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Útdráttur 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða reynslu karla í kvennastörfum og hvað 

hafði áhrif á starfsval þeirra. Sex karlar í kvennastörfum tóku þátt í rannsókninni 

og fór gagnasöfnun fram með einstaklingsviðtölum. Niðurstöður benda til að 

viðmælendur hafi yfirleitt ekki stefnt upphaflega að núverandi starfi en farið í það 

eftir reynslu í kvennastarfi sem átti í flestum tilvikum að vera tímabundið. Þeir 

fengu góðan stuðning frá sínum nánustu varðandi starfsvalið auk þess sem 

uppeldisaðstæður þeirra gætu hafa ýtt undir óhefðbundið starfsval. Jafnframt kom 

fram að þeim líði vel í starfi, þeir mæti yfirleitt jákvæðu viðmóti og upplifi flestir 

ákveðna sérstöðu vegna kyns. Þó virtust þeir upplifa neikvæð viðhorf og fordóma 

úr ýmsum áttum, ógn við karlmennskuna og að verða útundan í 

„kvennasamræðum“ á vinnustaðnum. Ýmsar hindranir virðast því geta orðið á 

vegi karla sem leita út fyrir hin hefðbundnu karlastörf og fara inn á starfssvið þar 

sem konur eru í meirihluta. Vonast er til að niðurstöður varpi ljósi á reynslu karla 

sem fara óhefðbundnar leiðir í námi og starfi og geti nýst náms- og 

starfsráðgjöfum í ráðgjöf og fræðslu til að sporna við kynbundnu náms- og 

starfsvali. 
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Abstract 

The objective of this research was to study the experience of men in female 

occupations and what determined their career choice. Six men working in non-

traditional careers were interviewed separately. Conclusions suggest that the 

interviewees had not planned to work in their current field but entered it after 

some experience of traditional female careers that were meant to be temporary in 

most cases. Their non-traditional career choice received strong support from their 

families and their upbringing may have been a factor too. The research established 

that the interviewees are satisfied in their jobs, receive positive attitudes and even 

enjoy a special status because of gender. However, they also seemed to experience 

negative attitudes and prejudice from various directions, a threat to their 

masculinity, and isolation from typical ‘female’ conversations in their workplace. 

Thus, it appears that men who venture outside the traditional and enter women-

dominated occupations are confronted with various obstacles. Hopefully, this 

research sheds light on the experience of men pursuing non-traditional choices as 

regards education and occupation. The research may provide strategies for 

educational and vocational counselors in their consultation and service to counter 

gender-based decisions about academic studies and career options. 
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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 ECTS eininga lokaverkefni til meistaraprófs í náms- og 

starfsráðgjöf við Félags- og mannvísindadeild Háskóla Íslands. Viðfangsefni 

hennar er karlar í kvennastörfum þar sem markmiðið er að veita sýn inn í reynslu 

þeirra af því að vera í störfum þar sem konur eru í miklum meirihluta. Ástæðu 

þess að þetta efni varð fyrir valinu má rekja til áhuga míns á kynjafræði og á 

tengslum náms- og starfsvals og kynferðis. Sjálf hef ég aðallega reynslu af 

störfum sem teljast til kvennastarfa og finnst áhugavert að vinnumarkaðurinn skuli 

vera jafn kynjaskiptur og hann er. Konum sem fara óhefðbundnar leiðir í náms- og 

starfsvali hefur verið veitt meiri athygli í rannsóknum heldur en körlum og tel ég 

fulla ástæðu til að beina sjónum að reynslu þeirra í meira mæli. Sjónarmið beggja 

kynja þurfa að vera ljós til að hægt sé að greina ástæður þess að kynin fari í svo 

litlum mæli inn á starfssvið hins og störf flokkist þar með sem annaðhvort 

kvenna- eða karlastörf. Að mínu mati geta náms- og starfsráðgjafar átt þátt í að 

sporna við kynbundnu náms- og starfsvali og hafa til þess ýmsar leiðir eins og 

fjallað er um í verkefninu. 

Rannsóknin var unnin undir leiðsögn Kristjönu Stellu Blöndal og færi ég henni 

bestu þakkir fyrir stuðning og góða leiðsögn. Sigurður Kristinsson og Skapti 

Hallgrímsson fá mínar bestu þakkir fyrir yfirlestur og góðar ábendingar og einnig 

á fjölskylda mín skilið þakkir fyrir góðan stuðning og þolinmæði. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka viðmælendum mínum fyrir þátttöku í rannsókninni, án þeirra 

hefði hún ekki orðið að veruleika. 
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1 Inngangur 

Kynjaskiptur vinnumarkaður er einkennandi fyrir vestræn nútímasamfélög með 

ólíkum karla- og kvennastörfum og vinnustöðum og fyrir vikið eru mörg störf 

stimpluð sem viðeigandi störf fyrir karla og önnur fyrir konur (Kauppinen-

Toropainen, K. og Lammi, J. 1993). Ísland er engin undantekning hvað þetta 

varðar, kynin eru að miklu leyti í ólíkum atvinnugreinum, á ólíkum vinnustöðum 

og ef þau eru á sömu vinnustöðum, þá oft í ólíkum störfum (Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2000). Árið 2009 störfuðu innan heilbrigðis- og félagsþjónustu 

aðeins 6.900 karlar á móti 20.000 konum og innan fræðslustarfsemi störfuðu 

4.500 karlar á móti 15.700 konum. Í mannvirkjagerð störfuðu aðeins 900 konur á 

móti 10.800 körlum og við framleiðslustarfsemi störfuðu 7.400 konur á móti 

25.700 körlum (Hagstofa Íslands, e.d.b). Þetta getur haft þau áhrif að kyn verður 

afgerandi þáttur þegar kemur að vali á menntun og störfum og hefur þá vinninginn 

fram yfir hæfileika og langanir þar sem fólk velur sér jafnvel frekar menntun og 

starf sem þykir „viðeigandi“ fyrir þeirra kyn. Einnig getur þetta haft í för með sér 

að margar konur og margir karlar starfa eingöngu með fólki af sama kyni en 

samkvæmt könnun sem unnin var á vegum Rannsóknarstofu í kynjafræðum, starfa 

aðeins um 12-14% karla og kvenna á Íslandi á blönduðum vinnustöðum (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004; Jafnréttisstofa, e.d.). 

Kynjaskipting á vinnumarkaði er vandamál að því leyti að hún getur haft áhrif 

á framþróun atvinnulífsins, jafnréttisþróun og viðhaldið launamun kynjanna. Með 

kynbundinni félagsmótun er dregið úr frelsi einstaklinga og valmöguleikar 

kynjanna takmarkaðir á ólíkan hátt (Sif Einarsdóttir, 2005). Konur hafa í meira 

mæli sótt inn í hefðbundin karlastörf en karlar í hefðbundin kvennastörf og eru 

færri rannsóknir til sem beinast að óhefðbundnu náms- og starfsvali karla (Tokar 

og Jome, 1998). Þar sem athyglin hefur í meira mæli beinst að óhefðbundnu 

starfsvali kvenna í rannsóknum hafa náms- og starfsráðgjafar fleiri rannsóknir að 

styðjast við til að styrkja konur sem fara í hefðbundin karlastörf heldur en karla 

sem fara í kvennastörf (Heppner og Heppner, 2009). Þörf er því á að beina sjónum 

að körlum í þessu samhengi því eins og kemur fram í samantekt Sadker og 

Zittleman (2007) benda rannsóknir til þess að jafnvel kennarar og ráðgjafar 

ráðleggi oft drengjum, í góðum tilgangi, að fara inn á starfsvettvang sem flokkast 

undir karlastörf og takmarka þar með möguleika þeirra á störfum eins og 
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leikskólakennslu, hjúkrunarfræði og fleiri störfum sem flokkast frekar undir 

kvennastörf. Rannsóknir benda einnig til að stúlkum sé beint í hefðbundin 

kvennastörf í ráðgjöf (Betz, 1994) en hlutverk og staða kvenna á vinnumarkaði 

hefur þó mikið breyst á síðastliðnum áratugum og er starfsval og starfsþróun 

þeirra talin mun flóknari en karla (Sif Einarsdóttir, 2005). Í því samhengi má 

nefna að rannsóknir benda til að ábyrgð heimilisstarfa hvíli að mestu hjá konum 

og hafi líklega áhrif á náms- og starfsval flestra þeirra (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004; Ingólfur V. Gíslason, 1997; Þorgerður Einarsdóttir, 1998). Sif 

Einarsdóttir (2005) bendir einnig á að áhrifaþættir á ólíkt starfsval karla og kvenna 

séu margir, allt frá félagslegri mismunun til kynbundinnar félagsmótunar. 

Fáar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á körlum í kvennastörfum og er 

markmið þessarar rannsóknar að varpa ljósi á reynslu karla af því að vera í 

kvennastörfum og hvað hafði áhrif á starfsval þeirra. Rannsókn mín er eigindleg 

og byggist á samræðum og greiningu aðferðafræði eigindlegra rannsókna sem 

ætlað er að auka skilning á fyrirbærum. Skyggnst er inn í reynsluheim sex 

íslenskra karla sem allir starfa á kvennavinnustöðum. 

 

1.1 Samfélagið og kynhlutverk 

Ýmsir rannsakendur hafa fjallað um hvernig birtingarmyndirnar á karlmennsku og 

kvenleika eru andstæðar hvor annarri í vestrænni menningu (Connell, 1995; 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004; Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). Skilgreiningar 

á eiginleikum kynjanna byggja á því að karlmennskan sé andstæðan við hið 

kvenlega. Einkenni karlmennskunnar hafa verið skilgreind með þáttum eins og 

rökvísi, skynsemi og andlegum og líkamlegum styrk. Aftur á móti er kvenleikinn 

talinn einkennast af þáttum eins og órökvísi, tilfinningasemi og nálægð við hið 

líkamlega og náttúruna. Kyn er notað til að skilgreina og tákngera valdatengsl í 

samfélaginu og hefur karlmennskan haft ráðandi stöðu gagnvart hinu kvenlega 

(Unnur Dís Skaptadóttir, 2000). Connell (1995) telur að hugtökin karlmennska og 

kvenleiki séu í eðli sínu tengd þar sem karlmennska sé ekki til nema sem 

andstæða við kvenleika. Hann fjallar einnig um valdatengsl og að meginstofn 

valds í vestrænni menningu sé feðraveldið, að konur séu lægra settar en karlmenn. 

Feðraveldi var sögulegt fyrirkomulag þar sem völd gengu í erfðir í beinan karllegg 
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og ættfeður réðu mestu í samfélaginu (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) fjallar um hugtakið karlmennsku og telur það 

gildishlaðið hugtak, sama hvort það er notað um jákvæða, neikvæða eða hlutlausa 

eiginleika eða viðhorf.  

Í félagslegum mótunarkenningum er gert ráð fyrir að kyngervi mótist af 

samfélagslegum gildum, ýmiskonar lífsstíl samfélagshópa og menningu. Gengið 

er út frá því að kynhlutverk lærist í gegnum félagslegt ferli. Þar sem hið karllæga 

nýtur almennt meiri virðingar en hið kvenlæga, verða strákar sem sýna stelpulega 

hegðun frekar fyrir niðurlægingu heldur en stelpur sem sýna strákalega hegðun. 

Kynjafordómar þróast út frá viðteknum venjum í félagslegum tengslum karla og 

kvenna (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Samkvæmt Hafsteini Karlssyni og Stefaníu 

Traustadóttur (2005) hafa stúlkur og drengir tilfinningu fyrir væntingum 

samfélagsins til kynhlutverka við tveggja ára aldur og leggja sig fram við að 

uppfylla þær. Þess er vænst af stúlkum að þær séu „sætar“, „fínar“, „duglegar“, 

„hljóðlátar“ og „hjálpsamar“ á meðan drengir eiga að vera „stórir“, „sterkir“, 

„fljótir“, „harðgerir“ og „hávaðasamir“. Þessar stöðluðu hugmyndir um hvað 

einkennir stúlkur og drengi og hvernig þau eigi að hegða sér styrkjast með 

alhæfingum um hvernig kynin eiga að vera. Browne (2004) fjallar einnig um þetta 

og byggir hún skrif sín að hluta til á viðtölum við börn á aldrinum þriggja til sex 

ára og kennara í fyrstu bekkjum grunnskóla (e. early years educators). Samkvæmt 

henni alast börn upp við að vera flokkuð eftir kyni og læra að flokka aðra um leið. 

Þau læra hvað gefur til kynna hvors kyns fólk er og að það er bara hægt að vera 

annað hvort. Þar sem kynin eru flokkuð í tvo andstæða flokka og flokkuninni 

viðhaldið með ríkjandi hugmyndum um kyn, læra börn mjög snemma að dæma út 

frá þessu og gera það til dæmis út frá leikjum. Drengir geta því átt það á hættu að 

karlmennsku þeirra sé ógnað ef þeir leika sér með það sem flokkast undir 

stúlknadót. Meira umburðarlyndi virðist þó vera gagnvart þessu hjá stúlkum og er 

ólíklegra að það skaði kvenleika þeirra sem leika sér með dót sem flokkast undir 

drengjadót. Williams (1995) greinir einnig frá því að drengir standi frammi fyrir 

meiri félagslegri vanþóknun eða höfnun heldur en stúlkur, ef þeir sýna áhuga á 

athöfnum sem þykja frekar viðeigandi fyrir hitt kynið. 

Sadker og Zittleman (2007) fjalla um hvernig samfélagið setur drengi í 

hlutverk sem einkennist af „sjálfstæði“, „athafnasemi“ og „harðfylgni“ (e. 
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aggressive). Slík hegðun samræmist þó ekki skólareglum sem leggja áherslu á 

rólega hegðun og hlýðni og getur það leitt af sér að drengir upplifi að hlutverkin 

stangist á, sérstaklega á grunnskólaaldri. Að laga sig að staðalímyndum 

karlmennskunnar tekur sálfræðilegan toll því þeir drengir sem skora hátt á prófum 

sem mæla viðeigandi hegðun fyrir kynin (e. sex–appropriate behavior tests) skora 

einnig hátt á kvíðaprófum. Sadker og Zittleman telja ríkjandi uppeldisaðferðir (e. 

parenting patterns) styrkja staðalímyndir karlmennskunnar. Margar fjölskyldur 

samþykkja þá hugmynd að unglingsdrengir séu frá náttúrunnar hendi, 

„harðfylgnir“ (e. aggressive) og tjái ekki tilfinningar sínar (e. emotionally 

unexpressive) og eru þessi persónueinkenni álitin hluti af eðlilegum þroska 

drengja. Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) telur fáa drengi, ef einhverja, hagnast 

á framgangi viðtekinna hugmynda um karlmennsku. Hann telur einnig að 

langflestir drengir tapi frekar á hugmyndum um fyrirvinnuhlutverkið og að þær 

hafi þau áhrif á launamun kynjanna að ungir karlmenn þurfi oft á tíðum að vinna 

meira en þá langi, til að fá hærri laun. Ingólfur Ásgeir telur einkum tvær ástæður 

vera fyrir því að heimili og skólar ættu að reyna að hafa áhrif á viðteknar 

hugmyndir um karlmennsku. Önnur ástæðan er að það gæti dregið úr skaðlegum 

viðhorfum og hegðun sem tengjast karlmennsku eins og kynbundnum launamun 

og ofbeldi. Hin ástæðan er sú að hægt væri að útvíkka karlmennskuhugtakið á 

þann hátt að drengjum yrðu fleiri vegir færir, til dæmis við nám og störf, sem ætti 

að auka lífsgæði beggja kynja. Paechter (2007) fjallar um hvernig skólar hafa á 

margan hátt áhrif á það hvernig karlmennska og kvenleiki þróast hjá börnum og 

hvernig sumar námsgreinar séu stimplaðar sem kvenlegar eða karlmannlegar. 

Þessar staðalímyndir af námsgreinum og viðfangsefnum þeirra geta, samkvæmt 

henni, takmarkað framtíðarmöguleika kynjanna. Hún lýsir því hvernig stærðfræði 

er tengd við karlmennsku þar sem hún þyki í grundvallaratriðum rökrétt (e. 

rational), ekki tilfinningaleg (e. unemotional), óhlutbundin og ópersónuleg (e. 

depersonalized), allt þættir sem túlkaðir hafa verið sem karlmannlegir. Afstaða 

þessi hefur svo áhrif á hvernig hugmyndir nemenda um karlmennsku og kvenleika 

þróast.  

Í rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttir (1994) á áhrifum kyns á þróun 

sjálfsmyndar hjá 18 ára menntaskólanemum í Reykjavík, notaði hún 

kenningaramma frá bandaríska sálfræðinginum Söndru Bem til að meta þær 
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kynímyndir sem nemendurnir höfðu tileinkað sér. Niðurstöður sýndu meðal 

annars að líklegra er að stúlkur tileinki sér karllæga ímynd heldur en að drengir 

tileinki sér kvenlega ímynd. Guðný telur að samkvæmt þessu þyki 

eftirsóknarverðara fyrir stúlkur að hafa karllæga kynímynd en varhugaverðara 

fyrir drengi að vera kvenlegir vegna mismunandi valda og virðingar kynjanna í 

flestum þjóðfélögum. Hún telur það einnig hafa áhrif að margir karlmenn óttist 

„hommastimpil“ ef þeir eru kvenlegir í viðhorfum. Þetta getur haft þau áhrif að 

konur leita frekar í karlastörf en karlar í kvennastörf og hefur óhefðbundið 

starfsval gjarnan þann ávinning fyrir konur að þær hækka í launum og virðingu á 

meðan það hefur öfug áhrif fyrir karlmenn sem fara í kvennastörf. Þetta 

samræmist því menningarbundna verðmætamati sem setur hið karllæga ofar hinu 

kvenlæga. Stúlkur sem höfðu karllæga ímynd töldu sig standa best af stúlkunum í 

bekknum og voru ánægðastar með námsárangur sinn. Fast á hæla þeirra komu 

stúlkurnar sem höfðu bæði kvenlæg og karllæg viðhorf (andrógyn). Þessar 

niðurstöður benda til þess að skólasamfélagið og kerfið ýti undir karllægni. 

Mælikvarðinn á árangur og virðingu miðast við opinbert líf, kerfi og verðmætamat 

sem upphaflega var mótað af körlum en ekki frammistöðu í einkalífi eða 

umönnunarstörfum (Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005).  

 

1.2 Starfsáhugi og starfsþróun 

Strax í æsku fara börn að gera sér grein fyrir starfsmöguleikum út frá reynslu sinni 

af störfum foreldra, fólks sem þau umgangast, fjölmiðlum, skólum og öðrum 

uppeldisstofnunum og hefur félagsmótun áhrif á starfsáhuga þeirra. Störf eru stór 

þáttur í lífi flestra einstaklinga þar sem þeir eyða miklum hluta ævi sinnar í 

vinnunni og er val á námi og störfum á meðal mikilvægustu ákvarðana sem 

einstaklingar taka í sínu lífi. Starfsánægja er því stór þáttur í persónulegri 

hamingju hvers og eins og hefur aðaláherslan legið á áhuga einstaklinga þegar 

kemur að aðstoð við náms- og starfsval, hérlendis sem og víðar (Sharf, 2006; Sif 

Einarsdóttir, 2005; Williams, 1995). 

Ein mest notaða og rannsakaða kenningin innan náms- og starfsráðgjafar er 

kenning John L. Holland (1992) um flokkun og formgerð starfsáhuga. 

Undirliggjandi í kenningu hans er sú ályktun að starfsáhugi sé ein hlið 
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persónuleikans og því hægt að segja að lýsing á starfsáhuga einstaklings sé einnig 

lýsing á persónuleika hans. Hann heldur því fram að einstaklingar leiti í 

starfsumhverfi sem eru í samræmi við viðhorf þeirra og gildi, sem geri þeim kleift 

að nota hæfni sína og getu, og að fólk í svipuðum störfum hafi svipaðan 

persónuleika. Holland flokkar bæði persónur og starfsumhverfi í sex flokka sem 

eru raunsær (e. Realistic), íhugull (e. Investigative), listrænn (e. Artistic), 

félagslyndur (e. social), athafnasamur (e. Enterprising) og skipulagður (e. 

Conventional). Samkvæmt Holland má finna persónueinkenni fólks út frá því 

hversu mikið það líkist persónutýpunum sex og telur hann að flestir einstaklingar 

eigi að passa einhversstaðar þar inn í. Kenning Holland er oft kölluð RIASEC 

líkanið og er sett fram og útskýrð með sexhyrningi sem sýnir sambandið á milli 

persónuleika eða starfstýpa. Meginmarkmið kenningarinnar er að skýra 

starfshegðun, hvernig fólk velur sér starf og er áhugi einstaklinga grunnhugtak 

hennar (Holland, 1992; Patton og McMahon, 1999).  

Þeir sem rannsakað hafa hugsun um störf eru nokkuð sammála um að 

starfshugsun sé grundvöllur starfsáhuga og starfsþróunar, það hvernig 

starfshugmyndir og starfsferill einstaklinga þróast í gegnum nám og störf 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). Með 

starfshugsun er átt við hvort einstaklingum þyki störf virðingarverð eða gagnleg 

og hvernig þeir hugsa almennt um störf í samfélaginu. Kenning Lindu Gottfredson 

(2002) er á meðal kenninga sem beinast að starfsþróun einstaklinga. Í kenningunni 

er áhersla á starfsþróun í æsku og á unglingsárum og hversu mikil áhrif 

kynhlutverk og virðing (e. prestige) starfa hafa, þegar kemur að ákvörðun um nám 

og störf. Samkvæmt Gottfredson hefur fólk í huga ímyndir af störfum (oft kallaðar 

staðalímyndir af störfum) og líka af persónuleika fólks í þessum störfum, 

hverskonar lífi það lifir, vinnunni sem það vinnur, aðstæðum og hlunnindum 

starfsins og hversu vel þetta starf hæfir mismundandi manngerðum. Þessar 

sameiginlegu ímyndir eru flokkaðar í hugrænt starfakort sem fólk deilir með sér. 

Unglingar og fullorðnir aðgreina störf í þrjár víddir sem eru virðing, starfssvið og 

kynferði. Gottfredson tekur félagslega þáttinn með í reikninginn, það hvernig fólk 

sér sjálft sig í tengslum við samfélagið og einstaklingseðli sitt og hversu stórt 

hlutverk kyn og virðing leika þegar kemur að því að taka ákvarðanir. Hún telur 

mjög mikilvægt að unnið sé á móti kynbundnum staðalímyndum hvað störf 
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varðar, þar sem þær hafa mikil áhrif á starfsval einstaklinga að hennar mati. 

Einstaklingar sætta sig því oft við kosti sem þeim þykir hæfa kyni þeirra, fremur 

en að velja nám og störf eftir áhugasviði (Gottfredson, 2002; Sharf, 2006).  

Kenning Gottfredson (2005) gerir ráð fyrir fjórum þróunarferlum eða stigum 

sem eru vitsmunalegur þroski (e. cognitive growth), sjálfssköpun (e. self-

creation), takmörkun (e. circumscription) og málamiðlun (e. compromise). Hún 

hjálpar til við að útskýra hvernig einstaklingar sjá sjálfa sig í tengslum við 

samfélagið, í tengslum við einstaklingseðli sitt (e. individuality) og hvernig þeir 

þróa með sér áðurnefnt hugrænt starfakort. Til þess að einstaklingar geti þróað 

starfakort og samþætt það hugmyndum sínum um sjálfa sig, verða þeir að ákveða 

hvaða störf eru samrýmanleg við það hvernig þeir sjá sig. Gottfredson telur að 

einstaklingar sætti sig oft við það sem hún kallar nógu góðan kost í stað þess að 

kanna vandlega gildi sín, áhugamál og hæfni. Samkvæmt henni fórna 

einstaklingar áhuga og virðingu áður en þeir eru tilbúnir til að fórna 

kynmerkingunni (e. sex type), sem þýðir að fyrir marga er mikilvægt að 

kynmerking starfsins passi við sjálfsmynd þeirra og hvaða starf þeir telja að hæfi 

sér (Sharf, 2006).  

Donald Super (1990) kom einnig með kenningu um að starfsþróun einstaklinga 

væri í stöðugri þróun allt lífið og að þeir leituðu stöðugt að samræmi. Samkvæmt 

kenningu hans er grunndrifkraftur barna forvitni sem þau svala með könnun á 

umhverfinu. Hann taldi að þær ímyndir (eða fantasíur) sem börn hafa af störfum 

verði fyrir áhrifum af þeim upplýsingum sem barnið aflar sér með því að kanna 

umhverfið sem móti áhuga þeirra. Helsta auðlind upplýsinga fyrir barnið er 

lykilpersónur og fyrirmyndir í lífi þess, einstaklingar sem barnið kýs að líkja eftir. 

Þessi könnun er mjög mikilvægur þáttur í þróun starfshugsunar sem helst oft út 

lífið. Þróun sjálfsmyndar er lykilatriði í þessu ferli í kenningu Super og á rætur að 

rekja til þessa könnunarleiðangurs barnsins. Þróun sjálfsmyndar hefur áhrif á 

starfsþróun þar sem barnið lærir hvernig það er líkt eða ólíkt öðru fólki og með 

því að fylgjast með lykilpersónum í lífi þess, lærir það í leiðinni um ýmis 

starfshlutverk (Sharf, 2006).  

Flestar starfskenningar, sem og þessar, líta á starfsval sem nokkurskonar 

samsvörunarferli (e. matching process) þar sem einstaklingar leita eftir starfi sem 

fullnægir áhuga þeirra og markmiðum og hæfir getu þeirra, hæfni og skapgerð. Í 
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öllum starfskenningum er litið svo á að kyn sé áhrifaþáttur í þróun starfsáhuga. 

Fjölskylda, skóli, félagar og fjölmiðlar móti hugmyndir einstaklinga um hvað er 

karlmannleg hegðun og hvað er kvenleg hegðun. Kynhlutverkin hafi áhrif á 

starfsþróun hjá báðum kynjum en rannsóknir á þessu sviði hafa þó oftar lagt 

áherslu á reynslu kvenna heldur en karla, (Mahalik, Perry, Coonerty-Femiano, 

Catraio og Land, 2006).  

 

1.3 Kynjamunur á náms- og starfsáhuga og starfshugsun 

Rannsóknir benda til að starfsáhugi barna sé jafn kynjaskiptur og 

vinnumarkaðurinn er í reynd. Drengir og stúlkur virðast læra ólík starfsgildi og 

væntingar meðal annars frá foreldrum, skólabókum og fjölmiðlum og er þessi 

félagsmótun svo studd innan félagahópsins (Williams, 1995). Einnig benda 

rannsóknir til þess að þó bæði drengir og stúlkur sýni frekar áhuga á störfum sem 

teljast hefðbundin fyrir þeirra kyn, þá beinist áhugi stúlkna að fjölbreyttari 

störfum og þær fari frekar út fyrir þessi hefðbundnu kynhlutverk hvað þetta 

varðar. Þetta hefur komið í ljós bæði þegar börn eru spurð opinna spurninga eins 

og „hvað langar þig að verða þegar þú verður stór?“ og þegar þau eru spurð út í 

sérstök störf. Hugsanleg skýring á þessu gæti verið að fleiri karlastörf flokkast 

hærra í virðingarröðinni heldur en kvennastörf (Teig og Susskind, 2008). Það 

samræmist þó ekki kenningu Lindu Gottfredson sem segir að einstaklingar fórni 

áhuga og virðingu áður en þeir eru tilbúnir að fórna kynmerkingu starfsins. Störf 

sem teljast óhefðbundin fyrir annað kynið (karla- og kvennastörf) hafa verið 

skilgreind sem störf þar sem hlutfall annars kynsins er minna en 25% - 30% þeirra 

sem við það starfa (Heppner og Heppner, 2009). 

Kynjamunur á náms- og starfsáhuga hefur yfirleitt verið skýrður með 

staðalmyndum af kynhlutverkum en einnig má leita skýringa á þessum mun í því 

hvernig fólk hugsar um ákveðin störf, eða starfshugsun (Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir, 2004). Guðbjörg Vilhjálmsdóttir (2005) gerði rannsókn á ólíkri 

hugsun um störf eftir kynferði og voru þátttakendur 911 unglingar í 10. bekk í 

grunnskóla. Guðbjörg beitir í rannsókn sinni kenningu franska félagsfræðingsins 

Pierre Bourdieu sem telur að kynjaskipting vinnumarkaðarins fylgi ósýnilegum 

viðmiðum um hvaða störf hæfi körlum og hvaða störf hæfi konum og það komi 
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því vel fram í náms- og starfsvali. Niðurstöður rannsóknar Guðbjargar 

Vilhjálmsdóttur (2004) benda til að greinilegur kynjamunur sé í starfshugsun og 

sýnir hún fram á það með nokkrum aðferðum. Hún beinir athyglinni sérstaklega 

að virðingar-, tekju- og áhugakvörðum þar sem marktækur kynjamunur mælist á 

því hvernig hugsað er um störf. Verulegur munur var á sýn kynjanna í tengslum 

við störfin sem töldust hefðbundin kvennastörf þar sem drengirnir töldu þau mun 

virðingarminni, ábyrgðarminni og síður gagnleg en stúlkurnar. Drengirnir töldu að 

karlastörfin væri tekjuhærri en stúlkurnar töldu að kvennastörfin væru það 

(Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). Guðbjörg lýsir 

þeirri nálgun að tengslin horfi ólíkt við stúlkum og drengjum í raunveruleika 

starfanna, hugsunin er ólík (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Niðurstöður þessar 

benda því til að ekki nægi að skýra kynjamun á náms- og starfsáhuga eingöngu 

með staðalmyndum af kynhlutverkum heldur þarf að setja það í samhengi við 

hvernig fólk hugsar um ákveðin störf, hvaða áhrif þetta hefur á náms- og starfsval 

einstaklinga og þar af leiðandi vinnumarkaðinn í heild. 

Áhugasviðskannanir hafa lengi verið notaðar til að mæla áhuga fólks í 

tengslum við nám og störf og eru þær vel þekktar innan starfssálarfræði og náms- 

og starfsráðgjafar. Þær hafa verið notaðar til að aðstoða ungt fólk við náms- og 

starfsval í Bandaríkjunum í um heila öld og hér á landi í nokkra áratugi og er 

mikill fjöldi fólks sem tekur þær árlega. Flestar kannanir meta sex áhugasvið 

Holland og eins og áður segir má, samkvæmt kenningunni, flokka bæði fólk og öll 

störf á vinnumarkaði í þessi sex svið og tengja einstaklinginn þannig við störf sem 

hæfa áhugasviðum hans. Mikill munur mælist á starfsáhuga kynjanna þegar 

áhugasviðsmati er beitt og hafa rannsóknir sýnt þennan kynjamun þar sem karlar 

mælast að jafnaði hærri á vísinda- og handverkssviði og konur á lista- og 

félagssviði. Kynjaskipting vinnumarkaðarins endurspeglast í þessum kynjamun 

þar sem karlar starfa frekar við í vísindum, iðnaði og viðskiptum á meðan konur 

fást í meira mæli við skrifstofustörf, kennslu og umönnun. Áhugi karla mælist því 

meiri á þeim sviðum sem teljast til hefðbundinna karlastarfa og áhugi kvenna á 

þeim sviðum sem teljast til kvennastarfa (Sif Einarsdóttir, 2005).  

Í ráðgjöf sem byggir á niðurstöðum áhugakannana getur þessi kynjamunur 

orðið til þess að körlum er beint í hefðbundin karlastörf eins og við verklegar 

framkvæmdir sem krefjast notkunar tækja og konum í hefðbundin kvennastörf 
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eins og til dæmis við kennslu, umönnun og skrifstofustörf (Einarsdóttir og 

Rounds, 2007). Þetta hefur valdið nokkrum áhyggjum í gegnum tíðina þar sem 

þessi mikli munur getur takmarkað starfsval kynjanna á ólíkan hátt og er 

vandamál að því leyti að þetta getur haft áhrif á framþróun atvinnulífsins, 

jafnréttisþróun og viðhaldið launamun kynjanna (Sif Einarsdóttir, 2005). Þetta er 

því hindrun gegn því að einstaklingar geti valið sér hvaða nám sem er og að þeir 

hafi jafna möguleika til áhrifa, starfsframa og lífsafkomu (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Í náms- og starfsfræðslu og ráðgjöf þarf að hafa í huga 

hvernig fólk hugsar um nám og störf og veita þeim þáttum athygli sem skilja 

kynin að. Ekki er nægjanlegt að kynna einungis báðum kynjum þau störf sem litið 

hefur verið á sem hefðbundin karla- og kvennastörf heldur þarf að nálgast 

viðfangsefnið út frá þeim forsendum að hugsunin um störfin getur verið ólík eftir 

kyni (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson, 2005). 

 

1.4 Kynbundið námsval  

Þegar námsval er skoðað út frá kynjamun má sjá að ungar konur kjósa í miklum 

meirihluta námsleiðir sem leiða til láglauna starfa með litlum möguleikum á 

stöðuhækkunum og starfsframa. Ungir karlmenn aftur á móti velja frekar 

námsleiðir sem leiða til starfa þar sem hæfni þeirra er viðurkennd og möguleikar 

eru á sjálfstæðum atvinnurekstri og góðum launum (Paechter, 2007). 

Kynjaskiptingin hér á landi sést mjög vel þegar námsval er skoðað bæði í 

framhaldsskólum og háskólum. Í úttekt Hagstofunnar fyrir árið 2009 kemur fram 

að fleiri konur velja félagsfræðibraut, eða um 2.996 á móti 1.927 körlum. Á 

málabraut er einnig mikill kynjamunur eða 934 konur á móti 285 körlum. Á 

náttúrufræðibraut er munurinn minni en þó eru örlítið fleiri karlar sem sækja 

þangað eða 2.615 á móti 2.481 konum. Taka má dæmi af greinum eins og 

bifvélavirkjun þar sem karlar eru í miklum meirihluta og voru árið 2009 skráðir 

143 á móti 10 konum og hársnyrti þar sem konur voru í miklum meirihluta eða 

268 á móti 24 körlum. Í úttekt Hagstofunnar sést líka að í háskóla eru karlar í 

meirihluta í greinum eins og raunvísindum, stærðfræði, tölvunarfræði og 

verkfræði. Konur eru í meirihluta á sviðum hugvísinda og lista, félagsvísinda, 

viðskipta og lögfræði, heilbrigðis og velferðar (Hagstofa Íslands, e.d.a). 
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Kynjaskiptingin er einnig mikil innan margra langskólagenginna sérfræðihópa og 

birtist til dæmis í því að karlar eru flestir á þeim sviðum sem njóta mikillar 

virðingar og er læknastéttin gott dæmi um þetta þar sem konur eru fáar á meðal 

hjartalækna og skurðlækna sem njóta mikillar virðingar. Þær eru aftur á móti fleiri 

í heimilislækningum og öldrunarlækningum sem ekki njóta eins mikillar virðingar 

(Þorgerður Einarsdóttir og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2005). 

Erlendar rannsóknir á námsvali kynjanna sýna einnig þennan kynjamun. 

Tölfræðilegar upplýsingar um framhaldsskólastig (e. secondary school) í 

Bandaríkjunum sýna þó að þar í landi hefur aukist til muna síðastliðin ár að 

stúlkur velji greinar eins og stærðfræði og raunvísindi. Drengir taka þrátt fyrir það 

framhaldsáfanga (e. advanced courses) í meira mæli í þessum greinum, á síðari 

stigum stigum framhaldsskóla, en velja mun færri en stúlkur, greinar eins og 

félagsfræði, sálfræði, erlend tungumál og fagrar listir (e. fine arts) (Zadker og 

Zittleman, 2007). Lingard og Douglas (1999) greina frá námsvali kynjanna á 

háskólastigi í Ástralíu og hvernig konur eru í meirihluta í félagsvísindum, 

kennslu, hjúkrun og listgreinum og karlar í verkfræði, raungreinum og stærðfræði. 

Niðurstöður rannsóknar Sax og Bryant (2004) á meðal bandarískra 

háskólanema benda til þess að tilhneiging sé til að hefðbundin kynhlutverk 

styrkist á meðan á háskólanámi stendur. Flestir nemendurnir komu fyrirfram 

ákveðnir í skólann um að fara í nám sem annaðhvort taldist hefðbundið fyrir 

þeirra kyn eða hlutlaust. Lítið var um að nemendurnir færðu sig í átt að eða fengju 

meiri áhuga fyrir störfum sem eru hefðbundnari fyrir hitt kynið á meðan á námi 

stóð. Í ljós kom þó að þeim konum sem fengu meiri áhuga á karlastörfum hafði 

yfirleitt gengið mjög vel í námi, þær höfðu mikið sjálfsöryggi í stærðfræði, voru 

sjálfsöruggar og staðráðnar í að ná góðum árangri í vísindum. Þær sýndu einnig 

lítinn áhuga á því að stofna fjölskyldu. Þeir karlar sem völdu kvennastörf voru 

yfirleitt með lítið sjálfsöryggi í stærðfræði, eins og gera má ráð fyrir að konur hafi 

einnig sem velja frekar kvennastörf, og sýndu þeir minna öryggi í því að ná 

árangri heldur en þeir karlmenn sem valið höfðu hefðbundin karlastörf. Þeir 

virtust líka jafnréttissinnaðri varðandi kynhlutverk. Rannsóknir benda einnig til að 

námsval endurspegli að einhverju leyti fjölskylduhlutverk. Þar sem ábyrgð 

heimilisstarfa hvílir að mestu hjá konum, má gera ráð fyrir að náms- og starfsval 

flestra þeirra verði fyrir áhrifum af því (Ingólfur V. Gíslason, 1997; Þorgerður 
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Einarsdóttir, 1998). Algengt er að karlar leggi meiri áherslu á að faðirinn sé góð 

fyrirvinna en konurnar aftur á móti á að þeir taki þátt í að hugsa um börnin og 

bregðist við tilfinningalegum þörfum fjölskyldunnar (Sadker og Zittleman, 2007). 

Ekki eru fræðimenn á eitt sáttir um hvort auðveldara er fyrir drengi eða stúlkur 

að fara út fyrir hefðbundið val í námi. Paechter (2007) telur erfiðara fyrir stúlkur 

að taka námsgreinar sem þykja karlmannlegar þar sem þær verða að viðurkenna 

og sætta sig við „karlmennskuhliðar“ sínar. Stúlkurnar geti því átt á hættu að fara 

að tilheyra jaðarhópum þar sem þetta þyki ekki endilega ásættanlegt á meðal 

jafningja þeirra. Aðrir fræðimenn, eins og Browne (2004) og Williams (1995) 

hafa þó bent á, eins og greint hefur verið frá, að meira umburðarlyndi sé gagnvart 

því að stúlkur velji karlmannlegar námsgreinar og viðfangsefni heldur en að 

drengir velji það sem þyki kvenlegt.  

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004) fjallar um ástæður þess að stjórnvöld, 

femínistar og aðrir jafnréttissinnar vilja ryðja kynbundnu námsvali úr vegi. Ein sú 

mikilvægasta er að kynbundið námsval kemur í veg fyrir að fólk hafi jafna 

möguleika til starfsframa, lífsafkomu og áhrifa í samfélaginu. Þó svo að dregið 

hafi úr þessum hindrunum er langt því frá að námsval sé orðið jafnt. Í öðru lagi 

kemur það í veg fyrir kynjaeinsleitni vinnustaða en bent hefur verið á að á 

kynjablönduðum vinnustöðum séu líklega fjölbreyttari vinnubrögð og viðhorf en á 

kynjaeinsleitum vinnustöðum.  

 

1.5 Kynbundinn vinnumarkaður 

Kynjaskipting á vinnumarkaði er mjög lífsseig þó svo atvinnuþátttaka kvenna hafi 

aukist (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Þorgerður Einarsdóttir (2006) bendir 

á að einkenni atvinnulífsins verði líklega ekki skýrð á einfaldan hátt og að 

spurningin sé hvers vegna kynin vinni að miklu leyti við ólík störf sem ekki eru 

metin eins að verðleikum. Konur fá að jafnaði lægri laun en karlar, störf þeirra eru 

ekki metin jafnhá í virðingu og eru karlar líka mun fleiri en konur í valdamiklum 

áhrifastöðum og í viðskiptalífinu. Samkvæmt Unni Dís Skaptadóttur (2000) er það 

eitt helsta einkenni vinnumarkaðar um allan heim hversu kynjaskiptur hann er. 

Hún beitir femínískum kenningum og menningarlegri greiningu á þær hugmyndir 

sem liggja að baki kynbundnum aðskilnaði á vinnumarkaði. Með því telur hún að 
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varpa megi ljósi á hvað það er sem viðheldur þessum aðskilnaði og ójöfnuði á 

milli kynjanna á vinnumarkaði. Unnur greinir frá því að til þess að gera þetta þurfi 

að skoða hugmyndir um kynbundin störf, mótun sjálfsmyndar, vinnustaðina sjálfa 

og vinnuferli. Hún gengur út frá því í greiningu sinni að hið kvenlega og 

karlmannlega sé félagslega skapað og sé breytilegt.  

Ríkjandi menning og gildismat samfélaga hefur áhrif á hvort þau teljist karl- 

eða kvenlæg. Geert Hofstede (1998) gerði rannsókn á menningarlegum mismun í 

40 löndum og dregur þennan mun á gildismati saman í fjórar víddir sem eru 

einstaklingshyggja – samfélagshyggja (e. individualism-collectivism), 

valdamunur (e. power distance), þörf fyrir vissu (e. uncertainty avoidance) og 

karllægni – kvenlægni (e. masculinity-femininity). Karl- og kvenlægni víddirnar 

komu fram í rannsókn Hofstede þar sem spurt var um mikilvægi mismunandi 

vinnumarkmiða (e. work goals) í ímynduðu starfi. Samkvæmt Hofstede eru 

einkenni karllægra samfélaga þau að karlmenn eigi að vera ákveðnir, harðir af sér 

og einbeittir í að ná efnislegum árangri eða velgengni. Aftur á móti eru einkenni 

kvenlægra samfélaga þau að bæði karlar og konur eiga að vera hlédræg, mjúk, 

umhyggjusöm og umhugað um lífsgæði.  

Ýmsir telja að samfélagsgerðin hafi áhrif á starfsval fólks og endurspeglast þeir 

eiginleikar sem taldir eru karlmannlegir og kvenlegir í samfélaginu, í því hvaða 

störf eru talin karlmannleg og kvenleg. Samkvæmt Rounds og Tracey (1996) eru 

kynhlutverkin skýrari í karllægum samfélögum sem leiðir til meiri hamlana í 

starfsvali. Í samfélögum þar sem kvenlæg gildi eru ríkjandi (e. feminine cultures) 

stendur fólk frammi fyrir færri hindrunum í starfsvali þar sem kynhlutverkin eru 

ekki eins takmarkandi og í samfélögum þar sem karlmannleg gildi (e. masculine 

cultures) eru ríkjandi. Hindranir af þessu tagi geta verið kynmerkingar starfanna 

(e. sex-typing of occupations) sem sýnt hefur verið fram á að hafi áhrif á 

starfsáhuga (Einarsdóttir, Rounds, Ægisdóttir og Gerstein, 2002). Margt bendir til 

að þessi aðgreining í kvenna- og karlastörf hafi einnig mikil áhrif á launa- og 

aðstöðumun kynjanna, konum í óhag, en kynmerking starfa gerir körlum alls ekki 

síður erfitt fyrir vilji þeir velja hefðbundin kvennastörf (Þorgerður Einarsdóttir, 

2006).  

Kynbundinn launamunur einskorðast þó ekki við ákveðin störf sem teljast 

hefðbundin fyrir hvort kyn fyrir sig heldur er hann líka greinilegur innan 
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starfsstétta. Bandarískar rannsóknir benda til þess að þar í landi fái kvenlæknar, til 

dæmis, aðeins um tvo þriðju af launum karllækna í sömu stöðu. Kvenlögfræðingar 

fá um þrjá fjórðu af launum karlkyns starfsfélaga þeirra og kvenkennarar, bæði á 

grunn- og framhaldsskólastigi fá um 80% af launum karlkennara (Sadker og 

Zittleman, 2007). Íslenskar rannsóknir benda líka til þess að menntun skili konum 

minna áleiðis í starfi heldur en körlum. Í könnun á meðal starfsmanna Háskóla 

Íslands kom fram að karlar voru að jafnaði í hærri stöðu en konur burtséð frá aldri 

og menntun. Í athugun sem gerð var á meðal kvenna í læknastétt kom fram að 

hlutfall þeirra í yfirmannsstöðum á Landspítala – Háskólasjúkrahúsi var að jafnaði 

lægra en karla þrátt fyrir að þær hefðu hærri einkunn en karlar á lokaprófi úr 

læknadeild. Einnig eru dæmi um það í launakönnunum á Íslandi að starfssvið og 

starf hafi mismunandi áhrif á laun kynjanna (Þorgerður Einarsdóttir og Kristjana 

Stella Blöndal, 2004). Mikilvægt er að ráðgjafar, kennarar og rannsakendur hafi 

skilning á þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsval einstaklinga. Rannsóknir benda 

til að áhrifaþættir á óhefðbundið starfsval karla séu ólíkir þeim þáttum sem hafa 

áhrif á óhefðbundið starfsval kvenna. Konur sem velja hefðbundnari karlastörf eru 

frekar álitnar bæta stöðu sína, en karlar aftur á móti eru frekar lattir til að velja sér 

hefðbundin kvennastörf þar sem þau eru frekar álitin neðar í virðingarröðinni og 

verr launuð (Tokar og Jome, 1998). 

 

1.6 Karlar í kvennastörfum 

Kynhlutverk snerta starfsþróun bæði hjá körlum og konum en eins og áður kemur 

fram benda rannsóknir til þess að karlmenn hafi þó takmarkaðra svigrúm þegar 

kemur að viðurkenndum kynhlutverkum í tengslum við störf. Þar af leiðandi getur 

það reynst þeim erfiðara að fara út fyrir hefðbundnu karlastörfin heldur en konum 

út fyrir hefðbundnu kvennastörfin (Mahalik, Perry, Coonerty-Femiano, Catraio og 

Land, 2006). Samkvæmt Simpson (2004) er lítið vitað um áhugahvöt (e. 

motivation) og reynslu karla í kvennastörfum og hvernig þeir takast á við það sem 

mögulega stangast á í hinu „kvenlega eðli“ starfsins við kynferðisvitund þeirra. 

Rannsóknir benda þó til að oft tileinki þeir sér ýmsar leiðir til að viðhalda 

karlmennskunni (Cross og Bagilhole, 2002; Lupton, 2000; Simpson, 2005; 

Williams, 1995). 
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Rannsóknir á óhefðbundnu starfsvali karla benda til að algengt sé að karlar fari 

í kvennastarf sem þeir ætli jafnvel að verði tímabundið en finni sig svo í því í 

kjölfarið, eða eru að leita eftir að prófa nýjan starfsvettvang og finna starfið í því 

ferli. Í viðtalsrannsókn sinni, á reynslu karla af óhefðbundnu starfsvali og 

kynferðisvitund (e. gender identity), flokkar Simpson (2004) karlana niður í þrjá 

flokka. Það eru þeir karlar sem sækjast eftir starfinu (e. seekers), þeir sem finna 

starfið í ferlinu þegar þeir eru að taka ákvarðanir varðandi nám og störf (e. 

finders) og þeir sem „setjast að“ í starfinu eftir að hafa starfað um tíma í 

karlastörfum (e. settlers). Í viðtalsrannsókn Steinunnar Hörpu Jónsdóttur (2006) á 

hindrunum á vegi ungra karla á leið í kvennastörf, kom fram að karlarnir sem 

stunduðu nám í umönnunarstörfum höfðu allir reynslu af slíkum störfum og höfðu 

gefið sér góðan tíma til umhugsunar áður en þeir hófu nám á því sviði. Í rannsókn 

Þórðar Kristinssonar (2005) á upplifun karla í hjúkrunarnámi, kemur fram að 

karlarnir sem tóku þátt höfðu allir reynslu af umönnunarstörfum áður en þeir 

skráðu sig í hjúkrun og höfðu hugsað sig vel um áður en þeir tóku þá ákvörðun. 

Margir þeirra fundu sig í umönnunarstarfinu eftir stutta reynslu og fóru að skoða 

möguleikana á námi í hjúkrun upp úr því. Svipaða sögu höfðu viðmælendur Önnu 

Elísu Hreiðarsdóttur (2006) að segja, í viðtalsrannsókn hennar á íslenskum 

karlleikskólakennurum, en þar kemur fram að þeir höfðu allir starfað með börnum 

við einhverjar aðstæður áður en þeir hófu nám í leikskólakennarafræðum. Allir 

sögðu þeir líka jafnframt að ákvörðunin um að hefja nám í þessu fagi hafi verið 

meira tilviljun en að þeir hafi skipulagt það með löngum fyrirvara.  

Rannsóknir benda til að viðteknar hugmyndir um karlmennsku spili nokkuð 

stórt hlutverk þegar karlar fara í kvennastörf og að þeir upplifi oft að karlmennsku 

þeirra sé ógnað með því að sinna starfinu (Cross og Bagilhole, 2002; Lupton, 

2000; Simpson, 2005; Unnur Dís Skaptadóttir, 2000; Williams; 1995). Í rannsókn 

Lupton (2000) tók hann viðtöl við níu karlmenn í kvennastörfum og benda 

niðurstöður hans til að karlarnir upplifðu að karlmennsku þeirra væri ógnað og 

þeir færu ýmsar leiðir til að viðhalda henni. Í annarri rannsókn Lupton (2006), tók 

hann viðtöl við 27 karlmenn sem ýmist störfuðu í hefðbundnum kvenna- eða 

karlastörfum og kannaði þar ástæður þess að karlar fara í kvennastörf eða forðast 

þau. Margir af viðmælendum hans tjáðu áhyggjur sínar af því að karlmennska 

þeirra og kynhneigð yrðu dregin í efa með því að fara í kvennastarf og var ljóst að 
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það hafði verulega letjandi áhrif á það að þeir færu í slíkt starf. Unnur Dís 

Skaptadóttir (2000) rannsakaði skiptingu starfa í karlmannleg og kvenleg störf í 

frystihúsum. Störf við snyrtingu og pökkun töldust þar til kvenlegra starfa sem 

þurfti kvenlega eiginleika til að sinna. Það var því ógnun við karlmennskuna að 

vinna við snyrtingu og pökkun og karlarnir bentu á að þeim þætti niðurlægjandi 

að karlmaður ynni kvennastarf. Í rannsókn (e. case study) Williams (1995) þar 

sem hún tók fyrir karla í hjúkrun, bókasafnsfræði, félagsráðgjöf og 

grunnskólakennslu, sem öll teljast til kvennastarfa, kom fram að margir af þeim 

körlum sem hún ræddi við höfðu þörf fyrir skýra karlmennskuímynd. Þeim 

reyndist hinsvegar hvorki auðvelt að sannfæra sjálfa sig né aðra um að 

karlmennska þeirra væri „í lagi“ og þar sem þeir upplifðu neikvæðar staðalmyndir 

af sjálfum sér og starfinu, þurftu þeir að vera virkir í því að hafa stjórn á og 

viðhalda karlmennsku sinni. Williams telur þá einnig oft meðvitaðri en aðra karla 

um þau skref sem þeir taka til að leggja áherslu á og viðhalda karlmennskunni, 

sökum þess að henni er storkað. Með vissri hegðun og með því að halda vissri 

fjarlægð við kvenkyns samstarfsfélaga geti þeir gefið það til kynna við yfirmenn 

sína, skjólstæðinga og samstarfsfólk, að þeir séu ólíkir kvenkyns jafnokum sínum 

og geti þar með viðhaldið karlmennsku sinni og réttlætt það að þeir sinni starfinu 

(Williams, 1993; 1995).  

Fleiri rannsóknir á körlum í kvennastörfum benda til að þeir tileinki sér ýmsar 

aðferðir til að hafa stjórn á þessu misræmi sem skapast á milli þess að vera 

karlmaður en sinna kvennastarfi. Aðferðir karla snúast þá oft um að vernda 

karlmennskuna á meðan rannsóknir á konum í karlastörfum benda til að þær þurfi 

oft að gera málamiðlun eða fórna kvenleikanum að einhverju leyti fyrir karlastörf 

(Lupton, 2000). Í niðurstöðum viðtalsrannsóknar Cross og Bagilhole (2002) á 

körlum í kvennastörfum, kemur fram að karlarnir upplifðu að karlmennsku þeirra 

væri storkað á ýmsan hátt og úr ýmsum áttum. Sex af tíu viðmælendum þeirra 

brugðust við þessu með því að leggja áherslu á og vera stoltir af vinnubrögðum 

sínum (e. the quality of their work) og töldu að þeir sinntu starfinu á faglegri hátt 

en konurnar. Þetta benti, samkvæmt Cross og Bagilhole, til löngunar karlanna til 

að litið væri á þá sem betri starfsmenn en konurnar og tilraunar þeirra til að 

viðhalda stöðu sinni þannig sem ráðandi kyn, jafnvel í störfum þar sem konur eru 

í meirihluta. Karlarnir reyndu annaðhvort að viðhalda hefðbundinni karlmennsku 
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með því að halda vissri fjarlægð frá kvenkyns samstarfsfélögum, líkt og kemur 

fram í rannsókn Williams (1993) og/eða endurskapa að hluta til öðruvísi 

karlmennsku með því að samsama sig kvennastarfinu. Það að viðhalda 

hefðbundinni karlmennsku virkaði sem nokkurs konar stuðpúði (e. buffer) gegn 

því að fólk drægi í efa að þeir væru alvöru karlmenn. Simpson (2005) bendir líka 

á í rannsókn sinni að körlum í kvennastörfum geti oft á tíðum fundist karlmennsku 

sinni ógnað með því að sinna starfinu. Samfélagið virðist hafa meiri skilning á því 

að konur sæki í karlastörf þar sem þau eru líklegri til að hækka stöðu þeirra og 

auka lífsgæði. Hinsvegar getur kynhneigð og karlmennsku karla í kvennastörfum 

verið ögrað og getu þeirra til að keppa í heimi karlmanna, vegna lægri 

virðingarstöðu og launa fyrir þessi störf. Fram kom í rannsókn hennar að 

körlunum fannst þægilegt að vinna með konunum en tileinkuðu sér ýmsar aðferðir 

til að endurheimta þá karlmennsku sem grafið hafði verið undan með kvenlegu 

eðli starfsins (Simpson, 2004). 

Karlar í kvennastörfum virðast ekki alltaf fara varhluta af ákveðnum viðhorfum 

og fordómum í samfélaginu ef marka má rannsóknir og geta ýmsar áskoranir á 

karlmennskuna falist í þeim. Williams (1993) telur karlmenn sem fara í 

kvennastörf, raska þeim hugmyndum um kyngervi sem felast í starfinu. Hún 

fjallar um það hvernig þeir eru nánast samstundis grunaðir um að vera ekki 

„alvöru karlmenn“, að það hljóti að vera eitthvað að þeim fyrst þeir hafi áhuga á 

störfum sem þessum og spurningar vakni til dæmis um kynhneigð þeirra og hvort 

þeir séu kvenlegir eða jafnvel latir. Ef þessir fordómar duga ekki til að hrekja þá 

frá starfinu, muni þeir að öllum líkindum hafa áhrif á kynferðisvitund (e. gender 

identity) þeirra í daglegu lífi. Íslenskar rannsóknir benda einnig til að karlar í 

kvennastörfum hér á landi upplifi fordóma. Viðmælendur Þórðar Kristinssonar 

(2005) höfðu allir reynslu af fordómum gagnvart hjúkrunarstarfinu en voru ekki á 

sama máli um hvaða áhrif þeir höfðu á gengi þeirra í náminu. Þeir töluðu um 

fordómana sem saklaust grín sem birtust í undrun fólks á því að „eðlilegur 

karlmaður“ hefði áhuga á því að leggja fyrir sig hjúkrun. Viðmælendur Steinunnar 

Hörpu Jónsdóttur (2006) höfðu svipaða sögu að segja um fordóma, sérstaklega 

höfðu þeir sem stunduðu nám í umönnunargreinum, upplifað það sem hún kallar 

almenna samfélagslega fordóma gagnvart umönnunarstörfum. Einn viðmælandi 

Steinunnar hafði mætt því viðhorfi frá fyrrverandi vinnufélögum sínum úr 
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hefðbundnu karlastarfi, að þeir skildu ekki að hann vildi fara úr þokkalega vel 

launuðu starfi yfir í að „skeina fólk“. Einhverjir viðmælendur hennar höfðu einnig 

fundið fyrir fordómum frá kvenkyns samnemendum í þeirra garð, í þá veru að þeir 

væru komnir til að „hirða bestu stöðurnar“. Í rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur 

(2006) á karlleikskólakennurum, kom fram að viðmælendur hennar urðu varir við 

ýmis viðhorf af hálfu fólks. Þeir sögðu viðbrögð foreldra, barna og samstarfsfólks 

góð gagnvart þeim í starfinu. Viðbrögð almennings sögðu þeir vera með ýmsu 

móti en sjaldnast þó neikvæð, fólk ætti þó til að bregðast við með að verða 

vandræðalegt og skipta um umræðuefni. Einnig töluðu einhverjir þeirra um að fá 

að heyra að þeir væru hinn mjúki maður og að það væri krúttlegt að þeir sinntu 

starfinu. Anna Elísa fjallar einnig um tvíbent skilaboð sem einn viðmælandi 

hennar talaði um, annarsvegar um hversu gott væri að hafa karlmann sem 

fyrirmynd fyrir börnin og hinsvegar umræða um misnotkun. Aðspurðir um 

fordóma kváðust viðmælendur hennar ekki hafa orðið fyrir aðkasti, en sem dæmi 

má taka þá höfðu sumir þeirra fundið fyrir því að fólk teldi að þeir ættu að vera að 

gera eitthvað annað. 

Rannsóknir benda þó ekki eingöngu til þess að karlar í kvennastörfum rekist á 

hindranir eins og greint hefur verið frá hér fyrir ofan. Svo virðist sem þeir hagnist 

oft á minnihlutastöðu sinni og hljóti sérmeðferð eins og að vera fljótari að fá 

stöðuhækkanir heldur en konur, ef marka má rannsóknir (Heppner og Heppner, 

2009; Lupton, 2006). Í rannsókn Simpson (2004) kom fram að karlarnir 

högnuðust á minnihlutastöðu sinni í gegnum þá ályktun að þeir hefðu meiri 

leiðtogahæfileika en konur, þeir fengu oft sérmeðferð og upplifðu að aðrar reglur, 

ekki eins strangar, giltu fyrir þá og þeir kæmust upp með meira en konurnar. 

Jafnframt voru þeir taldir sækjast eftir meiri starfsframa (e. careerist attitude) 

heldur en konurnar og fengu sérmeðferð sem jók líkurnar á því að þeir gætu unnið 

sig upp í starfi. Einnig kemur fram í samantekt Heppner og Heppner (2009) á 

rannsóknum á körlum í kvennastörfum, að tilhneiging sé til að karlmenn einoki 

stjórnunar- og valdastöður í kvennastörfum og fái hærri laun og meiri fríðindi. 

Rannsóknir á viðhorfum karla í kvenna- og karlastörfum benda til að finna 

megi þar mun að einhverju marki. Niðurstöður Tokar og Jome (1998) benda til að 

karlmenn í hefðbundnum karlastörfum aðhyllist frekar karlmennskuviðhorf heldur 

en þeir karlmenn sem ekki eru í hefðbundnum karlastörfum. Niðurstöður voru þó 
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ekki afgerandi og bentu ekki til að beint samband væri á milli 

karlmennskuviðhorfa og hefðbundins starfsvals. Dodson og Borders (2006) gerðu 

samanburðarrannsókn á 100 karlkyns verkfræðingum (hefðbundið karlastarf) og 

100 karlkyns námsráðgjöfum í grunnskólum (hefðbundið kvennastarf). Í 

niðurstöðum þeirra kom fram að verkfræðingarnir í rannsókninni höfðu 

hefðbundnari viðhorf en námsráðgjafarnir. Verkfræðingarnir tóku kynmerkingu 

starfsins oftar fram yfir virðingu en voru frekar á báðum áttum þegar þeir stóðu 

frammi fyrir hefðbundnum karla- eða kvennastörfum sem njóta lítillar virðingar. 

Námsráðgjafarnir gáfu hinsvegar skýrt til kynna að þeir kysu störf sem njóta 

virðingar og voru tilbúnir að fórna, í vali sínu, hefðbundnum karlastörfum til að 

öðlast meiri virðingu. Verkfræðingarnir aðhylltust frekar andkvenleg viðhorf (e. 

antifemininity beliefs) eins og að karlar ættu ekki að gera neitt sem gæti virst 

kvenlegt. Þessar niðurstöður virðast endurspegla raunverulegt starfsval karlanna í 

rannsókninni. Niðurstöður rannsóknar Lupton (2006) styðja ekki þá skýringu sem 

oft hefur verið gefin, að sumir karlar hafi frekar áhuga á kvennastörfum vegna 

þess að karlmennskuviðhorf þeirra eru minni (e. less masculine) eða eitthvað 

öðruvísi en þeirra sem vinna hefðbundin karlastörf. Lupton telur að samkvæmt 

þeirri skýringu ættu þá karlar í kvennastörfum frekar að vera sveigjanlegri 

varðandi karlmennsku sína en þeir sem vinna hefðbundin karlastörf. Niðurstöður 

hans benda hinsvegar til að körlum í kvennastörfum sé alls ekki síður annt um 

karlmennsku sína en þeim sem vinna í karlastörfum og voru það þeir sem töluðu 

hvað mest um tengsl karlmennsku og starfa í viðtölunum. 

Í náms- og starfsráðgjöf er, eins og áður kemur fram, mikilvægt að vera 

meðvitaður um og hafa skilning á þeim þáttum sem hafa áhrif á starfsval 

einstaklinga. Vinnumarkaðurinn er mjög kynjaskiptur og því þörf á að veita því 

athygli hvers vegna kynin fara að miklu leyti ólíkar leiðir í starfsvali og hvað 

veldur því að karlar hafa í minna mæli sótt inn í hefðbundin kvennastörf en konur 

í hefðbundin karlastörf. Viðhorf samfélagsins hafa áhrif á hvað þykir ásættanlegt 

fyrir bæði kynin, hvað þykir kvenlegt og hvað þykir karlmannlegt þar sem 

hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eru andstæðar og geta þessi viðhorf 

samfélagsins haft mikil áhrif á náms- og starfsval einstaklinga. Þegar helstu 

niðurstöður þeirra rannsókna sem greint hefur verið frá hér fyrir ofan eru dregnar 

saman, má sjá að algengt virðist vera að karlar í kvennastörfum þurfi að takast á 
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við viðteknar hugmyndir samfélagsins um karlmennsku. Viðhorf, gildi og 

fordómar virðast oft spila stórt hlutverk bæði hjá almenningi og þeim sjálfum 

gagnvart þeim sem körlum í þessum störfum. Þar sem reynsla karla af 

óhefðbundnu starfsvali hefur minna verið rannsökuð en reynsla kvenna, valdi ég 

að fara þá leið í rannsókn minni að varpa ljósi á reynslu karla í kvennastörfum og 

leita svara við eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

 

 Hver er reynsla karla í kvennastörfum? 

 Hvað hafði áhrif á starfsval þeirra? 
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2 Aðferð 

Rannsóknaraðferðin sem notast var við í rannsókninni er eigindleg (qualitative) 

aðferð og byggir á fyrirbærafræði (phenomenology). Fyrirbærafræði er, 

samkvæmt Taylor og Bogdan (1998), undirstaða eigindlegrar aðferðafræði. 

Rannsakendur innan fyrirbærafræði gera tilraun til að skilja merkingu atburða og 

áhrif þeirra á einstaklinga í ákveðnum aðstæðum. Aðferð þessi er ætluð til að auka 

skilning á fyrirbærum og byggir á þeim skilningi að sérhver einstaklingur líti 

heiminn sínum augum og að fyrri reynsla hans og túlkun á henni móti sýn hans 

(Bogdan og Biklen, 2003; Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Þar sem meginkjarni 

fyrirbærafræðinnar og eigindlegra rannsókna er að skilja fólk út frá þeirra eigin 

sjónarhorni, reyna rannsakendur að setja sig í spor og samsama sig viðmælendum 

sínum til þess að skilja upplifun þeirra og reynslu. Rannsakendur þurfa því að vera 

meðvitaðir um að setja eigin sjónarhorn og skoðanir til hliðar (Taylor og Bogdan, 

1998). Í eigindlegu rannsóknarviðtali verður þekkingin til í gegnum félagsleg 

samskipti rannsakandans og viðmælandans. Gæði rannsóknargagnanna sem til 

verða í viðtalinu eru undir hæfni og þekkingu rannsakandans á málefninu komin 

(Kvale og Brinkman, 2009). 

Viðtölin í rannsókninni voru opin, óstöðluð einstaklingsviðtöl (in-depth 

interviews) og fóru fram í nóvember 2009 og nóvember 2010. Tilgangur 

óstaðlaðra viðtala er að veita skilning á og lýsa fyrirbærum í tilveru fólks. Þau 

teljast til gagnasöfnunaraðferða í eigindlegri aðferðafræði þar sem lýsingum á 

sammannlegum reynsluheimi er náð fram. Umræðuefnið er ákveðið af 

rannsakandanum og ræðir hann á jafnréttisgrundvelli við viðmælendur. 

Umræðuefnið er því fyrirfram ákveðið en ekki innihald samræðanna og leitast er 

við að skilja reynslu þátttakenda út frá sjónarhóli þeirra. Mikilvægir þættir í 

viðtölum sem þessum eru virðing fyrir þátttakendum, samræður á 

jafnréttisgrundvelli, traust tengslamyndun, heiðarleiki og einlægni (Helga 

Jónsdóttir, 2003).  
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2.1 Þátttakendur 

Í eigindlegum rannsóknum eru tilgangsúrtök algeng þar sem valdir eru þeir 

einstaklingar sem hafa persónulega þekkingu á fyrirbærinu sem á að rannsaka 

(Katrín Blöndal, 2004). Rannsóknarefni mitt var reynsla karla í kvennastörfum og 

voru skilyrðin sem ég setti fyrir þátttöku að karlarnir væru í störfum þar sem 

konur eru í meirihluta, eða um 70% starfsmanna, og hefðu nokkra reynslu af 

starfinu. Leitaði ég því eftir aðstoð sex karlmanna. Þeir eru leikskólakennari, tveir 

grunnskólakennarar og starfar annar þeirra á leikskóla, hjúkrunarfræðingur, 

starfsmaður í umönnun, og samfélagsþjálfi og förðunarfræðingur sem starfar sem 

leiðbeinandi í grunnskóla. Ekki var skilyrði að þeir hefðu einhverja menntun á 

sviðinu heldur lagði ég áherslu á að þeir væru að sinna starfi þar sem meirihluti 

starfsmanna væru konur. Viðmælendur eru á aldrinum 31 árs til 52 ára og hafa 

allir starfað við sín störf í nokkur ár, sá sem hefur skemmstan starfsaldur hefur 

starfað í tvö ár. Öllum nöfnum þátttakenda hefur verið breytt til að tryggja trúnað 

og nafnleynd. 

 

Halldór er einhleypur og á einn son. Hann hefur starfað við umönnun aldraðra í 

rúm 10 ár. Áður hafði hann starfað í hefðbundnum karlastörfum. 

 

Garðar er barnlaus og í sambúð. Hann hefur starfað á leikskóla í rúm 10 ár og 

útskrifaðist sem leikskólakennari fyrir um þremur árum síðan. 

 

Baldur er giftur og á tvö börn. Hann hóf störf sem leiðbeinandi í grunnskóla eftir 

stúdentspróf og fór síðar í grunnskólakennaranám og útskrifaðist fyrir um 10 árum 

síðan. Hann hefur starfað við kennslu í grunnskóla frá því hann lauk námi. 

 

Anton er barnlaus og í sambúð. Hann er menntaður í fritidspedagog sem hann 

kallar samfélagsþjálfun og segir vera bil á milli leikskólakennara og 

grunnskólakennara og er einnig menntaður förðunarfræðingur. Hann hefur starfað 

við kennslu í grunnskóla í nokkur ár og tekur að sér förðun við ýmis tækifæri. 

Vísað er í Anton í niðurstöðum sem leiðbeinanda í grunnskóla. 
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Þórir er giftur og á tvö börn. Hann er menntaður hjúkrunarfræðingur og hefur 

starfað sem slíkur í um 16 ár. Hann starfar bæði sem skólahjúkrunarfræðingur og 

inni á sjúkradeild á heilbrigðisstofnun. 

 

Gísli er í sambúð og á tvö börn. Hann er menntaður grunnskólakennari en starfar á 

leikskóla. Hann hafði reynslu af því að starfa á leikskóla áður en hann fór í 

grunnskólakennaranámið og hefur einnig reynslu af karlastörfum. 

 

2.2 Framkvæmd  

Vinna við rannsóknina hófst í nóvember 2009. Gagnasöfnun fór fram með 

samræðum á milli rannsakanda og viðmælenda þar sem leitast var við að hafa 

opnar viðtalsspurningar. Ég leitaði sjálf eftir viðmælendum á viðeigandi 

vinnustöðum og fékk einnig ábendingar. Viðmælendur fengu að ráða staðsetningu 

fyrir samræðurnar og var lengd viðtala á bilinu 40 - 50 mínútur.  

Þátttakandi í rannsókn á rétt á að vita hvernig upplýsingar sem hann gefur 

verða birtar og í hverju þátttakan felst, einnig skal honum heimilt að draga 

þátttöku sína til baka hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2003). Í upphafi 

viðtals var ítrekað við viðmælendur að fyllsta trúnaðar væri gætt og nafnleynd 

tryggð svo ekki væri hægt að rekja niðurstöður til þeirra. Viðmælendur fengu í 

hendur blað með upplýsingum um rannsóknina þar sem fram kom að fullri 

þagmælsku og trúnaði væri heitið og þeir skrifuðu undir upplýst samþykki. Nöfn 

og kennileiti voru kóðuð eða tekin út og rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar. 

Réttmæti og trúverðugleiki rannsóknarniðurstaðna byggist að hluta til á því 

hversu trúverðuglega rannsakandanum tekst að setja fram niðurstöðurnar (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2003). Leitast var við að tryggja réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar með nákvæmni við greiningu gagna, hlutleysi, gagnrýnni hugsun 

og spyrjandi hugarfari. Úrtakið var vissulega ekki stórt en ég tel þó að tekist hafi 

að fá góða mynd af fyrirbærinu. 
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2.3 Úrvinnsla gagna 

Öll viðtölin voru tekin upp, ýmist á hljóðskrá í tölvu eða á upptökutæki og afrituð 

orðrétt. Við gagnagreiningu vann ég samhliða að gagnasöfnun. Eftir að viðtölin 

voru afrituð voru þau lesin nokkrum sinnum yfir til að fá heildarmynd af reynslu 

viðmælenda. Samkvæmt Sigríði Halldórsdóttur (2003) er mikilvægt að lesa hvert 

viðtal yfir í fyrstu án þess að merkja við neitt. Eftir að hafa lesið viðtölin vandlega 

yfir nokkrum sinnum er merkt við í textanum það sem rannsakanda finnst koma 

efninu sérstaklega við og athugasemdir skrifaðar á spássíur. Áframhaldandi 

greining á textanum felur í sér að rannsakandi les enn og aftur yfir textann og 

rýnir þá sérstaklega í þau atriði sem hann hefur merkt við. Rannsakandi veltir fyrir 

sér merkingu þessara atriða og gefur þeim heiti.  

Að lokum voru gögnin (niðurstöður samræðanna) greind og flokkuð í 

greiningarlíkön til að finna þemu. Í greiningarferlinu verður rannsakandi stöðugt 

að spyrja sig hver rauði þráðurinn er í því sem viðmælandi er að segja og þegar 

niðurstöður liggja fyrir eru þær bornar saman við afrituðu viðtölin til að sjá hvort 

þær eru í samræmi við þau (Sigríður Halldórsdóttir, 2003). Allar athugasemdir og 

þemu sem skráð voru á spássíur afrituðu viðtalanna var raðað upp í eina 

heildarmynd fyrir hvern og einn. Að lokum fór ég yfir það hver rauði þráðurinn 

var í því sem allir viðmælendur voru að segja til að átta mig á heildarmyndinni og 

hver reynsla þeirra er þegar allt er dregið saman. 
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3 Niðurstöður 

Tilgangur rannsóknarinnar er að varpa ljósi á reynslu karla í kvennastörfum og fá 

innsýn inn í hvað hafði áhrif á starfsval þeirra. Niðurstöður rannsóknarinnar eru 

settar fram í þrjá kafla sem eru þemu rannsóknarinnar, starfsvalið, viðmót og 

viðhorf og karllægni-kvenlægni. Á heildina litið eru viðmælendur ánægðir í sínum 

störfum, finnst gott að vinna með konum og svöruðu því allir fljótt til að þeir 

hefðu góða reynslu af starfinu. Í öllum köflum má þó finna þætti sem mögulega 

gætu reynst körlum hindranir í starfi vegna kynferðis og er farið yfir upplifun 

viðmælenda af þeim og hvaða áhrif þeir hafa haft á þá. Viðmælendur mína nefni 

ég Garðar (leikskólakennari), Baldur (grunnskólakennari), Halldór (starfsmaður í 

umönnun á dvalarheimili aldraðra), Þóri (hjúkrunarfræðingur), Anton 

(leiðbeinandi í grunnskóla) og Gísla (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla).  

 

3.1 Starfsvalið 

Í öllum viðtölum ræddum við starfsval og námsval, ef við átti, hvernig það kom til 

að þeir fóru að sinna starfinu, hvers vegna það varð fyrir valinu og líðan þeirra 

þar. Allir höfðu þeir góðan stuðning frá sínum nánustu varðandi starfsvalið og 

sögðust hafa fengið hvatningu.  

 

„Ég ætlaði aldrei…“ 

Flestir viðmælendur mínir virtust upplifa að það hefði í raun verið nokkur tilviljun 

sem réði því að þeir fóru að sinna þessum störfum, þetta hafði ekki endilega verið 

stefnan. Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) talaði reyndar um að 

hann hefði alltaf ætlað sér að verða kennari en fór að starfa í leikskóla vegna þess 

að hann fékk ekki starf í grunnskóla. Hann talaði þó líka um að hafa ætlað að vera 

bóndi en verið ráðlagt að mennta sig fyrst. Hann lýsti þessu svo: 

Ég ætlaði alltaf að verða kennari þú veist prufaði þetta … að vera 

leikskólakennari eða svona leikskólaleiðbeinandi og það þú veist ég 

fílaði það geðveikt en þá var mér sagt sko að það væri betra að verða 

kennari vegna þess að þá hefði ég þú veist gæti ég alltaf hoppað á 

milli í rauninni sko. 
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Gísli tók því þá ákvörðun að fara frekar að læra til grunnskólakennara eftir 

ráðleggingar frá fólki um að það væri betra fyrir hann að læra það frekar en 

leikskólakennarafræðin. Honum var bent á að ekki væru margir karlmenn um 

fimmtugt að vinna á leikskólum og að hann myndi kannski kulna í starfi eftir 10 

ár og ætti þá möguleika á að fara að kenna í grunnskóla. Hann sagðist þó hugsa 

stundum út í það af hverju hann hafi ekki farið að læra til leikskólakennara: „Ég 

stefndi ekkert kannski endilega en þetta blundar samt alltaf í mér sko þú veist og 

maður svona hugsar út af hverju fór ég ekki í leikskólakennarann“ og talar um í 

framhaldinu að hann sé lesblindur og þetta starf henti honum því kannski betur. Í 

grunnskólakennaranáminu var hann yfirleitt eini karlmaðurinn og talaði um að 

honum hafi fundist öðruvísi komið fram við sig en aðra nemendur, „einnig fannst 

mér ég komast upp með aðeins meira heldur en stúlkurnar vegna þess að ég var 

einn, ég fékk smá fyrirgreiðslu, en mjög litla samt“. Hann upplifði að vera einn á 

báti innan um konurnar í náminu, „ef eitthvað var um að vera, partí eða svoleiðis 

var manni ekki boðið, eða ef farið var á kaffihús eða svoleiðis… manni leið 

svolítið þannig að það væri allt í lagi að umgangast mig í skólanum en ekki utan 

hans.“ Hann talaði þó um að bæði kennarar og samnemendur hans hefðu hvatt 

hann áfram í náminu. 

Garðar (leikskólakennari) talaði um að hafa verið búinn að prófa ýmis störf 

eftir stúdentspróf áður en hann fór að vinna á leikskóla. Það hafði ekki endilega 

verið í áformum hans að verða leikskólakennari en hann talaði um að þegar hann 

var ungur strákur hafði hann ætlað sér að verða kennari, enda margir í fjölskyldu 

hans kennarar. Hann lýsti starfsvali sínu svo: 

Ég fann mig aldrei í því sem ég var að gera og ég vissi ekkert hvað ég 

vildi læra skilurðu, svo allt í einu þá sá ég þetta auglýst og mig langaði 

að prófa þetta og ég hugsaði með mér af hverju prófa ég bara ekki 

bara eitthvað allt annað og bara ég meina þú veist þá hætti ég bara ef 

að, ef að ég kann ekki við það ... og ég kunni bara svo vel við þetta og 

mér fannst þetta svo skemmtilegt. 

 

Eftir að hafa prófað að starfa í nokkur ár á leikskóla ákvað Garðar að fara í 

leikskólakennaranámið og fékk mikla hvatningu frá samstarfskonum sínum til 

þess. Hann var eini karlmaðurinn í sínum bekk í náminu en talaði um að það hefði 
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ekki skipt sig máli, samnemendur hans tóku honum fagnandi og var hann tekinn 

með í allt. Reynsla hans af því að vera karlmaður í leikskólakennaranámi er því 

mjög góð, „og ég var náttúrulega nemi öll árin á leikskólum og þar sem ég var 

nemi þá fékk ég alls staðar jákvæð viðbrögð og undirtektir.“ 

Baldur (grunnskólakennari) talaði um að hafa verið að leita sér að starfi eftir 

stúdentspróf og fengið vinnu sem leiðbeinandi. Það var ekki á dagskránni hjá 

honum að fara í grunnskólakennaranám. Hann lýsti starfsvali sínu svo:  

Eftir stúdentspróf prófaði ég að kenna einn vetur í XX og var þá með 

umsjón í þriðja bekk ... og ætlaði svo sannarlega ekkert að verða 

kennari en vantaði vinnu og þetta var auglýst og ég sótti um það og ég 

fékk þetta og gekk mjög vel ...  mér fannst ég ná vel til krakkana og 

mér fannst þetta lifandi starf og skemmtilegt. 

 

Hann talaði um að örlögin hefðu gripið í taumana, „ég held að þetta hafi bara 

alltaf verið það sem ég átti að gera og örlögin bara einhvern veginn komið því í 

kring að ég fékk þessa vinnu.“ Hann fór svo í grunnskólakennaranámið og var þar 

einn af þremur karlmönnum í bekknum.  

Halldór (umönnun) sagði ástæðuna fyrir því að hann fór að sinna 

umönnunarstarfinu vera þá að eftir að hann frelsaðist til kristinnar trúar hafi hann 

fengið köllun til að veita þjónustu og hlúa að, „eftir að ég tók Jesú inn í hjarta 

mitt, hann leiddi mig í þetta starf, þetta er semsagt köllun að fara í þetta starf 

annars hefði ég aldrei farið í þetta.“ Áður hafði Halldór verið í hefðbundnu 

karlastarfi en vildi losna úr því eftir að hann frelsaðist og fór þá af stað til að leita 

sér að umönnunarstarfi án þess að vera alveg viss um hvað fælist í starfinu, „ég… 

vissi ekkert hvað ég væri að fara út í sko“ og nokkur tilviljun sem réði því hvar 

hann endaði, „ég vissi ekkert hvað ég var að gera hvert ég ætti að snúa mér sko.“ 

Hann hefur nú starfað á dvalarheimili fyrir aldraða í um 10 ár og líkar starfið vel. 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) talaði um að hann hefði ekki ætlað sér að verða 

hjúkrunarfræðingur, hann hefði byrjað í náminu til að taka ákveðnar námsgreinar, 

hann hafi ætlað „að fara að gera eitthvað merkilegra sko“. Hann lýsti þessu svo: 

Ætlunin var nú ekkert að sko staldra við neitt í hjúkruninni sko heldur 

ætlaði ég svona að nota þetta sem kannski svolítið stökkbretti á 

eitthvað annað og taka þá einhverjar hérna greinar og klára þær og 
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hafa sem já haldreipi inn í eitthvað annað sko, mig langaði til að fara í 

eitthvað eins og kínverska læknisfræði eða eitthvað svona, það voru 

miklir draumar og eða fara jafnvel í kírópraktor eða eitthvað svoleiðis. 

 

Hann tók svo ákvörðun eftir einn vetur í hjúkrun að láta slag standa og reyna 

að klára námið en talaði líka um að hann hafi verið óákveðinn á þessum tíma, „ég 

var nú svolítið óákveðinn þarna á þessum árum sko hvað mig langaði til að gera 

og svona kannski hræddur við að vera að taka stór stökk.“ Þórir hafði byrjað í 

sjávarútvegsfræði áður en hann fór í hjúkrun, en talaði um að hann hafi kannski 

frekar verið að gera öðrum til geðs með því, „ég held að það hafi nú bara verið 

einhver pabbapólitík“. Hann talaði líka um að hann hefði borið miklu meiri 

virðingu fyrir sjávarútvegsfræðinni heldur en hjúkruninni og hafi ætlað að vera 

„maður með mönnum sko“ en fann sig svo ekki í því námi, „þetta átti bara alls 

ekkert við mig sko.“ 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) fór erlendis og lærði það sem hann kallar 

samfélagsþjálfun (fritidspedagog). Hann talaði um að hafa dottið inn í kennslu því 

það vantaði kennara, „ég ætlaði aldrei í kennslu og það var aldrei á borðinu þó ég 

dytti inn í það og kláraði það svo þetta kennarastarf eða það er að segja námið 

seinna.“ Hann talaði þó um að upphaflega hafi hann ætlað að læra 

leikskólakennarann, verið ákveðinn í því í framhaldsskóla, „ég fór þá á það sem 

kallað var uppeldisbraut eða uppeldissvið… ég ætlaði í fóstru eða Fósturskólann.“ 

Hann kvaðst þó hafa horfið frá því þar sem honum fannst skólinn ekki nógu 

spennandi. Eftir að hafa farið utan og lært samfélagsþjálfun bauðst honum að fara 

að læra förðun, þar var hann eini karlmaðurinn með 11 konum: 

Þá fór Förðunarskóli XX af stað og þar var NN forstöðukona eða 

semsagt skólastjóri og bauð mér að koma í förðunarfræði og ég 

semsagt settist þá á skólabekk samhliða því að vinna í XX á daginn … 

og eftir það fór ég að kenna hjá henni í skólanum og kenndi í þrjá 

vetur … ég þekkti NN sko aðeins og hérna hún var lengi búin að segja 

við mig komdu og prófaðu og ég var auðvitað búinn að sýna þessu 

svolítinn áhuga á undan sko og þorði ekkert að fara af því að mér 

fannst þetta vera bara fyrir stelpur. 
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Síðan þá hefur Anton starfað við förðun við hin ýmsu tækifæri, með 

kennslunni. Hann talaði líka um að hafa í gegnum tíðina verið að stinga sér inn í 

kvennastörf eins og á leikskóla, blómabúð, elliheimili og fleira. Anton segist 

aldrei hafa unnið á vinnustað þar sem karlmenn voru í meirihluta, „ég myndi 

aldrei treysta mér til að fara á sjó og hérna myndi aldrei vilja vinna við 

bifvélavirkjun eða slíkt eða einhverskonar byggingarvinnu, það á einhvern veginn 

ekki við mig.“ 

 

„Þetta er svo gefandi“ 

Allir kváðust viðmælendur mínir sáttir við starfsval sitt og vera ánægðir í sínum 

störfum. Þeir töluðu um vellíðan og að gott væri að vinna með öllum þessum 

konum. Allir töluðu þeir einnig um hvað starfið væri gefandi og innihaldsríkt.  

Halldór (umönnun) talaði um að það væri góð samvinna á vinnustaðnum og að 

starfið veitti honum öryggi og frið. Hann kvaðst aldrei þurfa að kvíða því að mæta 

í vinnuna, þetta væri heimilislegt og að hann þekkti alla skjólstæðinga vel og 

þarfir þeirra, „þú ert þarna bara eins og ... á einhverju svona heimili ... þetta er 

náttúrulega heimili líka.“ Hann talaði um hversu gefandi starfið væri, „þetta að 

gefa af sér fyrir gamla fólkið þú færð það svo alveg svakalega mikið til baka ... 

annars væri maður sjálfsagt ekkert í þessu ... þetta er bara gefandi sko.“  Hann 

sagði þó að hann hefði oft hugsað „hvað er ég að gera hérna?“ því allt öðruvísi sé 

að vinna eingöngu með konum, en að vinnufélagarnir skiptu þó ekki öllu máli. 

Hann talaði um að oft væri mikið álag en sagðist láta sig hafa það, „og maður 

ekkert lærður meira en þetta.“  

Baldur (grunnskólakennari) talaði um að sér liði afskaplega vel í vinnunni en 

fyndi alveg fyrir því að vera í minnihluta en að „svona heilt yfir þá finnst mér 

þetta ekki hafa háð mér í starfi.“ Hann talaði þó um að hann hefði upplifað tímabil 

leiða sem rekja mætti til kynjaójafnvægis og að hann hefði líka orðið vitni af 

neikvæðum áhrifum kynjaójafnvægis á aðra karlmenn á vinnustaðnum. Starfið er 

þó fyrst og fremst gefandi og skemmtilegt að hans mati, „ég held hvort sem það 

eru karlmenn eða konur að stór hluti af þeim sem fara í þetta eru þeir sem hafa 

prófað þetta, sjá þá hvað þetta er í raun og veru gefandi og skemmtilegt.“ Hann 
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talaði um að hafa eitthvað fram að færa, að hann hefði áhrif og hæfileika og fengi 

virðingu frá krökkunum. 

Garðar (leikskólakennari) talaði um að vera tekið fagnandi sem karlmanni í 

starfinu og að sér liði vel í vinnunni, væri mjög sáttur og að það skipti hann ekki 

máli að vera aðallega að vinna með konum. Hann lagði líka áherslu á hversu 

gefandi starfið væri, „þetta er líka svo gefandi og gaman þú veist, ég fann það 

kannski ekki í rauninni fyrr en ég fór að vinna á leikskóla hvað hitt var ofboðslega 

innantómt og gaf manni lítið“ og að í núverandi starfi yrði hann reynslunni ríkari 

og fengi svo sannarlega til baka það sem hann gæfi. 

Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) talaði um að vera mjög sáttur 

og hlakka til að mæta í vinnunna og benti á að það væri ekki sjálfsagður hlutur, 

„margir upplifa það ekkert en ég hlakka til… maður er alltaf að upplifa eitthvað 

og þú veist það er alltaf ný og krefjandi verkefni sem gefa manni eitthvað.“ Hann 

talaði um að sér fyndist allt í lagi að vera í minnihluta en að hann og þessir tveir 

karlmenn sem vinna með honum, tali um að þeir þurfi að hafa meira fyrir því að 

koma hugmyndum sínum á framfæri:  

Okkur finnst sko, við erum náttúrulega í minnihluta og ef við komum 

með einhverjar hugmyndir þá þarna svona þurfum við aðeins að hafa 

meira fyrir því að koma þeim áfram sko, við þurfum að hafa meira 

fyrir því að sannfæra þær heldur en hitt sko … við þurfum að selja 

þeim hugmyndina. 

 

Hann talaði um að hafa stuðning hinna karlanna í sumum málum en öðrum 

ekki, þeir ynnu ekki svo náið saman. 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) ræddi reynslu sína af nokkrum 

kvennastörfum sem hann hafði „stungið sér í“, eins og hann orðaði það. Hann 

talaði um að sér hefði alltaf liðið vel í þessum störfum og orðið bara einn af 

hópnum, að samstarfskonur hans hefðu alltaf tekið honum vel og eins 

samnemendur hans í förðunarnáminu sem voru eingöngu konur. Hann sagði 

ástæðuna fyrir því að hann fór í námið sem hann fór í (fritidspedagog) hafa fyrst 

og fremst verið að, „ég var að leita fyrir mér að velja mér eitthvað sem að veitti 

mér einhverja pínu gleði eða veitti mér einhverja svona fullnægju í lífinu.“ 
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Þórir (hjúkrunarfræðingur) talaði um að reynsla hans af starfinu væri mjög góð 

og að hann hafi, „aldrei svona neitt lent í neinum óþægindum út af því að vera 

einn í þessu.“ Hann talaði líka um að það jákvæðasta við starfið væri:  

Að geta látið gott af sér leiða sko og hérna já og geta glatt einhvern og 

gert eitthvað gott sko, það er hérna það er það sem er það sem er 

kannski verðlaunar mann mest og hérna finna það að það er svona 

einhvers virði í því sko. 

 

Hann sagðist ráðleggja körlum að vera ekki hræddir við þetta starf, „ég myndi 

bara ráðleggja öllum körlum bara að horfa svolítið hlutlaust á þetta og reyna að 

þarna að reyna að prófa þetta bara að vera ekki hræddir við það.“ 

Baldur (grunnskólakennari), Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) og Gísli 

(grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) töluðu allir um að þeir teldu að 

uppeldisaðstæður þeirra hefðu haft áhrif á starfsval þeirra. Baldur setti það í 

samhengi við að ekki hefði verið lögð áhersla á að „græða peninga“, Anton talaði 

um jafnrétti í uppeldinu og að hafa þurft að ganga í sömu störf og systur hans og 

Gísli talaði líka um jafnréttið í uppeldinu og að hann hefði aðstoðað móður sína 

mikið við að passa börn. 

 

„Þá hafa þau þessa fyrirmynd“ 

Baldur (grunnskólakennari), Garðar (leikskólakennari), Gísli (grunnskólakennari 

sem vinnur á leikskóla) og Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) lögðu allir áherslu á 

mikilvægi fyrirmynda, að börn hefðu líka karlkyns fyrirmyndir í leik- og 

grunnskólunum því þau þyrftu jafnvægið. Þeir upplifa að þeir séu að gera gagn 

með því að vera karlmenn í þessum störfum: 

Eitt af því sem við höfum svolítið rætt sko við karlkyns starfsmenn ... 

að við upplifum það að við séum að gera bara dálítið mikið gagn með 

því að vera í þessu starfi ... það er gott fyrir börnin okkar að hafa þetta 

jafnvægi (Baldur - grunnskólakennari). 

 

Garðar (leikskólakennari) talaði um mikilvægi þess að „börnin sem eru í 

leikskóla og grunnskóla fái þá sýn á starfið að þetta sé ekki eingöngu kvennastarf“ 

og tók dæmi um börn sem voru að ræða hvað þau ætluðu sér að verða þegar þau 
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yrðu stór, „svo sagði einn þarna sem var síðastur að ég ætla að verða 

leikskólakennari eins og þú og þá fór ég einmitt að hugsa um eftir á, ætli hann 

hefði sagt þetta ef að þetta hefði verið kona.“  

Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) talaði um að hann vonaði að 

fleiri karlar færu að sækja inn á leikskólana því það væri svo mikilvægt fyrir 

börnin að hafa þetta jafnvægi á milli kvenímyndar og karlímyndar:  

Þá hafa þau þessa fyrirmynd, að það er allt í lagi að það sé karlmaður 

að vinna með börnum og syngja með þeim og þau hafa þú veist alltaf 

þessar tvær fyrirmyndir … börnin sjá það sko að ef það eru fleiri 

karlmenn þarna þá er þú veist (hik) þá er aðeins meira jafnvægi á milli 

… þetta er bara mjög gott fyrir börn sko að, börn sem kannski sjá þú 

veist, karlmaður er ekkert í þeirra lífi þeirra fyrr en kannski svona á 

miðstigi í grunnskóla þannig að … já að hafa þetta jafnvægi sko á 

milli kvenímyndar og karlímyndar. 

 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) talaði um að karlmenn ættu að gera meira af 

því að fara inn á leikskólana, en sjálfur hafði hann reynslu af því: 

Það var náttúrulega bara alveg stórkostlegt vegna þess að við eigum 

að gera meira af því karlmenn að fara eins og inn á leikskólana því að 

börnin hafa náttúrulega bara kvennafyrirmyndir og margir krakkar 

sem þrá það að komast meira í svona snertingu kannski líka við 

karmannlegar ímyndir … en þá hef ég heyrt það að þar sem að hafa 

verið karlmenn að vinna á leikskólunum að hérna að það er að gera 

börnunum ofsalega gott sko. 

 

Halldór (umönnun) og Þórir (hjúkrunarfræðingur) fóru ekki inn á þessa 

umræðu enda þeirra störf annars eðlis. Þórir talaði þó aðeins um hvernig 

nemendurnir í skólanum, þar sem hann starfar sem skólahjúkrunarfræðingur, 

tækju honum sem karlmanni í þessu starfi:  

Flestum finnst þetta bara svona við fyrstu sýn bara mjög fínt og bara 

gott að hafa þetta, það er auðvitað í svona kannski ákveðnum 

tegundum fræðslu og annað þessháttar sem að þeim finnst það svolítið 

skrítið sko að hafa karl í kynfræðslu til dæmis og eitthvað svona. 
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3.2 Viðhorf og viðmót 

Í öllum viðtölum ræddum við viðhorf og viðmót, bæði gagnvart þeim persónulega 

sem körlum í kvennastörfum og einnig viðhorf fólks gagnvart störfunum. Inn í 

þetta þema flokkast líka fordómar sem þeir ræddu um. 

 

„Hef yfirleitt bara mætt skilningi og virðingu fólks“ 

Allir sögðust þeir í flestum tilvikum hafa mætt jákvæðu viðhorfi og viðmóti vegna 

starfsvalsins. Flestir höfðu þeir þó líka upplifað neikvætt viðmót. Halldór 

(umönnun) lýsti neikvæðum viðbrögðum svo, „ég var nú einu sinni spurður sko ... 

er ekki í lagi með þig?“ og sagði þetta hafa komið frá félögum sínum sem ekki 

vita um hvað starfið snýst. Hinsvegar mæti hann góðu viðmóti frá starfsfélögum 

og heimilismönnum á stofnuninni þar sem hann starfar og að þar væri hlýja og 

samstaða. Garðar (leikskólakennari) og Baldur (grunnskólakennari) voru sammála 

um að viðhorf gagnvart karlmönnum í þessum störfum hefðu breyst á jákvæðan 

hátt, Baldur talaði um að hann mætti virðingu og skilningi, það væri ekkert 

tiltökumál nú að karlar færu í kvennastörf og að hann sjálfur fengi virðingu fyrir 

að halda karllægum viðhorfum á lofti.  

Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) talaði um að hann mætti oft 

því viðmóti að, „það er fólk sem svona, þegar ég segist vinna sem 

leikskólakennari það svona horfir á mig.“ Hann sagðist þó svo sem ekki verða 

mikið var við það hvernig viðhorfin væru en hefði samt líka fengið að heyra, 

„phuff, fékkstu ekkert betra?“ og að það hafi aðallega komið frá konum en líka 

fengið að heyra það frá körlum, „ég fékk alveg ræðurnar yfir mig sko, hverskonar 

aumingi ég væri að vera að fara að vinna sem leikskólakennari sko.“ Gísli talaði 

líka um að félögum hans fyndist ekki mikið til starfsins koma, „þetta eru svona 

bisnesskarlar og tölvugúrúar og svona þú veist, ég hef fengið frá þeim svona, 

leikskólakennari kommon maður þú getur gert miklu betur heldur en það sko.“ 

Hann sagði jafnframt: „Það er litið niður á þetta starf og þess vegna er þetta 

kannski ekki betur launað … þetta er eins og ég segi, þetta er barnapössun þannig 

að fólki finnst þetta eitthvað svona simpelt sko.“ 

Allir höfðu þeir, sem starfa í leik- eða grunnskólum, sömu sögu að segja um 

viðhorf foreldra gagnvart þeim, að þeir væru ánægðir með að fá karlmann í 
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starfið. Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) orðaði það svo: „Þeim finnst alveg 

dásamlegt að fá karlmann inn í kennslu og hérna finnst að það sé gott að þarna sé 

kominn karlmaður.“ Garðar (leikskólakennari) talaði um að fólk fagnaði því að fá 

karlmenn í leikskólana, „og sumum finnst það kannski bara töff“ en að það væri 

kynslóðabil í viðhorfum, „það er kannski einna helst svona að eldra fólki finnist 

það skrítið.“ Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) og Anton  töluðu 

einnig um þetta kynslóðabil í viðhorfum. Anton hafði starfað á dvalarheimili fyrir 

aldraða og fékk þar titilinn „gangastúlka“ á launaumslagið sitt því ekki var annað 

til í kerfinu. Þar upplifði hann ekki alltaf jákvætt viðmót í sinn garð frá 

heimilisfólki, „þar fannst mér ég rekast miklu meira á fordóma i okkar garð, okkar 

karlmanna sem sagt innan um þetta heldra fólk og það er kannski bara hugsunin 

og viðhorfin í þjóðfélaginu.“ Gísli hafði upplifað svipað viðmót frá eldra fólki 

eins og hann orðaði það, þegar hann vann á leikskóla áður fyrr, „þá svona var 

svona eldra fólkið, það var ekkert rosalega hrifið af því að sjá mann yfir einn og 

níutíu vera hlaupandi á eftir börnum.“  

Gísli talaði einnig um að í starfinu væru ákveðnir hlutir sem karlmenn þyrft 

frekar að passa en konur:  

Það eru móment þarna eins og bleiuskipti og svona sko sem að þú 

veist, getur lent í einhverju svona þú veist og svo kemur einhver inn 

og þú ert að gera eitthvað með barninu sem þú veist er bara ósköp 

eðlilegt en þú veist af því að ég er karlmaður að þá lítur það svolítið 

öðruvísi út sko. 

 

Hann talar um að þetta séu ákveðin viðhorf og meiri tenging inn á „bara 

perraskap sko“ og á þá við tengingu við kynferðislega misnotkun. Hann talaði 

jafnframt um að þetta sé það sem karlmenn í þessu starfi óttist jafnvel að fólk sé 

að hugsa. 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) talaði um undrun fólks á því að hann væri í þessu 

starfi: 

Stundum er fólk svolítið forviða á því að maður skuli vera í þessu 

starfi sko að hérna en annars það kemur samt alltaf þetta hérna jú það 

er nú allt í lagi sko, þetta á nú líka að vera fyrir karlana sko það kemur 

alltaf en fyrsta svona viðmótið er já bíddu við þú í hjúkrun já hvernig 
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stóð á því að þú fórst að spá í þetta … en svo já þeir eiga nú alveg eins 

að geta verið í þessu. 

 

Hann talaði þó um að hafa alltaf fengið gott viðmót frá sínum skjólstæðingum 

og samnemendum í hjúkrunarnáminu en upplifað að komið væri öðruvísi fram við 

sig af ýmsum kennurum, og þá sérstaklega í verknáminu, „upplifun mín þá var sú 

að sko það væri öðruvísi hugsun lögð til mín heldur en til stelpnanna sem voru í 

bekknum mínum“ og fannst það vera svolítið kvennamiðað. Hann talaði einnig 

um að hann fyndi fyrir því á núverandi vinnustað að hann væri svolítið eftirsóttur, 

að konurnar sæktu jafnvel í að vinna með honum sem tilbreytingu. 

 

„Þetta er láglauna starf“ 

Aðspurðir um það hvers vegna þeir héldu að karlar sæktu lítið í þessi störf, voru 

þeir allir sammála um að launin og virðingin ættu stóran þátt í því, „launin spila 

þar ábyggilega eitthvað inn í og svo eru þeir líka kannski bara eitthvað hræddir 

við einhvern stimpil, ... eða þeirra ímynd“ (Garðar - leikskólakennari). Baldur 

(grunnskólakennari) sagði: „Ég held að það sé meiri krafa um að þeir séu 

fyrirvinnan“ og talaði um að karlmenn sem færu í grunnskólakennarastarfið væru 

að sækja í eitthvað félagslegt en ekki að hugsa um launin. Halldór (umönnun) 

orðaði þetta svo: „Við getum sagt að þetta er láglauna starf ... maður verður ekkert 

ríkur af þessu“ og „þetta eru engin það eru svo sem engin laun miðað við sko að 

fyrir karlmann að vinna þarna.“ Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) 

orðaði þetta svo: „Það eru náttúrulega launin, þú ert álitinn sko fyrirvinna … þótt 

að þú veist þetta sé mjög opið samfélag og allt það sko, þá á karlinn að vera 

vissum krónum hærri heldur en konan.“ Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) tók í 

sama streng og talaði um að þjóðfélagið væri þannig að, „karlmenn veigra sér 

svolítið við að fara inn í þessi kvennastörf, þau eru oft bæði verr launuð og það er 

hérna litið oft á starf kvenna með allt öðrum hætti heldur en karlmanna.“  

Þórir (hjúkrunarfræðingur) talaði um að launin og virðingin fyrir starfinu 

tengdust og að það gæti haft áhrif á karlmenn: 

Það gæti líka verið sko að körlum finnist þetta ekki eins mikið ja eins 

svona virðingarvert og önnur störf sem að eiga að vera innan 

gæsalappa karlastörf sko og hérna já bæði vegna launa og líka svona 
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vegna þess sem er kvenlegt í þessu að það sé það sem hreki þá í burtu 

frá þessu að þeir hafi þá ekki virðingu fyrir þessu. 

 

Þórir talaði líka um að sér fyndist virðingin fyrir hjúkrunarstarfinu væri 

almennt ekki mikil fyrr en eitthvað bjátaði á hjá fólki og það þyrfti á 

hjúkrunarfræðingi að halda. 

„Það kallast að vera hinn mjúki maður“ 

Viðmælendur mínir voru líka nokkuð sammála um að fleira en launin hefði áhrif á 

að karlar sæktu lítið inn í kvennastörfin. Þeir töluðu um ákveðnar staðalímyndir af 

körlum í kvennastörfum og Gísli (grunnskólakennari sem vinnur á leikskóla) 

orðaði þetta svo: „Þetta er álitið kvennastarf að það séu þú veist kvenlegir 

karlmenn sem að það kannski þú veist sumir höndla það ekkert sko að vera álitnir 

kvenlegir“ og sagði jafnframt að:  

Karlmaður sem sækir í þetta er álitinn svona samkynhneigður eða 

eitthvað sko, svona kvenlegur í sér miðað við þú veist þessa sem eru 

að vinna á gröfum eru svona álitnir karlmannlegir og þú veist 

lögfræðingar og þessir bisnesskarlar, þetta eru álitnir macho karlar. 

 

Garðar (leikskólakennari) kom líka inn á þetta og sagði: „Þeir eru kannski 

hræddir við þann stimpil (á við samkynhneigð) … þeir eru svo hræddir við 

karlmennskuna í sér.“ Hann taldi þó að viðhorfin hefðu breyst heilmikið í 

samfélaginu og að alltaf væru fleiri karlmenn að koma inn á leikskólana til dæmis 

og sumum fyndist það „kannski bara töff skilurðu.“ 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) taldi að „fyrirfram ákveðnar skoðanir og kannski 

svona einhverjar mýtur“ hefðu líka áhrif á karlmenn sem og ranghugmyndir um 

starfið, „margir karlar veit ég, halda að þetta séu bara eintómar skeiningar og 

hérna bleiuþrif sko og svoleiðis“ og talaði um að hann hefði haldið það sjálfur 

áður en sá hvað starfið er fjölbreytt. Halldór (umönnun) talaði um hinn mjúka 

mann, „það kallast að vera hinn mjúki maður ... að vera kannski í þessum störfum 

líka“ en gerði lítið úr því að það væri viðhorfið sem hann mætti. Anton 

(leiðbeinandi í grunnskóla) talaði um ákveðna fordóma í garð karlmanna í 

kvennastörfum, „það eru ákveðnir fordómar náttúrulega í garð karlmanna í 
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kvennastörfum held ég og það er litið allt öðrum augum ef að strákur tekur að sér 

að vinna kvennastörf heldur en ef að kona fer í karlastarf.“  

Baldur (grunnskólakennari) taldi þó að það væri á miklu undanhaldi að dregin 

væri upp ákveðin mynd af körlum í kvennastörfum, að skilningur fólks færi 

vaxandi og að það þætti ekkert tiltökumál lengur að karlmenn færu í þessi störf. 

Flestir voru þeir á sama máli um að viðhorfin í þjóðfélaginu væru farin að breytast 

og að gildismat hefði breyst eftir efnahagshrunið, nú væru til dæmis bankastörf 

ekki eins spennandi. Þeir töldu því að virðingin gagnvart störfum eins og kennslu 

og umönnun færi frekar vaxandi. 

 

3.3 Karllægni – kvenlægni 

Viðmælendur mínir ræddu allir um mun á kynjunum og hvernig hann birtist í 

samstarfi þeirra við konurnar. Þeir voru sammála um að konur taki öðruvísi en 

karlar á mörgum hlutum og að andrúmsloftið á vinnustöðum þar sem konur eru í 

meirihluta, væri öðruvísi en þar sem karlar eru í meirihluta. 

 

„Héldu að ég gæti ... kannski gæti ekki gert eitthvað það sem þær voru að gera“ 

Allir kváðust þeir sinna sömu hlutverkum og konurnar. Þrátt fyrir það höfðu þeir 

„lent í“ annaðhvort að sinna öðrum hlutverkum vegna þess að þeir eru karlmenn 

eða upplifað ákveðið vantraust í sinn garð og að haldið væri að þeir kynnu ekki 

eitthvað ákveðið. Þeir voru líka allir sammála um að kynin nálgist vissa hluti á 

ólíkan hátt. Garðar (leikskólakennari) talaði um að hafa upplifað að sér væri hlíft 

við vissum verkefnum:  

Mér fannst það svolítið þegar ég var nemi sko að þá þarna, ég skal 

skipta á þessum skilurðu, þú þarft ekkert að vera að skipta á ... það var 

svona eins og það væri verið að hlífa mér fyrir kannski einhverju 

svona, nei nei þú þarft ekkert að vera að sópa, ég skal sópa þú veist ... 

fólk er bara svo fast í þessum staðalmyndum skilurðu. 

 

Baldur (grunnskólakennari) talaði um að sér fyndist að einhverju leyti ólík 

hlutverk sem kynin sinna og tók sem dæmi þegar hugga þarf nemanda, að þá séu 

það kannski frekar konurnar sem geri það. Gísli (grunnskólakennari sem starfar á 
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leikskóla) talaði um að karlmenn huggi börnin öðruvísi en konur, þeir reyni frekar 

„að herða upp í þeim“ en að þær eigi það frekar til að „kæfa það í væntumþykju.“ 

Hann sagði jafnframt: „Þetta er bara þú veist munur á körlum og konum sko þetta 

er bara þú veist uppeldislega og maður veit ekki genafræðilega.“ Hann tók fleiri 

dæmi um það hvernig kynin nálgast hluti ólíkt í starfinu og tók föndur sem dæmi, 

hvað það virðist auðvelt fyrir konurnar en reynast honum nokkuð erfitt: 

Eins og það er náttúrulega þetta sem maður föndrar, það er kannski 

það sem er svona erfiðast fyrir karlmenn, við erum ekkert vanir þessu 

og að fá hugmyndir þú veist að föndri þá þarf svolítið að fara út fyrir 

þennan þú veist karlmennskuramma sinn. 

 

Halldór (umönnun) sagðist ganga í nánast öll sömu störf og konurnar en að í 

upphafi upplifði hann að þær héldu að hann gæti ekki sinnt vissum störfum, „sko 

mér fannst á tímabili eins og hérna að þær héldu að ég gæti ... kannski gæti ekki 

gert eitthvað það sem þær voru að gera.“ Hann sagði að það kæmi þó fyrir að 

skjólstæðingur bæði um að fá konu til að sinna sér en líka öfugt. Hann talaði líka 

um að konur hefðu mýkri hreyfingar og að á vinnustaðnum sæju þær frekar um 

fatnað, veislur og að setja rúllur í hár en hann hefði líka önnur hlutverk í staðinn 

eins og að sjá um fiskabúr.  

Þórir (hjúkrunarfræðingur) sagði ekki laust við það að hann hafi upplifað 

ákveðið vantraust í sinn garð gagnvart vissum hlutverkum í hjúkrunarnáminu, 

hvernig átti að nálgast hlutina „þá fannst mér ég þurfa að sanna mig meira sko.“ 

Hann hafði líka upplifað þetta í starfi og orðaði það svo: 

Þar sem að konurnar eru að tala um hérna kannski að bera mig saman 

við karlana sína sem að kannski sumir hverjir kannski kunna ekki að 

hérna búa um eða kunna ekki að strauja eða kunna ekki að þvo kunna 

ekki umbúnað og annað þetta sko og eru þá að yfirfæra það yfir á mig. 

 

Hann sagði samstarfskonur hans oft gera ráð fyrir að hann kynni ekki viss 

hlutverk í aðhlynningu með skjólstæðinga af því að hann er karlmaður. 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) talaði um þetta líka og sagði: „Það var 

eiginlega meira svona kannski ætlast til þess í byrjun að ég kynni ekki eða þekkti 

ekki til ákveðinna hluta sem að kom svo í ljós að ég þekkti“ og tók dæmi úr 
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kennslunni þar sem hann fylgdi hópnum sínum í handavinnu og gat kennt þeim að 

prjóna og að það hefði verið „svona fyrst horft á þetta svolítið sérstakt en svo var 

það ekkert mál.“ Eins hafði hann upplifað ákveðið vantraust í sinn garð þegar 

hann starfaði í blómabúð og það kom fyrir að fólk vildi frekar láta konu afgreiða 

sig þar sem það taldi hann ekki kunna á hlutina. Anton talaði einnig um að hann 

hefði rekið sig á að mörgum konum fyndist karlmenn sem koma inn í 

kvennastörfin oft vera „pínulítil ógn við hlutverk þeirra“ og að: 

Þær eru svo tilbúnar oft á tíðum að halda það að við séum að koma til 

þess að taka frá þeim eða eyðileggja eitthvað ákveðið kerfi eða, eða 

rústa einhverju fyrirkomulagi sem að þær hafa skipulagt eða gengið 

frá en það er ekki alltaf svoleiðis, það er oft finnst mér frekar að við 

beygjum okkur undir það sem fyrir er hjá konum því þær eru 

náttúrulega frábærir skipuleggjendur og svo er náttúrulega mannlega 

hliðin hjá þeim, þessi mannlegu samskipti miklu framar heldur en oft 

hjá okkur körlunum. 

 

Hann talaði um að í skólanum sem hann starfar í nú haldi konurnar utan um 

vissa hluti eða samskiptavenjur, eins og hann orðaði það, sem skipta miklu máli 

en karlmenn horfa oft framhjá, eins og afmæli og fleira. 

 

„Karlarnir… haldi svona í sínar karllægu hugmyndir“ 

Baldur (grunnskólakennari) lagði mikla áherslu á að sem karl í kvennastarfi þyrfti 

að passa upp á að halda karllægum sjónarmiðum á lofti og að ekki mætti gera lítið 

úr kynjaójafnvæginu á vinnustaðnum. Hann sagði frá áfanga í kennaranámi sínu 

sem var eingöngu fyrir karlmenn þar sem lögð var áhersla á að þeir héldu í 

karlmennskuna upp á fyrirmyndir fyrir börnin því stórir hópar barna alast upp hjá 

einstæðum mæðrum: 

Kennarinn sem var náttúrulega karlmaður hann var bara í því að ítreka 

við okkur, veriði karlmenn í skóla þegar þið farið að kenna ekki verða 

að konum … þá höfðu skólayfirvöld ákveðnar áhyggjur af þessari 

þróun, hvað var orðið lítið af karlmönnum í grunnskólum ... það voru 

alls konar svona atriði eins og ... mætið með bindi …. 
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Í þessum áfanga var þeim sagt frá karlkennurum sem höfðu í raun „orðið að 

konum“ vegna þess hve þeir voru í miklum minnihluta á staðnum:  

Þar voru þeir bara farnir að klæða sig eins og konur, innan gæsalappa 

þeir voru ekki í kjólum en þú veist hvað ég á við... svo bara allt í einu 

áttuðu þeir sig á því ... og auðvitað er þetta kannski ekkert óeðlilegt, 

þetta er bara til þess að falla inn í hópinn, það er svo erfitt kannski að 

vera tveir eða eitthvað á fimmtíu og eitthvað manna vinnustað … 

(Baldur - grunnskólakennari).  

 

Baldur lagði mikla áherslu á mikilvægi þess að kynin haldi í sín kynbundnu 

sjónarmið og kvaðst óhræddari við það en hinir karlarnir á vinnustaðnum, „þeir 

eru kannski hræddir bara við að falla ekki inn í hópinn“, „það þarf að finna 

einhvern meðalveg í þessu.“ Hann kvaðst oft hugsa til þessa áfanga þegar hann 

væri í vafa um hvort hann væri að gera rétt hvað þetta varðar. Hann sagði einnig 

frá því að hann og karlkyns vinnufélagar hans væru búnir að stofna karlaklúbb, 

þar sem þeir hittust annað slagið og leyfðu sér að gagnrýna ýmsar starfsaðferðir 

kvennanna, þó svo að það væri meira á gamansaman hátt. Hann talaði einnig um 

að karlaklúbburinn á vinnustaðnum styrkti þá, skapaði samstöðu og hefði jákvæð 

áhrif á allan hópinn, „þetta svona styrkir okkur ... maður finnur það líka sko þegar 

við mætum hérna í vinnuna kannski eftir að hafa hist á svona óformlegum fundi 

sko þá er, þá er miklu meiri samstaða.“  

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) talaði um að karlarnir á sínum vinnustað 

hópuðu sig svolítið saman, sérstaklega í frímínútum, og svo væri starfræktur 

karlafótbolti utan vinnutíma. Hann sagði karlana á vinnustaðnum stundum reyna 

að styrkja karlmannsímyndina og „gera vel“ við konurnar, til dæmis með því að 

sjá um veitingar í kaffitíma við ákveðin tækifæri eins og í kringum konudag. 

Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) talaði um að hann þyrfti ekki 

að sanna karlmennskuna í vinnunni, „ég get verið í þessu macho dæmi bara utan 

vinnu ég þarf ekkert að vera ber að ofan ofan í skurði að grafa.“ Hann talaði þó 

um að hann myndi vilja hafa leikskólastarfið „aðeins meira röff“ og var þá að 

meina að honum fyndist oft of mikil mýkt í starfinu. 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) sagði það hafa skipt sig máli áður fyrr að hafa 

annan karlmann sér við hlið í starfi eða námi til að geta „borið sig saman við 
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einhvern annan sko bækur sínar“ og rætt líðan sína í starfinu, en finnst hann 

orðinn þroskaðri nú og þurfi ekki eins á þessu að halda lengur. 

Garðar (leikskólakennari) gerði lítið úr því að hann hefði áhyggjur af 

karlmennsku sinni í starfinu og sagði að þetta skipti sig ekki máli heldur að það 

sem máli skipti vær að hann væri að gera það sem hann langaði til og væri 

ánægður.  

 

„Við erum kannski svolítið öðruvísi í hugsun heldur en kvenfólkið“ 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) kvaðst upplifa að þeir karlar væru „kannski 

svona svolítið utangátta innan um allar þessar kvenhugsanir ... við erum kannski 

svolítið öðruvísi í hugsun heldur en kvenfólkið.“ Hann talaði um ólíkar nálganir 

og að honum fyndist karlarnir oft ekki gera eins mikið úr hlutum eins og 

konurnar: 

Mér finnst oft á tíðum að við ekki alveg fara eins djúpt í ef upp koma 

mál kannski, þá vilja konur oft kryfja það nákvæmlega til mergjar á 

meðan við reynum að sigla kannski svolítið í gegnum það bara gerum 

ekki eins mikið úr tilfinningunni á bak við það … en það er svo sem 

ekkert slæmt alltaf en það er munur auðvitað á okkur, hvernig við 

tökum á hlutum …. 

 

Anton talaði líka um að í förðunarnáminu hefði hann lært mikið um kvenlegar 

hugsanir, hvernig þær vinna saman og standa saman sem hópur. Hann telur það 

hverjum karlmanni hollt að „komast aðeins nær konunni og vinna við hliðina á 

henni.“ 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) kom líka inn á þetta og talaði um að hann hafi velt 

því fyrir sér hvort karlmenn hugsi öðruvísi en konur, „ég hef stundum verið að 

hugsa um það líka hvort að við karlmenn hugsum kannski öðruvísi heldur en 

konur, við erum kannski ekki eins svona, hvað eigum við að segja rökfastir og 

hérna svolítið kærulausir kannski stundum líka.“ Hann talaði um að hafa fundist 

erfitt til að byrja með að vinna aðallega með konum og var stressaður með að gera 

allt rétt og „fannst vanta kannski svolítið öryggi og hérna sjálfstæði og svona 

sjálfsmynd í þetta að fitta þarna inn í þetta.“ Hann sagði að þetta hefði vanist og 

hann hafi orðið „bara einn af stelpunum sko.“ 



48 

 

Gísli (grunnskólakennari sem vinnur á leikskóla) talaði um að karla- og 

kvennavinnustaðir væru ólíkir heimar, það væri öðruvísi starfsandi en að hann 

kynni betur við sig þar sem konur eru. Hann talaði þó líka um þessa ólíku hugsun 

kynjanna sem birtist í ýmsu í starfinu: 

Það er náttúrulega svona öðruvísi kannski skítastuðull hjá mér sko ég 

kannski sé ekki rykið þar sem þær sjá það sko það er svona … ég hef 

fengið einn punkt sko, það er bara að ég mætti sópa aðeins betur þú 

veist ég sá ekki neitt en hún sá einhverjar mylsnur þarna sko þannig að 

ég fór bara og sópaði betur …. 

 

Hann talaði líka um að þeir karlarnir þyrftu að hafa meira fyrir því að koma 

hugmyndum sínum á framfæri heldur en konurnar og þyrftu að sannfæra þær, „og 

við þurfum að selja þeim hugmyndina svona aðeins öðruvísi heldur en ef við 

værum konur sko því við hugsum þetta allt, eins og ég var að segja sko svolítið 

öðruvísi.“ 

Halldór (umönnun) talaði um að það væri allt öðruvísi að vinna eingöngu með 

konum heldur en körlum og sagði „þetta það er svona sem sagt hérna það er annar 

talsmáti, hugsunarháttur.“ Hann talaði líka um að oftast væri talað yfir hópinn á 

vinnustaðnum eins og eingöngu væru konur þar. 

Garðar (leikskólakennari) talaði um að öðruvísi menning og andrúmsloft 

skapaðist á kvennavinnustöðum heldur en á blönduðum vinnustöðum. Baldur 

(grunnskólakennari) talaði um að karlar og konur nálgist hlutina ólíkt, konurnar 

sýni frekar tilfinningar en karlarnir geri það ekki á eins afgerandi hátt. 

 

„Þær eru alltaf að tala“ 

Flestir töluðu þeir um „konutal“, þar sem konurnar stjórna samræðunum á 

vinnustaðnum og tala, til dæmis, mikið um fjölskylduna. Bæði Garðar 

(leikskólakennari) og Halldór (umönnun) höfðu orð á því að þeim þætti svolítið 

mikið um „slúður“, „nagg“ og „baktal“: 

Mér finnst konur oft vera svolítið uppteknar af að tala um heimilið, 

manninn sinn og börnin sín ... á meðan karlmenn eru sko kannski 

uppteknari af sko áhugamálum sínum og svona fara aðeins út fyrir 

þennan ramma ... ef að maður er með eingöngu kvenfólki ... að þá 
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finnst mér svolítið líka einkennandi að það er svona svolítið nagg 

skilurðu svona og það er svona svolítið baktal ... þær einhvern veginn 

hafa meiri tilhneigingu til þess að festast í einhverjum hlutum sem… 

ég bara leiði hjá mér ... (Garðar). 

 

Halldór (umönnun) og Baldur (grunnskólakennari) höfðu orð á þessu líka og 

töluðu um að þeir yrðu svolítið útundan og kúpluðu sig út úr samræðum á 

vinnustað, „stundum kúpla ég mig út frá ég nenni ekki að hlusta á einhverjar 

svona kjaftasögur“ (Halldór).  

Til dæmis í frímínútum, kaffitímum að þar eru það svona kannski 

konurnar sem að stjórna svolítið umræðunni meira ... þegar þeir eru 

hér bara innan um þennan stóra hóp af konum á kennarafundum og 

kaffistofunni að þá draga þeir sig dálítið í hlé ... (Baldur).  

 

Gísli (grunnskólakennari sem starfar á leikskóla) hafði reynslu af því að vinna 

á karlavinnustað líka og talaði um að kynnast konum betur en körlum því þær 

væru alltaf að tala en karlar væru meira fyrir að „djóka“, eins og hann orðaði það, 

og væru ópersónulegri. Hann sagði að á karlavinnustaðnum hefði það verið 

þannig að „maður talaði bara um enska boltann og svona og eitthvað djók í 

vinnunni sko.“ Hann líkti kvennavinnustaðnum við matarboð eða saumaklúbb þar 

sem allt væri rætt og „það er náttúrulega þú veist þær eru að ræða um tísku og 

tíðarhvörf og breytingarskeið og allan þann pakka sko“ og grínaðist með að ef 

hann væri einhleypur þá gæti hann bara glósað. Hann talaði um að þetta væru 

„svona fullorðnari samræður“ en að stundum fyndist honum umræðuefnin 

óþægileg og of persónuleg. Hann talaði um að á meðan karlar fái útrás í fótbolta 

með því að tækla hvern annan fái konurnar útrás með því að tala, „það er enginn 

sem kippir sér upp við það þó það sé einhver sem er að drulla yfir manninn sinn 

svo þú veist dásamar hún hann næsta dag.“ 

Þórir (hjúkrunarfræðingur) tók þessu létt með samræðurnar á kaffistofunni og 

sagði „maður tekur þá bara þátt í því eða lokar eyrunum.“ Hann sagði að sér 

fyndist hann geta talað um flest og hann tæki hlutunum oftast létt og gerði grín. 

Anton (leiðbeinandi í grunnskóla) talaði um að þeir karlmenn sem væru á 

vinnustaðnum (í skólanum) hópuðust meira saman í kaffitímum, til dæmis við 
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eitthvert vinnuborð heldur en að setjast inn á kennarastofu og taka þátt í 

samræðum þar.  
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4 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á reynslu karla í kvennastörfum og 

hvað hafði áhrif á starfsval þeirra. Á heildina litið áttu viðmælendur það 

sameiginlegt að vera sáttir við sitt starfsval, að líða vel í starfi þar sem konur eru í 

meirihluta og flestir upplifðu ákveðna sérstöðu í starfi vegna kyns. Ýmsir þættir 

komu þó fram sem flokka mætti sem mögulegar hindranir fyrir karlmenn á 

kvennavinnustöðum og áhugavert að skoða hvernig upplifun viðmælenda minna 

er af þessum þáttum. Margt kom fram í rannsókninni sem samræmist niðurstöðum 

annarra rannsókna á sviðinu og sérstaklega tel ég athyglivert að skoða mínar 

niðurstöður í samanburði við nokkrar íslenskar rannsóknir, þar sem 

samfélagsgerðin er sú sama og veruleikinn ætti því að vera nokkuð svipaður. 

 

4.1 Áhrifaþættir á starfsval 

Kynjaskipting er mikil í náms- og starfsvali og vinnumarkaðurinn því mjög 

kynjaskiptur. Færri karlar sækja inn í kvennastörf heldur en konur í karlastörf og 

eins og Simpson (2004) bendir á, er lítið vitað um áhugahvöt og reynslu karla í 

kvennastörfum.  

Starfsval viðmælenda minna einkenndist í flestum tilfellum af því að 

upphaflega hafi þeir ekki endilega stefnt á að fara í þessi störf og var viðkvæðið 

oft „ég ætlaði aldrei“. Að mínu áliti falla þeir ágætlega inn í flokkun Simpson 

(2004) á körlum í kvennastörfum sem hún tileinkar sér í rannsókn sinni. Þar 

flokkar hún þá niður í þrjá flokka, sem eru þeir karlar sem sækjast eftir starfinu, 

þeir sem finna starfið í ferlinu þegar þeir eru að taka ákvarðanir varðandi nám og 

störf, og þeir sem „setjast að“ í starfinu eftir að hafa starfað um tíma í 

karlastörfum. Í meginatriðum benda mínar niðurstöður þó aðallega til að staðsetja 

megi viðmælendur mína í tvo af þessum flokkum, þá sem fundu starfið þegar þeir 

voru að taka ákvarðanir um nám eða starf og þá sem „settust að“ í starfinu eftir að 

hafa starfað í hefðbundnum karlastörfum. 

Ýmislegt hafði áhrif á starfsval þátttakenda en oftar en ekki var ástæðan sú að 

þeir voru að leita sér að starfi, vantaði vinnu og starfið „kom upp í hendurnar á 

þeim“ og virtust þeir upplifa það sem þónokkra tilviljun. Starfsreynsla þeirra 

leiddi í flestum tilvikum til þess að þeir ákváðu að fara og læra fagið því þeim 
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líkaði svo vel í starfinu og allir ílengdust þeir eftir að hafa prófað, hvort sem það 

var starfið eða nám á sviðinu. Allir fengu þeir góðan stuðning og hvatningu frá 

sínum nánustu varðandi starfsvalið, þó svo einn viðmælandi minn hafi haft orð á 

því að faðir hans hafi í fyrstu ekki verið of ánægður með valið. Sumir þeirra 

nefndu líka uppeldisaðstæður sínar, að þær hafi haft áhrif á starfsval þeirra og 

nefndu þá að í uppeldinu hafi verið mikið jafnrétti og ekki lögð áhersla á peninga, 

sem þeir virtust tengja meira við hefðbundin karlastörf. Flestir viðmælendur mínir 

tóku það fram að margvísleg hefðbundin karlastörf hentuðu þeim ekki og tóku 

jafnvel dæmi um störf eins og byggingarvinnu, hjólbarðaverkstæði, sjómennsku 

og bifvélavirkjun. Einn þeirra talaði um að líka betur að vinna á stað þar sem væru 

fleiri konur og áttu þeir það allir sameiginlegt að líða vel í þessu vinnuumhverfi. 

Út frá þessu virðist starfsval viðmælenda minna ekki hafa verið jafn mikil tilviljun 

og þeir virtust upplifa heldur hafi þróun starfsferils þeirra legið í átt að 

óhefðbundnu starfsvali út frá uppeldisaðstæðum og gildum þeirra. 

Fram kemur í fleiri rannsóknum að reynsla karla af kvennastörfum byrjar oft 

upphaflega með tímabundnu starfi og má þar til dæmis benda á nokkrar íslenskar 

rannsóknir. Í viðtalsrannsókn Þórðar Kristinssonar (2005) á upplifun karla á 

hjúkrunarnámi, kemur fram að reynsla viðmælenda hans á umönnunarstörfum 

byrjaði yfirleitt með tímabundnu sumarstarfi sem þeir fundu sig í eftir stutta 

reynslu og fóru upp úr því að skoða möguleikann á hjúkrunarnámi. Einnig nefndu 

þeir góða hvatningu frá fjölskyldu, vinum og skjólstæðingum. Þetta samræmist 

því sem viðmælendur mínir töluðu um, að þeir hefðu fundið sig í starfinu eftir að 

hafa prófað og fengu góðan stuðning hvatningu frá fjölskyldu og samstarfsfólki. 

Sambærilegar niðurstöður komu fram í rannsókn Önnu Elísu Hreiðarsdóttur 

(2006) á íslenskum karlleikskólakennurum og Steinunnar Hörpu Jónsdóttur 

(2006) á hindrunum á vegi ungra karla á leið í kvennastörf. Viðmælendur Önnu 

Elísu höfðu allir starfað með börnum við einhverjar aðstæður áður en þeir hófu 

nám í leikskólakennarafræðum. Ákvörðun þeirra um að hefja nám í þessu sögðu 

þeir vera meira tilviljun en að þeir hafi skipulagt það með löngum fyrirvara. 

Viðmælendur Steinunnar Hörpu sem voru í námi í umönnunargreinum höfðu allir 

reynslu af slíkum störfum sem leiddi til þess að þeir fóru í námið. 

Eins og bent hefur verið á eru kynin oft í ólíkum störfum á sömu vinnustöðum 

og benda rannsóknir til að karlar í kvennastörfum hagnist á minnihlutastöðu sinni 
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og hljóti oft á tíðum sérmeðferð eins og að fá fyrr stöðuhækkanir heldur en konur 

(Heppner og Heppner, 2009; Lupton, 2006; Simpson, 2004; Unnur Dís 

Skaptadóttir, 2000). Lítið var um að viðmælendur mínir nytu sérmeðferðar í námi 

eða starfi sökum kynferðis en þó nefndu nokkrir þeirra aðstæður þar sem þeir 

höfðu upplifað að njóta góðs af minnihlutastöðu sinni. Þetta var þó beggja blands 

því einnig nefndu einhverjir þeirra hið gagnstæða og hafði einn þeirra upplifað að 

komið væri öðruvísi fram við sig heldur en samnemendur sína, á neikvæðan hátt 

og með meiri kröfum. Rannsóknir benda einnig til að tilhneiging sé til að karlar í 

kvennastörfum einoki áhrifa- og stjórnunarstöður (Heppner og Heppner, 2009). 

Viðmælendur mínir virðast þó ekki falla í þann flokk og er vert að taka fram að 

enginn þeirra var í stjórnunarstöðu á sínum vinnustað og virtust þeir ekki stefna 

sérstaklega á að komast í slíka stöðu. Fram kom í rannsókn Steinunnar Hörpu 

Jónsdóttur (2006), að viðmælendur hennar sem voru í námi í umönnunargreinum 

hafi sýnt karllægum þáttum starfanna áberandi mikinn áhuga. Samkvæmt henni 

endurspeglast það í því að konur og karlar vinni gjarnan á aðgreindum svæðum 

innan starfsgreina og í ólíkum hlutverkum. Það vekur upp spurningar um hvað 

þarna hefur áhrif því enginn viðmælenda minna minntist á áhuga á að komast í 

stjórnunarstöðu eða að sinna öðruvísi hlutverkum en samstarfskonur þeirra. Velta 

má fyrir sér hvort áralöng reynsla þeirra í starfinu hafi þarna áhrif og þar sem þeir 

eru mjög sáttir í sínum störfum og líður vel, sjái þeir ekki fyrir sér eða hafi þörf 

fyrir breytingar. Þó hafði einn viðmælandi minn töluvert styttri starfsreynslu en 

hinir eða aðeins tvö ár. Allir tóku þeir fram hvað þeim líkaði vel í starfinu og 

hversu sáttir þeir væru við sitt val og virtust ekki huga sérstaklega að frekari 

starfsframa. Þeir lögðu einnig allir áherslu á hversu gefandi starfið væri og dæmi 

voru jafnvel tekin af fyrri störfum sem höfðu verið „innantóm“. 

Gera má ráð fyrir að ein af ástæðum þess að margir karlar í kvennastörfum hafa 

upphaflega ekki endilega stefnt í þessi störf, sé sú að körlum virðist, eins og 

rannsóknir benda til, oft beint í hefðbundin karlastörf sem takmarka þar með 

möguleika þeirra á störfum sem flokkast frekar undir kvennastörf (Sadker og 

Zittleman, 2007). Þar virðast samfélagsleg áhrif spila stórt hlutverk þar sem hið 

karllæga nýtur meiri virðingar en hið kvenlæga (Þórdís Þórðardóttir, 2005) og 

karlmenn hafi þar af leiðandi takmarkaðra svigrúm þegar kemur að viðurkenndum 

kynhlutverkum í tengslum við störf, eins og rannsóknir benda til (Mahalik, Perry, 
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Coonerty-Femiano, Catraio og Land, 2006). Eins og fram hefur komið byrja 

einstaklingar strax í æsku að mynda sér skoðanir um störf (sbr. Gottfredson, 2002; 

Super, 1990) og benda rannsóknir til að náms- og starfsáhugi barna sé jafn 

kynjaskiptur og vinnumarkaðurinn er í reynd (Williams, 1995) sem og 

kynjamunur í starfshugsun (sbr. Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2004). Út frá þessu má 

ætla að fáir drengir sjái fyrir sér framtíðarstarf á vettvangi sem flokkast undir 

kvennastörf og stefnan því líklega oftar tekin í átt að hefðbundnum karlastörfum. 

Flestir viðmælendur mínir höfðu í fyrstu ekki ætlað sér í þessi störf og höfðu í 

sumum tilvikum reynslu af karlastörfum. Þetta getur átt þátt í að útskýra starfsval 

karla í kvennastörfum sem „ætluðu aldrei“ í þetta starf en fundu starfið og prófuðu 

í ferlinu þegar þeir voru að taka ákvarðanir um nám eða starf. 

 

4.2 Mögulegar hindranir á vegi karla í kvennastörfum 

Niðurstöður mínar benda til að ýmsar hindranir geti orðið á vegi karla í 

kvennastörfum. Má þar nefna lág laun, sem bæði getur hindrað þá í að velja 

starfið og að vera í starfinu vegna viðtekinna hugmynda um karlmennsku og 

fyrirvinnuhlutverkið, að karlmennsku þeirra sé ógnað af ýmsum þáttum í 

kvennastarfinu og ákveðin viðhorf, fordóma og virðingarleysi úr ýmsum áttum. Í 

hnotskurn voru viðmælendur mínir meðvitaðir um þessa þætti en gerðu þó lítið úr 

því að þeir hefðu mikil áhrif á þá og sögðust halda sínu striki.  

 

Viðhorf, viðmót og fordómar 

Á heildina litið vildu þátttakendur meina að þeir mættu yfirleitt góðu viðhorfi og 

viðmóti en höfðu þó ýmsar frásagnir í farteskinu af neikvæðum athugasemdum og 

ákveðnum fordómum, þó reynsla þeirra væri misjöfn að einhverju leyti. Oft 

nefndu þeir undrun fólks á að þeir væru að sinna þessum störfum og jafnvel 

spurningar um hvort þeir hefðu ekki fengið neitt betra að gera. Einhverjir þeirra 

töluðu líka um kynslóðabil í viðhorfum, að eldra fólk væri haldið meiri fordómum 

gagnvart körlum í kvennastörfum. Eins komu fram viðhorf eða fordómar eins og 

að þeir væru álitnir kvenlegir og jafnvel samkynhneigðir. Sjálfir töldu þeir að 

þessi viðhorf og hræðsla við að fá á sig ákveðna stimpla hefðu áhrif á það að svo 

fáir karlar sæktu inn í þessi störf en létu það þó ekki hafa áhrif á sig. 
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Þetta samræmist niðurstöðum fyrri rannsókna sem benda til að karlar í 

kvennastörfum geti mætt fordómum og neikvæðu viðhorfi. Viðmælendur Þórðar 

Kristinssonar (2005) upplifðu vissa fordóma frá fólki, sem þeir kölluðu saklaust 

grín, og birtust sem undrun á því að „eðlilegur karlmaður“ vildi leggja 

hjúkrunarstarfið fyrir sig. Þetta tengdist því að karlar í hjúkrun hlytu að vera 

kvenlegri en karlar almennt og oft ýjað að samkynhneigð sem hluta af því. Í 

rannsókn (e. case study) Williams (1995) ræddi hún við karlmann sem sagði frá 

því að hann hefði langað til að verða hjúkrunarfræðingur frá því hann var ungur 

og varð fyrir vikið fyrir miklu háði af hálfu annarra sem unglingur. Hann var 

meðal annars kallaður kvenmannsnafni og að hann hlyti að vera samkynhneigður. 

Í viðtalsrannsóknum Önnu Elísu Hreiðarsdóttur (2006) við karlleikskólakennara 

og Steinunnar Hörpu Jónsdóttur (2006) á hindrunum á vegi ungra karla á leið í 

kvennastörf, kemur fram að viðmælendur þeirra fundu fyrir fordómum og 

staðalímyndum vegna náms- og starfsvals. Viðmælendur mínir nefndu ýmsar 

athugasemdir sem þeir höfðu fengið að heyra eins og „er ekki í lagi með þig?“ „þú 

getur gert miklu betur en þetta“ og „fékkstu ekkert betra?“ sem sýnir vel það 

viðhorf að störf sem þessi sæmi ekki karlmönnum.  

Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006) telur að ein af hindrunum karlkennara yngri 

barna í starfi geti verið að þeim sé ætlað að vera staðgenglar fjarstaddra 

fjölskyldumeðlima eða uppbót á það sem á vantar í fjölskyldulíf barnanna. 

Viðmælendur mínir sem störfuðu í leik- eða grunnskólum komu allir inn á þessa 

umræðu um fyrirmyndir og mikilvægi þeirra. Þeir upplifðu þetta þó á jákvæðan 

hátt og fannst þeir vera að gera gagn með því að vera í starfinu, börnin þyrftu þetta 

jafnvægi því mörg þeirra hefðu aðeins kvenfyrirmyndir í sínu lífi. Þetta virtist því 

alls ekki vera hindrun í þeirra augum heldur þvert á móti upplifðu þeir þetta á 

jákvæðan hátt og að foreldrar væru ánægðir með að fá karlmenn inn í skólana því 

börnin vanti karlfyrirmyndir. Þeir upplifðu því að þeir hefðu nokkra sérstöðu 

vegna kyns. Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006) fjallar um að einn viðmælandi 

hennar hafi talað um tvíbent skilaboð, annarsvegar um hversu gott væri að hafa 

karlmann sem fyrirmynd fyrir börnin og hinsvegar umræða um misnotkun. Einn 

viðmælandi minn sem starfaði á leikskóla, kom einnig inn á þetta og talaði um að 

hann væri alltaf meðvitaður um viðhorf sem tengdust „perraskap“ og misnotkun. 

Þar átti hann við að fólk hefði áhyggjur af mögulegri misnotkun karla á börnum. 
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Hann taldi þessi viðhorf tengjast körlum frekar í þessu starfi og að þeir þyrftu að 

passa sig meira en konur þó svo ekkert slíkt væri í gangi. 

Það verður að teljast líklegt að neikvæð viðhorf og athugasemdir, eins og greint 

er frá hér fyrir ofan, geti lagt stein í götu karla sem eru í eða hafa áhuga á störfum 

sem þessum en viðmælendur mínir gerðu þó lítið úr því að þetta hefði mikil áhrif 

á þá. Þeir sem störfuðu í grunn- og leikskólunum töldu að viðhorfin hefðu breyst 

gagnvart körlum í þessum störfum, á jákvæðan hátt. Einhverjir þeirra komu þó inn 

á ranghugmyndir fólks um starfið og talaði hjúkrunarfræðingurinn til dæmis um 

að fólk teldi starfið aðallega snúast um „skeiningar“. Þetta samræmist því sem 

kemur fram í rannsóknum að fordómar í samfélaginu gagnvart umönnunarstörfum 

sé meginástæða þess að karlar sæki lítið í þau (sbr. Steinunn Harpa Jónsdóttir, 

2006; Þórður Kristinsson, 2005). Grunnskólakennarinn sem starfaði á leikskóla 

sagði marga halda að þetta væri eins og að vinna á „róló“, að þetta væri 

barnapössun en ekki kennsla. 

 

Lág laun og fyrirvinnuhlutverkið 

Að mati viðmælenda minna eru lág laun stór þáttur í því að karlar sækja lítið í 

kvennastörf, þó svo að þeir létu þau ekki fæla sig frá. Þeir töluðu um að viðhorf 

samfélagsins væru á þann veg að karlmenn ættu að vera fyrirvinnur og launin 

hefðu því þau áhrif að þeir héldu sig frá kvennastörfum að mestu. Þetta samræmist 

því sem komið hefur fram um viðteknar hugmyndir um karlmennsku og 

fyrirvinnuhlutverkið. Jafnframt benda rannsóknir til að algengt sé að karlar leggi 

meiri áherslu á að faðirinn sé góð fyrirvinna og ábyrgð heimilisstarfa hvíli að 

mestu hjá konum (sbr. Ingólfur V. Gíslason, 1997; Sadker og Zittleman, 2007; 

Þorgerður Einarsdóttir, 1998). Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2005) telur þó 

langflesta drengi tapa á hugmyndum um fyrirvinnuhlutverkið og að viðteknar 

hugmyndir um karlmennsku hafi þau áhrif á launamun kynjanna að ungir 

karlmenn þurfi oft á tíðum að vinna meira en þá langi, til að fá hærri laun. 

Þó svo að kvennastörf séu almennt lægra launuð en karlastörf, kemur líka fram 

í bæði innlendum og erlendum rannsóknum, að dæmi séu um að starfssvið og starf 

hafi mismunandi áhrif á laun kynjanna (Sadker og Zittleman, 2007; Þorgerður 

Einarsdóttir og Kristjana Stella Blöndal, 2004). Viðmælendur mínir töluðu allir 
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um lágu launin og virtust ekki „njóta góðs“ af því að vera karlar í kvennastörfum, 

hvað launaþáttinn varðar. Upp komu vangaveltur um hvort launin myndu hækka 

ef fleiri karlar sæktu í starfið sem sýnir það viðhorf að hinu karllæga er gert hærra 

undir höfði en hinu kvenlæga. Það þurfi karla til að launin hækki og að virðingin 

gagnvart starfinu aukist þá væntanlega um leið. Einhverjir þeirra tóku þó fram að 

þeir teldu gildismatið í samfélaginu hafa breyst eftir „efnahagshrun“ og nú þætti 

ekki eins flott að vinna með peninga eins og til dæmis í banka, og að það gæti 

orðið til að fleiri karlar færu að horfa til þessara starfa.  

 

Hlutverk 

Þegar viðmælendur mínir voru inntir eftir því hvort þeir hefðu upplifað að sinna 

öðrum hlutverkum en samstarfskonur þeirra, vegna þess að þeir eru karlar, 

svöruðu þeir því yfirleitt til að þeir gengju í sömu hlutverk og þær. Hinsvegar áttu 

þeir flestir í farteskinu sögur af slíkum aðstæðum. Einn viðmælandi minn 

(grunnskólakennari) sagði frá því að ákveðin verkaskipting væri á vinnustaðnum, 

þó ekki mikil, sem væri heilt yfir samþykkt. Konurnar væru þá frekar í því að 

hugga og hlúa að, þessu tilfinningalega, þó svo að þeir gerðu það líka og að þeir 

sinntu frekar hlutverkum eins og ef það þyrfti að skrúfa eitthvað og svo framvegis. 

Hinir sem störfuðu í leik- og grunnskólum komu einnig inn á þetta með 

tilfinningaþáttinn og að hugga börn og töluðu um að þetta væri eitthvað sem kynin 

nálgist á ólíkan hátt. Einhverjir þeirra höfðu upplifað að vera „hlíft“ við vissum 

verkefnum, og tók einn þeirra  dæmi um að hafa verið hlíft við verkefnum eins og 

að skipta á börnum og sópa gólf í starfi sínu á leikskóla.  

Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006) fjallar um í rannsókn sinni að karlarnir virtust 

finna fyrir því að konurnar krefðu þá um að karlmannshlutverkið tæki yfir 

faghlutverkið. Þetta birtist þá til dæmis í því að þeim var ætlað að festa upp 

myndir, klifra upp stiga og bera þunga hluti. Samkvæmt Önnu Elísu heldur 

Sargent því fram að samstarfskonur grípi fram fyrir hendur karlanna því þær telji 

sig færari um viss hlutverk eins og að hlúa að og hugga. Nokkrir viðmælenda 

minna höfðu líka upplifað að samstarfskonur þeirra héldu að þeir kynnu ekki eða 

gætu ekki gert eitthvað af hlutverkum starfsins, vegna þess að þeir væru karlmenn. 

Þeir virtust flestir taka á þessu á þann hátt að þeir „sönnuðu  sig“ og sýndu fram á 

að þeir gætu og kynnu það sem um var að ræða. 



58 

 

Karllægni - kvenlægni 

Viðmælendum mínum var nokkuð tíðrætt um kynjamun og hvernig það væri allt 

öðruvísi að starfa aðallega með konum. Þó svo að þeir væru í meginatriðum 

ánægðir í sínu starfi og liði vel innan um allar konurnar, kom ýmislegt fram sem 

varðar þennan kynjamun og flokka mætti sem mögulegar hindranir fyrir karlmenn 

í störfum þar sem konur eru í miklum meirihluta. 

Í viðtalsrannsókn Simpson (2004) á karlmönnum í kvennastörfum, kom fram 

að körlunum þótti þægilegt að vinna með konunum en þrátt fyrir það tileinkuðu 

þeir sér ýmsar aðferðir til að endurheimta þá karlmennsku sem hafði verið grafið 

undan með kvenlegu eðli starfsins. Viðmælendum mínum fannst einnig gott að 

vinna með konunum og leið vel í starfi. Einn þeirra (grunnskólakennari) lagði þó 

sérstaklega mikla áherslu á mikilvægi þess að halda í karllæg sjónarmið á svona 

kvennavinnustað og var hann þátttakandi í karlaklúbbi með þeim fáu karlkyns 

starfsmönnum sem þar voru. Hann lagði áherslu á að kynin héldu í sín kynbundnu 

sjónarmið því nauðsynlegt væri að hafa jafnvægi þar á milli. Sagði hann frá 

áfanga í námi sínu, sem var eingöngu fyrir karlmenn, þar sem sérstök áhersla var 

lögð á þetta svo karlarnir „yrðu ekki að konum“. Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006) 

fjallar einnig um að karlar virðist leita leiða til að vera karlar í kvennafansinum og 

þó þeir fari ólíkar leiðir í því virðist tilgangurinn vera að greina skýrt á milli þeirra 

og kvennanna. Viðtalsrannsókn Cross og Bagilhole (2002), á karlmönnum í 

kvennastörfum, sýndi einnig að karlmannlegum einkennum var ögrað og 

karlmennska þeirra dregin í efa. Karlarnir leituðust því við að viðhalda 

karlmannlegum einkennum sínum, annaðhvort með því að mynda ný karlmannleg 

einkenni sem féllu að starfinu eða aðgreina sig frá konunum á vinnustaðnum. 

Fleiri rannsóknir benda til þess sama (sbr. Lupton, 2000; Williams, 1993; 1995), 

að karlmenn upplifi að karlmennsku þeirra sé ögrað og þeir leiti leiða til að 

viðhalda henni. Aðrir viðmælendur mínir gerðu minna úr því að þeir leituðu leiða 

til að halda í karlmennskuna í vinnunni. Einn þeirra talaði um að þurfa ekki að 

sanna karlmennskuna í vinnunni, hann gæti verið í „macho dæmi“ utan vinnu eins 

og hann orðaði það. Hjúkrunarfræðingurinn talaði um að honum hafi fundist gott 

að hafa annan karlmann þegar hann var í náminu til að samsama sig honum, en 

aðspurður um hvort þetta skipti hann máli í starfi nú þar sem annar 

karlhjúkrunarfræðingur starfar með honum, taldi hann að þeir væru orðnir það 



59 

 

þroskaðir að þeir þyrftu ekki á því að halda lengur. Hann upplifði jafnframt að 

vera eftirsóttur sem vinnufélagi, að konunum fyndist góð tilbreyting að vinna með 

honum. Eitthvað virtist vera um að karlarnir hópuðu sig saman þar sem hægt var, 

eins og í grunnskólunum, þá til dæmis í kaffitímum og einhverjum 

samverustundum utan vinnutíma eins og fótbolta. Gera má ráð fyrir að þessi 

hópamyndum sé á einhvern hátt leið til að halda í karlmennskuna og samsama sig 

öðrum körlum í sömu sporum. 

„Konutalið“ á vinnustað sem flestir viðmælendur mínir töluðu mikið um, þar 

sem konurnar stjórna samræðunum, kemur einnig fram í fleiri rannsóknum (sbr. 

Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2006; Lupton, 2000; Þórður Kristinsson, 2005). Þeir 

lýstu því hvernig samræður kvenna eru mun persónulegri en karla og hvernig þeir 

„kúpla sig út“ úr þeim þegar þeir hafa ekki áhuga á að taka þátt. Einnig höfðu 

einhverjir þeirra á orði að oft væri talað yfir hópinn eins og þar væru eingöngu 

konur. Anna Elísa Hreiðarsdóttir (2006) fjallar um erfiðleikana fyrir karlmenn við 

að ganga inn í staðblæinn á kvennavinnustað, þeir finni fyrir átökum og slúðri og 

finnist þeir vera utangarðs. Þórður Kristinsson (2005) greinir frá 

„kvennakúltúrnum“ sem viðmælendur hans fundu fyrir og að þeim hafi fundist 

þeir úti á þekju þegar umræðuefnin reyndust of fjarri þeirra eigin reynsluheimi. Í 

rannsókn Lupton (2000) lýstu karlarnir einnig þessu „konutali“ þar sem þeir eru 

annaðhvort útilokaðir í samræðum, láta sig hafa það að taka þátt eða draga sig 

sjálfir í hlé. Þó svo viðmælendur mínir segðust ekki láta þetta hafa of mikil áhrif á 

sig og jafnvel „loka eyrunum“ upplifðu þeir þennan „kvennakúltúr“ og „konutal“ 

á neikvæðan hátt. Má telja líklegt að þessir þættir geti reynst körlum sem sækja í 

kvennastörf, þrándur í götu.  

Eins og fræðileg umfjöllun hér ofar sýnir er samfélagið mjög kynjað og hefst 

kynbundin félagsmótun snemma í æsku (sjá t.d. Browne, 2004; Hafsteinn 

Karlsson og Stefanía Traustadóttir, 2005). Þær rannsóknir sem hér hefur verið 

fjallað um, benda til að ýmislegt þurfi að hafa í huga þegar kynin velja að fara 

óhefðbundnar leiðir í starfsvali. Ekki eru það eingöngu viðhorf, gildi og fordómar 

sem karlarnir þurfa mögulega að takast á við heldur einnig oft ólíkar nálganir 

kynjanna að ýmsum hlutum, sem gera má ráð fyrir að konur þurfi einnig að kljást 

við fari þær í hefðbundin karlastörf. Snýst þetta þá einnig um að erfitt sé að vera í 

minnihluta á vinnustaðnum því eins og bent hefur verið á eru líklega fjölbreyttari 
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vinnubrögð og viðhorf á kynjablönduðum en á kynjaeinsleitum vinnustöðum 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). Viðmælendur mínir virtust ekki láta 

ofantalda þætti hafa mikil áhrif á sig í starfi. Ég tel þó að líta verði svo á að þessir 

þættir séu karlmönnum sem fara í kvennastörf mögulegar hindranir, en gera 

verður ráð fyrir að einstaklingsbundið sé hversu mikil áhrif þeir hafa á hvern og 

einn. 

 

4.3 Frekari kynjablöndun í námi og starfi – mögulegar úrbætur 

Komið er að því að skoða hvernig sporna megi við kynbundnu náms- og starfsvali 

og hvaða þátt náms- og starfsráðgjafar geta átt í því. Eitt meginhlutverk náms- og 

starfsráðgjafar er að liðsinna einstaklingum við að finna hæfileikum sínum farveg 

við hæfi og aðstoða þá við að vinna úr upplýsingum um nám og störf 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Það er því ljóst að náms- og starfsráðgjafar geta 

leikið stórt hlutverk þegar kemur að náms- og starfsvali einstaklinga en ýmislegt 

þarf að hafa í huga til að tryggja öllum, óháð kyni, óhlutdræga ráðgjöf. 

Óhefðbundnu náms- og starfsvali virðast oft fylgja ákveðin viðhorf og fordómar 

og því óhætt að segja að þörf sé á að skoða hvernig mögulega megi spyrna á móti 

þeim til að reyna að koma í veg fyrir að hindranir verði á vegi karla og kvenna 

sem þá leið fara. 

 

Áhersla á jafnrétti 

Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr.10/2008 kemur fram að 

markmið þeirra sé að viðhalda jöfnum tækifærum og jafnrétti kvenna og karla og 

jafna þannig stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Nemendur skulu á 

öllum skólastigum hljóta fræðslu um jafnréttismál þar sem meðal annars skal lögð 

áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, þar á meðal í 

atvinnulífi. Í lögunum segir einnig að við ráðgjöf og í náms- og starfsfræðslu í 

skólum skulu piltar og stúlkur hljóta fræðslu og ráðgjöf óháð kyni í tengslum við 

sömu störf. Eins og lögin kveða á um eiga kynin að njóta jafnra tækifæra á öllum 

sviðum samfélagsins en því miður er staðreyndin sú, eins og greint hefur verið frá 

hér, að mikið vantar upp á að kynjahlutföll verði jöfn hvað náms- og starfsval 

varðar og eru þar ýmsir áhrifaþættir sem spila inn í. Einnig kemur skýrt fram í 
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þessari lagagrein að jafnréttisfræðsla skuli fara fram í skólum landsins. Að mínu 

mati er mikilvægt að slík fræðsla verði efld og að hún fari fram á öllum 

skólastigum til að sporna við viðhorfum sem fela í sér hvað þyki óviðeigandi fyrir 

annað kynið en ekki hitt. 

Þórdís Þórðardóttir (2005) fjallar um ástæður þess að kynjafræði á erindi í 

kennaramenntun og bendir á að til þess að kennarar geti sinnt jafnréttisfræðslu 

þurfi þeir að þekkja til rannsókna á stöðu kynjanna í samfélaginu og kynjafræði. 

Ég tel að það sama gildi um náms- og starfsráðgjafa, eigi þeir að geta sinnt ráðgjöf 

með kynjasjónarmið í huga. Jafnframt tel ég mikilvægt að jafnréttissjónarmið 

fléttist inn í náms- og starfsfræðslu, sem oft er á höndum náms- og starfsráðgjafa. 

Rannsóknir benda til að forvarnargildi náms- og starfsfræðslu sé mikið. 

Einstaklingar sem fá náms- og starfsfræðslu og náms- og starfsráðgjöf hafa meiri 

þekkingu á ákvarðanatöku um störf og starfskönnun og eru betur búnir undir 

væntanleg störf (Guðbjörg Vilhjálmsdóttir, 2000; Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Kynna þarf bæði stúlkum og drengjum þau störf sem litið hefur verið á sem 

hefðbundin karla- og kvennastörf en einnig þarf að nálgast viðfangsefnið út frá 

þeim forsendum að hugsunin um störfin geti verið ólík, eins og Guðbjörg 

Vilhjálmsdóttir og Guðmundur B. Arnkelsson (2005) hafa bent á. Mikilvægt er 

því að greiður aðgangur sé að þjónustu náms- og starfsráðgjafa bæði innan 

skólakerfisins og á vinnumarkaði til að tryggja rétt allra til ráðgjafar. Spyrna þarf 

markvisst á móti kynbundnum sjónarmiðum með því að efla jafnréttisfræðslu og 

náms- og starfsfræðslu með áherslu á sjálfstæði einstaklingsins, strax á leikskóla 

og upp úr. Með því mætti eflaust hafa áhrif á þróun mála í náms- og starfsvali sem 

væntanlega gæti skilað árangri í átt að meiri kynjablöndun í námi og starfi. Hægt 

er að líta á fræðsluna og ráðgjöfina sem forvarnarstarf sem stuðlar að bættum hag 

samfélagsins. 

 

Náms- og starfsráðgjöf fyrir karla 

Rannsóknir benda til þess að í ráðgjöf sé kynjunum oft á tíðum beint í hefðbundin 

störf fyrir kynin, sem takmarka þar með möguleika þeirra (sbr. Betz, 1994; Sadker 

og Zittleman, 2007). Ráðgjöf sem byggir, til dæmis, á niðurstöðum 

áhugasviðskannana (þar sem kynjamunur kemur fram) getur orðið til þess að 

körlum er beint í hefðbundin karlastörf og konum í kvennastörf (Sif Einarsdóttir, 



62 

 

2005). Það er því ljóst að huga þarf að áhrifum kyns og kynmerkingar starfa í 

náms- og starfsráðgjöf og þurfa ráðgjafar af þeim sökum að vera vel að sér í 

fræðunum sem að þessu lúta til að vera meðvitaðir um hvar „hætturnar“ liggja. 

Þar sem rannsókn mín snýr að reynslu karla í kvennastörfum beini ég sjónum 

mínum að því hvað hafa þarf í huga í náms- og starfsráðgjöf við karla, þó svo ég 

telji að kynjasjónarmiðið þurfi ávallt að hafa í huga í ráðgjöf, óháð kyni ráðþega.  

Heppner og Heppner (2009) benda á ýmis úrræði fyrir náms- og starfsráðgjafa í 

ráðgjöf við karla. Samkvæmt þeim eru fordómar gagnvart körlum í 

kvennastörfum eitt það fyrsta sem náms- og starfsráðgjafar þurfa að kanna. Þau 

benda líka á að þó svo að ráðgjafar telji að þeir séu meðvitaðir um eigin viðhorf 

og gildi hvað þetta varðar, sé ljóst að það hafi mikil áhrif á viðhorf og hegðun að 

alast upp í samfélagi þar sem fordómar sem þessir eru við lýði og hafi áhrif á 

hugsunarhátt einstaklinga á nánast ósjálfráðan hátt. Þau telja einnig mikilvægt 

fyrir náms- og starfsráðgjafa að kynna sér hugmyndafræði um kynhlutverk og 

hugmyndir karlmanna um karlmennskuna og áhrif hennar á hvernig áhugi þeirra 

hefur þróast í gegnum árin. Samkvæmt þeim geta náms- og starfsráðgjafar 

aðstoðað karlkyns ráðþega sína við að kanna að hve miklu leyti starfsáhugi og 

starfsval þeirra hefur orðið fyrir áhrifum af hugmyndum þeirra um karlmennsku. 

Eins og niðurstöður rannsóknar minnar benda til, sem og fleiri sem hér hefur verið 

fjallað um, þá spila viðteknar hugmyndir um karlmennsku nokkuð stórt hlutverk 

hvað störf varða og því tek ég undir með þeim Heppner og Heppner (2009) 

varðandi ofantalin úrræði sem þau benda á í ráðgjöf við karla. Gera má ráð fyrir 

að sömu úrræði geti að mörgu leyti nýst í ráðgjöf við konur þó athyglinni sé 

aðallega beint að ráðgjöf við karla hér. Hafa þarf í huga þær hindranir sem orðið 

geta á vegi kynjanna þegar kemur að óhefðbundnu náms- og starfsvali svo hægt sé 

að aðstoða einstaklinga, sem áhuga hafa á að fara þá leið, til að vera undirbúnir og 

takast á við þær.  

Herlihy og Corey (2005) greina frá því að helstu markmið feminískrar 

ráðgjafar (e. feminist therapy) séu að skapa samfélagsgerð þar sem kynjamunur, 

kynjamisrétti og annarskonar misrétti og kúgun eigi sér ekki stað. Það verður að 

teljast hagur allra, óháð kyni, að slík samfélagsgerð nái fótfestu og því tel ég að 

hægt sé að heimfæra þessi markmið upp á ráðgjöf við karla. Þar sem athyglinni 

virðist í meira mæli hafa verið beint að konum og óhefðbundnu náms- og 
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starfsvali í rannsóknum, tel ég mikilvægt að huga einnig að körlum á sama hátt 

því ekki er nóg að konur færi sig yfir í karlastörfin heldur þarf þetta að vera á báða 

vegu ef meiri blöndun á vinnumarkaði á að geta átt sér stað.  
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5 Lokaorð 

Þegar litið er yfir meginatriði verkefnisins og helstu niðurstöður rannsóknarinnar 

dregnar saman, má sjá að þó svo að körlunum líði vel í sínum störfum og að starfa 

aðallega með konum eru ýmsar hindranir sem orðið geta á vegi karla sem leggja 

leið sína inn í kvennastörf. Má þar nefna að karlmennsku þeirra getur verið ógnað, 

þeir finni fyrir fordómum og upplifi að verða útundan eða úti á þekju í þessum 

„kvennaheimi“ sem vinnustaðurinn er. Athygli vakti að viðmælendur mínir virtust 

ekki hafa stefnt upphaflega markvisst í þessi störf. Starfsreynsla þeirra í 

kvennastörfum byrjaði oftar en ekki með störfum sem áttu í flestum tilvikum að 

vera tímabundin, en leiddi til þess að þeir annaðhvort héldu áfram í starfinu eða 

fóru í annað kvennastarf. Jafnfram virtust uppeldisaðstæður, stuðningur þeirra 

nánustu og lífsviðhorf þeirra og gildi hafa áhrif á starfsval þeirra. Niðurstöður 

mínar samræmast í mörgu niðurstöðum bæði innlendra og erlendra rannsókna á 

sviðinu sem einnig benda til að fyrrnefndar hindranir geti orðið á vegi karla í 

óhefðbundnu náms- og starfsvali. Viðmælendur mínir gerðu þó sjálfir ekki mikið 

úr því að þessir þættir hefðu haft mikil áhrif á þá í starfi. Þeir lögðu áherslu á að 

þeim liði vel í starfi og upplifðu jafnvel ákveðna sérstöðu vegna kyns, eins og að 

vera góð fyrirmynd fyrir börnin í leik- og grunnskólunum og vera eftirsóttur 

samstarfsfélagi. 

Eins og áður kemur fram eru ekki margar íslenskar rannsóknir til á sviðinu og 

er það von mín að þessi rannsókn reynist góð viðbót. Takmarkanir 

rannsóknarinnar tel ég að felist í því hversu fáir viðmælendur voru og ekki er hægt 

að alhæfa út frá niðurstöðum. Hinsvegar tel ég að þær geti gefið góða vísbendingu 

um reynslu karla af því að fara í kvennastörf og það sem á vegi þeirra getur orðið. 

Það vakti athygli mína að tveir af viðmælendum mínum greindu frá því að þeir 

væru samkynhneigðir, þar sem það verður að teljast nokkuð stórt hlutfall af 

úrtakinu. Hinsvegar kemur þetta ekki fram í niðurstöðukaflanum þar sem þeir 

ræddu ekki kynhneigð sína út frá starfsvalinu eða upplifun sinni í starfinu. 

Rannsóknir á óhefðbundnu starfsvali samkynhneigðra karla virðist óplægður akur 

ef marka má Heppner og Heppner (2009) og tel ég því að fróðlegt væri að beina 

sjónum einnig í þá átt sem yrði góð viðbót við rannsóknir á þessum vettvangi.  
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Rannsóknir á óhefðbundnu starfsvali karla geta reynst gagnlegar til að aðstoða 

karlmenn við að takast á við þær hindranir sem þeir mæta í óhefðbundnu náms- og 

starfsvali og í starfinu sjálfu og einnig til að draga fram þá jákvæðu þætti sem 

felast í því að fara þá leið. Jafnframt geta þær nýst náms- og starfsráðgjöfum í 

ráðgjöf og fræðslu til að sporna við kynbundnu náms- og starfsvali og er það von 

mín að gildi rannsóknar minnar feli það einnig í sér. Meiri blöndun á 

vinnumarkaði verður að teljast hagur samfélagsins þar sem hún stuðlar að jafnari 

tækifærum einstaklinga til starfsframa, lífsafkomu og áhrifa í samfélaginu. 
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