðaskipta svörun hjá u

Mun fleiri drengir töldu árið 1992 að hjón ættu að skipta hreingerningum á íbúð jafnt á milli sín 

heldur en meðal jafnaldra þeirra árið 2006. Mun fleiri drengjanna sem svöruðu 2006 telja 

hreingerningar á íbúð vera í verkahring eiginkonunnar en fyrir 14 árum og er munurinn á milli 

= 38,83;1 p<0,001). Sömu breytingar má sjá í viðhorfum hjá stúlkunum; 

88% stúlkna í 10. bekk vorið 1992 töldu hreingerningar vera í verkahring beggja hjóna en 77% 

vorið 2006 og munurinn þarna á milli er marktækur (χ2= 56,37;1 p<0,001). Stúlkurnar eru áfram 

líkt og 1992 hlynntar jafnri verkaskiptingu á heimilum en drengir en tilhneiging beggja kynja er 

þó að hreingerningar séu frekar í verkahring kvenna nú. 
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. Eðlileg verkaskipting hjóna á hreingerningum á íbúð. 

Á mynd 9 má áfram sjá nokkuð kynskipta og einnig kynslóðaskipta svörun hjá unglingunum. 

Mun fleiri drengir töldu árið 1992 að hjón ættu að skipta hreingerningum á íbúð jafnt á milli sín 

heldur en meðal jafnaldra þeirra árið 2006. Mun fleiri drengjanna sem svöruðu 2006 telja 

fyrir 14 árum og er munurinn á milli 

= 38,83;1 p<0,001). Sömu breytingar má sjá í viðhorfum hjá stúlkunum; 

88% stúlkna í 10. bekk vorið 1992 töldu hreingerningar vera í verkahring beggja hjóna en 77% 

= 56,37;1 p<0,001). Stúlkurnar eru áfram 

líkt og 1992 hlynntar jafnri verkaskiptingu á heimilum en drengir en tilhneiging beggja kynja er 
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Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

Mynd 10. Verkaskipti

Viðhorf ungmennanna til verkaskiptingar í matargerð endurspeglast í viðhorfum þeirra til 

umsjónar hjóna með matarinnkaupum. Meirihluti drengja og stúlkna af báðum árgöngum telja 

eðlilegt að hjón skipti jafnt með s

fyrri myndum að hlutfall þeirra sem telja jafna verkaskiptingu eðlilega lækkar frá því 1992. 

Marktækur munur er á drengjum (

milli árganga. Bæði fleiri drengir og stúlkur 2006 telja að matarinnkaup eigi frekar að vera í 

verkahring eiginkvenna en eiginmanna og enn eru það drengir fæddir 1990 sem hafa 

hefðbundnustu hugmyndirnar um verkaskiptingu 
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. Verkaskipting hjóna á matarinnkaupum til heimilisins.

Viðhorf ungmennanna til verkaskiptingar í matargerð endurspeglast í viðhorfum þeirra til 

umsjónar hjóna með matarinnkaupum. Meirihluti drengja og stúlkna af báðum árgöngum telja 

eðlilegt að hjón skipti jafnt með sér matarinnkaupum. Á mynd 10 má sjá sömu tilhneigingu og á 

fyrri myndum að hlutfall þeirra sem telja jafna verkaskiptingu eðlilega lækkar frá því 1992. 

Marktækur munur er á drengjum (χ2= 20,86;1 p<0,001). og stúlkum (χ2

milli árganga. Bæði fleiri drengir og stúlkur 2006 telja að matarinnkaup eigi frekar að vera í 

verkahring eiginkvenna en eiginmanna og enn eru það drengir fæddir 1990 sem hafa 

hefðbundnustu hugmyndirnar um verkaskiptingu á matarinnkaupum á heimilu
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ng hjóna á matarinnkaupum til heimilisins. 

Viðhorf ungmennanna til verkaskiptingar í matargerð endurspeglast í viðhorfum þeirra til 

umsjónar hjóna með matarinnkaupum. Meirihluti drengja og stúlkna af báðum árgöngum telja 

ér matarinnkaupum. Á mynd 10 má sjá sömu tilhneigingu og á 

fyrri myndum að hlutfall þeirra sem telja jafna verkaskiptingu eðlilega lækkar frá því 1992. 

χ2= 37,38;1 p<0,001) á 

milli árganga. Bæði fleiri drengir og stúlkur 2006 telja að matarinnkaup eigi frekar að vera í 

verkahring eiginkvenna en eiginmanna og enn eru það drengir fæddir 1990 sem hafa 

á matarinnkaupum á heimilum. 
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Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

Mynd 11. Eðlileg skipting þess að hjón vakni til ungbarna sinna.

Á mynd 11 má sjá að örlítið meiri tilhneiging er til hefðbundnari hugsunarháttar vorið 2006 en 

var árið 1992 en munurinn er þó fremur tilviljunarkenndur en 

3,41;1 p>0,001) og einnig hjá drengjum (

2006 að það væri frekar eiginkonunnar að vakna til ungbarna en þessi munur er þó er ekki um að 

ræða jafn hefðbundið viðhorf og sést h

jafnréttissinnaðri en drengirnir en einn af hverjum fjórum telur að konan eigi frekar að vakna til 

ungbarna nú en munurinn er ekki eins mikill og til að mynda í viðhorfum ungmennanna til 

verkaskiptingar á þvotti og hreingerningu
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. Eðlileg skipting þess að hjón vakni til ungbarna sinna.

Á mynd 11 má sjá að örlítið meiri tilhneiging er til hefðbundnari hugsunarháttar vorið 2006 en 

var árið 1992 en munurinn er þó fremur tilviljunarkenndur en marktækur bæði hjá stúlkum (

3,41;1 p>0,001) og einnig hjá drengjum (χ2= 0,77;1 p>0,001). Nokkuð fleiri svöruðu því til 

2006 að það væri frekar eiginkonunnar að vakna til ungbarna en þessi munur er þó er ekki um að 

ræða jafn hefðbundið viðhorf og sést hefur á mörgum fyrri myndum. Líkt og fyrr eru stúlkurnar 

jafnréttissinnaðri en drengirnir en einn af hverjum fjórum telur að konan eigi frekar að vakna til 

ungbarna nú en munurinn er ekki eins mikill og til að mynda í viðhorfum ungmennanna til 

ar á þvotti og hreingerningum. 
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. Eðlileg skipting þess að hjón vakni til ungbarna sinna. 

Á mynd 11 má sjá að örlítið meiri tilhneiging er til hefðbundnari hugsunarháttar vorið 2006 en 

marktækur bæði hjá stúlkum (χ2= 

= 0,77;1 p>0,001). Nokkuð fleiri svöruðu því til 

2006 að það væri frekar eiginkonunnar að vakna til ungbarna en þessi munur er þó er ekki um að 

efur á mörgum fyrri myndum. Líkt og fyrr eru stúlkurnar 

jafnréttissinnaðri en drengirnir en einn af hverjum fjórum telur að konan eigi frekar að vakna til 

ungbarna nú en munurinn er ekki eins mikill og til að mynda í viðhorfum ungmennanna til 
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Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

Mynd 12. Eðlileg skipting hjóna á mætingu á foreldrafundi barna sinna.

Nemendur 10. bekkjar árið 1992 og 2006 eru nokkuð sammála um réttast sé að konur og karlar 

mæti jafnt á foreldrafundi barna sinna

krökkunum finnist eðlilegt að foreldrar mæti saman á foreldrafundi eða skipti jafnt með sér 

mætingu milli barna eða skipta. Nokkuð sérstakt er að sjá að hlutfall þeirra stúlkna sem telja það 

frekar hlutverk eiginkonunnar að mæta á foreldrafundi hefur hækkað um 11% frá 1992 en það er 

þó í takt við það sem fyrri svör sýna. Munurinn á stúlkum sem svara 1992 og 2006 er marktækur 

(χ2= 75,58;1 p<0,001). Þó ekki sé eins mikil breyting á viðhorfum drengjanna e

milli árganga einnig marktækur líkt og hjá stúlkunum (
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. Eðlileg skipting hjóna á mætingu á foreldrafundi barna sinna.

Nemendur 10. bekkjar árið 1992 og 2006 eru nokkuð sammála um réttast sé að konur og karlar 

mæti jafnt á foreldrafundi barna sinna. Út frá þessum svörum er ekki hægt að átta sig á hvort 

krökkunum finnist eðlilegt að foreldrar mæti saman á foreldrafundi eða skipti jafnt með sér 

mætingu milli barna eða skipta. Nokkuð sérstakt er að sjá að hlutfall þeirra stúlkna sem telja það 

utverk eiginkonunnar að mæta á foreldrafundi hefur hækkað um 11% frá 1992 en það er 

þó í takt við það sem fyrri svör sýna. Munurinn á stúlkum sem svara 1992 og 2006 er marktækur 

= 75,58;1 p<0,001). Þó ekki sé eins mikil breyting á viðhorfum drengjanna e

milli árganga einnig marktækur líkt og hjá stúlkunum (χ2= 7,46;1 p<0,05).
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. Eðlileg skipting hjóna á mætingu á foreldrafundi barna sinna. 

Nemendur 10. bekkjar árið 1992 og 2006 eru nokkuð sammála um réttast sé að konur og karlar 

. Út frá þessum svörum er ekki hægt að átta sig á hvort 

krökkunum finnist eðlilegt að foreldrar mæti saman á foreldrafundi eða skipti jafnt með sér 

mætingu milli barna eða skipta. Nokkuð sérstakt er að sjá að hlutfall þeirra stúlkna sem telja það 

utverk eiginkonunnar að mæta á foreldrafundi hefur hækkað um 11% frá 1992 en það er 

þó í takt við það sem fyrri svör sýna. Munurinn á stúlkum sem svara 1992 og 2006 er marktækur 

= 75,58;1 p<0,001). Þó ekki sé eins mikil breyting á viðhorfum drengjanna er munurinn á 

= 7,46;1 p<0,05). 

2% 3%

Alltaf/frekar 
eiginmaðurinn

Stúlkur 2006



Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

Mynd 13. Eðlileg verkaskipting hjóna á uppvaski heimilisins.

Þegar spurt er um verkaskiptingu hjóna á uppvaski telja stúlkur 1992 eðlilegast að 

jafnt með sér uppvaski á heimilinu. Mun fleiri drengir sem voru 15

sem voru 15-16 ára fjórtán árum fyrr telja frekar í verkahring kvenna að sinna uppvaskinu og 

munurinn er á milli árganganna er marktækur (

er einnig á þann veg að þær töldu fleiri árið 2006 að það væri eiginkvennanna að sjá um 

uppvaskið og munurinn er marktækur (

eigi að sjá um uppvask og taldi það í verka

beggja kynja til hefðbundnara hugarfars en áður.
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. Eðlileg verkaskipting hjóna á uppvaski heimilisins.

Þegar spurt er um verkaskiptingu hjóna á uppvaski telja stúlkur 1992 eðlilegast að 

jafnt með sér uppvaski á heimilinu. Mun fleiri drengir sem voru 15-16 ára 2006 en drengirnir 

16 ára fjórtán árum fyrr telja frekar í verkahring kvenna að sinna uppvaskinu og 

munurinn er á milli árganganna er marktækur (χ2= 20,28;1 p<0,001). Breytingin hjá stúlkunum 

er einnig á þann veg að þær töldu fleiri árið 2006 að það væri eiginkvennanna að sjá um 

uppvaskið og munurinn er marktækur (χ2=35,5;1 p<0,001). Sama hlutfall og telur nú að konur 

eigi að sjá um uppvask og taldi það í verkahring karla árið 1992. Enn sem fyrr sést tilhneiging 

beggja kynja til hefðbundnara hugarfars en áður. 
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. Eðlileg verkaskipting hjóna á uppvaski heimilisins. 

Þegar spurt er um verkaskiptingu hjóna á uppvaski telja stúlkur 1992 eðlilegast að hjón skipti 

16 ára 2006 en drengirnir 

16 ára fjórtán árum fyrr telja frekar í verkahring kvenna að sinna uppvaskinu og 

<0,001). Breytingin hjá stúlkunum 

er einnig á þann veg að þær töldu fleiri árið 2006 að það væri eiginkvennanna að sjá um 

=35,5;1 p<0,001). Sama hlutfall og telur nú að konur 

hring karla árið 1992. Enn sem fyrr sést tilhneiging 
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Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

4.5. Hin hefðbundnu karlhlutverk?

Mynd 14. Hugmyndir ungmennanna um umsjón með fjármálum heimilisins.

Á mynd 14 er spurt um hver eigi 

fæddar 1976 sem hafa skýrasta jafnréttisviðhorfið til verkaskiptingar á heimilinu. Nú er það súla 

karlanna sem hækkar í stað kvennanna á fyrri myndum og enn má sjá hugmyndir um hefðbundna 

verkaskiptingu. Mun fleiri telja það í verkahring karla að sjá um fjármálin á heimilum en kvenna. 

Líkt og áður telja fleiri stúlkur jafna verkaskiptingu eðlilega. Árið 1992 töldu 76% stúlkna 

eðlilegt að hjón skiptu jafnt með sér að sjá um fjármál heimilisins en það 

niður í 61% árið 2006 og hér er munurinn milli árganga marktækur (

Hlutfall þeirra stúlkna sem finnst eðlilegt að karlinn sjái um fjármál heimilisins hefur því hækkað 

úr 21% árið 1992 í 33% vorið 2006 sem er athyg

drengjunum en þeim, sem telja eðlilegast að karlinn sjái um fjármál heimilisins, hefur fjölgað úr 

36% árið 1992 í 41% árið 2006. Munurinn er samt sem áður ekki tilviljanakenndur (

p<0,01). En líkt og sést hefur á öðrum myndum hér að framan er tilhneiging til hefðbundinnar 

verkaskiptingar meiri árið 2006 en var árið 1992.
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Hin hefðbundnu karlhlutverk? 

. Hugmyndir ungmennanna um umsjón með fjármálum heimilisins.

Á mynd 14 er spurt um hver eigi að sjá um fjármál heimilisins og sem fyrr eru það stúlkur 

fæddar 1976 sem hafa skýrasta jafnréttisviðhorfið til verkaskiptingar á heimilinu. Nú er það súla 

karlanna sem hækkar í stað kvennanna á fyrri myndum og enn má sjá hugmyndir um hefðbundna 

ingu. Mun fleiri telja það í verkahring karla að sjá um fjármálin á heimilum en kvenna. 

Líkt og áður telja fleiri stúlkur jafna verkaskiptingu eðlilega. Árið 1992 töldu 76% stúlkna 

eðlilegt að hjón skiptu jafnt með sér að sjá um fjármál heimilisins en það 

niður í 61% árið 2006 og hér er munurinn milli árganga marktækur (χ2

Hlutfall þeirra stúlkna sem finnst eðlilegt að karlinn sjái um fjármál heimilisins hefur því hækkað 

úr 21% árið 1992 í 33% vorið 2006 sem er athyglisvert. Minni viðhorfsbreyting hefur orðið hjá 

drengjunum en þeim, sem telja eðlilegast að karlinn sjái um fjármál heimilisins, hefur fjölgað úr 

36% árið 1992 í 41% árið 2006. Munurinn er samt sem áður ekki tilviljanakenndur (

g sést hefur á öðrum myndum hér að framan er tilhneiging til hefðbundinnar 

verkaskiptingar meiri árið 2006 en var árið 1992. 
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. Hugmyndir ungmennanna um umsjón með fjármálum heimilisins. 

að sjá um fjármál heimilisins og sem fyrr eru það stúlkur 

fæddar 1976 sem hafa skýrasta jafnréttisviðhorfið til verkaskiptingar á heimilinu. Nú er það súla 

karlanna sem hækkar í stað kvennanna á fyrri myndum og enn má sjá hugmyndir um hefðbundna 

ingu. Mun fleiri telja það í verkahring karla að sjá um fjármálin á heimilum en kvenna. 

Líkt og áður telja fleiri stúlkur jafna verkaskiptingu eðlilega. Árið 1992 töldu 76% stúlkna 

eðlilegt að hjón skiptu jafnt með sér að sjá um fjármál heimilisins en það hlutfall hefur lækkað 

χ2= 52,15;1 p<0,001). 

Hlutfall þeirra stúlkna sem finnst eðlilegt að karlinn sjái um fjármál heimilisins hefur því hækkað 

lisvert. Minni viðhorfsbreyting hefur orðið hjá 

drengjunum en þeim, sem telja eðlilegast að karlinn sjái um fjármál heimilisins, hefur fjölgað úr 

36% árið 1992 í 41% árið 2006. Munurinn er samt sem áður ekki tilviljanakenndur (χ2= 7,43;1 

g sést hefur á öðrum myndum hér að framan er tilhneiging til hefðbundinnar 
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Eru þau með jafnréttið í farteskinu?

 
Nútímafræði 

Mynd 15. Hvernig er eðlilegt að hjón skipti með sér smáviðgerðum á húsnæði.

Á mynd 15 má sjá að þegar kemur að smáviðgerðum á húsnæði hverfur súla eiginkonunnar svo 

að segja af myndinni. Miðað við flestar myndirnar hér á undan er það frekar hlutverk 

eiginmannsins en eiginkonunnar að sjá um smáviðgerðir á húsnæði. Hér, líkt og á öðrum 

myndum þar sem borin eru saman viðhorf frá 1992 og 2006, eru það stúlkurnar sem voru í 10. 

bekk 1992 sem hafa jafnréttissinnaðasta viðhorfið. Um 57% stúlkna sem voru í 10. bekk 1992 

telja það frekar í verkahring karlsins að sjá um smáviðgerðir á húsnæði en það hlutfall hefur 

hækkað í 76% árið 2006 og það eru marktækt fleiri stúlkur en 1992 (

Drengirnir sjá sig greinilega í því að dytta að framtíðarheimilum sínum. en árið 2006 taldi yfir 

80% þeirra telja slík heimilisstörf í verkahring karlsins. Það er nokkur

70% drengja töldu það eðlilega í verkahring eiginmannsins að sjá um smáviðgerðir og hjá 

drengjunum er munurinn marktækur líkt og hjá stúlkunum (

tilhneiging sést í svörun stúlknanna þar sem hefðbundið viðho

eykst verulega og tæplega 20% fleiri stúlkur árið 1992 telja eðlilegast að hjón sjái jafnt um 

smáviðgerðir á húsnæði sínu. 
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. Hvernig er eðlilegt að hjón skipti með sér smáviðgerðum á húsnæði.

kemur að smáviðgerðum á húsnæði hverfur súla eiginkonunnar svo 

að segja af myndinni. Miðað við flestar myndirnar hér á undan er það frekar hlutverk 

eiginmannsins en eiginkonunnar að sjá um smáviðgerðir á húsnæði. Hér, líkt og á öðrum 

ru saman viðhorf frá 1992 og 2006, eru það stúlkurnar sem voru í 10. 

bekk 1992 sem hafa jafnréttissinnaðasta viðhorfið. Um 57% stúlkna sem voru í 10. bekk 1992 

telja það frekar í verkahring karlsins að sjá um smáviðgerðir á húsnæði en það hlutfall hefur 

kkað í 76% árið 2006 og það eru marktækt fleiri stúlkur en 1992 (χ2

Drengirnir sjá sig greinilega í því að dytta að framtíðarheimilum sínum. en árið 2006 taldi yfir 

80% þeirra telja slík heimilisstörf í verkahring karlsins. Það er nokkur aukning frá 1992 þegar 

70% drengja töldu það eðlilega í verkahring eiginmannsins að sjá um smáviðgerðir og hjá 

drengjunum er munurinn marktækur líkt og hjá stúlkunum (χ2= 38,91;1 p<0,001). Sama 

tilhneiging sést í svörun stúlknanna þar sem hefðbundið viðhorf til verkaskiptingar kynjanna 
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28%

70%

16%

81%

1%

42%

57%

1%

23%

Alltaf/frekar eiginkonan Jafnt Alltaf/frekar 
eiginmaðurinn

Drengir 1992 Drengir 2006 Stúlkur 1992 Stúlkur 2006

Andrea Hjálmsdóttir 

 
38 

 

. Hvernig er eðlilegt að hjón skipti með sér smáviðgerðum á húsnæði. 

kemur að smáviðgerðum á húsnæði hverfur súla eiginkonunnar svo 

að segja af myndinni. Miðað við flestar myndirnar hér á undan er það frekar hlutverk 

eiginmannsins en eiginkonunnar að sjá um smáviðgerðir á húsnæði. Hér, líkt og á öðrum 

ru saman viðhorf frá 1992 og 2006, eru það stúlkurnar sem voru í 10. 

bekk 1992 sem hafa jafnréttissinnaðasta viðhorfið. Um 57% stúlkna sem voru í 10. bekk 1992 

telja það frekar í verkahring karlsins að sjá um smáviðgerðir á húsnæði en það hlutfall hefur 

χ2= 91,17;1 p<0,001). 
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Mynd 

Líkt og hvað varðar smáviðgerðir á húsnæði má sjá á mynd 16 að unglingarnir telja að umhirða 

bifreiðar heimilisins sé frekar í verkahring eiginmannsins en eiginkonunnar. Hér er ekki mikil 

breyting á viðhorfum drengjanna á milli kynslóða. Um 74% drengja árið 1992 töldu eðlilegast

eiginmaðurinn sæi um umhirðu bifreiðar og 78% drengja var á sama máli árið 2006 en þó er um 

marktækan mun að ræða (χ2

kvenna með tuskuna inni á heimilinu eru þær ekki eins lagnar með þvottakú

unglinganna. Því eru stelpurnar sammála og árið 2006 telja 73% þeirra það eðlilegt að karlinn 

sjái um umhirðu bifreiðar frekar en konan, en þetta er hækkun um 20 prósentustig frá svörum 

stúlknanna 1992 og það er marktækur munur (

svör stúlknanna í 10. bekk 1992 skera sig frá hinum hvað varðar jákvæðara viðhorf til jafnréttis. 

Afar lítill kynjamunur er á svörum unglinganna 2006.

5. Umræður um samanburð unglinga og fullorðinna
Nemendur 10. bekkjar vorið 2006 eru mun íhaldssamari í viðhorfum sínum til hlutverka 

kynjanna en þeir sem eldri eru. Ljóst er að ungmennin eru ekki illa upplýst um stöðu mála í 

samfélaginu hvað varðar launamun kynjanna og mismunandi möguleika karla og kvenna á 

vinnumarkaði. Það er ekki spurt um réttlæti eða ranglæti launamunar heldur mat þeirra á 

stöðunni á þeim tíma sem þau taka þátt í rannsóknunum. Bæði yngri og eldri svarendur af báðum 

kynjum eru sammála um að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt betri en staða kvenna 
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Mynd 16. Eðlileg skipting hjóna á umhirðu bifreiðar. 

viðgerðir á húsnæði má sjá á mynd 16 að unglingarnir telja að umhirða 

bifreiðar heimilisins sé frekar í verkahring eiginmannsins en eiginkonunnar. Hér er ekki mikil 

breyting á viðhorfum drengjanna á milli kynslóða. Um 74% drengja árið 1992 töldu eðlilegast

eiginmaðurinn sæi um umhirðu bifreiðar og 78% drengja var á sama máli árið 2006 en þó er um 

χ2= 9,94;1 p<0,001). Af þessu má sjá að þrátt fyrir mikla hæfni 

kvenna með tuskuna inni á heimilinu eru þær ekki eins lagnar með þvottakú

unglinganna. Því eru stelpurnar sammála og árið 2006 telja 73% þeirra það eðlilegt að karlinn 

sjái um umhirðu bifreiðar frekar en konan, en þetta er hækkun um 20 prósentustig frá svörum 

stúlknanna 1992 og það er marktækur munur (χ2= 98,04;1 p<0,001). Hér sést því enn og aftur að 

svör stúlknanna í 10. bekk 1992 skera sig frá hinum hvað varðar jákvæðara viðhorf til jafnréttis. 

r er á svörum unglinganna 2006. 

Umræður um samanburð unglinga og fullorðinna
orið 2006 eru mun íhaldssamari í viðhorfum sínum til hlutverka 

kynjanna en þeir sem eldri eru. Ljóst er að ungmennin eru ekki illa upplýst um stöðu mála í 

samfélaginu hvað varðar launamun kynjanna og mismunandi möguleika karla og kvenna á 

er ekki spurt um réttlæti eða ranglæti launamunar heldur mat þeirra á 

stöðunni á þeim tíma sem þau taka þátt í rannsóknunum. Bæði yngri og eldri svarendur af báðum 

kynjum eru sammála um að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt betri en staða kvenna 
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viðgerðir á húsnæði má sjá á mynd 16 að unglingarnir telja að umhirða 

bifreiðar heimilisins sé frekar í verkahring eiginmannsins en eiginkonunnar. Hér er ekki mikil 

breyting á viðhorfum drengjanna á milli kynslóða. Um 74% drengja árið 1992 töldu eðlilegast að 

eiginmaðurinn sæi um umhirðu bifreiðar og 78% drengja var á sama máli árið 2006 en þó er um 

= 9,94;1 p<0,001). Af þessu má sjá að þrátt fyrir mikla hæfni 

kvenna með tuskuna inni á heimilinu eru þær ekki eins lagnar með þvottakústinn að mati 

unglinganna. Því eru stelpurnar sammála og árið 2006 telja 73% þeirra það eðlilegt að karlinn 

sjái um umhirðu bifreiðar frekar en konan, en þetta er hækkun um 20 prósentustig frá svörum 
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samfélaginu hvað varðar launamun kynjanna og mismunandi möguleika karla og kvenna á 

er ekki spurt um réttlæti eða ranglæti launamunar heldur mat þeirra á 

stöðunni á þeim tíma sem þau taka þátt í rannsóknunum. Bæði yngri og eldri svarendur af báðum 

kynjum eru sammála um að staða karla í íslensku samfélagi sé almennt betri en staða kvenna og 
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það endurspeglast í staðreyndum um launamisrétti og valdaleysi kvenna. Lóðrétt verkaskipting 

kynjanna er eitt af megineinkennum íslensks vinnumarkaðar. Það sem þessi lóðrétta 

verkaskipting felur í sér er að karlar eru að jafnaði í hærri stöðum eða með hærri starfsheiti en 

konur og þetta er óháð menntun og aldri launþeganna (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana Stella 

Blöndal, 2004:251-252). 

Nokkuð langt er síðan launalegt jafnrétti fyrir lögum varð staðreynd hér á landi. Fyrstu íslensku 

lögin þar sem kveðið er á um lagalegt launajafnrétti kynjanna eru frá 1945 og kváðu á um 

jafnlaunarétt ríkisstarfsmanna. Árið 1973 voru sett á lög um Jafnréttisráð og síðan þá hafa öll lög 

er varða jafnrétti í íslensku samfélagi kveðið á um launajafnrétti (Þorgerður Einarsdóttir og 

Kristjana Stella Blöndal, 2004). Jafnréttisbaráttan hefur á undanförnum misserum verið að 

nokkru leyti bundin við stöðuna á vinnumarkaði og þá mismunun sem þar hefur viðgengist. Á 

fundi kvennahreyfinga um launamun kynjanna nú á vordögum 2007 sýndi Lilja Mósesdóttir fram 

á að munurinn er mestu hér á Íslandi af öllum aðildarlöndum ESB, ef miðað er við heildarlaun. 

Helstu ástæður þessa telur Lilja vera vanmat á hefðbundnum kvennastörfum, launaleynd og 

einstaklingssamninga (Lilja Mósesdóttir, 2007). 

Óútskýrður launamunur á milli kvenna og karla var 15,7% á haustmánuðum 2006 

(Félagsmálaráðuneytið, 2006a) og um þessa staðreynd eru svarendur vel meðvitaðir. Konur 

höfðu á árinu 2005 aðeins 64% af meðalatvinnutekjum karla í aðalstarfi (Hagstofa Íslands, 

2007d). Ætla má að þau sem eru 18-75 ára svari að einhverju leyti að fenginni reynslu, og þá 

sérstaklega konurnar, en einnig er ljóst að ungmennin eru vel upplýst um þessa staðreynd. Segja 

má að eftir að lagalegu jafnrétti var náð í íslensku samfélagi hafi jafnréttisbaráttan í ríkum mæli 

orðið að kjarabaráttu (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1997:2). Baráttan til útrýmingar á launamisrétti 

kvenna og karla hefur verið ákaflega fyrirferðarmikil í allri jafnréttisumræðu en þetta 

endurspeglast í svörum allra þátttakenda. Sumar fræðikonur hafa haldið því fram að einkalífið sé 

hinn „gleymdi vígvöllur jafnréttisbaráttunnar“ (Þorgerður Einarsdóttir, 2000:118). 

Aukin menntun kvenna endurspeglast því ekki í launum þeirra né heldur valdastöðu á 

vinnumarkaði. Meðan slíkur launa- og valdamunur viðgengst er ljóst að jöfn staða kynjanna er 

ekki í sjónmáli og líklegt getur talist að einhverjar þeirra 90% kvenna á aldrinum 18-75 ára sem 

telja stöðu karla almennt betri í samfélaginu hafi rekist á veggi kynjamisskiptingar eftir komu 

sína út í atvinnulífið. Stúlkurnar í 10. bekk telja stöðu karla vera betri en jafnaldrar þeirra. Svör 
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unglingsstúlknanna endurspegla hugsanlega einnig valdastöðu inni í bekkjum þeirra í 

grunnskólanum. Komið hefur í ljós í rannsóknum að drengir þurfa að hafa minna fyrir því en 

stúlkur að öðlast völd í bekkjum sínum, það er algengt að þeir stýri umræðum sem fram fara í 

skólastofunni og þeir komast upp með að hafa sig meira í frammi en stúlkurnar (Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2003:48). 

Athyglisvert er að sjá þær breytingar sem verða í svörum þátttakenda þegar sjónum er ekki beint 

lengur að hinu opinbera lífi heldur snúið að einkalífi fólks. Þegar spurt var um hæfni kynjanna til 

þess að annast barnauppeldi kemur fram mjög áberandi kynslóðaskipting í svörunum. Yfir 80% 

kvenna á aldrinum 18-75 ára telja að kynin séu jafnhæf til þess að annast uppeldi barna sinna en 

einungis 58% stúlkna í 10. bekk telja að svo sé. Hinar telja mæður væra hæfari til slíkra verka. 

Karlar á aldrinum 18-75 ára hafa heldur jákvæðari viðhorf til jafnréttis en stúlkurnar í 10. bekk 

en meirihluti þeirra telur kynin jafnhæf til barnauppeldis. Íhaldssamasta viðhorfið til 

barnauppeldis er hjá 15-16 ára drengjum. Einungis rétt rúmlega helmingur þeirra telur að kynin 

séu jafnhæf til uppeldis en tæplega helmingur telur konur hæfari. Þrátt fyrir að fleiri telji kynin 

jafnhæf kemur þessi niðurstaða nokkuð á óvart í ljósi umræðna um útvíkkun föðurhlutverksins 

og lagasetninga sem beinlínis hafa haft það að markmiði að auka þátttöku feðra í uppeldi barna 

sinna. 

Atvinnuþátttaka íslenskra kvenna er með því mesta sem gerist í heiminum og það er því líklega 

óhætt að draga í efa að ungmennin hafi heimavinnandi fyrirmyndir á heimilum sínum. Nú er svo 

komið að konur eru meirihluti nemenda í framhalds- og háskólum landsins og því mikilvægt 

fyrir vinnumarkaðinn að nýta velmenntaða vinnukrafta kvenna. Fram hefur komið í könnunum 

að barneignir virðast hafa meiri neikvæð áhrif á atvinnutækifæri kvenna en atvinnutækifæri karla 

(Ingólfur V. Gíslason, 2007:3-4). Til að viðhalda frjósemi og koma á meira jafnvægi milli 

kynjanna á vinnumarkaði hefur verið gripið til aðgerða sem felast í lengingu fæðingarorlofs og 

ákvæðum um sjálfstæðan rétt feðra til þess. Vonast er til þess að með aukinni þátttöku karla í 

ummönnun ungra barna sinna jafnist ábyrgðarstaða sambýlisfólks inni á heimilum og þar með 

eigi bæði konur og karlar jafnari möguleika á heimilum og vinnumarkaði (Ingólfur V. Gíslason, 

2007:3-4). 

Þær konur sem eru 18-75 ára hafa greinilega meðtekið þessa hugmyndafræði 

fæðingarorlofslaganna og telja flestar feður jafnhæfa til þess að annast uppeldi barna sinna og 
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þær. Karlarnir eru að taka við sér, en það viðhorf að konur séu hæfari til barnauppeldis er þó 

meira áberandi á meðal karla og á meðal eldra fólks (Forsætisráðuneytið, 2004:39). Þrátt fyrir 

mikla umræðu um áhrif nýrra fæðingarorlofslaga á hugarfarsbreytingar á meðal almennings og 

áherslu núverandi stjórnvalda á töframátt þeirra í jafnréttismálum, þá kemur í ljós að í hugum 

ungmenna er það enn mikið til kvenna að sjá um uppeldi barna sinna. Með aukinni 

atvinnuþátttöku kvenna á síðari áratugum hefur umönnum barna í auknum mæli færst yfir til 

opinberra aðila og hafa aldrei fleiri börn verið vistuð á dagvistunarheimilum en einmitt nú um 

stundir (Morgunblaðið, 25. apríl 2007). 

Þær fyrirmyndir sem unglingarnir hafa í leikskólum og grunnskólum eru konur og því kannski 

ekki óeðlilegt að þeir dragi þá ályktun að konur séu almennt hæfari til þess að ala upp börn en 

karlar. Hér virðast starfshefðir og viðtekið form vinnumarkaðarins samtvinnast hugmyndum um 

eðli kynjanna. Miðað við það sem kemur fram í svörum unglinganna við þeirri spurningu hvort 

þau séu sammála því að feður eigi að taka þátt í umönnun barna sinna styður niðurstaðan í 

þessari spurningu hugsanlega það að uppeldi sé í þeirra hugum eitthvað sem gert er utan heimilis. 

Nema ástæðan sé í þeirra hugum sú að karlarnir séu ekki jafn hæfir frá náttúrunnar hendi til þess 

að annast uppeldi barna sinna en það sé þrátt fyrir það eðlilegt að þeir taki þátt í umönnun þeirra. 

Þá getur hin skýra kynjaaðgreining unglingsáranna, það er um hvað sé karlmannlegt og kvenlegt, 

einnig haft áhrif á svörin. Það er miður ef þeim skilaboðum er ekki komið til þeirra, bæði frá 

heimilunum, skólunum og úr samfélagslegri umræðu, að ekkert bendi til annars en að jafnt feður 

sem mæður geti alið upp börn. Það virðast öllu fremur vera lág laun í uppeldisstörfum sem fæla 

karla frá störfum þar. 

Jafnrétti byggt á femínískum forsendum er hugmynd um samfélagslegt réttlæti en ekki tæki 

skapað til að veita vissum hópi kvenna ákveðin forréttindi (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002:82). Það 

eitt að vera kona er ekki jafnréttisaðgerð í sjálfu sér, konur jafnt sem karlar þurfa að hafa til að 

bera gagnrýni og meðvitund og ekki má vanta þekkingu og yfirsýn sé ætlunin að ná árangri í 

jafnréttisátt (Þorgerður Einarsdóttir, 2002). Miðað við niðurstöður þessarar rannsóknar virðist 

gagnrýni og meðvitund um mikilvægi jafnréttismála skorta í grunnskólum landsins. Hið 

raunverulega vandamál virðist vera karllægar forsendur að baki kvenlægum skóla. Skólinn 

virðist ekki gera sömu kröfur til drengja á kostnað stúlknanna og ef slík karlremba er kvenlægt 
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einkenni er sannarlega þörf á því að endurskilgreina stöðuna, að minnsta kosti ef markmiðið í 

samfélaginu er jafnrétti kynjanna.  

Gjarnan er talað um heimilið og vinnumarkaðinn líkt og um tvö aðskilin svið sé að ræða. Það vill 

gleymast að það er sama fólkið, konur og karlar, sem lifa sínu lífi á báðum þessum sviðum 

þjóðlífsins. Jafnræði á heimilum hlýtur að vera forsenda þess að kynin hafi jafna möguleika á 

vinnumarkaði. Sé það staðreynd að ábyrgðar- og vinnuskylda á heimilinu hvíli mun þyngra á 

öðrum makanum hlýtur það að skerða tækifæri viðkomandi á vinnumarkaði. Þegar spurt er um 

réttlæti þess að sá aðili sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum kemur fram 

mikil kynslóðaskipting í svörunum. Flestar konur á aldrinum 18-75 ára, eða 73%, telja óréttlátt 

að ábyrgð heimilisstarfa hvíli á þeim aðila sem lægri laun hefur. Karlarnir taka svipaða afstöðu í 

sínum svörum. 

Svör unglinganna eru á allt öðrum nótum. Í ljós kom að einungis 21% drengja 15-16 ára telja 

óréttlátt að sá aðili sem hefur lægri laun eigi að bera meiri ábyrgð á heimilisstörfum. Fyrr í 

spurningalistanum hafði komið fram að um 80% þeirra telja karla hafa hærri laun á 

vinnumarkaði en konur. Hér eru drengirnir því í raun og veru að segja að þeim finnist eðlilegt að 

konur sjái frekar um heimilisstörfin vegna launamunar kynjanna. Það sama á við um stúlkurnar, 

en einungis 39% þeirra telja óréttlátt að sá að sá maki sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á 

heimilisstörfunum. Það hafði komið fram þegar spurt var um launamun kynjanna að tæplega 

90% stúlknanna telja karla hafa hærri laun en konur. Það hlýtur því að teljast sérstakt að þær séu 

í raun að taka á sig ábyrgð á heimilisstörfum til framtíðar. Nema þær, líkt og stjórnvöld, trúi því 

að jafnréttið sé um það bil að bresta á og launajafnrétti verði staðreynd þegar þær hefja þátttöku 

sína á vinnumarkaði.  

Þegar könnun Gallup-IMG var lögð fyrir haustið 2003 var fólk einnig spurt um hvort því finnist 

réttlátt að sá maki sem vinnur styttri vinnudag beri meiri ábyrgð á heimilisstörfunum. Þar voru 

svörin nokkuð á annan veg en þegar um launatengingu var að ræða og var fólk almennt á þeirri 

skoðun að réttlátt væri að sá maki sem vinnur styttri vinnudag beri meiri ábyrgð á 

heimilisstörfunum. Það er hugsanlegt að þessi spurning um lengd vinnudags og heimilisstörf hafi 

haft áhrif á svör við spurningu um laun og heimilisstörf. Sýnt hefur verið fram á svokölluð 

samanburðaráhrif (e. contrast effect) geti haft áhrif á svör þátttakenda (Þóroddur Bjarnason og 

Stefán H. Jónsson, 2005). Þannig getur spurning um réttlæti þess að sá maki sem vinnur styttri 
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vinnudag beri meiri ábyrgð á heimilisstörfunum haft áhrif á spurninguna um réttlæti þess að sá 

sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð á heimilisstörfum. Í samanburðaráhrifum felst að 

svarendur draga frá í huga sér þann möguleika þegar þeir svara hvort sanngjarnt sé að sá maki 

sem hefur lægri laun beri meiri ábyrgð heima fyrir. Með öðrum orðum er spurningin lesin 

eitthvað á þessa leið: að frátöldum mun á vinnutíma, hversu réttlát eða óréttlát að sá maki sem 

hefur lægri launa beri meiri ábyrgð á heimilisstörfunum. Það kom einnig fram í könnun Gallup 

IMG að konur sinna almennt frekar þessum störfum en karlarnir (Forsætisráðuneytið, 2004:39) 

og það sama virðist vera viðtekið í löndunum í kringum okkur (sjá t.d. Kitterød og Pettersen, 

2006 og Crompton, Brockmann og Lyonette, 2005). 

6. Þá var sú tíð.......... 
Á vordögum 1992 þegar rannsóknin Ungt fólk ’92 hélt í hringferð sína um grunnskóla, landsins, 

höfðu samtök um Kvennalista boðið fram til Alþingis og sveitastjórna frá árinu 1983. Fyrir þann 

tíma hafði verið mikið rót í íslenskum kvenfrelsismálum, Rauðsokkahreyfingin hafði virkilega 

hreyft við kyrrstöðunni í samfélaginu og ögraði á áður óþekktan hátt viðhorfum og gildum hins 

hefðbundna karlasamfélags. Ungmenni þau sem tóku þátt í rannsókninni þetta árið fæddust 1976, 

árið sem jafnréttslögin voru samþykkt. Flest voru þau getin á Kvennaári Sameinuðu þjóðanna 

1975 og öll fæddust þau árið eftir Kvennafrídaginn „mikla“ 24. október 1975, daginn sem konur 

um allt land lögðu niður vinnu til að benda á óviðunandi stöðu sína og valdaleysi í samfélaginu. 

Konurnar vildu nýtt þjóðfélag, þjóðfélag jafnréttis (Hildur Hákonardóttir, 2005:117) og 

samtakamátturinn var slíkur að ætla má að engin kona hafi verið undanskilin því að verða fyrir 

áhrifum baráttuandans sem sveif yfir vötnum, jafnréttisandans.  

Árið 1987 bauð Kvennalistinn í fyrsta sinn fram í öllum kjördæmum og fékk sex konur kjörnar. 

Með tilkomu sinni rufu þær kyrrstöðu sem verið hafði í íslenskri pólitík og ruddu fyrir alvöru 

braut kvenna í íslenskum stjórnmálum. Í kjölfar framboðs þeirra hækkaði hlutfall kvenna á 

Alþingi. Það var ekki eingöngu vegna innkomu Kvennalistakvennanna sjálfra, heldur einnig 

fjölgaði konum verulega á framboðslistum annarra flokka í tíð Kvennalista. Sannarlega má segja 

að áherslur í íslenskum stjórnmálum hafi breyst í kjölfarið. Ætla má að ungmennin sem voru 15-

16 árið þetta vor, 1992, hafi ekki munað eftir öðru en konum í pólitík; pólitík sem byggði á 

femínískum hugsjónum. 
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Árið 1992 hafði Vigdís Finnbogadóttir, sem var fyrst kvenna kosin í það embætti, verið forseti 

Íslands frá 1980 eða frá því unglingarnir voru fjögurra ára. Árið 1992 var hlutfall kvenna á 

Alþingi 15%, sem ekki er hátt hlutfall, en vissulega breyting frá því ári sem unglingarnir 

fæddust, það er 1976, en þá voru einungis 5% þingmanna konur (Hagstofa Íslands, 2007b). Á 

þessum árum urðu velferðarmál, svo sem dagvistunarmál, öldrunarmál, getnaðarvarnir og 

fóstureyðingar, sem áður höfðu verið einkamál kvenna, að málefnum samfélagsins. Skólaganga 

og atvinnuþátttaka kvenna óx jafnt og þétt og velferð barna og aldraðra, sem hingað til hafði að 

mestu verið rædd yfir kaffibolla við eldhúsborðið, var flutt inn í þingsali og almenna 

samfélagslega umræðu. Kvennalistinn hóf jafnréttisumræðuna hærra en fyrr hafði þekkst og gera 

má ráð fyrir að allar þessar aðstæður hafi haft áhrif á hugarheim unglinganna og hugmyndir 

þeirra um lífið. 

6.1. Nú er sú tíð........... 

Vorið 2006 hafði Kvennalistinn ekki verið hluti af litrófi íslensku stjórnmálanna síðan 1999, 

þegar hann sameinaðist jafnaðarmannaflokki Samfylkingarinnar. Einnig gengu nokkrar af 

kvennalistakonunum til liðs við Vinstri hreyfinguna grænt framboð. Kvennalistinn bauð því 

síðast fram í eigin nafni 1995. Hlutfall kvenna á Alþingi þetta vor var 30% og hafði tvöfaldast frá 

því vorið 1992. Unglingarnir sem svöruðu rannsókninni vorið 2006 fæddust árið 1990, ári áður 

en ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks tók við. Sú stjórn hafði haldið um 

stjórnartaumana í 15 ár þegar Heilsa og lífskjör skólanema var lögð fyrir vorið 2006. Stefna 

stjórnarinnar í jafnréttismálum byggist á frjálslyndum femínisma sem leggur áherslu á jafnrétti í 

formlegum og lagalegum skilningi og barist er fyrir jafnrétti á forsendum ríkjandi kerfis. Kyn 

skiptir ekki máli heldur hæfni einstaklingsins. Sjálfstæðisflokkurinn hefur lagst mjög hart gegn 

afnámi launaleyndar sem flest fræðafólk telur helstu ástæðu þess að launamun kynjanna er 

viðhaldið (sjá t.d. Lilja Mósesdóttir, 2007, Nefnd um endurskoðun jafnréttislaga, 

Félagsmálaráðuneyti, 2007b). Ólíklegt er að ungmennin sem þátt tóku í rannsókninni vorið 2006 

muni eftir Kvennalistanum í stjórnmálum þó sannarlega hafi þau notið í einhverju góðs af 

áherslumálum hans. 

Haustið 2005 var haldið upp á 30 ára afmæli kvennafrídagsins en að sögn viðstaddra var 

stemningin langt frá því að vera sú sama og myndaðist árið 1975. Ekki fréttist af því að pylsur 

hefðu selst upp í verslunum landsins líkt og gerðist 24. október 1974. Vonandi er það vegna þess 
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að fleiri karlar kunna nú meira til verka í eldhúsinu en einfalda pylsusoðningu en líklegast má 

telja að þetta sé líka vegna þess að samstaðan var töluð niður af stjórnvöldum og lítið gert úr 

þörfinni fyrir slíkum aðgerðum. Ungmennin muna eina ríkisstjórn og líklegt verður að teljast að í 

hugum ungmennanna sé Davíð Oddson Forsætisráðherrann með stóru F-i, en hann tók við því 

ráðuneyti vorið 1991 og sat þar fram á haust 2004. Hann hefur einmitt verið ákafur talsmaður 

tímaspursmálskenningarinnar í jafnréttismálum, en að hans mati er jafnréttið rétt handan við 

hornið og eingöngu tímaspursmál hvenær það brestur á (Davíð Oddson, 2004). Þennan 

kvennafrídag árið 2005 lögðu konur niður vinnu klukkan 14:10 í fullri sátt við vinnuveitendur en 

fyrir vikið missti dagurinn þann kraft verkfallsaðgerða sem hann hafði fyrir 30 árum síðan. 

Skilaboðin voru ekki nógu skýr.  

Þetta vor, 2006, hafði Ólafur Ragnar Grímsson verið forseti frá 1996 en Ingibjörg Sólrún 

Gísladóttir var borgarstjóri Reykjavíkur frá 1994 og fram í febrúar 2003. Þann 14. mars árið 

2003 var Femínistafélag Íslands stofnað og hélt innreið sína inn í íslenskt samfélag líkt og 

Rauðsokkahreyfingin gerði fyrir áratugum síðan. En mætti þó harðari andspyrnu frjálshyggjuafla 

nú en róttækar kvennahreyfingar áður. Rauðsokkurnar börðust gegn alvöru karlrembu sem var 

almennt norm á þessum tíma og uppi á yfirborðinu. Femínistafélagið heyr baráttu við aðstæður 

sem er pólitísk rétthugsun í orði en valdaleysi á borði. Það eru fáir í dag sem viðurkenna að vera 

á móti jafnrétti þó gjörðir þeirra bendi ekki endilega í þá átt. Þrátt fyrir að rannsóknir sýni allar 

fram á hversu hallar á konur í íslensku þjóðfélagi hafa langflestir til að bera jafnréttishugsun í 

það minnsta á opinberum vettvangi. Félagslegur Darwinismi er áberandi í íslensku samfélagi; 

hæfustu einstaklingarnir komast áfram á eigin verðleikum. Við slíkar aðstæður verður 

sameiginleg barátta erfið og við þessa hugmyndafræði ólust unglingarnir upp sem þátt tóku í 

rannsókninni 2006. 

6.2. Umræður um viðhorf þá og nú 

Þegar borin eru saman viðhorf unglinga til eðlilegrar verkaskiptingar á heimilum má segja að 

niðurstöðurnar komi verulega á óvart. Árgangurinn sem var 15-16 ára vorið 1992 hafði miklu 

jákvæðari viðhorf til jafnréttis en sá sem var 15-16 ára árið 2006. Hvað getur skýrt slíkt viðhorf 

unglinga í landi sem þykir eitt það jafnréttissinnaðasta í heimi? Getur verið að efnahagsleg 

velmegun undanfarinna missera hér á landi hafi rænt landann baráttuvilja og jafnréttishugsjón? 

Hér er beinlínis um bakslag að ræða í viðhorfum ungmenna til verkaskiptingar inni á heimilum 
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eins og fyrr hefur verið komið inn á hlýtur jafnræði inni á heimilum að vera grundvöllur þess að 

báðir makar geti notið sín og átt sambærilega möguleika á vinnumarkaði. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson heldur því meðal annars fram í bók sinni Karlmennska og 

jafnréttisuppeldi að hin svokallaða drengjaorðræða sé hluti af bakslagi því sem orðið hefur gegn 

femínisma. Hann bendir á það að sú staðreynd að femínistar séu að hluta til gerðir ábyrgir fyrir 

vanda drengja í skólum sé umræða sem sé til þess fallin að grafa undan jafnréttisaðgerðum í 

skólum. Þessi umræða til þess fallinn að grafa undan öllu jafnréttisstarfi og miði jafnvel að því 

að koma í veg fyrir framgang opinberra jafnréttismarkmiða. Drengjaorðræðan sem virðist svo 

tengd skólastarfinu eingöngu hefur mikil áhrif út í samfélagið allt og dregur beinlínis úr áhrifum 

femínista og jafnréttis í öllu samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:47-51). 

Fræðimenn hafa bent á að bakslagið í jafnréttisbaráttunni birtist einkum á tvennan hátt, beinan og 

óbeinan (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:47-51). Hin óbeinu áhrif eru öllu meiri en þau 

beinu, þar lýstur saman ólíkum hugmyndum og ekki markmið neins eins hóps að þagga niður í 

jafnréttisröddum. Bent hefur verið á að orðræðan um skilvirkni og árangur hafi í rauninni þaggað 

niður í allri jafnréttisumræðu, eða að minnsta kosti fært sjónarhornið frá því markmiði að ná 

árangri í jafnréttismálum. Áhrif markaðsaðferða draga úr almennum áhuga á kynjajafnrétti og 

forsendur markaðarins um mælanlegan árangur hafa tekið yfir jafnréttismarkmið (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004:47-51).  

Hér á landi hefur þessara áhrifa gætt í skólastarfi þar sem rekstrarumhverfi skóla verður 

meginviðfangsefnið í stað innihaldsins og þar hafa markmið um jafnréttissjónarmið og 

samþættingu þeirra í skólastarfi orðið undir í umræðu um rekstarform og skilvirkni (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 1992, 2001). Breytingar á rekstrarformi, upplýsingatækni og mótun sterkra 

einstaklinga hefur til að mynda verið meira áberandi í nýjustu stefnumótun grunnskólanna en 

kynjajafnrétti. Þessar breyttu áherslur og færsla stjórnunarábyrgðar og mannaráðninga til 

skólastjóra getur leitt af sér minni áherslu á jafnrétti kynjanna. Jafnréttissinnar hafa mætt miklu 

mótlæti á öllum sviðum mannlífsins og starfshæfni femínista hefur verið dregin í efa, einkum á 

forsendum taugaveiklunar, skorts á skynsemi og almennrar fæðar á karla (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004:50). 
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Ennfremur má ætla að hin mikla áhersla á vinnumarkaðinn og formlegt jafnrétti sé hluti af 

skýringunni á viðhorfi ungmennanna. Þau eru vel upplýst um stöðuna í hinu opinbera lífi en 

viðhorf þeirra til heimilisins veldur vonbrigðum. Sé sú ályktun dregin að viðhorf unglinganna 

endurspegli verkaskiptingu foreldra sinna má segja að mikið sé eftir óunnið. Líkt og kom fram 

áðan hefur Þorgerður Einarsdóttir (2000:118), meðal annarra, haldið því fram að heimilið hafi að 

einhverju leyti gleymst í jafnréttisumræðunni og einkalífið hafi hreinlega verið undanskilið þegar 

leitað er að haldbærum skýringum á misrétti kynjanna. Því hefur oft verið haldið fram að 

raunveruleg verkaskipting kynjanna inni á heimilum hefjist þegar börnin fæðast og fjölskyldan 

verður til (Þorgerður Einarsdóttir, 2000:119). Annað fræðafólk hefur dregið þessar hugmyndir í 

efa og telur að kynjamótun verkaskiptingar hefjist um leið og sambúðin og mótist þá einkum af 

fyrirframgefnum hugmyndum sambúenda(Þorgerður Einarsdóttir, 2000:118-123), sem greinilega 

eru nokkuð mótaðar ef marka má svör ungmennanna. 

Það má ljóst vera að aðgerðir af hálfu stjórnvalda, til dæmis ný fæðingarorlofslög, sem ætlaðar 

eru til að efla þátttöku karla í ábyrgð og vinnuskyldu heimilisins duga vart einar og sér meðan 

hugarfar og viðmið breytast lítið. Það er verulegt áhyggjuefni að unglingar árið 2006 hafi 

neikvæðari viðhorf til jafnari verkaskiptingar en unglingar árið 1992, sérstaklega þegar því er 

haldið fram að jafnrétti sé nánast komið á í okkar samfélagi. Það má velta því fyrir sér hvað 

veldur og ljóst er að ekki er auðvelt að setja fingur á eitthvert eitt atriði nema ef vera skyldi þá 

staðreynd að enn eru kvenlegir eiginleikar taldir annars flokks. Þegar komið er fram á unglingsár 

er mjög rík krafa á unglinga að samsama sig þeim eiginleikum sem ætlaðir eru þeirra kyni. Yngri 

börnum, sérstaklega stúlkum, virðist frekar leyfast að útvíkka kynjahlutverk sín aðeins. Þegar 

kemur fram á unglinsár er mikill þrýstingur á að stúlkur lagi sig að hinu kvenlæga þrátt fyrir að 

hið karllæga sé upphafið (Berglind Rós Magnúsdóttir, 2003:147).  

Betur má ef duga skal í jafnréttismálum á Íslandi. Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna berlega 

að jafnrétti er ekki eitthvað sem gerist sjálfkrafa og án meðvitundar. Sú staðreynd að karlar séu 

viðmiðið er svo meitluð í menningu okkar og vitund að henni verður ekki breytt án átaka. Það 

þarf gagnrýna hugsun og meðvitund í bland við fræðilegan femínisma til að breyta þessu 

samfélagi sem við búum í í réttlátara samfélag öllum til handa. Það sem er gleðilegt í þessu 

sambandi er einmitt sú staðreynd að hægt er að breyta. Ungmennin og aðrir þegnar samfélagsins 

eru hugsandi mannverur sem hægt er að hafa áhrif á og það þarf sannarlega að gera; það er 
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auðvelt að kenna jafnrétti. Afar mikilvægt er að drengir og stúlkur fái sambærilega þjálfun fyrir 

samfélagslega þátttöku framtíðarinnar og að skólarnir taki hlutverk sitt sem uppalenda í anda 

jafnréttis alvarlega. Hér er þó alls ekki verið að gera lítið úr hlutverki foreldra og því hversu 

mikilvægt er að sýna fordæmi inni á heimilunum. Heimili og skóli verða að vinna saman, líkt og 

einkalíf og opinbert líf fullorðinna; jafnréttismál eru ekki einkamál kvenna eða fárra áhugasamra 

einstaklinga. Þess vegna er skólinn svo mikilvægur hlekkur í átt að jafnréttissamfélagi. Segja má 

að skólinn sé vinnustaður barnanna okkar og þar er afar mikilvægt að sýna fordæmi til framtíðar 

og kenna börnunum að þar líðst ekki misskipting grundvölluð á kynferði.  

Líkt og fram kemur hér á undan styður muninn á viðhorfum fullorðinna og unglinga rannsóknir 

sem áður hafa sýnt fram á að ungt fólk hefur almennt neikvæðara viðhorf til jafnréttis en þeir 

sem eldri eru. Það sem kemur nokkuð á óvart er að ungmenni sem voru að útskrifast úr 

grunnskólum landsins á vormánuðum 2006 hafa neikvæðara viðhorf til jafnréttismála en þau 

ungmenni sem voru í sömu stöðu vorið 1992. Þær niðurstöður styðja að mínu mati það sem 

haldið hefur verið fram að bakslag hefur komið í jafnréttisbaráttuna á undanförnum misserum. 

Hér að framan hef ég reynt að draga fram hugsanlegar ástæður þess og ljóst er að gera má frekari 

rannsóknir á stöðunni nú. Þá væri einnig sannarlega gaman að vinna ítarlegar gögnin úr 

rannsókninni Heilsa og lífskjör skólanema en ráðrúm var til að gera hér á þessum síðum. Það 

væri til dæmis athyglisvert að skoða hvort búseta hefur áhrif á viðhorf unglinganna og hvort það 

skiptir máli að alast upp í parasambandi eða hjá einstæðu foreldri.  

Einkar athyglisvert væri að skoða framboð á sjónvarpsefni 1992 og 2006 og bera saman möguleg 

áhrif þess á hugmyndir unglinganna. Er hugsanlegt að mikill flaumur sjónvarpsefnis frá 

Bandaríkjunum hafi áhrif á hugmyndir unglinga um kynhlutverk. Þó langsótt geti þótt að tengja 

saman uppvask og klám er hugsanlegt að sú klámvæðing sem gengið hefur yfir landið og allan 

hin vestræna heim á síðustu misserum hafi ýkt hugmyndir um íhaldsöm kynhlutverk. Þar sem 

karlinn er sá sterki og drottnandi og konan hin undirgefna og eftirlátssama. Þá er 

veraldarvefurinn svo að segja óskráð blað þegar kemur að áhrifum á jafnréttishugmyndir, en þar 

er hægt að nálgast ótrúlegt magn af efni í ansi mismunandi gæðaflokkum. Allt þetta er vert að 

skoða til að meta enn betur þær samfélagslegu aðstæður sem við búum börnum okkar og 

unglingum. 
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Eftirmáli 
Á ráðstefnu um íslenska þjóðfélagsfræði sem haldin var við Háskólann á Akureyri 26. og 27. 

apríl 2007 kynnti ég niðurstöður rannsóknar minnar; Eru þau með jafnréttið í farteskinu? Viðhorf 

10. Bekkinga til jafnréttis kynjanna. Vöktu niðurstöðurnar nokkra athygli og ekki síst meðal 

fjölmiðla. Þann 2. maí birti Fréttablaðið frétt um niðurstöður rannsóknar minnar og aðrir 

fréttamiðlar fylgdu í kjölfarið. Þannig var ég sama dag fengin í viðtal í síðdegisútvarp Rásar 2 

þar sem ég ræddi við Huldu Sif Hermannsdóttur og var útdráttur úr því viðtali birtur í 

svæðisútvarpi Norðurlands. Í hádegisfréttum Stöðvar 2 kom stutt frétt um málið og í 

kvöldfréttum stöðvarinnar birtist ítarlegri frétt og viðtal við mig sjálfa og framkvæmdastjóra 

Jafnréttisstofu varðandi niðurstöðurnar. Þann 4. maí tók Steinunn Stefánsdóttir, aðstoðarritstjóri 

Fréttablaðsins, málið upp í leiðara blaðsins og hluti hans var lesin upp á Morgunvakt Rásar 1 

þann morgun. Teikning Halldórs Baldurssonar sem prýðir forsíðu ritgerðarinnar er af síðum 

Blaðsins og birtist þann 5. maí. Þá var tekið á efni ritgerðarinnar í dálknum „Stuð milli stríða“ og 

var því þar fléttað inn í vangaveltur um jafnrétti og femínisma. 

Það hefur sannarlega verið athyglisvert að fá viðbrögð á vinnu sína og þær niðurstöður sem settar 

eru fram hér á þessum síðum. Þau hafa verið af ýmsum toga. Anna Ólafsdóttir, lektor við 

Háskólann á Akureyri, fékk leyfi mitt til þess að setja stuttan pistil um rannsóknina á bloggsíðu 

sína sem hýst er hjá Morgunblaðinu, en bloggsamfélag Mbl.is er ákaflega virkt nú um stundir og 

tilvalinn vettvangur til þess að fá umræðu um ákveðin málefni sem brenna á fólki. Tilefnið var 

einmitt að fá af stað umræðu um stöðuna í jafnréttismálum og það hefur tekist vel. Flestir lýsa 

vonbrigðum sínum með stöðuna og taka undir að þörf sé á að koma jafnréttismálunum aftur á 

dagskrá fyrir alvöru. En það er einmitt athyglisvert hversu lítið hefur verið rætt um jafnréttismál í 

þeirri kosningabaráttu sem nú stendur sem hæst.  

Katrín Anna Guðmundsdóttir talskona Femínistafélags Íslands, minnist einnig á niðurstöður 

rannsóknarinnar á bloggi sínu og hún, líkt og aðrir femínistar sem gefa færi á sér á þeim 

vettvangi sem bloggheimur er, fær gjarnan heiftarleg viðbrögð við skrifum sínum. Í 

athugasemdakerfi hennar hafa skrifað nokkrir sem telja jafnréttisbaráttu og húsverk ekkert eiga 

sameiginlegt og segja að hér sé á ferð enn eitt kvennaröflið í anda femínisma. Ég vitna hér í einn 

af þeim sem tjáðu sig um þvotta og þrif á bloggsíðu Katrínar Önnu;  
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„Ég get bara ekki séð hvernig húsverk innan veggna heimilisins geti verið 

jafnréttismál. Ég tel mig nú vera að nýrri kynslóðum og þekki ég ekki einn 

strák sem ekki gerir eitthvað á sínu heimili. Hvernig fólk stýrir og skiptir 

hlutverkjum á milli sín finnst mér engum öðrum koma við. Var til dæmis tekið 

fyrir í þessarri könnun hve oft konan lagaði bílinn, skipti um dekk, eða sá um 

viðhald hússins?? Fyrir mér eru það alveg jafn góð húsverk eða "verkefni" 

innan heimilisins. Finnst fáranlegt að blanda þessu saman við jafnrétti 

kynjanna...“ (Hans Jörgen Hansson, 2007). 

Þetta viðhorf Hans Jörgens Hanssonar er langt frá því að vera einsdæmi og má sjá margar 

athugasemdir í þessum dúr, og sumar mjög hastarlegar, á bloggsíðum kvenna sem gefa sig út 

fyrir að vera femínistar. Einkalíf á að vera einkamál fólks í einstaklingshyggjunni en tenging 

heimilis og vinnumarkaðar er órjúfanleg. Varnarviðbrögð við jafnréttisumræðunni eru mjög 

algeng í íslensku samfélagi. Í fréttatíma Stöðvar 2 þar sem niðurstöður þær sem hér fara á undan 

voru kynntar var einnig talað við framkvæmdastjóra Jafnréttisstofu varðandi niðurstöðurnar. 

Margrét María Sigurðardóttir framkvæmdastjóri varar þar við að niðurstöður sem þessar séu 

teknar of alvarlega. Unglingar hafi það að venju sinni að ögra samfélaginu og því beri að taka 

niðurstöðunum með fyrirvara (Margrét María Sigurðardóttir, 2007). Það er ekkert sem bendir til 

þess að svo mikið jafnrétti sé komið á í íslensku samfélagi að ungmennin hafi ástæðu til að ögra 

ríkjandi ástandi með því að svara með þeim hætti sem gert er hér að framan. Allar rannsóknir 

sýna að ábyrgðar- og vinnuskyldan er frekar á eiginkonunni og ekkert í gögnunum mínum sýnir 

fram á óeðlilega fylgni á milli svara. Auk þess skýrir það alls ekki muninn á milli 1992 og 2006 

að taka niðurstöðunum með fyrirvara. 

Þessi varnarviðbrögð og mótstaða við femínisma eru víðar og kemur þetta viðhorf berlega í ljós í 

Fréttablaðinu sunnudaginn 6. maí þar sem rannsókn mín varð ungri blaðakonu tilefni til 

vangaveltna í dálknum „Stuð milli stríða“. Þar kemur hún með sína greiningu á niðurstöðum 

rannsóknar minnar og kemst að þeirri niðurstöðu að hið forpokaða Femínistafélag Íslands sé 

líklega ástæða þess að ungmennin hafi merkt við að mæður þeirra ættu að sjá um þvotta 

heimilisins. Hún segir hina forpokuðu loðnu femínista hafa farið líkt með orðið femínisti og 

nasistar svertu tákn sólargangsins og veki víðlíka viðbrögð hjá almenningi með áherslum sínum 

á krikaloð og klám (Margrét Hugrún Gústavsdóttir, 2007). Það sem er einnig athyglisvert í 
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þessum pistli er að blaðakonan telur femínista ástæðuna fyrir því að stelpustrákur og strákastelpa 

eru forboðin fyrirbæri. Ég ætti kannski að senda henni ritgerð þessa og greinar Emily Kane 

(2006) og Berglindar Rósar (2003) þar sem skýrt kemur fram að þau fyrirbæri eru ekki síst 

forboðin vegna hins þrönga stakks karlmennskunnar og þeirrar staðreyndar að eitt ábyrgðarmesta 

hlutverk feðra er að ala upp karlmenn þegar drengir þeirra eru annars vegar. Það er einfaldlega 

svo að það er ekki síður af hálfu karla sem kerfinu er viðhaldið og við stúlkurnar sem aldar 

höfum verið upp til að styðja við þá og styrkja viðhöldum með málflutningi líkt og lýst er hér að 

ofan hinu karllæga kerfi á þeirra aldagömlu forsendum um framgang og forgang.  

Það skiptir máli hver þvær þrátt fyrir að allir leggi sitt af mörkum, verkaskipting heimilisins er 

jafnréttismál, en það þarf hugrekki til að standa með jafnrétti. Það þarf að ala með börnum okkar 

hugrekki til að taka afstöðu. Það góða við viðhorf er að hægt er að breyta þeim. Þau eru nefnilega 

ekki lögmál. Kvenfrelsi er málið fyrir alla – konur og kalla. 
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Viðauki I: Heilsa og lífskjör skólanema 2006 - Spurningar 
Hér gefur að líta þær spurningar sem notaðar til voru úrvinnslu við þessa rannsókna úr 
könnuninni Heilsa og lífskjör skólanema vorið 2006. Spurning nr. 78 er úr spurningalista Ungt 
fólk 92´og notuð var til samanburðar á milli tíma. Spurningar 79 til 84 eru fengnar úr könnun 
Gallup-IMG sem lögð var fyrir haustið 2003 

 



 

 

 


