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Ágrip 
 
Í eftirfarandi ritgerð er gerð grein fyrir rannsókn á reynslu kvenna sem stundað hafa nám sem 
ekki telst hefbundið fyrir kyn þeirra. Rannsóknin er eigindleg og byggir á femínískri 
rannsóknarnálgun þar sem stuðst er við aðferðir Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 
Markmið rannsóknarinnar var að auka skilning á upplifun og reynslu kvennanna m.a. með það 
í huga að vera innlegg í jafnréttisumræðu í samfélaginu í þeirri von að hægt væri að nýta 
niðurstöðurnar til að þróa jafnréttisstarf í skólum og atvinnulífi. 

Þátttakendur í rannsókninni voru alls átta. Fjórar konur sem lokið höfðu námi í 
húsasmíði og fjórar konur sem lokið höfðu námi í tölvunarfræði. Konurnar voru á aldrinum 
26–36 ára þegar rannsóknin fór fram og meðalaldur þeirra var um 31 ár. Gögnum var safnað 
með samtals 10 samtölum við konurnar. Rannsóknin var framkvæmd út frá 12 meginþrepum í 
rannsóknarferli Vancouver-skólans þar sem leiðarljósið var að leita að rauðu þráðunum í 
reynslu meðrannsakenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru m.a. þær að konur sem stunda nám í karllægum 
greinum mæta gjarnan hindrunum en mismiklum þó eftir eðli þess náms sem þær stunda. 
Þannig urðu húsasmiðirnir sem sinna líkamlegri störfum meira varir við beina fordóma heldur 
en tölvunarfræðingarnir. Meðal tölvunarfræðinga finnst þó meiri verkaskipting milli kynjanna 
heldur en húsasmiðirnir upplifðu. Kynjakerfi Walby birtist í reynslu kvennanna en þær eiga 
þó allar sameiginlegt að hafa ögrað hinu félagslega yfirráðakerfi með námsvali sínu. 
Niðurstaðan er þó sú að kynjakerfið hafi ögrað þeim til baka með aðskilnaði og undirskipun 
svo sem verkaskiptingu, efasemdum um hæfni, launamuni og áreitni. 

Rannsóknin og niðurstöður hennar gefa gagnlegar vísbendingar um hvernig konurnar 
átta upplifðu nám og störf við tvær karllægar greinar og hvernig reynslu þær hafa öðlast. 
Reynsla kvennanna gefur innsýn í það að skoða þurfi ýmsa þætti bæði í skólum og atvinnulífi 
og bæta þar úr svo bæði kyn hafi jafna möguleika á því að spjara sig. Gagnsemi 
rannsóknarinnar er m.a. sú að hún sýnir fram á mikilvægi þess að skólakerfið sé meðvitað um 
stöðu kynjanna í samfélaginu almennt. Ekki er nóg að hvetja konur í karllægt nám ef 
skólakerfið er ekki tilbúið og kennarar ekki tilbúnir að treysta kvenkyns nemendum til að 
leysa þau verkefni sem fyrir þær eru lögð. 
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Abstract 
 
This essay presents research on women’s experience of having studied in non-traditional 
fields for their gender. The research is qualitative and based upon a feminist research 
approach and relies on the methods of the Vancouver School of doing phenomenology. The 
aim of the research was to increase the understanding of the experiences of women and to 
contribute to the gender debate in Icelandic society in the hope that the results can be used to 
develop gender equality work in schools and the labour marked. 
 There were eight participants in the research. These comprised four women who had 
completed their studies in carpentry and four women who had completed their studies in 
computer science. The women were aged 26–36 when the research was carried out and had an 
average age of 31. Data was collected through 10 interviews with the women. The research 
was carried out using the 12 basic steps of the research process of the Vancouver School of 
doing phenomenology where the guiding light was to look for the red thread in the 
participants experience.  

The results show among other things that women who study male subjects often meet 
obstacles, depending upon the type of study they pursue. For example carpenters who perform 
physical activities became more exposed to direct prejudices than computer scientists. Among 
the computer scientists, however, there is a greater difference in tasks between the sexes when 
compared to what the carpenters experienced. Walby’s patriarchy, gender system, appeared in 
the women’s experience but what they all have in common, however, is that they provoked 
the social structure of the gender system with their choice of study. The result is that the 
patriarchy responds with segregation and subordination through for example assigning 
different tasks, displays of skepticism concerning qualifications, wage gaps and harassment. 
 The research and its findings provide useful clues on how the eight women 
experienced their studies and jobs within two male dominated fields and what kind of 
experiences they gained. The women’s experiences provide insight into various aspects of 
both the education system and the labour market which need to be looked at to insure equal 
opportunities for both sexes. The study shows that it is important for the education system to 
raise awareness for gender equality in society in general. It is not enough to encourage women 
to enter a male dominated field of education if the education system is not ready and the 
teachers are not willing to trust female students to solve the tasks they are given. 
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Formáli  
 
Rannsókn sú sem hér er gerð grein fyrir er liður í meistaranámi í menntunarfræðum við 

Háskólann á Akureyri. Vægi ritgerðarinnar er 60 ECTS. 

 Leiðbeinandi minn var Ingólfur Ásgeir Jóhannesson prófessor við kennaradeild 

Háskólans á Akureyri. Ég kann honum bestu þakkir fyrir leiðsögnina og þann mikla áhuga 

sem hann sýndi verkefninu. Sigríður Halldórsdóttir prófessor á heilbrigðisvísindasviði 

Háskólans á Akureyri var ráðunautur og henni kann ég sömuleiðis bestu þakkir fyrir góðar 

ábendingar. 

 Lykilkonurnar að baki rannsókninni eru þær Eir, Freyja, Frigg, Gefjun, Gná, Iðunn, 

Sigyn og Sjöfn. Þeim þakka ég sérstaklega enda hefði engin rannsókn orðið ef velvilja þeirra 

hefði ekki notið við. Þær eiga miklar þakkir skildar fyrir að vilja taka þátt og leyfa öðrum að 

heyra raddir sínar og að vilja deila reynslu sinni. 

 Ödda og Darra þakka ég ómælda þolinmæði vegna fjarveru minnar allar þessar helgar 

og frídaga sem voru undirlagðir af rannsóknarvinnu síðastliðin tvö ár. Foreldrum mínum 

þakka ég fyrir hvatninguna og vinkonu minni Hrafnhildi E. Karlsdóttur þakka ég kærlega fyrir 

yfirlestur, stuðning og skemmtilegar samræður um efni rannsóknarinnar. 
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1. kafli. Inngangur 
 

Við lifum í kynjaskiptum heimi og höfum alltaf gert. Hér áður fyrr gættu konur bús og barna 

en karlar sinntu störfum úti við og út á við. Þessarar skiptingar gætir enn í dag, þótt ótrúlegt 

megi virðast, þrátt fyrir að lagalega standi kynin jöfn eftir ríflega aldarlanga baráttu kvenna 

fyrir auknum réttindum. Íslenskur nútímaveruleiki er kynjaskiptur sem lýsir sér meðal annars í 

því að kynin sækja í mismunandi nám sem síðan leiðir þau inn á mismunandi starfssvið. 

Meistaraprófsritgerð þessi fjallar um reynslu átta kvenna, fjögurra húsasmiða og fjögurra 

tölvunarfræðinga, af námi og starfi í karllægum greinum. Rannsóknin er eigindleg og unnin í 

anda Vancouver-skólans í fyrirbærafræði með femínískum rannsóknaráherslum. Leitað er að 

rauðu þráðunum í reynslu kvennanna og út frá þeim unnið að túlkun niðurstaðna. 

 

1.1. Kveikjan að rannsókninni, forhugmyndir 

Það var í myndmenntartíma þegar ég var 12 ára sem ég varð meðvituð um mismunandi 

viðhorf kynjanna og hinn kynjaða veruleika sem við búum við. Verkefni tímans fólst í því að 

teikna en ekki man ég hvort myndefnið var eitthvað sérstakt. Stelpurnar grúfðu sig yfir 

myndirnar sínar og vildu helst ekki að aðrir sæju. Ef einhverjum varð á að líta á myndir þeirra 

mátti heyra „ohh þetta er svo ljótt hjá mér”. Strákarnir aftur á móti lyftu sínum myndum stoltir 

á loft og sögðu „sjáið hvað þetta er flott hjá mér”. Mig renndi í grun um að í raun og veru 

þætti stelpunum sínar myndir ekkert ljótar en að segja það upphátt að þær væru ánægðar 

virtist ekki mega. Þetta atvik hefur lifað með mér síðan og oft hef ég velt fyrir mér hvað það 

er sem veldur þessari mismunandi hegðun kynjanna. 

 Þótt umfjöllunarefni þessarar ritgerðar snúist ekki um það hvort stelpur og strákar leyfi 

sér að vera ánægð með verk sín eða ekki þá langaði mig að deila þessari litlu sögu til að gefa 

innsýn í hvað það var sem kveikti áhuga minn á kynjafræðum og jafnréttismálum og þar með 

áhuga á að skoða reynslu kvenna í hefðbundnum karlagreinum. 

Bakgrunnur og sjónarhorn rannsakanda skiptir máli í öllum rannsóknum og því rétt að 

ég geri frekari grein fyrir bakgrunni mínum. Ég hef að ýmsu leyti lifað og hrærst í meðvitund 

um okkar kynjaveröld í þrjá áratugi. Á framhaldsskólaárum mínum var mikil umræða um 

kvenréttindi í gangi í þjóðfélaginu enda ekki svo langt liðið frá kjöri Vigdísar Finnbogadóttur 

sem forseta auk þess sem framboð kvennalista til Alþingis og sveitarstjórna voru áberandi. 

Þetta litaði sýn mína og áhuga á málefninu. Þegar ég fór í háskólanám í sagnfræði og 

bókmenntafræði voru það einkum kvennasaga og femínískar bókmenntarannsóknir sem 
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heilluðu. Störf mín að jafnréttismálum hjá Jafnréttisstofu og Akureyrarbæ síðastliðinn áratug 

hafa svo ennfremur mótað sýn mína á samfélagið og frá upphafi framhaldsnáms míns í 

menntunarfræðum hefur verið ljóst að meistaraprófsverkefni mitt myndi lúta að jafnrétti 

kynjanna. Þá má ekki heldur gleyma að geta þess að ég hef fengið innsýn í nám og störf 

eiginmanns míns sem menntaður er leikskólakennari og var eini karlinn í sínum bekk og hefur 

síðan ýmist verið eini karlinn á sínum vinnustað eða einn af afar fáum. Það var ekki síst út frá 

hans reynslu sem mig langaði að skoða reynslu kvenna sem stundað hafa nám í hefðbundnum 

karlagreinum en það efni virðist lítið sem ekkert hafa verið rannsakað hérlendis. Reynsla karla 

af námi og störfum í leikskólakennslu og hjúkrunarfræðum hefur hins vegar nýlega verið 

rannsökuð (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006; Þórður Kristinsson, 2003). 

Þegar kom að því að ákveða hvaða dæmigerðu karlafög ættu að verða fyrir valinu 

fannst mér tilvalið að skoða eina iðngrein og eina háskólagrein. Húsasmíði og tölvunarfræði 

valdi ég síðan eftir að hafa farið yfir tölur Hagstofu Íslands um kynjahlutföll í námi því í 

þessum tveimur greinum stunda afar fáar konur nám.  

 

1.2. Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var að láta raddir kvenna sem hafa stundað nám í annars vegar 

húsasmíði og hins vegar tölvunarfræði heyrast og auka þar með skilning á reynslu þeirra. 

Markmiðið var að auka skilning á upplifun og reynslu kvennanna m.a. með það í huga að vera 

innlegg í jafnréttisumræðu í samfélaginu í þeirri von að hægt væri að nýta niðurstöðurnar til 

að þróa jafnréttisstarf í skólum og atvinnulífi. Á þann hátt er rannsókninni einnig ætlað að 

vera innlegg í flóru femínískra rannsókna hérlendis. Rannsóknarspurningin var þessi: Hver er 

reynsla kvenna af námi og starfi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra? 

Lítið virðist hafa verið hugað að stöðu kynjanna í námi og því hvort ef til vill sé 

ástæða til að styðja sérsaklega við konur sem velja sér nám á hefðbundnu karlasviði og karla 

sem velja sér nám á hefðbundnu kvennasviði. Ekki er nóg að hvetja fólk til að velja 

óhefðbundnar leiðir ef stuðningur er ekki til staðar og skólar eða vinnustaðir ekki tilbúnir til 

að taka á móti þeim sem áhugann hafa. 

Kynbundið námsval hefur miklar samfélagslegar afleiðingar og með því er í raun 

lagður grunnur að kynjaskiptingu samfélagsins sem á stóran þátt í að viðhalda kerfisbundnu 

misræmi í völdum kynjanna á vinnumarkaði en þar njóta störf kvenna minni virðingar, valda 

og áhrifa en störf karla. 
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1.3. Rannsóknaraðferð 

Rannsóknin byggir á femínískri rannsóknarnálgun þar sem stuðst er við aðferð Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði eins og aðferðinni er lýst af Sigríði Halldórsdóttur (2000, 2003). 

Aðferðin býður upp á mjög opna nálgun við þátttakendur og byggir ekki á fyrirfram 

ákveðnum spurningum. Tekin voru samtals 10 viðtöl við konurnar átta. Viðtölin voru rituð 

orðrétt upp og út frá þeim gert greiningarlíkan þar sem leitað var að rauðu þráðunum í reynslu 

kvennanna.  

 

1.4. Gildi rannsóknar 

Rannsókninni er ætlað að auka meðvitund um reynslu kvenna af námi í hefðbundnum 

karlagreinum. Hún getur ef til vill nýst þeim sem skipuleggja slíkt nám eða kenna og hjálpað 

til við að kveikja meðvitund um mikilvægi kynjasjónarmiða. Þá getur rannsóknin einnig 

mögulega nýst konum sem hafa áhuga á óhefðbundnu námi og gert þær meðvitaðar um þær 

gildrur sem leynast í verkaskiptingu og viðhorfum. 

 

1.5. Skilgreining lykilhugtaka 

Segja má að lykilhugtök þau sem fram koma í ritgerðinni séu einkum þrjú: Karllægar náms- 

og starfsgreinar, kvenlægar náms- og starfsgreinar og kynjakerfi. Oft er miðað við 60% 

hlutfall ríkjandi kyns í náms- eða starfsgrein þegar rætt er um hana sem annað hvort karllæga 

eða kvenlæga og það er sú skilgreining sem stuðst er við hér (Þorgerður Einarsdóttir og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005: 200). Hugmyndin um kynjakerfi sem félagslegt 

yfirráðakerfi karla yfir konum er komin frá Sylviu Walby (1990). Það felst í kerfisbundnum 

aðskilnaði kynjanna og undirskipun kvenna og getur m.a. skýrt mismunandi námsval sem og 

verkaskiptingu. 

 

1.6. Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin er byggð upp á nokkuð hefðbundinn hátt. Í kafla tvö er gerð grein fyrir 

kynjaskiptingu í námi í sögulegu samhengi, hugmyndir um kynjakerfi kynntar til sögunnar 

auk þess sem kynntar eru staðreyndir um kynjaskiptingu í námi og störfum. Fjallað er um 

námsval og áhuga á störfum ásamt því sem skoðað er hvað hefur áhrif á námsval fólks og 

ábyrgð samfélagsins á jafnara kynjahlufalli er útskýrð. Að lokum er gerð grein fyrir 

rannsóknum sem snerta annars vegar konur og húsasmíði og hins vegar konur og 

tölvunarfræði. 
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 Þriðji kafli fjallar um þær aðferðir sem beitt var við rannsóknina og því hvernig 

framkvæmd hennar var háttað. Gerð er grein fyrir markmiði rannsóknarinnar og 

aðferðafræðin útskýrð. Fjallað er um femíníska rannsóknarnálgun og Vancouver-skólanum í 

fyrirbærafræði lýst. Þá er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar og meðrannsakendur1 

sem viðtöl voru tekin við kynntir til sögunnar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru kynntar í fjórða kafla. Fjallað er annars vegar um 

rauðu þræðina sem fram komu í samtölunum við húsasmiðina og hins vegar rauðu þræðina 

sem fram komu í samtölunum við tölvunarfræðingana. Þau þemu sem fram komu í 

samtölunum eru nokkuð keimlík en þó ekki alveg þau sömu. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

m.a. þær að konur sem stunda nám í karllægum greinum mæta gjarnan hindrunum en 

mismiklum þó eftir eðli þess náms sem þær stunda. Þannig urðu húsasmiðirnir sem sinna 

líkamlegri störfum meira varir við beina fordóma heldur en tölvunarfræðingarnir. Meðal 

tölvunarfræðinga finnst þó meiri verkaskipting milli kynjanna heldur en húsasmiðirnir 

upplifðu. Kynjakerfi Walby birtist í reynslu kvennanna en þær eiga þó allar sameiginlegt að 

hafa ögrað hinu félagslega yfirráðakerfi með námsvali sínu. Niðurstaðan er þó sú að 

kynjakerfið hafi ögrað þeim til baka með aðskilnaði og undirskipun svo sem verkaskiptingu, 

efasemdum um hæfni, launamuni og áreitni. 

Í fimmta kafla ber ég mínar niðurstöður saman við niðurstöður annarra rannsókna og 

fjalla sérstaklega um birtingarmyndir kynjakerfisins í mínum niðurstöðum. Lokakaflinn fjallar 

síðan um gildi rannsóknarinnar, þá lærdóma sem af henni má draga auk þess sem reifaðar eru 

hugmyndir um framtíðarrannsóknir. 

 

                                                 
1 Hugtakið meðrannsakendur er notað yfir þátttakendur í rannsóknum sem gerðar eru samkvæmt aðferðum 
Vancouver-skólans. 
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2. kafli. Fræðileg umfjöllun 

 

Þær upplýsingar og rannsóknir sem hér verða kynntar til sögunnar eru mikilvægur grunnur 

svo mögulegt sé að skoða rannsóknarniðurstöður meistaraprófsrannsóknarinnar í samhengi 

við stöðu mála og það sem aðrir hafa rannsakað. Kaflinn skiptist í tíu hluta. Fyrst er gerð 

tilraun til að setja nám kynjanna í sögulegt samhengi til þess að geta betur gert sér grein fyrir 

stöðunni um þessar mundir. Kynntar eru hugmyndir um svokallað kynjakerfi og fjallað um 

kynjaskiptingu í námi í nútímanum sem og kynjaskiptingu á vinnumarkaði. Því næst er greint 

frá rannsóknum á námsvali kynjanna og mismunandi áhuga þeirra á störfum. Einnig er greint 

frá rannsóknum þar sem skoðað hefur verið hvað hefur áhrif á val kynjanna auk þess sem 

fjallað er um ábyrgð samfélagsins á jafnara kynjahlutfalli í námi. Fjallað er um annars vegar 

konur og húsasmíði og hins vegar konur og tölvunarfræði og í lok kaflans er samantekt á 

umfjöllunarefni hans. 

 

2.1. Kynjaskipting í námi í sögulegu samhengi 

Eins og gefur að skilja er helst að leita í sagnfræðilegar rannsóknir þegar leitað er eftir 

upplýsingum um kynjaskiptingu í námi í sögulegu samhengi. Sagnfræðingurinn Ólöf 

Garðarsdóttir (2001: 422–423) hefur sýnt fram á að nám drengja og stúlkna hafi löngum verið 

ólíkt þó svo að forminu til hafi barnafræðslan hérlendis verið kynlaus stofnun. Lög um 

barnafræðslu frá 1880 sem og eldri lög kváðu á um að öll börn lærðu að skrifa og reikna auk 

þess sem foreldrum bar að kenna börnum lestur við 5 til 6 ára aldur. En þó svo ekki hafi verið 

gerður greinarmunur á kynjunum í lögum var það löngum þannig að foreldrar lögðu minni 

áherslu á menntun dætra en sona. Sigríður Th. Erlendsdóttir sagnfræðingur (1993: 18) hefur 

bent á að í samræmi við tilskipanir sem settar hafi verið á 18. öld hafi lestrarkunnáttu verið 

krafist af öllum börnum en að stúlkur hafi setið á hakanum hvað skrift og reikning varðar. 

Þegar flett er í bókum um æviminningar kvenna má víða sjá hve sárt þeim sveið að mega ekki 

læra til jafns við bræður sína. Ein þessara kvenna var Guðrún Borgfjörð sem fædd var árið 

1856. Eftir fermingu var Guðrúnu komið í læri hjá saumakonu en bróðir hennar fór í 

Latínuskólann. Guðrún segir: „Mikið öfundaði ég Finn að mega lesa alla daga. Það var hið 

bezta, sem ég vissi” (Guðrún Borgfjörð, 1947: 48). Fyrstu kvenfélögin á Íslandi voru stofnuð 

um 1870 og áttu þau frumkvæði að því að farið var að kenna stúlkum skrift og reikning 

(Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993: 21). 
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Í yfirlitsritinu Ártöl og áfangar í sögu íslenskra kvenna sem fræðikonurnar Erla Hulda 

Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir (1998: 34) ritstýrðu kemur fram að hvað æðri 

menntun varðar hafi með bráðabirgðareglugerð árið 1904 verið samþykkt að hinn almenni 

menntaskóli í Reykjavík skyldi verða samskóli fyrir bæði kynin. Áður höfðu konur getað 

stundað nám utan skóla og varð Ólafía Jóhannsdóttir fyrst kvenna til þess að ljúka 

fjórðabekkjarprófi frá skólanum vorið 1890. Þegar hún síðan hugðist ljúka stúdentsprófi ári 

síðar var henni hafnað þar sem reglur sögðu tvö ár verða að líða milli fjórðabekkjarprófs og 

stúdentsprófs þegar konur ættu í hlut (Sigríður Dúna Kristmundsdóttir, 2006: 114–115). 

Með lögum um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrks og embætta sem sett voru 

árið 1911 fengu konur síðan sama rétt og karlar til náms í öllum menntastofnunum landsins og 

sama rétt til embætta (Erla Hulda Halldórsdóttir og Guðrún Dís Jónatansdóttir, 1998: 149). Í 

grein sem þáverandi sagnfræðineminn Erla Hulda Halldórsdóttir ritaði í tímaritið Sagnir árið 

1989 (73–74) segir hún þó ljóst vera að þeir þingmenn sem samþykktu lögin gerðu ekki ráð 

fyrir að til þess kæmi að konur nýttu sér þessi réttindi í stórum stíl. Tilgangurinn með 

samþykktinni hefði fyrst og fremst verið sá að konur gætu hætt að krefjast karlastarfa sem þær 

væru ekki líkamlega hæfar til að sinna. 

Ekki liggja fyrir upplýsingar um skólasókn kynjanna frá upphafi 20. aldar en Ólöf 

Garðarsdóttir (2001: 425–426) vitnar í fyrrnefndum skrifum sínum um skóla og kynferði til 

námsritgerðar Hannesar Hilmarssonar og Hauks Péturs Benediktssonar við Kennaraháskóla 

Íslands um Barnaskóla Reykjavíkur sem sýnir mun á skólasókn stúlkna og drengja. Þar kemur 

fram að lengi framan af voru stúlkur einungis um þriðjungur nemenda en upp úr 1880 fjölgaði 

þeim og undir lok nítjándu aldar var kynjahlutfallið orðið jafnt. Munur virðist þó hafa verið á 

skólasókn kynjanna í dreifbýli og þéttbýli þar sem í dreifbýlinu voru fleiri drengir en stúlkur í 

barnaskólum á meðan fleiri stúlkur en drengir gengu í barnaskóla í þéttbýli. 

Kynjamunurinn varð meiri eftir því sem ofar kom í skólakerfinu og til að mynda voru 

drengir 80% nemenda í gagnfræðadeild Menntaskólans í Reykjavík í kringum 1930 og um 

70% nemenda í Gagnfræðaskóla Reykjavíkur á sama tíma (Ólöf Garðarsdóttir, 2001: 428). 

Í doktorsritgerð Sigríðar Matthíasdóttur (2004: 294) í sagnfræði kemur fram að mikil 

áhersla var lögð á húsmæðramenntun kvenna snemma á 20. öld og var það mikið baráttumál 

kvennahreyfingarinnar. Sérstakir kvennaskólar voru stofnaðir upp úr 1870 í þeim tilgangi að 

undirbúa konur undir húsmóðurhlutverkið (Sigríður Th. Erlendsdóttir, 1993: 34). 

Húsmæðrahugmyndafræðin varð lífsseig og entist langt fram eftir öldinni eins og kunnugt er. 

Nýjar hugmyndir um menntun kvenna tóku síðan við og konur urðu í fyrsta sinn jafnmargar 

körlum sem stúdentar um miðjan áttunda áratug 20. aldar. Þær urðu síðan helmingur nemenda 
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á háskóla- og sérskólastigi árið 1984 (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 

2005: 206). 

 

2.2. Kynjakerfið 

Breski félagsfræðingurinn Sylvia Walby (1990: 1, 19) heldur því fram að nauðsynlegt sé að 

nota hugtakið patriarchy, sem á íslensku hefur oftast verið þýtt sem feðraveldi, til þess að 

greina ójafnrétti milli kynja. Walby segir eðlilegt að hugtakið sé notað á mismunandi hátt 

enda hafi það þróast í gegnum tíðina. Skilgreining Webers hafi t.d. lagt meiri áherslu á yfirráð 

húsbænda yfir yngri körlum heldur en yfirráð þeirra yfir konum. Þorgerður Einarsdóttir 

félagsfræðingur og prófessor í kynjafræði (2006: 445) leggur til að notað sé orðið kynjakerfi 

yfir hugtakið í meðförum Walby og verður það heiti notað í þessari umfjöllun. 

Walby segir kynjakerfið samsett af sex meginþáttum: Atvinnulífi, heimilislífi, 

kynferði, menningu, ofbeldi og ríkisvaldinu (Walby, 1990: 16, 20; sjá einnig Þorgerður 

Einarsdóttir, 2006: 446 sem notar kynverund í stað kynferðis um sexuality). Samspil þessara 

þátta segir hún mynda sérstakt form af kynjakerfi. Að mati hennar er nauðsynlegt að vinna 

með alla þættina þar sem orsakasamhengi sé milli þeirra, bæði styrkjandi og letjandi, þótt þeir 

séu einnig tiltölulega sjálfstæðir. Þetta sé nauðsynlegt til þess að forðast einföldun og 

eðlishyggju. Þættirnir sex séu raunverulegir og nauðsynlegir til að fanga fjölbreytileikann í 

kynjasamskiptum í vestrænum samfélögum. 

Hún skilgreinir kynjakerfið sem félagslegt kerfi og venjur þar sem karlar ráða yfir, 

kúga og nota konur. Hún leggur áherslu á hugtakið félagsleg kerfi (e. social structures) því 

það sýni á skýran hátt að hugmyndum um líffræðilegan mismun sé hafnað sem og þeirri 

hugmynd að allir karlar séu í ráðandi stöðum yfir öllum konum (Walby, 1990: 20).  

Áhugavert er að velta fyrir sér kenningu Walby um kynjakerfið í samhengi við 

kynjaskiptingu í námi. Hún skilgreinir kynjakerfið sem „system of social structures and 

practices in which men dominate, oppress and exploit women” (Walby, 1990: 20). Þetta hefur 

Þorgerður kallað „félagslegt yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs af kerfisbundinni 

undirskipun kvenna” (Þorgerður Einarsdóttir, 2006: 445). Samkvæmt kenningu Walby eru 

konur ekki lengur útilokaðar frá samfélagsþátttöku í kynjakerfinu en yfirráð byggjast hins 

vegar á aðskilnaði og undirskipun (Walby, 1990: 59). Það sem hún á við með þessu er að 

konur og karlar stunda nám og starfa á mismunandi sviðum og þá eru þær gjarnan í lægri 

stöðum en karlar. Þær hugmyndir sem bera uppi ýmsa þætti kynjakerfisins eru hinar rótgrónu 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika. Bent hefur verið á að þó svo konur á Íslandi hafi 
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árið 1911 ekki verið lengur útilokaðar frá æðri menntun, eins og áður hefur verið nefnt, hafi 

samt sem áður tekið við aðgreining og undirskipun (Þorgerður Einarsdóttir, 2006: 447). 

Walby segir útilokunina miða að því að hindra konur alveg frá aðgangi að vinnumarkaði og 

launaðri vinnu. Aðgreiningin sé hins vegar veikari aðferð þar sem markmiðið er að skilja 

konur frá störfum karla og flokka konur undir karla svo það hafi áhrif á laun og stöðu (Walby, 

1990: 53).  

Walby telur breytingar á kynjakerfinu hafa átt sér stað í Bretlandi undanfarna öld, 

bæði í stigi (e. degree) og að formi (e. form) (Walby, 1990: 23–24). Breytingarnar séu þó 

mismunandi þar sem breytingar í stigi snerti einnig þætti sem skipta máli fyrir kynjasamskipti 

eins og minnkandi launamun kvenna og karla og minni mun milli menntunarstigs kynjanna. 

Aðrir þættir í kynjakerfinu hafa hins vegar magnast að hennar mati og þannig leitast það við 

að viðhalda sér. Walby segir tvö megin form á kynjakerfinu, það sem lýtur að einkalífinu (e. 

private) og hið opinbera (e. public). Í kynjakerfi einkalífsins er aðferðin útilokun en í 

kynjakerfi hins opinbera er aðferðin aðskilnaður og undirskipun. Hún segir kynjakerfið í 

Bretlandi fremur vera opinbert en tengt einkalífinu og það sama á við hérlendis (Walby, 1990: 

201; Þorgerður Einarsdóttir, 2006: 454).  

Walby telur mikilvægt að greina á milli stigs kynjakerfisins og forms þess (Walby, 

1990: 174). Stig kynjakerfisins segir hún eiga við styrkleika kúgunar í tiltekinni vídd t.d. 

hversu mikið launabil kynjanna er. Form kynjakerfisins vísa hins vegar til heildarmyndarinnar 

eins og hún er skilgreind með sérstökum tengslum milli mismunandi kynjakerfa. Þá hefur hún 

bent á að kynferðislegri áreitni sé beitt í þeim tilgangi að stjórna konum á vinnustað og útiloka 

konur frá ákveðnum störfum sem áður hafa eingöngu verið skipuð körlum (Walby, 1990: 52).  

Hvað varðar aðgengi að menntastofnunum segir Walby þær nú vera minnst karllægar 

af öllum stofnunum í Bretlandi. Konur hafi þar fullan aðgang og hafi sótt í sig veðrið. Þrátt 

fyrir þetta má hins vegar greina mikla aðgreiningu eftir þeim fögum sem stunduð eru (Walby, 

1990: 108). Í þessu ljósi má horfa á námsgreinar út frá því hvoru megin þær liggja í 

kynjakerfinu á svipaðan hátt og litið er á starfsgreinar þar sem hið kvenlæga er undirskipað 

hinu karllæga. Guðný Guðbjörnsdóttir uppeldis- og menntunarfræðingur (2007: 177) hefur 

bent á að sumar námsgreinar séu karllægari en aðrar og á þá við að þær séu tengdari völdum 

og virðingu en kvenlægari greinar. Þó svo útilokunin sé ekki til staðar megi hins vegar sjá 

mikinn aðskilnað í þeim námsgreinum sem kynin stunda. Þegar skoðaðar eru nýlegar 

upplýsingar yfir kynjaskiptingu í námi og kynjaskiptingu í atvinnulífinu má sjá sömu 

tilhneigingu í átt til aðskilnaðar (Hagstofa Íslands, 2010a). 
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2.3. Kynjaskipting í námi í nútímanum 

Þó svo að kynjahlutfallið í framhaldsskóla- og háskólanámi hafi jafnast á síðari hluta 20. aldar 

dreifðust kynin ekki jafnt á milli námsbrauta. Hagstofa Íslands safnar árlega saman 

upplýsingum um nemendafjölda í framhaldsskólum og háskólum landsins. Tölur fyrir haustið 

2009 sýna að konur eru heldur fleiri meðal framhaldsskólanema en karlar eða 52,3% nemenda 

(Hagstofa Íslands, 2010a: 4). Þegar rýnt er betur í tölur og kynjaskipting skoðuð eftir 

námsbrautum sést mjög mikill kynjamunur. Á bóknámsbrautum eru stúlkur í meirihluta 

nemenda á málabrautum, hugvísindabrautum og félagsfræðabrautum en drengir á 

frumgreinabrautum, viðskipta- og hagfræðibrautum og náttúrufræðibrautum. Á almennum 

brautum er kynjahlutfallið jafnt. Þegar kemur að starfsnámsbrautum eru drengir í meirihluta 

og sjá má skýra kynjaskiptingu eftir því um hvers konar nám er að ræða (Hagstofa Íslands, 

2010a: 14–16). Sem dæmi má nefna að í rafvirkjun, múraraiðn og húsasmíðum eru 97% 

nemenda af karlkyni á meðan nemendur í félagsliða- og sjúkraliðanámi eru í 93% tilvika 

konur. 

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007: 191–192) hefur skoðað námskrár framhaldsskóla frá 

árinu 1999 með það fyrir augum að kanna hvort samsetning námsgreina á brautum eða 

innihald námsgreina sé til þess fallið að draga úr kynbundnu námsvali og þar með starfsvali. 

Niðurstaða hennar er sú að í námskránum sé sérhæfing meiri á öllum brautum en áður var. Á 

náttúrufræðibrautum styrkjast náttúrufræðigreinar og stærðfræði, á félagsfræðibrautum 

styrkjast félagsgreinar og á málabrautum erlend tungumál. Að hennar mati viðheldur 

námskráin kynjaskiptingu í námi og hin aukna sérhæfing brautanna hefur þau áhrif að erfiðara 

verður að breyta um stefnu í náminu síðar. Í inntökuskilyrðum deilda við Háskóla Íslands eru 

í sumum tilvikum gerðar kröfur um ákveðið lágmark eininga í fögum svo sem stærðfræði og 

náttúruvísindagreinum (Háskóli Íslands, e.d.). Slíkt hefur augljóslega áhrif á það af hvaða 

brautum framhaldsskólanna framtíðarnemendur þeirra deilda koma. 

Konur eru meirihluti nemenda í háskólum landsins og eru 63,5% samkvæmt 

samantekt Hagstofunnar (Hagstofa Íslands, 2010c: 4). Í háskólanáminu má einnig sjá mikla 

kynjaskiptingu á námsvali kynjanna (Hagstofa Íslands, 2010c: 13). Konur eru í meirihluta 

nemenda á sviði a) menntunar, b) hugvísinda og lista, c) félagsfræða, viðskiptafræða og 

lögfræði, d) landbúnaðar og dýralækninga, e) heilbrigði og velferðar sem og e) þjónustu. 

Karlar eru á hinn bóginn fleiri í a) raunvísindum, stærðfræði og tölvunarfræði og b) verkfræði, 

framleiðslu og mannvirkjagerð. 
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Ef Háskóli Íslands er tekinn sem dæmi þá eru konur í meirihluta í öllum deildum nema 

í verkfræðideild2 þar sem karlar eru rétt rúmlega 70% nemenda (Hagstofa Íslands, 2008: 29–

33). Konur eru 97% nemenda í hjúkrunarfræðideild en kynjaskiptingin er jöfnust í lagadeild 

þar sem hlutfall kvenna er tæp 52%. Við Háskólann á Akureyri eru konur í meirihluta í öllum 

deildum (Hagstofa Íslands, 2008: 33–24). Hlutfallslega flestir karlar stunda nám við 

viðskipta- og raunvísindadeild en þar eru þeir tæplega 40% nemenda en í heilbrigðisdeild eru 

þeir fæstir eða 4,3% nemenda.  

Ísland er ekki eyland í þessum efnum því staðan er svipuð víða í hinum iðnvæddu 

ríkjum heims bæði hvað varðar það að konur séu í meirihluta háskólanema og eins hið 

kynjaskipta námsval (Mastekaasa og Smeby, 2008: 190). Ef kallaðar eru fram upplýsingar um 

kynjahlutfall í námi á háskólastigi í UNECE-tölfræðigagnagrunni Sameinuðu þjóðanna sést 

að karlar eru nær undantekningalaust fleiri í vísindanámi, verkfræði og skyldum greinum í 

þeim 42 ríkjum sem upplýsingar voru skráðar um fyrir skólaárið 2005−2006 (UNECE, 2008). 

 

2.4. Kynjaskipting á vinnumarkaði 

Ýmsir fræðimenn, bæði innlendir og erlendir, hafa bent á að kynjaskipting í námi leiði til 

ójafnvægis á vinnumarkaði þar sem konur og karlar starfa á mismunandi sviðum (sjá t.d. 

Mastekaasa og Smeby, 2008; Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005; 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007; Francis og Skelton, 2005). Ef litið er á tölur Hagstofunnar um 

kynjaskiptingu á vinnumarkaði má finna sömu tilhneigingu og í hinu kynjaskipta námsvali á 

framhalds- og háskólastigi (Hagstofa Íslands, 2010a: 1–2). Hinn kynjaskipti vinnumarkaður 

hefur sterk áhrif á laun kynjanna en samkvæmt rannsóknum búa svokallaðar kvennastéttir, 

þ.e. þær stéttir þar sem konur eru meira en 60% starfsmanna, oftast nær við lægri laun en 

sambærilegar stéttir þar sem jafnara kynjahlutfall er (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2005: 200). 

 

 

                                                 
2 Þessar upplýsingar eiga við um deildaskiptingu eins og hún var 2008 hjá báðum háskólunum. Síðan þá hafa 
verið gerðar breytingar á heitum deilda. 
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1. mynd. Brautskráningar á háskólastigi 2007/2008. Heimild: Hagstofa Íslands, 2010a. 

 

 

 

2. mynd. Starfandi fólk eftir starfsstétt 2009. Heimild: Hagstofa Íslands, 2010a. 
 

Sé kenning Walby (1990) notuð þá eru þær greinar, hvort sem er náms- eða starfsgreinar, þar 

sem konur eru fleiri staðsettar í kvenlægari hluta kynjakerfisins en þær náms- og starfsgreinar 

þar sem karlar eru í meirihluta í karllægari hluta kynjakerfisins. Aðskilnaðurinn er skýr og 
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undirskipunina má sjá endurspeglast í launamuni kynjanna og þeirri virðingu sem störfum er 

sýnd. 

Þó svo að kynjaskipting í námi og störfum sé mikil er tilhneigingin samt sem áður sú 

að konur hafa verið duglegri að hasla sér völl í hefðbundnum karlagreinum heldur en karlar í 

hefðbundnum kvennagreinum. Hvers vegna er það svo? Er kynjakerfið þar að verki? Svo 

aftur sé vikið að hinum rótgrónu hugmyndum um kvenleika og karlmennsku sem sterkum 

þáttum í því að viðhalda kynjakerfinu hefur Þorgerður Einarsdóttir (2006: 450) vakið athygli á 

því að dæmi um valdatengslin þar sem hinu kvenlæga er skipað undir hið karllæga séu að í 

góðu lagi þykir að vera strákastelpa en að vera stelpustrákur er hins vegar ekki í lagi. Með 

þetta til hliðsjónar má álykta sem svo að það þyki fínt að vera kona í karlagrein en ófínt að 

vera karl í kvennagrein. Áströlsku menntunarfélagsfræðingarnir Bob Lingard og Peter 

Douglas (1999: 123) og breski menntunarfræðingurinn Becky Francis (2002: 80) hafa nokkrar 

áhyggjur af áhugaleysi drengja á kvenlægari námsgreinum og litlum vilja þeirra til að brjótast 

út úr hefðbundnum kynhlutverkum sem leitt geti til þess að þeir aðlagist síður breytingum á 

vinnumarkaði. Þeir einstaklingar sem hafa áhuga á námi eða starfi sem ekki er hefðbundið 

fyrir kyn þeirra lenda gjarnan í því að þurfa að útskýra og réttlæta val sitt og slíkt getur reynst 

mörgum það mikil hindrun að þeir falla frá fyrra vali sínu (Nielsen og Sørensen, 2004: 66). 

Ef litið er til þeirra tölulegu upplýsinga sem hafa verið kynntar til sögunnar er augljóst 

að kyn skiptir máli þegar horft er til náms og starfa. Þessi kynjaskipting getur auðveldlega 

orðið að hindrun fyrir einstaklinga þegar kemur að raunverulegum valmöguleikum kynjanna á 

námi og störfum. Raunverulegu vali hvers einstaklings eru því ákveðnar skorður settar og þar 

með líka þeim möguleika að jafnrétti kynjanna náist. 

  

2.5. Námsval og áhugi á störfum 

Snemma árs 2007 lét Jafnréttisráð kanna viðhorf ungmenna til starfa og launa. Spurt var um 

áhuga á að gegna eftirfarandi störfum: Læknir, kennari, lögfræðingur, starfsmannastjóri, 

markaðsstjóri, hjúkrunarfræðingur, smiður, verðbréfamiðlari, kerfisstjóri og launagjaldkeri 

(Jafnréttisráð, 2007: 5). Niðurstöður sýndu að flestir drengjanna höfðu áhuga á að verða 

smiðir eða lögfræðingar og flestar stúlknanna hjúkrunarfræðingar eða læknar. Minnstur áhugi 

stúlkna var á störfum verðbréfamiðlara og kerfisstjóra og minnstur áhugi drengja á að starfa 

sem hjúkrunarfræðingur eða launagjaldkeri.  

 Í dönsku rannsókninni Unge, køn og karriere var sjónum beint að því hvernig val 

ungmenna á námi og starfi ætti sér stað út frá annars vegar ráðgjöf í grunnskólum og hins 
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vegar kyni (Nielsen og Sørensen, 2004: 2–3). Höfuðtilgangur rannsóknarinnar í heild var að 

vera framlag í að brjóta niður kynjaskiptan vinnumarkað með því að gera sýnilegar þær 

hindranir sem standa í vegi fyrir jafnrétti kynjanna á vinnumarkaði. Rannsóknargögnin náðu 

yfir 800 spurningalista og 25 viðtöl við konur og karla sem valið höfðu nám sem ekki er talið 

hefðbundið fyrir kyn þeirra. Rannsóknin náði til fólks sem fætt er árið 1982. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að unga fólkið taldi sjálft sig hafa haft mest áhrif á 

náms- og starfsval sitt (Nielsen og Sørensen, 2004: 64–66). Þau líta sjálf þannig á að valið 

hafi verið einstaklingsbundið og óháð kyni. Þrátt fyrir þessa upplifun unga fólksins var valið 

ótrúlega kynjahefðbundið. Langflest voru hlynnt jafnri kynjaskiptingu á vinnustöðum og töldu 

að konur og karlar geti gert það sama. Þá hafði um þriðjungur kvennanna íhugað að leita í 

óhefðbundið nám eða starf. Hefðbundin kvennastörf áttu hins vegar ekki upp á pallborðið hjá 

körlunum sem kannski ekki er undarlegt í því ljósi að samkvæmt rannsókninni njóta þau störf 

minni virðingar en hefðbundin karlastörf.  

 Guðbjörg Vilhjálmsdóttir náms- og starfsráðgjafi (2004: 196) rannsakaði ólíka hugsun 

kynjanna um störf og starfsheiti meðal um 900 unglinga. Við rannsókn sína beitti hún habitus-

kenningu franska félagsfræðingsins Pierres Bourdieu en hann skilgreinir habitus, sem á 

íslensku hefur verið kallað veruháttur, sem „formgerð af félagslegum toga sem sé samofin 

hugsun okkar og skynjun og liggur til grundvallar mismunandi lífsstíl” (vitnað til í Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2004: 194). Veruhættir kvenna og karla eru sérstaklega skoðaðir í rannsókn 

Guðbjargar og því velt upp hvort og þá hvernig félagsleg staða kynjanna hafi áhrif á hugsun 

um störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004: 196).  

 Niðurstaða rannsóknarinnar var að um greinilegan kynjamun væri að ræða hvað varðar 

starfshugsun (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004: 204–205). Í ljós kom marktækur munur milli 

kynja í hugsun um störf eftir áhuga, virðingu og tekjum. Stúlkur sem þátt tóku í rannsókninni 

gáfu störfum sem sýna þarf umhyggju í meira vægi á meðan drengir gáfu meira vægi störfum 

sem snúa að tækni og verkfræði. Í lok þeirrar greinar sem hér er vitnað til bendir Guðbjörg á 

að við náms- og starfsráðgjöf sé ástæða til að hafa í huga þann mun sem fram kemur í hugsun 

kynjanna um störf. 

 Í rannsókn bresku menntunarsálfræðinganna Lindu Miller og Jacqueline Budd (1999: 

17, 29) var spurningalisti lagður fyrir tæplega 600 börn á aldrinum 8, 12 og 16 ára í þeim 

tilgangi að kanna í hve miklum mæli þau hefðu staðalmyndir gagnvart ákveðnum störfum og 

hvort staðalmyndirnar tengdust áhuga barnanna á störfunum. Niðurstöðurnar sýndu að 

kynjaðar staðalmyndir tengdar störfunum eru til staðar en úr þeim dró þó með hækkandi aldri 

barnanna. Nánari skoðun leiddi síðan í ljós að það voru einkum stúlkurnar sem þátt tóku í 
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rannsókninni sem höfðu breytt hugmyndum sínum. Athyglisvert er að þó svo stúlkur væru 

líklegri til að telja að bæði konur og karlar ættu að sinna fleiri störfum þá sýndu þær lítinn 

áhuga á því að starfa í meirihluta þeirra hefðbundnu karlastarfa sem rannsóknin náði til. 

Þær Miller og Budd (1999: 33) segja athyglisvert að niðurstöður þeirra séu lítið 

frábrugðnar rannsóknum frá því á áttunda áratug 20. aldar sem virðist benda til þess að þrátt 

fyrir það að stúlkum hafi opnast fleiri atvinnumöguleikar og almenn fordæming hafi verið á 

kynjamisrétti þá þrói mörg börn samt sem áður með sér staðlaðar kynjaímyndir sem mögulega 

tekst ekki að vinna gegn fyrr en síðar, ef þá nokkurn tíma. 

Sú tilhneiging að stúlkur séu frjálslyndari og ekki eins fastar í kynjuðum 

staðalmyndum starfa telja þær þó geta verið vegna þess að þær séu orðnar meðvitaðri um 

valfrelsi og tækifæri kvenna (Miller og Budd, 1999: 33). Það geti leitt til þess að konur hafi 

sterkari tilefni til að hafna hefðbundnari sjónarmiðum sem takmarka möguleika þeirra á 

framtíðarstörfum. 

Tvær áhugaverðar íslenskar meistaraprófsrannsóknir um kynjað náms- og starfsval, 

annars vegar í menntunarfræðum og hins vegar mannfræði, hafa verið unnar á síðustu árum. 

Þórður Kristinsson mannfræðingur (2003: 8, 46–47) gerði rannsókn meðal karlkyns 

hjúkrunarfræðinga. Þórður leitast við í rannsókn sinni að varpa ljósi á hvernig karlar í hjúkrun 

upplifa stöðu sína og auka skilning á því hvernig hugmyndir um kynin hafa áhrif á öll störf 

sem þau taka sér fyrir hendur. Rætt var við átta karla sem lokið höfðu námi í hjúkrunarfræði 

og störfuðu sem slíkir. Að auki var rætt við tvo karla sem stunduðu nám í hjúkrunarfræði. 

Rannsóknin byggðist á opnum viðtölum og tveimur þátttökuathugunum. 

Meðal niðurstaðna í rannsókn Þórðar er að karlarnir hafi í náminu þurft að sanna að 

þeir væru hæfir til hjúkrunarstarfa (2003: 69–70, 72, 98–99). Einnig virðast þeir að einhverju 

leyti ósýnilegir í náminu þar sem nemendahópurinn er gjarnan ávarpaður í kvenkyni. Að öðru 

leyti eru þeir þó sýnilegri en konurnar og þeir frekar spurðir út í námsefni í tímum og einnig 

frekar teknir upp í sýnikennslu. Að mati Þórðar eru fordómar helsta ástæða þess að karlar 

sækja ekki í hjúkrun í meira mæli en nú er. Fordómarnir endurspegla þá skoðun að hin 

hefðbundnu kvennasvið njóti minni virðingar en hefðbundin karlasvið. Svo virðist þó vera að 

þeir karlar sem læra og starfa við hjúkrun hafi ekki áhyggjur af karlmennsku sinni, þeim 

finnst þeir á réttri hillu. Innan hjúkrunarstarfsins eru ákveðnir þættir karllægari en aðrir og 

þangað sækja karlarnir og þangað er þeim stýrt. Þessir þættir eru t.d. bráðahjúkrun og 

geðhjúkrun. 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006: 7, 58, 60) gerði meistararannsókn í 

menntunarfræðum um karla í stétt leikskólakennara. Rannsóknin var eigindleg og byggðist á 
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rannsóknarspurningunum: Eru þröskuldar í leikskólakennaranámi og starfi sem karlar hnjóta 

fremur um en konur? Hvaða áhrif hafa viðhorf og gildi samfélagsins? Finnast jákvæðir þættir 

sem nota má til úrbóta, lækka einhverja þröskulda eða fækka þeim? Tekin voru viðtöl við átta 

karlkyns leikskólakennara. Einnig var rætt við rýnihóp kvenkyns leikskólastjóra sem höfðu 

reynslu af því að hafa karla í vinnu.  

Niðurstaða Önnu Elísu (2006: 107–108) er sú að karlarnir hafi verið ánægðir í náminu 

en þó fundið fyrir kvennamenningu. Sömu tilhneigingar virðist einnig gæta og fram kemur í 

rannsókn Þórðar um að körlunum sé ýtt út í verkefni sem teljast karllæg. Að mati viðmælenda 

Önnu Elísu eru launin helsti þröskuldur þess að ekki sækja fleiri karlar í nám og störf við 

leikskólakennslu. Anna Elísa segir kjarnann í niðurstöðu rannsóknar sinnar vera „að helstu 

þröskuldarnir séu að vera eini karlinn í reynsluheimi kvenna og þurfa að læra inn á gildi og 

áherslur kvenna án þess að hafa karlfyrirmyndir og á lágum launum í krefjandi starfi með 

viðhorf samfélagsins á móti sér” (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006: 92). 

 

2.6. Hvað hefur áhrif á námsvalið? 

Norsku félagsfræðingarnir Arne Mastekaasa og Jens-Christian Smeby (2008: 189, 190–191, 

193) rannsökuðu kynjaskiptingu í skráningu í háskólanám og í brottfalli m.a. með hliðsjón af 

áhrifum foreldra og vina. Rannsóknin náði til úrtaks úr nemendahópum fimm norskra háskóla. 

Skoðað var hvort mismunandi sé hversu snemma kven- og karlnemendur taka ákvarðanir um 

framtíðarnám og hvernig nemendurnir meta þátt foreldra og vina í valferlinu. Einnig var 

kannað hvort líklegt sé að konur í námi á hefðbundnu karlasviði detti úr námi sem og karlar í 

námi á hefðbundnu kvennasviði. 

 Rannsókn þeirra Mastekaasa og Smeby (2008: 197) sýnir að þó svo konur séu líklegri 

til að segjast hafa fengið hvatningu kemur samt ekki marktækur kynjamunur í ljós. Auk þess 

sýnir rannsóknin að konur og karlar eru jafn sannfærð um að hafa valið rétta námið sem og að 

konur og karlar sem valið hafa nám sem ekki er hefðbundið fyrir kyn þeirra eru jafn sannfærð 

og aðrir nemendur um að þeir hafi valið rétta námið. 

 Þeir segja niðurstöður sínar benda til þess að þeir nemendur sem velja 

kynjahefðbundið nám hafi snemma tekið ákvarðanir um námið en þeir nemendur sem velja 

óhefðbundið hafi tekið sínar ákvarðanir seinna (Mastekaasa og Smeby, 2008: 199). Nemendur 

í báðum þessum hópum voru hins vegar jafn sannfærðir um að hafa valið rétta námið. Konur 

sögðust oftar hafa fengið hvatningu en karlar og þá sérstaklega frá mæðrum sínum. Það kom 

hins vegar rannsakendum á óvart að þetta átti jafnt við um hefðbundið og óhefðbundið 
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námsval kynjanna. Einnig kom í ljós að konur sem stunduðu nám sem ekki var hefðbundið 

fyrir kyn þeirra fengu jafn mikla hvatningu frá feðrum sínum og karlar. Þetta telja þeir benda 

til þess að þær námsleiðir sem þykja karllægar séu hærra metnar en þær sem einkum eru sóttar 

af konum.  

 Helga Helgadóttir náms- og starfsráðgjafi (2006: 11, 49, 52) gerði meistararannsókn á 

áhrifum náms- og starfsfræðslu á kynbundna starfshugsun. Niðurstaða hennar var sú að með 

inngripi, þ.e. fræðslu, sé hægt að hafa áhrif á virðingu nemenda fyrir störfum. 

Fræðsluinngripið í rannsókn hennar hafði þó ekki áhrif á fyrirætlanir nemenda um nám og 

störf enda taldi hún það hafa verið of stutt. 

Áhugasviðskannanir eru eitt af þeim tækjum sem gjarnan eru notuð til að aðstoða við 

val á námi. Sif Einarsdóttir ráðgjafarsálfræðingur (2005: 103, 118) hefur vakið athygli á því 

að nokkuð mikill munur mælist í áhugasviðskönnunum á áhuga kvenna og karla á störfum. 

Áhugi kvenna hefur hneigst að hinum hefðbundnu kvennastörfum og áhugi karla að 

hefðbundnum karlastörfum. Sif veltir því fyrir sér hvort þessi munur sem fram kemur við 

notkun áhugasviðsprófa sé alvarlegt vandamál og kemst að þeirri niðurstöðu að svarið sé bæði 

já og nei. Já, vegna þess að kynjaskipting á vinnumarkaði viðhaldi launamuni kynjanna og 

valmöguleikar kynjanna séu þrengdir. Nei, vegna þess að ef staðalmyndir af kynjunum væru 

ekki notaðar til að halda kynjaskiptingu á vinnumarkaði óbreyttri þá væri munur á starfsáhuga 

kynjanna ekki vandamál. 

Í bók sinni Karlmennska og jafnréttisuppeldi spyr Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 

menntunarfræðingur (2004: 23) hvers vegna jafnréttissinnar vilji hafa áhrif á námsval 

kynjanna. Hann segir ástæðurnar vera nokkrar en sú mikilvægasta sé að komið sé í veg fyrir 

jafna möguleika kynjanna til starfsframa, lífsafkomu og áhrifa með því að hindra stúlkur og 

drengi í að velja það nám sem helst höfðar til þeirra. Annað sjónarhorn sem Ingólfur Ásgeir 

nefnir er að með jafnara námsvali sé mögulega komið í veg fyrir kynjaeinsleita vinnustaði.  

Ýmsar tilraunir hafa verið gerðar til að breyta hinu kynbundna námsvali. Má þar t.d. 

nefna átakið Konur til forystu og jafnara námsval kynjanna sem Háskóli Íslands, 

Jafnréttisstofa og fleiri hrintu af stað á haustdögum árið 2000. Megintilgangur verkefnisins 

var að fjölga konum í verkfræði, tölvunarfræði og öðrum raunvísindafögum (Rósa 

Erlingsdóttir, 2000: án bls. tals.). Á síðari stigum tók verkefnið einnig til fjölgunar karla í 

hjúkrunarfræði (Erla Hulda Halldórsdóttir, 2004: 51–54). Verkefnið var metið með því að 

leggja könnun fyrir nemendur Háskóla Íslands þar sem spurt var um álit þeirra á verkefninu. 

Athyglisvert er að mun meiri jákvæðni var fyrir verkefninu meðal nemenda í hjúkrunarfræði 
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en verkfræði og meiri meðal kvenna en karla. Mikill meirihluti stjórnar verkefnisins taldi það 

hafa skilað árangri. 

Á Norðurlöndunum var á níunda áratug 20. aldar unnið að því sérstaklega að auka hlut 

kvenna í karlafögum og karlastörfum með það að markmiði að brjóta niður hinn kynjaskipta 

vinnumarkað. Dönsku menntunarfræðingarnir Steen Baagøe Nielsen og Birgitte Simonsen 

(2004: 95–96) segja að þegar litið sé til baka virðist það fyrst og fremst vera þrjár röksemdir 

sem hafðar hafi verið að leiðarljósi. Þær eru: Að hjálpa þurfi konum að komast úr 

jaðarstöðum á vinnumarkaði, koma konum úr opinbera geiranum og að konur ættu að taka 

þátt í að leysa flöskuhálsa á vinnumarkaði karlanna, þ.e. koma inn í þau fög þar sem 

starfskrafta vantaði. Þau segja áhersluna hafa færst smám saman frá því að vera kvenna- og 

jafnréttispólitísk yfir í að verða vinnumarkaðspólitísk. Verkefnið reyndist flóknara en í 

upphafi var gert ráð fyrir. Þar kom m.a. til að þegar aukning varð á atvinnuleysi virtust 

atvinnurekendur ekki tilbúnir til að ráða konur til hefðbundinna karlastarfa og konur með 

menntun í hefðbundnum karlagreinum urðu því atvinnulausar í miklum mæli. Niðurstaða 

Nielsen og Simonsen er að í raun hafi þessi aðgerð misheppnast og orðið til þess að 

jafnréttisbaráttan fékk á sig illt orð. Áherslan fór því að snúast um persónulegar óskir fremur 

en kyn þar sem erfitt hafði reynst að hafa áhrif á vinnumarkaðinn í heild sinni. Í framhaldinu 

var farið að leggja aukna áherslu á að styrkja sjálfstraust stúlkna og kvenna og auka hæfileika 

þeirra. Þær aðgerðir leiddu til þess að konum fjölgaði nokkuð í hinum hefðbundnu 

karlagreinum (Nielsen og Simonsen, 2004: 98–99).  

  

2.7. Ábyrgð samfélagsins á jafnara kynjahlutfalli í námi 

Í Skýrslu nefndar um efnahagsleg völd kvenna (Forsætisráðuneytið, 2004: 45) eru færð rök 

fyrir því að samfélagsleg áhrif kynjaskiptingar í námi séu mikil og að samfélagið allt beri 

ábyrgð á því að jafna kynjahlutfall. Í jafnréttislögum er kveðið á um að bæði atvinnurekendur 

og stéttarfélög skuli markvisst vinna að jafnri stöðu kynjanna á vinnumarkaði og sérstaklega 

skuli stuðla að því að sérstakar kvennastéttir og karlastéttir viðhaldist ekki (Lög um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008: 18.gr.).  

Samkvæmt niðurstöðum ofangreindrar nefndar endurspeglar launamunur kynjanna 

ólíkan starfsvettvang kynjanna (Forsætisráðuneytið, 2004: 44). Í skýrslu nefndarinnar er því 

haldið fram að stærsta hluta hins kynbundna launamunar megi skýra með mismunandi náms- 

og starfsvali kynjanna. Nefndin bendir á ýmsar leiðir til úrbóta í íslensku samfélagi til að jafna 

hin efnahagslegu völd kynjanna. Ein úrbótaleiðanna er að stuðla að jafnara námsvali kynjanna 
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og yfirvöldum er bent á að vilji þau „tryggja jafnrétti á vinnumarkaði verða þau að vinna með 

markvissum hætti gegn kynbundnu námsvali í skólum” (Forsætisráðuneytið, 2004: 44). Eitt er 

að gera tillögur og annað er að eftir þeim sé unnið. 

Það sem gerst hefur er að auðveldara virðist hafa verið fyrir stúlkur en drengi að 

brjótast úr viðjum hefða og norma þrátt fyrir að hægt dragi úr launamuni kynjanna og að 

karlar hafi enn forskot á konur, pólitískt og efnahagslega (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004: 

133). Þetta er í takti við það sem kom fram í kafla 2.4. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson telur það 

vera ögrandi verkefni fyrir samfélagið og skólana að víkka út þá menntunarmöguleika sem 

sumir drengir fara á mis við, hugsanlega vegna viðtekinna og úreltra hugmynda um 

karlmennsku. Fleiri ögrandi verkefni sem áhrif hafa á stöðu kynjanna þarf að vinna. Þar má 

t.d. nefna mismunandi ábyrgð kynjanna á uppeldi barna og umsjón heimilis 

(Forsætisráðuneytið, 2004: 42). Sú staðreynd hefur haft margvísleg áhrif á stöðu kvenna á 

vinnumarkaði og er m.a. talin birtast í launamuni kynjanna. Einnig má finna dæmi um að 

fjölskylduábyrgð birtist í því að konur, gjarnan einstæðar mæður, velji nám sem þær telja gefa 

góða starfsmöguleika og góð laun fram yfir námið sem þær í raun langar að stunda (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2009: 178).  

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla sem samþykkt voru snemma árs 

2008 og vitnað er til hér að framan er skerpt á mikilvægi þess að í skólastarfi sé gætt að 

jafnrétti kynjanna (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008: 23. gr.). 

Þar segir meðal annars að á öllum skólastigum skuli nemendur fá fræðslu um jafnréttismál og 

að áhersla skuli lögð á að bæði kyn séu búin jafnt undir þátttöku í samfélaginu og þar með 

fjölskyldu- og atvinnulífi. Einnig er kveðið á um að við ráðgjöf í skólum um nám og störf 

skuli veita ráðgjöf og fræðslu um sömu störf til pilta og stúlkna óháð kyni. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla frá árinu 2006 kveður við svipaðan tón en þar segir „Aðalnámskrá grunnskóla 

leggur áherslu á að skólar búi bæði kyn undir þátttöku í atvinnulífi, fjölskyldulífi og 

samfélaginu” (Menntamálaráðuneytið, 2006: 9). Aðalnámskráin er þó ekki eins afdráttarlaus í 

áherslum á kynjajafnrétti og jafnréttislögin eru. Rétt er að taka fram að í eldri jafnréttislögum 

er einnig kveðið á um mikilvægi jafnréttisáherslna í skólastarfi og því ætti það að 

endurspeglast í aðalnámskrá (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 96/2000: 

19. gr.). Það er ef til vill rannsóknarefni út af fyrir sig hvers vegna slík endurspeglun er ekki 

til staðar. Leiða má þó að því líkum að væri áhersla jafnréttislaga tekin ákveðnar inn í 

aðalnámskrá væri líklegra að grunnskólar landsins legðu meiri áherslu á jafnréttisfræðslu og 

jafnréttisstarf. Könnun sem gerð var meðal skólastjórnenda á Akureyri haustið 2004 leiddi í 
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ljós að óvíða var um að ræða jafnréttisáherslur í skólastarfi, m.a. vegna lítillar þekkingar á 

ákvæðum jafnréttislaga (Katrín Björg Ríkarðsdóttir, 2004: 2–3).  

Þórdís Þórðardóttir uppeldis- og menntunarfræðingur (2005: 35) hefur vakið athygli á 

því að ekki megi vænta þess að áhersla verði lögð á jafnréttisfræðslu í skólum ef 

kennaranemar kynnist ekki kynjafræði í sínu námi. Kynjafræði fyrir kennaranema getur hins 

vegar verið lykill að minni kynjaskiptingu í námi og störfum að hennar mati. Sömu skoðun 

má sjá endurspeglast hjá bresku menntunarfræðingunum Francis og Skelton (2005: 114) sem 

hafa lýst yfir ákveðnum áhyggjum af því að þegar kennarar hafa mismunandi væntingar til 

nemenda sem byggðar eru á staðalmyndum um kynin þá muni þeir, meðvitað eða ómeðvitað, 

beina þeim að námsgreinum sem eru taldar „viðeigandi” fyrir kynin. Þetta getur einnig átt við 

um ýmsar aðrar birtingarmyndir staðalmynda í skólastarfi sem og annars staðar og eitt af því 

eru hugmyndir um mismunandi vinnubrögð kynjanna. Í rannsókn Ingólfs Ásgeirs 

Jóhannessonar (2004: 85) kemur fram sú upplifun kennslukvenna að tilhneigingin sé sú að 

stúlkur séu vandvirkari en drengir. Þessi þáttur er einungis lítið sýnishorn af því sem kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um og vinna með en eins og gefur að skilja er slíkt ekki mögulegt 

nema þeir hafi fengið þjálfun í kynjafræðum. 

Jafnréttisstofa, félagsmálaráðuneytið og nokkur sveitarfélög hleyptu vorið 2008 af 

stokkunum þróunarverkefni um jafnréttisfræðslu í leik- og grunnskólum en markmið 

verkefnisins var að auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í skólastarfi. Þess var vænst að 

niðurstöður verkefnisins yrðu þær að meiri áhersla yrði lögð á jafnréttisfræðslu og annað 

jafnréttisstarf á þessum skólastigum (Jafnréttisstofa, 2007: án bls. tals). Niðurstaðan var sú að 

verkefnið styrkti viðhorf til jafnréttis í þátttökuskólunum (Arnfríður Aðalsteinsdóttir, 2010: 

22–23). Þó kemur fram að meðal fullorðinna þátttakenda, þ.e. kennara og annars starfsfólks 

skólanna, eru viðhorf til verkaskiptingar kynjanna á heimili rótgróin sem og staðalmyndir 

starfa. Verkefnið leiddi einnig í ljós að kynjafræðiþekkingu kennara var mjög ábótavant og 

þar með skorti þekkingu til markviss jafnréttisstarfs í skólum. 

 

2.8. Konur og húsasmíði 

Húsasmíði er löggilt iðngrein sem kennd er í framhaldsskólum. Námið tekur yfir fimm annir í 

skóla ásamt 72 vikna starfsþjálfun á vinnustað (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2003). 

Við lok náms taka nemendur sveinspróf og fá þannig rétt til að starfa sem smiðir.  

Ekki er ljóst hvenær fyrsta konan hóf nám í húsasmíði hérlendis en fyrsta íslenska 

konan til að stunda iðnnám var Ásta Árnadóttir sem lærði málaraiðn á Íslandi, í Danmörku og 



 24 

Þýskalandi (Jón Ólafur Ísberg, 2004: 34). Hún lauk sveinsprófi vorið 1907 og meistaraprófi 

1910 fyrst kvenna í heiminum og fyrst íslenskra málara. Í bókinni Trésmiðafélag Reykjavíkur 

100 ára (Eggert Þór Bernharðsson og Helgi M. Sigurðsson, 1999: 440) er að finna 

myndatexta þar sem segir að undir lok 20. aldar hafi nokkrar konur verið orðnar félagar í 

Trésmiðafélaginu eftir að áratugum saman hafi engar konur verið félagsmenn. Svo mörg voru 

þau orð. Svipaðar upplýsingar má finna í afmælisriti Félags byggingamanna í Eyjafirði, einnig 

í myndatexta þar sem tekið er fram að mjög fáar konur hafi lært smíðar á Akureyri og 

sennilega hafi færri en 10 konur verið á skrá félagsins (Helgi Guðmundsson, 2005: 74). 
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3. mynd. Húsasmíðanemar 1997-2009. Heimild: Hagstofa Íslands, 2010b. 

 

Eins og sjá má af myndinni hér fyrir ofan var mikill munur á hlutfalli kynjanna í 

húsasmíðanámi á árunum 1997 til 2009. Karlmenn voru í yfirgnæfandi meirihluta nemenda og 

hlutfall kvenna einungis á bilinu 1–3%. Iðnnám virðist yfir höfuð ekki eiga upp á pallborðið 

hjá ungu fólki og flestir sem innritast í framhaldsskóla stefna að stúdentsprófi (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 1993: 63). 

Lítið sem ekkert virðist til af íslenskum rannsóknum sem ná til kvenna í hefðbundnum 

karla iðngreinum þ.e. smíðum, rafvirkjun, pípulögnum, múrverki og þess háttar. Barbro 

Olofsson (2003 og e.d.) gerði doktorsrannsókn í atvinnuvísindum varðandi konur og karla í 

byggingaiðnaði í Svíþjóð. Hér er vitnað í tvær skýrslna hennar sem unnar eru upp úr 

rannsókninni. Meðal niðurstaðna hennar er að eigi konur að þrífast í fyrirtækjum á þessu sviði 
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þurfi að gera breytingar bæði á vinnunni sjálfri sem og vinnuaðstæðum (Olofsson, e.d.: 2). 

Hún segir þá þætti sem sérstaklega hindra möguleika kvenna meðal annars vera 

launafyrirkomulag, óljósa möguleika á framgangi í starfi og vinnutíma. Við bætist hin langa 

hefð fyrir því að byggingaiðnaðurinn sé ætlaður körlum þrátt fyrir að ekki séu gerðar kröfur 

um líkamlegan styrk. Samkvæmt rannsókninni er það ekki aðeins þannig að karlar séu normið 

meðal smiða heldur séu það líkamlega sterkir karlar. Þegar nánar var á litið var hins vegar 

ekki hægt að finna samband milli framleiðni og líkamlegs álags eða milli vöðvastyrks og 

framleiðni. Yfirleitt virtust konurnar í rannsókninni vera sammála um að þær ráði líkamlega 

við starfið. Hins vegar segja þær líka að þær verði að hafa líkamlegan styrk til þess að ráða 

við byggingaiðnaðinn. Einnig varð vart við tilhneigingu meðal kvennanna að þær finni fyrir 

þrýstingi um að vera líkamlega jafnar körlunum (Olofsson, e.d.: 9). Að konur í 

byggingaiðnaði lýsi iðnaðinum að mestu leyti á sama hátt og karlar, þrátt fyrir mikla karllægni 

og erfitt vinnuumhverfi, kann að koma á óvart. Olofsson (2003: 8) bjóst við að sá þáttur kæmi 

sterkar fram hjá konunum sem hún ræddi við. Að hluta til getur þetta verið vegna þess að 

konur sem fyrirfinnast í greininni séu úrval kvenna, sem jafnvel mætti kalla náttúruval (e. 

survival of the fittest) (Olofsson, e.d.: 9–10). Þær sem af einhverjum ástæðum hafa ekki ráðið 

við vinnuumhverfið hvort sem er líkamlega eða andlega hafa gefist upp strax í náminu eða 

eftir að á vinnumarkaðinn var komið. Reyndar bendir Olofsson (2003: 8) einnig á að 

líkamlegt álag í byggingaiðnaði sé líka of mikið fyrir þá karla sem þar starfa. Hún vitnar í 

norska rannsókn sem sýnir svipaðar niðurstöður og rannsókn hennar sjálfrar um brotthvarf úr 

byggingaiðnaði (Olofsson, 2003: 18). Þar kemur fram að stór hópur kvenna og karla sér ekki 

framtíð fyrir sér í byggingaiðnaðnum. Helst er að það sé munur á því hversu lengi þau staldra 

við, en karlar endast nokkuð lengur en konur samkvæmt rannsókninni. Olofsson vitnar líka í 

nýlega rannsókn sem sýnir að það séu fyrst og fremst ungu karlarnir sem hætta sjálfviljugir í 

greininni. 

Rannsókn Olofsson leiddi einnig í ljós að konur og karlar störfuðu á mismunandi 

sviðum innan byggingaiðnaðarins (Olofsson, e.d.: 11). Fáar konur var að finna við 

nýbyggingar og næstum önnur hver kona var einyrki. Þetta má hugsanlega skýra með því að 

konurnar hafi ekki áhuga á nýbyggingum. Eins og margir karlar völdu þær greinina til að 

framkvæma eigið handverk, vegna frelsisins, vegna sköpunarinnar og félagslegra tenginga. 

Þetta getur þýtt að þær velja einnig annars konar verkefni og vinnustaði. Þjónustu-, viðhalds- 

og viðgerðarvinna verður þá valmöguleiki. Það eykur möguleikana á að geta sjálf ákveðið 

uppbygginguna í vinnunni, vinnutímann og fleira. Slík vinna er þó yfirleitt ekki minna 

krefjandi líkamlega (Olofsson, e.d.: 16). Olofsson ræðir um möguleikann á því að sú þróun í 
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byggingaiðnaði að smíða húshluta í verksmiðju ætti að fela í sér betra vinnuumhverfi fyrir 

konur. Innanhússvinnan er einnig án allra þeirra vandkvæða sem veðrið getur valdið þeim 

sem starfa úti á byggingarstað (Olofsson, e.d.: 19). 

Olofsson segir reynslu kvenna af námi og störfum í iðngreininni vera mismunandi 

(Olofsson, e.d.: 21–22). Sumar kvennanna í rannsókninni hafa lýst því að lærlingstíminn í 

skólanum hafi verið erfiðasti hlutinn á vinnumarkaðnum þar sem fram hafi komið neikvæð 

viðhorf og fordómar hjá kennurunum. Aðrar lýsa áfallinu að koma út á skítugan, líkamlega 

erfiðan vinnustað. Hún telur þær konur sem hafi átt föður eða ættingja í greininni vísast hafa 

haft meiri möguleika á að takast vel til. Langflestar konurnar upplifðu þó námið á þann hátt að 

það hefði yfir höfuð verið vandræðalaust og þær upplifðu námið í skólunum yfirleitt á 

jákvæðan hátt (Olofsson, 2003: 4). Einstaka kona upplifði þó einelti eða kynferðislega áreitni 

í náminu eða í verknámi. 

Eins og áður hefur komið fram var stór áhrifaþáttur í námsvali sá að konurnar töldu 

mikilvægt að fá tækifæri til að vinna með höndunum og að beita líkamanum (Olofsson, 2003: 

5). Margar kvennanna segja aðra ekki hafa orðið hissa á námsvali þeirra. Flestar kvennanna 

höfðu áður valið óhefðbundið t.d. innan grunnskóla en einnig við val á áhugamálum 

(Olofsson, 2003: 6). Íslenskar rannsóknir frá áttunda og níunda áratug 20. aldar hafa sýnt að 

sterkur þáttur í námsvali iðnnema sé að þeir, á þeim tíma aðallega synir, séu að feta í fótspor 

feðra sinna (Gestur Guðmundsson, 1993: 65). 

Sænsku kennaranemarnir Conny Nordquist og Tomas Wijk (2008: 3) gerðu eigindlega 

lokarannsókn um vinnustaðatengt nám í trésmíðum. Viðtöl voru tekin við þrjár konur í þeim 

tilgangi að rannsaka hvernig vinnustaðanám virkar fyrir konur og hvernig upplifun þeirra af 

náminu er. Einnig voru skoðaðar hindranir og tækifæri sem leiðbeinendur kvennanna upplifa. 

Niðurstöður þeirra eru að konurnar hafi ekki talið sig fá þær upplýsingar um 

vinnustaðina sem þær þurftu og það hafi leitt til óöryggis (Nordquist og Wijk, 2008: 50–51). 

Þeirra ósk var að falla inn í hópinn, laga sig að ráðandi kerfi og skara ekki fram úr. 

Leiðbeinendurnir greina stoltir frá því að konurnar fái enga sérmeðhöndlun á sama tíma og 

þeir greina einnig frá því að konur geti ekki gert vissa hluti vegna líkamlegs munar á körlum 

og konum. Þetta telja Nordquist og Wijk vissa mótsögn þar sem annars vegar sé metnaður til 

að meðhöndla alla eins en hins vegar komi fram hugmyndir um hvað sé karlmannlegt og hvað 

kvenlegt. Leiðbeinendurnir virðast ekki taka námsval kvennanna af fullri alvöru en segjast 

þurfa að sætta sig við það. Sönnunarbyrðin liggur hjá konunum, þær verða sjálfar að sanna að 

þær séu duglegar og tryggja sér pláss og virðingu í þessu karllæga umhverfi. 
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Nordquist og Wijk (2008: 52) telja byggingaiðnaðinn tala með klofinni tungu. Annars vegar 

eru stúlkur hvattar til að velja nám í greininni en hins vegar eru vinnustaðirnir ekki tilbúnir. 

Þetta hefur þau áhrif að konur sjá ekki framtíð í greininni. Konurnar í rannsókninni sjá fyrir 

sér að greinin geti hentað öllum, jafnt konum sem körlum, meðal annars með því að huga 

betur að vinnuvistfræðilegum þáttum. Leiðbeinendurnir segja það undir þolinmæði og þrjósku 

kvenna komið hvernig þeim tekst að aðlagast en nefna ekkert um eigin ábyrgð á því að opna 

dyr og bjóða þeim inn í anda jafnréttis. Hefðin sem oft er nefnd sem hindrun skapast og 

viðhelst af byggingaiðnaðarmönnunum sjálfum og aðeins þeir geta breytt henni (Nordquist og 

Wijk, 2008: 53).  

Bandaríski vinnumálafræðingurinn Barbara Byrd (1999: 3, 6) rannsakaði hindranir 

fyrir þátttöku kvenna í byggingaiðn í Bandaríkjunum með því að gera tilfellarannsókn á 

sérstöku verkefni um námssamninga í smíðum. Rannsóknin fór fram með greiningu á 

tölulegum upplýsingum, símaviðtölum við 15 konur sem höfðu lokið undirbúningsnámskeiði 

fyrir námssamning en aldrei farið á samning, hópviðtölum við 20 konur á námssamningum og 

óformlegum samtölum við leiðbeinendur og aðra sem komu að verkefninu. Niðurstaða hennar 

er að þótt konur finni áfram fyrir hindrunum í greininni þá eru þær samt sem áður ákveðnar í 

að taka þátt (Byrd, 2008: 3). Hún sýnir einnig að þrátt fyrir að utanaðkomandi átak um að 

opna greinina fyrir konum hafi mætt andstöðu þá hafi tilraunir til að uppfæra 

námssamningsþjálfun og laða að hæfa umsækjendur hugsanlega óvart hjálpað til við að 

auðvelda konum leið inn í greinina. Nánast allar konurnar sem talað var við sögðu ástæðu 

þess að þær fóru á námssamning vera vegna löngunar þeirra til að vinna úti við, vinna með 

höndunum eða vinna með timbur (Byrd, 1999: 8). Fáar þeirra þekktu hins vegar til 

veruleikans í byggingaiðnaði áður en þær hófu þjálfunina.  

Reynsla kvennanna af vinnustöðum og vinnufélögum var sú að þeim fannst eldri 

karlar taka betur á móti þeim en þeir yngri, hugsanlega vegna þess að eldri karlarnir voru 

öruggari með sig og fannst þeim þess vegna ekki eins ógnað af návist kvennanna (Byrd, 1999: 

14). Byrd (1999: 17) telur þau vandkvæði sem sérstaklega mæta konum í iðninni vera mikla 

athygli, kynferðislega áreitni og mismunum ásamt því sem þær bregðast neikvætt við 

vinnustaðamóral sem einkennist af vanvirðingu. 

 

2.9. Konur og tölvunarfræði 

Tölvunarfræði er nám á háskólastigi sem hefur verið í boði við þrjá háskóla á Íslandi. 

Uppbygging námsins í skólunum þremur er nokkuð mismunandi en alls staðar lýkur því með 
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sömu gráðunni, þ.e. BS í tölvunarfræði. Fyrstu nemendurnir sem brautskráðir voru með 

íslenska BS gráðu í tölvunarfræði brautskráðust frá Háskóla Íslands árið 1978 (Í ögrandi 

kennsluumhverfi, 2001). 
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4. mynd. Tölvunarfræðinemar 1997-2009. Heimild: Hagstofa Íslands, 2010b. 

 

Eins og sjá má af mynd 4 er kynjahlutfall nemenda í tölvunarfræði mjög ójafnt. Karlar eru í 

miklum meirihluta en hlutfall kvenna hefur rokkað nokkuð milli ára. Lægst er það 13% árin 

2005 og 2006 en fer hæst í 28% árið 2001. Áhugavert er að velta fyrir sér hvort átakið Konur 

til forystu sem greint er frá í kafla 2.6. og hafði þann megintilgang að fjölga konum m.a. í 

tölvunarfræði (Rósa Erlingsdóttir, 2000: án bls. tals) hafi ef til vill haft þau áhrif að konur eru 

svo hátt hlutfall nemenda árið 2001.  

Ýmislegt hefur verið gert til að vekja athygli á fjarveru kvenna úr tölvunarfræði. 

Árið 2000 var haldin ráðstefna um konur og upplýsingasamfélagið með það að markmiði að 

fjölga konum í upplýsingaiðnaði þ.á m. tölvunarfræði (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2000). Að ráðstefnunni stóðu menntamálaráðuneytið ásamt m.a. Jafnréttisráði, 

Rannsóknastofu í kvennafræðum og félögum tölvunarfræðinga og verkfræðinga.  

Árið 2005 stofnuðu konur í upplýsingatækni með sér félagsskapinn UT-konur 

(upplýsingatæknikonur) sem hefur það m.a. að markmiði að stuðla að fjölgun kvenna í 

upplýsingatækni og í námi í tölvunarfræði og kerfisfræði (UT-konur, 2006). Félagið gaf m.a. 

út bækling og sendi stúlkum á aldrinum 15 til 18 ára (UT-konur, 2007). Einnig gerði félagið 
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kynningarmyndband sem ætlað var að gefa innsýn í líf og störf kvenna í upplýsingatækni 

(UT-konur, 2009). 

Rannsókn var gerð við Háskólann í Reykjavík árið 2003 á því hvaða þættir hefðu áhrif 

á val kvenna á námi í tölvunarfræði (Ásrún Matthíasdóttir, Kolbrún Fanngeirsdóttir og Hrafn 

Loftsson, 2004: 175–177). Rannsóknin fólst annars vegar í spurningakönnun sem send var til 

tæplega 900 nemenda háskólans og hins vegar viðtölum við 10 konur sem stunduðu nám við 

skólann. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að konur þekktu ekki vel til möguleika 

tölvunarfræðinnar. Þá höfðu konur minna en karlar kynnst tölvum og þeim fögum sem 

tilheyra náminu áður en þær hófu nám og haft minna aðgengi að tölvum. Þetta telja 

rannsakendur hugsanlega hafa áhrif á áhuga kvenna á að læra tölvunarfræði (Ásrún 

Matthíasdóttir o.fl., 2004: 182).  

Þegar nánar er kafað í niðurstöður rannsóknarinnar sést kynjamunur í ýmsum þáttum 

(Kolbrún Fanngeirsdóttir, 2003: 48). Kvenkyns nemendur í Háskólanum í Reykjavík virtust fá 

aðgang að tölvum mun síðar en karlkyns nemendur. Í grunn- og framhaldsskóla notuðu kynin 

tölvur í ólíka hluti. Karlar voru líklegri til að kynna sér forritun og vélbúnað en konur. Ekki 

reyndist afgerandi munur á reynslu kvenna í tölvunarfræðideild og öðrum deildum háskólans 

af þekkingu á forritun. Þetta telur Kolbrún Fanngeirsdóttir tölvunarfræðingur (2003: 49) gefa 

vísbendingar um að forritun sé ekki stór þáttur í vali kvenna á námi í tölvunarfræði. Mun fleiri 

karlar í rannsókninni töldu sig hafa góða eða mjög góða tölvukunnáttu áður en þeir hófu 

háskólanám og þá taldi mikill meirihluti þátttakenda karla almennt búa yfir meiri 

tölvukunnáttu en konur.  

Nemendur tölvunarfræðideildar voru spurðir um ástæður þess að þeir völdu þetta nám 

(Kolbrún Fanngeirsdóttir, 2003: 50). Kynjamunurinn reyndist ekki mikill en birtist helst í því 

að konur virtust frekar velja námið til að prufa en karlar vegna áhuga á tölvum. Flestir 

nemendur sögðust þó hafa valið námið vegna áhuga á faginu. Þegar kom að spurningum um 

áhugasvið kynjanna innan námsgreinarinnar kom í ljós að þau voru nokkuð ólík. Hönnun og 

þarfagreining virtist fremur falla konunum í geð en forritun körlunum. 

Gerð var rannsókn meðal nemenda í tölvunarfræði í stórum bandarískum háskóla og 

einnig meðal fyrrverandi nemenda (Bunderson og Christensen, 1995: án bls. tals). 

Nemendurnir í úrtakinu voru 275 talsins og voru beðnir að svara spurningalista þar sem spurt 

var um reynslu þeirra sem tölvunarfræðinema. Tekið var viðtal við 46 fyrrum nemendur sem 

skipt höfðu um námsgrein. Bandarísku menntunarfræðingarnir Eileen Bunderson og Mary 

Elizabeth Christensen telja athyglisverðast í sínum niðurstöðum að gerðar séu óraunhæfar 

væntingar um að nemendur komi með mikla sérþekkingu á tölvum í námið. Aðrar rannsóknir 
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hafi sýnt að konur hafa gjarnan minni reynslu af tölvum en karlar og því geti þetta skipt máli 

varðandi brotthvarf kvenna úr tölvunarfræði. Allstór hluti kvenna í rannsókninni sagðist hafa 

orðið fyrir misrétti vegna kyns. Þar eru nefnd sem dæmi viðhorf kennara sem geri frekar grín 

að konum heldur en að bjóða þeim aðstoð og reiknað sé með því að þær skilji ekki það sem 

kennarar eru að útkýra fyrir nemendum. Einnig kemur fram að karlkyns nemendur telja konur 

ekki eins hæfar og karla. 

Kynin reyndust álíka líkleg til að vinna saman í hópum en fram kom að ef til vill væri 

auðveldara að vinna í kynjahreinum hópum en blönduðum (Bunderson og Christensen, 1995: 

án bls. tals). Þá kom einnig fram að konum fannst erfiðara að spyrja spurninga en körlum og 

að konur upplifðu meiri hjálpsemi af hálfu kennara en karlar. 

Bunderson og Christensen (1995: án bls. tals) telja að til þess að auka hlut kvenna í 

tölvunarfræðinámi þurfi námið að verða kvenvænlegra, kennarar að verða meðvitaðri um 

viðkvæma stöðu kvenna, kennsluhættir meira þátttökuhvetjandi og kennslustundir gerðar 

meira aðlaðandi fyrir nemendur með litla reynslu af tölvum. 

Í rannsókn sem Heather K. Tillberg kennslutæknifræðingur og félagsfræðingurinn J. 

McGrath Cohoon (2005: 126) gerðu í 16 bandarískum háskólum á ástæðum þess að konur og 

karlar völdu sér tölvunarfræðinám kemur fram að eitt af því sem mest áhrif virðist hafa er 

fyrri reynsla af tölvunotkun. Rannsóknin var unnin með rýnihópum samtals 182 

tölvunarfræðinema. Fram kom að konur höfðu síður reynslu af tölvum áður en þær hófu 

námið (Tillberg og Cohoon, 2005: 128, 133–136). Flestir þátttakendur í rannsókninni sögðust 

hafa ánægju af forritun og á því virtist ekki vera kynjamunur. Í nánast öllum rýnihópunum 

kom fram að góðir starfsmöguleikar hefðu haft áhrif á námsvalið. Þó kom einnig fram hjá 

nokkrum konum að þeim fannst óþægilegt að öðru fólki dytti í hug að þær væru í náminu 

eingöngu vegna möguleikanna á góðum launum. Afar fáir einstaklingar í rýnihópunum 

pössuðu við ímynd einræna tölvunarfræðingsins og lang flestir sýndu áhuga á að vinna með 

fólki og vera í teymisvinnu. Einn þáttur í námsvalinu átti eingöngu við um konurnar en það 

var þörfin fyrir að ögra viðteknum hugmyndum samfélagsins um viðeigandi kynjahlutverk. 

Í grein ástralskra fræðikvenna á sviði upplýsingatækni, Phyl Webb og Judy Young 

(2005: 148), er bent á nauðsyn þess að í stað þess að einblína á að fá fleiri konur í nám og 

störf við upplýsingatækni þurfi að breyta hinni kynjuðu menningu innan vinnustaða í 

upplýsingatækni. Svo það takist þurfi að beita femínískri rannsóknarnálgun. 

Gyða Margrét Pétursdóttir kynjafræðingur (2009: 130, 134, 139) gerði 

doktorsrannsókn þar sem hún rannsakaði m.a. stöðu kynjanna innan hugbúnaðarfyrirtækja. 

Meðal niðurstaðna hennar er að karlar fremur en konur vinni við forritun, sem felur í sér 
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lágmarks samskipti við viðskiptavini og konur í meira mæli en karlar sinni beinni þjónustu 

við viðskiptavini. Stjórnandi hugbúnaðarfyrirtækis sem Gyða ræddi við segist finna það að 

konur séu hæfari í þjónustunni en karlar hæfari í forritun og hugbúnaðarþróun. Svo virðist 

sem þær konur sem Gyða átti viðtöl við hafi fengið störf við þjónustu hjá 

hugbúnaðarfyrirtækjum þrátt fyrir að sumar hefðu sótt um störf við forritun sem þykir 

virðingarverðari vinna og gefur gjarnan meira í aðra hönd. Konurnar í rannsókn Gyðu gera 

gjarnan lítið úr áhuga sínum á forritun þrátt fyrir að hafa á einhverjum tímapunkti sóst eftir 

slíkri vinnu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2009: 153–155). Forritun sé ekki skemmtileg og þær 

hafi ekki þolinmæði til að sitja yfir henni allan daginn, þess vegna vinni þær frekar við 

þjónustu og hugbúnaðarprófanir. Mjög skýr aðgreining kynjanna kom fram í rannsókninni þar 

sem karlar voru stjórnendur, sinntu ráðgjöf, voru sölumenn, forritarar og þróuðu hugbúnað en 

konur aftur á móti sinntu þjónustu, kenndu og sýndu hugbúnað og stunduðu 

hugbúnaðarprófanir. Störf kvennanna voru gjarnan séð sem afleidd störf og alls ekki eins 

skapandi og tengd snilli eins og störf karlanna.  

Ástæða þess að konurnar í rannsókninni völdu sér nám í tölvunarfræði eða tengdum 

fögum voru m.a. að um væri að ræða stutt, hagnýtt nám og vel launað (Gyða Margrét 

Pétursdóttir, 2009: 179). Gyða vitnar í konu sem langaði í raun að læra sálfræði eða verða 

þroskaþjálfi en valdi að lokum tölvunarfræði til þess að geta séð sér og börnum sínum 

farborða ef hún skyldi verða einstæð móðir. Í grein um útrás íslenskra hugbúnaðarfyrirtækja 

og samræmingu fjölskyldulífs og atvinnu kemur þó fram að sú karlmennska sem við líði er 

innan fyrirtækjanna verði þess valdandi að fjölskylduvænleiki sé ekki til staðar í raun (Gyða 

Margrét Pétursdóttir, 2007: 383–387). 

 

2.10. Samantekt 

Hér hafa verið teknar saman ýmsar upplýsingar og rannsóknir, innlendar sem erlendar, sem 

tengjast kynjaskiptingu í námi. Þá hefur sérstaklega verið gerð grein fyrir rannsóknum sem 

snerta konur í húsasmíði og tölvunarfræði. Allar þær rannsóknir sem gerð hefur verið grein 

fyrir sýna að kynin velja sér gjarnan ólíkar námsleiðir og þar af leiðandi ólík starfssvið þegar 

út í atvinnulífið er komið. 

Þótt ekki væri gerður greinarmunur á kynjunum í lögum um barnafræðslu á 19. öld 

lögðu foreldrar löngum meiri áherslu á nám sona en dætra. Fyrir 1880 voru stúlkur aðeins um 

þriðjungur nemenda í Barnaskóla Reykjavíkur en undir lok aldarinnar var kynjahlutfallið 

orðið jafnt. Í dreifbýlinu voru drengir meirihluti nemenda. Í gagnfræðaskólum voru drengir 
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lengi vel í miklum meirihluta nemenda. Með bráðabirgðareglugerð árið 1904 fengu konur rétt 

til að sækja hinn almenna menntaskóla í Reykjavík og með lögum árið 1911 fengu konur 

sama rétt og karlar til náms í öllum menntastofnunum landsins. Sérstakir kvennaskólar voru 

stofnaðir upp úr 1870 með það að markmiði að búa konur undir hlutverk sitt sem húsmæður. 

Konur urðu fyrst jafnmargar körlum í hópi stúdenta um miðjan áttunda áratug 20. aldar og 

helmingur nemenda á háskóla- og sérskólastigi árið 1984. 

Kynjakerfi Walby er félagslegt yfirráðakerfi karla yfir konum sem felst í 

kerfisbundnum aðskilnaði kynjanna og undirskipun kvenna. Kerfið er samsett af sex 

meginþáttum: Atvinnulífi, heimilislífi, kynferði (kynverund), menningu, ofbeldi og 

ríkisvaldinu. Konur eru ekki lengur útilokaðar frá þátttöku í samfélaginu heldur byggjast 

yfirráð á aðskilnaði og undirskipun. Þetta má sjá endurspeglast m.a. í námsvali kynjanna. 

Rótgrónar hugmyndir um karlmennsku og kvenleika bera uppi kynjakerfið. 

Þrátt fyrir nokkuð jafnt kynjahlutfall nemenda í framhaldsskólum dreifast kynin ólíkt á 

námsbrautir og skýra kynjaskiptingu má sjá í námsvalinu. Því hefur verið haldið fram að 

námskrá framhaldsskóla viðhaldi kynjaskiptingu í námi. Í háskólanámi eru konur fleiri en 

karlar og þar má einnig sjá skýra kynjaskiptingu í námsvali, bæði hérlendis sem erlendis. 

Íslenskur vinnumarkaður er mjög kynjaskiptur. Kynjaskipting vinnumarkaðar er talinn 

einn af stærstu áhrifaþáttum kynbundins launamunar. Konur hafa frekar fært sig inn í 

hefðbundar karlagreinar en öfugt. Þar skiptir máli að frekar hefur verið litið á kvenlægari 

þætti náms og atvinnulífs sem minna virði en karllægari þætti. Fræðimenn hafa ákveðnar 

áhyggjur af því að það geti leitt til þess að drengir aðlagist síður breyttum vinnumarkaði. 

Niðurstöður kannana og rannsókna á kynjaskiptingu í námi og störfum benda til þess 

að kynin hafi mismunandi sýn og áhuga á einstökum störfum. Athyglisvert er að ungar konur 

virðast meðvitaðri en ungir karlar um þær hindranir sem kynjaðar staðalmyndir geta verið 

fyrir náms- og starfsval enda virðast þær tilbúnari að takast á við nám og störf sem litið hefur 

verið á sem hefðbundin fyrir karla. Eftir sitja karlarnir fastari í vef hefðbundinna staðalmynda, 

að því er virðist, og því ef til vill minna sveigjanlegir á vinnumarkaði sem er síbreytilegur. 

Svo virðist sem þeir nemendur sem velja hefðbundið nám miðað við kyn taki 

ákvörðun um námsval fyrr á lífsleiðinni en þeir nemendur sem velja óhefðbundið. Bent hefur 

verið á að mikilvægt sé að jafna námsvalið til þess að koma í veg fyrir að stúlkur og drengir 

upplifi hindranir í að velja það nám sem þau hafa áhuga á. Gerðar hafa verið tilraunir til að 

hafa áhrif á námsval en það virðist vandasamt að fá þær til að skila fullkomnum árangri. 

Áhrif kynbundins námsvals á samfélagið eru mikil og birtast meðal annars í 

kynbundnum launamun. Í jafnréttislögum er lögð áhersla á að búa skuli bæði kyn jafnt undir 
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þátttöku í samfélaginu og að í náms- og starfsráðgjöf skuli fræða bæði kyn um sömu störf og 

sama nám óháð kyni. Bent hefur verið á að fræða þurfi kennara um kynjafræði eigi þeir að 

vera færir um að leiðbeina nemendum sínum á réttan hátt. 

Afar fáar konur hafa stundað húsasmíðanám hérlendis og lítið sem ekkert er til af 

rannsóknum sem ná til kvenna í hefðbundnum iðngreinum karla. Erlendar rannsóknir sýna að 

konur sækja í húsasmíðar einkum vegna áhuga á handverki, líkamlegri og skapandi vinnu. 

Líkamlegt erfiði er staðreynd í faginu en virðist fæla frá jafnt konur sem karla, að minnsta 

kosti þá yngri. Vinnustaðirnir eru ekki endilega móttækilegir fyrir því að fá konur til starfa 

þrátt fyrir ákveðna jákvæðni fyrir því að fá konur inn í greinina. Eldri karlar virðast taka 

konum opnari örmum en þeir yngri. Konur virðast stundum lenda í kynferðislegri áreitni á 

vinnustöðum og í námi. 

Hlutfall kvenna sem stundað hafa nám í tölvunarfræði hérlendis hefur verið nokkuð 

mismunandi milli ára og farið allt upp í 28% árið 2001. Erlendar sem innlendar rannsóknir 

hafa sýnt að konur sem stunda nám í tölvunarfræði hafa síður en karlar haft reynslu og 

þekkingu á tölvum áður en nám hófst. Íslensku rannsóknirnar sýna kynjamun innan náms- og 

starfsgreinarinnar þar sem karlar virðast frekar leggja áherslu á forritun en konur á hönnun og 

þjónustu við viðskiptavini. Góðir starfs- og tekjumöguleikar virðast virka hvetjandi á konur að 

stunda nám í tölvunarfræði. 

Þeim þáttum sem hér hefur verið fjallað um er ætlað að byggja undir umfjöllun um 

sjálfa rannsóknina á reynslu kvenna af námi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra. Þeir þættir 

sem hér eru dregnir fram hafa hjálpað til við mótun rannsóknarspurningarinnar á þann hátt að 

svo virðist sem reynsla sé sjónarhorn sem lítið hefur verið skoðað og vantar því í myndina. 

Rannsóknarspurningin sem leitað var svara við var þessi: Hver er reynsla kvenna af námi og 

starfi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra? 
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3. kafli. Aðferðafræði og framkvæmd 
 
Til að svara rannsóknarspurningunni var valin femínísk rannsóknarnálgun þar sem stuðst er 

við aðferð Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. Í þessum kafla er gerð grein fyrir markmiði 

rannsóknarinnar og þeirri rannsóknarspurningu sem lögð var til grundvallar. Fjallað er um 

eigindlega aðferðafræði, femíníska rannsóknaráherslu, fyrirbærafræði í anda Vancouver-

skólans, viðtöl sem gagnasöfnunaraðferð sem og siðferðileg sjónarmið í rannsóknum. Að 

lokum er gerð grein fyrir framkvæmd rannsóknarinnar út frá 12 meginþrepum í 

rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði. 

 

3.1. Tilgangur, markmið og rannsóknarspurning 

Tilgangur rannsóknarinnar var að leyfa röddum kvenna sem hafa stundað nám í annars vegar 

húsasmíði og hins vegar tölvunarfræði að heyrast og auka þar með skilning á reynslu þeirra. 

Markmiðið var að auka skilning á upplifun og reynslu kvennanna m.a. með það í huga að vera 

innlegg í jafnréttisumræðu í samfélaginu í þeirri von að hægt væri að nýta niðurstöðurnar til 

að þróa jafnréttisstarf í skólum og atvinnulífi. Á þann hátt er rannsókninni einnig ætlað að 

vera innlegg í flóru femínískra rannsókna hérlendis.  

Þegar ég lagði af stað í rannsóknarleiðangurinn var rannsóknarspurningin 

svohljóðandi: Hver er reynsla kvenna af námi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra? Á 

rannsóknartímanum breyttist rannsóknarspurningin hins vegar og varð: Hver er reynsla 

kvenna af námi og starfi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra? Ástæða þess að reynsla af 

starfi bættist inn í rannsóknina var annars vegar sú að húsasmiðirnir tóku hluta af námi sínu 

úti á vettvangi, þ.e. voru á verknámssamningum hjá fyrirtækjum og þurftu þá að sinna störfum 

í faginu. Hins vegar má segja að starfsreynsla að lokinni menntun, bæði hjá húsasmiðunum og 

hjá tölvunarfræðingunum hafi ef til vill betur speglað reynslu þeirra af því að vera í 

karlafögum heldur en skólareynslan ein og sér. 

 

3.2. Eigindleg aðferðafræði 

Við rannsóknina var beitt eigindlegri aðferðafræði sem felst í því að skilja upplifun, 

hugarheim og umhverfi þeirra sem rannsóknin beinist að fremur en að nota mælitæki til að 

skoða þá þætti. Það sem meðal annars greinir eigindlegar rannsóknir frá megindlegum er 

hversu djúpt er hægt að skoða þá hluti sem verið er að rannsaka (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003: 

220). Hugtakið eigindleg aðferðarfræði er notað um ýmsar rannsóknaraðferðir sem oft hefur 
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verið lýst sem mjúkum (e. soft) það er að segja aðferðum sem lýsa fólki, stöðum eða 

samtölum og ekki er auðvelt að eiga við með tölfræðilegum aðferðum megindlegra 

rannsókna. 

 Rannsóknarspurningarnar eru settar fram til að rannsaka málefni í öllum sínum 

margbreytileika. Rannsakendur sem nota eigindlega aðferðafræði móta sjónarhorn sitt á 

rannsóknina þegar gögnum er safnað en nálgast hana ekki með ákveðnum spurningum sem 

svara skal eða tilgátum sem á að prófa eins og gert er í megindlegri aðferðafræði (Bogdan og 

Biklen, 2007: 2). Af þessum ástæðum taldi ég eigindlega aðferðafræði henta rannsókn sem 

snýst um að skilja reynslu kvenna af námi og störfum sem teljast óhefðbundin fyrir kyn 

þeirra. Hún gaf mér tækifæri til að nálgast konurnar og reynslu þeirra á mjög opinn hátt án 

þess að fyrirfram væri búið að skilgreina og setja niður allar spurningar. 

Eigindlegar rannsóknir eru lýsandi rannsóknir þar sem þau gögn sem safnað hefur 

verið birtast í orðum fremur en tölum (Bogdan og Biklen, 2007: 5). Skrifleg niðurstaða 

rannsóknarinnar er styrkt með tilvitnunum úr gögnum. Til þess að öðlast sem bestan skilning 

reyna rannsakendur sem aðhyllast eigindlega aðferðafræði að greina gögnin eins náið og 

mögulegt er og nota í frásögn sinni tilvitnanir í tilraun til að lýsa aðstæðum eða sjónarhorni á 

rannsóknarefnið. Hið ritaða orð er mjög mikilvægt í eigindlegri nálgun, bæði við söfnun 

gagna og kynningu niðurstaðna. 

Rannsakendur sem beita eigindlegri aðferðafræði greina gögnin og láta þau leiða sig 

að niðurstöðu (Bogdan og Biklen, 2007: 6–7). Gögnin eru ekki notuð til að sanna eða afsanna 

tilgátu sem sett er upp áður en rannsókn hefst heldur eru hugmyndir byggðar upp á einstökum 

atriðum sem safnað hefur verið og þær flokkaðar saman. Sett er saman mynd sem tekur á sig 

form eftir því sem hlutum hennar er safnað og þeir rannsakaðir. Skilningur (e. meaning) er 

mikilvægt atriði í eigindlegri nálgun. Rannsakendur sem nýta sér þessa aðferðafræði hafa 

áhuga á því hvernig mismunandi fólk skilur líf sitt. 

Bandarísku félagsfræðingarnir Robert C. Bogdan og Sari Knopp Biklen (2007: 17) 

telja að í Bandaríkjunum að minnsta kosti hafi eigindleg aðferðafræði virst höfða til þeirra 

rannsakenda sem hafi verið útilokaðir frá meginstraumnum eða hafi rannsakað sjónarhorn 

fólks sem ekki fellur að meginstraumnum. Þau nefna sem dæmi konur, Bandaríkjamenn af 

afrískum uppruna og samkynhneigða sem hafi aðhyllst aðferðafræðina vegna lýðræðislegrar 

áherslu og þeirrar nálgunar sem beitt er á sjónarhorn sem ekki eru alla jafna með í 

meginstraumi rannsókna. Einnig segja þau styrkleika eigindlegrar nálgunar á lýsingu á 

flóknum félagslegum árekstrum vera þess valdandi að umræddir hópar fræðimanna hafi 

aðhyllst aðferðafræðina (Bogdan og Biklen, 2007: 14–15). Eigindleg aðferðafræði fór að njóta 
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vinsælda í bandarískum menntunarrannsóknum upp úr 1960 til þess að skoða reynslu 

nemenda af skólum, nokkuð sem ekki hafði verið nægilegur gaumur gefinn og erfitt reyndist 

að nálgast með megindlegri aðferðafræði. 

 Sigríður Halldórsdóttir prófessor í heilbrigðisvísindum (í prentun: án bls. tals) segir 

um margar leiðir að velja við framkvæmd eigindlegra rannsókna allt eftir viðfangsefninu og 

markmiðum rannsóknar. Sé tilgangurinn að skoða einkenni tungumálsins sem tjáskiptamiðils 

telur hún heppilegt að velja innihaldsgreiningu (e. content analysis) eða orðræðugreiningu (e. 

discourse analysis). Liggi áhuginn hins vegar á rannsókn tungumálsins sem menningarþætti 

eru það t.d. það sem kallast þjóðlýsing (e. ethnoscience) og táknbundin samskiptahyggja (e. 

symbolic interactionism), sem koma til greina sem rannsóknaraðferðir. Í rannsókn minni þar 

sem leitast var við að skilja merkingu kom til greina að velja rannsóknaraðferðir eins og 

ævisöguaðferðina (e. case study life history), túlkunarfræði (e. hermeneutics) eða 

fyrirbærafræði (e. phenomenology). Það sem helst skilur á milli þessara rannsóknaraðferða er 

að með ævisöguaðferð og túlkunarfræði er leitast við að skilja merkingu einhvers með því að 

túlka en með fyrirbærafræði er leitast við að skilja merkingu með því að koma augu á þemu, 

það sem er sameiginlegt og það sem er frábrugðið í reynslu (Sigríður Halldórsdóttir, í prentun: 

án bls. tals). Síðasttöldu leiðina taldi ég henta rannsókn minni best auk þess sem ég hafði 

reynslu af því að beita þeirri aðferð í námskeiði um eigindlegar rannsóknaraðferðir sem var 

hluti af framhaldsnámi mínu við Háskólann á Akureyri. 

 

3.3. Femínísk rannsóknaráhersla 

Rannsóknin var unnin með femínískri rannsóknaráherslu en hún féll vel að hugmyndum 

mínum og áhugasviði. Að auki fannst mér sú áhersla henta efninu vel og vera í eðlilegu 

samhengi við hugmyndir Walby (1990) um kynjakerfið sem ég hafði ákveðið að nota í 

rannsókninni. 

Samkvæmt Bogdan og Biklen (2007: 20) fór femínískra kenninga og aðferða að gæta í 

rannsóknum seint á áttunda og snemma á níunda áratug 20. aldar. Í fyrstu hafði femínisminn 

áhrif á rannsóknarefni femínista sem stunduðu eigindlegar rannsóknir og kyngervi varð megin 

efni margra eigindlegra rannsókna. Bresku félagsfræðingarnir Caroline Ramazanoğlu og Janet 

Holland (2002: 15) segja enga eiginlega eða sérstaka femíníska rannsóknaraðferð vera til. 

Femínistar hafa þróað og gert tilraunir með eigindlegar rannsóknaraðferðir þar sem þær henta 

tilgangi þeirra um að gera raddir og reynslu kvenna opinbera, láta þær heyrast. Rannveig 

Traustadóttir fötlunarfræðingur (2003: 267) tekur í sama streng og segir þeim sem skrifa um 
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femínískar rannsóknir flestum bera saman um að ekki sé til sérstök femínísk aðferð. 

Fræðasamfélag femínista er hins vegar mjög fjölbreytt og þar tíðkast að beita ólíkum 

fræðilegum nálgunum sem þó eiga það sameiginlegt að horft er til kynjamisréttis og kynjaðra 

valdatengsla. Rannveig telur að hægt sé að nýta hefðbundnar rannsóknaraðferðir í femínískum 

rannsóknum. Femínískir rannsakendur nýta sér oft aðferðafræði sem getur leitt til breytinga 

og aðgerða konum til handa (Rannveig Traustadóttir, 2003: 269, 271). Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hafa verið vinsælar meðal femínísks fræðafólks, ekki síst opin viðtöl og 

þátttökurannsóknir, enda hefur verið talið í andstöðu við markmið femínista að líta á 

þátttakendur sem viðföng (Brayton, 1997: án bls. tals). Þó svo femínistar nálgist túlkun á 

reynslu á mismunandi hátt halda Ramazanoğlu og Holland (2002: 127) því fram að mikilvægt 

sé að taka upplifun fólks á reynslu sinni sem nauðsynlegan þátt í þekkingu á kynjuðu lífi og 

raunverulegum valdatengslum.  

Að mati Ramazanoğlu og Holland (2002: 147) eru femínískar rannsóknir ekki 

framkvæmdar í þeim tilgangi að nálgast aðferðafræðilegan hreinleika heldur til að gefa innsýn 

í kynjaðan veruleika sem annars yrði ekki gaumur gefinn. Þær segja rannsókn á kyni eða 

kynjuðu lífi sem slíku ekki gera rannsókn femíníska heldur sú femíníska nálgun sem gerir sér 

grein fyrir að vald karla yfir konum er umdeilanlegt. Rannsóknarverkefni geta verið femínísk 

ef þau eru römmuð inn af femínískum kenningum og hafa það að markmiði að framleiða 

þekkingu sem hægt er að nota á áhrifaríkan hátt til að breyta kynjuðum órétti og undirskipun. 

Á áttunda og níunda áratug 20. aldar þróuðu sumir femínistar eigindlegar og 

gagnvirkar aðferðir sem kallaðar voru „face-to-face” eða „augliti til auglitis” og kynntu sem 

þær leiðir sem væru mest við hæfi til að afla gagna um veruleikann í lífi kvenna 

(Ramazanoğlu og Holland, 2002: 154–155). Þessi nálgun var sérstaklega valin sem mótvægi 

við það viðhorf að megindleg gögn gætu best speglað raunveruleikann og var einnig ætlað að 

bæta fyrir skort á þekkingu á lífi kvenna. Þetta hvatti rannsakendur til að leyfa rödd 

persónulegra, tilraunakenndra og tilfinningalegra hliða tilverunnar að heyrast til að afbyggja 

valdatengsl í rannsóknum. Þessari nálgun á öflun gagna er ætlað að bera virðingu fyrir 

skilningi og reynslu viðfangsefna rannsókna og gera möguleikann á valdeflingu sýnilegan. 

Það er þó ekki gefið að femínísk gagnaöflun sé alltaf gerð á þennan hátt eða verði að vera á 

þennan hátt. 

Fæst rannsóknarverkefni rísa undir þeirri áskorun að afhjúpa flóknar tengingar í 

kynjuðu lífi eða ástæður undirskipunar, hagnýtingar eða misréttis (Ramazanoğlu og Holland, 

2002: 163). En tilgangurinn með því að búa til femíníska þekkingu er bæði að skilja 

raunveruleikann í kynjuðu lífi og að vera í stakk búinn að breyta honum. Jafnvel litlar 
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rannsóknir geta breytt möguleikum í lífi fólks. Möguleikinn á frelsun með femínískri 

þekkingu liggur samt sem áður sjaldnast beint fyrir vegna mótsagna í hinni kynjuðu tilveru og 

þess hversu margslungin hún er. Rannsóknir geta hjálpað til við að skýra hvernig breytingar á 

kynjuðu ójafnrétti gætu skipt máli en hins vegar er það stærra umfjöllunarefni að skilgreina 

hver ætti að breyta hverju, fyrir hvern og hvernig. 

Í góðum femínískum rannsóknum er gerð grein fyrir valdatengslum í ferlinu 

(Ramazanoğlu og Holland, 2002: 118). Reynt er að sýna fram á hverju þekking er háð, 

hvernig rannsakandinn er félagslega staðsettur og hvernig markmið rannsóknar er ákveðið. 

Það sem auðkennir femínískar rannsóknir þrátt fyrir mismunandi femínískar nálganir og 

þekkingarframleiðslu er að talið er nauðsynlegt að vekja athygli á valdatengslum rannsakenda 

og þeirra sem þátt taka í rannsókn.  

Sumir femínistar hafa sérstaklega lagt sig í líma við að færa þekkingu sína aftur til 

þeirra sem þátt taka í rannsóknum þeirra í þeim tilgangi að efla viðkomandi í gegnum 

rannsóknarferlið eða til að vinna að áætlun fyrir innviklun og bandalag (Ramazanoğlu og 

Holland, 2002: 116). 

 Í rannsókn minni er kenning Walby (1990) um kynjakerfið einkum höfð til hliðsjónar 

sem femínískt leiðarljós en henni voru gerð skil í 2. kafla.  

 

3.4. Fyrirbærafræði og Vancouver-skólinn 

Við framkvæmd rannsóknarinnar var stuðst við aðferðir fyrirbærafræði í anda Vancouver-

skólans. Fyrirbærafræðilegar nálganir í rannsóknum snúast að grunninum til um skilning á 

tilgangi mannlegra fyrirbæra (Sigríður Halldórsdóttir, 2000: 48–49). Þetta gerir hana að góðri 

aðferð til að rannsaka reynslu fólks. 

Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði er þróaður af Joan M. Anderson prófessor í 

heilbrigðisfélagsfræði í Kanada. Aðferðin er mjög aðgengileg vegna þess hversu skipulega 

rannsakendur eru leiddir áfram í því mikla ferli sem rannsókn í anda fyrirbærafræði er. Það 

sem einkennir Vancouver-skólann er að hann  

byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur sjái heiminn með sínum augum og 

að sýn hans mótist af fyrri reynslu hans og eigin túlkun á þeirri reynslu. Þessi sýn 

einstaklingsins hefur áhrif á hvernig hann upplifir heiminn og hvernig hann lifir lífi 

sínu. (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 249) 

Þátttakendur í rannsóknum sem gerðar eru samkvæmt Vancouver-skólanum eru kallaðir 

meðrannsakendur og gagnasöfnunin fer fram með samræðum við þá í þeim tilgangi að öðlast 
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skilning á því mannlega fyrirbæri sem rannsakað er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 249–250). 

Til að ná mettun getur þurft að eiga að lágmarki tíu samræður við 5−15 meðrannsakendur. 

Með mettun er átt við að rannsakandi er hættur að fá nýjar upplýsingar frá meðrannsakendum 

sínum (Katrín Blöndal, í prentun: án bls. tals). Mikilvægt er að velja samræðufélaga sem hafa 

reynslu af því fyrirbæri sem til rannsóknar er og því eru þeir valdir með tilgangsúrtaki. 

Samræmi verður að vera milli markmiða rannsóknar og úrtaksins. Meðrannsakendum eru 

gefin dulnefni til að vernda þá (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 251–252). Litið er á niðurstöður 

rannsókna sem gerðar eru samkvæmt Vancouver-skólanum sem þekkingarframlag fremur en 

algildan sannleika (Sigríður Halldórsdóttir, í prentun: án bls. tals). 

Mat mitt var að Vancouver-skólinn í fyrirbærafræði henti mjög vel með femínísku 

sjónarhorni þar sem litið er á þátttakendur sem meðrannsakendur. Valdajafnvægi milli 

rannsakanda og þátttakanda getur því verið í ágætu lagi. Vancouver-skólanum er einnig ætlað 

að bæta mannlega þjónustu, leiða til breytinga (Sigríður Halldórsdóttir, í prentun: án bls. tals) 

líkt og femínískum rannsóknum. Aðferðafræði hans féll því vel að hugmyndum femínískra 

rannsakenda. 

Í Vancouver-skólanum er unnið út frá 12 þrepum sem falla mörg hver vel að 

femínískum rannsóknum svo sem jafnvægi milli rannsakanda og þátttakanda og að bera skuli 

niðurstöður undir þátttakendur. Betur verður gerð grein fyrir þrepunum 12 hér á eftir og 

hvernig þeim var beitt við rannsókn mína. 

 

3.5. Viðtöl – samtöl við meðrannsakendur 

Bogdan og Biklen (2007: 39) segja þá rannsakendur sem aðhyllast eigindlega aðferðafræði 

reyna að eiga samskipti við viðfangsefni sitt á eðlilegan hátt án þess að vera uppáþrengjandi 

og ógnandi. Sé rannsóknin mikið stýrð og ágeng telja þau meiri líkur á að rannsakendur endi á 

að rannsaka áhrif eigin aðferðar fremur en nokkuð annað. Ef litið er á fólk sem rannsóknarefni 

mun það haga sér eins og rannsóknarefni, það er að segja öðruvísi en það er vant að haga sér. 

Þess vegna ættu viðtöl að vera samræður milli tveggja aðila sem treysta hvor öðrum fremur en 

formlegur fundur þar sem rannsakandi spyr fyrirfram ákveðinna spurninga og 

rannsóknarviðfangið svarar. Aðeins á þennan hátt telja þau að hægt sé að nálgast það sem er 

mikilvægt í huga þess sem samþykkt hefur að taka þátt í rannsókninni. Viðtöl eru sérstaklega 

álitin mikilvæg í fyrirbærafræðilegum rannsóknum með áherslu á gagnvirkni þar sem 

upplýsingar og túlkun fljóta á báða bóga (Sigrún Guðmundsdóttir, 1996: 293–294, 299). 

Viðtalið er að því leyti samtalsform þar sem samtali er umbreytt í rannsóknargögn. 
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Rannsóknarferlið einkennist því af samvinnu þar sem rannsakandi og viðmælandi hans setja í 

sameiningu hlutina í merkingarríkt samhengi og báðir aðilar hafa sett mark sitt á ferlið og 

framleiðsluna. Viðtöl krefjast þess af rannsakanda að hann beiti virkri og uppbyggjandi 

hlustun.  

Sigrún Guðmundsdóttir menntunarfræðingur (1996: 303) segir viðtöl sem 

rannsóknartæki ekki eins heilög og okkur langi að halda. Þau séu afurð menningar okkar rétt 

eins og svo margt annað í umhverfi okkar, uppfull af táknum og merkingum. Þó svo 

rannsakendur reyni af fremsta megni að endurskapa, lýsa og túlka raunveruleika viðmælenda 

þá þurfa þeir að gera sér grein fyrir að þeir geta aldrei verið fullkomlega vissir um að þeir séu 

nákvæmlega á öruggan hátt að breyta orðum þeirra í rétta túlkun. 

 

3.6. Siðferðileg sjónarmið 

Bogdan og Biklen (2007: 48) segja tvo þætti ráðandi í hefðbundnum siðferðilegum 

leiðbeiningum þegar um er að ræða „mannleg viðföng”. Þetta eru upplýst samþykki og 

verndun þeirra sem gefa upplýsingar. Með þessum leiðbeiningum er reynt að gæta þess að 

þátttakendur séu með af fúsum og frjálsum vilja, skilji eðli rannsóknarinnar og þær hættur og 

skyldur sem fylgja. Einnig að þátttakendur verði ekki fyrir áhættu sem er meiri en 

ávinningurinn af þátttöku gæti verið. Samræðufélögum mínum var gerð grein fyrir að þátttaka 

þeirra væri á allan hátt frjáls og óþvinguð sem er í samræmi við lýsingar Sigurðar 

Kristinssonar heimspekings (2003: 163) á sjálfræðisreglunni. Þeir undirrituðu allir yfirlýsingu 

um samþykki sitt en þar var einnig tekið fram að viðkomandi hefðu rétt til að hætta þátttöku 

hvenær sem væri í ferlinu. Engin kvennanna nýtti sér það. Tilgangur rannsóknarinnar var 

útskýrður skriflega fyrir viðmælendum þegar leitað var eftir þátttöku þeirra svo ekkert færi á 

milli mála um hvað málið snerist. Tilkynnt var um rannsóknina til Persónuverndar í samræmi 

við meginreglur stofnunarinnar (Perónuvernd, 2008).  

Þegar notuð eru óstöðluð viðtöl og rannsakandi tekur sjálfur þátt í að skapa 

rannsóknargögn er ekki einfalt að skilgreina hvernig gæta á réttmætis og trúverðugleika 

(Helga Jónsdóttir, 2003: 79). Rannsakandi þarf í sífellu að velta fyrir sér hvort viðmælandi er 

að segja eins og er og hvort nógu gott samband hafi myndast við viðkomandi. Gott samband 

skiptir miklu máli fyrir réttmæti rannsóknarinnar. Reikna má með að ýmis álitamál komi upp 

og hefur Ragnhildur Vigfúsdóttir sagnfræðingur (2001: 441, 445) velt upp spurningunum um 

annars vegar meðferð upplýsinga sem fram koma „off the record” eins og sagt er, þ.e. eftir að 

slökkt hefur verið á upptökutækinu, og hins vegar ábyrgð rannsakanda sem ræðst inn í líf 
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viðmælenda sinna og spyr þá spjörunum úr. Hún leggur áherslu á að rannsakandi gefi í 

staðinn af sjálfum sér og byggi þar með upp gagnkvæmt traust. 

Rannsakandi þarf einnig að gæta vel að óhlutdrægni (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 

261). Fjórar meginógnanir við réttmæti og trúverðugleika eigindlegra rannsókna hafa verið 

nefndar, en þær eru að rannsakandi getur fallið í þá gryfju að telja sig hafa fyllri mynd af 

fyrirbærinu en hann í raun hefur, ekki hefur verið vandað nægilega vel til við val á úrtaki og 

það því of einsleitt, rannsakandi heldur ekki faglegri fjarlægð við þátttakendur og rannsakandi 

gerist sekur um ótímabær rannsóknarlok þ.e. lokar gagnagreiningarferlinu of fljótt. 

Ótímabæru rannsóknarlokin eru að mati Sigríðar Halldórsdóttur (í prentun: án bls. tals) ein 

aðalógnunin við réttmæti og áreiðanleika eigindlegrar rannsóknar og því þarf rannsakandi að 

gæta sín á því með því að fara aftur og aftur yfir viðtölin við gerð greiningarlíkans.  

 

3.7. Framkvæmd rannsóknar  

Hér á eftir verður framkvæmd rannsóknarinnar lýst út frá þeim 12 meginþrepum sem 

rannsóknarferli Vancouver-skólans í fyrirbærafræði byggir á. Reynsla kvenna með menntun í 

annars vegar húsasmíði og hins vegar tölvunarfræði var rannsökuð en báðar þessara 

námsgreinar eru karllægar þ.e. mikill meirihluti nemenda er karlar. Í töflu 1 kemur fram 

hvernig þrepunum var fylgt eftir í rannsókninni. 

 

ÞREP Í RANNSÓKNARFERLINU ÞAÐ SEM GERT VAR Í ÞESSARI RANNSÓKN 

Þrep 1. Val á samræðufélögum (úrtakið –  
sampling). 

Átta þátttakendur voru valdir með 
tilgangsúrtaki. 

Þrep 2. Undirbúningur hugans (áður en 
samræður hefjast – silent reflection). 

Fyrirframgerðar hugmyndir voru ígrundaðar og 
settar meðvitað til hliðar. 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum (gagnasöfnun – 
data collection). 

Eitt til tvö viðtöl við hvern þátttakanda, samtals 
10 viðtöl. 

Þrep 4. Skerpt vitund varðandi hugmyndir og 
hugtök (beginning data-analysis). 

Hugmyndum komið í orð. Unnið var samhliða að 
gagnasöfnun og gagnagreiningu. 

Þrep 5. Þemagreining (kóðun – coding). Leitast var stöðugt við að svara spurningunni: 
Hver er kjarninn í því sem þessi þátttakandi er 
að segja? Greind voru bæði yfir- og undirþemu. 
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Þrep 6. Að smíða greiningarlíkan fyrir hvern 
þátttakanda (construction of individual analytic 
frameworks). 

Meginþemun í sögu hvers þátttakanda voru 
dregin fram og þau mikilvægustu sett fram í 
greiningarlíkani fyrir hvern og einn. 

Þrep 7. Staðfesting á hverju greiningarlíkani með 
viðkomandi þátttakanda (individual 
verification). 

Öllum viðmælendum var gefinn kostur á því að 
gera athugasemdir við greiningarlíkön. 

Þrep 8. Heildargreiningarlíkan er smíðað úr 
öllum einstaklings greiningarlíkönunum (final 
analytic framework constructed). 

Öll einstaklings greiningarlíkönin voru borin 
saman innbyrðis og heildargreiningarlíkan 
teiknað upp. 

Þrep 9. Heildargreiningarlíkanið borið saman við 
rannsóknargögnin (rituðu viðtölin) (comparison 
of the final analytic framework with the 
research data). 

Til að tryggja þetta voru öll viðtölin lesin yfir 
aftur og borin saman við 
heildargreiningarlíkanið. 

Þrep 10. Meginþema sett fram sem lýsir 
fyrirbærinu (niðurstöðunum) í hnotskurn 
(construction of the study‘s main theme). 

Rannsókninni var valið heitið: Þú þarft bara að 
sanna þig. 

Þrep 11. Staðfesting á heildargreiningarlíkani og 
meginþema með einhverjum þátttakendum 
(final verification). 

Niðurstöður voru bornar undir einn af 
þátttakendunum. 

Þrep 12. Niðurstöður rannsóknarinnar skrifaðar 
upp þannig að raddir allra heyrist (multivoiced 
reconstruction). 

Vitnað var beint í þátttakendur til að auka 
trúverðugleika rannsóknarinnar og sýna að 
niðurstöður byggja á orðum þátttakenda. 

 

1. tafla. 12 þrep rannsóknarferlis Vancouver-skólans. Heimild: Sigríður Halldórsdóttir, í 

prentun: án bls. tals. 

 

Þrep 1. Að velja samræðufélaga. 

Samræðufélagi þarf að hafa persónulega reynslu af fyrirbærinu sem rannsaka á (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003: 251–252). Oft er reynt að velja einstaklinga sem komnir eru með nokkra 

fjarlægð á þá reynslu sem rannsaka á svo viðkomandi geti litið yfir farinn veg og miðlað af 

þeirri reynslu sem til verður þegar litið er til baka.  

Tilgangsúrtak var notað til þess að finna samræðufélaga, konur, sem höfðu reynslu af 

námi í húsasmíði annars vegar og tölvunarfræði hins vegar. Þegar notast er við tilgangsúrtök 

eru valdir þátttakendur sem best falla að markmiði rannsóknar og fjöldi ekki ákveðinn 

fyrirfram (Katrín Blöndal, í prentun: án bls. tals). Litið var til þess að væntanlegir 

samræðufélagar hefðu nokkra fjarlægð á reynslu sína og væru ekki alveg nýbrautskráðIr en 

hefðu þó lokið námi á síðustu sex árum. Þetta var gert í þeim tilgangi að samræðufélagarnir 
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væru færir um að líta yfir farinn veg og miðla af reynslu sinni. Í úrtakinu urðu að lokum átta 

konur, fjórir húsasmiðir og fjórir tölvunarfræðingar.  

 Til að finna samræðufélaga voru ýmsar aðferðir notaðar. Fyrst hafði ég samband við 

framhaldsskóla sem buðu upp á nám í húsasmíði og fékk frá einum þeirra lista yfir konur sem 

útskrifast höfðu innan þeirra tímamarka sem miðað var við. Út úr þessu komu samtöl við tvær 

konur. Hinar tvær sem útskrifast höfðu sem húsasmiðir voru valdar annars vegar í gegnum 

sameiginlegan kunningja og hins vegar með leit á veraldarvefnum. Svipuðum aðferðum var 

beitt við að velja samræðufélaga úr hópi tölvunarfræðinga. Listar yfir útskrifaða nemendur á 

síðustu sex árum fengust frá tveimur háskólum, einn samræðufélagi fannst í gegnum 

sameiginlegan kunningja og einn við leit í árbók háskóla sem aðgengileg var á 

veraldarvefnum. Af þeim nafnalistum sem fengust valdi ég konur af handahófi. Ég leitaðist 

við að velja konur úr fleiri en einum skóla til þess að fá meiri breidd í rannsóknina og 

mögulega ólíka reynslu úr mismunandi skólum. Niðurstaðan varð sú að þátt í rannsókninni 

tóku húsasmiðir sem stundað höfðu nám í þremur framhaldsskólum og tölvunarfræðingar sem 

höfðu stundað nám í þremur háskólum. 

 Ýmist hafði ég fyrsta samband við konurnar í gegnum síma eða tölvupóst til að kynna 

erindi mitt. Þær sem ég byrjaði á að hringja í fengu síðar frá mér tölvupóst þar sem tilgangur 

rannsóknarinnar var útskýrður sem og fyrirkomulag viðtala. Konur sem ég leitaði til tóku 

erindi mínu yfirleitt mjög vel og einungis ein afþakkaði þátttöku. Ég valdi eina konu í einu, 

hafði samband við hana, tók viðtal, skráði það upp og greindi áður en ég valdi næstu konu og 

svo koll af kolli þar til ég taldi mettun vera náð í þeim skilningi að lítið af nýjum upplýsingum 

komu fram í hvorri starfsgrein fyrir sig. Konurnar voru á aldrinum 26–36 ára þegar viðtölin 

voru tekin. Meðalaldur þeirra var 31,5 ár. Bakgrunnur þeirra, annar en faggrein, var 

margvíslegur. 

 

Húsasmiðir 

Húsasmiðirnir í rannsókninni voru fjórar konur á aldrinum 26–36 ára, meðalaldur þeirra var 

tæplega 31 ár og meðalstarfsaldur við fagið eftir brautskráningu var um 3 ár. Þær höfðu lokið 

námi í húsasmíði frá þremur mismunandi skólum. Þeim hafa verið valin nöfnin Eir, Freyja, 

Frigg og Gefjun. Engin þessara kvenna fór í húsasmíðanámið beint að loknum grunnskóla 

heldur voru þær allar komnar nokkuð vel yfir tvítugt þegar þær hófu nám. Allar höfðu þær 

reynslu af annars konar framhaldsskólanámi áður en höfðu ekki lokið því. 

 Á þeim tíma sem samtölin fóru fram var ein starfandi í iðn sinni, tvær voru í 

barnseignarleyfi og ein starfandi á öðrum karllægum vettvangi. Þrjár kvennanna voru með 
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maka og börn en ein þeirra einhleyp og barnlaus. Tvær voru búsettar á höfuðborgarsvæðinu 

og tvær á Norðurlandi. 

 

Tölvunarfræðingar 

Tölvunarfræðingarnir voru á aldrinum 29–36 ára þegar samtölin fóru fram, meðalaldur þeirra 

var rúm 32 ár og meðalstarfsaldur við fagið eftir brautskráningu var um 2 ár. Þær voru 

brautskráðar frá þremur íslenskum háskólum með bakkalárgráðu í tölvunarfræði. 

Tölvunarfræðingunum hafa verið valin nöfnin Gná, Iðunn, Sigyn og Sjöfn. Þær höfðu allar 

lokið stúdentsprófi áður en þær hófu nám í tölvunarfræði og fóru ýmist beint í háskólanámið 

eða tóku hlé, allt að sjö árum. 

Á þeim tíma sem samtölin fóru fram voru tvær kvennanna starfandi við fag sitt og 

tvær í störfum ótengdum tölvunarfræði. Allar höfðu á einhverjum tíma starfað við fagið. Tvær 

kvennanna voru með maka og börn, ein einhleyp með börn og ein þeirra einhleyp og barnlaus. 

Tvær voru búsettar á höfuðborgarsvæðinu og tvær á Norðurlandi. 

 

Þrep 2. Fyrst er að vera kyrr 

Rannsakendur eru hvattir til að gera sér grein fyrir fyrirfram hugmyndum sínum og leggja þær 

til hliðar áður en samræður hefjast (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 252–253). Þetta er gert til 

að rannsakandi komi sem opnastur að samræðum og sé tilbúnari að hlusta af fullri athygli á 

samræðufélaga sinn. 

 Við undirbúning rannsóknarinnar kynnti ég mér ýmsar upplýsingar um kynjaskiptingu 

í námi og hugmyndir um ástæður og áhrif námsvals. Þó svo þetta séu mikilvægar upplýsingar 

fyrir undirbúning og úrvinnslu rannsóknar þurfti ég að leggja þær til hliðar áður en samræður 

við meðrannsakendur hófust. Ég hélt rannsóknardagbók þar sem ég punktaði annars vegar 

niður stöðuna á rannsóknarvinnunni og hins vegar hugmyndir og pælingar tengdar 

rannsókninni. Þessi aðferð nýttist mér vel við að geyma hugmyndir mínar á meðan á 

samræðum stóð.  

 

Þrep 3. Þátttaka í samræðum 

Mikilvægt er að mynda góð tengsl við samræðufélaga til að geta öðlast sem bestan skilning á 

reynslu viðkomandi (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 254). Rannsakandinn byrjar á mjög víðri 

spurningu en eftir því sem líður á þrengjast samræðurnar og skýrari mynd af fyrirbærinu 

myndast. 
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Við öflun rannsóknargagna átti ég samtöl við átta konur, eitt samtal við sex kvennanna 

en tvö við tvær þeirra, samtals 10 samtöl. Samtölin voru opin og óstöðluð í anda femínisma 

og Vancouver-skólans. Með því er átt við að ég reyndi að nálgast samræðufélaga mína með 

opnum huga og hóf samtalið á sömu fyrirfram ákveðnu beiðninni. Beiðnin var útfærsla á 

rannsóknarspurningunni og var notuð til að opna samtölin og hljóðaði svo: Mig langar að 

biðja þig að segja mér frá persónulegri reynslu þinni af því að hafa stundað nám í 

húsasmíði/tölvunarfræði. 

Samtölin fóru fram á heimilum samræðufélaga eða vinnustöðum, það er að segja 

umhverfi sem þær voru öruggar í. Til að gæta að valdajafnvægi milli mín og 

samræðufélaganna byrjaði ég gjarnan á óformlegu spjalli um daginn og veginn áður en kveikt 

var á upptökutækinu. Einnig bað ég konurnar að segja mér örlítið frá náminu og uppbyggingu 

þess til þess að þær gætu frætt mig og fram kæmi að þær hefðu meiri þekkingu en ég á því 

sviði. Meðvitað sagði ég konunum ekki frá starfi mínu að jafnréttismálum heldur vildi ég að 

þær litu fyrst og fremst á mig sem nemanda. Töluverður aldursmunur er á mér og 

samræðufélögum mínum, þ.e. ég er sex árum eldri en þær elstu og ef til vill hefur það skekkt 

valdajafnvægið og má líta á sem takmarkandi þátt í rannsókninni. 

Gagnasöfnunin fór fram á einu ári; fyrstu samtöl fóru fram í janúar 2009 og það 

síðasta í janúar 2010. Samtölin voru tekin upp á stafrænan diktafón, þeim hlaðið niður í tölvu 

og þaðan spiluð í gegnum forritið Express Scribe til uppritunar. Samtölin ritaði ég upp orðrétt. 

Ekkert samtalanna var undir 60 mínútum og það lengsta var um 80 mínútur, meðallengd var 

um 66 mínútur. Upprituð eru samtölin samtals um 220 blaðsíður, um það bil 86500 orð. 

 

Þrep 4–9. Skerpt vitund varðandi orð, byrjandi greining á þemum, að átta sig á heildarmynd 

reynslu hvers einstaklings, staðfesting á heildarmynd hvers einstaklings með honum sjálfum, 

að átta sig á heildarmyndinni á fyrirbærinu sjálfu, að bera saman niðurstöðurnar við 

rannsóknargögn. 

Gagnasöfnun og gagnagreining eru í rauninni unnar samhliða og gagnagreiningin hefst strax í 

fyrsta viðtali (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 254–258). Samræður eru teknar upp og ritaðar 

orðrétt upp og þá hefst formleg greining gagna. Rýnt er í textann og rannsakandi reynir að átta 

sig á meginþemum. Heildarmynd er dregin upp út frá þemum. Gert er hugtakalíkan sem er í 

fullu samræmi við reynslu hvers einstaklings og rannsóknargögn. Hér reynir á óhlutbundna 

hugsanaferla rannsakanda svo sem rökhugsun, innsæi og hugsæi. Til að forðast það að 

rannsakanda yfirsjáist mikilvægir þætti er hvert hugtakalíkan yfirfarið með viðkomandi 

einstaklingi. Rannsakandi þróar heildarmynd úr öllum hugtakalíkönunum. Rauði þráðurinn úr 
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öllum viðtölunum er dreginn fram ásamt reynslu. Beita þarf ferlinu: Að vera kyrr, að ígrunda, 

að koma auga á, að velja, að túlka, að raða saman og að sannreyna. Þetta ferli kemur fram á 

mynd 5. 

 

 

 

5. mynd. Vitrænir meginþættir í rannsóknarferli Vancouver-skólans. Heimild: Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003: 250. 

 

Lýsing og túlkun þarf algjörlega að byggjast á rannsóknargögnum. Rannsakandi þarf á þessu 

stigi að vera mjög gagnrýninn á eigin vinnu ásamt því að tryggja að samræmi sé milli 

rannsóknargagna og niðurstaðna.  

Í reynd hóf ég gagnagreiningu óformlega strax í samtölunum en formlega hófst hún 

þegar samtölin höfðu verið rituð upp. Þá var rýnt í textann til þess að draga út úr honum 

þemu. Spurningin í huga mínum við greiningarvinnuna var þessi: Hver er rauði þráðurinn í 

reynslu viðkomandi? Gert var greiningarlíkan/hugatakalíkan fyrir hvern samræðufélaga. Sex 

samræðufélögum sendi ég í tölvupósti niðurstöðu hugtakagreiningar úr samtölum við 

viðkomandi og gaf þeim kost á að gera athugasemdir. Engin þeirra nýtti sér það. Þeim tveimur 

konum sem ég ræddi við tvisvar sinnum sýndi ég hugtakalíkanið sem varð til eftir fyrra 

samtalið við viðkomandi og yfirferð þess notuðum við sem grunn að seinna samtalinu. 

Þegar síðasta samtal hafði verið ritað upp og greint voru unnin hugtakalíkön annars 

vegar fyrir húsasmiðina og hins vegar fyrir tölvunarfræðingana þar sem sjónum var beint að 

því sem sameiginlegt var í reynslu kvennanna og því sem var ólíkt. Að lokum var eitt 

sameiginlegt hugtakalíkan gert fyrir allar konurnar í sama skyni. Til þess að reyna að tryggja 
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að ekki sætu eftir mikilvæg hugtök fór ég aftur og aftur yfir uppritanirnar úr samtölunum 

sjálfum auk þess sem ég hlustaði á samtölin aftur og aftur. Þessi aðferð getur haft takmarkandi 

áhrif á rannsókn að því leyti að gagnaöflunin byggir á samtali tveggja einstaklinga en síðan er 

það rannsakandinn einn sem túlkar niðurstöðurnar. 

Rauðu þræðirnir í samtölunum við húsasmiðina eru þessir: Námsval, námið, líkamlegt 

erfiði, fordómar, fjölskylduvænt fag og spurningin er framtíð í smíðunum? Rauðu þræðirnir í 

samtölunum við tölvunarfræðingana eru þessir: Námsval, námið, fordómar – athygli, 

fjölskyldukonur í námi, kynjaskipting á vinnustöðum, er framtíð í tölvunarfræði? Eins og sjá 

má eru þræðirnir mjög svipaðir en þó það ólíkir að ég ákvað að gera annars vegar grein fyrir 

reynslu húsasmiðanna og hins vegar tölvunarfræðinganna eins og sjá má í 4. kafla. 

 

Þrep 10. Að velja heiti sem lýsir rannsóknarniðurstöðum  

Velja þarf rannsókninni heiti sem lýsir í örstuttu máli rannsóknarniðurstöðum og inntaki 

þeirrar reynslu sem rannsökuð er (Sigríður Halldórsdóttir, 2003: 258). Þessi þáttur reyndist 

mér nokkuð erfiður m.a. vegna þess að reynsla annars vegar húsasmiðanna og hins vegar 

tölvunarfræðinganna var nokkuð ólík. Það sem mér fannst þó lýsandi fyrir reynslu kvennanna 

allra var að þær þurftu á einn eða annan hátt að sanna hæfni sína. Ég valdi því að kalla 

rannsóknarskýrsluna Þú þarft bara að sanna þig.  

 

Þrep 11. Að sannreyna niðurstöðurnar með meðrannsakendum 

Heildarniðurstöður rannsóknarinnar eru bornar undir einhverja af meðrannsakendum, helst þá 

sem öðlast hafa djúpan skilning á fyrirbærinu og hafa breiðasta reynslu af því (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003: 258). 

Sú sem ég valdi í þetta hlutverk er mjög vel meðvituð kona sem ég treysti vel til að 

fara með gagnrýnum augum yfir niðurstöður rannsóknarinnar. Hún reyndist mjög sátt við þá 

þætti sem dregnir voru fram. 

 

Þrep 12. Að skrifa upp niðurstöður rannsóknarinnar 

Mikilvægt er að rödd allra meðrannsakenda heyrist í niðurstöðunum (Sigríður Halldórsdóttir, 

2003: 258–259). Þótt ákveðinn rauður þráður sé sameiginlegur með meðrannsakendum er 

reynsla einstaklinganna oft ólík. Þetta þarf að sjást í rannsóknarniðurstöðum. 

 Í rannsóknarniðurstöðum legg ég áherslu á að allir samræðufélagar komi fram og hef 

beinar og óbeinar tilvitnanir í allar konurnar. Raddir þeirra eru allar jafn mikilvægar fyrir 

rannsóknina þótt sýn þeirra og reynsla sé að einhverju leyti ólík. 
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3.8. Samantekt 

Megintilgangur rannsóknarinnar var að leyfa röddum og upplifunum kvenna sem annars vegar 

hafa stundað nám í húsasmíði og hins vegar í tölvunarfræði að heyrast. Notuð var eigindleg 

aðferðafræði sem felst í því að skilja upplifun, umhverfi og hugarheim þeirra sem rannsókn 

beinist að. Rannsóknaráherslan var femínísk og unnið var út frá rannsóknarferli Vancouver-

skólans í fyrirbærafræði. Samkvæmt Vancouver-skólanum og femínískum áherslum er litið á 

þátttakendur í rannsóknum sem samræðufélaga eða meðrannsakendur. Samræðufélagar í 

rannsókninni voru átta konur, fjórir húsasmiðir og fjórir tölvunarfræðingar sem ég átti samtals 

10 samræður við. 
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4. kafli. Niðurstöður 
 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. Fjallað er um niðurstöðurnar í 

þremur hlutum, í fyrsta lagi fyrir húsasmiðina, öðru lagi fyrir tölvunarfræðingana og í þriðja 

lagi er sameiginleg reynsla skoðuð. Rauðu þræðirnir í samtölunum við meðrannsakendurna 

mynda þau þemu sem fjallað er um.  

 

4.1. Húsasmiðir 

Námsval 

Þær eru ekki margar konurnar sem í gegnum tíðina hafa valið sér nám í húsasmíði. Það er því 

forvitnilegt að vita hvað það er sem fékk konurnar fjórar sem lokið höfðu húsasmíðanámi til 

að velja sér þessa leið. Ástæðurnar reyndust misjafnar eins og vænta mátti og smiðirnir fjórir 

nefndu ýmsar ástæður fyrir því að hafa valið sér nám í húsasmíði. Freyja þekkti vel til fagsins 

þar sem faðir hennar var lærður húsasmiður og rak eigið fyrirtæki. Hún hafði „verið búin að 

þvælast í kringum þetta” frá barnsaldri að eigin sögn og var því alvön þegar hún hóf námið. 

Afi Gefjunar var einnig smiður og á æskuárum sínum heimsótti hún oft verkstæði hans og 

hafði gaman að öllu sem hann var að gera þótt hún hafi ekki þá séð fyrir sér að læra fagið. 

Einnig má segja að Frigg hafi haft nasaþef af smíðum því hún hafði oft hjálpað afa sínum við 

sumarbústaðarsmíði og dundað sér sjálf við að gera upp gömul húsgögn. Sú eina sem enga 

tengingu hafði við smíðar var Eir. Það var fyrst og fremst af sköpunarþrá sem hún valdi fagið. 

Hún lýsir reynslu sinni af fyrsta skóladeginum þannig: 

Og svo fékk ég inni og ég kom þarna og ég sko ég labbaði inn í smíðasalinn og ég 

gat kannski bent á hvað væri sög [hlær]. [Um] annað hafði ég ekki grænan. Ég man 

ég hugsaði bara „Hvað er ég búin að koma mér í?” [hlær]. En mér fannst þetta alveg 

ógeðslega spennandi. Og ég gat ekki beðið fyrstu dagana eftir að komast bara að 

standa við hefilbekk og og pússa eitthvað eða hefla eða negla eða skrúfa eða eitthvað 

sko.  

Aðkoma hennar að náminu var því algjörlega opin og án nokkurrar fyrri reynslu. Forvitnin og 

spennan yfir því sem biði var mikil en þó ekki án örlítils kvíða eins og kom fram í spurningu 

hennar til sjálfrar sín um hvað hún væri búin að koma sér í. Hinar konurnar þrjár voru meira 

með á nótunum og vissu hverju þær ættu von á eftir að hafa ýmist með beinni aðkomu að 
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starfi smiðs í gegnum föður eða afa eða óbeinni aðkomu með því að aðstoða frístundasmið 

kynnst því hvað í starfinu felst. 

Þótt aðdragandinn að námsvalinu hafi að mörgu leyti verið ólíkur má samt sem áður 

segja að konurnar fjórar hafi allar litið til húsasmíðanámsins sem hagnýts náms og það þess 

vegna orðið fyrir valinu. Það tók þær allar þónokkurn tíma að finna rétta námið eða að koma 

sér að því að hefja rétta námið. Eir, Freyja, Frigg og Gefjun eiga það nefnilega allar 

sameiginlegt að hafa hafið nám á ýmsum öðrum námsbrautum framhaldsskóla áður en þær 

hófu nám í húsasmíði. Þangað leituðu þær allar þegar þær voru komnar yfir tvítugt en hefðu 

getað hafið námið strax sextán ára hefðu þær viljað og verið tilbúnar að feta þessa braut. Allar 

höfðu þær hins vegar fyrst prófað nám í hefðbundnum bóknámsbrautum og komist 

misjafnlega langt. Frigg lýsir reynslu sinni á þennan hátt: 

Ég var búin að vera að berjast við framhaldsskólann í þrjú ár, ég held ég sé kannski 

búin með svona jafnvirði tveggja skólaára á þremur árum. Skipti um skóla og var að 

falla eða taka upp áfanga og bara komin með leiða á þessu öllu saman. Ég tel mig ekki 

vera slæman bóknámsmann. Ég var bara búin að fá nóg af þessu týpíska 

skólaumhverfi sem að er algengt alls staðar.  

Hún vildi þó gjarnan ljúka námi í einhverju og spurði því sjálfa sig „af hverju ekki bara að 

sleppa þessu bóknámskjaftæði sem maður var búinn að fá leið á eftir þrjú ár og fara út í það 

sem manni finnst gaman að gera”. Henni fannst henta sér vel að fara í nám sem var líkamlegt 

og vinnutengt og leit í raun á námið sem vinnu og kennarana sem verkstjóra. Það 

fyrirkomulag virtist falla henni vel í geð. 

Gefjun var búin að vera á vinnumarkaðnum nokkuð lengi áður en hún skellti sér í 

húsasmíðanámið. Hún var búin með bóknám langleiðina upp í stúdentspróf en hætti á sínum 

tíma til að finna sjálfa sig og freista gæfunnar í listum. Þegar hún fór að huga að því að ljúka 

námi nokkrum árum síðar leit hún svo á að hagnýtt væri að bæta við sig starfsgreinanámi í 

stað þess að klára bara stúdentsprófið. 

Og svo náttúrulega þú veist eins og svo hérna með smíðarnar það er náttúrulega þú 

veist gott. Ég vissi að ég gæti, þyrfti, kannski að taka eina [eða] tvær annir í skóla. 

Og þú veist svo gæti ég farið að vinna. Ég var strax þá komin með þú veist sæmileg 

laun aftur. Stutt leið og líka bara praktísk og áhuginn líka til staðar. 

Hjá henni var því um mjög meðvitað val að ræða, hagnýta og stutta leið til að komast fljótt 

aftur út á vinnumarkaðinn og missa þar með sem minnst af tekjum. Stúdentsprófið tók hún 

svo með húsasmíðanáminu og brautskráðist bæði sem stúdent og smiður. 
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Freyja var í nokkurn tíma búin að hafa augastað á húsasmíðanáminu en eftir að hafa 

prófað annað nám og ekki klárað vildi hún ekki fara af stað aftur nema vera algjörlega tilbúin 

og ákveðin í að ljúka námi þegar að því kæmi að hún drifi sig af stað. 

Það tók mig nokkur ár að ákveða að fara í þetta því ég var ekki viss um hvort ég 

mundi endast þetta ... Það var aðallega það þú veist, ég nennti ekki að byrja á þessu 

ef ég mundi ekki klára þetta. Já þú veist, ég ætlaði ekkert að fara í þetta nema ég 

mundi klára þetta og þannig að þú veist það tók mig tvö þrjú ár að bara fara í þetta 

sko. Þegar ég vissi að ég hefði tíma og allt.  

Áður hafði hún prófað bóknámsbraut í framhaldsskóla sem og styttri hagnýtari námsbraut en 

ekki lokið námi. Einnig hafði hún innritast í háskóla sem tók við nemendum án stúdentsprófs 

hefðu þeir náð ákveðnum aldri. Þar staldraði hún stutt við og var því harðákveðin í því þegar 

hún myndi hefja nám við smíðarnar að fara á þeim tímapunkti þegar hún sæi fram á að geta 

sinnt náminu og lokið því. 

Viðbrögð umhverfisins við námsvali. Eitt er að finna rétta námið fyrir sjálfa sig og 

rétta tímapunktinn til að skella sér af stað en annað er að fá viðbrögð umhverfisins. Þegar um 

er að ræða nám sem ekki er algengt að konur sæki í má því ef til vill búast við mismunandi 

viðbrögðum vina og ættingja. Svo virðist sem konurnar hafi allar fengið að mestu leyti jákvæð 

viðbrögð við námsvali sínu. Í því samhengi er áhugavert að vekja athygli á því að þrjár þeirra 

lýstu sér sem strákastelpum. Þar var þó alls ekki um að ræða vísun í kynhneigð viðkomandi 

heldur fremur atriði sem snertu áhugamál eða jafnvel lífsviðhorf. Ef til vill hafði þessi 

staðreynd þau áhrif að fólk sem þekkti konurnar varð ekki hissa á námsvali þeirra. 

Smiðsdóttirin Freyja sagði engum hafa komið á óvart að hún hafi á endanum valið 

þetta nám. Hún sagðist alltaf hafa „,verið nett svona strákastelpa” og þess vegna hafi hún ekki 

látið neitt stöðva sig í að fara í það nám sem hugur hennar stóð til. Hún hafði til að mynda 

áður prófað háskólanám í hefðbundinni karlagrein. 

Frigg lýsti áhugamálum sínum sem bílum, bílaviðgerðum og björgunarveitarstörfum. Í 

gegnum tíðina hafði hún því gjarnan unnið og leikið sér með strákum. „Ég hef alltaf verið ein 

af strákunum” sagði hún og því ógnaði það henni ekki að vera eingöngu með körlum í námi 

og störfum. Hún sagði að vinum sínum og ættingjum hafi þess vegna ekkert fundist 

athugavert við námsvalið. 

Þeim fannst þetta ekkert óeðlilegt. Ekki út frá mér séð allaveganna. Ég hef alltaf 

verið í kannski svona grófari störfum. Það var ekki eins og ég væri að hoppa úr 

hárgreiðslunni yfir í smíðavinnuna.  
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Það virtist því sem smíðanámið kæmi fjölskyldu Friggjar fyrir sjónir sem beint framhald af 

þeim störfum sem hún hafði áður unnið við og áhugamálum hennar og því ekki valdið undrun 

eða athugasemdum. 

Þrátt fyrir að Eir hefði ekki áður haft reynslu af smíðastörfum sagði hún viðbrögð 

ættingja og vina hafa verið jákvæð og engum í raun komið á óvart að hún hafi valið 

húsasmíðarnar. „Ég var algjör strákastelpa þegar ég var lítil” sagði hún og telur það meðal 

annars útskýra að öllum hafi litist vel á námsval hennar þrátt fyrir að hún hafi ekki haft neina 

tengingu við greinina. 

Gefjun er sú eina sem ekki virðist hafa bara fengið jákvæð viðbrögð við vali sínu ekki 

endilega vegna þess að hún væri kona heldur fyrst og fremst vegna þess að fólki fannst hún 

væri ekki týpan í fagið. 

Sumum fannst þetta skrýtið sko. Kannski bara eins og ég væri, þú veist, ætti bara að 

vera þú veist hin týpan, að vera bara þú veist í einhverju öðru sko ... svona listum og 

svona. Ha. Og hérna, mér fannst, já ég fékk ekkert engar svona einhverjar harðar 

mótbárur eða neitt svoleiðis. Það var ekkert svoleiðis. Og hérna eldra fólk eins og 

amma og afi og svona þeim fannst þetta voða sniðugt.  

Samkvæmt þessu fólust viðbrögðin ekki í mikilli andstöðu fólks við valinu heldur þótti það 

fyrst og fremst skrýtið eins og Gefjun lýsir því. Viðbrögð eldri kynslóðarinnar virðast fyrst og 

fremst hafa verið á jákvæðu nótunum. 

 Konurnar fjórar völdu námið í húsasmíði fremur seint, þ.e. voru allar komnar yfir 

tvítugt. Áður höfðu þær reynt fyrir sér í bóknámi af ýmsu tagi án þess að finna sig í því og 

ljúka námi. Námsvalið þegar kom að húsasmíðunum var ekki tilviljanakennt heldur litu þær á 

það sem hagnýtt nám eða tækifæri til að skapa eitthvað. Þrjár kvennanna höfðu einhverja 

innsýn í starf smiða. Þegar kom að valinu á smíðanáminu voru konurnar allar á þeim stað í 

lífinu að þær vildu ljúka námi. Aðstandendur kvennanna höfðu ekki neikvæðar athugasemdir 

við námsval þeirra sem ef til vill skýrist af því að flestar þeirra skilgreindu sig sem 

strákastelpur. Sú eina sem upplifði það að fólk setti spurningamerki við námsval hennar sagði 

það ekki hafa verið vegna kyns heldur fremur að fólki fyndist hún frekar eiga heima í námi 

tengdu listum. 
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Námið 

Nám í húsasmíði fer annars vegar fram í framhaldsskólum og hins vegar úti í atvinnulífinu, 

þ.e. á verknámsstað undir handleiðslu húsasmíðameistara. Við því má því búast að upplifun af 

annars vegar skólunum og hins vegar verknámsstað geti verið ólík.  

Í skólanum. Konurnar voru ánægðar með þá skóla sem þær lærðu húsasmíðarnar við 

og báru kennurum sínum einnig vel söguna. Eir stundaði nám í húsasmíði í framhaldsskóla 

utan höfuðborgarsvæðisins. Um reynslu sína segir hún: „Og ég bara, mér líkaði bara svo 

ógeðslega vel og það voru svo frábærir kennarar ... Ég hef bara aldrei kynnst eins 

þolinmóðum mönnum”. Freyja sem stundaði nám í sama skóla tók í sama streng og lýsti 

náminu með orðunum „æðislegt”, „frábært” og „ógeðslega gaman” og um kennarana sagði 

hún: „þeir eru allir frábærir “. Frigg lærði húsasmíðar í framhaldsskóla á höfuðborgarsvæðinu 

og var mjög ánægð með skólann og kennarana. Henni fannst námið hagnýtt og vel skipulagt. 

Gefjun sem einnig lærði í höfuðborginni sagði námið hafa verið skemmtilegt og gott þótt hún 

hefði gjarnan viljað taka það á styttri tíma.  

Meina. Mér fannst eee [dregur seiminn] margt af þessu mér fannst kannski, ohh 

þetta hljómar kannski svolítið hrokafullt en mér fannst ég alveg hefði getað tekið 

þetta hraðar, svona á styttri tíma og. Það hefði alveg verið hægt að taka þetta hraðar 

sko.  

Þarna skiptir ef til vill máli aldur Gefjunar þegar hún hóf nám. Hún hafði áður verið komin 

langleiðina með að ljúka stúdentsprófi og hafði auk þess verið á vinnumarkaði í mörg ár þó 

það hafi ekki verið í byggingaiðnaðinum nema að litlu leyti. 

Ýmist voru konurnar einar af sínu kyni í nemendahópnum eða voru með einni til 

tveimur öðrum konum í námi. Í ljósi þess hversu fáar konur sækja í nám í húsasmíði sagðist 

Eir hafa haldið að hún myndi mæta fordómum frá samnemendum af karlkyni sem og 

kennurum en það hafi alls ekki verið reyndin. Reynslan hafi frekar verið á þann veginn að „ég 

sem kvenmaður það sem ég upplifði var að maður fékk miklu miklu meiri þolinmæði og þeir 

hjálpuðu mér alltaf miklu meira heldur en öðrum strákum [sic]”. Hún telur þó að það hafi ekki 

haft áhrif á álit samnemenda á henni til hins verra. 

Sko mér fannst það gott af því að [hlátur] mér finnst mjög gott að fá hjálp. En þeir 

[kennararnir] voru svo, þeir eru svo indælir sko. Þetta er svona, ég er ekkert viss um 

að allir fatti þetta. Þetta er svona lúmskt hjá þeim sko.  

Aðstoðin frá kennurunum var því ekki óþægileg að mati hennar eða til þess fallin að hún 

fyndi til vanmáttar eða að gert væri lítið úr henni vegna kyns. 
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Í hinni rótgrónu karlastétt sagðist Gefjun hafa fundið fyrir því í skólanum til að byrja 

með að hún hafi þurft að sýna aðeins meiri árangur en karlnemendur til þess að sanna sig í 

faginu. „Það er svolítið gallinn í þessu ... þá eru bara konur aðeins, þær þurfa aðeins að sýna 

meira. Það er svona mín upplifun. Og þú veist þá sko er þeim treyst betur. Skilurðu mig”. 

Upplifun kvennanna af náminu innan veggja skólanna er því misjöfn eins og sjá má. Frigg og 

Freyja gengu bara beint inn í námið og fannst allir taka sér vel og á jafnréttisgrunni. Eir fannst 

hún fá mikla og góða hjálp og það kunni hún að meta á meðan Gefjun fannst hún þurfa að 

sanna að hún gæti tekist á við námið. 

Freyja sagði margar stelpur langa til að kunna til verka í smíðum og að hennar mati 

eiga þær að drífa sig í námið það sé ekkert til að vera hræddar við. En hvað er það sem 

stoppar þær? „Ég held að stelpur séu líka bara þú veist, þetta eru náttúrulega aðallega strákar 

þarna og eru eiginlega ekkert nema strákar og þær vilja kannski ekkert vera eina stelpan”. 

Hún nefnir einnig vanmetakennd hjá stelpum sem ástæðu fyrir því að þær drífi sig ekki af stað 

þær telji sig ekki geta hlutina jafnvel án þess að hafa nokkru sinni prófað. Frigg er einnig á því 

að stelpur eigi að prófa „Þú veist ekki hvort þú getur eða hvort þér finnst gaman nema þú 

prófir”.  

Í verknámi. Hluti af náminu í húsasmíði er verknám hjá fyrirtækjum eða sjálfstætt 

starfandi meisturum í faginu. Misjafnt var hjá hvers konar fyrirtækjum konurnar tóku sitt 

verknám og þar af leiðandi öðluðust þær mjög mismunandi reynslu af þessum þætti námsins. 

Frigg segir kennara sína í skólanum hafa hvatt nemendur til að leita eftir verknámssamningum 

við minni fyrirtæki svo þeir hefðu frekar möguleika á að kynnast margvíslegum hliðum 

smíðastarfanna. Slíkt tækifæri væri mikilvægt fyrir nema sem seinna meir myndu frekar 

sérhæfa sig í ákveðnum þáttum smíðanna. Hún réði sig því til starfa hjá meistara sem starfaði 

einn til að byrja með en síðan bættist einn smiður til viðbótar. Þótt viðkomandi hafi ákveðið 

að taka að sér kvenkyns húsasmíðanema upplifði Frigg til að byrja með að hann væri ekki 

alveg sannfærður. 

Ég fann aðeins hjá honum fyrst hann var svona óöruggur með það að hafa kvenmann 

í vinnu en síðan náttúrulega lærði hann bara inn á það hvað ég, hverjir mínir 

eiginleikar voru.  

Óöryggið var í byrjun ef til vill á báða bóga, annars vegar hjá nemanum sem var að stíga sín 

fyrstu skref á vinnumarkaði sem smíðanemi og hins vegar hjá vinnuveitandanum, 

verknámskennaranum, sem var í fyrsta sinn að taka að sér kvenkyns lærling. Samvinnan 

virtist þó ganga það vel að eftir brautskráningu hélt Frigg áfram að vinna hjá þessum meistara. 
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Tengdafaðir Gefjunar var meistarinn hennar en í rauninni starfaði hún lítið hjá honum 

heldur réði sig til starfa hjá smíðafyrirtæki þar sem hún segist hafa lært mikið. Hún segist 

samt sem áður hafa rekið sig á það sama og í skólanum að hafa þurft að sanna sig. „Ég þurfti 

bara að smíða betur ... til þess að fá hérna viðurkenningu. En þú veist þegar ég var kannski 

búin að gera það. Þá var þetta allt í lagi”. Í tilfelli Friggjar sem nefnt er hér að ofan má ef til 

vill segja að það sama hafi átt við. Hún þurfti að sanna sig en um leið og það kom í ljós að 

hún kunni til verka þá var björninn unninn. 

Freyja var í verknámi hjá föður sínum sem starfar sjálfstætt sem smiður. Hún segist 

reikna með að hennar reynsla sé önnur en skólafélaganna sem fóru á samning hjá stóru 

fyrirtækjunum og  

fengu kannski bara leiðinlegu djobbin. Og ég slapp náttúrulega við það. Þú veist ég 

var bara með pabba að þvælast. Að gera alls konar þú veist, gera við hitt og gera við 

þetta. En maður þú veist lærði kannski meira af því.  

Freyja var því í nokkuð vernduðu vinnuumhverfi á sínum verknámstíma, vann með föður 

sínum og sinnti ýmsum viðgerðarstörfum.  

Eir var sú eina af konunum sem var í verknámi hjá einu af þessum stóru fyrirtækjum 

sem kennarar Freyju höfðu ekki sérstaklega mælt með við sína nemendur. Hún lenti að 

minnsta kosti til að byrja með í einhæfu og erfiðu verkefnunum svo sem steypuuppslætti. 

Viðbrigðin voru mikil því Eir hafði haft mjög gaman að náminu í skólanum og smíðavinnunni 

þar. 

Og hérna svo fór maður út á vinnumarkaðinn og fór að vinna og fór í einhvern 

ógeðslegan steypuuppslátt. Að vetri til er ekki gott fyrir konu eins og mig. Ég hef 

bara ekki líkamsburði í að vera úti í frosti eða bera einhverja þunga hluti og eitthvað 

þú veist ég bara ojjj ógeðslegasti tími ævi minnar.  

Vinnuaðstæðurnar höfðu bein áhrif á áhuga Eirar á smíðavinnunni sem hafði heillað hana 

sérstaklega mikið. Seinna fékk Eir sig flutta inn á verkstæði fyrirtækisins og varð hæstánægð 

með þá breytingu. Hún sagðist meðvitað hafa nýtt sér kyn sitt til þess að fá sig flutta. 

og mig langaði svo að fara inn á verkstæði og bara prófa líka. Ég var farin að hugsa 

að það væri kannski meiri vinna fyrir mig heldur en steypuuppsláttur. Ojbara 

[hlátur]. Og hérna og sem sagt, þannig að ég fæ það í gegn. Ótrúlegt. Það voru 

margir margir margir nemar bara í mörg ár á undan mér búnir að spyrja og ég 

náttúrulega notaði þetta að ég væri kvenmaður og þetta myndi henta mér betur.  

Það virtist ekki hafa flækst fyrir henni að nýta kynið sem ástæðu fyrir að fá sig flutta til í starfi 

og vísa í að hún væri ekki eins líkamlega fær um að sinna erfiðu útiverkunum og karlarnir á 
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vinnustaðnum. Vinnuveitandinn tók þeim rökum og Eir fékk ósk sína um að komast í 

innivinnu uppfyllta. 

 Í hinu tvískipta námi sem húsasmíðanemar þurfa að fara í gegnum, þ.e. annars vegar 

innan veggja framhaldsskólans og hins vegar úti á vinnumarkaðnum má búast við 

mismunandi upplifunum nemanna. Innan skólanna upplifðu konurnar yfirleitt góðar móttökur 

og kennslu. Sú sem minnsta snertingu hafði haft við fagið fékk alla þá hjálp frá kennurum 

sínum sem hún þurfti á að halda. Reynsla kvennanna af verknámi var all misjöfn eftir því hjá 

hvers konar fyrirtæki þær unnu. Ein var í vernduðu umhverfi hjá föður sínum á meðan hinar 

þrjár þurftu meira að sanna sig fyrir samstarfsmönnum sínum. Sú sem verstu reynsluna hafði 

af verknámi réði sig til starfa hjá stóru verktakafyrirtæki í byggingaiðnaðinum og lenti í 

steypuuppslætti. Reynsla hennar varð þó jákvæðari þegar hún fékk sig flutta á 

trésmíðaverkstæði sama fyrirtækis. 

 

Líkamlegt erfiði 

Eins og fram kom í lýsingu Eirar frá reynslu hennar af verknámi kallar smíðavinnan, að 

minnsta kosti að hluta til, á líkamlegt erfiði. Eir og Frigg sem báðar höfðu reynsluna af 

útivinnu í íslensku veðurfari voru sammála um að starfið úti við væri slítandi og erfitt. Frigg 

sagðist hafa þurft að byggja upp líkamlegt þrek fyrir uppsláttar- og steypuvinnuna. Hún metur 

stöðuna þannig að „maður gæti ekki verið úti á byggingarstað alla sína ævi. Maður þyrfti 

einhvern tímann heilsufarslega að koma sér kannski inn á skrifstofu”. Enda fór hún fljótt að 

finna fyrir 

alls konar svona kvillum í baki eða herðunum eða eitthvað og var komin til 

sjúkraþjálfara bara til forvarna í rauninni. Svona áður en þetta yrði algjörlega slæmt 

sko. Maður var mikið að vinna í rosalega slæmum stellingum þar sem að 

vinnuþjálfar myndu gjörsamlega bara hrista hausinn sko yfir hvernig maður er að 

beita líkamanum  

Frigg segist hafa fundið að yngri karlmennirnir í faginu hafi hugsað á svipuðum nótum og 

vildi ekki sérstaklega tengja þetta kyni. Hún taldi frekar um að ræða ákveðinn kynslóðamun. 

Líkamlega erfiðið lét hún þó ekki aftra sér frá því að halda áfram í vinnu með 

verknámsmeistaranum sínum bæði í inniverkum sem úti í hinu fjölbreytilega íslenska 

veðurfari. 

Þótt hugsanlega hafi ekki reynt eins mikið á líkamlegan styrk þeirra smiða sem 

störfuðu meira inni við voru þær þó á því að smiðir þyrftu að vera í ágætu formi líkamlega 
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hvort sem þeir væri að störfum inni við eða út við. Gefjun sagðist til dæmis aldrei hafa látið 

sér detta í hug að fara í þetta nám nema að vera sæmilega hraust líkamlega. 

Maður er að bera þunga hluti og, en ég, ég var aldrei í starfinu sko aldrei rakst ég á 

það að ég gæti ekki gert það sem að þeir gætu út af líkamleg eða að þeir hefðu meiri 

líkamlegan styrk til þess að framkvæma eitthvað heldur en ég.  

Hún benti líka á að tækninni hafi verið að fleygja fram, sífellt séu að koma ný verkfæri sem 

auðvelda störfin og byggingarefni að verða léttara. Það væri því engin ástæða til þess að halda 

því fram að konur gætu ekki starfað sem smiðir vegna þess að þær hefðu minni líkamsstyrk en 

karlar. 

Freyja sagði það vera staðreynd að hún væri ekki eins sterk og karlarnir og þyrfti hjálp 

til að lyfta til dæmis plötum. „En ég meina þú veist það skiptir engu máli sko”. Enda benti 

hún á að það reyndi á margt annað í starfinu heldur en styrkleika svo sem nákvæmnisvinnu. 

Hún lagði líka áherslu á að karlar þyrftu ekki síður aðstoð við að lyfta plötum og plönkum 

sama hversu stórir og sterkir þeir væru. 

Það er bara þannig. Og þó að maður sé sko tveir metrar á hæð og 200 kíló þá þarftu 

líka einhvern til að halda plötunni þegar hún kemur úr söginni sko. Það er bara 

þannig og maður þarf ekkert að skammast sín fyrir það.  

Konurnar fjórar viðurkenna allar að líkamlegur styrkur skipti máli í smíðavinnunni. Hann 

skiptir þó misjafnlega miklu máli eftir því hvort störfum er sinnt inni eða úti. Þróun á 

verkfærum og byggingarefnum hefur skipt smiði miklu máli og eins og í svo mörgum öðrum 

störfum þá skiptir einnig máli að samstarfsfólk hjálpist að eins og Freyja bendir til dæmis á. 

 

Fordómar 

Í rótgrónu karlafagi þar sem afar fáar konur hafa komið við sögu er ekki að undra þótt þær 

sem þangað mennta sig búist ekki endilega við góðum móttökum. Segja má að konurnar hafi 

allar fjórar verið viðbúnar því að mæta fordómum í faginu vegna kynferðis síns. Þrjár af 

fjórum töldu sig ekki hafa fundið fyrir neinu slíku í skólanum en allar höfðu þær fengið 

nasaþefinn af fordómum í sinn garð þegar út á vinnumarkaðinn var komið. Engin kvennanna 

vildi þó gera mikið úr þeirri reynslu sinni. Sú sem ef til vill fann mest fyrir fordómum var Eir, 

sú sem hafði reynsluna af erfiðri og einhæfri útivinnu. 

Ég var náttúrulega alltaf á varðbergi yfir því að maður var kona og það var svona 

stundum horft á mann hornauga ... og hérna ég hélt alltaf eins og í, einhvern veginn 

var búin að bíta það í mig að svona eldri menn svona reyndir smiðir uuu [dregur 
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seiminn] einhverjir algjörir naglar úti í skurði búnir að gera þetta í 40 ár og eitthvað 

væru með mesta kjaftinn sko. Og myndu vera pirraðir við mann. En það sem ég 

komst að var að þeir sem voru á mínum aldri þessir litlu tjúváva hundar eins og ég 

kalla þá [hlátur] ... þeir voru alltaf með mesta derringinn og karlrembuna við mig 

sko.  

Samskipti Eirar og eldri mannanna í faginu voru hin bestu og þeir fögnuðu því mjög að fá 

konu í starfsmannahópinn. Hvað varðar yngri mennina mat hún stöðuna þannig að neikvæð 

viðbrögð þeirra stöfuðu fyrst og fremst af samkeppni og metingi. Jafnvel taldi hún þeim hafa 

stafað ógn af sér og þeirri staðreynd að hún gæti sinnt starfi smiðs rétt eins og þeir. Samskipti 

á vinnustað almennt virðast líka hafa áhrif á framkomuna við Eir og hún nefnir að yfir höfuð 

hafi samskiptin á þessum vinnustað verið slæm og einkennst af virðingarleysi og því að gera 

lítið úr vinnufélögunum. Yrði einhverjum á að gera mistök voru þau umsvifalaust gripin á 

lofti viðkomandi til háðungar. 

Fyrsti verkstjórinn sem Eir fékk á verknámsstaðnum var ári eldri en hún. Í fyrstu voru 

samskipti þeirra hin ágætustu en samt dálítið á þann veg að hún upplifði þau þannig að hann 

tæki það ekki alvarlega að hún væri að læra smíðar. Á þessum tíma tók Eir upp samband við 

núverandi kærasta sinn, en hún hafði verið einhleyp áður, og þar með breyttist framkoma 

verkstjórans. 

Og ég fattaði þetta ekki fyrst. Þetta bara gerðist allt í einu. Bara allt í einu var hann 

bara ógeðslega leiðinlegur við mig og var alltaf bara eitthvað svona þú veist, ok ég 

var bara svona meira og meira bara svona hrædd við hann einhvern veginn og ég var 

eiginlega bara orðin svona þunglynd á að fara í vinnuna.  

Hún sagðist hins vegar ekki hafa áttað sig á tengingunni fyrr en vinkona sín hefði bent sér á 

hana síðar. Í náminu sagðist hún líka hafa tekið eftir því að karlkyns samnemendur hennar 

komu öðruvísi fram við hana, einhleypu konuna, en skólasystur hennar sem voru í 

samböndum. Þeir eltu hana eins og hvolpar, eins og hún orðar það, án þess þó að hún hafi 

upplifað það sem kynferðislegt áreiti.  

Það er bara einhvern veginn er eitthvað meira aðdráttarafl eða eitthvað þú veist, það 

er einhvern veginn, ég veit ekki, meina svona eins og með verkstjórann minn hann 

var giftur maður og er það ennþá í dag en er tveggja barna faðir skilurðu. En þetta 

bara, þetta breyttist eitthvað. Þú veist, ekki lengur þessi jiii [sagt með upphrópun] 

sem þú getur strítt og og svona daðrað við eða þú veist ekki daðrað skilurðu ... þegar 

þú ert með öðrum þá tilheyrirðu öðrum manni skilurðu mig og þá má ekki eins 

mikið og svona. Þú veist þannig að þetta var mjög furðuleg uppgötvun.  
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Engin hinna kvennanna virðist hafa orðið fyrir reynslu af þessu tagi en Gefjun nefnir þó 

svipaða upplifun. Áður en hún hóf húsasmíðanámið reyndi hún fyrir sér í byggingaiðnaðinum 

og fannst sá karlaheimur sem mætti henni vera erfiður. 

Þú veist mér fannst þeir svolítið ruddalegir og hérna en ég gafst samt ekkert [upp], 

ég lét ekkert stoppa mig. Ég er nú ekkert að láta hlutina stoppa mig sko ... Það eru 

komnir sko margir karlar saman sko þá getur myndast svona groddaleg svona og 

erfið stemning fyrir konur að vera í. Það er bara þannig. Sérstaklega ef að maður er 

viðkvæmur.  

Í verknámi sínu starfaði Gefjun um tíma á öðrum stað þar sem hún átti mjög góða vinnufélaga 

og vinnustaðamenningin var allt önnur. Vinnuveitandinn var svo ánægður með að hafa fengið 

konur í starfsmannahópinn að hann réði markvisst fleiri konur til starfa. Hún sagðist þó viss 

um að ekki hafi allar konurnar verið jafn ánægðar og nefndi konu sem vann með henni og 

fannst hún rekast meira á og upplifði áreitni frá samstarfsmönnum sínum. 

Þú veist það náttúrulega ef að maður er ekki með einhver þú veist mörk sko sem að 

bara segja „hey!”. Ég allaveganna maður bara, maður þarf að halda þeim mörkum 

mjög skýrum. Og það þú veist út af því að þeir náttúrulega margir karlmenn saman, 

það gerist stundum eitthvað svona þú veist. Það verður eitt bara einhver gredda sem 

myndast þarna á milli þú veist, sérstaklega ef það er komin einhver kona þarna inn í 

einhvern karlaheim. 

Skilaboð Gefjunar til kvenna á karlavinnustöðum eru því að hafa mörkin sín á hreinu og vera 

viðbúnar því að andrúmsloftið geti orðið groddalegt. Eir nefndi einmitt að hún sjálf hefði 

hreinlega ekki haft til að byrja með sjálfstraust til að takast á við þau slæmu samskipti sem 

hún mætti á vinnustað. 

Frigg, sem starfaði með tveimur karlkyns smiðum, sagðist lítið hafa orðið vör við 

fordóma í sinn garð frá öðrum iðnaðarmönnum, verkamönnum eða viðskiptavinum.  

Ég hins vegar uuu [dregur seiminn] lenti ekki beint í þrætum heldur svona rökræðum 

við erlenda iðnaðarmenn. Einn frá [Evrópuland] sem að var hérna bílstjóri á 

steypubíl var oft að koma til okkar þegar við vorum að vinna í [sveitarfélag á 

höfuðborgarsvæðinu] að dæla steypu fyrir okkur. Hann honum fannst það ekki rétt 

að kvenfólk væri í þessu starfi ... Bara eitthvað að vera veikara kynið og hefði ekki 

líkamsburðina til að vinna í svona starfi. Það var hans skoðun.  

Hún virtist ekki taka þetta álit nærri sér og það hafði ekki áhrif á líðan hennar á vinnustaðnum 

enda um að ræða bílstjóra sem ekki var í raun samstarfsmaður hennar heldur tengdist 

afmörkuðu verkefni. 
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Í smíðavinnunni með föður sínum fór Freyja víða um og kynntist ýmsu. Um fordóma 

segir hún „Það er mjög fyndið sko það eru ekki gömlu karlarnir”. Hún segist helst hafa fundið 

fyrir einhverju frá körlum um fimmtugt og velti fyrir sér hvort þeim hafi staðið ógn af henni. 

„En þú veist það skiptir engu máli fyrir mig. Ég náttúrulega bara fór að smíða og þú veist þá 

náttúrulega hættu þeir þessu þú veist”. Freyja skemmti sér sérstaklega vel yfir tilteknu atviki 

þegar hún og faðir hennar voru að vinna við breytingar á gistiheimili. Húseigandinn var á 

staðnum og spyr föður Freyju  

hvort ég geti ekki skokkað niður og búið um rúmin. Og pabbi bara hann sturlaðist 

alveg. Hann brjálaðist bara. Honum fannst hann svo fáránlegur. Mér fannst þetta 

náttúrulega bara fyndið og datt ekki í huga að gera þetta sko.  

Viðkomandi húseigandi lét ekki þar við sitja heldur brjálaðist svo notuð séu orð Freyju vegna 

þess að hún kýttaði ekki eins og hann vildi láta kýtta „en þetta kemur alveg eins út sko. Hann 

bara hélt að ég gæti þetta ekki eða eitthvað”. Virðing viðkomandi viðskiptavinar fyrir 

fagþekkingu Freyju virðist samkvæmt þessu ekki vera mikil fyrst hann annars vegar biður 

hana að hætta í verki til þess að búa um rúm og hins vegar gagnrýnir vinnubrögð hennar þótt 

hann hafi ekki haft iðnnám í byggingaiðnaði á bakinu. 

Athyglin sem konurnar fengu sem smiðir var þó ekki öll á neikvæðu nótunum og 

fannst Freyju athyglin merkileg. „Mér finnst það hrikalega fyndið af því að mér finnst þetta 

ekkert merkilegt sko. Eða þú veist ekki þannig. En já fólk er mjög forvitið eins og þetta hérna 

sé eitthvað bara óeðlilegt sko. Það kom mér miklu meira á óvart heldur en sko námið sjálft og 

kennararnir, það voru bara allir aðrir”. 

Reynsla kvennanna af vinnumarkaðnum er misjöfn og að einhverju leyti hafa þær allar 

fundið fyrir fordómum eða áreitni vegna kyns. Samkvæmt frásögnum kvennanna virðast það 

fremur vera yngri karlar á vinnustöðum sem láta í ljósi athugasemdir en eldri. Það meta þær 

sem samkeppni eða að þær ógni á einhvern hátt körlunum með því að búa yfir sömu þekkingu 

og þeir. Einnig virðist sem samskipti og vinnuandi á vinnustöðunum sem sumar þeirra komust 

í kynni við hafi yfir höfuð ekki verið til þess fallinn að ýta undir góða líðan á vinnustað. Þar 

hafi ríkt samkeppnisandi, ósamstaða og jafnvel groddamennska af einhverju tagi sem konur 

og eflaust margir karlar líka þurfa að hafa mörk og sjálfstraust til að geta tekist á við. Athyglin 

sem beinist að kvenkyns smiðum er þó ekki öll neikvæð. 
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Fjölskylduvænt fag 

Fjölskylduvænleiki er ef til vill ekki það fyrsta sem fólki dettur í hug þegar það hugsar um 

störf húsasmiða. Þær kvennanna sem áttu maka og börn þegar þær ákváðu að hefja nám nefna 

þetta þó sem áhrifaþátt í vali á starfsgrein. 

Áður en Gefjun ákvað að hefja nám í húsasmíði hafði hún starfað í mjög krefjandi 

starfi á sviði lista en því fylgdi mikil vinna ásamt streitu. Þegar hún svo stofnaði fjölskyldu 

vildi hún breyta til og njóta meiri samverustunda með fjölskyldunni. Þá urðu smíðarnar fyrir 

valinu og eftir verknám stofnaði hún fljótlega eigið smíðafyrirtæki til þess að geta betur 

stjórnað eigin vinnutíma fjölskyldunnar vegna. 

Ég bara, fólk var alltaf að hringja í mig og biðja mig um að taka að mér hitt og þetta 

verkefni og og ég hérna var náttúrulega svolítið að taka svona alls konar verkefni í 

kvöldvinnu og svona. Svo náttúrulega bara uuu [dregur seiminn] þú veist, ástæðan 

fyrir því að ég vildi fara að vinna svona reglulegan vinnutíma ég vildi ekki þú veist 

fara, þetta var eiginlega bara orðið of mikið og hérna þannig að ég eiginlega bara 

henti mér út í djúpu laugina.  

Hún sagðist með þessu hafa ætlað að reyna að hafa meiri stjórn á eigin verkefnum en það hafi 

í rauninni verið hugsanavilla. Málin hafi þróast þannig að mikið hafi verið að gera. Stundum 

hafi til dæmis verið erfitt að áætla tíma sem tók að vinna endurbótaverk á húsum þar sem 

eitthvað ófyrirséð gat komið upp á. Fjölskylduvænleikinn reyndist því ekki eins mikill þegar 

upp var staðið og hún hafði reiknað með. 

Þegar Freyja hóf námið í húsasmíðinni var hún með tvö börn. Undir lok námsins átti 

hún svo von á þriðja barninu. Henni fannst smíðastarfið bjóða upp á góðan sveigjanleika og 

sagðist sjálf aldrei hafa unnið fulla vinnu sem smiður heldur tekið að sér verkefni og ráðið sér 

sjálf. Meðan börnin séu í skólanum geti hún sinnt vinnu sinni. Það hafi ekki skapað nein 

vandræði enda hafi fólk oft vantað smið til þess að sinna smærri verkum svo sem að leggja 

parket á eitt herbergi, gera við eldhúsinnréttingar og þess háttar. Þarna hafi því verið um að 

ræða fyrirkomulag sem hentaði einnig viðskiptavinunum. 

Eftir að Eir hafði starfað í verkstæðisvinnu í nokkurn tíma varð hún barnshafandi. Hún 

sagðist hafa mætt miklum skilningi á vinnustaðnum. Vinnuaðstæður hafi ekki verið slæmar 

fyrir barnshafandi konur og samstarfsmenn hennar hafi passað vel upp á hana. Henni var sýnd 

mikil tillitssemi og ekki reyndist erfitt að fá að minnka starfshlutfall tímabundið undir lok 

meðgöngunnar. Gefjun hafði einnig reynslu af því að ganga með barn á meðan hún stundaði 

smíðar. Hún sagðist hins vegar ekki hafa viljað láta viðskiptavini sína vita að hún væri 



 62 

barnshafandi og klæddist því víðum fötum til að fela vaxtarlagið. Það sem hún óttaðist fyrst 

og fremst var að fólk yrði hrætt um hana klifrandi á húsþökum í þessu ástandi. 

Fjölskyldukonurnar sáu góða möguleika í húsasmíðinni til þess að geta sjálfar stjórnað 

sínum vinnutíma með tilliti til þarfa fjölskyldunnar. Misjafnt var þó hvernig þeim gekk að 

framfylgja ætlan sinni. Það virtist þeim ekki hafa verið mikil hindrun að ganga með barn og 

halda áfram störfum. Þær sem sjálfar stjórnuðu sínum verkum gátu hagrætt vinnu og jafnvel 

falið ástand sitt og sú sem vann á smíðaverkstæði mætti miklum skilningi og tillitssemi. 

 

Er framtíð í smíðunum? 

Þegar samtölin fóru fram hafði efnahagskreppa skollið á Íslandi. Þótt ekki væri ætlunin að 

gera hana að sérstöku rannsóknarefni kom hún samt sem áður til umræðu í öllum samtölunum 

að frumkvæði samræðufélaganna þar sem hún hafði haft áhrif á eða var fyrirséð að hún hefði 

áhrif á störf allra smiðanna fjögurra.  

Freyja sem var sjálfstætt starfandi og tók að sér ýmis smáverk eins og hún kallaði það 

hafði nóg að gera þegar uppsveifla var í byggingaiðnaðinum og erfitt var að fá smiði til að 

sinna parketlagningum eða viðhaldi. Hún reiknaði með að þetta myndi breytast þegar á 

kreppuna liði en var ekki á þeim tímapunkti sem samtalið fór fram farin að finna mikið fyrir 

áhrifunum. Gefjun hafði stofnað eigið smíðafyrirtæki fljótlega eftir að hún lauk námi og rekið 

í nokkur ár. Grundvöllur þess rekstrar brást þegar efnahagsástandið versnaði skyndilega. 

Gefjun hafði þá verið í fæðingarorlofi og sá ekki möguleika á því að halda áfram þar sem frá 

var horfið með fyrirtækið. Hún söðlaði því um og fór í háskólanám í félagsvísindum. Bæði 

Frigg og Eir misstu vinnu vegna ástandsins. Eir komst þó nokkuð fljótt aftur í vinnu í sínu 

fagi en Frigg fór að vinna í ótengdu starfi en þó karllægu. 

 Tveir smiðanna, þær Gefjun og Frigg, eru komnar nú þegar út úr faginu og sjá ekki 

fyrir sér að hefja aftur störf við smíðarnar að minnsta kosti ekki í fullu starfi. „Þannig að jú jú 

ég gæti hugsað mér að fara aftur en ekki í 100%”. Þarna vísar Frigg fyrst og fremst í það 

hversu líkamlega slítandi henni fannst starfið vera. Eftir að hún missti vinnuna hóf hún 

háskólanám í byggingatengdri grein en hætti þegar hún áttaði sig á að atvinnuástandið í þeirri 

grein væri svo sannarlega ekki á uppleið heldur. Hún var þó ekki búin að gefa upp á bátinn 

hugmyndir sínar um frekara nám og stefndi á að læra bifvélavirkjun enda búin að „þvælast í 

kringum bifvélaverkstæði” frá því hún var barn. Gefjun var komin í háskólanám þar sem hún 

sá fyrir sér ágæta starfsmöguleika. Henni fannst ólíklegt að hún tæki til við smíðarnar aftur 

sem atvinnu nema háskólanámið veiti henni ekki þá möguleika sem hún reiknaði með. 
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 Eir og Freyja, sem enn voru í störfum sem smiðir horfðu mismunandi augum á 

framtíðina. Freyja stefndi að því að halda áfram að vera sjálfstætt starfandi og taka að sér 

smáverk ef markaður héldist fyrir þess konar þjónustu. Eir hins vegar var farin að horfa til 

frekara náms erlendis. Um smíðarnar sagði hún: „Ég lít ekki á þetta sem framtíðarstarf. Ég 

ætla að læra meira”. Framhaldsnámið sem hún stefndi að var í byggingatengdri grein þar sem 

hún sá fram á að smíðaþekkingin nýttist vel. 

Þrátt fyrir að hafa valið smíðanámið sáu sumar kvennanna smíðar ekki endilega fyrir 

sér sem framtíðarstarf sitt heldur litu að einhverju leyti á námið sem stökkpall inn í annað nám 

eins og til dæmis Eir og jafnvel Gefjun. Hefði atvinnuástand í byggingaiðnaði haldist óbreytt 

hefði Frigg haldið áfram í starfi í einhver ár en vegna líkamlegs álags hefði hún leitað á önnur 

mið fyrr en seinna eins og áður hefur komið fram. Freyja hugsaði smíðastarfið sem hlutastarf 

og ætlar sér að halda því þannig meðan enn er eftirspurn eftir vinnu hennar. 

Efnahagskreppan hafði ófyrirséð áhrif á störf kvennanna þótt þær hafi ekki allar ætlað 

sér að starfa sem smiðir allt þar til yfir lyki. Háskólanám freistaði tveggja, annarrar í skyldri 

grein og hinnar í alls óskyldri. Annars konar karllægt iðnnám var í skoðun hjá þeirri þriðju. Sú 

fjórða sá fyrir sér að halda ótrauð áfram í smíðunum. 

 

4.2 Tölvunarfræðingar 

Námsval 

Nám í tölvunarfræði til BS gráðu er þriggja ára háskólanám sem er í boði við að minnsta kosti 

þrjá háskóla hérlendis. Karlmenn hafa verið í miklum meirihluta þeirra sem sótt hafa í námið í 

gegnum tíðina, þó ekki eins miklum og í húsasmíðinni. Konurnar fjórar sem þátt tóku í 

rannsókninni hafa því þá reynslu að hafa verið í miklum minnihluta í nemendahópnum.  

Hugur allra kvennanna stóð til frekara náms að loknu stúdentsprófi og ýmsir 

möguleikar komu til greina. Hjá Gná stóð valið á milli sálfræði, viðskiptafræði og 

tölvunarfræði, Iðunn valdi á milli verkfræði og tölvunarfræði, Sigyn valdi tölvunarfræðina 

fram yfir sálfræði og hjá Sjöfn stóð valið á milli rafvirkjunar og tölvunarfræði. Konurnar 

fjórar virðast allar hafa átt það sameiginlegt að hafa valið nám í tölvunarfræði fram yfir annað 

nám vegna betri atvinnutækifæra að námi loknu og þar með betri afkomumöguleika. Sigyn 

orðar þetta þannig: 

valið stóð á milli tölvunarfræði og sálfræði og það er svona, ég sá það fyrir mér ég 

gæti komist lengra á vinnumarkaðnum með tölvunarfræðina heldur en sálfræðina ... 

bara eftir BS–nám.  



 64 

Það var því í raun auðvelt fyrir hana að velja á milli þegar atvinnumöguleikar voru hafðir að 

leiðarljósi.  

Í huga fjölskyldukonunnar Sjafnar var það engum vafa undirorpið að tölvunarfræðin 

opnaði tækifæri fyrir vel launuðu starfi í framtíðinni. „Ég er náttúrulega með börn á framfæri 

og fjölskyldu. Ég þarf náttúrulega að hugsa um afkomu mína,” sagði hún. Ástæðan fyrir því 

að Iðunn tók tölvunarfræði fram yfir verkfræði var ekki eingöngu afkomutengd heldur líka sú 

að „það er engin eðlisfræði í tölvunarfræðinni”. Auk þess sá hún tækifæri í því að vera vel 

heima í tölvunarfræði „ég var alveg búin að sjá það fyrir sko að tölvur eru alls staðar og það 

þarf alltaf fólk í öllum fyrirtækjum sem kann á tölvur. Þannig ef þú kannt á tölvur þá ertu 

safe”. Gná tók viðskiptafræði sem aukagrein með tölvunarfræðinni og var jafnvel að velta 

fyrir sér að taka viðskiptafræðina eingöngu. Það sem hins vegar stoppaði hana af var að 

nýnemar í viðskiptafræði voru mörg hundruð en í tölvunarfræði mun færri eða innan við 

hundrað. Í upphafi var hún hins vegar einnig með augastað á námi í sálfræði. Hún telur 

endanlegt námsval sitt hafa litast af þessari staðreynd en líka „að þetta væri praktískara í raun 

og veru”. Atvinnutækifæri og afkomumöguleikar voru því aðal ástæður þess að konurnar 

völdu tölvunarfræði fram yfir annað nám sem þeim gat einnig hugnast að stunda. 

Viðbrögð umhverfisins og fyrri reynsla. Gná virðist hafa verið sú eina af 

tölvunarfræðingunum fjórum sem kom fólki á óvart með námsvali sínu. Hún segir engan hafa 

skilið hvað hún var að gera í þessu námi, fólk hafi frekar reiknað með að hún færi í nám tengt 

ferðaþjónustu svo sem leiðsögumannsnám eða „já eitthvað allt annað heldur en tölvunarfræði 

sko”. Það var samt sem áður ekki þannig að Gná hefði aldrei komið nálægt tölvum áður 

heldur sagðist hún hafa verið mikið í tölvuleikjum þegar hún var yngri og fannst tölvur 

spennandi. Fólk hins vegar sá ekki fyrir sér að námið væri hið rétta fyrir hana. 

 Hinar þrjár fengu allar jákvæð viðbrögð og virtust ekki hafa orðið varar við að fólk 

væri hissa á vali þeirra. Í fjölskyldu Iðunnar var mikil hefð fyrir því að fólk stundaði nám á 

sviði raunvísinda og tölvunarfræðinámið var því ekki úr takti við það. Hún fékk snemma 

áhuga á tölvum og lék sér til dæmis mikið í heimilistölvunni. Strax í framhaldsskóla hafði hún 

valið tölvubraut og háskólanám í tölvunarfræði var því eðlilegt framhald. Sjöfn hafði líka 

sterka tengingu við tölvuheiminn þar sem eiginmaður hennar var búinn að starfa á því sviði 

nokkuð lengi. Þegar hún var að velta fyrir sér að fara í háskólanám fór hún ásamt móður sinni 

á námskynningu í háskólanum sem hún síðar stundaði námið við og fékk mikla hvatningu og 

góðan stuðning við valið frá henni enda var sterk áhersla lögð á það í fjölskyldunni að  

fólk færi í skóla og sækti sér einhverja menntun og hefði eitthvað til þess að flagga. 

Og af því að ég var ekki með annað en stúdentspróf sem er náttúrulega ekki bara 
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neitt í dag að þá var þetta eiginlega orðið dálítið svona „væna mín þú þarft að fara að 

gera eitthvað. Þú þarft að hafa eitthvað til að komast af í lífinu”.  

Valið á tölvunarfræðinni var því litið jákvæðum augum í fjölskyldunni og Sjöfn sagðist ekki 

hafa orðið vör við að það kæmi nokkrum á óvart. Valmöguleikana kennaranám og hjúkrun 

sem fólk hafði oft bent henni á hafði hún ekki áhuga á að skoða því hún sagðist ekki vera 

tilbúin að gefa eins mikið af sér og til væri ætlast í þeim fögum. 

Sigyn hafði enga tengingu við tölvunarfræðiheiminn. Hún sagðist hins vegar vera 

tölvu- og græjukona og þess vegna ekki fengið nema jákvæð viðbrögð við námsvali sínu. Þó 

svo Sigyn hafi ekki lært á tölvur í grunnskóla var til tölva á æskuheimili hennar. Hún var 

óhrædd við að fikta sig áfram „Ef það virkaði ekki eitthvað þá fór maður bara svona aðra leið. 

Grúskaði”. Aðgengi að tölvu ásamt möguleika og þori til að fikta sig áfram skipti því máli 

fyrir val hennar. 

Þótt konurnar hafi allar haft reynslu og nokkra þekkingu á tölvum þegar þær völdu 

tölvunarfræðinámið virðist það ekki vera svo með margar konur að þeirra mati. Iðunn nefnir 

sem dæmi að margar stelpur sem voru með henni í framhaldsskóla hefðu aldrei kveikt á 

tölvum fyrr en þær fengu tölvukennslu í skólanum meðan allir strákarnir hafi eitthvað kunnað 

fyrir sér. Í svipaðan streng tekur Sigyn sem telur að tölvufikti sé meira haldið að strákum en 

stelpum. Þó að sjálfsögðu sé ekki nauðsynlegt að allar konur stundi nám í tölvunarfræði þá 

eru tölvur samt sem áður orðnar það mikilvægt tæki í störfum og einkalífi að það skiptir máli 

að fólk yfirhöfuð sé nokkuð sjálfbjarga í að nýta sér þær. Gná nefnir þetta sérstaklega. 

Ég finn bara á ungum stelpum og svona konum í kringum mig hvað það er 

ofboðslega mikilvægt að að hérna vera, hvað á ég að segja, svona reiðfærar á tölvur 

sko ... Ég þekki bara jafnöldrur mínar í dag sko sem að eru bara hreinlega einhvern 

veginn að dragast mjög hratt aftur úr af því að þær höfðu ekki trú á þessu.  

Hún hefur reynslu af því að kenna grunnskólanemendum forritun sem valgrein og fannst 

athyglisvert að í nemendahópunum voru aldrei stelpur á meðan strákarnir flykktust að til að 

læra forritun.  

Í tölvunarfræðináminu er kennd mikil stærðfræði sem gjarnan er haldið fram að höfði 

síður til stúlkna en drengja. Tölvunarfræðingarnir fjórir eru allir áhugasamir um stærðfræði en 

telja jafnframt að sú námsgrein geti stoppað konur af og fælt þær frá því að leggja stund á 

nám í tölvunarfræði. Sjöfn sagði: 

Stelpur þurfa ekkert að vera neitt lakari í stærðfræði heldur en strákar. Þetta er bara 

spurning einhvers staðar á einhverju tímabili þá gerist þetta einmitt, þær einhvern 

veginn missa máttinn, áhugann, trúna á sjálfar sig.  
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Sjöfn telur líka mögulegt að fáar konur sæki í námið vegna þess að þær viti ekki hvað felst í 

því og sjái fyrir sér að tölvunarfræðingar skríði um gólf með snúrur og kapla í hönd og tengi 

við netið. Á meðan uppsveifla var í tölvunarfæðiheiminum sagðist Gná hafa orðið vör við að 

foreldrar ýttu dætrum sínum út í nám í tölvunarfræði fyrst og fremst vegna góðra 

atvinnumöguleika. Áhuginn hafi ekki endilega verið til staðar hjá þeim sjálfum. Ástandið í 

þjóðfélaginu nú geti því haft þau áhrif að konum fækki enn meira í tölvunarfræðideildum 

háskólanna. 

 Fyrir tölvunarfræðingana fjóra skipti máli við val á háskólanámi að þeir höfðu reynslu 

af því að umgangast tölvur þótt mismikið væri og að því leyti ógnaði þeim ekki að læra 

tölvunarfræði. Þær voru allar áhugasamar um stærðfræði. Það sem hafði síðan úrslitaáhrif um 

námsvalið voru atvinnumöguleikar að námi loknu og möguleikar á góðri afkomu. Konurnar 

töldu að það sem yfirleitt gæti hindrað konur í því að velja nám í tölvunarfræði væri lítil 

tölvuþekking og hræðsla við stærðfræði. Þá nefndu þær einnig að eftir að efnahagskreppan 

skall á séu minni atvinnumöguleikar enn einn þátturinn sem fælt geti konur frá námi í 

tölvunarfræði. Gná nefndi að hún hefði orðið vör við meðan hún var í námi að ungar stelpur 

sæktu í tölvunarfræðina vegna þrýstings frá foreldrum og þar hefðu það fyrst og fremst verið 

góðar atvinnuhorfur að námi loknu sem hafi verið aðalhvatinn. 

 

Námið 

Síðustu árin hefur mikill fjöldi nemenda hafið nám í tölvunarfræði og kennslan gjarnan farið 

fram í stórum fyrirlestrasölum. Fyrir þá sem eru að hefja háskólanám getur það reynst nokkuð 

fráhrindandi og jafnvel ógnvekjandi. Í byrjun fannst Gná námið mjög erfitt og enn að loknum 

fyrstu miðannarprófum sagðist hún hafa spurt sig á hverjum morgni hvað hún væri að gera 

þarna.  

Þetta var alveg hræðilegt sko. Sérstaklega þegar sko, þegar maður sko umm telur sig 

sæmilega hæfan í kollinum sko. Að vera svo að mæta þarna einhverjum 

viðfangsefnum bara daglega sem maður stóð eiginlega pínulítið á gati með stöðugt.  

Samt höfðaði námið til hennar ekki síst stærðfræðin og forritunin. Það atvik sem braut ísinn 

að hennar mati var að kennari sem kenndi hópnum hvatti nemendur til að spyrja í tímum og 

velkomið væri að spyrja um hvað sem var. Gná lét til skarar skríða fyrir framan fullan 

fyrirlestrarsal. „Og ég man það þegar ég var búin að sitja í fjórar vikur þá rétti ég upp hendi 

og spurði „Spilarðu á píanó?” [hlátur]”. Eftir þetta sagðist hún hafa fengið önnur viðbrögð frá 
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skólafélögum sínum og sagðist meta það þannig að sjálfsbjargarviðleitni kvenna í karlahópi 

skipti gríðarlegu máli.  

 Sigyn upplifði námið líka erfitt í byrjun og ákvað að fara tvisvar sinnum á fyrsta árið 

til þess að ná grunninum betur. Í hennar huga var ekkert annað í stöðunni. „Mér fannst bara 

betra að fá að skilja það þú veist”. Sjöfn fannst námið vissulega erfitt en taldi það samt sem 

áður mýtu að nám í tölvunarfræði væri erfiðara en annað nám. Vissulega væri það erfitt en 

það væri annað nám einnig til dæmis í hjúkrunarfræði. Hún var ákveðin í að láta erfiðið ekki 

stöðva sig „kannski af því að ég var líka búin að ákveða þetta væri besti kosturinn”. Iðunn var 

sú eina kvennanna sem ekki upplifði námið sem erfitt á neinum tímapunkti. Hún og hinar 

stelpurnar sem voru með henni í námi héldu mikið hópinn og unnu saman verkefni og af því 

hafi verið mikill stuðningur. „Ja náttúrulega af því að þetta eru fáar stelpur að þá hópast 

maður saman með þeim ... Ég held að engin af okkur hafi verið eitthvað að spá í að við 

værum í einhverju strákanámi”. Hinar sem mættu tímabundnum hindrunum létu þær samt 

ekki stöðva sig í því að ljúka námi. 

 Mikill meirihluti kennara, rétt eins og nemenda, í tölvunarfræði er karlar. Iðunn hafði 

einn kvenkennara en var síður en svo ánægð og taldi hana hafa verið leiðinlegasta og lélegasta 

kennarann. Á tölvubrautinni í framhaldsskóla hafði Iðunn líka haft kvenkennara og hún er 

einnig á því að sú kona hafi ekki valdið hlutverki sínu og hreinlega ekki kunnað nóg til að 

kenna.  

Gná hefur sjálf reynslu af kennslu á tölvur og það er hennar reynsla að erfitt sé fyrir 

konur að kenna á tölvur, sérstaklega þó körlum.  

Þeim fannst í raun og veru hérna oog [dregur seiminn] kemur svona, ég veit það 

ekki, kannski hef ég upplifað einhverntíman minnimáttarkennd. Að fólki fyndist 

vont að maður kynni eitthvað sem það kynni sko ekki, kannski öðruvísi ef það væri 

karlmaður. Og þetta mæta inn í tíma og „hvað ætlar þú að fara að kenna okkur?” 

Skilurðu? Auðvitað eru það pínu fordómar sem að sko kannski skipta ekki máli en 

kannski karlmaður hefði ekki mætt.  

Velta má því fyrir sér hvort reynsla Iðunnar af kvenkennurum í tölvunarfræði er að einhverju 

leyti lituð af mögulegu umtali annarra nemenda, ef til vill karla, um konu í faginu. Það væri 

þá í anda viðhorfsins sem Gná lýsti í sinni kennslureynslu „hvað ætlar þú að fara að kenna 

okkur?”. Þó gæti einnig verið að svo illa hafi viljað til að báðar þær konur sem kenndu henni 

hafi ekki reynst starfi sínu vaxnar.  

Vinnubrögð kynjanna. Samkvæmt reynslu tölvunarfræðinganna er munur á vinnulagi 

kvenna og karla sem stunda nám í tölvunarfræði. Gná segir til að mynda að konurnar hugsi 



 68 

um fleira en eitt í einu á meðan karlarnir nái einbeitingunni og einbeittari hugsun á verkefnin. 

Í tilfelli Iðunnar hópuðust konurnar í bekknum saman og unnu iðulega saman sín verkefni. 

Gná sagði slíkt líka hafa verið algengt meðal sinna skólafélaga en hún hins vegar hafi valið að 

vinna frekar með körlunum vegna þess  

að ég fann að hinar sem að voru einhvern veginn, voru kannski tvær og tvær saman, 

þær, þetta, það var einhvern veginn miklu erfiðara þeim. Heldur en að fá að fljóta 

svolítið með strákunum.  

Iðunn hafði hins vegar góða reynslu af því að vinna verkefnavinnu í hópi kvenna og fannst 

mikill stuðningur af því. Hennar reynsla er líka að konur séu vandvirkari en karlar. Hún 

nefndi dæmi um ritun kóða sem þarf að vera aðgengilegur þegar komið er að honum aftur, 

hugsanlega einhverjum árum eftir að hann var fyrst ritaður. Þetta útheimtir góða uppsetningu 

og hún sagði konurnar oft ganga frá á þann hátt að kóðinn sé skipulega upp settur með 

athugasemdum og þess háttar sem gerir aðkomuna aðgengilega og auðvelda.  

[Við] erum ekki að reyna að sanna okkur og gera gera þetta eins flókið og hægt er. 

Þannig að þeir [karlkyns nemendurnir] eru mjög mikið í því að finna eee [dregur 

seiminn] sem sagt flóknustu aðferðirnar til þess að gera einhvern einfaldan hlut.  

Þetta segir hún einkenna vinnubrögð kynjanna og konur hugsi meira um að skila frá sér 

skiljanlegum verkefnum á meðan körlunum sé alveg sama bara ef dæmið gengur upp og reyni 

jafnvel að finna sem flóknastar aðferðir til að gera einfalda hluti. Allt til þess að sýna hversu 

klárir þeir séu. Upplifun Gnáar á mismunandi vinnubrögðum er á svipuðum nótum en hún mat 

stöðuna þannig að strákarnir hafi ekki getað beðið eftir að setjast niður og hefjast handa á 

meðan hún til dæmis vildi fyrst hugsa um grindina og gera þarfagreiningu. „Við vildum sko 

vera búnar svolítið að analísera sko verkefni á meðan þeir sko voru stöðugt að reka sig á 

vegna þess að þeir höfðu ekki pælt í upphafinu og byrjuðu bara”. Þetta telur hún vera 

gegnumgangandi vinnubrögð í tölvunarfræðigeiranum, jafnt í námi sem störfum. 

 Bæði Sigyn og Sjöfn sögðust vera einfarar og vilja helst vinna einar en höfðu þó báðar 

þá reynslu að aðrar konur sem voru með þeim í námi hafi unnið vel saman. Sjöfn nefndi sem 

dæmi skólasystur sína sem fluttist til bæjafélags á Austurlandi og fékk leyfi til að stunda 

námið þaðan. Aðrar skólasystur hefðu tekið að sér að senda henni gögn og glósur úr 

kennslustundum til þess að hún hefði möguleika á að fylgjast með. Sú kona náði að klára 

námið og þakkar Sjöfn það fyrst og fremst því hversu viljugar skólasysturnar voru að styðja 

hana í náminu. 
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Forritun. Hluti af tölvunarfræðináminu er forritun. Sjöfn sagðist aldrei hafa náð 

nægilega góðum tökum á forrituninni heldur brölt og krafsað sig áfram í henni. Í dag metur 

hún stöðuna þannig að það geti verið henni til hindrunar á vinnumarkaði. 

Það er alltaf verið að auglýsa eftir einhverjum hugbúnaðarsérfræðingum og 

tölvunarfræðingum og eitthvað svoleiðis. Það kannski er kannski það eina sem ég sé 

eftir stundum. Það er að hafa ekki haldið aðeins betur utan um forritunina.  

Hefði hún gert það myndi hún frekar treysta sér til að sækja um umræddar stöður. 

Þó svo Sigyn hafi náð góðum tökum á forritun hefur hún samt sem áður ekki unnið við 

hana eftir brautskráningu. Það kemur heim og saman við hugmynd Gnáar um að sjaldgæft sé 

að konur endist lengi í forritun þar sem þeim líki betur að vinna við aðra þætti innan 

greinarinnar sem ekki kalli á eins mikla yfirlegu og einstaklingsvinnu. 

Nokkuð algengt virðist hafa verið að karlkyns samnemendur kvennanna fjögurra hafi 

þekkt nokkuð til forritunar áður en þeir hófu nám og þeir jafnvel verið búnir að fikta sig 

áfram. Þetta átti hins vegar ekki við um konur í náminu nema í undantekningartilvikum. Gná 

telur ástæðuna vera að „þeir þora miklu meira að prófa á meðan við höldum okkur til baka og 

viljum læra á réttan máta sko”. Þetta geri það að verkum að staða kynjanna er ójöfn í náminu, 

að minnsta kosti til að byrja með en síðan jafnist staðan þegar líður á námið og konurnar hafa 

öðlast meiri reynslu. 

Flestar kvennanna upplifðu námið erfitt að minnsta kosti í byrjun. Þær létu það þó ekki 

stoppa sig og fundu hver sína leið út úr erfiðleikunum hvort sem það var að taka fyrsta árið 

tvisvar sinnum eða spyrja kjánalegrar spurningar til að brjóta ísinn. Sú sem ekki virtist lenda í 

erfiðleikum vann náið með stelpnahópnum sem var samtíða henni í námi. Langflestir kennara 

kvennanna voru karlar en þær fáu konur sem kenndu virðast ekki hafa átt upp á pallborðið hjá 

nemendum. Ein kvennanna sem sjálf hefur reynslu af kennslu taldi erfitt fyrir konur að kenna 

á tölvur, sérstaklega körlum. Konurnar upplifðu mismunandi vinnubrögð kynjanna í námi. 

Konurnar vilji hugsa málið frá grunni á meðan karlarnir drífi sig af stað og reyni jafnvel að 

finna sem flóknastar leiðir að markinu. Samvinna meðal kvennemenda virtist vera konum 

gagnleg ef þær kusu að vinna í hóp. Forritun var sú námsgrein innan tölvunarfræðinnar þar 

sem karlar virtust koma inn með reynslu fremur en konur. Ein kvennanna taldi það sér til 

trafala á vinnumarkaði að hafa ekki lagt sig betur eftir forrituninni á meðan önnur hafði aldrei 

starfað við forritun eftir útskrift og taldi konur endast stutt í þeim verkum. 
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Fordómar – athygli 

Engin kvennanna fjögurra velti því sérstaklega fyrir sér þegar þær sóttu um námið í 

tölvunarfræði að meirihluti nemenda væri karlar. Reyndar virtust sumar jafnvel ekki hafa velt 

því heldur sérstaklega fyrir sér meðan á náminu stóð. Þeirra á meðal var Iðunn sem sagði: 

„Sko mér einhvern veginn finnst þetta ekki vera eitthvað svona spes ... var ekkert að spá í 

hvort þetta væri eitthvað eiginlegt strákanám eða eða eitthvað”. Konurnar höfðu mismikið velt 

fyrir sér kynjavinkli á náminu en í öllum tilvikum komu fram athugasemdir sem snertu 

mismunandi sýn eða nálgun kynjanna að þeirra mati. 

Konurnar sjálfar töldu sig ekki hafa orðið fyrir misrétti vegna kyns í 

tölvunarfræðináminu en ein gat þó gefið dæmi af öðrum konum í náminu sem fundið höfðu 

fyrir fordómum af hálfu kennara. Með Iðunni í námi voru fjórar stelpur sem vildu vinna 

forritunarverkefni saman sem hópur. Kennari þeirra, karlmaður, var ekki alveg á því og vildi 

að minnsta kosti fá einn strák í hópinn „af því að hann var alveg viss um að þær gætu þetta 

ekki”. Konurnar voru að sjálfsögðu ósáttar og höfðu sitt í gegn á endanum. Þær lögðu sig 

síðan fram við að gera verkefnið sem best og sanna það að konur væru ekki síðri forritarar en 

karlar „og hann varð að viðurkenna það að þetta var bara með bestu verkefnum sem hann 

hafði fengið. Þannig að hann varð að éta það ofan í sig”. Þarna sýndu konurnar hæfni sína og 

lögðu sig sérstaklega fram til þess að verða viðurkenndar sem fullgildir nemendur. 

Gná sagðist hafa upplifað það í sínum hópi að vinsælt væri að hafa konur með í 

hópvinnuverkefnum. Hún vann gjarnan með karlkyns samnemendum sínum og fannst hún 

finna fyrir því að þeir væru mun duglegri að draga aðra að landi heldur en konurnar. Milli 

kvennanna hafi frekar ríkt samkeppni „og þá í því formi hver glósaði flottast”. Hún nefnir 

einnig að hún hafi fundið fyrir að fólk upplifði minnimáttarkennd gagnvart henni sem lýsti sér 

í því að „fólki fyndist vont að maður kynni eitthvað sem það kynni sko ekki” eitthvað sem 

hún telur að hefði mögulega verið öðruvísi gagnvart karlmanni. „Auðvitað eru það pínu 

fordómar sem að sko kannski skipta ekki máli en kannski karlmaður hefði ekki mætt”. Hér má 

til dæmis vísa í reynslu hennar af því að kenna karlmönnum á tölvur eins og áður hefur verið 

lýst. Einnig fannst henni hún upplifa að fólki fyndist hún pínu skrýtin og sérvitur og telur að 

þær lýsingar eigi við um margar konur sem útskrifast úr tölvunarfræði. Nördastimpill hefur 

lengi loðað við tölvunarfræðinga og við það kannast konurnar. „Ég hugsa það sé svolítið til í 

því að við séum svolítið svona einræn einhvern veginn,” sagði Sigyn. Iðunn tekur í svipaðan 

streng og segir að nördastimpillinn hafi bæði verið á strákum og stelpum í náminu „Auðvitað 

vorum við umkringdar nördum en við erum náttúrulega þannig séð nördar líka”.  
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 Sjöfn sagðist fyrst og fremst hafa jákvæða reynslu af því hvað fólki fyndist um námið 

hennar og upplifði að litið væri upp til hennar vegna menntunarinnar í tölvunarfræði. 

 Konurnar töldu sig ekki hafa mætt miklum fordómum í námi en ein þeirra nefndi 

dæmi af samnemendum sínum sem var vantreyst af kennara vegna kyns. Reynsla annarrar var 

að vinsælt hefði verið hjá karlkyns nemendum að hafa konur með í verkefnavinnu og hennar 

reynsla var að góður stuðningur væri af slíkri samvinnu. Nördastimpil könnuðust konurnar 

við og að auki fannst einni litið upp til sín vegna menntunarinnar. 

 

Fjölskyldukonur í námi 

Sú eina af konunum fjórum sem var búin að stofna fjölskyldu þegar hún hóf nám í 

tölvunarfræði var Sjöfn. Hún tók þriggja ára nám á fjórum árum til þess að geta sinnt 

fjölskyldunni. Þegar hún hóf nám var þar einnig önnur kona sem var með fjölskyldu. 

Hún var svona karakter sem að sem hellti sér alveg í þetta og hún náði mjög góðum 

tökum á því sem hún var að gera. En en það kom svo mikið niður á fjölskyldunni. 

Og barnið alveg sko það það hérna höndlaði það ekki alveg. Og þá þá bara skrúfaði 

hún fyrir sko og hætti bara.  

Sjöfn var hörð á því að svona hefði aldrei farið hjá karlmanni. Reynsla Gnáar er svipuð en 

hún taldi nokkrar konur hafa hætt námi vegna fjölskylduaðstæðna. Námið hafi kallað á mikla 

vinnu, daga og nætur, og það hafi verið mörgum fjölskyldukonum ofviða og þær flosnað upp 

úr námi. Karlarnir hafi meira getað sinnt náminu eingöngu þótt þeir hafi verið komnir með 

fjölskyldur á meðan fjölskyldukonurnar tóku námið á lengri tíma og létu heimilið ganga fyrir. 

Gná taldi sjálfstraust, þrjósku og þrautsegju hafa einkennt þær fjölskyldukonur sem héldu 

áfram þrátt fyrir mikið álag. 

 Einungis ein kvennanna hafði stofnað fjölskyldu þegar hún hóf nám en það hafði áhrif 

á námsframvindu hennar á þann hátt að hún fór hægar í gegn en vaninn var. Þær tvær konur 

sem komu inn á þetta efni í samtölunum töldu fjölskylduábyrgð kvenna meiri en karla og það 

yrði stundum til þess að þær hættu námi. 

 

Kynjaskipting á vinnustöðum 

Tölvunarfræðingar sinna fjölbreytilegum verksviðum á vinnumarkaði. Athyglisvert er að 

reynsla kvennanna af vinnumarkaðnum eftir brautskráningu er yfirleitt sú að töluverð 

verkaskipting sé milli kynjanna. Gná er sú sem mest hefur velt fyrir sér kynjasjónarmiðum í 
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námi sínu og störfum. Hún byrjaði að vinna með náminu strax á fyrstu önninni. Þau voru 

fjögur saman skólafélagarnir sem réðu sig til starfa á sama staðinn, þrír karlar og hún.  

Það var svona pínu slegist um mig inn í hópana [starfshópa á vinnustaðnum] af því 

að það var bara uuu [dregur seiminn] sko það var svona orðin pínu mýta að 

strákarnir myndu endast styttra. Þeir þyrftu sko, við hefðum meira þol og þrautseigju 

að koma okkur inn í hlutina á meðan strákarnir væru bara á spretthlaupi og þyrftu 

bara stöðugt eitthvað nýtt.  

Síðar þegar Gná hafði lokið námi og var alfarið komin út á vinnumarkaðinn hóf hún störf hjá 

nokkuð stóru fyrirtæki í tölvubransanum. Hún sagðist hafa tekið eftir því að konur væru frekar 

settar í skýrslu- og áætlanagerð ásamt gerð handbóka. Að hennar mati voru þetta skítverkin. 

„Það var enginn annar sem að nennti að gera þetta og þá var þetta fínt fyrir mig”. Á meðan 

voru karlarnir að sinna forritun og vélbúnaði. Hún sagðist einnig hafa tekið eftir því að í 

viðurkenningarskyni fyrir að hafa tekið að sér handbókagerðina hafi konur gjarnan fengið 

verkefnisstjóratitla. Karlarnir hafi hins vegar lítið verið að velta sér upp úr titlum. Þeir „vildu 

bara vera að vinna sko”. Reynsla Gnáar er einnig sú að konur hafi gjarnan verið látnar sinna 

villuprófunum á hugbúnaði sem karlmennirnir forrituðu vegna þess að þeir hafi ekki nennt að 

leggja sig eftir nákvæmnisvinnu. 

Fyrirtækið var deildaskipt og kynjahlutfallið mjög mismunandi eftir deildum. Í 

þjónustudeildinni var yfirgnæfandi hluti kvenna en í kerfisdeildinni þar sem forritunin fór 

fram sagði Gná kynjahlutfallið hafa verið nokkuð jafnt en 

þegar ég hugsa það núna að við sem að vorum hérna, stór hluti af kvenfólkinu eða 

bara mestur hluti af kvenfólkinu, við vorum alltaf að forrita á móti eitthvað frá 

bönkunum. Í viðmótinu sem sagt. Á meðan karlarnir í deildinni voru meira í í sko að 

forrita á móti vélunum þú veist baklandi okkar sko. Ég hafði ekki spáð í þetta áður.  

Samkvæmt þessari lýsingu virðist sem verkaskipting hafi jafnvel verið milli kynjanna innan 

forritunarinnar. Konurnar forrituðu á móti viðskiptavinunum og karlarnir á móti vélunum. 

Þrátt fyrir að hafa uppgötvað þetta var Gná samt sem áður á því að mannleg samskipti höfði 

mun frekar til kvenna, þær þurfi að hafa fleira fólk í kringum sig og veljist þess vegna 

hugsanlega í þjónustustörfin hjá tölvufyrirtækjunum. 

Þetta rímar við reynslu Sigynjar sem hefur starfað í þjónustuveri tölvufyrirtækis frá 

því fljótlega eftir að hún lauk námi. Hún sagðist vera þjónustulunduð og bjóst ekki við öðru 

en að halda áfram að sinna beinni þjónustu við viðskiptavini fyrirtækisins. „Mannlegu 

samskiptin, þau þarna gefa manni svo mikið”. Hún telur þjónustuna þó alls ekki eiga við allar 

konur. Sigyn er ekki eins meðvituð um kynjaskiptinguna á vinnustaðnum og Gná. Hún vill 
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ekki gera mikið úr kynjaskiptingu í störfum innan fyrirtækisins en nefnir þó nokkrar mjög 

karllægar deildir þar, sem sé tæknideildirnar. Reynsla Iðunnar af verkaskiptingu kynjanna á 

vinnumarkaðnum var svipuð og Sigynjar. Hún sagðist ekki hafa orðið vör við hana og taldi 

kynin hafa dreifst jafnt á verkefni og deildir fyrirtækisins sem hún starfaði hjá. Hún tók þó 

fram að í forrituninni hafi verið ein kona í starfi með mörgum körlum. Iðunn segir hátt hlutfall 

af kvenkyns tölvunarfræðingum í sinni deild. 

Þetta er alveg alveg í rauninni jöfn skipting á á hverju við erum sko, það eru þeir 

sem eru sko hérna forritarar. Og svo erum við í sem sagt hérna svona vef 

vefforrituninni, svona í framendanum. Það er í rauninni alveg, það eru alveg stelpur í 

báðum hópunum, já en við erum færri heldur en strákarnir. En það er þetta er alveg, 

þetta er, það eru engar maður finnur ekkert fyrir því að það sé eitthvað kynjaskipt.  

Hér lýsir hún svipaðri verkaskiptingu innan forritunarinnar eins og Gná en upplifir hana samt 

sem áður öðruvísi en hún. 

Sjöfn hefur lítið starfað sem tölvunarfræðingur eftir að hún lauk námi fyrir utan 

þátttöku í rannsóknarverkefni með einum af kennurum sínum. Í því starfi sem hún sinnir í dag 

er menntun hennar nýtt í þágu vinnustaðarins þótt ekki sé hún metin til launa sem slík. Um 

þetta er hún meðvituð en segist ekki vera ósátt. 

[Ég] veit ég er ráðin inn þó ég sé bara sem sagt skrifstofumanneskja þannig séð. Þá 

ráða þeir mig inn út á þetta nám. Af því að þeir hafa hugsað sér og eru að vinna í í 

sem sagt svona gagnavinnslu. Þannig að þeir eru held ég að hugsa sér gott til 

glóðarinnar að fá ódýrari starfsmann.  

Launamunur. Eins og lýsing Sjafnar hljómar virðast vinnuveitendur hennar vera 

meðvitaðir um að þeir séu að ráða tölvunarfræðing í skrifstofustarf en nýta menntunina samt 

sem áður án þess að hika. Þetta leiðir hugann að launamuni kynjanna. Á meðan Gná vann hjá 

sínum fyrsta vinnuveitanda að námi loknu kom upp umræða um launamun. Fyrirtækið hafði 

stefnu um launaleynd en samkomulag náðist um að trúnaðarmaður fengi leyfi til að fara yfir 

launaupplýsingar.  

Og hérna það var víst bara algjört áfall. Það voru til dæmis konur sem voru búnar að 

vinna í tíu til fimmtán ár sem að voru sko á helmingi lægri launum en strákar sem 

komu inn sko sex mánuðum áður.  

Úr þessu var bætt en Gná nefnir að á þenslutíma tölvunarfræðinnar hafi verið mikið um 

yfirboð í launum og að fyrirtæki hafi verið að lokka til sín starfsmenn annarra fyrirtækja með 

boði um hærri laun. 
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Og hérna. Það var bara af því að markaðurinn var að kalla á, ef þú ætlar að ná í 

starfsmenn þá þarftu að borga þeim nógu há laun. En það var ekkert gert fyrir þá 

sem voru fyrir.  

Að hennar mati voru það frekar karlarnir sem voru tilbúnir að freista gæfunnar á meðan 

konurnar mátu aðra þætti meira svo sem sveigjanleika í vinnu og tryggð við vinnustaðinn sem 

aftur á móti virðast ekki hafa verið metin til launa.  

 Vinnustaðir tölvunarfræðinga virtust vera kynjaskiptir þótt ekki virtist alltaf vera 

auðvelt að koma auga á það. Það endurspeglaðist í upplifunum sumra kvennanna sem lýstu 

kynjaskiptingu í störfum en sáu hana samt sem áður ekki sjálfar. Sú sem meðvituðust var kom 

auga á að mismunandi verkefnum var haldið að konum og körlum og að í 

viðurkenningarskyni fyrir að taka að sér handbókarvinnu og aðra slíka vinnu sem ekki var hátt 

skrifuð fengju konur gjarnan titla. Titlarnir virtust þó ekki skila sér í launaumslög kvennanna 

heldur sýndi það sig á vinnustað hennar að kynbundinn launamunur var mikill og helgaðist ef 

til vill af því að karlar voru tilbúnir að stökkva í störf í öðrum fyrirtækjum væru í boði betri 

laun á meðan konurnar héldu tryggð við fyrirtækin en nutu þess ekki í launum. 

 

Er framtíð í tölvunarfræði? 

Tölvunarfræði er fremur ungt fag og konurnar því tæplega haft margar eldri konur í 

tölvunarfræðistétt sem fyrirmyndir. Sigyn hefur sérstaklega orð á þessu en hún hafði á sínum 

vinnustað tækifæri til að vinna með mörgum konum á fimmtugs- og sextugsaldri sem 

menntaðar voru tölvunarfræðingar.  

Mér fannst það bara æði. Það er svo gaman að hafa þú veist, vita af svona eldri 

konum sem hafa farið í þetta ... Já mér fannst það mjög skemmtilegt og finnst og 

dáist að þeim þú veist fyrir að vera að starfa ennþá í hérna svona erfiðu fagi. Þá 

hefur það örugglega verið ennþá karllægara en það er í dag.  

Hún upplifði það sem hvetjandi þátt að á vinnustaðnum séu fyrirmyndir, konur komnar yfir 

miðjan aldur, sem rutt hafa brautina fyrir þær yngri. Þannig gat hún séð fyrir sér framtíð í 

faginu og að hægt sé að eldast í starfi. 

Tölvunarfræðigeirinn hefur ekki farið varhluta af áhrifum efnahagskreppunnar enda 

hafði hann verið í mikilli uppsveiflu árin og jafnvel áratugina áður. Þær af 

tölvunarfræðingunum sem tóku þátt í rannsókninni og voru í störfum í fagi sínu þegar kreppan 

skall á héldu sínum störfum þrátt fyrir hagræðingu og uppsagnir í fyrirtækjunum sem þær 

störfuðu hjá. Þetta voru Iðunn og Sigyn. Sjöfn hafði ekki náð að ráða sig til starfa sem 
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tölvunarfræðingur nema í tímabundið verkefni eftir brautskráningu og sá ekki fram á að það 

gæti orðið á næstunni meðal annars vegna samdráttar í greininni. Gná hafði verið komin út á 

aðrar brautir fyrir kreppu en sá ekki fram á að leiðin til baka væri einföld vegna ástandsins. 

Auk þess nefndi hún að mikil og ör framþróun í tölvuheiminum kallaði á gríðarlega yfirlegu 

og stöðuga endurmenntun ef fólk ætlaði sér ekki að úreldast.  

Að hafa eldri fyrirmyndir í starfi virkaði hvetjandi fyrir eina kvennanna og hún gat þar 

með séð sjálfa sig eldast í faginu. Efnahagskreppan hafði áhrif á alla tölvunarfræðingana að 

því leyti að uppsagnir voru í fyrirtækjunum sem tvær þeirra starfa við og hinar tvær sem ekki 

voru við störf í faginu sáu ekki að endurkoma væri möguleg á næstunni. Þá hafði mikil 

framþróun í faginu einnig áhrif á möguleikann á að hefja aftur störf í tölvugeiranum. 

 

4.3. Hvað er sameiginlegt/ólíkt í reynslu smiðanna og tölvunarfræðinganna? 

 
SMIÐIRNIR SAMEIGINLEGT TÖLVUNARFRÆÐINGARNIR 

Lengri leið að námsvalinu. Ánægja með námsval. Nokkuð bein leið að námsvali. 

Námsval tengt áhuga á 

sköpun, líkamlegri vinnu og 

fjölskylduvænleika. 

Flestar einhverja tengingu við 

fögin. 

Valið afkomutengdara en hjá 

smiðunum. 

Telja sig vera „strákastelpur”. Hagnýtt nám. Upplifðu óbeina fordóma. 

Líkamlegt erfiði í starfi. Milli tvítugs og þrítugs þegar 

nám var valið. 

Mismunandi vinnubrögð 

kynjanna. 

Mættu fordómum á 

vinnumarkaði. 

Stuðningur frá fjölskyldu og 

vinum við valið. 

Mismunandi áhugasvið 

kynjanna. 

Meðvitaðar um að þær væru 

að fara inn í karlagrein. 

Þurftu að sanna sig. Veltu ekki sérstaklega fyrir sér 

að þær væru að fara í 

karlagrein. 

 Efnahagskreppan hafði áhrif á 

starfsmöguleika. 

Námið ekki fjölskylduvænt. 

  Verkaskipting í störfum. 

 

2. tafla. Reynsla, líkt og ólíkt. 

 

Reynsla húsasmiðanna og tölvunarfræðinganna var að mörgu leyti ólík enda um að ræða ólíkt 

nám og störf, þ.e. iðnnám og háskólanám. Ýmislegt var þó líkt í reynslu kvennanna allra. 
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Allar voru þær til að mynda ánægðar með námsval sitt. Hjá smiðunum virtist leiðin hafa verið 

lengri að hinu endanlega námsvali. Þær voru allar búnar að prófa almennt bóknám í 

framhaldsskólum áður en þær á endanum ákváðu að læra húsasmíði þá allar komnar yfir 

tvítugt, þ.e. yfir hinn hefðbundna framhaldsskólaaldur. Ein megin ástæða þess að húsasmíði 

varð fyrir valinu var að námið væri hagnýtt. Tölvunarfræðingarnir hins vegar fóru nokkuð 

beina leið að sínu námi. Allar luku þær stúdentsprófi og stefndu á meira nám eftir það. Um 

ýmislegt var að velja en á endanum varð tölvunarfræðin ofan á hjá þeim öllum vegna þess að 

þær töldu námið hagnýtt og bjóða upp á góða tekju- og atvinnumöguleika að námi loknu.  

Að finna rétta námið var stór áfangi. Tölvunarfræðingurinn Sjöfn sagðist strax hafa 

fundið sig í náminu „kannski af því að ég var líka búin að ákveða [að] þetta væri besti 

kosturinn”. Húsasmiðurinn Eir upplifði létti þegar hún var loksins búin að finna námið sem 

hana langaði virkilega í eftir að hafa reynt fyrir sér á bóknámsbraut og hætt í skóla. „Það var 

ógeðslega góð tilfinning. Vá hvað það var góð tilfinning,” lýsir hún. Allar konurnar sem þátt 

tóku í rannsókninni voru á svipuðum aldri þegar þær völdu námið í húsasmíði og 

tölvunarfræði. Þær yngstu voru rétt rúmlega tvítugt og þær elstu komnar rétt um þrítugt. Þetta 

á við um konur í báðum fögunum.  

Konurnar áttu það allar sameiginlegt að hafa fengið góðan stuðning frá fjölskyldu og 

vinum með námsvalið. Sumar urðu varar við að þær kæmu fólki á óvart en í tilvikum annarra 

virtist svo vera sem valið væri í eðlilegu samhengi við fyrra nám eða störf og kæmi því ekki á 

nokkurn hátt á óvart. Nám í tölvunarfræði var til dæmis í rökréttu framhaldi af stúdentsnámi 

Iðunnar á tölvubraut auk þess sem mikil hefð var innan fjölskyldu hennar að sækja sér 

háskólamenntun í raungreinum. Freyja sem var dóttir smiðs og „búin að bara vera að þvælast í 

kringum” smíðar frá barnæsku taldi námsval sitt vera í beinu samhengi við þá reynslu sína og 

því enginn gert athugasemdir við val hennar. Þrír smiðanna lýstu sér sem strákastelpum og 

töldu það m.a. hafa valdið því að þær fengu fyrst og fremst góð viðbrögð við námsvalinu frá 

öðrum. 

Sumar kvennanna skelltu sér þó í nám sem þær höfðu litla sem enga tengingu við eða 

þekkingu á. Má þar nefna húsasmiðinn Eir sem ekkert þekkti til í greininni en var rekin áfram 

af sköpunarþrá. Viðbrögð umhverfisins voru þó jákvæð að hennar mati. Helst var það faðir 

hennar sem sjálfur var iðnaðarmaður í matvælaiðnaði sem ekki var ánægður með valið en 

ástæðan var ekki sú að Eir væri að sækja í karllægt nám heldur fremur að laun iðnaðarmanna 

væri ekki nægilega góð. Gná var sú tölvunarfræðinganna sem fékk neikvæðust viðbrögð við 

námsvali sínu þar sem fólki fannst hún eiga að stunda nám og starfa í allt annars konar geira. 
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Bæði húsasmíði og tölvunarfræði eru karllægar náms- og starfsgreinar en um það voru 

konurnar mismeðvitaðar eða létu sig það mismiklu máli varða. Smiðirnir voru vel með á 

nótunum hvað þetta varðar og gerðu sér góða grein fyrir því hversu fáar konur hafa stundað 

nám og starfað í greininni. Það létu þær þó ekki stöðva sig í að velja það sem þær hefðu áhuga 

á að læra og starfa við. Tölvunarfræðingarnir virtust ekki hafa velt eins mikið fyrir sér 

kynjaskiptingu í námi og störfum. Vissulega urðu þær varar við að í náminu var yfirgnæfandi 

meirihluti samnemenda þeirra karlar en það virðist þó ekki hafa skipt þær máli. Smiðirnir 

bjuggust við að mæta fordómum enda vel meðvitaðar um að þær væru að sækja inn á 

hefðbundið svið karla en tölvunarfræðingarnir veltu því ekki sérstaklega fyrir sér að þær væru 

að fara í nám þar sem meirihluti nemenda er karlar. 

 Smiðirnir kynntust kynjafordómum fyrst og fremst þegar út á vinnumarkaðinn kom en 

tölvunarfræðingarnir töldu sig lítið hafa orðið varar við slíkt. Gná tók þó eftir tilhneigingu til 

að konur og karlar fengju mismunandi verkefni innan tölvunarfræðinnar. Þá varð hún einnig 

vör við mikinn kynbundinn launamun á vinnustað. Allar þurftu konurnar á einn eða annan hátt 

að sanna að þær kynnu til verka og væru hæfar. 

Svo virðist sem reynsla kvennanna hafi verið sú að fremur sé viðurkennt að konur 

sæki háskólanám þar sem meirihluti nemenda er karlar heldur en iðnnám. Ef til vill skiptir þar 

máli að iðnnámið er líkamlegra en háskólanámið. Kynjamisrétti er þó að finna í báðum 

greinum þótt ef til vill sé það faldara í háskólastéttinni. Enginn tölvunarfræðinganna upplifði 

til dæmis að beint væri sagt við þær að konur ættu ekki að læra eða starfa við tölvunarfræði 

heldur voru skilaboðin frekar óbeinni og þær ef til vill meðtóku þau ekki þótt þau búi í reynslu 

þeirra og hafi komið fram í samtölunum. Hér má til dæmis nefna karlkennara sem hafði ekki 

trú á að hópur kvenkyns nemenda í tölvunarfræði gæti leyst verkefni án karlmanns og 

verkaskiptingu á vinnustöðum sem virtist svo vel falin að konurnar greindu hana ekki sem 

slíka þótt þær segðu í raun frá henni. Í smíðabransanum komu fordómarnir ef til vill beinna 

fram og fólust í skoðunum steypubílstjóra sem sagði hreint út að konur ættu ekki að vera 

smiðir eða brutust fram í mynd samkeppni af hálfu ungra smiða. Þá má jafnvel segja að 

konurnar sjálfar hafi mismunandi sýn á það hvort og hversu miklu líkamlegur styrkur skipti 

máli í smíðavinnunni. 

 Bæði tölvunarfræði og húsasmíði voru fög sem nutu góðs af uppsveiflu í 

efnahagslífinu og urðu því fyrir miklum áhrifum af niðursveiflunni. Konurnar allar, það er 

bæði tölvunarfræðingarnir og smiðirnir voru vissar um að þjóðfélagsástandið hefði áhrif á 

ásókn kvenna í fögin tvö vegna minnkandi atvinnumöguleika. 

 



 78 

4.4.Samantekt 

Húsasmiðir 

Konurnar voru allar komnar yfir tvítugt þegar þær völdu námið í húsasmíði. Áður höfðu þær 

reynt fyrir sér í bóknámi af ýmsu tagi án þess að finna sig í því og ljúka námi. Námsvalið 

þegar kom að húsasmíðinni var ekki tilviljanakennt heldur litu þær á það sem hagnýtt nám eða 

tækifæri til að skapa eitthvað. Þrjár kvennanna höfðu einhverja innsýn í starf smiða. Þegar 

kom að valinu á smíðanáminu voru konurnar allar á þeim stað í lífinu að þær vildu ljúka námi. 

Aðstandendur kvennanna höfðu ekki neikvæðar athugasemdir við námsval þeirra sem ef til 

vill skýrist af því að flestar þeirra skilgreina sig sem strákastelpur. Sú eina sem upplifði það að 

fólk setti spurningamerki við námsval hennar sagði það ekki hafa verið vegna kyns heldur 

fremur að fólki fyndist hún frekar eiga heima í námi tengdu listum. 

Í hinu tvískipta námi sem húsasmíðanemar þurfa að fara í gegnum, þ.e. annars vegar 

innan veggja framhaldsskólans og hins vegar úti á vinnumarkaðnum má búast við 

mismunandi upplifunum nemanna. Innan skólanna upplifðu konurnar yfirleitt góðar mótttökur 

og kennslu. Sú sem minnsta snertingu hafði haft við fagið fékk alla þá hjálp frá kennurum 

sínum sem hún þurfti á að halda. Reynsla kvennanna af verknámi var all misjöfn eftir því hjá 

hvers konar fyrirtæki þær unnu. Ein var í vernduðu umhverfi hjá föður sínum á meðan hinar 

þrjár þurftu meira að sanna sig fyrir samstarfsmönnum sínum. Sú sem verstu reynsluna hafði 

af verknámi réði sig til starfa hjá stóru verktakafyrirtæki í byggingaiðnaðinum og lenti í 

steypuuppslætti. Reynsla hennar varð þó jákvæðari þegar hún fékk sig flutta á 

trésmíðaverkstæði sama fyrirtækis. 

Konurnar fjórar viðurkenna allar að líkamlegur styrkur skipti máli í smíðavinnunni. 

Hann skiptir þó misjafnlega miklu máli eftir því hvort störfum er sinnt inni eða úti. Þróun á 

verkfærum og byggingarefnum hefur skipt smiði miklu máli og eins og í svo mörgum öðrum 

störfum þá skiptir einnig máli að samstarfsfólk hjálpist að. 

Reynsla kvennanna af vinnumarkaðnum er misjöfn og að einhverju leyti hafa þær allar 

fundið fyrir fordómum eða áreitni vegna kyns. Samkvæmt frásögnum kvennanna virðast það 

fremur vera yngri karlar á vinnustöðum sem láta í ljósi athugasemdir en eldri. Það meta þær 

sem samkeppni eða að þær ógni á einhvern hátt körlunum með því að búa yfir sömu þekkingu 

og þeir. Einnig virðist sem samskipti og vinnuandi á vinnustöðunum sem sumar þeirra komust 

í kynni við hafi yfir höfuð ekki verið til þess fallinn að ýta undir góða líðan á vinnustað. Þar 

hafi ríkt samkeppnisandi, ósamstaða og jafnvel groddamennska af einhverju tagi sem konur 

og eflaust margir karlar líka þurfa að hafa mörk og sjálfstraust til að geta tekist á við. Athyglin 

sem beinist að kvenkyns smiðum er þó ekki öll neikvæð. 
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Fjölskyldukonurnar sáu góða möguleika í húsasmíðinni til þess að geta sjálfar stjórnað 

sínum vinnutíma með tilliti til þarfa fjölskyldunnar. Misjafnt var þó hvernig þeim gekk að 

framfylgja ætlan sinni. Það virtist þeim ekki hafa verið mikil hindrun að ganga með barn og 

halda áfram störfum. Þær sem sjálfar stjórnuðu sínum verkum gátu hagrætt vinnu og jafnvel 

falið ástand sitt og sú sem vann á smíðaverkstæði mætti miklum skilningi og tillitssemi. 

Efnahagskreppan hafði ófyrirséð áhrif á störf kvennanna þótt þær hafi ekki allar ætlað 

sér að starfa sem smiðir allt þar til yfir lyki. Háskólanám freistaði tveggja, annarrar í skyldri 

grein og hinnar í alls óskyldri. Annars konar karllægt iðnnám var í skoðun hjá þeirri þriðju. Sú 

fjórða sá fyrir sér að halda ótrauð áfram í smíðunum. 

Tölvunarfræðingar 

Fyrir tölvunarfræðingana fjóra skipti máli við val á háskólanámi að þær höfðu reynslu af því 

að umgangast tölvur þótt mismikið væri og að því leyti ógnaði þeim ekki að læra 

tölvunarfræði. Þær voru allar áhugasamar um stærðfræði. Það sem hafði síðan úrslitaáhrif um 

námsvalið voru atvinnumöguleikar að námi loknu og möguleikar á góðri afkomu. Konurnar 

töldu að það sem yfirleitt gæti hindrað konur í því að velja nám í tölvunarfræði væri lítil 

tölvuþekking og hræðsla við stærðfræði. Þá nefndu þær einnig að eftir að efnahagskreppan 

skall á væru minni atvinnumöguleikar enn einn þátturinn sem fælt gæti konur frá námi í 

tölvunarfræði. Ein nefndi að hún hefði orðið vör við meðan hún var í námi að ungar stelpur 

sæktu í tölvunarfræðina vegna þrýstings frá foreldrum og þar hefðu það fyrst og fremst verið 

góðar atvinnuhorfur að námi loknu sem hafi verið aðal hvatinn. 

Flestar kvennanna upplifðu námið erfitt að minnsta kosti í byrjun. Þær létu það þó ekki 

stoppa sig og fundu hver sína leið út úr erfiðleikunum hvort sem það var að taka fyrsta árið 

tvisvar sinnum eða spyrja kjánalegrar spurningar til að brjóta ísinn. Sú sem ekki virtist lenda í 

erfiðleikum vann náið með stelpnahópnum sem var samtíða henni í námi. Langflestir kennara 

kvennanna voru karlar en þær fáu konur sem kenndu virtust ekki hafa átt upp á pallboðið hjá 

nemendum. Ein kvennanna sem sjálf hafði reynslu af kennslu taldi erfitt fyrir konur að kenna 

á tölvur, sérstaklega körlum. Konurnar upplifðu mismunandi vinnubrögð kynjanna í námi. 

Konurnar vilji hugsa málið frá grunni á meðan karlarnir drífi sig af stað og reyni jafnvel að 

finna sem flóknastar leiðir að markinu. Samvinna meðal kvennemenda virtist vera konum 

gagnleg ef þær kusu að vinna í hóp. Forritun var sú námsgrein innan tölvunarfræðinnar þar 

sem karlar virtust koma inn með reynslu fremur en konur. Ein kvennanna taldi það sér til 

trafala á vinnumarkaði að hafa ekki lagt sig betur eftir forrituninni á meðan önnur hafði aldrei 

starfað við forritun eftir útskrift og taldi konur endast stutt í þeim verkum. 
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Konurnar töldu sig ekki hafa mætt miklum fordómum í námi en ein þeirra nefndi 

dæmi af samnemendum sínum sem var vantreyst af kennara vegna kyns. Reynsla annarrar var 

að vinsælt hefði verið hjá karlkyns nemendum að hafa konur með í verkefnavinnu og hennar 

reynsla var að góður stuðningur væri af slíkri samvinnu. Nördastimpil könnuðust konurnar 

við og að auki fannst einni litið upp til sín vegna menntunarinnar. 

Einungis ein kvennanna hafði stofnað fjölskyldu þegar hún hóf nám en það hafði áhrif 

á námsframvindu hennar á þann hátt að hún fór hægar í gegn en vaninn var. Þær tvær konur 

sem komu inn á þetta efni í samtölunum töldu fjölskylduábyrgð kvenna meiri en karla og það 

yrði stundum til þess að þær hættu námi. 

Vinnustaðir tölvunarfræðinga virtust vera kynjaskiptir þótt ekki virtist alltaf vera 

auðvelt að koma auga á það. Það endurspeglaðist í upplifunum sumra kvennanna sem lýstu 

kynjaskiptingu í störfum en sáu hana samt sem áður ekki sjálfar. Sú sem meðvituðust var kom 

auga á að mismunandi verkefnum var haldið að konum og körlum og að í 

viðurkenningarskyni fyrir að taka að sér handbókarvinnu og aðra slíka vinnu sem ekki var hátt 

skrifuð fengju konur gjarnan titla. Titlarnir virtust þó ekki skila sér í launaumslög kvennanna 

heldur sýndi það sig á vinnustað hennar að kynbundinn launamunur var mikill og helgaðist ef 

til vill af því að karlar voru tilbúnir að stökkva í störf í öðrum fyrirtækjum væru í boði betri 

laun á meðan konurnar héldu tryggð við fyrirtækin en nutu þess ekki í launum. 

Að hafa eldri fyrirmyndir í starfi virkaði hvetjandi fyrir eina kvennanna og hún gat þar 

með séð sjálfa sig eldast í faginu. Efnahagskreppan hafði áhrif á alla tölvunarfræðingana að 

því leyti að uppsagnir voru í fyrirtækjunum sem tvær þeirra störfuðu við og hinar tvær sem 

ekki voru við störf í faginu sáu ekki að endurkoma væri möguleg á næstunni. Þá hafði mikil 

framþróun í faginu einnig áhrif á möguleikann á að hefja aftur störf í tölvugeiranum eftir hlé. 

 

Samanburður 

Ýmsa sameiginlega þætti má finna í reynslu smiðanna og tölvunarfræðinganna þótt annað hafi 

verið ólíkt m.a. vegna þess að nám húsasmiða er iðnnám á framhaldsskólastigi sem byggir að 

hluta á verknámi og nám tölvunarfræðinga er háskólanám sem fyrst og fremst er akademískt. 

Samandregið má segja að niðurstöðurnar séu þær að konur sem stunda nám í karllægum 

greinum mæti gjarnan hindrunum en mismiklum þó eftir eðli þess náms sem þær stunda. 

Þannig urðu húsasmiðirnir sem sinna líkamlegri störfum meira varir við beina fordóma heldur 

en tölvunarfræðingarnir. Meðal tölvunarfræðinga finnst þó meiri verkaskipting milli kynjanna 

heldur en húsasmiðirnir upplifðu. 
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5. kafli. Umræður 
 

Í þessum kafla er leitast við að ræða niðurstöður rannsóknarinnar og máta þær við 

rannsóknarspurninguna Hver er reynsla kvenna af námi og starfi sem telst óhefðbundið fyrir 

kyn þeirra? Það er gert út frá þeim meginþemum, rauðu þráðum, sem fram komu í samtölum 

við meðrannsakendur. Niðurstöður mínar skoða ég í samhengi við niðurstöður annarra 

rannsókna á svipuðu efni. Í kaflanum máta ég einnig kenningar Walby um kynjakerfið við þá 

þætti sem fram koma í reynslu kvennanna. 

 

5.1. Húsasmiðir 

Námsval 

Eins og tölur Hagstofunnar sýna eru karlar meirihluti þeirra sem læra iðngreinar hér á landi 

(Hagstofa Íslands, 2010c: 14–15). Í ljósi þess hversu verkaskipting kynjanna var rótgróin í 

íslensku samfélagi var þess heldur ekki að vænta að konur færu í miklum mæli að sækja í 

hefðbundnar karlagreinar þrátt fyrir að frá árinu 1911 hafi konur og karlar haft sama rétt til 

náms og embætta (Erla Hulda Halldórsdóttir, 1989: 73–74). Fyrsta íslenska konan til að læra 

iðn lauk sveinsprófi árið 1907 (Jón Ólafur Ísberg, 2004: 34) en það var ekki fyrr en undir lok 

20. aldar að nokkrar konur voru orðnar félagar í íslenskum trésmiðafélögum (Eggert Þór 

Bernharðsson og Helgi M. Sigurðsson, 1999: 440; Helgi Guðmundsson, 2005: 74). 

 En hvað er það sem fær konur til að velja sér nám í húsasmíði? Í rannsókn minni lýstu 

konurnar ýmsum ástæðum. Af þeim fjórum konum sem ég ræddi við átti ein föður sem er 

húsasmiður og það hafði augljóslega mikil áhrif á námsval hennar. Hún þekkti vel til starfsins 

og þeirra möguleika sem þar var að finna. Önnur átti afa sem var húsasmiður og hafði sem 

barn komið mikið á verkstæði hans þótt hún hafi á þeim tíma ekki endilega séð fyrir sér að 

nema og starfa við smíðar. Hinar tvær höfðu ekki beinar tengingar við húsasmiði og hafði 

önnur aldrei komist í tæri við smíðaverkstæði meðan hin hafði hjálpað afa sínum við 

sumarbústaðarsmíði og haft gaman af því að brasast í ýmsu verklegu. Í íslenskum 

rannsóknum hefur komið fram að sterkur áhrifaþáttur í námsvali iðnnema sé að synir séu að 

feta í fótspor feðra (Gestur Guðmundsson, 1993: 65). Hér má að einhverju leyti heimfæra það 

upp á dætur og barnabörn. Í rannsókn Byrd (1999: 8) kemur fram að konur sem hún ræddi við 

og höfðu farið á námssamning í húsasmíði lýstu því að ástæða námsvalsins hafi verið áhugi á 

því að vinna úti, vinna með höndunum og vinna með timbur. Svipað kom fram í rannsókn 
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Olofsson (2003: 5) en þar kom fram að konurnar töldu mikilvægt að fá að vinna með 

höndunum og líkamanum. Þessu lýsa Eir og Frigg sérstaklega. Það sem Eir sá spennandi við 

húsasmíðanámið var skapandi þátturinn og einnig sá hún fyrir sér að útivinnan væri 

áhugaverð. Frigg lýsti einnig þörf sinni og áhuga á að vinna með líkamanum. 

 Athyglisvert er að engin kvennanna fór í húsasmíðanám strax að loknum grunnskóla 

heldur voru þær allar komnar vel yfir tvítugt þegar þær ákváðu að fara í námið og allar búnar 

að prófa bóklegt framhaldsskólanám án þess að ljúka því. Þetta kemur heim og saman við 

niðurstöðu rannsóknar Mastekaasa og Smeby (2008: 199) sem sýnir að þeir nemendur sem 

velja óhefðbundið nám miðað við kyn taki ákvarðanir um námsval síðar en þeir nemendur 

sem velja hefðbundið. Þetta kveikir einnig vangaveltur um hvort aukinn þroski og ef til vill 

sjálfstæði sem fæst með hærri aldri hjálpi ungu fólki að hugsa eftir óhefðbundnari brautum en 

áður og kjarkur þeirra til að velja nám sem ekki er hefðbundið fyrir kyn þeirra sé meiri. Ef til 

vill væri því ástæða til að seinka því að ungmenni hefji nám í iðgreinum eigi að takast að 

brjóta niður þá kynjamúra sem þar er að finna. Væntanlega hefur reynslan af fyrra námi sem 

ekki virðist hafa höfðað til kvennanna nógu mikið til að þær lykju því hafa mótað áhuga 

þeirra á að finna nám sem þær gætu hugsað sér að ljúka og væri auk þess hagnýtt nám. 

 

Viðbrögð umhverfisins 

Konurnar fengu allar jákvæð viðbrögð við námsvali sínu og virtust ekki koma vinum og 

ættingjum sínum mikið á óvart. Þær þrjár sem lýstu sér sem strákastelpum, þ.e. Freyja, Frigg 

og Eir, nefna að valið hafi engum komið á óvart sem þekkti þær jafnvel þótt Eir hefði enga 

reynslu eða tengingu haft við smíðar af neinu tagi. Gefjun er sú eina sem ekki fékk eingöngu 

jákvæð viðbrögð vina og ættingja en að hennar mati snerist það ekki um kyn heldur frekar að 

hún væri ekki týpan í fagið og fólki fannst hún ætti frekar að vera í listtengdu námi. Konur 

sem tóku þátt í rannsókn Olofsson (2003: 6) sögðu aðra ekki hafa orðið hissa á námsvali 

þeirra enda höfðu þær margar áhugamál sem ekki eru endilega hefðbundin áhugamál kvenna 

auk þess sem þær höfðu valið óhefðbundnar leiðir innan grunnskóla.  

Ekki kom fram í samtölunum hvort hvatning móður eða föður var ólík en í rannsókn 

Mastekaasa og Smeby (2008: 199) kemur fram að konur sem velja dæmigert karlanám fá 

jafnmikla hvatningu frá feðrum sínum og karlar sem velja dæmigert karlanám. Þetta telja þeir 

benda til þess að karllægar námsgreinar séu hærra metnar en kvenlægar námsgreinar.  
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Námið 

Húsasmiðirnir í rannsókninni lýsa tvennskonar reynslu af námi sínu, annars vegar tengdri 

skólanum og hins vegar tengdri reynslu af verknámi. Í rannsókn Olofsson (2003: 4) kemur 

fram að konurnar sem hún ræddi við upplifðu námið í skólanum yfirleitt á jákvæðan hátt. Það 

sama má segja um konurnar í minni rannsókn. Þær lýsa yfirleitt góðum og hjálpsömum 

kennurum og góðum anda meðal nemenda. Náminu í skólanum lýsa þær sem skemmtilegu.  

Þegar hins vegar kemur að verknáminu er lýsing á reynslunni ekki eins góð hjá öllum 

konunum. Freyja var í verknámi hjá föður sínum og hafði ekki yfir miklu að kvarta. Frigg og 

Gefjun voru á frekar smáum vinnustöðum í sínu verknámi og eftir að hafa sýnt fram á hæfni 

sína var þeim vel tekið og voru ánægðar í sínu verknámi. Þessi reynsla Friggjar og Gefjunar 

að þurfa að sanna hæfni sína kemur heim og saman við niðurstöður í rannsókn Þórðar 

Kristinssonar (2003: 72) um reynslu karlkyns hjúkrunarfræðinga sem þurftu að sanna að þeir 

væru hæfir. Það var fyrst og fremst Eir sem fann mikinn mun milli reynslunnar í skólanum og 

verknámi. Hún fór á samning hjá stóru byggingafyrirtæki og var sett til starfa við nýbyggingar 

þar sem hún upplifði einhæf verkefni og vondan vinnuanda. Meðvituð nýtti hún sér kyn sitt til 

að fá sig flutta í innivinnu á vegum sama fyrirtækis og þar var andinn betri og verkefnin 

skemmtilegri að hennar mati. Í rannsókn Olofsson (e.d.: 21–22) um reynslu kvenna í 

byggingaiðnaði kemur fram að sumar kvennanna hafi lýst verknámstímanum sem erfiðum 

tíma og þær hafi orðið fyrir áfalli við að koma út á skítuga og líkamlega erfiða vinnustaði. 

Olofsson telur þær konur sem áður hafi þekkt til greinarinnar t.d. í gegnum föður eða ættingja 

hafi átt meiri möguleika á að takast á við slíkt. Það getur mögulega átt við um konurnar í 

minni rannsókn þar sem Eir hafði enga reynslu eða kynni af húsasmíði áður en hún kom í 

námið og upplifði síðan verknámstímann verst. Hins vegar getur þar einnig spilað inn í 

mismunandi fyrirtæki sem konurnar voru á verknámssamningum hjá og því erfitt að fullyrða 

nokkuð. 

 

Líkamlegt erfiði 

Í rannsókn Olofsson (e.d.: 9) kemur fram að það er ekki aðeins þannig að karlar séu normið 

meðal smiða heldur séu það líkamlega sterkir karlar. Konurnar í rannsókn hennar voru 

yfirleitt á því að þær réðu líkamlega við starfið en töldu einnig að til þess að starfa í 

byggingaiðnaði yrði fólk að hafa góðan líkamlegan styrk. Þessu eru konurnar í rannsókn 

minni sammála og Gefjun benti t.d. á að hún hefði aldrei farið í húsasmíðanámið hefði hún 

ekki verið sæmilega hraust líkamlega. Konurnar fjórar telja þó líkamlegan styrk skipta 
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mismunandi miklu máli eftir því hvort starfað er innivið eða útivið við smíðar. Útivinnan sé 

meira líkamlega krefjandi þar sem verðurfar spili þar einnig inn í. Freyja taldi engan smið svo 

vel á sig kominn líkamlega að hann þyrfti ekki aðstoð við verk. Frigg mat stöðuna þannig að 

vegna líkamlegs álags gæti hún ekki unnið úti á byggingastað alla ævi og það viðhorf taldi 

hún ekki tengt kyni sínu heldur væri það frekar kynslóðabundið. Hún hafi fundið að yngri 

karlkyns smiðir hugsuðu á svipuðum nótum. Það rímar við það sem fram kemur í rannsókn 

Olofsson (2003: 8) en hún átti von á að konurnar lýstu jafnvel meiri kröfum um líkamlegan 

styrk en þær þrátt fyrir allt gerðu. Hún komst jafnframt að því að það sem konunum þótti verst 

við starfið voru líkamlegt umhverfi ásamt streitu og tímapressu. Olofsson sagðist ekki hissa á 

því þar sem líkamlegt álag í byggingaiðnaði sé of mikið fyrir karlana líka. Konur sem tóku 

þátt í rannsókn Nordquist og Wijk (2008: 52) töldu að huga þurfi að vinnuvistfræði til þess að 

húsasmíði geti hentað öllum, jafnt konum sem körlum. Miðað við lýsingar Friggjar gæti það 

átt vel við. 

 

Fordómar 

Eir sem lenti á vondum vinnustað í verknámi sínu lýsir mestu erfiðleikunum í samskiptum við 

vinnufélaga, sérstaklega þá yngri sem hún taldi að stafaði ógn af því að hún gæti sinnt starfi 

smiðs rétt eins og þeir. Eldri mennina sagði hún hafa tekið sér vel og þeir hafi fagnað því að 

fá konu í starfsmannahópinn. Þetta kemur einnig fram hjá hinum konunum þremur þ.e. að 

fordómar og athugasemdir komi frekar frá yngri körlum en eldri. Þessi reynsla er í samræmi 

við það sem fram kemur hjá Byrd (1999: 14) en konurnar í hennar rannsókn töldu eldri karla 

hafa tekið betur á móti sér en þá yngri, hugsanlega vegna þess að eldri karlarnir voru öruggari 

með sig og fannst þeim ekki eins ógnað af návist kvennanna. Nordquist og Wijk (2008: 50–

51) segja konur bera sönnunarbyrðina þegar kemur að því að sýna fram á hæfni til að takast á 

við störf í því karllæga umhverfi sem smíðarnar eru. Það kemur einnig fram hjá Freyju sem 

segja má að hafi látið verkin sanna merkin þegar hún mætti fordómum í vinnu og sýndi fram á 

að hún kynni til verka. 

 Byrd (1999: 17) telur þau vandkvæði sem sérstaklega mæta konum í byggingaiðnaði 

vera mikla athygli, kynferðislega áreitni og mismunun ásamt því sem þær bregðist neikvætt 

við vinnustaðaanda sem einkennist af vanvirðingu. Konurnar í minni rannsókn nefna ekki 

kynferðislega áreitni beint en þó kemur fram hjá t.d. Gefjun að karlaheimurinn í 

byggingaiðnaðinum sé svolítið ruddalegur og konur þurfi að setja mörk. Eir upplifði breytingu 

á framkomu yfirmanns síns við sig eftir að hún eignaðist kærasta. Í náminu var hún einhleyp 
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og varð þá vör við mikla athygli frá karlkyns samnemendum sínum án þess að hún túlkaði 

hana sem kynferðislega. Svipað var svo uppi á teningnum með umræddan yfirmann en þegar 

hún eignaðist kærasta breyttist það til hins verra og má ef til vill líkja við einelti eða 

kynbundið áreiti. Upplifun af slæmum vinnuanda kemur einnig fram hjá Eir sem fannst mikið 

virðingarleysi ríkja í samskiptum samstarfsfólks meðan hún var í útivinnu á byggingarstað og 

lítið gert úr verkum annarra og mikið gert úr mistökum. 

 

Fjölskylduvænt fag 

Reynsla fjölskyldukvennanna í minni rannsókn er sú að vinna við húsasmíði geti fallið vel að 

fjölskyldulífi, kannski sérstaklega ef unnið er sjálfstætt. Freyja valdi að taka að sér ýmis 

smáverk fyrir fólk meðan börnin hennar voru í skólanum. Þar hafi verið um að ræða 

fyrirkomulag sem bæði hentaði henni og viðskiptavinum hennar. Gefjun fór út í að stofna 

fyrirtæki og tók að sér alls kyns smíðaverkefni sem gjarnan vildu vinda upp á sig og verða of 

mikil fyrir hennar smekk og þar með varð fjölskylduvænleikinn minni en til stóð. Olofsson 

(e.d.: 11, 16) segir rannsókn sína hafa leitt í ljós að karlar og konur störfuðu á mismunandi 

sviðum innan byggingaiðnaðarins. Fáar konur væri t.d. að finna við nýbyggingar og næstum 

önnur hvern kona starfaði sem einyrki. Þetta telur hún ef til vill mega skýra með því að konur 

hafi ekki áhuga á nýbyggingum og velji því annars konar verkefni svo sem þjónustu, viðhald 

og viðgerðir. Þar kemur fjölskylduvænleiki einnig mögulega til skjalanna þar sem slík vinna 

eykur yfirleitt möguleikana á að ákveða uppbygginguna í vinnunni sem og vinnutíma. 

 

Er framtíð í smíðunum? 

Tvær af þeim fjórum konum sem ég ræddi við voru ekki lengur starfandi við smíðar og sáu 

ekki fyrir sér að hefja störf á þeim vettvangi aftur. Í báðum tilvikum var það fyrst og fremst 

samdráttur í byggingaiðnaði sem orsakaði brotthvarfið úr faginu. Hinar tvær sem enn voru við 

störf í smíðum horfðu mismunandi augum til framtíðar. Freyja sá fyrir sér áframhaldandi 

sjálfstæða vinnu við ýmis minni smíðaverk en Eir var farin að horfa til frekara náms í 

byggingatengdri grein. Í raun má segja að einungis ein kvennanna hafi frá upphafi litið á 

smíðarnar sem sitt framtíðarstarf, þ.e. Freyja sem vissi nákvæmlega hvað hún var að fara út í. 

Í upphafi náms má segja að Frigg hafi haft stefnuna á að gera smíðar að sínu framtíðarstarfi en 

vegna hins líkamlega erfiðis fór hún að huga að öðrum möguleikum fljótlega. Hinar tvær, 

Gefjun og Eir, litu meira á smíðanámið sem hagnýtt þrep á leið sinni að frekara námi. Í 

norskri rannsókn þar sem skoðað er brotthvarf úr byggingaiðnaði kemur fram að stór hópur 
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kvenna og karla sjái ekki framtíð fyrir sér í starfsgreininni (vitnað til í Olofsson, 2003: 18). 

Helsti munurinn sé hins vegar að karlarnir staldri heldur lengur við en konurnar. Nýleg 

rannsókn sýnir einnig að fyrst og fremst séu það ungu karlarnir sem hætta sjálfviljugir í 

greininni í dag. Þetta kemur heim og saman við álit Friggjar um að það sé fremur 

kynslóðamunur en kynjamunur á brotthvarfi úr byggingaiðnaði. 

 

5.2. Tölvunarfræðingar 

Námsval 

Konur hafa verið í minnihluta nemenda sem stundað hafa nám í tölvunarfræði hér á landi þrátt 

fyrir að greinin eigi sér ekki djúpar rætur og ekki séu nema um þrjátíu ár síðan fyrstu 

tölvunarfræðingarnir brautskráðust hérlendis (Í ögrandi kennsluumhverfi, 2001). Ástæður 

námsvalsins hjá tölvunarfræðingunum í rannsókn minni eru að mestu leyti tengdar 

atvinnutækifærum og afkomumöguleikum. Hið sama má sjá í rannsókn Gyðu Margrétar 

Pétursdóttur (2009: 179) sem komst að því að konur sem hún ræddi við völdu nám í 

tölvunarfræði eða tengdum greinum vegna þess að um væri að ræða stutt, hagnýtt nám sem 

veitti aðgang að vel launuðum störfum. Hjá Tillberg og Cohoon (2005: 134–136) kom einnig 

fram að góðir starfsmöguleikar höfðu áhrif á að konur völdu sér nám í tölvunarfræði. Í þeirri 

rannsókn kom líka fram að ein ástæða þess að konur völdu nám í tölvunarfræði var þörfin 

fyrir að ögra viðteknum hugmyndum um hlutverk kynjanna. Þessi þáttur kom ekki fram í 

samtölum mínum við tölvunarfræðingana enda virtist vitneskja eða vangaveltur um 

kynjahlutfall í náminu ekki hafa á neinn hátt truflað val þeirra og þær jafnvel ekki meðvitaðar 

um stöðuna. 

Niðurstöður Mastekaasa og Smeby (2008: 199) um að nemendur sem velja hefðbundið 

nám miðað við kyn ákveði sig fyrr á lífsleiðinni en þau sem velja óhefðbundið virðist ekki 

eiga við um tölvunarfræðingana í rannsókn minni nema hugsanlega Sjöfn. Hinar þrjár fóru 

nokkuð beina leið úr framhaldsskóla í háskólanámið í tölvunarfræði. Ef til vill má segja að 

framhaldsskólaárin hafi gefið tölvunarfræðingunum umhugsunarfrest framyfir húsasmiðina. 

 

Viðbrögð umhverfisins og fyrri reynsla 

Allar konurnar fundu fyrir jákvæðni vegna námsvals og Gná var sú eina sem virtist koma 

fólki á óvart með námsvali. Ekki kom fram í samtölunum hvort hvatning móður eða föður var 

ólík en Sjöfn nefndi þó sérstaklega að móðir hennar hafi mjög hvatt hana áfram. Í rannsókn 
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Mastekaasa og Smeby (2008: 199) kemur fram að konur sem velja dæmigert karlanám fá 

jafnmikla hvatningu frá feðrum og karlar sem velja dæmigert karlanám. Þetta telja þeir benda 

til þess að karllægar námsgreinar séu hærra metnar en kvenlægar námsgreinar.  

Samkvæmt niðurstöðum rannsóknar sem gerð var við Háskólann í Reykjavík gæti 

ástæðan fyrir því hversu fáar konur stunda nám í tölvunarfræði verið sú að konur hafa í minna 

mæli en karlar kynnst tölvum og haft minna aðgengi að þeim (Ásrún Matthíasdóttir o.fl., 

2004: 182). Þetta kemur einnig fram í rannsókn Bunderson og Christensen (1995: án bls. tals) 

og Tillberg og Cohoon (2005: 128). Reynsla tölvunarfræðinganna í minni rannsókn af tölvum 

fyrir háskólanámið í tölvunarfræði er misjöfn. Mest var hún hjá Iðunni sem hafði verið á 

tölvubraut í framhaldsskóla auk þess að hafa leikið sér í tölvum sem barn og hjá Sjöfn sem 

fengið hafði tölvureynslu í gegnum starf eiginmanns síns. Hinar tvær höfðu báðar einhverja 

reynslu, Gná í gegnum tölvuleiki og Sigyn vegna þess að tölva var snemma keypt á heimili 

hennar og hún dugleg að fikta sig áfram í henni. 

 

Námið 

Flestum tölvunarfræðinganna í rannsókn minni fannst námið nokkuð erfitt, á köflum að 

minnsta kosti. Iðunn vann verkefni gjarnan með hópi annarra kvenna sem voru í náminu og 

upplifði það sem mikinn stuðning. Gná kaus frekar að vinna með karlkyns samnemendum 

sínum þótt konurnar sem voru með henni í námi hafi kosið að vinna saman. Sigyn og Sjöfn 

lýstu sér meira sem einförum og kusu að vinna einar en þekktu báðar til árangursríkrar 

samvinnu kvenkyns samnemenda sinna. Bunderson og Christensen (1995: án bls. tals) sáu í 

rannsókn sinni að kynin væru álíka líkleg til að vinna saman í hópum en kynhreinir hópar 

væru ef til vill vænlegri til árangurs en blandaðir. 

  

Vinnubrögð kynjanna 

Konurnar sem ég ræddi við upplifðu mismunandi vinnubrögð hjá kynjunum í náminu. 

Reynsla þeirra var sú að karlarnir væru annað hvort að reyna að sanna hversu klárir þeir væru 

með því að gera hlutina eins flókna og hægt væri á meðan konurnar reyndu að gera þá 

einfaldari eða þeir væru svona óþreyjufullir að hefjast handa og gæfu sér ekki sama tíma og 

konurnar til að setja verkefnið niður fyrir sér fyrst. Nokkur samsvörun er í þessari upplifun 

kvennanna og rannsóknarniðurstöðum Ingólfs Ásgeirs Jóhannessonar (2004: 85) sem komst 

að því að kennslukonur sem þátt tóku í rannsókn hans töldu sig hafa séð tilhneigingu í þá átt 

að stúlkur væru vandvirkari en drengir.  
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Forritun 

Í rannsókn Kolbrúnar Fanngeirsdóttur (2003: 50) kemur fram að áhugasvið kynjanna innan 

tölvunarfræðinnar í Háskólanum í Reykjavík sé mismunandi. Hönnun og þarfagreining virðist 

samkvæmt henni fremur falla konum í geð en forritun körlum. Þetta sama má lesa út úr 

samtölunum við tölvunarfræðingana í þessari rannsókn sem hér er fjallað um og þá skoðun 

Gnáar að ástæðan fyrir því að konur endist ekki lengi í forritun sé vegna þess að þeim líki 

betur að vinna við aðra þætti innan greinarinnar. Stjórnandi tölvufyrirtækis sem Gyða Margrét 

Pétursdóttir (2009: 134) ræddi við sagðist finna að hæfileikar kvenna lægju meira í þjónustu 

en hæfileikar karla í forritun og hugbúnaðarþróun. Ef til vill má segja að hér endurspeglist vel 

áhrif mismunandi reynslu kynjanna af tölvum áður en í háskólanámið er komið þar sem 

konurnar sem ég ræddi við nefndu gjarnan að karlkyns samnemendur þeirra hefðu frekar haft 

reynslu af forritun áður en þeir hófu nám heldur en konurnar. Merkilegt er þó að sjá hvernig 

kynjaskipting í störfum er búin til út frá meintum áhugasviðum og hæfileikum kynjanna. 

 

Fordómar – athygli 

Allstór hluti kvenna sem þátt tóku í rannsókn Bunderson og Christensen (1995: án bls. tals) 

sagðist hafa orðið fyrir misrétti vegna kyns í tölvunarfræðinámi. Þær höfðu t.d. orðið 

skotspónn kennara sem gerði grín að konum fremur en að bjóða þeim aðstoð. Einnig var nefnt 

að kennarar reikni með að konur skilji síður en karlar það sem verið er að skýra út fyrir 

nemendum. Þá kom einnig fram í rannsókninni að karlkyns nemendur töldu konur ekki eins 

hæfar og karla. Íslensku tölvunarfræðingarnir töldu sig ekki hafa orðið fyrir misrétti vegna 

kynferðis í náminu en Iðunn nefndi dæmi af öðrum konum í náminu sem mætt höfðu 

fordómum af hálfu kennara. Konurnar virtust lítið sem ekkert hafa leitt hugann að því að 

námið sem þær stunduðu væri óhefðbundið fyrir kyn þeirra og því eflaust ekki heldur búist 

við að mæta mótlæti eða fordómum vegna kyns síns. 

Staðalmyndin um einræna tölvunarfræðinginn er lífsseig og hana könnuðust konurnar 

í rannsókn minni við og töldu allt eins eiga við um konur og karla. Tillberg og Cohoon (2005: 

135) fundu fá dæmi um einræna tölvunarfræðinga í sinni rannsókn og töldu langflesta sýna 

meiri áhuga á að vinna með fólki en eina sér. 

 

Fjölskyldukonur í námi 

Þótt konurnar í rannsókninni hafi ekki sjálfar haft reynslu af því að flosna upp úr námi vegna 

fjölskylduaðstæðna þekktu þær dæmi um slíkt og töldu aðstöðu kynjanna ólíka þegar kæmi að 
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þessum þætti. Eingöngu Sjöfn var búin að stofna til fjölskyldu þegar hún hóf námið og hún 

var elst kvennanna þegar hún hóf nám ásamt því að hafa tekið það hægar en venjan er vegna 

fjölskylduaðstæðna. Þetta kemur ekki á óvart og er m.a. í samræmi við niðurstöður 

viðhorfskönnunar sem kynnt er í Skýrslu nefndar um efnahagsleg völd kvenna 

(Forsætisráðuneytið, 2004: 42) en þar kemur fram að umönnun barna og heimilisstörf séu að 

mestu leyti í höndum kvenna. Fjölskyldustaða getur einnig haft áhrif á hvaða nám er valið því 

í rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2009: 178) kemur fram að nokkrar þeirra kvenna 

sem hún ræddi við voru einstæðar mæður þegar þær hófu nám og sú staðreynd hafi haft áhrif 

á námsvalið þ.e. þær völdu tiltölulega stutt og hagnýtt nám þar sem atvinnumöguleikar væru 

góðir. 

 

Kynjaskipting á vinnustöðum 

Konurnar lýsa allar mismunandi verkaskiptingu milli kynjanna þegar út á vinnumarkað er 

komið þótt þær hafi verið mismunandi mikið meðvitaðar um skiptinguna. Gná upplifði 

verkaskiptinguna þannig að karlarnir hafi sinnt forritun og vélbúnaði á meðan konurnar hafi 

verið í hugbúnaðargerð eða villuprófun á hugbúnaði sem karlarnir hefðu forritað. Jafnvel 

innan forritunarinnar virtust kynin sinna ólíkum þáttum þar sem konurnar forrituðu á móti 

viðskiptavinunum en karlarnir á móti vélunum. Þetta kemur heim og saman við niðurstöður 

rannsóknar Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2009: 130) um að karlar vinni frekar að forritun en 

konur en forritun felur í sér lágmarks samskipti við viðskiptavini á meðan konur í meira mæli 

en karlar sinni beinni þjónustu við viðskiptavini. Í þessu má sjá framhald kynjaskiptingar á 

vinnumarkaði því ekki eingöngu virðast konur og karlar starfa á mismunandi sviðum 

vinnumarkaðarins heldur gætir einnig kynjaskiptingar innan sviðanna. Webb og Young (2005: 

148) telja nauðsynlegt að breyta kynjaðri menningu innan vinnustaða í upplýsingatækni í stað 

þess að einblína eingöngu á að fá fleiri konur í nám og störf á þessu sviði. 

  

Launamunur 

Vinnustaðir tölvunarfræðinga virðast ekki undanskildir þegar kemur að hinum viðvarandi 

launamuni kynjanna eins og Gná hefur reynslu af. Mögulega teygja áhrif kynjaskiptingar á 

vinnumarkaði þangað anga sína á þann hátt að ólík störf kynjanna innan stéttarinnar hafi ólík 

áhrif á laun en Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir (2005: 200) hafa bent á 

að kynjaskipti vinnumarkaðurinn sé sterkur áhrifaþáttur þegar kemur að launum. Það sama 

kemur fram í niðurstöðum nefndar um efnahagsleg völd kvenna (Forsætisráðuneytið, 2004: 
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44). Í þessu má ef til vill einnig greina valdatengsl sem lýsa sér í því að hinu kvenlæga er 

skipað undir hið karllæga eins og Þorgerður Einarsdóttir (2006: 450) hefur bent á. Það er í 

samræmi við niðurstöður Gyðu Margrétar Pétursdóttur (2007; 383–387) um að sú tegund 

karlmennsku sem er við líði innan hugbúnaðarfyrirtækja sé ekki fjölskylduvæn og þar með 

bitni hún frekar á konum en körlum. 

 

Er framtíð í tölvunarfræði? 

Þegar samtöl fóru fram við tölvunarfræðingana voru tvær við störf í faginu og tvær ekki. 

Samdráttur hjá hugbúnaðarfyrirtækjum spilaði þar inn í. Þær tvær sem ekki störfuðu sem 

tölvunarfræðingar sáu ekki fyrir sér að eiga afturkvæmt á næstunni vegna ástands í 

atvinnumálum auk þess sem erfitt væri að koma aftur til starfa á þessu sviði þar sem 

framþróun væri sífelld. 

 

5.3. Reifun rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að láta raddir kvenna sem hafa stundað nám í annars vegar 

húsasmíði og hins vegar tölvunarfræði heyrast og auka þar með skilning á reynslu þeirra. 

Markmiðið var að auka skilning á upplifun og reynslu kvennanna m.a. með það í huga að vera 

innlegg í jafnréttisumræðu í samfélaginu í þeirri von að hægt væri að nýta niðurstöðurnar til 

að þróa jafnréttisstarf í skólum og atvinnulífi. Rannsóknarspurningin var þessi: Hver er 

reynsla kvenna af námi og starfi sem telst óhefðbundið fyrir kyn þeirra? Rannsóknin var 

eigindleg og áttu samræður sér stað við átta konur, fjóra húsasmiði og fjóra tölvunarfræðinga. 

Rannsóknarspurningin hefur gert það kleift að nálgast reynslu og upplifun þeirra 

kvenna sem þátt tóku í rannsókninni. Eins og lýst hefur verið er reynsla þeirra margvísleg, 

ákveðnir rauðir þræðir eru sameiginlegir en ekki endilega allir þættir í reynslu kvennanna.  

Hér á eftir verður gerð grein fyrir því hvernig kynjakerfi Walby birtist í rannsókninni 

og dregið saman hvernig rannsóknin kemur heim og saman við rannsóknir annarra.  

 

Kynjakerfið 

Ef litið er til kenninga Walby um kynjakerfið má sjá ýmislegt í reynslu kvennanna í minni 

rannsókn sem á þar við. Þeir þættir sem fram koma í rannsókninni tengjast að mestu opinbera 

kynjakerfinu fremur en kynjakerfi einkalífsins og birtast einkum í aðskilnaði og undirskipun 

fremur en útilokun. 
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ÚTILOKUN AÐSKILNAÐUR UNDIRSKIPUN 

 Hefðbundið námsval 

kynjanna. 

Hefðbundið námsval 

kynjanna. 

 Námsval smiðanna seint. Stelpustrákar – strákastelpur. 

 Verkaskipting á vinnustöðum. Launamunur. 

  Fordómar/ efasemdir um 

hæfni. 

Kynferðisleg áreitni – tilraun til 

útilokunar. 

 Kynferðisleg áreitni. 

  Fjölskyldan – námið tekið 

hægar. 

 

3. tafla. Félagslegt yfirráðakerfi. 

 

Í töflunni hér að ofan má sjá hvernig hið félagslega yfirráðakerfi birtist í rannsókninni. Ef 

horft er til hefðbundins námsvals má í raun bæði sjá aðskilnað og undirskipun. Í sinni 

skýrustu mynd gerir hefðbundið námsval það að verkum að kynin ráðast til starfa á ólíkum 

sviðum vinnumarkaðar, þ.e. konur sér og karlar sér (Hagstofa Íslands, 2010a). Í hefðbundnu 

námsvali og starfaskiptingu sjáum við einnig undirskipun þar sem hefðbundnum 

kvennastörfum sem lúta oft að umhyggju er gjarnan minni virðing sýnd en hefðbundnum 

karlastörfum sem oft snúa að tækni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004: 204-205). Konurnar í 

rannsókn minni eru ekki útilokaðar frá námi í karllægum greinum en innan þeirra greina má 

þó sjá ýmis atriði sem koma heim og saman við hið félagslega yfirráðakerfi. 

 Athyglisvert er að skoða þá staðreynd að smiðirnir voru allir komnir yfir tvítugt þegar 

þeir ákváðu að hefja húsasmíðanámið og eins og áður hefur komið fram er það í samræmi við 

niðurstöður rannsóknar Mastekaasa og Smeby (2008). Hvernig má túlka þetta í samhengi við 

kynjakerfið? Þýðir þetta að til að bjóða kynjakerfinu birginn og takast á við félagslegt 

yfirráðakerfi þurfi að hafa þroska og reynslu í farteskinu? 

Nokkrar kvennanna útskýra námsval sitt með því að þær séu strákastelpur þ.e. hafi 

viðhorf og áhugamál sem einkum tilheyra körlum. Úr þessum útskýringum þeirra má lesa 

ákveðið stolt sem tilkomið er vegna meiri virðingar fyrir hinu karllæga en hinu kvenlæga. 

Hinu kvenlæga er skipað undir hið karllæga og því þykir fínt að vera kona í karlagrein en 



 92 

ófínt að vera karl í kvennagrein (Þorgerður Einarsdóttir, 2006: 450). Það birtist einnig í því að 

í góðu lagi þykir að vera strákastelpa en að vera stelpustrákur er hins vegar síður í lagi.  

Þær sem fóru í tölvunarfræðinámið höfðu allar haft reynslu af tölvum og tækni sem 

gjarnan er litið á sem þætti sem tilheyra því karllæga í kynjakerfinu. Ein kvennanna tók það 

fram að hún upplifði það að litið væri upp til hennar vegna menntunarinnar þ.e. að hún væri 

virðingarverð. Í samræmi við það sem áður hefur verið vitnað til má tengja þessa upplifun því 

að meiri virðing sé borin fyrir hinu karllæga (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004: 204–205; 

Þorgerður Einarsdóttir, 2006, 450; Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007: 177). Þetta sýnir ef til vill 

líka að auðveldara er fyrir konur að sýna áhuga á hefðbundnum karlagreinum en öfugt þ.e. 

þær eru ekki álitnar taka niður fyrir sig með því að velja slíkar starfsgreinar. 

Kynjaskipting í verkefnum virðist nokkuð áberandi meðal tölvunarfræðinganna sem 

kemur heim og saman við hugmyndirnar um kynjakerfið og þá virðingu sem ákveðnum 

verkefnum er sýnd. Í kynjaskiptingunni má annars vegar greina aðskilnað og hins vegar 

undirskipun. Aðskilnaðurinn felst í því að búa til kvennastörf og karlastörf innan 

tölvunarfræðigeirans. Undirskipunina má svo sjá í því að forritun sem oft er tengd snilli, 

tilheyrir klárlega hinum karllæga hluta starfsins en bein þjónusta við viðskiptavini hinum 

kvenlæga hluta sem skipað er undir hinn karllæga. Kynjaskipting í verkefnum er ekki eins 

áberandi í reynslu húsasmiðanna en þeir fundu gjarnan fyrir því í byrjun að þeim var síður 

treyst fyrir ákveðnum verkum en körlunum og fannst þær þurfa að sanna sig.  

Í rannsókninni kemur fram hjá einum tölvunarfræðinganna það álit að þær konur sem 

hafi kennt henni á tölvubraut framhaldsskóla og í háskólanáminu í tölvunarfræði hafi ekki 

verið eins hæfar og karlkennararnir. Ef til vill má sjá speglast í þessu viðhorfi ákveðna 

undirskipun kvenna í greininni. Reynsla annarrar í rannsókninni af því að hafa sjálf kennt á 

tölvur var sú að það væri erfiðara fyrir konur en karla, sérstaklega þegar kom að því að kenna 

körlum. 

Launamunur á vinnustað eins tölvunarfræðinganna í rannsókninni lýsir einnig 

undirskipun sem runnin er undan sömu rótum og verkaskiptingin, þ.e. vinna kvennanna er 

álitin minna virði en vinna karlanna. Almennt er kynbundinn launamunur talinn endurspegla 

ólíkan starfsvettvang kynjanna og er skýrður með mismunandi náms- og starfsvali kynjanna 

(Forsætisráðuneytið, 2004: 44). Í þessu tilviki er launamunurinn innan fyrirtækis í karllægum 

hluta atvinnulífsins og því má velta fyrir sér hvort það dugi að jafna námsval kynjanna til að 

jafna launamun eða hvort meira þurfi til? 

Samkvæmt Walby (1990: 52) er kynferðisleg áreitni hluti af kynjakerfinu og beitt í 

þeim tilgangi að stjórna konum á vinnustað og jafnvel útiloka þær frá ákveðnum störfum. 
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Tveir smiðanna í rannsókninni lýsa þessu að nokkru leyti í formi grófs og erfiðs 

vinnustaðaanda sem konur verði að takast á við með því að setja mörk ætli þær að þrífast í 

greininni. Þetta má túlka út frá kynjakerfinu sem tilraun til útilokunar en ef til vill fyrst og 

fremst sem undirskipun. Sumar kvennanna lýstu því að sú staðreynd að þær væru smiðir rétt 

eins og karlarnir sem þær unnu með virtist á einhvern hátt ógna sumum körlunum sem fyrir 

voru og þeir hafi mætt þeirri ógn með áreitni. 

Það atriði í rannsókninni sem lýtur að kynjakerfi einkalífsins birtist fyrst og fremst í 

fjölskyldustöðu kvennanna. Ef til vill er skýrasta dæmið sú staðreynd að einn 

tölvunarfræðinganna tók nám sitt á lengri tíma til þess að það bitnaði síður á fjölskyldunni. 

Fjölskyldumál þeirra tveggja smiða sem stofnað höfðu fjölskyldur þegar rannsóknin fór fram 

blandast fyrst og fremst inn í vinnufyrirkomulag sem þeir völdu að laga að þörfum 

fjölskyldunnar. Allar þessar þrjár konur áttu maka. 

Þær konur sem þátt tóku í rannsókn minni eiga það sameiginlegt að hafa ögrað hinu 

félagslega yfirráðakerfi með námsvali sínu. Á móti má hins vegar segja að kynjakerfið hafi 

ögrað þeim til baka og mætt þeim með aðskilnaði og undirskipun ýmissa þátta svo sem 

verkaskiptingu á vinnustöðum, efasemdum um hæfni, launamuni og áreitni. 

 

Niðurstöðurnar í samhengi við aðrar rannsóknir 

Fyrri rannsóknir gáfu ýmsar vísbendingar um það sem vænta mætti af niðurstöðum 

rannsóknar minnar en annað kom á óvart. Framar í þessum kafla hafa þessir þættir verið 

reifaðir en hér er í stuttu máli dregið saman hvað kom á óvart og hvað ekki. 

Það kom mér til að mynda ekki á óvart að húsasmiðirnir hefðu fundið fyrir fordómum 

og að tölvunarfræðingarnir hefðu valið námið meðal annars vegna góðra atvinnumöguleika og 

tekjumöguleika. Kynjaskipting í verkum innan tölvunarfræðigeirans kom heldur ekki á óvart 

því rannsóknir hafa sýnt tilhneigingu í þá átt. Þá kom heldur ekki á óvart að einn 

tölvunarfræðinganna skyldi hafa orðið var við kynbundinn launamun. Rannsókn mín styður 

því við alla þessa þætti. 

Það sem hins vegar kom á óvart miðað við það sem vænta mátti er að 

tölvunarfræðingarnir skyldu ekki hafa verið meðvitaðri um kynjaskiptingu í námi og störfum 

en raun ber vitni. Það átti heldur ekki við um þá, að mestu leyti, að þeir hefðu valið námið 

seinna en þeir nemendur sem kusu hefðbundið nám miðað við kyn. Þá kom einnig á óvart að 

smiðirnir hefðu allir gefist upp á hefðbundnu bóknámi áður sem gefur vísbendingu um að 

betur megi vinna með náms- og starfsfræðslu í átt að jafnari kynjaskiptingu í karllægum 
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iðgreinum og ef til vill er of ungt að byrja iðnnám 16 ára. Á þeim aldri eru ungmenni ef til vill 

minna farin að hugsa út fyrir rammann en þegar þau nálgast tvítugsaldurinn og því hugsanlega 

ekki tilbúin til að hefja nám sem ekki er hefðbundið fyrir kyn þeirra. 

 

5.4. Samantekt 

Margvíslega samsvörun má sjá í rannsókn minni og öðrum rannsóknum sem snerta konur í 

byggingagreinum. Má þar nefna þörfina fyrir að vinna skapandi og líkamlega vinnu og að 

reynsla kvennanna í minni rannsókn passar við þá staðreynd að fólk sem velur óhefðbundið 

nám taki ákvarðanir um námsval síðar á lífsleiðinni en þeir nemendur sem velja hefðbundið 

nám. Þá virðist sem konur sem hafa áður valið óhefðbundið nám eða hafi óhefðbundin 

áhugamál komi umhverfi sínu síður á óvart með karllægu námsvali. Það að konurnar lýsi því 

að þær hafi þurft að sanna sig passar við rannsóknir annarra ásamt því að konur sem hafi haft 

kynni af byggingaiðnaði áður hafi meiri möguleika á að takast á við erfiðar vinnuaðstæður. 

Líkamlegt álag er stór þáttur í störfum smiða og snertir konur jafnt sem karla. Sú reynsla 

kvennanna í minni rannsókn að eldri smiðir taki þeim betur en þeir yngri kemur einnig fram í 

öðrum rannsóknum.  

Hvað tölvunarfræðingana snertir þá styðja rannsóknir annarra við mörg þau atriði sem 

fram koma í rannsókn minni. Hin sterku tengsl milli námsvals og aðgengis að góðum og vel 

launuðum störfum kemur t.d. víðar fram. Það á þó ekki við um tölvunarfræðingana að fólk 

sem velur óhefðbundið nám taki ákvarðanir um námsval síðar á lífsleiðinni en þeir nemendur 

sem velja hefðbundið nám því flestar kvennanna sem ég ræddi við fóru nokkuð beina leið í 

háskólanámið eftir stúdentspróf. Minna aðgengi kvenna en karla að tölvum er talið einn af 

þeim þáttum sem hefur áhrif á hversu fáar konur sækja nám í tölvunarfræði. Allar konurnar í 

rannsókn minni höfðu einhverja reynslu af tölvum sem ef til vill gerði það að verkum að þær 

voru óhræddar við námið. Þær kusu misjafnar leiðir í gegnum námið og unnu ýmist að 

verkefnum sínum einar og sér, í hópi annarra kvenna eða með körlunum. Vinnubrögð 

kynjanna töldu þær gjarnan vera mismunandi og ef til vill má í því sjá ákveðna samsvörun við 

upplifun kennslukvenna á mismunandi vinnubrögðum kynjanna. Konurnar höfðu almennt 

ekki upplifað kynjamismunun í náminu en slíkt hefur komið fram í erlendum rannsóknum. 

Mismunandi áhrif fjölskyldulífs á nám kom fram hjá sumum kvennanna og er það í takti við 

niðurstöður viðhorfskannana. Verkaskipting á vinnustöðum tölvunarfræðinga er nokkuð 

áberandi þáttur í reynslu kvennanna og er í samræmi við niðurstöður rannsókna annarra. Það 

sama má segja um reynslu sem snýr að launamuni kynjanna. 
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Rannsóknarspurningunni verður ekki svarað á annan hátt en þann að hún geri það 

kleift að nálgast reynslu og upplifun þeirra kvenna sem þátt tóku. Rannsóknin gefur ákveðnar 

vísbendingar um hvaða þætti þurfi að vinna með eigi að jafna stöðu kynjanna innan náms og 

starfssviðs tölvunarfræðinga og húsasmiða. Kenningar Walby um kynjakerfið eiga við um 

reynslu kvennanna í rannsókninni og sjá má aðskilnað og undirskipun birtast í ýmsum þáttum. 

Eins og áður er lýst er ýmislegt í rannsókn minni sem styður við rannsóknir annarra á meðan 

aðrir þættir komu á óvart. 
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6. kafli. Lokaorð 
 

Í þessum lokakafla er gerð grein fyrir efni rannsóknarinnar ásamt stuttri umfjöllun um helstu 

niðurstöður hennar. Einnig er fjallað um notagildi rannsóknarinnar, ábendingar til skóla og 

menntamálayfirvalda settar fram og hugmyndir um frekari rannsóknir reifaðar. 

 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru þær að konur sem stunda nám í karllægum greinum 

mæta gjarnan hindrunum en mismiklum þó eftir eðli þess náms sem þær stunda. Þannig urðu 

húsasmiðirnir sem sinna líkamlegri störfum meira varir við beina fordóma heldur en 

tölvunarfræðingarnir. Meðal tölvunarfræðinga finnst þó meiri verkaskipting milli kynjanna 

heldur en húsasmiðirnir upplifðu. Kynjakerfi Walby birtist í reynslu kvennanna en þær eiga 

þó allar sameiginlegt að hafa ögrað hinu félagslega yfirráðakerfi með námsvali sínu. 

Niðurstaðan er þó sú að kynjakerfið ögraði þeim til baka með aðskilnaði og undirskipun svo 

sem verkaskiptingu, efasemdum um hæfni, launamuni og áreitni. 

Niðurstöðurnar gefa gagnlegar vísbendingar um hvernig konurnar átta upplifðu nám 

og störf við tvær karllægar greinar, tölvunarfræði og húsasmíði og hvernig reynslu þær hafa 

öðlast. Í reynslu kvennanna koma fram upplýsingar um stöðu nema á verknámsstöðum, 

kynjaskiptingu í verkefnum og viðhorf til kvenna í námi og starfi. Þá þætti væri áhugavert að 

nýta til að bæta jafnréttisstarf í skólum og atvinnulífi. 

Reynsla kvennanna gefur innsýn í það að skoða þurfi ýmsa þætti bæði í skólum og 

atvinnulífi og bæta þar úr svo bæði kyn hafi jafna möguleika á því að spjara sig. Ekki er að sjá 

að kynjakerfið eins og það er skilgreint af Walby sé á undanhaldi með sinn aðskilnað og 

undirskipan. Ef húsasmíðarnar eru teknar sem dæmi þá dugar það skammt að kennarar séu 

jákvæðir og áhugasamir að taka á móti konum í námið ef verknámsstaðirnir eru enn fastir í 

viðjum vanans og vita ekki hvernig á að takast á við fjölbreytileikann. Þarna þarf klárlega að 

gera betur. Rannsóknin gefur einnig vísbendingar um að ýmislegt megi bæta í þeim háskólum 

landsins sem bjóða upp á nám í tölvunarfræði. Þar virðast enn lifa goðsagnir um mismunandi 

hæfileika kynjanna sem stuðla að kynjaskiptingu í verkefnum tölvunarfræðinga. Að mínu 

mati má því ýmsan lærdóm draga af rannsókninni um stöðu kvenna sem stunda karllægt nám 

og störf þótt ekki megi alhæfa út frá reynslu kvennanna sem tóku þátt.  

Gagnsemi þessarar rannsóknar er m.a. sú að hún sýnir fram á mikilvægi þess að 

skólakerfið sé meðvitað um stöðu kynjanna í samfélaginu almennt. Ekki er nóg að hvetja 

konur í karllægt nám ef skólakerfið er ekki tilbúið og kennarar ekki tilbúnir að treysta 
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kvenkyns nemendum til að leysa þau verkefni sem fyrir þá eru lögð. Hvað varðar 

húsasmíðanema sem þurfa að skila hluta af sínu námi á verknámsstað þá virðist vanta 

eftirfylgni í verknámi og þar þarf að huga vel að stöðu kvenna. Það er að sjálfsögðu mikilvægt 

að jafna námsval kynjanna en það dugar ekki eitt og sér ef skólakerfið og vinnumarkaðurinn 

eru ekki í stakk búin að taka á móti báðum kynjum og eru föst í gildru staðalmynda sem hafa 

áhrif á m.a. verkaskiptingu og laun. Fyrirtækin og starfsfólk þeirra þarf að vera tilbúið að taka 

á móti konum á jafnréttisgrundvelli, virða þekkingu þeirra og hæfni. Ótal margt hefur verið 

rannsakað sem snertir kynjavíddina í námi og störfum en seint virðist samfélagið ætla að læra 

að nýta sér þá þekkingu og upplýsingar sem til eru. 

Eftirfarandi ábendingar langar mig að setja fram og beina til skóla og 

menntamálayfirvalda: 

• Stuðlið að þekkingu kennara á kynja- og jafnréttisfræðum svo þeir séu betur í stakk 

búnir að taka á móti konum í hefðbundin karlafög og körlum í hefðbundin kvennafög. 

Þetta á einnig við um þá aðila sem taka á móti nemendum í verknámi. 

• Vinnið markvisst að því að jafna kynjahlutföll meðal nemenda. Það má gera með því 

að leggja áherslu á góða náms- og starfsfræðslu, bjóða upp á sérstaka fræðslufundi 

fyrir það kyn sem er í minnihluta í námsgrein o.s.frv. 

• Styðjið við og hvetjið til dáða þá nemendur sem velja óhefðbundið fyrir kyn sitt. Þetta 

er ekki síst mikilvægt ef um er að ræða nám þar sem hluti þess fer fram utan skólans 

þ.e. á verknámsstað. 

Atvinnulífið þarf einnig að taka sig á og komast upp úr hjólförum kynjaskiptra verkefna og í 

raun eiga leiðbeiningarnar hér að ofan einnig við um það og skipta má út orðinu kennari fyrir 

stjórnandi og orðinu nemendur fyrir starfsfólk. Því má ekki gleyma að jafnréttislög eru í gildi 

í landinu og eftir þeim ber atvinnurekendum að fara. 

Að mínu mati hefur markmið rannsóknarinnar náðst að því leyti að í henni fá raddir, 

reynsla og upplifanir kvennanna átta að heyrast. Fram koma mikilvægar upplýsingar sem má 

vinna með áfram til þess að auka jafnvægi milli kynjanna í skólum og atvinnulífi. Sumt er 

staðfesting á því sem fram kemur í rannsóknum annarra en annað eru nýjar upplýsingar. 

Rannsóknarvinnan hefur kveikt hjá mér áhuga á ýmsum frekari rannsóknum en 

sérstaklega þó finnst mér áhugavert að rannsaka frekar kynjavíddina í karllægum iðngreinum 

þar sem nám og vinnumarkaður samtvinnast á mikilvægan hátt. Slíkar rannsóknir ættu 

klárlega að nýtast við niðurbrot kynjaðra múra í námi og atvinnulífi. 
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