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Ágrip 

Jafnrétti kynjanna er málefni sem á heima í grunnskólum landsins. Viðtöl við kennara 

hafa hins vegar sýnt fram á að þó skólanámskrár, lög og aðalnámskrá geri kröfu um 

jafnrétti kynjanna sem hluta af skólastarfi þá skilar það sér ekki í verki, hvorki til 

kennara né nemenda. Það þýðir að þeir sem bera ábyrgð standa sig ekki sem skyldi.  

 Allt lítur vel út í orði en á borði er allt frekar tómlegt. Þó að kennarar séu 

sammála því að það vanti jafnréttisfræðslu og að menntamálaráðuneytið telji að hún eigi 

að vera hluti af námi kennara þá er það ekki í boði á menntavísindasviði. Hvernig á það 

að skila sér til nemenda ef kennarar hafa ekki forsendur til að takast á við málefni sem 

þetta? Einnig hafa kennarar ekki mikið til að vinna með hvað námefni varðar. 
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1. Inngangur 

Jafnréttismál er mikilvægur þáttur í góðu samfélagi til að þegnar þess eigi jafna 

möguleika í lífinu og til að einstaklingarnir fái að njóta sín óháð því í hvaða aðstæðum 

þeir fæðast. Upplýst fólk hefur meiri forsendur en aðrir til að móta samfélag sem er gott, 

siðferðislegt og jafnt fyrir alla. Það að vera upplýstur felur meðal annars í sér menntun, 

en þar öðlast maður færni og forsendur til að gagnrýna, sjá möguleika til að breyta og 

bæta eigið umhverfi, vita muninn á réttu og röngu og skilja málefni sem sett eru fram af 

stjórnendum samfélagsins. Einstaklingar vinna úr þekkingu sinni og reynslu og þróa 

með sér viðhorf. Í námi öðlast fólk sjálfstæði og hæfileika til rökhugsunar og því betur 

menntað sem það er því víðari skilning og faglegri er hann (Ragnhildur Bjarnadóttir, 

2008;95-97). Á Íslandi er mikið af vel menntuðu fólki enda er það framarlega í flokki 

hvað jafnrétti varðar. Þetta hugtak hefur margar merkingar og er einn þáttur þess 

jafnrétti kynjanna. Mikilvægt er að stjórnvöld og aðrir í samfélaginu geri sér grein fyrir 

því að allt frá örófi alda hefur staða kynjanna ekki verið sú sama. Nú til dags er staðan 

orðin aðeins jafnari en þó standa kynin ekki jafnt. Þetta á við um bæði kynin þó að 

konur hafi átt meira á brattan að sækja heldur en karlar.  

 Mikilvægt er að hver og einn geri sér grein fyrir hversu stóran þátt þeir eiga í 

málum sem og þessum þó að ábyrgðin liggi hjá stjórnendum samfélagsins sem ættu að 

sjá til þess að fólk fái upplýsingu um málefni sem þessi og einnig að setja lög og reglur 

um þau. Skólar bera einnig ábyrgð þar sem þeir eru mikilvægar stofnanir í samfélaginu 

og þurfa að lúta lögum og reglum. Einnig vinna þeir út frá aðalnámskrá grunnskóla sem 

segir til um hvernig skólastarfi skuli háttað.  

Hér í þessari ritgerð verða raktir þættir sem tengjast fræðslu um jafnrétti 

kynjanna í skólastarfi. Fyrst verða hugtök tengd málefninu skoðuð og gerð verður grein 

fyrir merkingu þeirra. Síðan verður farið yfir atriði í aðalnámskrá grunnskóla sem lúta 

að jafnrétti kynjanna og fjallað um hvað lög og aðrar reglur greina frá. Eftir það verður 

kennaranámið skoðað og hversu mikilvægur hluti það er af heildarmyndinni. Einnig 

verða einstaka skólar skoðaðir og hvernig þeir setja fram á heimasíðum sínum málefni 

og stefnur tengd jafnrétti kynjanna. Í því samhengi verður greint frá viðtölum við 

nokkra grunnskólakennara þar sem viðhorf þeirra eru skoðuð lítillega og upplifun þeirra 

á stefnu um jafnrétti kynjanna í þeim skólum sem þeir starfa í. Síðast verður skoðað 

þróunarverkefni sem sett var upp í nokkrum grunnskólum landsins. Í lokin verður allt 
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dregið saman í lokaorðum þó mis mikið þar sem umræðukaflar hafa þá þegar fjallað um 

hluta af niðurstöðum. 

 

1.1 Rannsóknarspurning 

Jafnrétti kynjanna er viðhorf sem ég hef alist upp við. Þetta er ríkt innan minnar 

fjölskyldu og lífsviðhorf mitt hefur því mótast með það í huga. Þó að þetta hafi verið 

stór hluti af lífi mínu þá hef ég ekki öðlast tækifæri á að fá neina fræðslu um þetta 

málefni. Þegar ég byrjaði í grunnskólakennaranámi haustið 2008 var það alltaf í huga 

mínum að hér myndi ég öðlast fræðslu sem myndi efla mig sem persónu, að viðhorf mín 

yrðu til hins betra og að námið myndi víkka sjóndeildarhring minn. Það hefur án efa 

gert það en þegar ég var búin með annað námsár mitt rifjaðist það upp fyrir mér að ég 

hafði ekki fengið neina fræðslu um málefni sem snúa að jafnrétti kynjanna. Því tók ég 

málin í eigin hendur og fór í áfanga af öðru sviði. Þar staðfestist sú skoðun mín að 

námsefni þar sem fjallað er sérstaklega um jafnrétti kynjanna ætti heima í kennaranámi 

og í grunnskólum landsins. Ég varð því forvitin um það hvernig jafnrétti kynjanna 

birtist í skólum landsins og ákvað ég þar af leiðandi að skoða það nánar. Í kjölfarið 

fannst mér tilvalið að skrifa um það í lokaritgerð minni þar sem ég sá að margt mætti 

bæta. 

 Það eru margar spurningar sem koma upp í hugann þegar hugsað er um þetta 

málefni, ég ákvað þó að afmarka mig þó það hafi verið erfitt og stóð uppi með þessa 

spurningu: Hvernig er aðkoman að jafnrétti kynjanna í grunnskólum? Séð út frá 

námskrám, kennaramenntun, viðhorfi kennara og er til námsefni eða gögn um málefnið 

til að nota í kennslu? Hér í þessari ritgerð verða þessum spurningum gerð skil með hjálp 

fræðanna, umræðuköflum og niðurstöðum.  

 

2. Hugtök 

Hugtakið jafnrétti er víðtækt, það er í raun yfirhugtak sem hægt er að brjóta niður í 

minni hugtök og hafa þau þá öll mjög ólíka merkingu, bakgrunn og tilgang 

(Kynungabók, 2010;48).  Hér verður að mestu notast við hugtakið í samhengi við kyn, 

sem sagt það er kynjajafnrétti, nema að annað sé tekið fram. Hugtakið kyn á í raun bara 

við um mismunandi líkamsburði einstaklinga en orðið kynferði er mun víðtækara. Það 

er sett í samhengi við áhrifavald á einstaklinga, eitthvað sem hefur áhrif á samskipti 
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fólks og eiginleiki sem hefur meðal annars áhrif á stöðu einstaklingsins (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007). Kynferði á hins vegar bæði við um líffræðilegt og félagslegt 

kyn einstaklinga (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:10). Kenningar sem snúa að kynjamun 

eru yfirleitt á þá leið að munurinn sé eðlisbundinn, þá líffræðilegur, eða félagslegur 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:11). Sá sem hér skrifar er þeirrar skoðunar að munurinn 

á atferli kynjanna sé félagslegur en feministar eru flestir þeirrar skoðunar (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007:11). Hér í þessari ritgerð er kynferði skoðað út frá hinu 

félagslega og að það sé það sem hefur áhrif. 

Kyngervi er hugtak sem nær eingöngu yfir hið félagslega, og þá eftir atferli fólks 

og útliti, en hver og einn einstaklingur skapar það sjálfur (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007:12). Kyngervið er mótað frá fæðingu, stelpur fá dúkkur og strákar bíla, börnum er 

kennt hvernig á að bera sig að og haga sér. Hverju á að klæðast, hvað er ,,settlegt” að 

gera og segja, það hefur jafnvel áhrif á hvaða áhugamál eru æskileg (Kynungabók, 

2010;48). Samfélagið býr meira að segja yfir þáttum sem telja eitthvað sýna kven- og 

karlleika, eins og sum störf eru talin eiga meira við um annað kynið og má þar nefna 

kennarastarfið, það er talið vera kvennastarf þar sem konur eru mikill meirihluti í 

stéttinni eða um 78% árið 2003 (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2005;55).  

Nútímasamfélag felur í sér margar staðalímyndir, það þýðir að til eru ákveðnar 

hugmyndir um hvernig fólk á að haga sér, líta út og hvaða kosti og leiðir það á að velja 

sér í lífinu. Það sem hentar hverjum og einum fer eftir kynferði (Kynungabók, 2010;48). 

Þessar hugmyndir er að finna alstaðar í kringum okkur og þarf ekki að leita langt til að 

sjá merki um þær.  

Börn læra það sem fyrir þeim er haft og byrjar þessi mótun strax við fæðingu án 

þess að við gerum okkur grein fyrir því. Kynímynd barna verður ekki varanleg fyrr en 

um 6-7 ára aldur, þá gera þau sér grein fyrir því að þó þau breyti einhverju í fari sínu 

með atferli eða útliti, eins og klipping og föt, þá breyta þau ekki um kyn. Börn vita þó 

miklu fyrr eða um 2-3ára aldur að þau eru annað hvort stelpa eða strákur (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007:68).   

Þó að við gerum allt sem við getum til að halda staðalímyndum frá börnunum 

okkar er samfélagslegi þátturinn stór og áhrifin svo mikil að ekki er undan honum 

hlaupið. Börnin okkar fara síðan flest í leikskóla og síðar í grunnskóla sem er stór þáttur 

af lífi þeirra og alls ekki viðaminni en fjölskyldulífið þar sem börn í dag verða minna 
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fyrir áhrifum foreldra sinna en áður og áhrif jafnaldra verða meiri (Jóhanna Einarsdóttir, 

2007). Samskipti barnanna fara að miklu leiti fram í skólunum og því skipta 

kennsluaðferðir, námsgögn, viðhorf og námskrár skólanna miklu máli. Fjölskyldan og 

skólinn hafa saman mestu félagslegu áhrifin á börnin, þau stjórnast af þjóðfélagi eins og 

hér þar sem jafnrétti kynjanna er ekki til staðar (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:45).   

 

3. Skólar 

Ísland er nútímasamfélag þar sem margir hafa góða menntun, en það er einmitt leiðin að 

upplýstu og góðu samfélagi. Grunnskólinn er mikilvægur þáttur í þessu 

menntasamfélagi þar sem hann er grunnurinn að öllu öðru námi. Hann skiptist í þrjú 

stig, efstastig, miðstig og yngstastig. Hér verður talað út frá yngstastigi að mestu leiti en 

þó á margt af efninu heima almennt um öll stigin, 

Grunnskólinn er mikilvægur hlekkur í átt að jafnrétti kynjanna, hann ber í raun 

ábyrgð á að nemendur verði ekki fyrir misræmi eða óréttlæti vegna kyns síns, atferlis 

eða nokkru öðru sem snýr að þeim í skólanum (Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Það 

sem nemendur læra í skólanum hefur áhrif á hugsun þeirra og sýn á lífið. Það að læra að 

lesa, skrifa og reikna er ekki það eina sem skólar leggja upp með og er í raun bara partur 

af heildstæðu námi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2007). Börn verða 

einnig að læra um samskipti, hvernig umhverfi þau búa í og hvað það er að vera hluti af 

samfélagi. Það að vera hluti af einhverri heild er eitthvað sem allir verða að læra og er 

jafnrétti kynjanna mikilvægur þáttur í því að lifa og hrærast í samfélagi.  

 Markmið hvers skóla þurfa að vera skýr, bæði þau sem taka mið að lögum og 

einnig aðalnámskrá, en þar eru skýr skilaboð um hverju skólar eiga að fara eftir, og 

einnig hin dulda námskrá sem nær utan um þau samskipti sem eiga sér stað í skólanum 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Það mætti kalla þetta innri og ytri ramma skólans, innri 

ramminn tekur mið af hvaða stefnu skólinn vill hafa. Til dæmis varðandi samskipti og 

viðhorf til einstaklingsins, einnig verða kennarar að hafa í huga siðareglur kennara 

(2002) í sínu starfi. Sá ytri tekur mið af aðalnámsskrá grunnskóla, lögum, opinberum 

viðhorfum og orðræðu meirihlutans sem er ráðandi. Því er hættan sú að rödd minnihluta 

hópa eða annarra hópa heyrist ekki (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Rammar skólans 

eru eitthvað sem kennarar verða að hafa í huga þegar þeir skipuleggja kennslu sína. 

Viðmiðin sem ytri rammi skólans fer eftir hefur því óneitanlega mikil áhrif á það sem 
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tekið er fyrir í námi hvers og eins nemenda. Þó er það kennarinn sem hefur mestu 

áhrifin á börnin og skiptir viðhorf hans því einnig máli og hvernig kennsluaðferðir hann 

notast við í starfi sínu. Þá er það óneitanlega skólaganga kennarans sem hefur áhrif á val 

hans á efni og kennsluaðferðum.  

Kennarinn lærir að vera fagmaður í kennslu og þar fær hann leiðbeiningar um 

hvað þarf að gera og hvernig, hvar er hægt að nálgast námsefni, hvernig er á að túlka 

námsefnið fyrir nemendum og hvað er mikilvægast að taka. Því er skólaganga 

kennarans einnig mikilvæg og að hann fái þar fræðslu um jafnrétti kynjanna ef það á að 

hafa áhrif út í skólana sjálfa og kennsluna sem fer þar fram. Einnig er mikilvægt að 

nemendur upplifi námsefnið á þann hátt að hver og einn sé mikilvægur og kynferði hafi 

þar engin áhrif. Birtingamyndin er líka mikilvæg en svo virðist vera að karlar eru 

sýnilegri í kennslubókum og upplifunin á þeirra afrekum og fræðum er 

jákvæðari(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:47). Kennarinn verður að hafa þetta í huga og 

vinna út frá því en góður kennari getur notað bækur sem sýna þessa mynd í 

jafnréttisumræðunni. Það verður að gera konur sýnilegri í kennslubókum eða benda á af 

hverju það sé meira um karla heldur en konur í námsefninu (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007;51). Einnig er mikilvægt að taka þetta ekki bara fyrir í einum námsþætti heldur 

flétta það inn í alla eins og er gert mikið á yngstastigi grunnskólans (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007;55).  

 

4. Lög og námskrár 

Námskrár eru nauðsynlegar í skólastarfi en einnig er mikilvægt að hafa lög og reglur 

sem þær geta gengið út frá. Það verður að vanda vel til verks því að grunnskólinn er 

skyndunám og hefur veigamikið hlutverk hvað varðar til dæmis um uppeldi og menntun 

í anda jafnréttis (Menntamálaráðuneytið, 1990;26). Námskrár þurfa að vera í stöðugri 

endurskoðum en þær eru afar flóknar, meðal annars vegna þess að það verður að taka á 

mörgum sjónarmiðum og hugtökum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Jafnrétti er einn af 

þeim mörgu þáttum sem tekið er á í aðalnámskrá. Vert er að skoða í hvaða samhengi 

jafnrétti kynjanna er sett og hversu markviss stefnan er sem sett er þar fram. Því að 

skólar verða að leggja línurnar fyrir stráka og stelpur um jafna stöðu og þátt í 

samfélaginu, skólinn þarf einnig að geta tekið á málum sem snerta jafnrétti kynjanna 

(Þórdís Þórðardóttir, 2005;51). 
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Nú er ein aðalnámskrá í gildi frá árinu 2007, námskráin frá 1999 féll úr gildi í 

árslok 2010. Drög að nýrri námskrá hafa þó verið gefin út og forvitnilegt er að skoða 

hvort mikill munur sé á notkun jafnréttishugtaksins í þeirri sem er í gildi núna og hvort 

eitthvað bendi til þess að næstkomandi aðalnámskrá komi með eitthvað meira og 

framsæknara. 

Íslensk lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000  kveða á 

um það að jafnrétti skuli vera á öllum sviðum samfélagsins og eru grunnskólar engin 

undantekning. Jafnréttisstofa Íslands á að sjá um fræðslu og upplýsingastarfsemi í 

sambandi við jafnrétti kynjanna (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

96/2000, 3.gr).  Þegar lög um jafnrétti kynjanna eru skoðuð í samræmi við 

aðalnámsskrá er það augljóst að aðalnámskrá miðar sig við lögin í landinu eins og hún á 

að gera. Þar má meðal annars nefna að skólar eigi að undirbúa bæði kynin undir virka 

þátttöku í samfélaginu, fjölskyldu og atvinnulífi. Einnig skal kynna bæði kynin fyrir 

karllægum og kvenlægum störfum. Náms og kennslugögn verða líka að vera þannig að 

þau mismuni ekki kynjunum.  

Þessi lög og stefnur ná þó líka á háskólastig, í skýrslu sem 

menntamálaráðuneytið (1990;34) gaf út kemur fram að  kennarar eiga að geta búið 

nemendur sína undir þátttöku í samfélaginu, þá eins og áður var nefnt hvað varðar 

fjölskyldu og atvinnulíf. Einnig kemur fram að það verður að gera kennara hæfa til að 

taka þátt í að breyta námskránni á þann hátt að hún búi nemendur af báðum kynjum 

undir það að taka þátt í heimilishaldi og barnauppeldi. Kennaranemar eiga einnig að fá 

áhugavekjandi umræðu til að gera þá meðvitaðri um stöðu kynja í dag, en einnig til að 

þeir haldi áfram að leita sér vitneskju. Því hafa þessi skólastig óneytanlega áhrif hvort á 

annað þó að hér í þessum kafla sé aðallega talað um jafnrétti í grunnskólum þá er vert 

að benda á samhengið þarna á milli. 

 Aðalnámskrá verður auðvitað að fara eftir lögum og reglum samfélagsins eins og 

áður hefur komið fram. Hún gerir það að öllu leiti en bætir þó sem betur fer við sig 

ýmsu og túlkar markmið sín í samræmi við lögin. Námskránni er skipt í flokka eftir 

fögum og svo er almennur kafli líka sem talar almennt um skólastarfið og hvernig námi 

og kennslu skuli háttað. Þegar aðalnámskrá er skoðuð frá 1999 og 2007 og síðan drög 

frá 2010 út frá jafnrétti kynjanna kemur í ljós að orðalag breytist eftir árum og verður 

meira gert úr hugtakinu jafnrétti og hvað fellst í því.  
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 Aðalnámskrá frá 1999 greinir frá því í almenna hlutanum að verkefni skuli höfða 

til drengja og stúlkna og að það eigi að búa bæði kynin undir þátttöku í samfélaginu, þá 

almennt en einnig fjölskyldulíf og atvinnulíf. Einnig er greint frá því að kennsluaðferðir 

skuli ekki mismuna nemendum, þá er hugtakið jafnrétti skilgreint með því að telja upp 

eftirfarandi: kynferði, búseta, uppruni, litarhættir, fötlun, trúarbrögð og félagsleg staða. 

En það er eitt af fáum skiptum sem það er gert. Það skal einnig hafa það sem áður var 

talið upp í huga við gerð námsgagna og val á þeim til að mismuna ekki nemendum. 

Þegar markmið eru síðan skoðuð í til dæmis lífsleikni í þessari aðalnámskrá kemur í ljós 

að hugtakið jafnrétti er bara notað almennt og er aðeins að finna nokkur markmið allt 

frá 1. upp í 10.bekk. Eina markmiðið sem vert er að nefna er að jafnréttishugtakið skuli 

sett í margbreytilegt samhengi, en ekki farið nánar út í það. Það er einnig 

áfangamarkmið hjá 10.bekk að gera sér grein fyrir hugtökunum kyn, kynhneigð og 

kynhlutverk, en ekki talað um að það eigi að gæta jafnréttis í þeim málum. Ef við 

skoðum svo samfélagsfræði er einn þáttur sem kemur inn á jafnrétti kynjanna en það er í 

sambandi við hvaða kosti það hefur að vera Íslendingur með hliðsjón af ýmsum þáttum 

og þar er til dæmis nefnt jafnrétti kynja. 

 Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 sem nú er í gildi er farið með aðeins öðrum 

orðum um jafnrétti. Orðalagi er aðeins breytt í almennahlutanum, í heild sinni er það þó 

sama og frá 1999 en aðeins er búið að breyta orðalagi þegar verið er að tala um 

kennsluaðferðir og námsgögn. Þá er sagt að taka skuli mið af jafnrétti þegar 

kennsluaðferðir eru valdar sem var ekki áður, eða það var ekki notað það orðalag að 

taka skuli mið af jafnrétti. Einnig og eins í aðalnámskrá frá 1999 er greint frá því að það 

eigi heldur ekki að mismuna nemendum eftir kynferði, búsetu, uppruna, litarhætti, 

fötlun, trúarbrögðum og félagslegri stöðu. Þegar markmiðin eru síðan skoðuð í 

aðalnámskrá frá 2007 í lífsleikni er búið að setja inn fleiri markmið sem lúta að jafnrétti. 

Þau eru þó flest hjá eldri frekar en þeim yngri og fara frá því að vera almennt um 

jafnrétti yfir í að vera um jafnrétti kynja og fleira. Það er því farið ítarlegar í hugtakið 

jafnrétti í markmiðunum, en þó eru markmiðin ekki mörg. Í samfélagsfræði var ekkert 

breytt heldur var sama markmiðið og frá 1999 og engin viðbót.  

 Nú hafa litið dagsins ljós drög að nýrri aðalnámskrá og er spennandi að sjá 

hvernig þeir taka á hugtakinu jafnrétti. Þegar drögin eru skoðuð er hugtakið í hópi 

grunnþátta í menntun. Þar er einnig greint frá því í áhersluþáttum aðalnámskrár að 
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kynjafræði og hugtök hennar eru mikilvægur þáttur til að nemendur geri sér grein fyrir 

stöðu kynjanna, að það skipti miklu máli að viðfangsefni miðist við jafnræði og 

jafnrétti. Einnig fær hugtakið sér dálk fyrir sig en þá er verið að meina jafnrétti almennt 

en þó koma nokkrir punktar sem beinast að jafnrétti kynjanna. Kennsla og kennsluhættir 

eru orðaðir mjög svipað og í fyrri aðalnámskrám.  

 Skólar leggja upp úr því að almennt jafnrétti sé stór hluti af markmiðum sínum 

og hugmyndafræði, í þessum skilningi er jafnrétti kynjanna einn af undirflokkunum. 

Þrátt fyrir þau lög og reglur sem hefur verið greint frá hér að ofan þá er jöfn staða 

kynjanna ekki í þeim farvegi sem hún ætti að vera. Markmiðin og hugmyndafræðin á 

bak við jafnrétti kynjanna virðast ekki koma fram í verki en byrjunin er þó að setja sér 

markmið (Menntamálaráðuneytið, 1989;1). Hér seinna í ritgerðinni verður sýnt fram á 

að þó að markmiðin séu til staðar þá skortir farveg og yfirsýn hjá þeim sem bera ábyrgð.   

 

4.1 Umræður 

Eftir að hafa skoðað námskrárnar kemur það á óvart og þá sérstaklega í þeirri nýju hvað 

jafnréttishugtakið er notað almennt. Ekki sé kafað dýpra ofan í merkingar málefnisins 

og að mikilvægur þáttur eins og jafnrétti kynjanna er ekki framsæknari og sýnilegri. 

Kennarar virðast vilja hafa jafnréttiskennslu en ekkert frumkvæði eða markmiðuð 

kennsla er í gangi. Það gæti leynst í kennaramenntuninni sjálfri, en eins og greint var frá 

á þetta að vera hluti af námi kennara.  Þó er ekki farið mikið inná jafnrétti kynjanna í 

námsferli kennara og er þá jafnréttishugtakið aðallega notað almennt, svo að kennarar 

mismuni ekki einstaklingunum. Í kaflanum hér á eftir verður greint betur frá 

kennaranáminu og af hverju það er mikilvægt fyrir jafnréttisfræðslu í grunnskólum og 

verður því ekki farið lengra hér.  

Siðareglur kennara (2002) eru settar upp sem leiðarvísir í starfi og þær eiga að 

auka fagmennsku stéttarinnar. Þar kemur meðal annars fram að kennarar verði að hafa 

nemendur sína og hagsmuni þeirra alltaf í fyrsta sæti. Kennarar verða að gæta þess að 

allir nemendur öðlist réttlæti og jafnrétti með því að vinna gegn fordómum sem geta átt 

sér stað.  

Allt hér að ofan er stór og mikilvægur rammi utan um skólastarfið sem sýnir að 

skólar eigi að stuðla að jafnrétti þó að það sé ekki farið mikið dýpra en að setja það rétt 

fram til að hafa það í lögum og reglum.  Jafnrétti kynjanna þarf meiri skilning út á við 
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og hjálpar námskrá ekki mikið með því að hafa ekki markvissa kennslu eða markmið. 

Hvernig væri hægt að koma þessu meira inn til kennaranna þannig að þeir væru með 

þetta á bak við eyrað í sínu daglega starfi? Kennarar byrja að móta skoðanir, viðhorf og 

sýn á starfið í kennaranám. Það gæti því verið góð byrjun til þess að fá það markvissara 

og sjáanlegra í námskrárnar.  

 

5. Kennaranámið 

Ekki er nóg að tala um að kenna jafnrétti kynjanna í grunnskólum því einhversstaðar 

verður fræðslan að koma til kennaranna sjálfra því það eru þeir sem eiga að hafa þetta 

að leiðarljósi. Háskóla stig þarf að hafa fræðslu um jafnrétti kynjanna í kennaranámi til 

að þetta skili sér alla leið í grunnskólana (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004;168). Hér 

verður greint frá mikilvægi þess að jafnréttismál séu kennd í kennaranámi, einnig verður 

talað um mikilvægi þess að  umræðan um jafnrétti sé í námi kennaranema til að hún 

skili í  til nemenda og þá einnig þeirra barna sem eru á yngsta stigi.  

Nám grunnskólakennara ætti að taka mið af jafnréttismálum svo að kennararnir 

geti komið því vel og skilmerkilega til nemenda sinna. Skólastigin tvö, grunn- og 

háskólastig, haldast því í hendur á þessu sviði. Sem dæmi má nefna greina grunnskólar 

frá jafnrétti kynjanna að einhverju leiti en það fer eftir skólum hversu mikið það er gert.  

Þó er jafnrétti í skólum oftar sett í samhengi við þroskahamlaða nemendur og sú fræðsla 

sem kennarar fá  um jafnrétti er sett í samhengi við nám án aðgreinigar (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004;168).   

Eins og áður kom fram hefur kennarinn mikil áhrif á hvað gerist í skólastofunni 

og er því nám hans án efa veigamikill þáttur í því hvernig hann hagar starfi sínu. Stefnt 

hefur verið á það að jafnrétti kynjanna sé hluti af námi kennara, að þeir eigi að geta haft 

áhrif á til dæmis námskrár og að þeirra vitneskja um jafnrétti kynjanna skili sér út í starf 

skólans og hafi þannig áhrif á nemendur (Menntamálaráðuneytið, 1990;34-35). 

Núverandi kennaranám kemur þó ekki mikið inn á jafnrétti kynjanna, því er ekki hægt 

að ætlast til þess að kennsluaðferðir, áhrif í námskrár og áherslur út frá kynjafræðum 

komi af sjálfu sér hjá öllum kennurum ef þeir hafa ekkert til að byggja á (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004;151).  

Gegnum gangandi í aðalnámskrá grunnskóla er talað um einstaklingsmiðað nám, 

það gengur fyrst og fremst út á að nemandinn er hugsaður út frá eiginleikum sínum. 
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Hver og einn hefur sínar forsendur og í námi eiga þessir eiginleikar nemandans að 

skína. Til að það sé hægt þurfa kennarar að þekkja nemendur sína vel til að geta unnið 

með þá  hæfileika, þekkingu og áhugasviði sem nemandinn býr yfir. Kennarinn þarf 

einnig að vinna út frá þroskaþáttunum  (vitsmuna-, hreyfi-, félags- og tilfinningaþroska) 

til að fá góða sýn á einstaklinginn, þá getur kennarinn unnið gott starf með honum 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005;23). Kennarar vinna mikið með einstaklingsmiðað 

nám í sinni kennslu, en auðvitað aðeins að því marki sem hægt er. Að blanda jafnrétti 

kynjanna inn með þessari hugmyndafræði og kynna það í kennaranáminu er aðferð sem 

gæti skilað sér út í kennsluaðferðir kennara á vettvangi (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004;159).  

 Til að jafnréttisfræðsla geti farið fram með raunhæfum markmiðum þannig að 

hún nýtist þurfa kennarar að fá fræðslu í kynjafræðum, það þarf að upplýsa þá um 

viðhorf og stöðu kynjanna í samfélaginu (Þórdís Þórðardóttir, 2005;34). Eins og áður 

hefur komið fram er kynjafræði ekki stór hluti af kennaranámi og í raun ekkert farið í 

það málefni, því er hægt að spyrja sig að því hvort að einhver áhugi sé hjá 

kennaranemum sjálfum? Ísland er frekar framarlega þegar kemur að jafnrétti kynjanna 

þó að ennþá sé nokkuð í land, gaman væri að vita hvernig þetta leggst í nemana sjálfa. 

Könnun sem  Þórdís Þórðardóttir (2005;35) lagði fyrir fyrsta árs kennaranema árið 2004 

leiddi í ljós að 77% þeirra gætu hugsað sér að velja námskeið í kynjafræði ef það væri 

boðið upp á það. Þessi rannsókn bendir til þess að kennaranemar hér á landi séu 

áhugasamir um kynjafræði og að hafa það sem viðbót við námið. Áhuginn er til staðar í 

kennaranáminu en það getur verið erfitt að hafa frumkvæðið að því að lesa eitthvað um 

kynjafræði. Nemendur hafa margt annað skyldulesefni svo erfitt væri að finna tíma fyrir 

auka fræðslu, því þarf einhver að koma þessu á laggirnar, með til dæmis umræðu og 

vekja áhuga á málefninu. Frumkvæðið ætti að koma frá háskólanum sjálfum í samráði 

við menntamálaráðuneytið og menntavísindasvið að sjá sig í samhengi við nútíma 

samfélag.  

Eftir útskrift úr kennaranámi er fólk orðið fagmenn. Kennarar þurfa að vera með 

margt á hreinu og ætti nám þeirra að sjá til þess að þeir hafi allt sem þarf til að bera. 

Ekki geta allir þó kunnað allt og erfitt er að lesa sér til um allt. Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2004) nefnir í bók sinni að fjölbreytt kennaralið auki reynsluna, í stað 

þess að þurfa lesa sér til um allt geta samstarfsaðilar frætt hvern annan um ýmis 
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málefni, þar á meðal jafnrétti kynjanna. Þetta er sett hér í samhengi við, að ef kynjafræði 

væri aðgengilegt val og kennarar á menntavísindasviði myndu hvetja nemendur sína til 

að taka þau námskeið, með því að hafa sjálfir uppbyggjandi umræður og jákvæð viðhorf 

í öðrum námskeiðum, þá gæti það skilað sér út í skólana.  

Vettvangsnám er einnig stór hluti af kennaranáminu og nefnir Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson (2004) oft Jafnréttis handbókina í þeim efnum og telur það hjálpa 

kennaranemum að sjá kynjamynstrin sem eru í gangi í skólastofunni. Það gæti gefið 

nemunum tækifæri á að sjá með eigin augum hvernig staðalímyndir og annað koma í 

raun sterkt fram og þá hvernig hægt væri að brjóta þessar ímyndir upp.  

 Orðræður í samfélaginu um nemendur og stöðu þeirra eru mismunandi, mikið er 

talað um að drengir séu að hellast úr námslestinni og að kennsluaðferðirnar henti þeim 

ekki. Aðrir tala um að stúlkur séu enn og aftur undir og fái ekki það sem þær þurfa, enn 

aðrir telja jafnréttinu náð (Þórdís Þórðardóttir, 2005;33). Hægt er að deila um þetta fram 

og til baka en hér verður ekki tekin nein afstaða aðeins vakin athygli á orðræðunum sem 

eru í samfélaginu. Hvernig eiga kennarar að geta tekið afstöðu í umræðum sem þessum 

ef þeir hafa ekki grunn til þess? Það er spurning sem liggur í augum uppi og svarar sér 

eiginlega sjálf. Kennarar verða að hafa góð tök á hugtökum sem koma að kynjafræðinni 

og geta notað fræðin sem tæki í kennslu sinni. Það geta þeir ekki ef þeir fá enga fræðslu 

eða tækifæri til að verða upplýstari í sínu námi. Það myndi efla skilning kennara á fyrr 

nefndum orðræðum um stráka og stelpur, fræðslan myndi hjálpa kennurunum að vinna 

með mannlega þáttinn þannig að nemendur njóti. Kennarar verða að undirbúa nemendur 

sína undir samfélagið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007), en einnig eru þetta tæki og 

færni sem hægt er að nota þegar kemur að fordómum og staðalímyndum sem eru 

rótgróin í samfélaginu (Þórdís Þórðardóttir, 2005;37-38).  

Hegðun barna er mismunandi og getur það hjálpað kennara að kunna skil á 

mismunandi einkennum hjá drengjum og stúlkum þegar taka skal á vanlíðan þeirra í 

skólanum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004;171). Allt ofantalið er stór þáttur í 

kennslu yngri barna þar sem kennarinn þarf að hafa góða yfirsýn, hvað við kemur 

náminu, daglegu lífi og líðan hver og eins svo eitthvað sé nefnt. Nám barna á yngstu 

stigum grunnskólans gengur mikið út á samþættingu og mætti nota þá aðferð í 

kennaranáminu með því að flétta saman kynjafræði við grunnskólafræðin. Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson (2004) telur meðal annars upp í bók sinni greinar eins og 
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grunnskólafræðin, sálfræði, námskrárfræði, skólaþróunarfræðin o.s.frv. sem hægt er að 

flétta saman í kennaranáminu. 

 

6. Námskrár í grunnskólum 

Grunnskólar miða sína námskrá, stefnu og áætlanir við lög, sáttmála eins og til dæmis 

barnasáttmála sameinuðu þjóðanna og aðalnámskrá. Til að skoða hvernig skólar taka á 

málum eins og jafnrétti kynjanna verður hér greint frá nokkrum mismunandi skólum úr 

Reykjavík og þá teknir litlir og stórir skólar. Heimasíður þessara skóla verða skoðaðar 

en ákveðið var að taka einungis skóla í Reykjavík. Síðar voru fjórir skólar valdir og 

tekið viðtal við kennara úr þeim skólum til að fá nánari sýn á viðhorfum kennara innan 

skólans. Fyrst átti það að vera eftir því hvernig þeir koma út hvað starf í þágu jafnréttis 

kynjanna varðar. En vegna þess að sumir skólar vildu ekki veita viðtal varð þetta einnig 

handahófskennt. 

Heimasíður skólanna eru mismunandi upp settar en það sem var helst gengið út 

frá eru einstaka stefnur skólans sem koma fram á mismunandi hátt hjá skólum en þær 

koma oft fram undir titli eins og forvarnar- og viðbragðsáætlanir. Starfsáætlun skólans 

gaf einnig oftast bestu upplýsingarnar af málefni eins og jafnrétti. Samhliða þessu voru 

reglur skólans, almenn stefna hans og námskrá hjá yngstastigi, ef hún var á síðunni, 

skoðaðar til að fá heildarsýn. 

  

Korpuskóli (http://korpuskoli.is/) er lítill skóli í hverfi 112 í Reykjavík, hann var 

stofnaður 1999 og var fyrst í stað á höfuðbóli Korpúlfstaða en fluttist síðan í nýrra 

húsnæði rétt hjá árið 2005. Skólaárið 2010-2011 eru 246 nemendur við skólann. Eins og 

er hefur skólinn aðeins yngsta- og miðstig í skólanum en vegna þrengsla getur húsið 

ekki haldið elstastig eins og er. Heimasíða skólans er skír og auðvelt var að finna 

eitthvað um jafnrétti kynjanna. Skólinn greinir einnig frá því í ,,Jafnréttis- og 

menntastefnu“ sinni að jafn réttur nemenda skuli vera hluti af starfinu og er þá verið að 

tala almennt um jafnrétti. Skólinn mótar stefnu sína eftir aðalnámskrá og má þar meðal 

annars nefna að námsefnið eigi að vinna gegn fordómum og mismuna ekki nemendum 

eftir kyni eða uppruna. Einnig tekur skólinn mið af fjölbreyttu samfélagi og vill kynna 

öllum nemendum sínum fjölbreytileika hvað varðar starfsval án þess að hafa það 

http://korpuskoli.is/
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kynjatengt. Allt þetta er eins og áður sagði í samhengi við aðalnámskrá en skólinn fer 

aðeins lengra en það og fer aðeins dýpra í umfjöllun sinni um jafnrétti kynjanna. 

Á síðu skólans segir: 

Allt skólastarfið skal hafa jafna stöðu kynjanna að leiðarljósi. 

Nemendum skal veitt hvatning til að rækta hæfileika sína og 

persónuþroska án hamlandi áhrifa hefðbundinna kynjaímynda. 

Styrkja skal jákvæð samskipti og gagnkvæma virðingu kynjanna 

ásamt því að styrkja jákvæða kynjaímynd stúlkna og pilta og vinna 

gegn áhrifum klámvæðingar meðal unglinga.  

(Korpuskóli, 2011) 

 

Rimaskóli (http://rimaskoli.is/) er stór skóli stofnaður árið 1993, hann er staðsettur í 

hverfi 112 í Reykjavík og spannar alla árganga grunnskólans 1.-10.bekk. Fjöldi 

nemenda við skólann árið 2010-2011 er 754. Skólinn stefnir að því að allir sem komi að 

skólanum nái hámarksárangri og að samskipti grundvallist á virðingu, kurteisi og 

tillitssemi. Þegar heimasíða skólans er skoðuð með það markmið að finna eitthvað um 

jafnrétti kynjanna er ekki mikið að seilast eftir. Það kemur vel í ljós í starfsáætlun 2010-

2011 að einstaklingum er ekki mismunað eftir aldri, kynferði, kynþætti,  fötlun, þjóðerni 

né vegna stjórnmálaskoðana. En ekki verður betur séð en þetta sé starfsáætlun kennara 

og á þá við kennarana sjálfa en ekki nemendur. Skólinn vill vera sveigjanlegur þegar 

kemur að kynjunum og vill hvetja feður til að vera heima hjá veikum börnum sínum til 

jafns á við mæður þeirra og taka út rétt sinn til fæðingarorlofs. 

Námskrár skólans voru skoðaðar og var ekki mikið að finna þar og það litla sem 

var er í anda aðalnámskrár og ekki gert meira úr því og jafnvel á sumum stöðum minna 

heldur en í aðalnámskrá. Skólinn er því ekki með neina jafnréttisstefnu  sem snýr að 

nemendum skólans. 

 

Árbæjarskóli (http://arbaejarskoli.is/) er í hverfi 110 í Reykjavík og var stofnaður árið 

1956 en flutti í núverandi húsnæði 1967. Skólinn samanstendur af 719 nemendum. 

Skólinn hefur nemendur á öllum grunnskólastigum en er safnskóli á unglingastigi og 

fær þá nemendur úr tveimur öðrum skólum til sín. Þegar síða skólans er skoðuð er fyrst 

almenn stefna skólans en hún er líkt og í Rimaskóla að nemendur og aðrir starfsmenn 

http://rimaskoli.is/
http://arbaejarskoli.is/
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skólans nái hámarksárangri. Einnig kemur fram í stefnu skólans að nemendur séu í 

öndvegi og að þeim líði vel og fái góða fræðslu. Einnig leggur skólinn áherslu á að 

einstaklingurinn beri ábyrgð á sér og í starfi. Þetta er bara smá innsýn í stefnu skólans 

en ekki fannst þörf fyrir að rekja upp alla stefnu skólans en einkunnarorð hans skýra 

þetta nokkuð vel en þau eru: ánægja, áhugi, ábyrgð og árangur. Ekkert var að finna um 

jafnrétti eða neina sérstaka jafnréttisstefna á síðu skólans. Þó er að finna undir 

Forvörnum- og viðbragðsáætlunum jafnréttisáætlun en þar kemur fram að allar stofnanir 

og fyrirtæki sem eru með 25 starfsmenn eða fleiri þurfa að gera jafnréttisáætlun sem 

lítur að kynjunum. 

 Margt kemur fram í áætluninni og hvað varðar nemendur er meðal annars lögð 

áherslu á að allir nemendur þrói með sér samkennd, samhyggð og virðingu gagnvart 

náunganum og hafi jafnrétti að leiðarljósi í öllum samskiptum. Námsefni og 

kennslugögn eiga að byggja ájafnréttishugmyndum. 

 Gerð hefur verið könnun á öllum stigum skólans um líðan, sjálfsmynd og áform 

nemenda og komu ólík svör frá kynjunum, kennarar skuli nota sér þessar niðurstöður í 

starfi sínu. Skólinn vann með niðurstöður og hvað væri hægt að gera til að bæta þessa 

þætti nemenda þá út frá kynjunum. Greint er frá því að kennarar skuli nota fjölbreyttar 

kennsluáætlanir til að koma til móts við ólíka reynslu og gildismat. Ætlunin er að vinna 

markvisst með jafnrétti kynjanna í lífsleikni en þó að lífsleikni sé ekki í námskránni fyrr 

en í 4.bekk þá skuli flétta þetta inn í kennslu í öllum bekkjum þar sem lífsleikni er stór 

partur af námi nemenda á þessum árum. Starf skólans skal hafa jafnrétti kynjanna að 

leiðarljósi þannig að allir taki þátt í því og að starfið sé sem jafnast. 

 Eftir áætluninni sem snýr að nemendum er áætlun fyrir starfsmenn líka. Ekki er 

ástæða til að þylja hana upp hér þar sem verið er að kanna áætlanir og stefnur um 

nemendur en hún er einnig skýr og greinargóð líkt og sú um nemendur. 

 

Ártúnsskóli (http://artunsskoli.is/) er lítill skóli í hverfi 110 í Reykjavík, hann hefur 

nemendur frá 1.-7.bekkjar og við skólann stunda 146 nemendur nám. Þar sem 

nemendafjöldi er svona lítill er aðeins einn bekkur í hverjum árgangi og geta þeir því 

orðið stórir. Stefna skólans er að öllum innan skólans líði vel því það leiðir til árangurs, 

lögð er áhersla á jákvæðni og góðan starfsanda, sérstöðu skólans, sem er staðsetning 

hans, húsnæðið og stærðin, en einnig að skólinn komi vel fram við alla nemendur. Mikil 

http://artunsskoli.is/
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áhersla er á lífsleikni í upphafi skólagöngu til að nemendur þrói með sér góða 

samskiptahæfni. 

Jafnréttisáætlun skólans er að finna í starfsáætluninni fyrir árið skólaárið 2010-

2011. Henni er skipt í tvennt, það er að segja jafnrétti hvað varðar nemendur og síðan 

hvað varðar starfsmenn. Hér mun aðeins skoðaður sá þáttur sem snýr að nemendum. 

Almennt séð vill skólinn vera sterk liðsheild þar sem allir eiga að fá að njóta sýn og 

styrkleiki einstaklinga sé metinn að verðleikum. Ekki skal mismuna nemendum á neinn 

hátt. Þá er talið upp kynferði, kynhneigð, aldur, útlit, uppruni, trúarbrögð og 

stjórnmálaskoðanir. En það er á ábyrgð skólastjórnenda og starfsmanna að jafnréttinu sé 

framfylgt. 

Ef við lítum betur á markmið og leiðir í jafnrétti sem snýr aðeins að nemendum 

er talað um jafnrétti vegna atgerfis nemenda, þá forsendur þeirra og um kynjajafnrétti. 

Þá skal styrkja nemendur í samskiptum þannig að þau séu á jákvæðum nótum og hvetja 

skuli nemendur til að rækta áhugamál sín, persónueiginleika sína og hæfileika án þess 

að kynjaímyndir samfélagsins hafi þar sterk áhrif á. Skólinn eigi að vinna gegn þessum 

staðalímyndum og námsefnið sem notast er við eigi að meta út frá 

jafnréttissjónarmiðum og að það skuli leggja sérstaka áherslu á lífsleikni hvað varðar 

jafnrétti. Unnið skal með þessa þætti allt frá upphafi skólagöngu nemenda.  

 Hópar í bekkjum eiga að vera samansettir af jöfnu kynjahlutverki nema 

að það séu sér stelpu og stráka hópar. Önnur starfsemi skólans eins og námsver, aðstoð 

frá starfsráðgjafa, skólahjúkrun og sálfræðiaðstoð eigi að einkennast af fordómalausu 

starfi gagnvart kynjunum.  

Ártúnsskóli kynnir jafnréttisáætlun sína árlega fyrir nemendur og starfsmenn en 

þá sérstaklega hvað varðar nemendur til dæmis með kynningarfundum.   

 

Melaskóli (http://melaskoli.is/) stendur við Hagamel 1 107 Reykjavík, skólinn hóf störf 

haustið 1946 en árið 1999 fékk hann nýja viðbótar skólabyggingu. Nú haustið 2010-

2011 eru 583 nemendur við skólann en hann er eingöngu með bekkjadeildir fyrir börn 

6-12 ára. Árið 2007-2008 lagði skólinn mikla vinnu í að laga og betrumbæta stefnu sína 

til ársins 2013, allir starfsmenn komu þar að málum og nemendur og foreldrar komu 

einnig með sína skoðun þannig að sem flest sjónarmið komu fram.  

http://melaskoli.is/
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 Skólinn setur sér meginmarkmið og það sem snýr að skólasamfélaginu er að 

nemendur þekki gildi og stefnu skólans, að góð samvinna sé á milli heimila og skóla, að 

kennslustundirnar nýtist vel og er stundvísi mikilvægur partur þar, einelti er ekki liðið 

og eru forvarnir gegn því í skólastarfi og að lokum að allir neyti holls fæðis og hreyfi 

sig. 

 Vellíðan, samvinna, metnaður og sköpunargleði eru megin gildi í Melaskóla og 

þarf að fara eftir þeim til að öllum innan skólans líði vel. Kennarar skólans eiga að hafa 

frumkvæði á námsefni og kennsluaðferðum sem á að einkennast af fjölbreytni og 

fagmennsku. 

 Ekki er að sjá á síðu skólans að hann hafi einhverja jafnréttisáætlun eða neitt 

sem bendir til þess, það eina sem finnst er þegar farið er í skólanámskrá þar sem talað er 

um grunnþætti náms en þar er margt áhugavert en aðallega talað almennt um þann þátt. 

 

Vogaskóli (http://vogaskoli.is/) er í hverfi 104 í Reykjavík, hann var stofnaður 1958. Þar 

eru um 305 nemendur frá 1.-10.bekkjar. Einkunnarorð skólans eru virðing, samvinna og 

ábyrgð og leggur hann áherslu á að samskipti innan skólans einkennist af virðingu og 

taki mið af jafnrétti og lýðræði. Hver og einn á að takast á við nám við sitt hægi og að 

nemendur beri ábyrgð á sjálfum sér í námi og félagslega. Öllum á að líða vel og tengsl 

heimilis og skóla er partur af því. Skólinn leggur áherslu á að kennarar sýni fjölbreytni 

og frumkvæði í kennsluaðferðum.  

 Mannréttinda og jafnréttisstefna skólans er í samræmi við, eins og kemur fram á 

síðunni, mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar en skólinn telur það hluta af 

framtíðarsýn sinni og gildum. Hver og einn einstaklingur skal fá notið sín og fá 

námsefni á sínum forsendum. Ekki eigi að mismuna einstaklingnum vegna uppruna, 

þjóðernis, trúarbragða, stjórnmálaskoðana, kynferðis, fötlunar og svo framvegis.  

 Ekkert fleira kemur fram um jafnrétti á síðu skólans en þegar skólinn er 

skoðaður út frá öðrum forsendum kemur í ljós að hann var partur af verkefni sem bar 

heitið Jafnrétti í skólum árið 2008-2009 en ekki hefur tekist að finna neitt um það á 

síðunni sjálfri. 

 

Austurbæjarskóli (http://www.austurbaejarskoli.is/) er í hverfi 101 Reykjavík stofnaður 

árið 1930. Skólinn hefur starfsemi fyrir 1.-10.bekk og stunda þar um 6oo nemendur 

http://vogaskoli.is/
http://www.austurbaejarskoli.is/
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nám. Skólinn er fjölmenningarlegur og með nám án aðgreiningar. Áhersla er lögð á að 

við erum jafn ólík og við erum mörg. Skólinn er að þróa með sér kennsluaðferðir til að 

koma til móts við fjölbreytileika sinn og þar er lög áhersla á að nemendur vinni saman, 

allir hafa sína styrkleika og að hæfileikar hvers og eins fái að njóta sín.  

 Jafnréttisáætlun Austurbæjarskóla er skipt niður í 6 þætti, þeir eru: skólinn, 

markmið, leiðir, nemendur, kennsla og starfsmenn. Það sem kemur fram um jafnrétti 

kynjanna er samkvæmt markmiðum að mismuna ekki nemendum og hver og einn sé 

metinn á eigin forsendum án tillits til uppruna, þjóðernis, trúarbragða, 

stjórnmálaskoðunar, kynferðis, kynhneigðar, aldurs og svo framvegis. Leiðir sem 

skólinn fer eftir þar sem komið er að jafnrétti kynjanna  eru að unnið sé gegn kynja- og 

staðalímyndum samfélagsins. Hvað nemendur varðar eru bekkirnir hafðir eins jafn 

kynjaskiptir og hægt er, einnig þegar sett er í hópa sem koma fram fyrir hönd skólans. 

Námsefni á að höfða til beggja kynja og jafnréttis gætt í kynbundnu námsframboði. 

Allir nemendur eiga að fá kynningu um störf og framhaldsmenntun og er hvattir til að 

kynna sér hefðbundin kvenna- og karlastörf. 

 Hvað kennslu varðar skal hún vera fjölbreytt og námsárangur er skoðaður út frá 

kyni og árangur borinn saman, ef munur er marktækur þarna á milli er hann skoðaður 

nánar og leitað að rót vandans og fundnar leiðir til lausna. 

 

Hvassaleitisskóli (http://hvassaleitisskoli.is/) var stofnaður 1966 og er í hverfi 108 í 

Reykjavík. Skólinn rúmar um 240 nemendur í 1.-10.bekk. Einkunnarorð hans eru 

Vellíðan, Agi og Árangur, stefna skólans leggur áherslu á að eiginleikar nemenda fái að 

skína með því að styrkja nemendur og sjálfsmynd þeirra. Kennarar eiga að setja skýr 

markmið fyrir nemendur þannig að það ríki vellíðan og agi þar sem nemendur finna til 

öryggis og nái góðum árangri.  

 Skólinn fylgir eftir jafnréttisstefnu Reykjavíkurborgar þar sem aðalnámskrá og 

lög koma einnig inní. Í jafnréttisáætlun Hvassaleitisskóla er greint frá því að nemendum 

skuli ekki mismunað vegna kynferðis, trúar, kynhneigðar, uppruna aldurs og svo 

framvegis. Allir eiga að sýna gagnkvæma virðingu við bæði kynin, hvetja eigi 

nemendur í náms og starfsvali óháð kynjaímyndum, allir nemendur eiga að hafa sömu 

möguleika á stoðþjónustu skólans. Nemendum skal skipt í hópa með jöfnum 

kynjahlutföllum nema að um sérstaka stráka eða stelpu hópa sé að ræða.  

http://hvassaleitisskoli.is/
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 Áætlunina skal kynna fyrir nemendum og starfsfólki svo að hún nýtist sem best í 

skólastarfinu, hún þarf að vera undir sífelldri endurskoðun og þróun. Hún á einnig að 

vera sýnileg þannig að allir hafi aðgang að henni, þeir sem koma síðan að starfi skólans 

mega alltaf leggja eitthvað til málanna því þannig byggist starfið upp og umræður eiga 

sér stað. 

 

Breiðholtsskóli (http://breidholtsskoli.is/) er staðsettur í hverfi 109 í Reykjavík, ekki 

kemur fram á síðu skólans hvenær hann var stofnaður. Þar eru um 540 nemendur þetta 

skólaárið frá 1.-10.bekk. Skólinn hefur kjörorðið árangur fyrir alla, og starfar skólinn 

samkvæmt einstaklingsmiðuðu námi. Lagt er upp með aga og skýr viðmið. Stefna 

skólans er meðal annars að nemendur fái að njóta sín sem einstaklingar og rækti 

hæfileika sína eftir bestu getu. 

 Eftir að hafa skoðað síðu skólans, þá meðal annars stefnu skólans og námsskrá 

bekkja frá 1.-4.bekkjar kemur ekkert fram um jafnrétti kynjanna og ekki finnst 

starfsáætlun á heimasíðunni.  

 

Grandaskóli (http://grandaskoli.is/) er staðsettur í hverfi 107 í Reykjavík, skólinn hóf 

starfsemi sína árið 1986 og nú stunda þar 107 nemendur nám frá 1.-7.bekk. Stefna 

skólans er sett upp á einfaldan hátt á síðunni í einskonar stefnukort en skólinn vinnur 

eftir gildunum jákvæðni, ábyrgð, vellíðan og árangur. Hann gengur einnig út frá því að 

einstaklingurinn fái að njóta sín og hæfileika sinna.  

Skólinn hefur margar áætlanir í starfsáætlun meðal annars forvarnaráætlun, 

eineltisáætlun, eldvarnaráætlun, viðbragðsáætlun gegn inflúensu svo eitthvað sé nefnt. 

Þegar allt þetta er skoðað ásamt námsætlun yngrastigsins finnst ekkert um jafnrétti 

kynjanna. 

 

Víkurskóli (http://vikurskoli.is/) er í hverfi 112 Reykjavík, hann byrjaði starfsemi sína 

2001 en var fullbúinn 2003. Nú eru 332 nemendur í skólanum frá 1.-10.bekk. Leiðarljós 

skólans eru virðing, virkni og velvild. Lögð er áhersla á einstaklingsmiðað nám, skóla 

án aðgreiningar, samvinnu, heilbirgða lífshætti, sjálfstæð verkefni og frumkvæði. 

Skólinn hefur jafnréttisstefnu á netinu sem má finna í starfsáætlun skólans en hún er 

unnin út frá mannréttindastefnu Reykjavíkurbogar. 

http://breidholtsskoli.is/
http://grandaskoli.is/
http://vikurskoli.is/
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 Skólastarfið á að einkennast af fordómaleysi og jöfn staða kynjanna skal höfð að 

leiðarljósi. Vinna á gegn kynjaímyndum, stelpur og strákar eru styrkt á jákvæðan hátt út 

frá því og allir hvattir til að rækta sjálfan sig. Jafnrétti skal vera hluti af öllu skólastarfi 

og námsefni má ekki mismuna neinum og skal það vera upplýsandi og breikka 

sjóndeildarhringinn hjá nemendum. Starfsfólk skólans á að bera ábyrgð á því að vinna 

eftir stefnunni, skólastjórinn ber hins vegar ábyrgð á því að kynna stefnuna fyrir skólann 

og vinna úr málum sem geta komið upp. 

 

6.1 Umræður  

Síður skólanna hafa margt gott fram að færa eins og stefnur sem eiga að lita starfið, að 

einstaklingurinn eigi að vera í fyrirrúmi og eru margir skólar með einhverskonar 

áætlanir þó mis margar og efnið er ekki alltaf það sama. Eftir að hafa skoðað síður 

skólanna kom það á óvart hversu margir voru með einhverja áætlun um jafnrétti 

kynjanna. Það sem kom þó ekki á óvart var hversu mikið eða jafnvel allt var tekið mjög 

nákvæmlega eftir aðalnámskrá grunnskóla. Þó að skólar eigi auðvitað að byggja á henni 

ætti hver og einn skóli þó að mynda sína eigin stefnu eða áætlun út frá henni, bæta við 

og gera hana sterkari og viðameiri. Skólar eru mismunandi þó þeir fari eftir sömu lögum 

því þeir stíga sjálfstæð skref út frá ytri rammanum. Vegna þess hvað sumar áætlanir 

voru að mestu leiti beint upp úr aðalnámskrá og lögum og að sumu leiti orðrétt eru þær í 

raun ekki trúverðugar sem einkenni af skólastarfinu sjálfu þar sem skólarnir sýndu lítil 

sem enginn sjálfstæð vinnubrögð eða leiðir með jafnrétti kynjanna að leiðarljósi. 

Stefnurnar og áætlanirnar voru líka mjög oft almennt um jafnrétti og þá ekki 

tekið markvisst á jafnrétti kynjanna og því mætti túlka það sem og skraut til að sýna að 

skólinn hafi einhverja stefnu. Í því samhengi skal hafa það í huga að fyrirtæki og 

stofnanir sem hafa 25 starfsmenn eða fleiri skuli gera jafnréttisáætlun í ljósi laga um 

jafnan rétt karla og kvenna. En það á þó aðeins við um starfsmenn (Lög um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008, gr18). Þetta er eitthvað sem getur haft áhrif á 

að skólar setji upp stefnu á síðum sínum en ekki er víst að þær væru til staðar ef ekki 

væru þessi ákvæði í lögum. 

 Sumir skólar eru þó einlægir í sinni áætlun og skrifum, taka sjálfstæð skref út 

fyrir  það viðtekna og koma með punkta frá sjáfum sér en ekki beint úr lögum eða 

aðalnámskrá þó það hafi verið undirtónninn eins og raunin á að vera. Ekki komu í ljós 
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nein verkefni eða fréttir af verkefnum eða viðburðum tengdum jafnrétti kynjanna. Þetta 

er þáttur í skólastarfi sem ekki er sýnilegur nema kannski sem áætlun eða stefna. Það er 

eitthvað sem þarf að breyta. 

 

7. Viðtöl við kennara 

Til að fá smá sýn inn í hug kennara og hvað þeim finnst um jafnréttisstefnu þess skóla 

sem þeir starfa við og hver hugur þeirra er til jafnréttis var ákveðið að taka stutt viðtöl 

við 4 kennara. Skólarnir voru valdir fyrst eftir því hvernig þeir komu út úr kaflanum hér 

að ofan, þá var valið þannig að það voru teknir tveir stórir skólar, annar þeirra var með 

góða jafnréttisstefnu á netinu en hinn ekki, þar sem annar skólinn af þessum vildi ekki 

taka þátt, var þriðji skóli valinn handahófskennt. Hinir tveir voru litlir skólar og var 

annar þeirra með góða jafnréttisstefnu í skólanum á netinu og hinn var ekki með neina. 

Haft var samband við stjórnendur skólans og bentu þeir síðan á kennara sem höfðu 

áhuga. Viðtölin voru stutt, tóku um 10-15 mínútur og voru spurningarnar samtals 10, en 

þær má sjá í viðauka. 

 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004;79) tekur viðtöl við 14 íslenskar 

kennslukonur í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi. Þar sem hann reynir að fá 

sýn inn í reynsluheim kennslukvenna og viðhorfi þeirra til kynjanna. Hér verður að 

nokkru litið til viðtala Ingólfs til að fá víðara sjónarhorn ásamt því að gerð verður grein 

fyrir svörum þeirra kennara sem höfundur þessarar ritgerðar tók. Svörum kennaranna 

eru gerð skil þannig að ekki er farið í hverja einustu spurningu heldur er þetta frásögn af 

því sem fram kom. Viðmælendur geta túlkað spurningarnar mismunandi þannig að 

svörin hafa mismunandi áherslur. Hvert viðtal er einstakt þar sem upp koma 

mismunandi viðhorf og spyrjandinn ákvað að leyfa kennurunum að stjórna að einhverju 

leiti ferðinni þó að hann hafi verið með markvissar spurningar í huga. Þessi leið var 

valin til að fá flæði og til að viðhorf viðmælandans kæmi sem best fram. Gerð verður 

grein fyrir hverju og einu viðtali og síðan eru þau borin saman við það sem kom fram í 

kaflanum um námskrár skólanna 

Nöfn kennara og skóla verða ekki birt, aðeins verður talað um viðmælenda og 

kennara þar sem við á, þó að öll viðtölin hafið verið við kvenkynskennara, sem var 

hrein tilviljun, þá er alltaf notað hann þar sem orðin viðmælandi og kennari eru karlkyns 

orð. Til að svörin yrðu þannig að þau endurspegluðu sýnilega stefnu skólans og hvernig 
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hún er kynnt þar var viðmælendum ekki gerð full grein um hvað viðtalið snérist um 

annað en viðhorf kennaras til jafnréttis kynjanna. 

  

7.1 Viðmælandi 1 

 Kennari þessi telur að það eigi alltaf að huga að jafnrétti, hann sér að samfélagið og 

skólinn taki ekki nógu vel á þessum þætti hvað kynin varðar. Hann nefnir þá afstöðu að 

oft höfði skólar frekar til stelpna en stráka, en hún reyni að hafa námsefnið fjölbreytt 

þannig að það sé einstaklingsmiðað. Mikilvægt er að hugsa líka um einstaklinginn og 

höfða til allra hvort sem það eru stelpur eða strákar.  

 Hvað varðar jafnréttisstefnu skólans þá er hún mjög sýnileg og aðgengileg á 

netinu en þegar kennarinn er spurður út í þá sálma segist hann ekki vita af henni. Því sé 

í raun ekki farið markvisst eftir henni eins og gert er með aðrar áætlanir eins og til 

dæmis eineltisstefnu skólans. Jafnréttisstefnan er ekki kynnt í skólanum, kennarinn 

minnist þess þó að fyrir um 2 árum hafi aðstoðarskólastjórinn verið að ýta á eitthvað 

verkefni sem viðkom jafnrétti kynjanna. Áhuginn hafi þó ekki verið til staðar og því 

ekkert orðið úr því.  

 Kennarinn telur að í sínu námi hafi ekki verið nein fræðsla um jafnrétti 

kynjanna. Hann telur það þó vera eitthvað sem þyrfti að skoða því þetta er mál sem er 

alltaf að koma upp í þjóðfélaginu og því eitthvað sem á heima í námi kennara. 

Viðmælandanum finnst einnig að það skipti máli að kenna börnunum um jafnrétti því 

þau gera sér alveg grein fyrir þessu frá unga aldri og að við erum öll mismunandi.  

 Aðspurður um staðalímyndir í námsefni nemenda telur kennarinn að það sé ekki 

sýnilegt í námsbókunum, samstarfsaðilar kennarans vinna verkefnin þannig að þau henti 

sem flestum þá skoðað út frá einstaklingnum. En bækur eins og í íslensku sem innihalda 

innfyllingar henti frekar stelpum en strákum, þær eru miklu áhugasamari um að vera í 

þeim bókum en þær  eru líka notaðar meira sem auka við annað námsefni. Myndir og 

annað í bókum nemenda telur kennarinn ekki sýna staðalímyndir.  

  

7.2 Viðmælandi 2 

Viðmælandi 2 vill að allir fái að njóta sín á sinn hátt, burt sé frá kyni, þannig að allir fái 

sömu tækifærin. Þetta er hlutur sem á að vera eðlilegur. Hann á samt ekki að vera 

aðalatriðið, þannig að konur fái eitthvað bara af því að karlar fá það og öfugt. 
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Kennaranum finnst að það eigi ekki að vera endalaust að predika um þessa hluti heldur 

eigi þeir að vera eðlilegir.  

 Ekkert var að sjá um stefnu eða áætlun hvað viðkemur jafnrétti kynjanna á síðu 

skólans en kennarinn telur að það sé jafnréttisstefna í skólanum. Hann lýsti því þannig 

að allir nemendur fara í textíl, smíði og allar þær sérgreinar sem eru í boði. Nemendur 

eru í blönduðum hópum í íþróttum og reynt er að líta á alla sem jafningja. Stefna 

skólans sé meðal annars að allir eigi að fá að njóta sín. Aðspurður um hvort að það 

mætti breyta eða bæta stefnu skólans á einhvern hátt telur kennarinn að þess þurfi ekki, 

svona sé alltaf í stöðugri mótun og að það sé ekkert sem komi upp í hugann sem mætti 

breyta.  

 Kennarinn sagðist ekki muna eftir því að hafa fengið fræðslu um jafnrétti 

kynjanna í sínu námi en finnst það alveg eiga við að einhverju leiti. Þó eins og áður 

sagði ætti það ekki að vera aðalatriðið heldur bara hinn eðlilegasti hlutur. 

Viðmælandanum finnst að konur mættu stundum passa sig í jafnréttis baráttu sinni og 

láta ekki halla á hitt kynið. Aðspurður um kennslu jafnréttis á yngstastigi finnst 

kennaranum að þetta eigi ekki að vera eilífð barátta heldur vill hann að allir fái að njóta 

eigin á sínum forsendum. Viðmælandanum finnst jafnvægi í námsefni nemenda og sér 

ekki staðalímyndir í því.  

 

7.3 Viðmælandi 3 

Viðmælanda 3 fannst jafnrétti kynjanna ekki birtast nógu vel í samfélaginu og 

sérstaklega hjá ungum drengjum, ástandið er ekki nógu gott og þarf því að innleiða 

jafnrétti betur inn í skólana.  

 Kennarinn segir að það sé að einhverju leiti stefna í skólanum en hún er í 

rauninni ekki sýnileg. Hann nefnir þar á eftir verkefnið sem sagt var frá í umfjöllum um 

skólann í námskrárkaflanum. Kennarinn tók sjálfur þátt í að móta það verkefni og búa 

til námsefni. Engin sérstök eftirfylgni var af þessu verkefni en viðmælandinn telur það á 

hlut stjórnenda að fylgja slíku eftir. Með nýju fólki koma nýjar áherslur og það sé oft 

ástæðan fyrir því að svona verkefni detti niður.  

 Kennaranámið bauð ekki upp á fræðslu um jafnrétti kynjanna þegar þessi 

kennari stundaði nám en honum finnst að það ætti að vera. Ástæðan fyrir því er til 

dæmis að fólk hafi ekki grunn til að taka að sér verkefni eins og hann tók sér fyrir 
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hendur. Viðmælandinn hafði sjálfur engan grunn en fór þó af stað í verkefnið, og bendir 

á að það er alveg hægt og að skortur á fræðslu ætti ekki að vera fyrirstaða. Umræðan um 

jafnrétti kynjanna þarf líka að vera til staðar í skólanum svo að hún smitist inn á 

heimilin í landinu, því þannig náum við til fólksins. Því á þetta erindi í kennaranámið 

svo að kennarar hafi forsendur til að koma af stað umræðunni, taka þátt í henni og vinna 

verkefni án þess að það sé erfiðisvinna. 

 Þegar kemur að námsefni á yngstastigi telur viðmælandinn að það þurfi að 

leggja upp með fræðslu allt frá 1.bekk. Þó ekki hafa það fræðilegt heldur bera saman 

hvernig þetta ætti að vera og hvernig þetta er í dag. Það þarf líka að tala um stöðu karla, 

því þeir þurfa líka að berjast fyrir jafnrétti, ekki bara konur. Einnig finnst kennaranum 

að í námsefni nemenda sé mikið af staðalímyndum sem þarf að takast á við og vera 

vakandi fyrir til að geta bent á það. Ef að glöggt er skoðað þá fyrir finnst þetta í öllu 

námsefni nemenda eru lokaorð þessa viðtals.   

 

7.4 Viðmælandi 4 

Viðtal þetta leiddi í ljós að persónulegt viðhorf kennarans gagnvart jafnrétti kynjanna í 

samfélaginu er að það er gott á sumum sviðum en mjög ábótavant á öðrum. Við erum að 

vinna úr eldgömlum gildum og viðhorfum út um allt. Viðmælandinn segist ekki vita 

greinilega af því að það sé jafnréttisstefna í skólanum sínum, en finnst eins og hann hafi 

heyrt eitthvað um það þó það sé ekki alveg á hreinu. En þegar starfsáætlun skólans er 

skoðuð þá kemur upp skýr jafnréttisáætlun. Stefnan er því ekki sýnileg en 

viðmælandinn minnist þess að það hafi einhvern tímann hafi verið plagg uppi á vegg 

sem skólastjórinn tók niður því það var niðrandi fyrir annað kynið. 

 Kennarinn gekk ekki í gegnum grunnskólakennaranám heldur er lærður 

leikskólakennari og seinna sérleikskólakennari. Viðmælandinn minnist þess ekki að 

hafa lært mikið um jafnrétti kynjanna, en þó að hafa skoðað barnabækur með 

birtingamynd kynjanna í huga. Kennarinn getur þess þó að það gæti hafa verið ríkt í 

honum að skoða efnið út frá jafnrétti, þar sem það er í lífsviðhorfum hans og telur það 

líka geta spilað inn í minninguna. Viðmælandanum finnst að það ætti hiklaust heima í 

námi kennara að ræða og fræðast um jafnrétti kynjanna og finnst að við ættum að 

nálgast það í námi barnanna líka. Þó kannski á annan hátt eins og að skoða efnið þannig 
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að allir séu jafnir, hafi jafna möguleika og tækifæri en ekki endilega að skoða þetta út 

frá sérstaklega jafnrétti kynjanna ef um unga nemendur er að ræða.  

   Spurður út í námsefnið segir kennarinn að það sé ekki mikið af staðalímyndum 

svo hann muni í fljótu bragði. En kennarinn nefnir það að hann myndi aldrei kenna eins 

og til dæmis lestrarbók sem væri full að staðalímyndum. En ef til þess kæmi drægi hann 

óréttlætið fram fyrir nemendur til að gera þeim grein fyrir að bókin er gömul og því 

væri birtingarmyndin svona. 

 

7.5 Umræður 

Það kom skemmtilega á óvart hversu ólík svör kennaranna voru í raun og veru. Allir 

voru þó nokkuð sammála um það að samfélagið í dag væri ekki í nógu góðum málum 

hvað jafnrétti kynjanna varðar. Svör eins kennarans stóðu upp úr að því leiti að vera 

ekki með eins sterkt viðhorf til jafnréttis kynjanna og hinir. Viðmælandi 2 vildi ekki að 

það væri gert of mikið mál úr þessu og að þetta ætti að vera eðlilegur hlutur, hinir voru 

þeirrar skoðunar að einhverju þyrfti að breyta.  

 Áhugavert var að sjá að enginn af skólunum sem eru með jafnréttisáætlun kynnti 

hana neitt sérstaklega fyrir starfsmönnum skólans. Sem bendir til þess að ekki sé unnið 

eftir þeim þó að svo segi í áætlunum sem settar eru fram á netinu. Enginn af 

kennurunum gat í raun sagt frá neinni almennilegri áætlun. Viðmælandi 2 sagði þó að 

það væri áætlun en það er ekki í samræmi við það sem stendur á heimasíðu skólans og 

mætti því telja það sem undirliggjandi stefnu skólans en ekki markvissa áætlun um 

jafnrétti kynjanna. Því mætti segja að áætlanirnar séu til skrauts, það er meira í orði en á 

borði. 

 Þetta gefur bara eitt í skyn, stjórnvöld og stjórnendur skóla hafa fullt af 

pappírum, lögum, reglum, áætlunum og stefnum. Það virðist ekki vera nóg því að allt 

þetta skilar sér ekki inn í skólana sjálfa eins og kannski er gert ráð fyrir. Það þýðir 

aðeins eitt að þeir sem bera ábyrgðina og það eru ekki kennarar, verða að koma þessum 

málum í framkvæmd. Þetta eru til dæmis menntamálaráðuneytið og skólastjórnendur í 

hverjum skóla. Til hvers að hafa stefnur og lög ef þeim er ekki fylgt eftir á markvissan 

hátt? 

 Viðmælendur voru allir sammála því að það ætti að innleiða fræðslu um jafnrétti 

kynjanna í kennaramenntun, þó að það hafi ekki verið samhljómur um hversu mikið það 
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ætti að vera. Ef kennurum er gert ljóst hvers vegna þetta er mikilvægt og fá viðeigandi 

fræðslu eru miklu meiri líkur á því að það skili sér til nemenda. Einhverstaðar verður að 

byrja og hvar ætli sé betra að byrja en á börnum sem eru ómótuð? Það þarf að gera fólk 

upplýstara og það gerist ekki á einni nóttu.  

 Enginn af þeim kennurum sem tekið var viðtal við man eftir að hafa fengið 

markvissa fræðslu um jafnrétti kynjanna, það eina sem kom í ljós er að kennarinn sem 

er leikskólakennaramenntaður man eftir að hafa skoða birtingamyndir í bókum, en 

lífsviðhorf hans hefðu getað spilað þar inn í. Það var það eina sem kom upp. Sá sem 

skrifar hér er að klára þriðja árið sitt í grunnskólakennarafærðum og hefur þurft að sýna 

frumkvæði til að fá fræðslu á þessu sviði. Til að fá viðeigandi fræðslu varð höfundur að 

leita til uppeldis og menntunarfræði sviðs til að verða upplýstari um jafnrétti kynjanna.  

 Kennararnir voru á sammála hvað varðar að kenna yngstastigi um jafnrétti 

kynjanna, og þá lá það aðallega í hversu ítarlega ætti að gera það eða út frá hvaða 

sjónarhorni. Einn kennarinn hafði tekið þátt í þróunarverkefni sem snéri að jafnrétti 

kynjanna og var sá kennari hvað harðastur á því hversu mikilvægt það væri að kenna 

ungum nemendum um þessi málefni enda sá hann það út frá eigin reynslu hvernig svona 

verkefni hafa áhrif á viðhorf nemenda. Hvað varðar námsefni nemenda voru 3 kennarar 

sem sáu ekki mikið athugavert við námsefnið og aðeins einum sem fannst það stútfullt 

af staðalímyndum. En það er eitthvað sem þyrfti að breyta og var það kennarinn sem tók 

þátt í þróunarverkefninu sem hafði þá sýn. Það mætti því telja að hann hefði ef til vill þá 

meiri forsendur en hinir til að kanna þessi mál. Einn kennari greindi frá því að hann 

myndi aldrei setja fram eins og til dæmis lestrarbók sem hefði að geyma staðalímyndir 

án þess að draga það fram og að hann skoðaði bækurnar áður en þær færu í notkun.  

 Þetta segir okkur það að viðhorf kennara er á réttri leið þó að þeir hafi í raun 

ekki forsendur til að vinna úr því. Skólarnir sem þeir starfa hjá eru ýmist með 

jafnréttisstefnur eða ekki og vita þeir í raun ekkert um það, því þeim eru ekki gefnar 

upplýsingar. Ættu þeir kannski að leita að henni sjálfir hjá sínum skólum? Þeir hafa um 

margt annað að hugsa og er  ábyrgðin fyrst og fremst hjá stjórnendum. 

 

7.6 Viðtal við 14 íslenskar kennslukonur 

Fyrrnefndur kafli í bók Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004) fjallar um viðtöl sem hann 

tók við 14 kennslukonur á landsbyggðinni. Markmiðið þar er að fá eins og áður sagði 
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innsýn í reynsluheim þessara kvenna og viðhorf. Þá er athugað hvað kennslukonunum 

finnist um til dæmis hegðunarmynstur kynjanna, rannsóknir á kynjunum og þann 

félagslega mun sem oft er talað um. Einnig talar Ingólfur um kennslukarla og hvort það 

hafi einhver áhrif á kennslu hvort að karl eða kona kenni. (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004:79-80).  

 Kennarar virðast horfa frekar á einstaklinginn, öll erum við misjöfn og er 

munurinn meiri á einstaklingum, þó að hann sé það líka á milli stelpna og stráka. Þá 

segir einn kennari úr viðtölunum að það sé ákveðinn hópur af strákum sem mikið er 

talað um, en það sé í raun lítill hluti af öllum hópnum, því að mörgum strákum finnst 

gaman að vera í námsbókunum. Þetta er aðeins að hluta kynbundið og þá meira 

einstaklingsbundið. En þetta var sett í samhengi við þá kenningu um að bóklegi 

þátturinn í skólanum henti stelpum frekar (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:95).  

Þessi einstaklingshugsun er komin úr námi kennara, kennt er út frá því að 

einstaklingurinn sé í fyrirrúmi. Greint var frá hér áður í kaflanum um kennaranámið 

hvað felst í einstaklingsmiðuðu námi. Aðalnámskrá (2007) greinir frá mikilvægi þess að 

horfa á einstaklinginn þannig að allir fái að vera í skólanum á sínum forsendum. 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004:97) telur að það séu ekki bara kostir við 

einstaklingsmiðað nám því að hvatning fyrir  bæði kynin þar sem þau þurfa þess mest 

geti orðið undir. Kennslan er miðuð út frá einstaklingi en ekki kyni og stundum þarf að 

hugsa út í hluti eins og kyn því nemendur hafa mótast félagslega í gjörðum og hegðun 

og þurfa því mismunandi atlæti. Stelpur eru til dæmis samviskusamari en strákar eru 

áræðnari (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004;112).  

Rannsóknin fer einnig inn á kennarastarfið sjálft og hvort það skipti máli að fá 

fleiri karla í starfið, það verður ekkert farið nánar út í það hér en að kennslukonunum 

fannst þess ekki þörf því að persóna kennarans skipti meira máli en kynið (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004;112).  

 

8. Námsefni til jafnréttis 

Aðalnámskrá (2007) greinir frá því, eins og fram hefur komið, að námsefni eigi ekki að 

mismuna nemendum og heldur ekki þær kennsluaðferðir sem kennarar beita. Þó að 

birtingarmynd námsefnis eigi að endurspegla jafnrétti gerir það svo ekki. Árið 1976 

voru sett lög um það að kennsluefni ætti að vera í anda jafnréttis og þannig ekki 
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mismuna kynjunum á nokkurn hátt. Þessu hefur þó ekki verið fylgt eftir af neinu viti og 

gamalt kennsluefni hefur ekki fengið alvöru yfirferð hvað þetta varðar (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007;159).  

 Guðný Guðbjörnsdóttir (2007;160) segir frá skýrslu í bók sinni Menntun, forysta 

og kynferði þar sem greint er frá því að það sé þörf á því að fara yfir námsefni með 

endurnýjun í huga. Nauðsynlegt er að gera konur sýnilegri þar sem nú séu karlar 

sýnilegri í námsefni og konur næstum ósýnilegar og merking þeirra minni. 

Staðalímyndir eru stór hluti af kennsluefni og verður því að takast á við það ef fullu 

jafnrétti skal náð.  

 Mikilvægi þess að gera konur hluta að námsefni er til að rödd þeirra verði sterk 

sem fræðimenn og að þeirra rannsóknir, reynsla, þekking og sýn sé ekki síðri en karla. 

Þær innleiða betur sum gildi en karlar eins og umönnunargildi sem er ábótavant í öllum 

námsgreinum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007;153-154). 

 Þó eru til bækur sem koma að viðfangsefni eins og jafnrétti kynjanna. Kennarar 

verða bara að hafa augun opin og nota þær bækur sem til eru. Browne, A. (2001;80) 

nefnir nokkrar í bók sinni Developing Language and Literacy 3-8 og hvernig hægt væri 

að vinna með þær í kennslu. Til dæmis má nefna bók sem hún skrifar sjálf og heitir 

Piggybook. Eftir að nemendur og kennari lesa bókina er hægt að hafa umræður um hana 

og spyrja nemendur spurninga út frá bókinni og vinna síðan með ritun, tjáningu eða 

annað. Einnig nefnir hún að það sé hægt að nota svona bækur með nemendum með því 

að biðja þau að skipta hlutverkum í bókinni eða kyni á persónum og vinna út frá því 

sögu. Bók um jafnrétti kynjanna sem búið er að þýða á íslensku er til dæmis Þegar Rósa 

var Ragnar/Þegar Friðrik var Fríða eftir Louise Windfeldt (2009), þetta eru tvær sögur 

í einni bók sem segir frá þessum einstaklingum sem vakna einn morguninn og hafa 

breytt um kyn. Bókin endurspeglar vel skilaboðin sem eru í samfélaginu og er því 

tilvalin í jafnréttiskennslu með ungum börnum (Jafnrétti.is).  

  

8.1 Þróunarverkefnið: Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum 

Jafnréttisfræðslu er ekki einungis að finna í bókum sem hafa verið gefnar út heldur eru 

líka sett á stað þróunarverkefni eins og það sem var sett á laggirnar 17.september 2008 

en það nefndist Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum. Verkefnið var sett af stað til að 

auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið hjá yngstu nemendum samfélagsins 
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(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Unnið var að verkefninu skólaárið 2008-2009 en það 

var gert í samvinnu við fimm grunnskóla og fimm leikskóla. Hér verður þó aðeins talað 

um þann þátt sem grunnskólarnir áttu í verkefninu. Farið verður i gegnum verkefnið hér 

á eftir og niðurstöður skoðaðar, þó verður ekki farið ítarlega í hvern skóla fyrir sig. 

 Kveikjuna af verkefninu má rekja til ráðstefnu sem haldin var árið 2006 og 

nefndist Kynlegur skóli en á henni kynnti Kira Appel jafnréttisverkefni Dana sem ber 

yfirskriftina „Kynbundið námsval – jafnréttisfræðsla fyrir stelpur og stráka“ (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Eftir það var þróunarverkefninu hrint í framkvæmd og sett skýr 

markmið sem voru eftirfarandi: 

 Að efla jafnréttisfræðslu í skólum. 

 Að samþætta kynjasjónarmið í kennslu. 

 Að auka samvinnu milli sveitarfélaga um jafnréttismál á sviði skólamála. 

 Að auka samvinnu innan sveitarfélags um jafnréttismál almennt. 

 Að auka upplýsingaflæði um jafnréttisfræðslu. 

 Að búa til vettvang þar sem miðlað er af reynslu. Þannig að kennara og aðrir geti 

nýtt sér hugmyndir og verkefni sem gefið hafa góða raun  

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010).  

 Verkefnið var tvískipt, sett var á fót heimsíða þar sem markmiðið var að styðja 

skólafólk við innleiðingu nýrra hugmynda og samþættingar jafnréttissjónarmiða í 

skólastarfinu (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Síðan er enn þá í gangi og má finna þar 

allar upplýsingar sem tengjast verkefninu þar með talið námsefni, greinar, fréttir og 

fleira. Einnig var verkefnið unnið í samráði við leik- og grunnskóla eins og áður var 

greint frá. Þeir skólar sem tóku þátt í verkefninu voru tilnefndir af þeim sveitarfélögum 

sem tóku þátt. Skólarnir eru: Lækjarskóli í Hafnarfirði, Lundarskóli á Akureyri, 

Vogaskóli í Reykjavík 4.bekkur, Vogaskóli í Reykjavík 6.bekkur og Hörðuvallaskóli í 

Kópavogi (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010).   

 Verkefnin voru unnin sjálfstætt í hverjum skóla fyrir sig og kom það í hlut 

kennaranna sjálfra að þróa og vinna verkefnin, en það var enginn sérstakur rammi um 

hvað ætti að gera og hvað ekki. Aðeins voru markmiðin sem voru höfð að leiðarljósi og 

hver skóli vann sín markmið út frá þeim. Til að mynda báru verkefni í Lækjarskóla og 

Hörðuvallaskóla heitin Jafnréttislestin og Þar sem að tvö tré standa saman þar er 
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skógur. Einnig má nefna verkefni Vogaskóla,  Jafnrétti kynjanna frá landnámi til vorra 

daga og Frá Snorra til vorra en fyrir þessi verkefni veitti menntaráð Reykjavíkurborgar 

Vogaskóla hvatningarverðlaun (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010).   

 

8.2 Mat á verkefninu 

Lokavinna verkefnisins fólst meðal annars í því að þátttökuskólarnir skiluðu 

lokaskýrslum þar sem þeir lögðu mat á framkvæmd og framgang sinna skóla, einnig 

drógu þeir fram hvað hafði áunnist og hvað hefði mátt fara betur (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). Vegna þess að allir stjórnendur grunnskólanna höfðu falið 

ákveðnum kennurum eða námsráðgjöfum verkefnið var það einskorðað við ákveðna 

nemendahópa og varð því lítil umræða eða útbreiðsla á verkefninu innan skólanna 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Einnig var bent á í skýrslu Hörðuvallaskóla að 

verkefnið hafi verið lítið kynnt innan skólans og því erfitt að meta hvort jafnréttisvitund 

kennara innan skólans hafi aukist. Segja má að þær niðurstöður séu sammerktar fyrir 

alla grunnskólana. Niðurstöður einstakra skóla voru þó nokkuð mismunandi og verða 

þeim nú gerð skil.  

 Vogaskóli greindi frá því í niðurstöðum sínum að verkefnið hafði þau áhrif að 

nemendurnir skildu nú betur merkingu hugtaksins jafnréttis. Það hafði í för með sér að 

börnin voru nú viljugri að tala um jafnrétti og að þau sjá málið í nýju ljósi. Kennararnir 

voru þó ánægðastir með þann ávinning að nemendur virði nú það að strákar og stelpur 

hafi sömu tækifæri í lífinu og þrátt fyrir nokkurn mun á kynjunum þá geri þau sér grein 

fyrir því að enginn er góður í öllu en allir eru góðir í einhverju, sama hvors kyns er 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Lækjarskóli greindi frá því að verkefnið hefði skilað einhverjum árangri til 

nemenda en hins vegar þá eru kennarar skólans að mestu leiti óplægður akur hvað 

jafnréttismál varðar. Þeir telja því að fræðsla um jafnrétti og kynjafræði handa 

kennurum sé forsenda þess að jafnréttisfræðsla geti farið fram með markvissum hætti. 

Nemendurnir eru þó meðvitaðri en áður gagnvart hugtakinu jafnrétti (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Hörðuvallaskóli taldi að jafnréttisviðhorf hjá sumum nemendum hefði batnað en 

kennarar heyra þó ennþá fullyrðingar eins og ,,þetta er bara kvenmannsverk“. 

Kennurunum fannst erfitt að meta hvort jafnréttisvitundin yfir höfuð hefði skýrst að ráði 



 34 
 

vegna þess að umræðan hafði verið frekar fljótandi og fléttuð inn í umræðuna. 

Námsráðgjafi skólans bendir á að þó svo að nemendurnir séu meðvitaðri um hugtakið 

jafnrétti þá sé ennþá langt í land með að breyta hinni hefðbundnu staðalímynd sem 

nemendur hafa af kynjunum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Lundarskóli taldi að ávinning verkefnisins hafi verið erfitt að mæla, en þeir töldu 

þetta geta verið upphaf á áframhaldandi jafnréttisumræðu innan skólans og að það hafi 

áhrif á val námsefnis hjá kennurum sem eru nú með kynjagleraugun við höndina 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Varmárskóli var á sama máli og Lundarskóli en þeim fannst erfitt að segja um 

árangur verkefnisins. Kennararnir benda þó á að skólinn hafi lengi verið meðvitaður um 

jafnréttisfræðslu en aldrei sett hana inn í skipulagða kennslu (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 

2010). 

 Könnun var lögð fyrir nemendur í upphafi og lok verkefnisins til að athuga 

viðhorfsbreytingu nemenda til jafnréttismála. Þar kom í ljós að yfir heildina hafði  

jafnréttishugsun breyst á milli spurningalista. Einnig kom í ljós að viðhorfið varð nær 

hlutleysi milli fyrirlagna, bæði hvað varðar jafnréttishugsun grunnskólanemana sem og 

viðhorf þeirra til jafnréttismála í samfélaginu almennt. Vert er að segja frá því að 

viðhorf stelpna eru sterkari hvað varðar jafnrétti og að staðalímyndir þeirra eru 

rótgrónari meðal  grunnskólanemenda en staðalímyndir stráka (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Niðurstöður fag- og stýrihópanna benda á að margt mætti gera betur, bæði hvað 

verkefnið varðar en einnig áframhaldandi vinnu tengdri jafnréttismálum. Faghópurinn 

bendir til dæmis á helstu hindranir sem kennarar verkefnisins hafi orðið fyrir, en þær eru 

aðallega skortur á peningum og tíma, samhliða því bendir hópurinn á þá staðreynd að 

jafnréttisstarfi sé víða ábótavant og væri því gott ef skólarnir gætu fengið 

viðbótarfjármagn til að geta sótt sér faglega ráðgjöf, endurmenntun og annað á því sviði. 

(Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Faghópurinn greinir einnig frá því að verkefnið hafi 

sýnt fram á það að verulegur skortur er á kynjafræðiþekkingu hjá kennurum en slík 

þekking er einmitt forsenda markvissrar jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum, í því 

ljósi ætti kynjafræðin að vera skyldunámsgrein í allri kennaramenntun (Arnfríður 

Aðalsteinsdóttir, 2010). 
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 Stýrihópurinn bendir síðan á að ábyrgðin er hjá skólastjórnendum hvað 

jafnréttismál varðar, það er því þeirra að innleiða kynja- og jafnréttissjónarmið inn í allt 

skólastarfið (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). Hópurinn bendir einnig á að einstaka 

lagagreinar tryggi ekki jafnréttisstarf í skólum heldur verði skólarnir að fá nauðsynlegan 

stuðning og ráðgjöf til að sinna því verkefni og skora í leiðinni sérstaklega á 

menntamálaráðuneytið í þeim efnum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010). 

 Skýrslan bendir á nokkrar leiðir til að halda áfram að vinna að jafnréttismálum. 

Þá hefur nú þegar komið fram að mennta þurfi kennara í kynjafræðum ætlum við okkur 

að innleiða það í námsefni hjá nemendum og að það þurfi að gera stjórnendum grein 

fyrir ábyrgð sinni. Einnig er bent á að ef til vill væri góð hugmynd að veita 

einhverskonar viðurkenningu fyrir framúrskarandi árangur á jafnréttissviði. Þessi 

jafnréttisviðurkenning myndi vonandi verða til þess að efla skóla og metnað þeirra til að 

gera vel á þessu sviði. Þar að auki bendir hópurinn á að auka þyrfti vægi 

jafnréttisfræðslu í námsskrám sem og að búa þurfi til meira námsefni, kennslubækur og 

verkefni um jafnrétti fyrir nemendur á öllum skólastigum, (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 

2010). 

Það sem skiptir þá væntanlega mestu máli í þessum efnum er að gera þurfi 

menntamálaráðuneytinu, skólayfirvöldum og skólastjórnendum ljóst að ábyrgðin liggi 

hjá þeim. En þeir bera ábyrgð á því að farið sé að lögum og að jafnréttisstarf og 

jafnréttisfræðsla séu innleidd í allt skólastarf (Arnfríður Aðalsteinsdóttir,2010). 
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9. Lokaorð 

Eins og fram hefur komið er ég í grunnskólakennara námi og valdi mér yngstastig. Öll 

þessi þrjú ár sem ég hef verið í náminu hef ég ekki rekist á mikið varðandi jafnrétti 

kynjanna. Ef það hefur verið þá er það aðallega í aðalnámskrá en þar er talað mjög 

almennt um það. Umfjöllunin er ekki markviss og auðvelt að líta framhjá málefninu. 

Kennaranámið hefur ekki neina áfanga, umræður eða verkefni í sambandi við jafnrétti 

kynjanna. Þetta er í raun til skammar þar sem þetta er hluti af því að auka víðsýni og 

upplýsingu hjá fólki, svo það hafi forsendur til að takast á við málefni eins og þessi. 

Kennari þarf að vita hvað hann er að tala um ef hann tekur verkefni að sér eða tekur þátt 

í umræðum um jafnrétti kynjanna. Það verður að gefa kennurum tækifæri á að vera 

þannig fagmenn að þeir taki mið af jafnrétti kynjanna eins og öðrum þáttum í sínu starfi. 

 Það er einnig leiðinlegt að menntamálaráðuneytið skuli hafa gefið út fína skýrslu 

um jafnrétti kynjanna árið 1990 þar sem stefnan er tekin á að jafnrétti kynjanna sé hluti 

af kennaranáminu. Enn þann dag í dag bólar ekkert á þessum áherslum, og 

kennaranámið fer ekkert sérstaklega inn á þetta málefni. Þetta sýnir það enn og aftur að 

það er ýmislegt til á pappírum en litlu er komið í verk. Nú eru liðin 21 ár síðan þessi 

skýrsla var gefin út svo á þessum árum ætti að hafa fundist tími hjá 

menntamálaráðuneytinu til að fylgja þessum áherslum og stefnum eftir. 

 Mikilvægt er að upplýsa nemendur um jafnrétti kynjanna til að þeir verði 

víðsýnni og forsendur þeirra til að rökstyðja eigin viðhorf séu sterkari. Börn eru mötuð 

af sjónvarpi, auglýsingum, tölvuleikjum og fleiru í samfélaginu. Þar koma fram 

staðalímyndir sem móta lífssýn þeirra. Börn eru ómótuð og með réttum leiðum getur 

verið auðvelt að hafa áhrif á skoðanir þeirra. Af hverju er það þá ekki þannig að þau fái 

skoðanir og lífsviðhorf sem stuðla að góðu, siðgæðislegu og upplýstu samfélagi. Börn 

eru ekki komin með eiginleika fyrir gagnrýna hugsun og þurfum við sem höfum 

forsendur fyrir því að hjálpa þeim.  

 Lög og aðalnámskrá grunnskóla gera tilraun til sýna að jafnrétti kynjanna eigi að 

vera í skólastarfi með því að setja upp viðmið. Það virðist þó ekki vera nóg því þessi 

þáttur skilar sér ekki inn í skólana að öðru leiti en að vera áætlun eða stefna á blaði sem 

fer ekkert lengra í verki. Kennarar fá ekki kynningar eða hvatningu til að hafa þessar 

stefnur eða áætlanir að leiðarljósi. Þeim er ekki gerð grein fyrir stefnu skólans í jafnrétti 

kynjanna, en ekki er hægt að ætlast til þess að þeir sýni frumkvæðið í þeim efnum. 
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Kennarar fá nefnilega enga fræðslu í námi sínu eða forsendur til að tileinka sér hugsun í 

anda jafnréttis kynjanna. Þeir eru því berskjaldaðir fyrir málefninu, það er því 

skiljanlegt að þeir vilji ekki taka efni sem þeir hafa ekki fengið neina fræðslu um í 

kennaranáminu. Kennarar geta ef til vill ekki rökstutt mál sitt að miklu leiti við foreldra 

eða aðra ef þeir ætluðu að leggja í svona verkefni, þeir þyrftu þá fyrst að lesa sér mikið 

til um jafnrétti kynjanna. En það getur verið mjög tímafrekt þar sem starf kennarans er 

nú þegar troðfullt af öðrum verkefnum.  

Það er því skiljanlegt að kennarar séu hræddir við að leggja í verkefni eða annað 

tengt jafnrétti kynjanna þar sem þeir hafa ekki grunn til að notfæra sér það á skilvirkan 

hátt. Ekki er hægt að ætlast til að kennarar finni upp á þessu sjálfir því að starf þeirra er 

nógu viðamikið nú þegar og margt annað að hugsa um eins og áður sagði. 

 Frumkvæðið ætti því að koma meðal annars frá þeim sem skipuleggja 

kennaramenntun. Þetta ætti að vera hluti af námi kennara til að forsendurnar skapist. Þá 

geta kennarar tekið sína vitneskju og umbreytt henni þannig að hún nýtist í kennslu. Ef 

unga kynslóðin elst upp með góð og gild viðhorf til jafnréttis kynjanna hefur það áhrif 

seinna meir þegar þau fara út á vinnumarkað. Lífsviðhorf þeirra hefur verið mótað af 

jafnrétti og mun það skila sér út í allt samfélagið. Þetta getur líka haft áhrif á aðra þætti 

jafnréttis eins og uppruna, búsetu, fötlun og fleira, því þetta viðhorf eykur víðsýni á alla 

jafnréttis stefnu, en hún er að horfa á náungann sem einstakling burt séð frá öllum 

ofangreindum þáttum.  

Kennarar í dag horfa á nemendur sína meira út frá einstaklinginum en það er út 

af því að þeir hafa lært það í námi sínu, þeir hafa fengið fræðslu um mikilvægi þess og 

skólarnir leggja mikið upp úr einstaklingnum. En það er ekki nóg, einstaklingur er karl- 

eða kvenkyns og það mun alltaf lita viðhorf okkar á einstaklinginn hvort sem við gerum 

okkur grein fyrir því eða ekki. Einstaklingsmiðað nám fer heldur ekki mikið inn á 

kynjafræði, heldur meira inn á getu og forsendur nemenda til náms. Það væri ekki erfitt 

að bæta jafnrétti kynjanna þarna inn í kennaranámið því það liggur beint við. Í rauninni 

liggur það á flestum stöðum beint við því þetta er svo stór hluti af lífi mannsins. 

 Námsefni um jafnrétti kynjanna er af skornum skammti en hægt að finna það ef 

grennslast er eftir því. Einnig hafa verið sett upp þróunarverkefni eins og var sagt hér frá 

áður út úr því kom fram mikið kennsluefni og er auðvelt að nálgast það á netinu. En þar 

komum við enn og aftur að því að kennarar þurfa að eiga frumkvæðið, og ekki hafa þeir 
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miklar forsendur til þess eins og áður hefur verið greint frá. Margir kennarar í dag eru 

ekki með góða tölvukunnáttu svo að það þarf líka að gefa út efni, það er oft sýnilegra 

heldur en það sem er á netinu. Þá hafa líka allir forsendur til að nálgast efnið og skoða.  

 Svona þróunarverkefni eru mikilvæg, þó virðist vera að þau vari ekki í langan 

tíma og ekki verður mikið úr þeim. Sem dæmi má nefna Vogaskóla, en hann fékk 

verðlaun fyrir sinn þátt í þróunarverkefninu sem var sagt frá hér áður. Þegar ég tók svo 

viðtal við kennarann sem var einn af aðstandendum verkefnisins í skólanum kom í ljós 

að ekkert hefði verið unnið meira með verkefnið og að engin umræða fór fram um 

jafnrétti kynjanna.  

Þeir nemendur sem tóku þátt í verkefninu búa ennþá að reynslunni en bara þeir, 

ekki hinir í skólanum. Það er mikilvægt að svona lagað gerist ekki því verkefnin eiga 

ekki að vera bara fyrir einn hóp einu sinni, það gerir ekki mikið gagn. Þau eiga ekki að 

deyja út eða hafa bara áhrif á þá sem tóku þátt í þeim heldur á þetta að lita allan skólann 

um ókomna tíð. Þetta á líka að fara inn á heimili nemenda og gera þar af leiðandi 

foreldra meðvitaðari um stöðuna og mikilvægi málefnisins. Nú til dags hlusta flestir 

foreldrar á börnin sín og hvað þau hafa að segja, það skapast umræður á heimilinu út frá 

málum sem eru að gerast í skólanum. Mikilvægt er að umræðan um jafnrétti  kynjanna 

rati í réttum farvegi inn á heimilin í landinu. 

 Niðurstaðan er því sú að umræðunni og jafnrétti í verki sé mjög ábótavant á 

öllum sviðum skólans. Þar má nefna dæmi um að ekki er tekið markvisst á jafnrétti 

kynjanna í núverandi aðalnámskrá, skólarnir kynna ekki stefnur sínar fyrir starfsfólki, 

nemendum eða foreldrum og menntamálaráðuneytið stendur ekki að sínu, hvorki á 

grunnskólastigi né háskóla. Stefnan eða lög og reglur ná því ekki til kennarana og 

heldur ekki til nemenda eða heimila þeirra. Þróunarverkefni deyja út og alltaf er meira í 

orði en á borði.  

Þó virðist vera að allir séu þó sammála um að þetta eigi að vera hluti af starfandi 

skóla, hvar eru þá þeir sem fylgja því eftir? Eða sjá til þess að jafnrétti hafi grundvöll í 

skólum? Það þýðir bara það að þeir sem axla ábyrgðina eru ekki að sinna sínu starfi 

hvað varðar mikilvægt málefni eins og jafnrétti kynjanna. Það er engin eftirfylgni í því 

sem búið er að setja fram með lögum, reglum námskrám, skýrslum eða öðru og 

kennurum eru ekki gefnar forsendur til að geta átt frumkvæðið að fræðslu fyrir 

nemendur sína.  
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Þetta litar því ekki starf skólanna þó þeir segist hafa þetta að leiðarljósi og er það 

ekki gott, því málefni sem þetta er hluti af mannréttindum. Að vera karl- eða kvenkyns 

er stór hluti af lífi hvers og eins, allir flokka sjálfan sig fyrst og fremst út frá því. Þess 

vegna ætti þetta að vera miklu stærri áhrifaþáttur í skólum. Skólar ættu ekki að vera 

þannig stofnanir að það sem þeir segja og bera fram fari ekki í framkvæmd, fái ekki 

eftirfylgni eða umræðu því þá eru þeir að svindla á sér, nemendum sínum, fjölskyldum 

þeirra og framtíð samfélagsins. 

 Því er langt í land hvað varðar jafnrétti kynjanna, það er ekki nóg að hafa 

áætlanir eða stefnur ef þær sitja bara á hakanum. Þar gera þær ekkert gagn, einnig vantar 

markviss markmið sem fylgt er eftir og ramma sem hægt er að vinna eftir. Það er eins 

og það sé ekki litið til framtíðar með þetta málefni, eins og það sé bara komið á hreint 

því það er á nokkrum skjölum. Þessi skjöl eru lög og reglur sem í raun er ekki verið að 

fylgja eftir í verki. Er þetta gert til að friða samviskuna? Hugsa með sjálfum sér að það 

sé búið að uppfylla þessa löggjöf með því að skrifa orð á blað sem mynda stefnu eða 

áætlun? Til hvers að hafa stefnur og áætlanir ef það er ekki farið eftir þeim? Þessar og 

miklu fleiri spurningar koma upp í kollinn þegar niðurstöður eru skoðaðar.  

Raunin er sú að ég er gáttuð á því að allt þetta skuli vera til og að það sé ekki 

farið eftir því. Kennaranemum er ekki gefinn grunnur í að framfylgja lögum, þeim eru 

ekki gefnar þær forsendur til að víkka sýn sína á starfið ennþá meira. Þeim er ekki einu 

sinni kynnt stefna skólans síns hvað varðar jafnrétti kynjanna þó að hún sé til. Hvernig á 

þetta þá að komast til nemenda? En ég tel að kennsla á jafnrétti kynjanna hjá yngstu 

nemendum sé góð byrjun á því að fá allt samfélagið til að hugsa út í jafnrétti kynjanna. 

Þó að það sé ekki skyldilausn þá mun þetta koma hægt og bítandi með komandi 

kynslóðum og mun því fá betri fótfestu í menningu fólksins og samfélaginu sjálfu. Þá 

verða viðhorf og lífsýn í þágu jafnréttis eins og eðlilegur hlutur, eitthvað sem fólk er 

búið að vinna með og þróa með sjálfum sér frá blautu barnsbeini.  

 Að lokum fannst mér það þurfa að koma fram að þegar ég lít yfir heimildaskrána 

mína tek ég eftir því að það er ekkert efni nema nýútkomin bók sem heitir Kynungabók 

sem yngri en 2 ára. Ég veit ekki hvort það er bara heimildaöflun mín en margar 

bækurnar sem ég las eru byggðar á gömlum greinum eða fræðum sem er ekki búið að 

endurnýja í svolítinn tíma, þó að í raun sé ekki langt síðan sjálf bókin var skrifuð. 

Samfélagið í dag er þó í stöðugri endurnýjun og ætti það að skila sér betur til þessara 
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málefna. En ég tel að það gæti gerst ef fólk á háskólastigi fær fræðslu og hvetjandi áhrif 

til að halda áfram að hugsa út frá jafnrétti kynjanna. 
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Viðauki 

Eftirfarandi eru spurningar sem voru notaðar í viðtölum við kennara til að fá viðhorfi 

þeirra á jafnrétti kynjanna. Spurningarnar voru ekki allar bornar upp því sumstaðar átti 

það ekki við vegna svara við fyrri spurningu. 

1. Hvert er almennt viðhorf þitt til jafnréttis kynjanna? Þá hvernig það birtist í 

samfélaginu. 

 

2. Er jafnréttisstefna í skólanum þínum?  

 

3. Hvernig  og hversu sýnileg er hún? 

  

4. Er farið markvisst eftir henni?  

 

5. Finnst þér mætti breyta hana á einhvern hátt? Hvernig? 

 

6. Hvernig myndir þú lýsa stefnu skólans í stuttu máli? hvað er lögð áhersla á? er 

eitthvað sem þér finnst að mætta bæta þar við? 

 

 

7. Finnst þér þú hafa fengið nægilega fræðslu um jafnrétti kynjanna í námi þínu 

sem kennari? 

 

8. Finnst þér að það ætti að kenna um jafnrétti kynjanna í kennaranámi og þá af 

hverju já eða nei? 

 

9. Finnst þér að við ættum að kenna yngstu nemendum grunnskólans um jafnrétti 

og þá af hverju já eða nei? 

 

10. Finnst þér mikið um staðímyndir í námsefni nemenda?  

 


