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Útdráttur  

Rannsóknir í kynjafræði hafa sýnt að leikir barna eru oft á tíðum kynbundnir, sem þýðir 

að stelpur kjósa frekar að leika við stelpur og strákar við aðra stráka. Kynbundinn 

munur á leikjum barna er sýnilegur um þriggja ára aldurinn. Rannsóknarspurningin í 

þessari ritgerð er þrískipt: 1. Er kynjamunur í leikjum barna? 2. Á hvaða hátt birtist 

hann í leikjum barna? 3. Hvaða áhrif hefur samfélagið og félagsmótun á sjálfsmynd 

barna varðandi kynhlutverk þeirra? Megin niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

leikurinn er börnum meðfæddur og mikilvægur fyrir vitsmunaþroska þeirra og þegar 

börn eru að leika sér þá veitir leikurinn þeim gleði og kátínu sem er mikilvægt fyrir þau 

til að fá útrás fyrir athafnasemi og sköpunargáfu sína.  

 Rannsóknir og fræðilegar greinar sýndu fram á mikinn kynbundinn mun á vali 

barna, tengt mismunandi tegundum leikja og vináttutengsl sem mynduðust milli barna 

einkenndust ennfremur af því að börnin völdu sér leikfélaga af sama kyni. Stúlkur og 

drengir velja sér oft mismunandi tegundir af leikjum þar sem leikir stúlkna hafa 

tilhneigingu til að vera skipulagðir hlutverkaleikir og þær velja fremur að leika með 

dúkkur, eldhúsáhöld. Drengir kjósa hins vegar oftar fremur ærslafulla leiki eins og 

fótbolta og byssuleiki. Börn leika sér oft í hlutverka- og þykjustuleikjum sem er þeim 

mjög mikilvægt til að þau læri að aðlagast samfélaginu sem þau búa í. Samfélagið og 

félagsmótunin hafa áhrif á þróun kynhlutverka strax við fæðingu, t.d. með því að 

aðgreina þau með litum og mismunandi tegundum leikfanga. Í leiknum læra þau reglur 

og viðmið sem eru ríkjandi í samfélaginu. Það er því ekki undarlegt að þróunin hefur 

orðið sú að börn kjósa fremur að leika sér við börn af gagnstæðu kyni. Það eru ekki 

börnin sjálf sem skapa þennan farveg heldur þjóðfélagið sem þau lifa í.  

Abstract  

Researches in gender studies shows that children´s play are often sex segregated. This 

difference is visible when they are about 3 three years old. The research question, in this 

thesis, is divided into three parts: 1. Are sex differences or sex segregation in children´s 

play? 2. In what way does it appear in children´s play? 3. What kind of effects do the 

society and socialization have on children´s identity concerning their role regarding 

gender? Key findings were that the play is inherent to children and essential for their 

natural intellectual development and when children play it gives them joy and frolic that 

is important for them to get an outlet for their activities and creativity. 

The researches and articles conclusion show large gender segregation 

characterized by different choice of children’s play, and furthermore, friendships that 

children form with each other also characterized that children choose their playmate of 

the same sex. Girls and boys often play different types of plays, the girls´ plays tend to 

be more organized role plays and they choose more often to play with dolls, and 

household tools. Boys choose more often to play more frolic-full plays like football or 

gun play. Children often engage in role plays and pretend plays that are very important 

for them to learn to adapt to the community that they live in. The community and the 

socialization starts this gender difference immediately after a child is born by separating 

them by colours and different types of toys. In children´s play they learn the rules and 

norms which are prevalent in the society. It is not strange, regarding this, that the 

development has been in that way that the sexes prefer to play with children of the same 

sex. It is not the children themselves which shaped this course, rather the society which 

they live in.  
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1  Inngangur 

Aðal viðfangsefni þessa lokaverkefnis til B.Ed. gráðu er tengt kynjafræði, 

(kynhlutverk/kyngervi) þar sem kynhlutverk barna eru skoðuð út frá mörgum 

sjónarhornunum, m.a. út frá leikjum barna, kyngervi, sjálfsmynd og vináttu. Eftir að 

hafa velt fyrir sér frá hvaða sjónarhorni áhugavert er að skoða kynjafræðina hef ég 

ákveðið að kanna hvort kyngervi hafi áhrif á leiki barna og hvernig það birtist í leikjum 

þeirra, einnig mun ég skoða hvernig þessir þættir tengjast vináttu barna. Í ritgerðinni 

verður fjallað um gildi leiksins almennt, hvers virði hann er börnum og hvers vegna 

leikir barna eru þeim mikilvægir. Ein af mörgum áhugaverðum kenningum sem skoðuð 

verður er hvernig sjálfsmynd kynjanna endurspeglast í leik og hvernig hún birtist í leik, 

skoðað verður hvort kynjamunur hefur áhrif á leiki barna, hvort leikir hafa áhrif á 

myndum vináttu barna á leikskólaaldri og þróun kynjamunar hjá börnum. 

Félagsmótun/umhverfismótun hefur einnig áhrif á kynhlutverk barna. Bæði hugtökin 

ætla ég að nota jöfnum höndum í ritgerðinni enda er skilgreining á þeim sambærileg, 

þ.e.a.s. bæði hugtökin tengjast öllu sem er í hinu félagslega umhverfi barnsins. 

Rannsóknarspurningin er þrískipt: 

1. Er kynjamunur í leikjum barna? 

2. Á hvaða hátt birtist hann í leikjum barna? 

3. Hvaða áhrif hefur samfélagið og félagsmótun á sjálfsmynd barna varðandi 

kynhlutverk þeirra? 

Viðfangsefni ritgerðarinnar er mjög áhugavert og margir þættir sem vert er að 

skoða í þessu samhengi. Í ritgerðinni verða leikir barna skoðaðir út frá kenningum 

fræðimanna og heimspekinga varðandi leiki barna. Fjallað verður um frelsi í leikjum 

barna og boðskipti í leikjum þeirra enda eru þau mikilvægur hluti leikjanna því að 

börnin upplifa í gegnum boðskipti sín eigin skilning á leikjum. Það sem vakti áhuga 

minn á að velja þetta viðfangsefni fyrir lokaritgerð mína var að fá tækifæri til að skoða 

þetta svið út frá sjónarhornum foreldra og leiðbeinanda í leikskólastarfi. Þegar börn eru 

að leika sér heyrum við oft setninguna „þetta er í þykjustunni“ en fáir gera sér grein 

fyrir að með þessum orðum er barnið að opna ævintýraheim sinn þar sem ímyndunarafl 

þeirra fær að njóta sín. Leikir leikskólabarna einkennast oft af fjölbreyttum 

hlutverkaleikjum og eru þeir mikilvægir fyrir alhliða þroska barnsins þar sem þeir efla 

tilfinningarþroska, málþroska og félagsþroska barna. Í kynjafræðum og kenningum  
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fræðimanna er fjallað um það að í hlutverkaleikjum getur barnið lifað sig inn í atburði 

og upplifað raunveruleikann á sinn eigin hátt þar sem barn kannar ólík hlutverk og vert 

er í því sambandi að nefna mikilvægi þess að í hlutverkaleikjum myndast tengsl milli 

barna sem hefur áhrif á marga þætti í lífi barnsins og má í því sambandi nefna vináttu 

barna.  

Leikur er undirstaða í vináttutengslum barna og þess vegna er mikilvægt að 

félagsmótunaraðilar séu meðvitaðir um hlutverk sitt, að vináttusambönd þeirra séu virt 

og að börnin fái tækifæri til að mynda þessi tengsl. Í ritgerðinni er verið að leggja 

áherslu á mikilvægi þess að persónuleiki barna skiptir miklu máli varðandi það hvernig 

börn leika sér og er það óháð kyni barnsins. Markmið ritgerðarinnar er að hún geti nýst 

þeim sem hafa áhuga á kynjafræði og uppeldi barna og einnig að sýna fram á það 

hvernig kynhlutverk kynjanna endurspeglast alls staðar í samfélagi okkar og hefst sú 

félagsmótun strax eftir fæðingu og í því sambandi má benda á að bleikur litur er mikið 

notaður fyrir stelpur og blár fyrir stráka. Þróun og viðhorf þjóðfélagsins til 

kynjahlutverka er skoðuð í þessari ritgerð. Rannsóknarspurningin mín byggir á því að 

kanna kenningar, rannsóknir og kynjafræði fræðimanna og heimspekinga til að svara 

henni. Eins og fram kom í rannsóknarspurningunni þá er verið að leitast eftir að svara 

þeim spurningum hvort kynjamunur er í leikjum barna og hvernig hann birtist í leikjum 

þeirra og hvaða áhrif félagsmótun samfélagsins hefur á sjálfsmynd barna varðandi 

kynhlutverk þeirra? 
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2  Leikur 

Í öllum leikskólum er leikurinn kjarni uppeldisstarfsins. Leikurinn er hið eðlilega 

tjáningarform barnsins og reynsluheimur barnsins birtist meðal annars í frjálsum leik og 

einnig í skipulögðum leikjum á leikskólum. Í barnæsku er talað um að með leiknum sé 

barnið að afla sér þekkingar. Í leikjum sínum tjá börn tilfinningar sínar og fá útrás og 

virkja sköpunarþörf sína og hugmyndaflug sem er mikilvægt fyrir þroska barnsins. Það 

þarf að gefum börnum góðan tíma til að leika sér og fólk þarf að vera opið fyrir 

hugmyndum barnanna. Í ritgerðinni mun ég leitast við að gera grein fyrir gildi leiksins, 

auðkenni hans auk þess að fjalla um hlutverk starfsfólks í hlutverkaleik barna.  

2.1  Gildi leiks 

Í Aðalnámskrá leikskóla (2011) kemur fram að á bernskuárunum er leikur lífstjáning 

barns, leikur er sjálfsprottinn og börnum eðlislægur. Í gegnum leik eru börnin að fá 

tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá reynslu sina, hugmyndir og tilfinningar en 

jafnframt þegar börn eru að leika sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa sína 

eigin menningu (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26). Leikurinn er fjölþætt og 

yfirgripsmikið fyrirbæri og því er vert að skoða hann út frá mörgum sjónarhornum. 

Leikurinn hefur þörf fyrir fjölbreytta notkun tungumálsins, félagsleg samskipti, 

tilfinningartengsl, hreyfingu og einnig sköpunargetu barna (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011:26). Þegar börn leika sér þá eru þau að taka þátt í lýðræðislegum athöfnum sem 

hafa áhrif á það að börn eru að læra að skilja hlutina út frá sjónarmiðum annarra 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26). 

Vygotsky velti lengi fyrir sér hlutverki og gildi leiksins þar sem hann vildi vita 

hvaða áhrif leikur hefur á þroska barnsins. Hann taldi leikinn ekki eingöngu vera til 

ánægju heldur standi meira á bak við hann en það er námið sem barnið lærir í gegnum 

leikinn. (Vygotsky, 1933:1). Vygotsky (1933) áleit að leikur barna á leikskólaaldri væri 

þeim mjög mikilvægur til að þau gætu þroskast eðlilega og benti á að börn á þessum 

aldri eru mjög viðkvæm fyrir alls konar áreiti frá umhverfinu en þau læra einnig af því. 

Vygotsky benti einnig á að lítil börn eru mjög óþolinmóð og vilja fá ósk sína uppfyllta 

strax og hafa litla þolinmæði til að bíða eftir að hugmynd komist í framkvæmd. 

Leikskólaaldurinn er þess vegna mjög mikilvægur fyrir þroska barna (Vygotsky, 

1933:2). Þegar Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993) og Aðalnámskrá leikskóla (2010) 

eru skoðaðar kemur í ljós að skilgreiningar á gildi leiks barna eru þar sambærilegar við 

hugmyndir Vygotsky um gildi leiksins en samfélagið hefur breyst, viðhorf manna og 

markmið. Í því sambandi má nefna að viðhorf sem sífellt eru að breytast tengjast 
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kynhlutverki í leikjum barna og verður það skoðað hvort kyngervi barna hafi áhrif á 

leiki og myndun vináttu milli þeirra.  

Í bókinni Uppeldisáætlun fyrir leikskóla (1993) sem Menntamálaráðuneytið gaf 

út er fjallað um gildi leiksins í einum kafla og kemur þar meðal annars fram að gildi 

leiksins breytist ekki með árunum en leikurinn endurspeglar uppvaxtarskilyrði barna og 

ef uppeldi barna er fábreytt og rýrt þá getur leikur þeirra orðið tilbreytingarlaus og 

einhæfur (Uppeldisáætlun fyrir leikskóla, 1993:50-51).  

Frost, Wortham og Reifel (2008) benda á í fræðum sínum að leikur er börnum 

gleðigjafi og í því sambandi benda þeir á fræðimanninn Locke sem sagði að leikur væri 

nauðsynlegur fyrir börn og byggist á óskhyggju og ímyndun barna (Frost, Wortham, 

Reifel, 2008:8). Locke (1632-1704) hélt því fram að þegar maðurinn fæðist er hann sem 

óskrifað blað (tabula rasa) og síðan fyllir reynsla mannsins smátt og smátt blaðið en 

hann lagði mikla áherslu á að ala upp „frjálsar manneskjur“ (Guðrún Friðgeirsdóttir og 

Margrétt Jónsdóttir, 1995:25). Þessi hugmynd Locke um gildi í leikjum barna þýðir það 

að leikur á að vera börnum frjáls þegar um frjálsan leik er að ræða og við þurfum 

stundum að skoða það hvort við erum að skipta okkur of mikið af þegar börn eru að 

leika sér. 

Fullorðnir einstaklingar þurfa að virða rétt barna, hvort sem það er í leik, 

menntun eða öðru sem tengist barninu. Sem foreldri, kennari eða forráðamenn er 

mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir því að börnin hafa sinn rétt, það eru til lög 

sem vernda börnin og mikilvægt er að foreldrar og allir sem koma nálægt uppeldi barna 

þurfa að bera að hag allra barna fyrir brjósti og huga að velferð þeirra. Lög og 

reglugerðir hafa verið settar sem sýna fram á það sem er mikilvægt fyrir börnin okkar. Í 

barnaverndarlögum kemur fram í 1. kafla 1.gr. um réttindi barna og skyldur foreldra:  

„Börn eiga rétt á vernd og umönnun. Þau skulu njóta réttinda í samræmi við aldur sinn og þroska. 

Foreldrum ber að sýna börnum sínum umhyggju og nærfærni og gegna forsjár- og uppeldisskyldum 

við börn sín svo sem best hentar hag og þörfum þeirra. Þeim ber að búa börnum sínum viðunandi 

uppeldisaðstæður og gæta velfarnaðar þeirra í hvívetna. Aðrir sem koma að uppeldi barna skulu sýna 

þeim virðingu og umhyggju.“ (Barnaverndarlög, 1.kafli.1.gr./2002). 
 

Í lögum um leikskóla kemur m.a. fram að leikskólinn er fyrsta skólastigið og er hlutverk 

hans að verða við óskum foreldra eða forráðamanna barna að sjá til þess að þau njóti 

umönnunar sem samræmist þroska þeirra og getu. Veita skal börnum hollt 

uppeldisumhverfi og örugg leikskilyrði (Lög um leikskóla, 2008, nr.9012). Í 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna í 6.gr. kemur einnig m.a. fram að hvert barn hefur 

rétt til að lifa og þroskast (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 6.gr./1992). 
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Þegar barnaverndarlög eða barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna eru skoðuð varðandi 

gildi leiksins og uppeldi og menntun barna kemur hvergi fram að aðskilja eigi börn eftir 

kynferði þar sem börnin eiga rétt á að búa við góð þroskaskilyrði, þjálfa sína hæfileika 

og öðlast menntun.  

Hlutverk okkar er að vera meðvituð um að börn eru vernduð samkvæmt lögum 

og samningum þó að raunveruleikinn sé oft öðru vísi þá er það í höndum okkar að 

útrýma því slæma sem getur hent börnin okkar og bjóða þeim það sem þau eiga skilið. Í 

þessu tilliti skiptir ekki máli hvort um er að ræða stelpu eða strák því að börnin eru alltaf 

saklaus í eðli sínu.  

2.2  Auðkenni leiks 

Í nútímanum lítum við á leiki barna og bernskuna sem eitthvað mjög sérstakt og við 

vitum það í dag að leikur er börnum bara til góðs enda hafa margar rannsóknir sannað 

það, leikur er þroskandi og heilsusamlegur (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrétt 

Jónsdóttir, 1995:169). Auðkenni leiksins hefur verið rannsakaður af mörgum 

fræðimönnum og má þar meðal annars nefna Birgitta Knutsdotter-Olofsson sem lengi 

hefur rannsakað leiki barna og Valborgu Sigurðadóttir. Einnig hafa fjölmargir 

fræðimenn skoðað það af hverju börn eru að leika sér. Margir fræðimenn hafa 

rannsakað auðkenni leiksins og skrifað um niðurstöður sínar og einn þeirra er Birgitta 

Knutsdotter-Olofsson sem fjallaði um rannsóknir sínar á leikjum barna í bók sinni Lek 

för livet (1987) og þar tiltekur hún nokkur auðkenni leiksins sem eru eftirfarandi : 

 Barninu finnst leikurinn yfirleitt skemmtilegur hvort sem barnið leikur sér eitt 

eða með öðrum og er hún þá að tala um leiki með fullorðnum eða með öðrum 

börnum.  

 Í frjálsum leik eru börn mjög virk og sýna af sér gleði og einbeita sér í leiknum 

og njóta hans.  

 Börn leika sér alltaf af frjálsum vilja en stundum hafa fullorðnir áhrif á leiki 

barna. 

 Leikur er barninu gleðigjafi. 

 Það hvernig börn leika sér skipti máli, þau einbeita sér oft í leikjum og þegar þau 

ákveða að leiknum sé lokið byrja þau oftast upp á nýtt með nýjan ímyndunarleik 

en hérna á Birgitta t.d. við kubbaleiki barna. 

 Í ímyndunarleikjum upplifa börnin sig eins og þau séu í raunveruleikanum, þeim 

fylgja engar reglur og þess vegna geta börnin lært í gegnum leikinn. (Birgitta 

Knutsdotter-Olofsson, 1987:12-14). 
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Valborg Sigurðardóttir (1991) fjallar einnig um auðkenni leiksins sem eru fjölmörg 

m.a. er leikur ánægjulegur, leikur er gleðigjafi og hefur áhrif á jákvæðari upplifun hjá 

börnum. Börnin leika sér yfirleit af frjálsum vilja og er þetta frjáls athöfn. Leikurinn er 

háður þeim uppeldisskilyrðum sem barnið býr við og er því óumdeilanlegt að gildi 

leiksins er mikilvægur fyrir þroska barnsins óháð því uppeldi sem það fær (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:108-109).  

Frost, Wortham og Reifel benda á að leikur er nauðsynlegur fyrir börn á unga aldri. 

Freud og Erikson töldu að leikur hjálpi börnum að tjá tilfinningar sínar, ef þau eru 

pirruð eða reið geta þau fengið útrás í gegnum leiki. Sálfræðingar nota leiki til þess að 

hjálpa börnum að tjá sig, þeir geta lesið út úr leiknum hvernig börnunum líður og þau 

verða ekki eins vör um sig. Leikurinn er mikilvægur fyrir vitsmunaþroska og 

félagsþroska barna og þau læra á samskiptum sínum við önnur börn (Santrock, 

2009:271). Með því að fylgjast með leikjum barna getum við áttað okkur á því við 

hvaða vandamál börnin eru að kljást? Læknisfræðilega séð er leikurinn gluggi til að 

skilja vandamál barna og vert er að íhuga hvort fullorðnir einstaklingar geta greint 

vandamál barna með því að horfa á leik þeirra (Frost o.fl., 2008:34). Frá fæðingu leikur 

barnið sér, fyrst notar það skynjun til þess og fyrsti alvöru leikurinn á sér stað þegar 

barnið öðlast þá færni að getað gripið um hluti og sveiflað þeim. Þegar barn lærir að 

samhæfa hreyfingar og öðlast þannig nægan hreyfiþroska barna og hreyfingar þess 

verða nákvæmari þá geta þau farið að leika leiki sem krefjast þess að barnið geti ýtt, 

togað, snúið og kýlt (Frost o.fl., 2005:90). Leikurinn er lífstjáning barns og því er 

mikilvægt að stuðla að því að börn geti fengið að njóta barnæsku sinnar í leik á sínum 

eigin forsendum. Það sem auðkennir leik er að hann er fyrirbæri á mörkum annarra 

mannlegra athafna. Valborg tekur fram að engin ein kenning veitir allsherjar 

skilgreiningu á því hvað leikur er, en þó eru flestir sammála um að það eru viss einkenni 

sem tengjast leik og afmarka hann frá öðrum athöfnum eða ferli (Valborg 

Sigurðardóttir, 1991:108-109). 

2.3  Leikur leikjanna – þykjustu/hlutverkaleikur 

Hlutverkaleikur er mikilvægt leikjaform fyrir börn því að með honum læra börnin 

margt. Í hlutverkaleik upplifa þau sig sem þau séu í raunveruleikanum og leikurinn 

endurspeglar það sem þau sjá og finna fyrir, bæði gleði þeirra og ótta. Þá er einnig átt 

við að þau upplifa það sem er þeim skiljanlegt og það sem er þeim algjörlega 

óskiljanlegt.  
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Þegar fræðimenn eru að fylgjast með börnum í hlutverkaleikjum þá geta þeir 

greint hvort þau eru að glíma við einhver vandamál en eins og fram hefur komið í 

köflunum hér fyrir ofan þá er leikur gleðigjafi barna og líf barnsins snýst um leikinn. 

Lítil börn sýna hvort öðru umönnum og stuðning, sýna tilfinningar þegar þau eru saman 

með öðrum börnum og leikir þeirra eru meira þroskandi en þegar þau leika sér ein því 

það krefst samvinnu þegar þau eru að leika sér í hlutverkaleikjum eða þykjustuleikjum 

(Dunn, 2004:33). Leikur leikskólabarna einkennist oftar en ekki af hinum ýmsum 

hlutverkjaleikjum af öllum gerðum en einnig af því að búa til og skapa úr öllum 

mögulegum efniviði. Við vitum að það þarf oft ekki merkilegan hlut til að hann geti 

orðið að afar merkilegu tóli í höndum barnanna. Félagsleikur (e. social play) hefst 

snemma eða um leið og barnið getur náð athygli fólksins í kringum sig og svarað með 

augnsambandi og/eða brosi. Félagsleikur snýst um samskipti og þegar barnið eldist 

verða kitlleikir og gægjuleikir vinsælir. Hlutir og leikföng eru stór hluti af félagsleik og 

þroska börn samskiptahæfni sína með því að leika sér saman með dót og deila um það, 

að deila leikföngum er færni sem þarf til að börn geti farið úr því að leika hlið við hlið 

og yfir í að leika saman (Frost o.fl., 2005:107-110). Frost, Wortham og Reifel fjalla um 

þykjustuleik (e. symbolic play) sem byrjar yfirleitt um eins árs aldurinn og þá oftast 

með því að barn þykist drekka úr tómu glasi og borða með tómri skeið. Um tveggja ára 

aldur eru börn orðin nógu þroskuð til að leika þykjustuleiki hlið við hlið en þó veita 

hinu barninu athygli. Smám saman fara börnin að leika hlutverkaleiki í þykjustuleik, 

sem samtvinnast að lokum og eru börnin þá farin að leika sér saman. Hlutverkaleikur og 

félagsleikur eru stór partur af þykjustuleik (Frost o.fl., 2005:107-110). 

Birgitta Knutsdotter-Olofsson (1987) fjallaði um þykjustu- og hlutverkaleiki og 

benti hún á að þeir væru börnum mjög mikilvægir til að þau gætu þroskast á eðlilegan 

hátt og fram kemur í bókinni hennar að það er ekki fyrr en barnið er komið á þriðja ár 

sem það getur séð að kubbur geti verið greiða (Knutsdotter-Olofsson, 1987:157-158). 

Birgitta segir að í hlutverkaleikjum sé allt í þykjustunni og börnin sjái hlutina á annan 

hátt en við, eins og t.d. bíll sem er stóll eða kassi sem getur verið lest en þessar leikir 

endurspegla reynslu barna af því umhverfi sem barnið umgengst og elst upp í. Hið 

daglega líf barnsins sjáum við í þessum leikjum (Knutsdotter-Olofsson, 1987:157-158). 

Þykjustu/hlutverkaleikur (role play) er leikur þar sem barnið lætur sem einhver hlutur sé 

eitthvað annað en hann er og einnig að barnið lætur sem það sjálft sé eitthvað annað en 

það er í veruleikanum.  
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Valborg (1991) bendir á að það eru ekki allir sammála um skilgreiningar á 

þykjustu-og hlutverkaleikjum sem samheiti á sama leikjaformi þar sem sumir skilgreina 

þessar tvær tegundir leikja ekki á sama hátt (Valborg Sigurðardóttir, 1991:113). 

Birgitta fjallar um að aðgreina atburði sem eru í raunveruleikanum frá þeim sem 

eru í þykjustunni. Börn tala um, eins og dóttir mín, að „þetta er í þykjustunni“ sem sýnir 

að hún er komin með þann þroska sem Birgitta talar um að aðgreina atburði 

raunveruleikans frá þykjustuleiknum (Knutsdotter-Olofsson, 1987:157-158). Leikur 

leyfir börnum að leika sér þannig að afleiðingarnar verið minniháttar, það má gera 

mistök áður en það hefur í för með sér alvarlegar afleiðingar (Frost o.fl., 2008:43). Börn 

læra í hlutverkaleikjum sínum að upplifa raunveruleikaheim sinn og hefst sá hæfileiki 

um fjögurra til sjö ára aldur (Frost o.fl., 2008:132). Þegar börn eru um tveggja ára 

gömul má fara að sjá mun á leikjum hjá stelpum og strákum. Strákarnir leika sér þá 

meira með kubba, byssur og bíla en stelpur leika sér meira með dúkkur og bangsa, 

ásamt því að mála, perla, lita og teikna. Ein ástæðan fyrir þessu er talin vera að foreldrar 

og fólk yfirleitt kemur fram við börn á ólíkan hátt eftir því hvoru kyninu þau tilheyra 

(Frost o.fl., 2005:110).  

2.4  Þátttaka starfsfólks í hlutverkaleik 

Þátttaka starfsfólks í hlutverkaleikjum barna er umdeilt efni sem vert er að skoða og 

velta fyrir sér. Í þessum kafla ætlar höfundur að rýna aðeins í rannsókn Jóhönnu 

Einarsdóttur sem hún framkvæmdi árið 1987 á leikskólum á höfuðborgarsvæðinu og tók 

til hlutverkaleikja sem börnin léku sér í á hlutverkaleiksvæðum. Jóhanna notaði 

spurningalista við gerð könnunarinnar og athugaði hvaða hlutverki fullorðna fólkið átti í 

leik barnanna en einnig viðhorf starfsfólks til leiksins (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:35-

37). Fræðimenn hafa velt því fyrir sér hvaða áhrif kennarar eða utankomandi aðilar hafa 

á leik barna og í því sambandi hefur ýmislegt verið rannsakað og athugað hvort þáttur 

starfsmanna í leikjum barna hefur áhrif á leiki þeirra. Jóhanna telur að starfsfólk 

leikskóla telji ekki nauðsynlegt að þau séu þátttakendur í hlutverkaleikjum barna, 

leikskólakennarinn eigi frekar að hafa þau áhrif á að hann undirbúi umhverfið sem 

notað er í leikjum. Jóhanna bendir á að sumir fræðimen mæli með virkari þátttöku í 

leikjum en aðrir aftur á móti telja leikinn vera eign barnsins (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999:35).  

Jóhanna Einarsdóttir bendir á kenningar Vygotsky, þar sem Vygotsky leggur 

áherslu á mikilvægi þátttöku fullorðinna og eldri barna í námi yngri barna. Hann var 

rússneskur sálfræðingur sem taldi leikinn vera mikilvægasta þáttinn fyrir þroska barna, 
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þegar barn leikur sér er það „höfðinu hærra en það sjálft“ (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999:35). Jóhanna bendir á margar rannsóknir sem sýna ólíkar niðurstöður eftir því 

hvernig þátttaka starfsfólks í leik barna kemur út og vísar einnig í sínar eigin 

niðurstöður en þar kom í ljós að starfsfólk íslenskra leikskóla halda sig frekar til hlés 

þegar börnin eru að leika sér í hlutverkaleikjum. Hún fjallar einnig um að ófaglært 

starfsfólk á leikskólunum tóku þátt í leikjum eða skiptu sér að þegar börnin voru með 

læti en leikskólakennarar tóku þátt í leikjum þegar börnin báðu um það (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999:49). Leikskólakennarar litu á leikinn eins og á eitthvað til að horfa á 

en ekki til að vera þátttakandi í (Jóhanna Einarsdóttir, 1999:49). Jóhanna vísar í 

rannsókn sem Birgitta Knutsdotter-Olofsson framkvæmdi árið 1991 í sænskum 

leikskólum en niðurstöður hennar rannsóknar voru mjög svipaðar niðurstöðum í 

rannsókn Jóhönnu þar sem sænskt starfsfólk vildi ekki heldur taka þátt í 

hlutverkaleikjum barna, þeim fannst það frekar óþægilegt (Jóhanna Einarsdóttir, 

1999:50). Virk þátttaka starfsfólk í hlutverkaleikjum barna er mjög umdeild vegna þess 

að erfitt er að skilgreina orðið „þátttaka“ í þessu tilliti, stundum eru börn bara hrædd við 

að fullorðnir fari að stjórna leikjum barnanna. Börnin vita þá ekki lengur „hvað er 

lengur í þykjustunni“ og hvað ekki og getur þetta raskað veruleikaskynjun barnsins 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:117). Jóhanna Einarsdóttir bar niðurstöður úr sinni 

rannsókn saman við rannsóknir annarra fræðimanna á Norðurlöndum og í ljós kom að 

niðurstöður hennar voru í samræmi við niðurstöður frá öðrum Norðurlöndum (Jóhanna 

Einarsdóttir, 1999:49). 

Fjallað hefur verið um þátttöku starfsfólks á leikskólum í hlutverkaleikjum barna 

og eins og fram hefur komið er umdeilt mál hvernig best er að standa að þeim málum og 

misjafnar skoðanir á því málefni hvar mörkin liggja. Það er umdeilt hversu mikið 

starfsfólk á að blanda sér í leiki barna án þess að fara að hafa þau áhrif að fullorðnir séu 

farnir að stjórna leikjunum en í næsta kafla ætlar höfundur að skoða leiki barna út frá 

kenningum fræðimanna.  
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3  Kenningar um leik  

Margir fræðimenn hafa fjallað um leiki barna í kenningum sinnum og í þessari ritgerð 

verð ég því að velja og hafna út frá viðfangsefni mínu. Frost, Wortham og Reifel (2008) 

töldu að horfa eigi á leiki barna út frá kenningum fræðimanna og heimspekinga eins og í 

gegnum „mismunandi linsur“ þar sem kenningar sýna leiki barna frá mörgum hliðum og 

frá sérstökum sjónarhornum. Það sem við sjáum í leikjum barna er m.a. hvernig 

vitsmunaþroski þróast hjá börnum eða hvernig leikur eykur andlegan þroska hjá 

börnum. Kenningar fræðimanna sýna okkur leikinn út frá mismunandi sjónarhornum og 

ef við skiptum um „linsu“ og horfum á leikinn í öðru ljósi sjáum við alltaf eitthvað nýtt 

(Frost o.fl., 2008:51). 

Valborg bendir á að sumar kenningar fræðimanna fjalla um þróun og uppruna 

leiksins en aðrar beinast að rannsóknarspurningu um það af hverju börn eru að leika sér 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:107). Fyrsta kenningin um leik kom ekki fram fyrr en 

eftir að Darwin setti fram þróunarkenninguna sína á síðari hluta 19 aldarinnar og í 

flestum kenningum fræðimanna er hægt að sjá áhrif frá Darwin. Fræðimenn fóru að 

velta því fyrir sér hvað leikur er og hvaða gildi hann hefur, af hverju er barnið að leika 

sér? (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrétt Jónsdóttir, 1995:178). Í bókinni Play and 

Child Development er fjallað um margar kenningar sem fjalla um það hvers vegna börn 

leika sér og má þar nefna m.a. sálkönnunarkenningu Freud og Erikson, vitsmuna- og 

þroskakenningu Piaget og Vygotsky eða boðskiptakenningu Bateson og Garvey. Margir 

fræðimenn hafa velt fyrir sér leikjum barna og ein af mörgum núverandi kenningum um 

leik þeirra er kenning Brian Sutton-Smith sem hefur rannsakað hugtakið leikur og hvað 

hann felur í sér. Sutton-Smith skipti leiknum upp í sjö stig sem fjalla um ólíkar 

leikaðferðir eftir því hver tilgangurinn er (Frost o.fl., 2008:31). Hann segir okkur að 

leikurinn sé margbreytilegur og samsettur úr mörgum mismunandi þáttum sem birtast í 

ólíkum myndum, það er eins og horfa í gegnum „linsu“ sem stöðugt er að breytast, öll 

gera grein fyrir leikjum út frá mismunandi sjónarhornum. Þessi stig eru: leikur sem 

þróun (progress), leikur sem örlög (fate), leikur sem vald (power), leikur sem auðkenni 

(identity), leikur sem ímyndun (imagination), leikur sjálfsins (self) og leikur sem flótti 

frá alvöru (frivolity) (Frost o.fl., 2008:31). Leikur er mjög fjölbreytilegur og þegar horft 

er á þessu skilgreiningu Brian Sutton-Smith er ljóst að tilgangur leiksins getur einnig 

verið mjög fjölbreytilegur.  

Leikur getur veitt barni gleði, að þeim líði vel þegar þau leika sér og eins og 

fram kom hér að ofan í skiptingu Sutton í sjö stig getur leikur líka verið flótti frá 
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einhverju eða örlagaleikur. Í kenningum fræðimanna um leikinn eru komnar 

vangaveltur um það hvernig börnin leika sér. Í mörgum rannsóknum kemur fram að 

börn skilja leik á annan hátt en fullorðnir, á leikskólaaldri er sjálfsmynd barna í örri 

þróun og verður hún smátt og smátt kjarninn í persónuleikaþróun þeirra (Frost o.fl., 

2008, 31). Fræðimenn hafa lengi leitað að svari við því hvers vegna leikurinn skiptir svo 

miklu máli fyrir börn. Leikur er þýðingarmikill og felur í sér mjög mikla virkni barna, 

leikurinn á yfirleitt að vera ánægjulegur en einnig upplifa börnin áföll eða sorg í 

gegnum leiki. Lev Vygotsky, sem var rússneskur þroskasálfræðingur, taldi að leikur á 

forskólaaldri væri megin uppspretta þroska barnsins (Vygotsky, 1933:1). 

Vygotsky var sálfræðingur og setti fram kenningu sem fjallaði um leik barna 

innan ákveðins þroskasvæði barnsins (ZPD) en þar velti hann fyrir sér tveimur 

mikilvægum málum: annars vegar uppruna og sköpunarmátt leiks og hvernig hann 

þróast og hins vegar hvort leikurinn sé ráðandi hjá ungum börnum. Hann komst að því 

að leikurinn er ekki ríkjandi athöfn á meðan á leiknum stendur á forskólaaldri en er 

leiðandi í þroska barna (Frost o.fl., 2008:39). Samkvæmt Vygotsky vakna ýmsar þarfir, 

hvatir og óskir hjá börnum um þriggja ára aldur sem virkjar þau til athafna eða leikja 

sem eru mikilvægir þættir fyrir þroska þeirra. Börnin vilja uppfylla þessar þarfir strax en 

þau geta ekki beðið, það skapast tilfinningaleg togstreita á milli þess sem barnið vill og 

þess sem það getur. Leikurinn er aðferð barnsins til að leysa þessa togstreitu, hvötin til 

þess að leika sér er því alltaf tilfinningalegs eðlis að mati Vygotsky. Þykjustuleikir eru 

mikilvægar í þróun þroska barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1992:64). 

Margt hefur verið skrifað um leik barna, margir fræðimenn sett fram sínar kenningar, 

leikurinn er jafngamall mannkyninu sjálfu og oft er vitnað í Plato (427-347 f.Kr.) og 

talið er að hann hafi fyrstur manna viðurkennt leik og gildi hans í uppeldinu. Eftir Plato 

komu fleiri fræðimenn við sögu og má þar m.a. nefna Aristoteles, Comenius, Rausseau, 

Pestalozzi og Fröbel (Valborg Sigurðadóttir, 1991:11). Allir þessir fræðimenn fjölluðu 

um leik í sínum verkum og kenningum og rannsökuðu ítarlega hvers vegna börn voru að 

leika sér. Í því sambandi má m.a. nefna sálkönnunarkenningu Freud og Erikson, 

vitsmuna- og þroskakenningu Piaget og Vygotsky eða boðskiptakenningu Bateson og 

Garvey (Frost o.fl., 2008:31).  

Allar kenningar fræðimanna varpa ljósi á mikilvægi og gildi leiksins. 

Boðskiptakenningin sem Bateson setti fram um leik barna kannaði boðskipti barna í leik 

og áhrif boðskipta á leik barna en einnig rannsakaði Catherine Garvey tungumál barna í 

leikjum og greindi mismunandi gerðir hlutverka í þykjustuleikum og síðast en ekki síst 
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Birgitta Knutsdotter-Olofsson sem var málsvari þykjustuleikja barna (Valborg 

Sigurðadóttir, 1991, 84:100). John Dewey var einn af fulltrúum frumlegra sjónarmiða 

og áhrifavaldur varðandi hagnýtt uppeldis- og fræðslustarf en hann lagði mikla áherslu á 

það að börn ættu að læra af reynslu sinni, hann hvatti börn til að kanna, gera tilraunir 

með viðfangsefni og endurskoða sannfæringar sínar út frá reynslunni (Myhre, 

2001:172). Myhre (2001) fjallar um kenningu Dewey og segir að samkvæmt Dewey er 

uppeldi félagslegt í eðli sínu, sem þýðir að uppeldi og fræðsla eru eins og verkfæri til að 

tryggja þroskavænlegt uppeldi sem skapar virkan og skynsaman einstakling (Myhre, 

2001:173-174). Myhre bendir okkur á það sem Dewey sagði um uppeldi og kennslu, að 

þessir tveir þættir eru eins og líf og lífið er vöxtur og framvinda samkvæmt Dewey en 

markmið uppeldis á að vera vöxtur sem er megin einkenni lífsins (Myhre, 2001:174). 

John Dewey var þekktur fyrir kenningar sínar en fyrst og fremst fyrir að nýta ónotaða 

möguleika barnsins þar sem kennarinn á vera leiðandi og með skýr markmið að 

leiðarljósi, hæfileiki hvers barns á að þroska barnið og vera samfélaginu til góðs og 

hann lagði mikla áherslu á að börn ættu að læra af reynslunni (Myhre, 2001:174). 

Í bókinni John Dewey í hugsun og verki (2010) fjallar Jóhanna Einarsdóttir um 

Dewey og starf hans með börnum og bendir hún á að það að læra af reynslunni 

(learning by doing) er ekki bara hugtak heldur er það sem börn eiga að læra í skóla og 

bendir hún á að hugmyndafræði Dewey byggist á því að grunnur í námi barna byggi á 

reynslu þeirra bæði utan skóla og innan skóla (Jóhanna Einarsdóttir, 2010:57-63). 

Gregory Bateson rannsakaði sendingar tákna í leik og tekur fram að allar lífverur, menn 

og dýr, hafa þróað með sér hæfileika til að gefa frá sér merki, sem tákn sem segir til um 

það hvort um er að ræða leik eða ekki (Frost o.fl., 2008:36). Bateson hefur lýst leiknum 

með áherslu á samskipti, börnin gefa öðrum börnum merki, sem eru ekki öllum börnum 

sýnileg, með líkamstjáningu eða munnlegum ábendingum sem lýsa þykjustuleiknum. 

Boðskiptakenning er kenning sem fjallar um leik og draumóra, þ.e. að margar 

ákvarðanir eða gerðir sem myndu vera teknar alvarlega í raunveruleikanum en eru ekki 

teknar alvarlega í leikjum (Frost o.fl., 2008:35-36).  

Bateson hóf rannsóknir á otrum í dýragarði, hann hafði áhuga á að komast að því 

hvernig otrar eru í leik, vita hvort þeir eru í leik og hann komst að þeirri niðurstöðu að 

þeir senda milli sín skilaboð og merki um að „þetta er leikur“ en samtímis gefa þau 

merki eða bendingu um hvernig á að skilja skilaboðin (Valborg Sigurðardóttir, 

1992:78). Frost, Wortham og Reifel, (2008) bentu á kenningu Bateson sem fjallar um 

ákveðinn leikramma, þau merki sem við gefum frá okkur, þegar við viljum skipta úr 
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raunveruleika yfir í ímyndaða heiminn, eins og þegar börnin eru að leika sér í 

þykjustuleikjum, þá koma skilaboð „þetta er bara í þykjustunni“ (Frost o.fl., 2008:36-

37).  

Dewey og Bateson voru sammála um að börn í leik senda frá sér skilaboð og 

þannig læra þau jafnframt í gegnum samvinnu sem myndast milli þeirra. Það sem er 

vitað út frá fræðum þeirra er að börn leika sér og læra í gegnum upplifun sína og safna 

reynslu eins og Dewey benti á til dæmis eins og í hlutverkaleikjum þar sem börnin leika 

í sér saman (samvinna) og þannig læra þau einnig meðvitað og ómeðvitað frá hvort öðru 

og læra með því að framkvæma og stundum þurfa þau ekki að tala saman bara senda frá 

sér tákn sem gefur í skyn að leikur sé að fara að byrja. 

Catherine Garvey sálfræðingur, gerði margar rannsóknir á leikjum barna í anda 

boðskiptakenninga Bateson, m.a. hvernig börn nota tungumálið sem tæki í leik en 

samkvæmt niðurstöðum hennar er leikur fyrst og fremst félagslegur og hélt hún því 

fram að strákar leiki sér alveg jafnt mikið og stelpur en nota ekki eins mikið táknmerki 

eins og stelpur nota (Frost o.fl., 2008:37-38). Garvey fjallar um það í sínum 

rannsóknum að í þykjustuleikum sýna börn þekkingu sína, bæði varðandi félagslegt og 

efnislegt umhverfi sitt og leggur hún mikla áherslu á að það sé fylgst með því sem börn 

segja í þykjustuleik, þ.e. samtölum þeirra, því að leikurinn felst í því sem sagt er og 

hefur hann áhrif á hugmyndir barns í veruleikanum (Valborg Sigurðardóttir, 1992:90). 

Garvey bendir á að í leik gefi börnin öðrum börnum leikmerki sem eru ekki öllum 

sýnileg (Frost o.fl., 2008:37-38).  

Valborg (1991) segir að kenningar Bateson og Garvey (boðskiptakenningar) leggi 

miklar áherslur á það hversu mikilvægt það sé að starfsfólk fylgist vel með 

hlutverkjaleikjum barna til þess að kynnast börnum, skilningi þeirra á umheiminum, 

hugmyndum þeirra og málþroska (Valborg Sigurðardóttir, 1992:114). Margar 

rannsóknir hafa sýnt fram á það að við getum lært mikið um börnin með slíkri eftirtekt í 

leikjum þeirra. Birgitta Knutsdotter-Olofsson er þekkt fyrir að vera boðberi 

boðskiptakenninga Bateson en hún er einnig málsvari þykjustuleikja barna. Hún er 

menntuð sem barnasálfræðingur (Valborg Sigurðardóttir, 1991:100). Hún kynnti sér 

mörg rannsóknarverkefni sem tengdust leik barna og skrifaði síðan skýrslu sem kom út 

árið 1987 í Svíþjóð, sem fékk heitið Lek för livet þar sem hún dregur upp góða og 

gagnlega mynd af rannsóknum frá ýmsum löndum um leik barna. Allar rannsóknir sem 

hún skoðaði voru í ljósi þekktustu kenninga þessarar aldar, má þá m.a. nefna 

sálkönnunarkenningar, rússneska sálfræði, vitmunakenningar Piaget og 
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boðskiptakenningar Bateson (Valborg Sigurðardóttir, 1991:100). Kenning hennar er 

ekki ný þar sem hún byggir hana á boðskiptakenningu Bateson og rannsóknum Garvey, 

m.a á þykjustu- og hlutverkaleikjum en það eru nokkur aðal atriði sem hún leggur 

áherslu á í kenningum sínum. Birgitta skilgreinir leik samkvæmt boðskiptakenningu 

Bateson þannig að leikir sendi skilaboðin „þetta er leikur“ (Valborg Sigurðardóttir, 

1991:100). Hún telur að þátttaka fullorðinna í leik vera einn af hornsteinum 

leikjauppeldis í öllu forskólastarfi þar sem börnin læra að skilja hvað er leikur og hvað 

er ekki leikur. Knutsdotter-Olofsson er með þessu að styðja kenningu og rannsóknir 

Garvey (Valborg Sigurðardóttir, 1991:100).  

Birgitta staðfestir kenningu Piaget um leikjagerð og þróun þar sem leikir eru 

flokkaðir frá fyrstu æviárum barnsins (Valborg Sigurðardóttir, 1991:100). Piget 

rannsakaði mikið það hvernig barnið aflar sér þekkingar og hvernig það skipulegur 

þessa þekkingu og hann skiptir leikjum barna í skynfæra- og hreyfileiki (frá fæðingu til 

tveggja ára aldurs) sem eru undanfari fyrir forsendu þykjustuleikja sem birtast sem 

táknrænir leikir frá tveggja ára aldri en þá fer barnið að leika sér með tákn m.a. má lesa 

leik með pappakassa og stein sem vöruflutning og regluleiki sem hafa ákveðnar reglur 

frá 6-7 ára aldurs sem kennir börnum að fylgja reglum en þau þurfa að hafa náð 

ákveðnum aldri til að vera fær um það (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrétt Jónsdóttir, 

1995:182). Piaget bendir okkur á að í öllum leikjum barna endurspeglast ákveðið 

þroskastig barnsins og það er hægt að sjá dæmi um það í ákveðnum leikjum samanber 

þrjú stig sem hann setti fram (Guðrún Friðgeirsdóttir og Margrétt Jónsdóttir, 1995:169). 

Allar kenningar og niðurstöður fræðimanna varðandi leik barna eru samhljóma varðandi 

það að ákveðinn aldur barna (aldur samt mismunandi eftir kenningum) vekur börn til 

athafna eða leikja og einnig eru fræðimen sammála um gildi leiksins og áhrif hans á  

þroska barnsins þar sem leikur endurspeglar þroskastig barnsins og hefur áhrif á 

félagsleg samskipti barna. Í mörgum rannsóknum kemur fram að börn skilja leik á 

annan hátt en fullorðnir, á leikskólaaldri er sjálfsmynd barna í örri þróun og verður hún 

smátt og smátt kjarninn í persónuleikaþróun þeirra (Frost o.fl., 2008:31). 

Hver svo sem niðurstaða vísindamanna kann að vera þá er leikurinn alltaf 

ómissandi og stór þáttur í uppeldi barna og hugmyndir og kenningar um gildi leiksins 

hafa verið margsannaðar. Í næsta kafla kemur fram hvernig frelsi endurspeglast í leik 

barna.  
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3.1  Frelsi í leik  

Frelsi í leik getur komið fram í ýmsum myndum og frelsi leikja getur birst í mörgum 

birtingarmyndum. Í umræðum um þróun sjálfsmyndar hjá börnum benda fræðimenn á 

það að sjálfsmynd barna myndast mjög snemma og þegar sjálfsmynd barna er skoðuð er 

hægt að vísa í skilgreiningu Loris Malaguzzi (1988) sem var ítalskur kennari og 

sálfræðingur en skilgreining hans er eftirfarandi:  

„Maðurinn verður að kynnast sjálfum sér til þess að geta orðið öðrum kunnur“ 

(Malaguzzi, 1988:45). 

Frelsi í leik getur komið fram í ýmsum birtingarmyndum, eins og fram hefur 

komið, t.d. ólíkar uppeldistefnur sem sýna vel að þrátt fyrir ólíka hugmyndafræðilega 

grunna þá skiptir frelsi í leik barnið miklu máli. Í því sambandi má benda á Reggio 

Emilia stefnuna og hugmyndafræði Loris Malaguzzi, sem var upphafsmaðurinn að 

þessari stefnu en í henni er mikil áhersla lögð á frelsi í uppeldi, í námi og í gegnum 

reynslu og uppgötvun. Hjallastefnan sem er kynjaskipt skólastefna, hönnuð af Margréti 

Pálu Ólafsdóttur, leggur áherslu á það að þjálfa börnin á þann hátt að þau verði fær um 

að virða rétt allra í framtíðinni (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:16). 

Leikur leikskólabarna einkennist af auknum þroska til að öðlast meiri hæfileika 

til að hugsa, þykjast, virkja ímyndunaraflið og vera skapandi í hugsun. Leikir þróast frá 

því að börn reyna að hegða sér eins og fullorðna fólkið gerir, þ.e. að herma eftir okkur 

og við það verður til flókinn táknrænn leikur. Börnin þurfa hentugt og örugg leiksvæði, 

félagskap annarra, margvísleg leikföng og stundum aðstoð. Þau hafa þörf fyrir nýja 

reynslu, hluti og ný andlit til að örva ímyndunaraflið (Uppeldishandbókin, 2000:82-83).  

3.1.1  Reggio Emilia  

Uppeldisfræðikenning um sjónskynið segir okkur að það er vitsmunaþroski barnsins 

sem ræður því hvað barnið athugar og hversu vel það gerir það, skynjun tengir alla hluti 

saman en þegar barnið sér eitthvað nýtt er það hvatt til þess að túlka reynslu sína á 

frjálsan hátt og það er best fyrir barnið ef fullorðnir skipta sér sem minnst af upplifun 

barnsins og leyfa barninu að upplifa reynslu sína sjálft þar sem barnið þarf að túlka 

reynslu sína sjálft en þannig finnur það að túlkunin kemur frá þeim sjálfum (Loris 

Malaguzzi, 1988:8). 

Í leikskólum þar sem Reggio stefnan hefur verið innleidd er áhersla lögð á það 

að börnin kynnist hinu liðna til að flétta það saman við núið og byggja framtíð sína á því 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:18). Uppeldistarf samkvæmt Malaguzzi byggist á 

lifandi hugmyndafræði sem krefst orku og krafts frá börnum en einnig er mikilvægt að 
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þau séu í tengslum við raunveruleikann (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:21). 

Uppeldisstefna Reggio er einföld, hún hvetur barnið til þekkingaröflunar með það að 

leiðarljósi að þau nota breytingar til að uppgötva þekkingu og börn þurfa frelsi til þess 

að breytast (Malaguzzi, 1988:59). Malaguzzi benti á að þegar barn er að leika sér með 

hluti þá hefur sá hlutur ákveðna merkingu en síðan breytist það í hugum barnsins. Hann 

sagði að á sama hátt þroskar barnið persónuleika sinn og uppgötvar eigin þróun, vöxt og 

breytingar (Malaguzzi, 1988:59). 

Samkvæmt Malaguzzi á gleði barnsins fyrst og fremst að vera leiðarljósið, gleði 

þegar börn finna eða uppgötva eitthvað nýtt, þegar þau deila því með öðrum börnum 

eða fullorðnum en þessi þáttur er mikilvæg undirstaða í hugmyndarfræði Reggio 

stefnunnar. Það örvar nám barna, þekkingu og eykur skilning hjá börnum (Malaguzzi, 

1988:39). Hugmyndafræði Reggio byggist m.a. á kenningum John Dewey þar sem aðal 

atriðið í kennslu fellst í að uppgötva og læra í gegnum reynslu, en Malaguzzi bendir á 

að börnin þurfa að fá frelsi til þess að það skili þeim sem mestum árangri, börnin þurfa 

að fá að vera sjálfstæð til þess að geta tekist á við sinn heim og breytt honum 

(Malaguzzi, 1988:41). Í Reggio hugmyndafræðinni skiptir umhverfið miklu máli fyrir 

þroska barnsins, umhverfið á vera barninu hvati til samveru, á að skapa ánægu og 

vellíðan til að virkja barnið til frjálsræðis (Malaguzzi, 1988:69).  

Í leikskólum þar sem Reggio stefnan hefur verið innleidd er umhverfið litið 

öðrum augum en í öðrum leikskólum en þar er litið á umhverfið sem kennara við 

leikskólann en þá er átt við að leikskólinn samanstandi af börnum, kennurum og 

umhverfinu (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:17). 

Það er mikilvægt að kennarar og aðrir fullorðnir virði það að barnið fái góðan 

tíma fyrir leiki sína og einnig þurfa þessir aðilar að vera opin fyrir hugmyndum 

barnanna. Vinátta barna er mikilvæg í leikjum þeirra og að grípa þau tækifæri sem koma 

óvænt upp í leikjum til að þau læri í gegnum daglegt líf fyrir hið óvænta sem lífið felur í 

sér. Það er mjög mikilvægt að vera nálægt börnum þegar þau eru að leika sér þar sem 

þau senda fullorðnu fólki skilaboð um að þau vilji að þau taki þátt í leiknum en þá þarf 

það að vera á þeirra forsendum og oft eru börnin ekki að biðja um mikið heldur kannski 

smá hrós, bros eða þiggja eina smáköku í mömmuleik og fá þannig jákvæða athygli sem 

er eitt af hlutverkum fullorðinna að veita börnum jákvæða athygli.  

3.1.2  Hjallastefnan 

Hjallastefnan leggur áherslu á einfalt umhverfi, að börnum er skipt eftir kynferði og 

þannig fer fram kennsla bæði í leikskólum og grunnskólum sem rekin eru í anda 
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þessarar stefnu. Hjallastefnan byggist á því að umhverfið hefur áhrif á sköpun, skynjun 

og ímyndunarafl barna og er það eina leikefni sem unnið er með (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:12). Mikil áhersla er lögð á aga og tekið er vel á 

hegðunarvandamálum þar sem ögun er leiðarljós stefnunnar og litið er á aga sem 

forsendu frelsis (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:12). Margrét Pála (1992) telur 

kynjaskiptingu í skólastarfi vera mjög einfalda leið til að bregðast við þeirri staðreynd 

að strákar og stelpur sem eru saman í skólastarfi skila mjög ólíkum námsárangri 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:13). Hjallastefnan byggir á rannsóknum sem hafa sýnt 

að stúlkur fá minni athygli frá kennaranum á meðan strákar fá miklu meiri athygli. 

Hjallastefnan hefur þessar rannsóknar niðurstöður að leiðarljósi og í starfsemi sem 

styðst við Hjallastefnuna eru kynin aðskilin á þann hátt að aðskilinn samverutími eftir 

kynjum er 75% þess tíma sem börnin eru í skólanum og 25% af tímanum fer í 

samskiptaþjálfun kynjanna (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:13).  

Hjallastefnan hafnar algjörlega hlutadýrkun og ytri fjölbreytni í starfi þar sem 

markmiðið er að útvega umhverfi sem tekur enga athygli frá kjarna málsins, þess vegna 

eru t.d. engar myndskreytingar hengdar upp á veg að nauðsynjalausu og er það gert til 

að auka einbeitingu barnanna (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:14). Allt leikefni er geymt 

í lokuðum skápum, Margrét Pála kallar perlur og púsluspil leikföng sem börn þurfa ekki 

að nota ímyndunaraflið við þegar þau leika sér með perlur og púsluspil og hún vill 

eingöngu bjóða börnum leikefni þar sem sköpunargáta þeirra er virk (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:15). Markmið Hjallastefnunnar er að þjálfa börn í framkomu til þess 

að börnin læri um dygðir þar sem réttur allra er virtur og er unnið út frá skýrum og 

einföldum reglum sem þeim ber að fylgja og virða (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:16). 

Margrétt Pála telur að það sé hægt að þjálfa upp hvaða hæfileika sem er hjá hverjum 

einstaklingi til að hver og einn nýti sem best kosti sína. 

Það er notast við tvær ólíkar stefnur og aðferðir í leikskólum sem vinna eftir 

Reggio og Hjallastefnunni. Þær aðferðir sem notaðar eru úr Reggio stefnunni er mjög 

frjáls og áherslan er lögð á að börnin læri í gegnum upplifun sína af umhverfinu sem 

ýtir undir að þróa hæfileika þeirra. Í Hjallastefnunni eiga börnin að læra reglur, 

umhverfið á að vera einfalt og ekki er lögð mikil áhersla á að umhverfið eigi að vera 

örvun fyrir börnin heldur er meiri áhersla lögð á skipulagt skólastarf. Það sem gerir 

þessar stefnur svo ólíkar er fjölbreytileiki Reggio stefnunnar en einfaldleiki 

Hjallastefnunnar og báðar stefnurnar hafa sína kosti og galla. Það er þó sameiginlegt 

með báðum stefnunum að báðar vilja það besta fyrir barnið sem er mjög mikilvægur 
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áherslupunktur þ.e. hvernig agi og frelsi geta farið vel saman. Heimspekingurinn John 

Dewey hefur skoðað samhengið milli aga og frelsis og hans hugmyndir eru undirstaðan 

í næsta undirkafla.  

3.1.3  Agi og frelsi samkvæmt John Dewey 

John Dewey skrifaði um hugtökin agi og frelsi og er best að skoða hugmyndafræði hans 

varðandi þau hugtök til samanburðar. Samkvæmt Dewey er agi vélræn þjálfun með 

endurtekningum og æfingum og þjálfar það atferlishætti en ekki hugsanir nemenda 

heldur er um að ræða aðferðir sem lærast (Dewey, 1994:64-65). Dewye benti samt á að 

agi er jákvæður og uppbyggilegur þar sem hann er afl sem stjórnar þeim leiðum sem eru 

nauðsynlegar til að ná markmiðum.  

Agi er afurð, útkoma og afrek og sagði hann að öll sönn menntun endi á 

námsaga en þá þarf að fá hugann til að glíma við eitthvað sem er mjög mikils virði í 

sjálfu sér (Dewey, 1994:65). Dewey fjallaði einnig um frelsi og sagði hann að frelsi 

vinni á þann hátt að sigrast á hindrunum, afl til að aðhafast og framkvæma óháð ytra 

atferli, frelsi táknar vald sem hægt er að beita sjálfstætt, laust við leiðsögn og eftirlit 

annarra og að fólk geti orðið sér úti um alls konar búnað og tæki eða verkefni sem geta 

hjálpað þeim til að öðlast raunverulegt frelsi (Dewey, 1994:65). Samkvæmt John 

Dewey (1994) er raunverulegt frelsi vitsmunalegt þar sem það byggist á þjálfun 

hæfileikans til að hugsa og umhverfisaðstæður þurfa að vera án hindrana þar sem að 

hugsunarlaust atferli dregur einstaklinginn í þrældóm sem hefur áhrif á það að 

einstaklingurinn verður ofurseldur löngunum, skynjunum og kringumstæðum 

(Dewey,1994:67). Einnig bendir Dewey á mikilvægi lýðræðis í skólastarfi og þó að 

Hjallastefnan horfi út frá öðru sjónarhorni varðandi uppeldi barna er hún samt í anda 

einhver konar lýðræðislegs skóla. Halla Jónsdóttir (2010) bendir á John Dewey og 

umfjöllun hans um lýðræði varðandi skólastarf en það eru skólar með lýðræðislegar 

námsleiðir sem eru opnar fyrir fjölbreytni í mannlífinu, fjölbreytni varðandi gildi og í 

samskiptum og sem stuðla að fjölbreytilegri reynslu (Halla Jónsdóttir, 2010:141). 

Hugmyndir Dewey um skóla var að skóli er lýðræðislegt samfélagi í smækkaðri mynd, 

þ.e.a.s. að þetta lýðræðislega námssamfélag átti að byggjast á lýðræðislegum 

samskiptum, þ.e. að læra með því að framkvæma en allt sem nemendur gerðu átti að 

vera skipulagt og markvisst (Dewey, 1994:VIII). Lýðræði í leik endurspeglast vel í 

Aðalnámskrá leikskóla (2011) þar sem fram kemur að leikur „.er meginnámsleið 

barna“. Hann skapar börnum tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, tjá hugmyndir 

sínar, reynslu og tilfinningar og þróa félagsleg tengsl við önnur börn. Þegar börn leika 
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sér saman mynda þau félagslega hópa og skapa eigin menningu. Þau taka þátt í 

lýðræðislegum athöfnum þegar þau setja fram eigin hugmyndir og þurfa jafnframt að 

skilja hlutina frá sjónarmiði annarra (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:26). Malaguzzi var 

sammála hugmyndum Dewey og tók undir gagnrýni hans gagnvart ríkjandi skólastarfi 

þar sem tilfinningum barna er afneitað og eingöngu stuðst við rökhyggju og talað mál 

(Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:17). 

3.1.4  Hlutverk kennara 

Malaguzzi taldi menntun vera samfélagslegt ferli þar sem menning og sameiginlegar 

uppgötvanir barna og kennara skipta miklu máli (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:17).  

Hlutverk kennara samkvæmt Malaguzzi er í anda Reggio leikskólastarfsins (1988) þar 

sem hugmyndin er að hjálpa barninu að yfirstíga flestar hugsanlega hindranir í 

menningu okkar en það er nauðsynlegt til þess að börnin uppgötvi sjálf hvernig þau 

hugsa og hvernig leikur þeirra er og hvernig hann þróast. Þessi leið til hugsunar leiðir til 

nýrrar þekkingar og ýtir undir það að börn læra að vera sjálfstæð (Malaguzzi, 1988:41). 

Í Reggio leikskólastarfi er m.a. litið á menntun barna sem rannsókn, börn nota 

rannsóknaraðferðir til að uppgötva hluti og viðfangsefni og er nálgunin að því 

framkvæmd á fjölbreyttan hátt og Malaguzzi bendir á að það er ekki sjálfgefið hjá 

börnum að þau læri það sem þeim er kennt, þau þurfa að taka virkan þátt í ýmsum 

athöfnum og læra að túlka þær (Guðrún Alda Harðardóttir, 2001:24). 

Hlutverk kennara, samkvæmt John Dewey, í starfi með börnum er mjög skýrt. 

Dewey (1994) telur að kennarinn eigi að sjá til þess að börnin hugsi um það sem þau eru 

að gera og einnig er hlutverk kennara að fá börnin til að tjá sig skynsamlega um þá hluti 

sem þau eru að fást við (Dewey, 1994:VIII). Páll Skúlason, heimspekingur og 

fyrrverandi rektor Háskóla Íslands, veltir því fyrir sér hvaða áhrif gagnrýnin hugsun 

hefur á einstaklinga. Páll Skúlason (2011) setur eftirfarandi spurningu fram í grein sinni: 

Er hægt að kenna gagnrýna hugsun? Páll fjallar um það hversu mikilvægt það sé fyrir 

okkur öll að við getum tileinkað okkur gagnrýna hugsun og þá ekki hvað síst þegar um 

menntun barna er að ræða. Mikilvægt er að kennarinn líti á starf sitt með gagnrýnni 

hugsun þar sem gagnrýnin hugsun getur bætt starf kennarans og því er mjög mikilvægt 

að fólk geti tileinkað sér forsendur gagnrýninnar hugsunar þrátt fyrir það að yfirleitt þá 

tengir fólk hugtakið gagnrýna hugsun við eitthvað sem er neikvætt en Páll Skúlason 

(2011) er á þeirri skoðun að gagnrýn hugsun sé forsenda réttmætis og góð leið til að 

auka gæði starfs til að ná betri árangri (Páll Skúlason, 2011:3). 
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Páll Skúlason bendir á mjög mikilvæga tengingu við gagnrýna hugsun þegar 

hann bendir á að forsenda allra framfara sé að einstaklingar efist um gildi ríkjandi 

kenninga og líti alltaf með gagnrýnum huga á kenningar og meti þær á þeim forsendum 

og rannsaki til að reyna að finna galla í þeim til að getað gert betur en það er mat Páls 

að gagnrýn hugsun sé forsenda þess að framfarir náist á öllum sviðum lífsins (Páll 

Skúlason, 2011:1). 

John Dewey kom fram með það heimspekilega sjónarhorn að hugsun sé tæki til 

athafna (Myhre, 2001:172). Dewey taldi að hugsun væri verkfæri og kallaði það 

verkfærishyggju en með því var hann að hvetja menn til að vera ávallt fúsir til að kanna 

og endurskoða sannfæringar sínar út frá reynslunni en slíkur hugsunarháttur var 

samkvæmt Dewey leið til að byggja upp bjartsýni, traust og styrkja þannig þróunina 

(Myhre, 2001:172). Í ljósi kenninga heimspekinganna Dewey og Páls Skúlasonar er 

hægt að sýna fram á mikilvægi þess að vera stöðugt að ígrunda starf okkar og það á 

einnig við um starf kennara þar sem gagnrýnin hugsun er forsenda þess að betri árangur 

náist í starfi og að framfarir eru undir okkar sjálfum komnar. Páll Skúlason og Dewey 

benda á að rétt hugsun skiptir mjög miklu máli til að ná sem bestum árangri í starfi (Páll 

Skúlason, 2011:1; Mhyre, 2001:172-173). Mhyre (2001) vísar í Dewey þegar hann 

fjallar um uppeldi en samkvæmt Dewey fara heimspeki og uppeldishugmyndir vel 

saman og í því sambandi bendir Dewey á að allt uppeldi er í eðli sinu félagslegt, þ.e. rétt 

fræðsla og uppeldi þurfa að fara saman til að gagnast sem tæki til að skapa skynsama 

einstaklinga (Mhyre, 2001:173-174). 

 Í samfélagi okkar er mikið rætt um hlutverk kennara eða leikskólakennara 

og samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla (2011) á leikskólakennari „að vera leiðandi í 

mótun uppeldis- og menntastarfsins, fylgjast með nýjungum og miðla þekkingu“. Hann 

á að vera góð fyrirmynd í starfi með börnum og leitast við að styrkja faglegt hlutverk 

leikskólans. Litið er á leikskólakennara sem leiðandi samverkamann barna, foreldra og 

annars starfsfólks leikskóla. Honum ber að sjá til þess að hvert barn sé virt að 

verðleikum og að námsumhverfið sé skipulagt á þann veg að börn fái notið bernsku 

sinnar (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:22). Leikskóli á að stuðla að því að börn efli og 

þrói með sér jákvæða sjálfsmynd með því að virða sjónarmið þeirra og einnig sérstöðu 

annars einstaklings og leikskólastarf á að byggjast á virðingu og margbreytileika 

mannslífsins (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:22). Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að 

starfshættir „leikskóla eiga að hvetja til gagnrýninnar hugsunar og gefa börnum færi á 

að virkja sköpunarkraft sinn.“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:24). 
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 Nýir kennarar geta haft áhrif hvað þetta varðar, m.a. með því að efla 

sjálfsmynd hjá börnum og einnig með því að efla tilfinningar barna í leikskólastarfi eða 

eins og Margrét Pála bendir á þá eigum við öll rétt á að þekkja og æfa tilfinningar okkar 

til þess að öðlast sjálfsþekkingu (Margrét Pála, 1992:55). Þegar hlutverk kennara er 

skoðað má ekki gleyma jafnrétti kynjanna. Þórdís Þórðardóttir (2005) fjallar um 

mikilvægi jafnréttis kynjanna á öllum skólastigum og að hlutverk kennara í því 

samhengi er að gera sér grein fyrir mikilvægi þekkingar á bakgrunni, kynferði og 

félagslegi stöðu barnanna til að getað haft jákvæð áhrif á námsframmistöðu þeirra.

 Kennarar þurfa að hafa þekkingu á því hvernig hægt er að veita strákum og 

stelpum sömu kennslu jafnréttislega séð þar sem rannsóknir hafa sýnt að strákar fá mun 

meiri athygli kennara en stelpur (Þórdís Þórðardóttir, 2005:51). Í lögum um jafna stöðu 

og jafnan rétt kvenna og karla er vísað í menntun og skólastarf í 23. grein laganna en 

þar kemur m.a. fram að á „öllum skólastigum skulu nemendur hljóta fræðslu um jafnréttismál þar 

sem m.a. skal lögð áhersla á að búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu-

og atvinnulífi.“ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, nr. 96/2000). 

 Í þessum kafla ritgerðarinnar hefur verið fjallað um leikinn eins og hann 

birtist í kenningum og hugmyndum nokkurra fræðimanna og heimspekinga og sýnt fram 

á mikilvægi þess að gefa börnum frelsi til að leika sér og einnig hversu mikilvægt 

hlutverk kennarinn gegnir í leikjum barna. Samkvæmt niðurstöðum fræðimanna læra 

börnin í gegnum leik og eins og fram kemur í kenningu Lev Vygotsky þá er leikurinn 

megin uppsprettan fyrir þroska barnsins og allar þær kenningar sem nefndar voru í 

kaflanum veita innsýn og skilning á það hvað leikurinn er börnum mikilvægur. Í næsta 

kafla verða kenningar skoðaðar sem fjalla um kynjamun, kynhlutverk og kyngervi.  
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4  Rannsóknir – leikur og kynhlutverk 

Margir fræðimenn hafa rannsakað það hvernig börn leika sér og hvernig kynjaskipting 

birtist í leikjum barna og í því sambandi verða nokkrar rannsóknir skoðaðar sem 

framkvæmdar hafa verið. Í þessum kafla ritgerðarinnar ætlar höfundur að skoða nokkrar 

rannsóknir fræðimanna varðandi kynjamun barna.  

Aldís Unnur Guðmundsdóttir (2007) benti á að fljótlega í kringum þriggja ára 

aldur í leikskólum hefst aðgreining barna eftir því hvoru kyni þau tilheyra en þá kemur 

fram að jafnvel þriggja ára börn kjósa frekar að vera með börnum af sama kyni og þau 

sjálf og vilja síður vera í samvistum við hitt kynin (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 

2007:268). Aldís getur ekki útskýrt af hverju það gerist að börn vilja frekar leika við eða 

vera með börnum af sama kyni en hún telur að skýringa sé að leita í hinum félagslega 

arfi okkar sem stuðlar að því að styrkja kynímynd barna áður en til náinna samskipta 

kynjanna kemur (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:268). Þegar fleiri rannsóknir voru 

kannaðar kom í ljós að leikir stelpna og stráka á yngri árum bernskunnar eru ólíkir og 

samskipti milli kynja og vináttusamband fylgja ekki alltaf sama munstri (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:268). Sólveig Karvelsdóttir (2005) bendir á að í leikjum eru börn 

að læra um ólík hlutverk því að í leikjum lifa þau sig inn í hlutverkin og leika þau. Á 

þann hátt þróar barnið sjálfsmynd sína í gegnum félagsmótun leiksins og í leiðinni er 

það að leika og þróa með sér sömu viðhorf gagnvart sjálfu sér og ríkja í tilteknu 

samfélagi (Sólveig Karvelsdóttir, 2005:87). 

4.1  Aðgreining kynjanna í leik 

Aldís vísar í rannsókn Richard A. Fabes, Carol Lynn Martin og Laura D. Hanish frá 

árinu 2003 en í henni kom í ljós að strákar leika sér yfirleitt í stærri hópum en stelpur og 

vilja frekar vera á opnum svæðum en stelpur. Strákar vilja helst ekki vera mikið undir 

eftirliti fullorðinna (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:269). Rannsókn Richard A. 

Fabes og samstarfsmanna hans bendir til þess að aðskilnaður kynjanna í leik gefi þeim 

aukin tækifæri til að auka færni í samskiptum við jafnaldra af sama kyni. Í ritgerðinni 

verður gefin innsýn inn í nokkrar rannsóknir þar sem skoðað er hvernig kynjamunur 

birtist í leikjum barna. 

Rannsókn Fabes, Martin og Hanish (2003) sýndi fram á það hvernig börn leika 

sér í hópum með sama kyni eða í blönduðum hópum. Rannsóknin náði til barna á 

leikskólaaldri og fljótlega kom í ljós að strákar sem voru að leika sér í hópi voru í miklu 

virkari leikjum en sambærilegir leikjahópar stelpna (Fabes, R. A., Martin, C. L. og 

Hanish, L. D., 2003:921).  
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Fabes og samstarfsmenn hans tóku fram að um fjórðungur af samskiptum barna 

á þessu aldri fóru fram í blönduðum hópum og samkvæmt Fabes og samstarfsmönnum 

hans byrja börn að leika sér með öðrum börnum af sama kyni frá 30-36 mánaða aldri og 

fræðimennirnir tóku fram að slík aðgreining hefur áhrif á samskipti þeirra (Fabes o.fl., 

2003:921). Rannsóknin leiddi það í ljós að aðskilnaður eftir kyni hefur áhrif á börn á 

aldrinum 2-6 ára og auka tækifæri þeirra til að hafa betri samskipti við jafnaldra sína og 

jafnframt kom fram að aðskilnaður kynja er mjög áberandi á þessum aldri (Fabes o.fl., 

2003:922). Fræðimenn tala um þá staðreynd að þegar börn eyða miklum tíma í að leika 

við börn af sama kyni hefur það frekar jákvæð áhrif þar sem strákar og stelpur alast þá 

upp í sérstöku menningarlegu/félagslegu jafnvægi sem líkist umhverfi þeirra og 

reynsluheimi sem leiðir til þess að þau vilja frekar leika við börn af sama kyni (Fabes 

o.fl., 2003:922). Mismunandi kynferði hefur áhrif á hegðun barna en einnig náði 

rannsóknin til þess að kanna leiki ungra barna þar sem fram kom að lítil börn leika sér 

gjarnan nálægt fullorðnum, herma eftir þeim og lifa sig inn í kynhlutverk þeirra. Fabes 

og samstarfsmenn benda á að það sé munur á leik barna eftir kyni, en sá munur birtist á 

mismunandi vegu (Fabes o.fl., 2003:922). Stelpur leggja meira áherslu á samvinnu í 

leikjum en strákar vilja „vald“ í leikjum sínum þar sem einn ræður og hinir eiga að 

fylgja honum eftir (Fabes o.fl., 2003:922). Andstæður í leik eru mjög sýnilegar, bæði 

strákar og stelpur sýna mjög mismunandi hegðun í leikjum, t.d eru leikir stráka oft mjög 

grófir og virkir, strákar læra í gegnum þau samskipti og einnig það að geta sýnt 

frumkvæði (Fabes o.fl., 2003:922-923). Strákar vilja frekar leika sér á stórum svæðum 

og helst að ekki sé haft eftirlit með þeim af fullorðnum en stelpur kjósa frekar 

skipulagða leiki, stráka búa gjarnan til sínar eigin reglur svokölluð valdaskipti (Fabes 

o.fl., 2003:922-923). Einnig kemur fram að þegar börn leika sér í blönduðum hópum 

sækjast þau frekar eftir eftirliti fullorðinna, það kemur fram í rannsókn þeirra að þegar 

börn leika sér í blönduðum hópi fylgir því sá kostur að börnin geta lært hvort af öðru 

(Fabes o.fl., 2003:930). Niðurstöður þessarar rannsóknar voru m.a.á þá leið að leikir 

barna í aðgreindum kynhópum hafa áhrif á félagsmótun þeirra og það hvernig þau 

upplífa sig í jafningjahópum. Rannsóknin sýndi að strákar og stelpur upplifa sig á 

mismunandi vegu í leikjum sínum en það sem er sameiginlegt með báðum kynjum er að 

báðir hóparnir styrkja samskipti sín meðal jafningja sinna af sama kyni (Fabes o.fl., 

2003:931). 

Leikir stráka einkennast af meiri ærslum og hasar og þeim fylgja fleiri snertingar 

og pústrar og þeir leika sér með einhvers konar stigveldis samskiptum og þá kemur 
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skýrt fram hver ræður og hverjir eru valdaminni. Fabes, Martin og Hanish gerðu aðra 

rannsókn árið 2004 en í henni kom í ljós að stelpur haga sér allt öðru vísi en strákar í 

leikjum hvað stigveldi varðar en stigveldi er ekki eins áberandi í leikjum stelpna og 

stráka og er ástæðan sú að leikir þeirra einkennast meira af samvinnu en í leikjum stráka 

(Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:268). Rannsókn Fabes og samstarfsmanna hans 

sýndi fram á að leikir stelpna eru skipulagðari en leikir stráka (Fabes, R.A, Martin C.L 

og Hanish L.D., 2004:264). 

Richard A. Fabes, Carol Lynn Martin og Laura D. Hanish (2004) gerðu aðra 

rannsókn til að öðlast skilning á yngri börnum og samskiptamyndun þeirra meðal 

jafnaldra (Considering gender as a Context peer relationship). Fabes, Martin og Hanish 

benda á að þrátt fyrir það að ákveðið stigaveldi myndist í hópum barna sem eru 

kynskiptir þá er það breytilegt eftir kynferði hvernig stigveldinu er háð. Leikir stelpna 

einkennast af meira jafnvægi en leikir stráka einkennast af ærslum og þeir nota meiri 

orku í leikjum sínum (Fabes o.fl., 2004:264). Niðurstöður rannsóknar Fabes, Martin og 

Hanish voru á þá leið að 30% af leikjum barna eiga sér stað í blönduðum hópum barna 

en hlutfallið var 70% þegar börn leika sér með börnum af sama kyni (Fabes o.fl., 

2004:265).  

Margrét Pála Ólafsdóttir (1992) fjallaði um að í kynjaskiptum leikskólum þá 

kjósa börnin sem fara í hlutverkaleiki yfirleitt að vera í leikstofunni þar sem mikið er af 

svamppúðum, borð og stólar en allir hlutir sem líkjast eitthvað heimilistækjum eins og 

eldavél og pottar eru fjarlægðir (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:107). Margrét Pála 

bendir á að algengustu leikir stráka í púðastofunni eru ærsl, þar sem ekki er farið eftir 

ákveðnum leikreglum en stelpur eru skipulagðari í hlutverkaleikjum sínum og eru 

mömmuleikir algengastir hjá þeim (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:107-108). 

Niðurstöður athugana Margrétar Pálu um það hvernig hegðun sýndi börn í kynskiptum 

leikjum er sambærileg niðurstöðum rannsóknarinnar sem Fabes, Martin og Hanish 

gerðu árið 2004. Margrét Pála fjallaði einnig um að þegar stelpur voru í 

byggingarkróknum þá snérist leikur þeirra um hluti sem þær kynntust heima hjá sér eins 

og að búa til jarðaberjatertu og aðrar kökur úr kubbum sem þær voru að leika sér með 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:103).  

Þegar kynhlutverk er skoðað út frá sjónarhorni Margrétar Pálu kemur skýrt fram 

í hverju kynhlutverk barna felst og þó að kynin séu aðskilin þá breytir það litlu varðandi 

mótun þeirra eða að félagsmótun þeirra verði á þann hátt sem fullorðið fólk mundi 

kannski telja æskilegt. Þetta hindrar ekki félagsmótun þeirra heldur er mikilvægt í þessu 
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samhengi að báðum kynjum er gefinn kostur á að þróast og þroskast áfram á sínum 

eigin forsendum en þau eru ekki þröngvuð inn í fastmótaða fullorðinssýn sem setur þau 

í ákveðinn ramma (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1992:103). Leikir stelpna og drengja í 

hlutverkaleikjum voru gerólík samkvæmt niðurstöðum Margrétar Pálu (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:104). 

Útileikir barna eru frekar kynskiptir líka en þó virðist það yfirleitt gerast 

sjálfkrafa. Dunn (2004) benti á að í útileikjum eru strákar oftast í knattspyrnu en 

stelpurnar horfa og hlæja og tala saman. Dunn tekur fram að strákar eru meira í 

hreyfileikjum en stelpur (Dunn, J., 2004:100-101). Stelpur vilja frekar leika við aðrar 

stelpur og velja þær oft kyrrsetuleiki eins og að leika sér með dúkkur en strákar kjósa 

frekar að leika sér í strákahópum. Dunn (2004) tekur fram að í hlutverkaleikjum megi 

sjá kynskiptingu leikja þar sem strákar fara oft í ofbeldisleiki og hasarleiki en stelpur 

nota ímyndaraflið meira og fara í hlutverkjaleiki sem eru kynbundin við stelpuleiki. 

Umhverfið og samfélagið endurspeglast mikið í leikjum barna (Dunn, J, 2004:100-105).  

Eleonor E. Maccoby er ein af mörgum fræðimönum sem hefur skrifað greinar 

um kynjamun í leikjum barna. Í fræðigrein sem hún skrifaði um leiki barna (2002) benti 

hún á að börn byrja um þriggja ára aldur að vilja frekar leika sér með börnum af sama 

kyni og eykst sú löngun með aldrinum eftir því sem líður á barnæsku þeirra (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:268). Maccoby hefur gert rannsóknir bæði ein og í 

samstarfi við aðra fræðimenn og skrifað fræðigreinar um leiki barna. Í fræðigrein 

Maccoby kom einnig fram að börn á aldrinum 4 til 12 ára eyða tíma sínum í frjálsum 

leik með krökkum af sama kyni og þetta leikjamynstur er alls ráðandi í mismunandi 

menningarsamfélögum í  heiminum (Aldís Unnur Guðmundsóttir, 2007:268).  

Fræðigrein Maccoby, sem skrifuð var árið 2002, fjallar um þróunarsjónarmið 

varðandi kynferði og kynhlutverk og þróun hópa meðal barna og er um að ræða 

samantekt úr nokkrum rannsóknum sem gerðar hafa verið á þessu sviði og niðurstöður 

sem draga má af þeim. Hún benti á það að yngri börnin leita strax eftir „karlmannlegri“ 

og „kvenlegri“ hegðun.  

Maccoby fjallar um að þrýstingur um viðeigandi hegðun komi einnig frá 

utanaðkomandi aðilum og þegar persónuleiki barna er skoðaður má strax sjá 

félagmótunaráhrifin frá foreldum. Í fræðigreininni kemur fram að kynjamótun er 

félagslega mótuð og hefur það áhrif á myndun og þróun sjálfmynda barna og í því 

sambandi benti hún á að upphaflega hafi skoðanir fræðimanna einkum beinst að 

félagsmótunar áhrifum foreldra sem og var talið að þau áhrif sköpuðu kynjaviðurkennda 
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hegðun barna og hefði áhrif á persónuleika þeirra, áhugamál og sjálfsmynd. Síðari tíma 

rannsóknir og þróun í fræðigreininni hafi beint sjónum að fleiri félagsmótunarþáttum 

sem hafa áhrif á leiki og sjálfsmynd barna (Maccoby, E.E,. 2002:54-55). Rannsóknir 

hafa sýnt fram á félaglegu áhrifin á kynjamótun og eins og fram hefur komið eru börn 

meðvituð um kyn sitt um þriggja ára aldur og velja sér helst leikfélaga af sama kyni 

nema því sé stjórnað af fullorðnum (Maccoby, 2002:55). Maccoby tekur fram að börn 

leika stundum við börn af gagnstæðu kyni á útileikvöllum á leikskólum en inni velja 

þau að leika sér frekar við börn af sama kyni (Maccoby, 2002:55). Samsetning og stærð 

leikjahópa hafa verið rannsökuð og í ljós kom að stundum hefur kynferði áhrif á stærð 

hópa. Samkvæmt rannsóknum leika strákar frá 5 ára aldri og eldri sér frekar í stærri 

hópum en stelpur og þurfa stærra svæði fyrir leiki sína en leikir stelpna (Maccoby, 

2002:55).  

Maccoby (2002) bendir á að menningarleg áhrif geta einnig haft áhrif á blöndun 

í leikjahópa og samsetningu þeirra (Maccoby, 2002:57). Hún tiltekur rannsókn sem 

sýndi fram á valda- og vinsældarskiptinu hjá börnum sem birtist á þann hátt að sum 

börn eru vinsæl og stjórna hinum, önnur fylgja þeim og herma eftir og þriðji hópurinn er 

sá sem gerir sig lítt áberandi og þau verða stundum fyrir einelti af hálfu hinna barnanna 

(Maccoby, 2002:57). Maccoby telur að kynferði spili mikilvægt hlutverk í 

barnahópnum og það er þörf fyrir þekkingu og skilning til að skilja hegðun barna 

(Maccoby, 2002:57). 

Carol Martin og Richard A. Fabes (2001) gerðu rannsókn á leikskólabörnum; 28 

strákum og 33 stelpum á aldrinum um það bil 4 ára gömul (meðaltalið var 53 mánaða 

gömul) og niðurstaðan var að barn sækir í leikhóp af sama kyni og það sjálft er.  

Rannsóknin sýndi fram á það að utanaðkomandi félagsleg áhrif endurspegla þann 

þrýsting sem börn verða fyrir og móta kynjahugmyndir þeirra. 

Í rannsókninni var einnig kannað hvort það að leika eingöngu við hópa af sama 

kyni hefði áhrif á hegðun barns og niðurstaðan var sú að það hefði áhrif á hegðun barna. 

Strákar voru virkari í leikjum og árásargjarnari en stelpur sem eingöngu voru í 

stelpuhópum og léku sér í rólegri leikjum og voru síður árásargjarnar en stelpur sem 

léku sér meira í blönduðum hópum. Ástæðan fyrir leikjavali þeirra er líklega sú að það 

eru leikirnir sjálfir sem laða kynin að þeim; strákar sækja meira í að leika við aðra 

stráka í „strákaleikjum“ og öfugt. (Aldís Unnur Guðmundsdóttir, 2007:270).  

Martin og Fabes (2001) gerðu rannsókn sem sýndi fram á að börn leita eftir 

jafnvægi í leik. Markmiðið með rannsókninni var að kanna það hvernig samskipti barna 
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eru í hópum jafnaldra, jafnvægi í leikjum barna og hvort börnin völdu oftast félaga af 

sama kyni. Martin og Fabes sýndu fram á að börn sýna sterka meðvitund um kynferði 

sitt og kynhlutverk og vilja leika við leikfélaga af sama kyni (Martin og Fabes, 

2001:432). Mörg ung börn sýna jafnvægi við val á leikfélögum sínum á þann hátt að 

þau velja sér leikfélaga með svipuð áhugamál til dæmis leitast strákar eftir að leika við 

stráka með sama áhugamál til dæmis fótbolta. Rannsakaðir voru leikir barna í leikskóla 

og það hvernig börn skiptu sér í leiki (Martin og Fabes, 2001:433). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að stúlkur völdu sér að leika við stúlkur sem sýndu svipaða 

hegðun og þær og strákar sýndu jafnvægi í leikjum þegar kynin voru aðskilin (Martin 

og Fabes, 2001:433). Í niðurstöðum rannsóknarinnar kemur einnig fram að þegar börn 

leika sér við börn af sama kyni mótast síðari tíma hegðunarmynstur þeirra en fræðimenn 

vita ekki nákvæmlega hvaða munstur það er en þeir taka fram að með því að fylgjast 

með því hvernig börn leika sér gefur það okkur forskot til að skilja það hvernig börn 

leika sér og eru fullorðnir þá betur undirbúnir til þess að skilja betur það ferli þegar 

samskiptaárekstrar koma fram hjá börnum (Martin og Fabes, 2001:444-445). Niðurstaða 

rannsóknarinnar sem gerð var af Martin og Fabes var á þá leið að leikir eru mismunandi 

eftir kynjum og þeir hafa einnig áhrif á samskipti þeirra við önnur börn eða jafnaldra 

þeirra (Martin og Fabes, 2001:444-445).  

Þegar niðurstöður rannsóknanna eru skoðaðar, sem höfundur tók til umfjöllunar, 

kemur fram að kynjamunur er í leikjum barna en hann birtist á mismunandi hátt. Þetta 

má merkja í íslenskum raunveruleika og eins og fram hefur komið sýna kynjaskiptir 

leikskólar mjög svipaða niðurstöðu en þessar niðurstöður tengjast rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar. Margrétt Pála Ólafsdóttir telur einnig að það sé munur í leikjum eftir 

kynjum og bendir hún á eftirfarandi í bókinni sinni Æfingin skapar meistarann (1992): 

„Drengir tuskast-stúlkur skipuleggja“ (Margrétt Pála Ólafsdóttir, 1992:107). Margrét 

fjallar um hlutverkaleiki í leikstofu sem er athafnasvæði barna í leikskólum 

Hjallastefnunnar og bendir í því sambandi á að algengasti leikur stráka í þessari stofu er 

leikur sem tengist mikilli hreyfiþörf, strákarnir veltast, stökkva og hlaupa á meðan 

stelpur eru í skipulögðum hlutverkaleikjum, Margrét tekur fram að oftast eru stelpur að 

leika leikfimitíma með skipulögðum leikreglum, þar sem allar æfingar stelpna eru 

fyrirfram ákveðnar (Margrétt Pála Ólafsdóttir, 1992:107-108). Margrét Pála bendir 

okkur á mjög ólíkan heim kynjanna sem njóta sín í aðskildum leikjum (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:108).  
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Rannsóknir fræðimanna sýna fram á að aðskilnaður kynjanna í leikjum gefi þeim 

tækifæri til að öðlast betri samskipti, þjálfa samvinnu sem þróast í leikjum þeirra og gefi 

þeim kost á að þjálfa sem best eiginleika sína. Fræðimenn eru sammála því að leikur 

barna einkennist m.a. af kynjamun sem birtist þó á mismunandi hátt hjá stelpum og 

strákum. Í leikjum sínum vilja strákar oft sýna ákveðna valdaskiptingu, leikir þeirra 

þurfa meira svæði og einkennast af ærslum og hlaupum. Það sem auðkennir leiki 

stelpna er það að leikir þeirra eru skipulagðari og bera með sér minni valdaskiptingu þó 

að það geti einnig komið inn í leiki þeirra og leikir stelpna fela í sér að ímyndunaraflið 

er meira notað en í leikjum hjá strákum.  

Niðurstöður þessa kafla eru að rannsóknir fræðimanna sýna fram á að 

kynjamunur birtist í leikjum barna á mismunandi hátt. Bæði kynin upplifa sig á 

mismunandi vegu í leikjum sínum og það tengist kyngervi (gender) þeirra þar sem 

kynjamótun þeirra er samtengd félagsmótun og utanaðkomandi þrýstingi hjá báðum 

kynjum en það viðfangsefni verður til umfjöllunar í næsta kafla ritgerðarinnar.  

4.2  Kyngervi (gender) 

Kyngervi (gender) er mjög víðtækt hugtak sem vísar m.a. til þess hvernig kynin læra 

viðeigandi hegðun í gegnum félagsmótun og menningu (Arna H.Jónsdóttir, Steinunn H. 

Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir, 2005:242). Í þessum kafla verður fjallað um það 

hvernig kyngervi (gender) tengist kynhlutverki og ákveðnu munstri í samfélaginu. 

Hugtakið kyngervi (gender) samkvæmt skilgreiningu í Wikipedia vísar til 

persónuleika og þess hvort einstaklingurinn upplifi sig sem kvenkyns eða karlkyns. 

Hugtakið vísar einnig til hegðunar sem einstaklingar sýna og sem er einkennandi fyrir 

hvort kynið. Börn verða mjög snemma meðvituð um kyngervi sitt og það er erfitt að 

breyta kyngervi þeirra, kyngervi vísar til þess hvoru kyninu einstaklingur telur sig 

tilheyra og það ræðst af mörgum þáttum t.d félagslegu umhverfi og líkamlegum þroski 

einstaklingsins (Wikipedia, e.d., 2012). 

Þórdís Þórðardóttir (2005) bendir á að kyngervi (gender) er félagslega lært 

fyrirbæri og þess vegna breytilegt í tíma og rúmi, það tengist því að hugmyndir sem 

tengjast kyngervi eru mismunandi eftir stéttum, aldri, búsetu eða tíðaranda (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005:40). Ingólfur Ásgeir (2004) telur að kyngervi (gender) tilheyri 

ákvæðinu mynstri í samfélaginu og þetta hugtak er hægt að skoða út frá nokkrum 

sjónarmiðum eins og t.d. kynjafræði þar sem kynjafræðilegt sjónarhorn byggist á því að 

einstaklingar taki á sig kyngervi (gender) og hann bendir á að stundum er notað orðið 
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félagslegt kyn en þá er verið að horfa á líffræðilegan mun kynjanna (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004:11). 

Það má velta því fyrir sér hvort munur sé á stelpum og strákum og hvernig sá 

munur birtist og hvort að við sem foreldrar ölum börnin okkar eins upp hvort sem um er 

að ræða stelpu eða strák. Við gerum okkur grein fyrir því að kynin eru að mörgu leyti 

mjög ólík en lík að öðru. Líffræðilega eru kynin ólík útlitslega séð, sérstaklega þegar 

þau eldast, en það er einnig vitað að foreldrar ala þau ekki upp á sama hátt. Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal (1995) benda okkur á að fyrstu forsendur að ólíku 

kynhlutverki koma mjög snemma í ljós. Strákar fá frá upphafi mun meiri örvun en 

stelpur í hreyfiþroska, þeir eru handfjatlaðar kröftuglega og frekar vaktir en stelpurnar 

sem eru frekar látnar sofa og hvíla sig og þær eru líka handfjatlaðar á mýkri og 

varfærnari hátt. Foreldrar tala öðruvísi við stelpur en stráka og það kemur í ljós strax  

eftir fæðingu og það er mjög algengt að talað sé til stráka þannig að þeir séu duglegir en 

stelpurnar litlar elskur (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:258-259). 

Börn byrja að mynda tengsl við þá sem annast þau strax eftir fæðingu, þessi 

tengslamyndun er mjög mikilvægt. Börn eru algerlega háð þeim sem sjá um þau og 

algengast er að þau tengist móður sinni mest, barnið þarf að finna öryggi í þessum 

tengslum og getað treyst fullkomlega. Þetta á við um bæði kynin, þau hafa sömu þarfir 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:258). Fljótlega breytist þetta samt 

og strákar fara að fá boð um að hegða sér á ákveðinn hátt og að þeir séu ólíkir mæðrum 

sínum og eigi að skilja sig frá þeim. Álfheiður og Guðfinna segja að strákar fái þau 

skilaboð að þeir eiga að vera virkir og duglegir, þeir eiga að framkvæma hluti og er 

hrósað fyrir það. Það er samfélagslega viðurkenndara að strákar mega fá meiri útrás en 

stelpur og komast frekar upp með óæskilega hegðun gagnvart öðrum börnum (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:258-259). Stelpur aftur á móti fá þau skilaboð 

að þær séu líkar mæðrum sínum og hún sé fyrirmynd þeirra. Stelpur líkja því eftir 

hlutverkum mæðra sinna og tengslin eru oft nánari og endast lengur. Móðir hefur oft 

það hlutverk að sjá um tilfinningalega ábyrgð í fjölskyldunni og annast þarfir allra. Hún 

setur sig í spor annarra og sér um samskipti, þetta gerir það að verkum að stelpur eru oft 

meiri tilfinningaverur en strákar og ábyrgðarfyllri (Álfheiður Steinþórsdóttir og 

Guðfinna Eydal, 1995:258-259).  

Loftur Guttormsson (1983) bendir á að konur virðast alltaf hafa borið meira 

ábyrgð á uppeldi barna og verið heftari en karlar á heimilinu þó svo að þeir hafi verið og 

séu oft taldir vera sterkara kynið (Loftur Guttormsson, 1983:192-195). Þessi ímynd að 
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strákar séu sterkara kynið kemur mjög snemma fram hjá börnum og strákar virðast 

tregir til að láta af henni, framkvæma helst ekki hluti sem veikja kynímynd þeirra en 

stelpur aftur á móti virðast litlar áhyggjur hafa af þessu (Brown, 2004:73-77). 

Kynhlutverk barna skýrist strax um þriggja ára aldur og þá fer að sjást munur á leikjum 

barna eftir kyni. Strákar verða hávaðasamari og leika sér í leikjum sem bera með sér 

vald og virkni á meðan stelpur eru í rólegri leikjum eins og lita og teikna, 

þykjustuleikjum og leikir stelpna miðast mun meiri við samvinnu (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:258-260). Kynvitund barna skýrist þegar þau 

koma á grunnskólaaldur en þá hafa þau fulla þekkingu á kyngervi sínu, hvort þau eru 

stúlka eða drengur og foreldrar og umhverfið hafa mótað þau. Börnin eru búin að læra 

að haga sér eins og stúlka eða drengur og vita nákvæmlega hvenær þau eru að brjóta út 

af vananum (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal,1995:260).  

Í kaflanum var fjallað um að kyngervi (gender) sem tengist kynhlutverki okkar 

sem vísar til ákveðinna hugmynda um það hlutverk sem okkur er ætlað, kynhlutverkin 

er félagslega mótuð og ráðast af ríkjandi menningu í ólíkum menningarheimum (Arna 

H.Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir, 2005:242). Það hvernig 

kynin velja sér vini er einnig viðfangsefni margra rannsókna meðal fræðimanna en þá er 

verið að vísa til hugtaksins vináttu. Judy Dunn, bandarískur sálfræðingur, hefur 

rannsakað vináttu barna en það er viðfangsefni næsta kafla. 
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5  Vinátta kynjanna 

Leikir barna hafa áhrif á myndun og mótun vináttu hjá börnum, vinátta krefst samvinnu 

hjá börnum og til þess að geta náð saman. Fræðimenn eru sammála því að 

vináttutengslin byrja að þróast mjög snemma og börn eiga sér oft uppáhalds leikfélaga 

sem seinna getur orðið besti vinur/vinkona barnsins. Þessi tengsl myndast snemma hjá 

börnum á leikskólaaldri og þróast smám saman. Vináttutengslin flytjast stundum frá 

neðsta skólastiginu og jafnvel fylgja barninu í mörg ár allt fram á fullorðinsár. Vinátta 

kynjanna er viðfangsefni þessa kafla. 

Dunn (2004) fjallar um vináttu stelpna og stráka og fjallar um það að ung börn 

tólf mánaða til tveggja ára gera ekki greinarmun á kynjum þegar þau velja sér 

leikfélaga. Samkvæmt rannsókn sem Dunn framkvæmdi kemur mesti munur á leikjum 

stúlkna og stráka fram á grunnskólaaldri en hún tók einnig fram að vináttutengslin byrja 

mjög snemma að myndast hjá börnum (Dunn, 2004:100). Dunn benti á að þegar börn 

eru að byrja að leika sér í hlutverkaleikjum og leika sér saman, sem er um tveggja ára 

aldur, þá eru þau farin að leika í meira mæli við börn af sama kyni og sú þróun eykst 

með aldri barna (Dunn, 2004:100). Í kenningum og fræðum fræðimanna kemur fram að 

fljótlega þegar barn fæðist leitast það eftir að hafa samskipti við aðra með augnráði og 

hljóðum.  

Samkvæmt geðtengslakenningum Bowlby eru börn um 6 mánaða aldur farin að 

fylgjast með öðrum börnum og sýna þeim áhuga (Santrock, 2008:220). Bowlby skiptir 

geðtengslsmyndun í fjögur stig þar sem fyrsta sigið greinir börn 0 til 2 mánaða en á því 

tímabili snúa börnin sér að hverjum sem er, annað stigið er frá 2 til 7 mánaða þar sem 

börn leita eftir einum ákveðum einstaklingi, barnið lærir að aðgreina. Þriðja stigið er á 

tímabilinu frá 7 til 24 mánaða en þar fer að myndast sérstakt tengslamyndunar tímabil 

og barnið leitar mest til eins eða tveggja einstaklinga með boðum og hreyfingum og 

síðasta eða fjórða stigið nær yfir börn frá 2 ára aldri þar sem börn eru meðvituð um 

tilfinningar og áætlanir annarra og taka smám saman mið af þeim, markviss og 

viðeigandi félagsleg tengsl fara að myndast (Santrock, 2008:219-220). Þarna eru þau 

ekki farin að sýna að þau geri sé grein fyrir kynjamun á leikfélögum samkvæmt 

rannsókn Carollee Howes sem Dunn vísar í og því er einhver önnur ástæða sem veldur 

því við hverja þau leika sér (Dunn, 2004:100). Dunn bendir á að um tveggja ára aldur, 

þegar börnin eru að fara að leika í hlutverkaleikjum og að leika sér saman eru þau farin 

að velja að leika heldur við börn af sama kyni sem síðan ágerist með aldrinum og 
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samkvæmt rannsóknum Howes og eiga þau sér uppáhalds leikfélaga í allt að eitt ár 

(Dunn, 2004:100). 

Judy Dunn byrjar bók sína á rannsóknarspurningu sem hljómar svona: „Eiga lítil 

börn vini?“. Þegar fylgst er með börnum hvort sem það er heima hjá þeim eða á yngstu 

deildum leikskóla eða í leikskólanum almennt kemur í ljós að börnin geta byrjað að 

skapa náin tengsl við önnur börn mjög snemma (Dunn, 2004:33). 

Vinátta sem byrjar á yngri árum getur þróast og haldist lengi gegnum árin. Í 

gegnum leik tengjast börnin saman, sem er mikilvæg skref í því að getað skilið 

tilfinningar og hugsanir annarra og til að komast í nánd við aðrar manneskjur. Með því 

að fylgjast með samræðum hjá börnum í leik getum við séð samskipti barna í öðru ljósi 

og skilið það hvernig börnin skilja aðra og hvað hefur áhrif á skilning þeirra. Kennarar 

geta greint í sundur mismunandi vináttu barna áður en börn ná þriggja ára aldri og það 

er þekkt að börnum á leikskólaaldri líður yfirleitt vel í stærri hóp barna og 

vináttutengslin byrja að myndast þegar þau koma á skólaaldur (Dunn, 2004:33).  

Judy Dunn (2004) fjallar um það hvernig vinnátta hefst hjá börnum og sýnir 

fram á að vinátta byrjar mjög snemma jafnvel hjá börnum sem eru mjög ung og eru í 

leikskóla. Allir þættir vináttu, hvort sem þeir eru styðjandi eða ekki stuðla að þróun 

lífsgæða fyrir börn og hafa áhrif á tengsl sem myndast milli barnanna (Dunn, 2004:3). Í 

gegnum vináttutengsl læra börnin að skilja annað fólk, geta smátt og smátt sett sig í spor 

annarra og skilja tilfinningar annarra. Það eru margar ástæður fyrir því að fræðimenn 

rannsaka vináttu barna og velta fyrir sér hvernig börn  mynda vináttutengsl og styðja 

hvort annað. Vinátta er fyrstu tilfinningalegu tengslin sem myndast hjá börnum fyrir 

utan fjölskyldutengslin (Dunn, 2004:5). Vinátta barna sýnir okkur fleiri einkenni/tengsl 

milli barna sem skipta máli milli þeirra t.d. samúð, ummönnun og skilning. Þetta er 

hægt að sjá strax hjá litlum börnum til dæmis þegar þau eru að tala við vini sína. Börn 

eru næm fyrir þörfum annarra barna og skilja vandamál þeirra á annan hátt en fullorðna 

fólkið gerir. Í kaflanum kemur fram að börn koma öðruvísi fram við vini sína en 

systkini sín (Dunn, 2004:7). Það kemur fram í kaflanum að margar rannsóknir hafa sýnt 

að vinátta barna á yngri árum er mikilvæg fyrir börn og að alvöru tengsl myndast á milli 

barna, þetta eru raunveruleg sambönd en ekki bara einhver ákveðin hegðun (Dunn, 

2004:10). Frost, Wortham og Reifel (2008) benda á að það er mikill munur á því hversu 

vel börnum er tekið í félagahópnum og tengist það vináttutengslum þeirra. Sum börn 

eru þannig að öllum líkar vel við þau en önnur eiga erfitt með að mynda vináttubönd og 

virðast aldrei falla almennilega inn í hópinn, þetta getur haft áhrif á lífshlaup barnanna 
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(Frost o.fl., 2008:178). Judy Dunn (2004) bendir okkur á að vinátta er mismunandi og 

hefur áhrif á félagslegan skilning, börn alast upp í mismunandi menningum og 

nærumhverfi hefur áhrif á lífsgæði barna. Stundum er erfitt að mynda vináttutengsl t.d. 

þegar börnin skipta um skóla og foreldrar hafa mikil áhrif á það hvernig vinátta þróast 

milli barna. Í gegnum vináttu eru börnin að mynda fullkomið samhengi um það hvernig 

aðrir skynja heiminn (Dunn, 2004:67-68). 

Samkvæmt vitsmunakenningu Kholberg um kynskema (gender schema) fer viss 

flokkun af stað þegar börnin gera sér grein fyrir kyni sínu sem er um þriggja ára aldur. 

Börnin bera sig saman við þá sem eru eins til dæmis fullorðna fólkið í lífi þeirra og þau 

fara að taka á sig mynd annað hvort kvenlega hegðun eða karlmannlega hegðun, herma 

eftir móður eða föður. Santrock (2008) fjallaði um litlar stelpur sem segir „ég er stelpa“ 

og vilja gera eins og stelpur gera (Santrock, 2008:285-286). Naima Browne (2004) 

bendir á að börn, að mati Kohlberg, geta auðkennt sig sjálf sem stelpa eða strákur þegar 

þau eru komin á þriggja ára aldur en það er ekki fyrr en þau verða 5 til 6 ára að 

kynvitund þeirra er fullmótuð (Browne, 2004:71).  

Um 10 ára aldur skilja börn að kynjaskipting er félagslegur þáttur frekar en 

líffræðilegt eða náttúrlegt fyrirbæri. Börn eiga það til, samkvæmt þessari kenningu, að 

viðhalda stöðugri kynvitund og eiga yngri börn það til að halda fast við skilning sinn á 

því hvað er rétt hegðun, miðað við kyn, og samþykkja ekki ranga hegðun. Strákar vilja 

gera það sem strákar gera og stelpur það sem stelpur gera (Browne, 2004:71). Santrock 

(2008) er sammála þessari kenningu um stöðuleiki kynjaskiptingar (gender constancy) 

og hann segir að rannsóknir sýni að börnin eru með þetta á hreinu á milli 6 og 7 ára 

aldur (Santrock, 2008:286). Börn eiga það til að flokka og líta á kynin á öfgakenndan 

hátt og börn á leikskólaaldri sýna mjög gjarnan vanþóknun á því sem þeim finnst ekki 

vera rétt hegðun (Browne, 2004:71). Benda má á að líkur eru á að þetta sé hluti af og 

nátengt því hvernig börn velja sér vini, það er að þau samsama sig við sitt eigið kyn en 

hafna öðru. 

Kynímynd er hluti sjálfsmyndunar. Aldís bendir á að félagsmótun byrjar strax 

við fæðingu, hún segir að fullorðna fólkið noti gjarnan önnur orð til að lýsa stúlkum og 

strákum og það hefur einnig að vissu marki ólíkar væntingar til kynjanna (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:268). Það hvernig sjálfsmynd kynjanna þróast tengist 

staðalímyndinni (sterotype) í samfélaginu og félagsmótunin hefur áhrif á myndun 

sjálfsmyndar. Það viðfangsefni er til umfjöllunar í næsta kafla sem fjallar um 

sjálfsmynd kynjanna.  
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6  Sjálfsmynd kynjanna 

Erfitt er að skilgreina hugtakið sjálfsmynd, segir Aldís Unnur Guðmundsdóttir (2007) 

og hún bendir okkur á að fullorðna fólki getur haft margar ólíkar sjálfsmyndir eftir þeim 

hlutverkum sem það gegnir hverju sinni. Samkvæmt fræðimönnum þekkja börn sig ekki 

sjálf í spegli fyrr en þau ná aldrinum eins og hálfs árs til tveggja ára (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:266-267). Þegar börn byrja að þekkja sig í spegli öðlast þau 

sjálfsvitund og er það mikilvægur áfangi í þroska barnsins (Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir, 2007:266-267).  

Aldís (2007) skilgreinir félagsmótun sem ferli sem hefur áhrif á og mótar börn á 

þann hátt að þau tileinka sér ákveðnar reglur og gildi sem ríkja í þjóðfélaginu en 

félagsmótun nær einnig til þess þegar einstaklingur átta sig á því hver hann er (Aldís 

Unnur Guðmundsdóttir, 2007:266). Sú staðalímynd (stereotype) sem virðist vera 

ríkjandi í þjóðfélaginu varðandi mun á stelpum og strákum er sú að stelpur leiki sér 

frekar í mömmuleik, baki kökur, séu yfirleitt í rólegri leikjum og klæðist gjarnan 

bleikum fötum sem margir sjá fyrir sér sem stelpulit. Strákarnir aftur á móti leika sér 

gjarnan frekar í stríðs- og slagsmáleikjum, bílaleikjum og klæðast gjarna bláum fatnaði 

sem telst oftast til þess að vera strákalitur. Þessi staðalímynd sem þjóðfélagið hefur 

gjarnan gefið sér er ekki einungis ríkjandi hér á landi heldur einnig víðar svo sem í 

Evrópu og Bandaríkjunum. Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís 

Þórðardóttir (2005) benda okkur á að hugtakið staðalímynd felur í sér ákveðna hegðun 

sem einkennir einstaklinga, væntingar þeirra og eiginleika (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn 

H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2005:242). 

Þegar sjálfsmynd kynjanna er skoðuð getum við skoðað það hvernig kynhlutverk 

endurspeglast í sjálfsmyndinni. Er sjálfsmyndin meðfædd eða er hún uppeldisfræðileg?  

Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal fjalla um mikilvægi þess að stelpur og 

strákar átti sig á kynhlutverkum sínum. Foreldrar halda því stundum fram að þau ali 

bæði kynin eins upp en gera sér ekki grein fyrir því að þau eru sjálf mótuð af því 

uppeldi sem þau fengu frá sínum foreldrum og móta börnin þeirra einnig (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:264). Sumir foreldrar telja að munur á 

viðbrögðum kynjanna sé fyrst og fremst eðlileg viðbrögð og að umhverfismótun hafi 

þar lítil áhrif og þar að leiðandi skipti ekki miklu máli hvernig foreldrar ala börnin upp í 

sambandi við mótun sjálfsmyndar þeirra (Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 

1995:264). Álfheiður og Guðfinna benda á niðurstöður margra rannsókna sem ritaðar 

hafa verið um hlutverk kynjanna og oftast eru niðurstöður þessa rannsóknar 
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sambærilegar varðandi það að hlutverk kynjanna séu eðlislegur og óumbreytanlegur en 

þær taka fram að stundum tengist það einnig ólíkum menningum og samfélögum 

(Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinna Eydal, 1995:264). 

Samkvæmt Naima Browne (2004) þá læra börn um kyngervi (gender) og þroska 

kynhlutverk sitt í samskiptum við aðra ásamt þeirri reynslu sem þau hafa af því að 

staðsetja sig félagslega og vera dæmd af öðrum (Brown, 2004:62). Samkvæmt þessu þá 

læra börn af fullorðnum jafnt sem jafningjum sínum og þar af leiðandi má segja að það 

séum við fullorðna fólkið sem kennum börnum okkar að stelpur leiki í „stelpuleikjum“ 

og að bleikur litur sé „stelpulitur“ og strákar leika í „strákarleikjum“ og að blár litur sé 

„strákalitur“. Í framhaldi af þessu getum við spurt okkur að því hvort að við byrjum 

strax við fæðingu að „flokka“ börnin okkar og er það meðvituð ákvörðun okkar að móta 

börnin eftir þeim kynbundnu reglum og fyrirmælum sem eru ríkjandi í samfélaginu um 

hlutverk stelpna og stráka? Þessum spurningum getum við svarað á tvennan hátt: játandi 

eða neitandi. Félagsmótun okkar og samfélagið sem við búum í felur í sér ákveðin 

fyrirmæli, fyrirfram gefnar hugmyndir um það hvernig kynin eiga að hegða sér, t.d. 

virðist oft á tíðum sem hinn fullorðni líði meiri hávaða og hamagang í strákum heldur 

en stelpum og að stelpur séu fyrr stoppaðar af í þess konar leikjum. Sennilega eru ekki 

margir sem klæða nýfædda drengina sína í bleik föt á fæðingardeildinni, enda eru fötin á 

fæðingardeildinni flokkuð í bleikt og blátt eftir kyni, frekar en að hafa bara öll fötin t.d. 

hvít. Þannig að það er augljóst að það er byrjað strax í upphafi að flokka börnin í tvo 

flokka eftir því hvort um er að ræða stelpu eða strák. Browne (2004) fjalla í bókinni 

Gender equity in the early years (2004) um áhrif samfélagsins á mótun sjálfsmyndar hjá 

börnum. Í Bretlandi er þessum málum háttað á svipaðan hátt og hér á Íslandi, börn eru 

flokkuð strax í upphafi í tvo flokka, stelpur og stráka. Breska samfélagið fer eining fram 

á að börn læri að skilgreina sig sjálf sem stelpu og strák en einnig að greina aðra eftir 

kyni (Brown, 2004:62-63). Áhugavert er í Bresku samfélagi hvernig börnin fara að 

þessu vegna þess að þrátt fyrir ríkjandi umræður tengdar kyni þá eru börn í bresku 

samfélagi í raun ekki fær um að greina líkamlegan mun á milli kynja (Brown, 2004:62). 

Börnin þurfa að læra hver þýðing kynjanna er, rannsóknir hafa leitt í ljós að börnin leita 

eftir ákveðnum ummerkjum eins og hársídd, lögun augna og athöfnum til þess að sjá út 

hvort viðkomandi er karlkyns eða kvenkyns. Upphaflega leita börn eftir ákveðnum 

sérkennum til að gera sér grein fyrir því hvort að þetta sé stelpa eða strákur en í gegnum 

samskipti við eldri börn og fullorðna þá læra börn smám saman að sjá þau tákn sem eru 

viðeigandi og skipta máli (Brown, 2004:62-63). 
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Íslenskt samfélag er sambærilegt hvað þetta varðar þó að höfundur geti ekki 

staðfest það eða bent á íslenskar rannsóknir á þessu sviði því til sönnunar. Sem 

starfsmaður á leikskóla og sem foreldri kannast höfundur við þessa lýsingu og virðist 

hún eiga við um það hvernig íslensk börn upplifa sjálfsmynd sína.  

Browne (2004) bendir á að öll börnin sem talað var við á meðan unnið var við 

bókina, Gender Equity. In the early years - börnin voru á aldrinum 3-7 ára, voru viss um 

kyn sitt og vissu einnig kyn hinna barnanna (Brown, 2004:63). Aldís Unnur 

Guðmundsdóttir (2007) benti á rannsóknir Fabes og samstarfsmanna hans (2004); 

Martin og samstarfsmanna hans (2002) þar sem niðurstöður rannsókna þeirra sýna skýrt 

fram á að um tveggja ára aldur getur barn yfirleit sagt til um hvort það sé stelpa eða 

strákur, þótt eingöngu sé um yfirboðslegan skilning að ræða en á milli tveggja til þriggja 

ára aldurs getur barnið sagt rétt til um kyn sitt (Aldís Unnur Guðmundsdóttir,2007:268). 

Brown (2004) gerði rannsókn um viðbrögð barna við því að vera af gagnstæðu kyni. 

Hann var að athuga viðbrögð þeirra við hugmyndinni að vera af gagnstæðu kyni og 

hann spurði fyrst stelpur hvort þær vildu frekar vera strákar og svo spurði hann stráka 

hvort þeir vildu vera stelpur. Í niðurstöðum þessarar rannsóknar kom fram að stelpum 

fannst hugmyndin út í hött og möguleikinn ekki fyrir hendi. Strákarnir brugðust mun 

harðar og ákveðnar við hugmyndinni en stelpur og fannst þessi uppistunga ekki góð, 

augljóslega var það komið fram að þeir höfðu flokkað sjálfa sig sem stráka (Brown, 

2004:64). Stelpunnar aftur á móti flissuðu og uppástungan virtist ekki trufla þær eins 

mikið eins og stráka og það kom vel í ljós að þau voru vel meðvituð um mun kynjanna 

og óbreytanleika (Brown, 2004:64-65). Það má velta því fyrir sér hvort félagsmótunin 

hafi valdið því að kynin brugðust við á mismunandi máta; strákum fannst þetta fáránleg 

hugmynd en stelpunum fyndin.  

Til þess að öðlast betri skilning á sjálfsmynd kynjanna er áhugavert að skoða það 

sem Margrét Pála Ólafsdóttir (1992) segir í bók sinni Æfingin skapar meistarann. 

Margrét Pála benda okkur á það að þegar kynin eru ekki bæði á sama stað á sama tíma 

aukist tækifærin til þjálfunar allra þátta án afskipta hins kynsins (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:49). Það barn sem álítur sig bæði vera stórt og sterkt sýnir frumkvæði 

og styrk án þess að hika og grípur þar með tækifæri á undan þeim sem er ragari og þess 

vegna þagna hin börnin sem eru þau óframfærnu (Margrét Pála Ólafsdóttir,1992:49). 

Það koma margar vangaveltur um það hvort lausnin á þeim vanda sé virkilega að hafa 

kynin ekki saman, það getur alveg eins verið að strákar grípi fram í fyrir strákum og 

stelpur grípi fram í fyrir stelpum, það er óhætt að fullyrða það í hvaða barnahópi sem er, 
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hvort sem hann er kynblandaður eða ekki, þá eru einstaklingarnir misjafnir, það eru 

„orkuboltar „og „gungur“ í stelpuhópnum og þær geta líka verið grimmar við hvor aðra. 

Það sama á við um stráka og þeir geta „vaðið yfir“ stelpurnar. Niðurstaðan er sú að 

börnin eiga að læra hvort af öðru, jafnöldrum sínum og þeim sem eru eldri og þess 

vegna er gott að vera með báða kostina að aðskilja kynin í starfi og leik og einnig að 

láta þau vinna og leika sér saman líka. Margrét Pála (1992) bendir á að kynjaskiptingin 

gefi báðum kynjum möguleika til að þjálfa alla eiginleika sína (Margrét Pála 

Ólafsdóttir, 1992:49-50). 

Margar skoðanir eru á því hvort aðgreina eigi börn eftir kyni í skólastarfi, hver 

og einn þarf að móta sér sína skoðun hvað það varðar. Þó að einhverjum finnist það að 

Margrét Pála geri lítið úr þeim lærdómi sem börnin læra af hvort öðru er hún að reyna 

að taka það besta úr hverjum einstaklingi sem í honum býr og má líta á það sem 

jákvæða hlið á stefnu hennar og markmiðum. Sjálfsmynd barna er flókið fyrirbæri og 

það eru margar þættir sem hafa áhrif á þróun og þroska hans. Sjálfsmynd barna mótast 

frá fæðingu, eins og fram hefur komið, samfélagið hefur áhrif á mótun barma og 

viðfangsefni þess verður til umfjöllunar í næsta kafla. 
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7  Áhrif samfélagsins 

Kynjamótun er félagsmótun, samkvæmt kenningunni að börnin samsami sig foreldrum 

sínum. Þessari kenningu hefur lengi verið haldið á lofti og er eflaust rétt að mörgu leyti, 

en það er eflaust misjafnt eftir því hvar í heiminum börnin alast upp því eins og vitað er 

misjöfn áhersla lögð á hefðbundin kynjahlutverk innan veggja heimilanna eftir því í 

hvaða heimshluta við erum. Áhrif samfélagsins verður viðfangsefni þessa kafla. 

Félagsmótun eða félagslegar mótunarkenningar (social construction theories) 

fela í sér það að kyngervi (gender) og kynhlutverk mótist af samfélaginu, gildum þess 

og menningu sem hópar í þessu samfélagi tileinka sér. Allir þættir sem tengjast 

samfélaginu eins og kyngervi, kynþættir, stétt, kynhneigð eru mótaðir af samfélaginu 

um mismunum kynjanna (Arna H.Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís 

Þórðardóttir, 2005:241).  

Félagsmótun inniheldur kynjamótun og býr til þessar væntingar sem gerður eru 

til stráka og stelpna í okkar samfélagi en við erum ólíkir einstaklingar og það er 

samfélaginu til góðs að kynin geti þroskað sína bestu hæfileika og nýtt þá á öllum 

sviðum og að þannig geta kynin öðlast jöfn tækifæri til að njóta sín í samfélaginu. 

Samfélag okkar hefur áhrif á mótun sjálfsmynda hjá börnum og eins og kemur fram hjá 

Margrétu Pálu (2011) er það okkar hlutverk að vera meðvituð um það og hjálpa 

börnunum okkar, styðja þau og úthluta þeim verkefnum sem aðgreina þau ekki strax í 

kynhlutverk þeirra en hafa frekar áhrif á að breyta hugmyndum um kynjahlutverkin til 

að stuðla að jöfnuði kynjanna (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2011:75). Félagsmótun hefur 

áhrif á kynmótun. Sigtryggur Jónsson (1993) fjallar um kynmótun barna og bendir 

okkar á að í okkar menningu hafa kynin ólík hlutverk þrátt fyrir að breytingar sem hafa 

átt sér stað á siðastu árum þá hafa kynhlutverkin lítið breyst, nema að núna er kennd 

smíði og handavinna fyrir bæði kynin í skólanum en litlar breytingar hafa orðið í 

samfélaginu varðandi viðhorf til kynjatengdrar framkomu (Sigtryggur Jónsson, 

1993:218). Sigtryggur bendir á þær framfarir sem áttu sér stað til að auka jafnrétti og 

bendir á vangaveltur í þjóðfélaginu hvort ólíkt uppeldi á strákum og stelpum leiða til 

þess að kynjamunur sé enn svo mikill. Hann bendir á líffræðilegar rannsóknir þar sem 

líffræðilegir þættir eru skoðaðir en einnig á rannsóknir sem sýna okkur að uppeldi sem 

við veitum börnum okkar spilar stórt hlutverk í því hvernig sjálfsmynd tengd kynvitund 

barna þróast (Sigtryggur Jónsson, 1993:219-220). Kynhlutverk barna eykur öryggi 

þeirra til að móta sjálfsmyndina. Sigtryggur bendir á að við gerum allt of mikinn 

greinamun á kynhlutverkum, konum er leyfilegt að gráta það er kvenlegt, stráka mega 
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helst ekki gráta vegna þess að þannig sýna þeir „veika“ hlið á sér, eru ekki 

karlmannlega sterkir (Sigtryggur Jónsson, 1993:221). Þessi viðhorf mætti kannski 

mýkja aðeins, það myndi ekki skaða börnin að læra að sýna tilfinningar sýnar eða vera 

opin, strákar eru yfirleit lokaðir og vilja ekki sýna tilfinningar sínar, þeim er kennt að 

þannig hegðun sé „rétt hegðun“ alveg frá upphafi félagsmótunar þeirra.  

Hegðun og samfélagsmótun fer alltaf saman samkvæmt Sólveigu Karvelsdóttir 

(2005) og samkvæmt staðalmyndum hafa einstaklingar ákveðna kynbundna eiginleika 

og þess vegna hegða þau sér á ákveðinn hátt miðað við kynferði (Sólveigu 

Karvelsdóttir, 2005:85). Sólveig bendir á tvær megin skýringar til að sjá kynbundinn 

mun, annar er líffræðilegur munur kynja og er kölluð eðlishyggja sem skýrir 

kynjamismunun með því að hann sé áskapaður og eðlislegur (Arna H.Jónsdóttir, 

Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís Þórðardóttir, 2005:241). Hin skýringin hefur verið 

nefnd mótunarhyggja sem byggist á því að samfélagið sem einstaklingur elst upp í og 

mótar hegðun hans, eiginleika, viðhorf og væntingar út frá kynbundnum staðalmyndum 

skilur eftir skilaboð um hvað telst kvenlegt og karlmannlegt og þau mörk eru skýr 

(Sólveig Karvelsdóttir, 2005:86). Umfjöllun Sólveigar Karvelsdóttur (2005) sýnir að 

sjálfsmynd barna er mótuð af félagslegum þáttum umhverfisins sem hefur bein áhrif á 

börn og m.a. í leikjum eru börn að tileinka sér ákveðin viðhorf sem ríkja í tilteknum 

samfélögum (Sólveig Karvelsdóttir, 2005:87). Höfundur vill benda á það sem hefur 

komi fram í ritgerðinni að félagsmótun mótar kynjaímyndir okkar mjög mikið, þar sem 

kynjaímynd er hugtak sem notað er af fræðimönnum og vísar hugtakið annars vegar til 

ríkjandi hugmynda í samfélaginu og hins vegar hvernig kynin, karlar og konur, eiga að 

haga sér.  

Kynjaímyndir er stór hluti af sjálfsmynd okkar þ.e. hvernig við skilgreinum 

okkur sjálf sem einstaklinga (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir, Þórdís 

Þórðardóttir, 2005:242). Ingólfur Ásgeir (2004) vísar í rannsókn Francis frá árinu 2000 

sem sýndi fram á að börn sem fylgja ekki ákveðinni staðalmynd eigin kyns eða jafnvel 

staðalmynd hins kynsins sem tíðkast í hverju samfélagi eru komnir í eineltishættu 

(Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004:75). Þetta hefur áhrif á jafnrétti kynjanna en það 

kemur fram í aðalnámskrá leikskóla hvaða hlutverki leikskólar eiga að gegna varðandi 

jafnréttismenntun barna, m.a. í tengslum við fræðslu varðandi kynferði og kynhneigð og 

einnig hlutverk þeirra við að skapa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, 

rækta hæfileika sína auk þess að lifa ábyrgu lífi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011:14). 
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Álfheiður Steinþórsdóttir og Guðfinn Eydal (1995) benda okkur á að börn hefur 

enga hugmynd um kyn sin þegar þau fæðast, en foreldrar barnsins hafa strax frá upphafi 

ákveðnar væntingar til þeirra. Athuganir sem gerðar voru á foreldrum á 

fæðingardeildinni sýna fram á að foreldrar tala öðruvísi við drengi og stúlkur (Álfheiður 

Steinþórsdóttir og Guðfinn Eydal, 1995:258). Sólveig Karvelsdóttir (2005) bendir okkur 

einnig á það að réttur kvenna og karla er ólíkur strax frá fæðingu, kynin eru greind í 

stráka og stelpur út frá líffræðilegu kyni. Sólveig tekur fram að félagsleg og 

menningarleg mótunaröfl þrýsta hvorum hópnum markvisst og skipulega inn í fyrirfram 

ákveðið og ríkjandi kynbundna staðalmynd með tilheyrandi hlutverkum (Sólveig 

Karvelsdóttir, 2005:85). Breskt samfélag er gott dæmi um aðgreiningu kynjanna og í 

því sambandi talar Browne (2004) um að þar sé um að ræða hefð fyrir náttúrulegu 

feðraveldi innan Breska samfélagsins sem mótar örugglega að miklu leyti viðhorf 

drengja þar til kynhlutverks síns og þar eru valdahlutföll kynjanna ójöfn. (Browne, 

2004:65). Þegar kynhlutverk er skoðað út frá breskri menningu, sjáum við strax að erfitt 

er að tala um jafnrétti á milli kynjanna þegar börnin eru strax frá upphafi skólagöngu 

flokkuð eftir kynferði. Á Íslandi hafa foreldrar val þegar þau velja fyrsta skólastigið 

fyrir börnin sín; leikskóla eða grunnskóla þ.e. hvort þau velja kynjaskiptan skóla eða 

blandaðan skóla. 

Ingólfur V.Gíslason (2005), sviðstjóri Jafnréttisstofu, fjallaði um í grein sem 

hann skrifaði árið 2005 að virkja þurfi mýkri hliðar strákana. Þar fjallar hann m.a. um 

að uppeldi stráka einkennist af meiri hörku og áherslur eru lagðar á sjálfstæði hjá þeim 

sem hefur bæði jákvæð og neikvæð áhrif, hann tekur sem dæmi að samskipti stráka við 

foreldra sína eru ekki eins náin og hjá stelpunum. Ingólfur tekur einnig fram að mun 

fleiri dyr hafi opnast fyrir stelpur en stráka í skólakerfinu og það tengir hann því að 

stelpur eru hæfari í samskiptum en strákar og það tengist beint uppeldinu. Ingólfur álítur 

að strákar eiga að hafa sama rétt til náinna tengsla heima fyrir eins og stelpur og hvetur 

hann foreldra til að þroska mýkri hliðar strákanna, bæta samskiptin við bæði kynin og 

það muni skila hæfari einstaklingum sem eru betur undirbúin fyrir lífið (Ingólfur V. 

Gíslason, 2005:66). 

Margrét Pála (2011) bendir á mismunandi uppeldi kynjanna heima fyrir þar sem 

ábyrgð stúlkna og drengja er ólík og bendir hún á að stelpur eru yfirleitt duglegri í 

skólanum, koma oft með skilaboð af heiman, vilja ekki óhreinka fötin sín, muna eftir 

skóladótinu sínu eða vettlingum, hafa allt í röð og reglu í herberginu sínu á meðan 

strákar eru friðhelgir og fá meira þjónustu heima fyrir (Margrét Pála Ólafsdóttir, 
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2011:76-77). Hugmyndir okkar um kyngervi (gender) og kynhlutverk eru ekki 

meðfæddar segir Ingólfur Ásgeir Jóhannesson (2004), þær eru mótaðar af samfélaginu. 

Ingólfur bendir á uppeldi drengja, hann segir að eins og okkur er kunnugt um telst sönn 

karlmennska það að þegja frekar um tilfinningar sínar og þeir eiga ekki að gráta, okkur 

finnst það frekar óæskilegt og ekki viðeigandi uppeldi en þetta er mjög algengt hjá 

strákum, þeir horfa á sig sem litlar hetjur og alast upp við þessa félagsmótun (Ingólfur 

Ásgeir Jóhannesson, 2004:76-78). Ingólfur bendir okkar á að þó að erfitt sé að breyta 

þessum römmum sem ríkja í þjóðfélaginu er það í raun æskilegt að öll skólastig vinni úr 

þeim, leiðbeini og hafi skýr markmið í þessum málum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004:76-78). 

 Umhverfismótun/félagsmótun hefur áhrif á börn, hvort sem það er heima fyrir 

þar sem foreldrar ráða ríkjum eða í leikskólum þar sem kennarar gegna lykilhlutverki í 

því að móta börn í öllu sem tengist námi, leikjum þeirra, hegðun og félagslegum háttum. 

Umhverfismótun hefur afar mikil áhrif á sjálfsmyndar hjá börnum. 

Höfundur vill benda á að það sem ríkir í hverju samfélagi, eins og fyrirmyndir 

barna á uppvaxtarárum þeirra, hefur sterk áhrif á það hvernig kynin hegða sér í 

framtíðinni, og eins og við vitum og gamalt íslenskt máltæki segir, börnin læra það sem 

fyrir þeim er haft. 
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8  Umræða 

Í upphafi ritgerðarinnar voru settar fram 3 rannsóknarspurningar og markmið 

ritgerðarinnar er að svara þessum spurningum. Rannsóknarspurningarnar eru: 

1. Er kynjamunur í leikjum barna? 

2. Á hvaða hátt birtist hann í leikjum barna? 

3. Hvaða áhrif hefur samfélagið og félagsmótun á sjálfsmynd barna varðandi 

kynhlutverk þeirra? 

Meginmarkmið ritgerðarinnar var að skoða fræðilegar hugmyndir, kenningar og 

rannsóknir varðandi leiki barna til að getað svarað rannsóknarspurningunum og var það 

gert á þann hátt að setja þessar upplýsingar upp á kerfisbundinn hátt í þessari ritgerð. 

Leikir eru mjög mikilvægir fyrir eðlilegan þroska barna og á það við um allar tegundir 

leikja hvort sem það eru frjálsir leikir, hlutverkaleikir eða annars konar leikir. Vygotsky 

benti á að börn á leikskólaaldri læra í gengum áreiti og að þau eru mjög viðkvæm fyrir 

alls konar áreiti frá umhverfinu (Vygotsky, 1933:2). Leikurinn er lífstjáning barnsins og 

mikilvægt er að börn njóti bernsku sinnar og geti leikið sér á sínum eigin forsendum 

(Valborg Sigurðardóttir, 1991:108-109). Í þessum kafla verður leitast við að svara 

rannsóknarspurningunum.  

8.1  Er kynjamunur í leikjum barna? 

Fræðimenn hafa sýnt fram á það að kynhlutverk endurspeglast í leikjum barna og þá 

sérstaklega í hlutverkjaleikjum. Birgitta Knutsdotter-Olofsson (1987) benti á að í 

gegnum þykjustu- og hlutverkaleiki þroskast börn á eðlilegan hátt (Knudsdotter-

Olofsson, 1987:157-158). Fræðimenn hafa sýnt fram á að kynjamunur í leikjum barna 

fer að verða áberandi um þriggja ár aldur. Þegar börn eru yngri er þessi munur ekki eins 

sýnilegur eins og höfundur hefur séð með því að hafa unnið á leikskóla í fjögur ár.  

 Þær rannsóknir sem skoðaðar voru í ritgerðinni um það hvernig kynjamunur 

birtist í leikjum barna sýndu fram á að vinátta er samtengd leikjum barna og í gegnum 

leiki myndast vinátta milli barna. Rannsóknir hafa sýnt að frá þriggja ára aldri fara börn 

að leita að leikfélögum af sama kyni. (Aldís Unnur guðmundsdóttir, 2007:268).  

Rannsóknir Fabes, Martin og Hanish frá árunum 2003 og 2004 sýndu fram á að 

kynjaskiptingin fer að verða áberandi eftir þriggja ára aldurinn, eins og fram hefur 

komið, sem felst í því að börn vilja frekar leika við leikfélaga af sama kyni. Hegðun 

barna í leikjum er mismunandi eftir kynjum. Strákarnir eru mjög virkir en stelpurnar eru 

frekar í skipulögðum leikjum og niðurstöður rannsóknanna sýndu fram á að 70% barna 

á leikskólaaldri leika sér með börnum af sama kyni. Kynjamunur í leikjum barna birtist í 
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mismunandi leikjum eftir kynjum, hvernig þau hegðuðu sér í leikjum sínum og einnig 

fannst munur á skipulagningu leikja þeirra. (Fabes o.fl., 2003:922-923 og 2004:265).  

 Höfundur vill taka það fram að erfitt er að alhæfa þannig um leiki barna eftir 

kynjum þar sem það er persónubundið hvernig þau leika sér og stundum brjóta þau upp 

hefðbundið munstur og prófa sig áfram í leikjum sem byggjast á þeirra eigin forsendum 

og er mikilvægt að fullorðnir séu meðvitaðir um það. Stundum fara börn út fyrir 

hefðbundinn ramma og leita að leikfélaga af gagnstæðu kyni því að stundum vilja 

stelpur leika við stráka og öfugt því að börnin þurfa að uppfylla þarfir sínar og kennarar 

þurfa að vera meðvitaðir um þetta.  

 Judy Dunn (2004) sýndi fram á að strákar leika sér í öðru vísi leikjum en stelpur 

þegar þeir voru að leika sér í útileikjum og byrjar sú þróun snemma á leikskólastiginu 

og þróast áfram með þeim fram á grunnskólaaldur en þar er þessi kynjaskipting einnig 

sjáanleg. Munur er á leikjum barna á útisvæðum þar sem strákar þurfa yfirleitt stærra 

útisvæði en stelpur, þeir hlaupa meira og sýna hamagang en stelpur vilja frekar vera í 

skipulögðum leikjum (Dunn, 2004:100-102). 

 Eitt af viðfangsefnum ritgerðarinnar er að velta því fyrir sér hvað veldur því að 

strákar sækja meira í að leika sér við stráka og stelpur að leika sér við stelpur. Judy 

Dunn (2004) benti á að samvinna í leikjum, sérstaklega hlutverkjaleikum, hefur áhrif á 

það hvernig börn velja sér leikfélaga og að leikfélaginn er yfirleitt af sama kyni (Dunn, 

2004:100). Í leikjum og ekki hvað síst hlutverkjaleikjum myndast fyrstu vináttubönd 

barna, sem stundum þróast í að börnin eignast vini sem þau leika sér við áfram, í 

leikskóla og jafnvel í grunnskóla síðar meir.  

Judy Dunn benti á að vináttutengsl hjá börnum þróast mjög snemma og í 

rannsóknum hennar á vináttu barna kom ýmislegt í ljós. Vinátta barna hefur áhrif á börn 

og þroska þeirra. Hún hefur áhrif á það hvernig þeim líður og hvernig þau samsama sig í 

jafnaldra samfélögum sínum. Dunn benti á að margir félagsmótunaraðilar koma að því 

að hvernig börnum tekst að mynda vináttutengsl við önnur börn og má í því sambandi 

nefna að foreldrar spila þar stórt hlutverk, en einnig geta þættir eins og félagslegar 

aðstæður barna og menntun foreldra haft áhrif varðandi hæfileika þeirra til 

vináttutengsla. (Dunn, 2004:133-141). Dunn sýnir fram á hvernig sterk vináttutengsl 

myndast hjá börnum þegar þau byrja í grunnskóla og stundum helst sú vinátta í mörg ár.  

Þegar börn eldast og þroskast breytist margt, sérstaklega þegar þau fara úr 

leikskóla í grunnskóla. Allar þessar breytingar hafa áhrif á þroska þeirra en vinátta 

barna er einstaklingsbundin og tengist samskiptum á milli barna. Vináttutengsl eru 
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mikilvæg fyrir börn varðandi félagslegan skilning og hafa áhrif á það hvernig þau 

skynja heiminn. Börn velja sér yfirleitt vini af sama kyni, þó með undantekningum séu á 

því, eins og til dæmis ef á leikskóla er stelpa eða stelpur sem allir strákarnir vilja leika 

sér við (Dunn, 2004:47, 67-68, 100). Það er ljóst að það er skýr kynjamunur í leikjum 

barna og eins og fram hefur komið í ritgerðinni er margt sem veldur því. Kynjamunur í 

leikjum barna snýst um það að kyngervi barna hefur áhrif á val þeirra á leikfélögum, 

stelpur velja í flestum tilvikum á ákveðnu aldursskeiði leika sér við stelpur og mynda 

vináttutengsl við þær og strákar við stráka og mynda vináttutengsl við þá. Einnig er skýr 

kynjamunur í leikjum barna varðandi val á leikjum, skipulagningu leikjanna og hegðun 

barna í leikjum er einnig kynjabundin. 

8.2  Á hvaða hátt birtist kynjamunur í leikjum? 

Kynjamunur í leik birtist á ýmsan hátt og það er munur á því hvernig kynin leika sér 

eins og rannsóknir hafa sýnt og höfundur orðið vitni að í starfi sínu á leikskóla. Í 

þessum kafla er markmiðið að skoða og svara annarri rannsóknarspurningu 

ritgerðarinnar sem er á þessa leið: Á hvaða hátt birtist kynjamunur í leikjum?  

Í gegnum leiki þróar barnið vitsmuni sína og málþroski barnsins eflist fyrst með 

því að hlusta á aðra og læra skapandi hugsun en þetta eru grundvallar atriði þess að börn 

geti átt góð samskipti við aðra. Í leiknum styrkist sjálfsmynd barna og í 

hlutverkjaleikjum reynir mikið á samvinnu og barnið sér sig frá ólíkum hliðum. Allir 

fræðimenn eru sammála um að hlutverkaleikir efla félagslega færni barna. Leikur 

leikskólabarna einkennist oftast af hlutverkjaleikjum og er hann mikilvægur fyrir alhliða 

þroska barnsins því að hann eflir tilfinningaþroska, málþroska og félagsþroska barnsins. 

Í hlutverkjaleikjum prófa börn mörg hlutverk og upplifa þannig raunveruleikann á sinn 

hátt. Leikurinn endurspeglar reynslu barna úr nærumhverfi sínu (Knudsdotter-Olofsson, 

1987:157-158).  

 Rannsóknir hafa sýnt fram á að börn sem leika sér lítið i hlutverkjaleikjum áður 

en þau byrja í grunnskóla eiga erfitt með skapandi hugsun sem er mikilvægur grunnur 

til að læra að lesa og skrifa. Valborg Sigurðardóttir (1991) benti á að leikurinn þroskar  

og kennir barninu að þjálfa og æfa líkama sinn, örvar sköpunarhæfni og síðast en ekki 

síst læra þau að skilja innri og ytri veruleika (Valborg Sigurðardóttir, 1991:132-133).  

 Strákarnir sækja ekki síður í hlutverkakrókinn en stelpur sem er að mestu leyti 

inniheldur það sem er kallað „stelpudót“ eins og dúkkur og eldhúsdót þó eru þar nokkur 

verkfæri sem börnin geta leikið sér með. Í augum barnanna er hlutverkakrókurinn allt 

annað en það sem við sjáum því að þau nota hann sem læknastofu, skrifstofu eða búð. 
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Sumum börnum finnst ekki skemmtilegt að leika sér í hlutverkakrók og á það við um 

bæði kynin og það sama má segja um bíla- og bófaleiki. Börnin eru misjöfn og er það 

persónubundið hvernig leiki börnin velja (Maccoby, 2002:55).  

 Browne (2004) benti á að stelpur í dag hafa ekki eins miklar áhyggjur af því og 

áður fyrr að vera ekki stelpulegar (kvenlegar) en fræðimenn verða síður varir við að 

strákar sæki sérstaklega eftir að leika sér almennt við stelpur (Browne, 2004:73).  

 Svarið við þessari rannsóknarspurningu er að kynjatengt leikjamynstur hjá 

börnum, einkum eftir 3 ára aldur, birtist í ýmsum formum. Tegundir leikja eru ólíkir þar 

sem kynin velja sér ólíka leiki eins og fram hefur komið. Börn hegða sér á mismunandi 

hátt í leikjum eftir kynferði og velja sér ólíka leiki og athafnasvæði fyrir leikina. 

Skipulagning leikja þeirra er ólíkur að því leyti að leikir stelpna eru skipulagðir en 

drengja ekki í eins miklum mæli. Í leikjum mynda þau vináttutengsl og þar kemur 

kynjamunur einnig inn í myndina því að stelpur velja sér frekar stelpur sem leikfélaga 

og öfugt. Það má þó benda á það að ekki eru allir leikir kynjabundnir eins og til dæmis 

kubbaleikir og púsluspil en þó birtist kynjamismunur barna einnig stundum inn í þá leiki 

þegar börnin breyta leikreglum og nota kubbana eða púslin í hlutverka- eða 

þykjustuleiki og þá gæti komið í ljós kynjabundinn leikur. 

Leikurinn veitir börnum gleði og er uppspretta fyrir ímyndunarafl þeirra og 

sköpunargáfu. Leikurinn er því mikilvægur fyrir eðlilegan þroska barnsins og 

sjálfsmynd en þar spilar kynhlutverk inn í myndina. Leikur er ekki bara leikur því að í 

gengum leikinn læra börn ýmislegt til dæmis þær reglur og hegðunarmynstur sem 

viðurkennt er af samfélaginu og einnig er leikurinn nauðsynlegur grunnur til að börnin 

séu tilbúin til að fara að læra þegar þau hefja formlega skólagöngu sína.  

8.3  Hvaða áhrif hefur samfélagið og félagsmótun á sjálfsmynd og 

kynhlutverk? 

Í þessum kafla verður leitast eftir að svara þriðju rannsóknarspurningunni sem felst í því 

að svara því hvaða áhrif samfélagið og félagsmótunaraðilar hafa á sjálfsmynd barna 

varðandi kynhlutverk þeirra. Hvernig tengist það leik barna? Sjálfsmynd barna verður 

til í gegnum leikinn að hluta til og samfélagið og félagsmótunaraðilar stuðla að því að 

leikir barna eru kynjaskiptir og ólíkir með því að ala stúlkur og drengi upp á ólíkan hátt 

allt frá fæðingu þeirra. Samfélagið og nærumhverfi barnanna endurspeglast líka í 

leikjum þeirra.  
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Vygotsky benti á mikilvægi kennara varðandi uppeldi og kennslu barna og 

einnig á að leikurinn er mikilvægur í lífi barnsins. Hann skrifaði bók sína árið 1933 og 

eru kenningar hans í gildi enn þann dag í dag.  

 Hlutverk leikskólakennara felst í því að vera meðvitaðir um það hvernig börnin 

leika sér og hvernig þau byggja upp sjálfstraust sitt og sjálfsmynd. Starfólk leikskóla eru 

í rauninni að skapa forsendur fyrir leikjaskilyrði barnanna og hvílir því mikil ábyrgð á 

leikskólakennurum. Það kemur fyrir að leikskólakennarar, meðvitað og ómeðvitað, 

mismuni stelpum og strákum og má í því sambandi nefna það þegar svonefndir 

dótadagar eru og börnin mega koma með dót heiman frá sér á leikskólann. Í rauninni 

mega stelpur koma með allt það dót sem þær vilja en strákar lenda í því að þeir mega 

ekki koma með byssur eða sverð þar sem reglur leikskóla leyfa það ekki. Flestir 

leikskólakennarar eru sammála um það að byssur og sverð eiga ekki heima á leikskólum 

en strákarnir fara samt í þessa leiki án þessara leikfanga. Það er mikilvægt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um að mismuna ekki eftir kynjum og eins og fram 

kemur í aðalnámskrá leikskóla þarf kennarinn að vera leiðandi í mótun uppeldis barna 

(Aðalnámskrá leikskóla, 2011:22).  

Félagsmótunaraðilar hafa mikil áhrifa á þá mynd sem dregin hefur verið upp af 

kynskiptingu í leikjum barna og má þar nefna foreldra, systkini, leikskólakennara, afa 

og ömmur. Fullorðna fólkið kennir börnum hvaða viðmið og norm gilda í samfélaginu 

og meðal annars það að bleikur litur sé „stelpulitur“ og að blár litur sé „strákalitur“ og 

að þau eigi að fara eftir ákveðnum fyrirmælum og reglum um það hvernig börnin eiga 

að haga sér.  

 Maccoby benti á að það á sér stað þrýstingur á börn að þau sýni viðeigandi 

hegðun hverju sinni og hefur þetta áhrif á sjálfsmynd barna (Maccoby, 2002:55). 

Höfundur er sammála Maccoby um að börn verða fyrir miklum utanaðkomandi 

þrýstingi og að nauðsynlegt sé að vera meðvitaður um það. Við höfum mikil áhrif á 

börnin okkar sem félagsmótunaraðilar og hvernig þau þroskast og mótast með því 

uppeldi sem við veitum þeim. Börn eru alin upp á þann hátt að þau fá ýmis hlutverk 

meðal annars að vera annað hvort stelpa eða strákur sem er hlutverk sem er 

umhverfismótað alveg frá fæðingu. Samfélagið í heild sinni hefur einnig mikil áhrif á 

þróun og þroska barnsins og að börnin verða fyrir utanaðkomandi þrýstingi, eins og 

Maccoby benti á, til dæmis með reglum um hvað er „rétt“ og hvað er „rangt“. Samfélög 

eru misjöfn og mismunandi hefðir og reglur gilda í ólíkum samfélögum og 

menningarheimum sem börn búa í sem mótar þau og þroska í samræmi við það.  
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 Vygotsky benti á að maðurinn hagar sér á mismunandi hátt og tengist það oft 

mismunandi samfélögðum en hann er einn af þeim fræðimönnum sem endurspeglar 

raunveruleikann í nútíma samfélagi. (Valborg Sigurðardóttir, 1991:63). Höfundur er 

sammála Vygotsky hvað það varðar að samfélagið hefur áhrif á okkur og við högum 

okkur eins og talið er viðeigandi í okkar umhverfi. Samfélagið hefur líka áhrif á 

sjálfsmynd barna sem hinn félagalegi arfur sem kennir okkur hvernig við eigum að haga 

okkur í okkar daglega lífi. Það þarf að veita börnum tækifæri til að móta sjálfsmynd sína 

og leyfa þeim að þróa og styrkja sína hæfileika óháð kynferði.  

 Sjálfsmynd barna fer að þróast þegar þau verða eins og hálfs árs til tveggja ára. 

Kynhlutverkið endurspeglast í sjálfsmyndinni og eru það uppeldisáhrifin sem þar eru að 

verki og félagsmótunin. Um tveggja ára aldurinn getur barn yfirleitt komið með skýra 

mynd af því hvort það eru stelpa eða strákur. Alveg frá fæðingu á sér stað 

kynjamismunun og í því sambandi má nefna mismunandi liti fyrir stelpur og stráka, 

þeim eru gefin mismunandi dót sem oft tengjast væntanlegum hlutverkum þeirra sem 

fullorðinna einstaklinga, þeim er oft úthlutað mismunandi hlutverkum og verkefnum 

sem eru kynjatengd og það hefur verið margt sannað að stelpur og strákar eru alin upp á 

mismunandi hátt meðvitað og ómeðvitað bæði af foreldrum og öðrum aðilum 

samfélagsins sem koma að uppeldi barna og þar með sjálfsmynd barna varðandi 

kynhlutverk þeirra. Þannig er samfélagið og félagsmótunaraðilar áhrifavaldar á 

sjálfsmynd barna varðandi kynhlutverk þeirra bæði meðvitað og ómeðvitað.  

8.4  Samantekt á niðurstöðum 

Ingólfur Ásgeir Jóhannsson (2004) bendir á að það er mikilvægt að skilja hugtakið 

kyngervi (gender) á réttan hátt þar sem það er ekki meðfætt og skilgreining hans á 

hugtakinu er að það er hvers konar tilvísun um það hvernig kynin eigi að haga sér í 

gegnum félagsmótun og menningu (Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2004:76-78). Eins og 

fram hefur komið í ritgerðinni er gagnrýnin hugsun mikilvæg fyrir okkur því að án þess 

að ígrunda og bæta okkur getum við engu breytt og á það bæði við um starf okkar og 

viðhorf. Viðhorf okkar til samfélagsins og til barna okkar. Jafnvel heimspekingur eins 

og John Dewey benti okkur á að enginn getur sagt okkur eða öðrum hvernig við eigum 

að hugsa (Dewey, 1994:1). Samkvæmt Dewey er það markmið sem stjórnar hugsuninni. 

Það er best að gera sér grein fyrir að hugsun á sér upphaf og almenn krafa er gerð til 

barnsins að hugsa og hugsunin gerir markvissa athöfn mögulega (Dewey, 1994:10-13). 

Líta má á heimspeki John Dewey sem hinn gullna meðalveg sem við hefðum átt að fara 

eftir hvort sem það tengdist börnum okkar eða starfi. Það er einnig mikilvægt að skapa 
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gott umhverfi í leikskólum fyrir börnin og er það mikilvægt að kennarar geri sér grein 

fyrir hvenær er gott að vera hlutlaus og sleppa afskiptum og einnig er nauðsynlegt að 

vita hvenær þarf að grípa inn í og leiðbeina börnum og eins og Vygotski talaði um í 

kenningu sinni að mikilvægt er að börnin hafi markmið og að passa það að börn verði í 

góðu flæði. 

 Mat höfundar er að sjálfsmynd barna endurspeglist í leikjum barna. Við getum 

velt því fyrir okkur í hverju kynjamunur í leikjum barna birtist, hvernig sjálfsmynd 

þeirra þróast eða hvernig umhverfið mótar kynhlutverk þeirra. Persónuleikar 

einstaklinga eru misjafnir og þrátt fyrir það hvernig við erum mótuð frá fæðingu af 

foreldrum okkar þá kemur sjálfsmyndin seinna í ljós og það hvernig við viljum vera. 

Flestar fræðigreinar og rannsóknir benda til þess að kyngervi sé ekki meðfætt heldur 

mótuð frá fæðingu í gegnum samfélagið og það erum við sem berum ábyrgð á því 

hvernig við ölum börnin okkar upp. Umræðan í þjófélaginu sýnir að mikill munur er á 

kynjum á ýmsum eða flestum sviðum þrátt fyrir margar framfarir á þessu sviði til að 

minnka bilið þá en enn mikil vinna framundan til að jafnrétti kynjanna verði að 

veruleika. Samfélagið getur ekki slakað á þeirri kröfu að útrýma ójafnrétti kynjanna. 

Kvenlega hæfileika verður að virða eins og karlmannlega eiginleika kvenna og það þarf 

að virða þá hæfileika sem einstaklingar eru búnir til að ná árangri á sem flestum sviðum 

lífsins og það er leiðinlegt að þurfa að horfa upp á að kynjum sé mismunað og stundum 

finnst manni að við séum komin aftur til miðalda í jafnréttismálum og samfélagið þarf 

að byrja snemma að ala börnin okkar upp þannig að hægt sé að byggja upp samfélag þar 

sem jafnrétti kynjanna er ríkjandi. Kynjafræði er stór þáttur í lífi okkar og það er 

mikilvægt að vera meðvitaður um það og að flokka ekki börnin okkar eftir að þau 

fæðast sem stelpu eða strák. Höfundi ritgerðarinnar fannst þetta mjög áhugavert 

viðfangsefni og vonar að í framtíðinni geti hún sjálf framkvæmt rannsókn sem tengist 

kynjafræði barna og rannsakað það hvernig leikskólabörn líta á kynhlutverk sitt.  

Markmiðið með ritgerðinni og viðfangsefni hennar var að sýna fram á með 

aðstoð fræðimanna og heimspekinga hvernig samfélagið mótar okkur frá fæðingu og að 

kyngervi (gender) er ekki endilega meðfætt þrátt fyrir líffræðilegan mun á kynjum. Það 

sem skiptir mestu máli er viðhorf okkar og það hvað við gerum en einnig hvað við 

getum gert til að bæta samfélagið og mismuna ekki kynjum. Mikilvægt er að vera 

meðvitaður um það snemma að það skiptir máli hvernig við ölum börnin okkar upp því 

að börnin eru framtíð samfélagsins og mikilvægt er að gefa þeim jöfn tækifæri til að 

þroskast og njóta sín á öllum sviðum þrátt fyrir ólíkt kynferði. Þess vegna er mikilvægt 
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að leikskólakennarar séu meðvitaðir um það á hvaða hátt kynjamunur birtist í leikjum 

barna og hvaða hlutverki samfélagið spilar hvað það varðar.  

Tilgangur ritgerðarinnar var að svara rannsóknarspurningunum þremur. Fyrsta 

spurningin hljóðar svona: Er kynjamunur í leikjum barna? Þessari spurningu má svara á 

þann hátt að innihald ritgerðarinnar sýnir að kynjamunur er á leikjum barna sem að 

stórum hluta má rekja til félagsmótunar alveg frá fæðingu barna og þeirra viðmiða sem 

samfélagið sendir börnum um hvað er viðeigandi hegðun fyrir stelpur og fyrir stráka. 

Önnur rannsóknarspurningin hljóðar svona: Á hvaða hátt birtist hann í leikjum barna? 

Eins og fjallað var um í ritgerðinni þá birtist kynjamunur barna í leikjum á margvíslegan 

hátt þó að ekki sé raunhæft að alhæfa niðurstöður yfir á öll börn. Kynjamunur í leikjum 

barna birtist meðal annars á þann hátt að stelpur leika sér frekar með stelpum og öfugt. 

Stelpur leika sér frekar í skipulögðum leikjum en strákar í hasar- og ærslaleikjum. Í 

útileikjum þurfa strákar yfirleitt meira pláss en stelpur fyrir sína leiki og ekki er algengt 

að strákur og stelpa tengist vináttuböndum og verði vinir þó að það sé sem betur fer 

vissulega til. Stelpur kjósa frekar að eignast stelpu sem leikfélaga og fara í „stelpuleiki“ 

sem líkjast mjög mæðrahlutverkinu og drengir kjósa að eignast stráka sem leikfélaga og 

fara í „strákaleiki“ sem geta verið fótboltaleikur, byssuleikur eða tölvuleikur. Þriðja 

rannsóknarspurningin er svohljóðandi: Hvaða áhrif hefur samfélagið og 

félagsmótunaraðilar á sjálfsmynd barna varðandi kynhlutverk þeirra? Félagsmótun 

samfélagsins hefst strax við fæðingu barnsins og samfélagið samanstendur af mörgum 

mismunandi félagsmótunaraðilum sem hafa áhrifa á þróun og þroska barna. 

Félagsmótunaraðilar eins og foreldrar barna bera ábyrgð á því hvernig uppeldi barnið 

fær, leikskólar, grunnskólar, vinir og jafningjahópar félagsmóta líka börnin því að þau 

læra viðmið og gildi samfélagsins í gegnum samskipti við þessa aðila. Börnin læra 

samfélagsleg gildi, reglur og viðmið sem þau þurfa að fara eftir til að vera viðurkennd 

af öðrum börnum og hegða sér í samræmi við það.  
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Lokaorð 

Svörin við rannsóknarspurningunum voru á þá leið að það er kynjamunur á leikjum 

barna, leikir þeirra eru um margt ólíkir og auðkennast oft af því hvort um „stelpuleiki“ 

er að ræða eða „strákaleiki“ og samfélagið og félagsmótun er grundvallarástæðan fyrir 

því að þessi kynjamunur í leikjum barna er til staðar og birtist í mismunandi myndum. 

Rannsóknir fræðimanna studdu þessar niðurstöður. Kenningar fræðimanna um leiki 

barna og hugmyndir heimspekinga eru samhljóma varðandi það að það skiptir miklu 

máli að börn geti byggt upp sjálfsmynd sína á eðlilegan hátt og fái faglegan stuðning til 

þess ef þess er þörf. Höfundur ritgerðarinnar vonar að þessi ritgerð geti hjálpað 

leikskólakennurum við að skoða umhverfismótun/félagsmótun frá ýmsum sjónarhornum 

eða horft á hana með mismunandi „linsum“. Það er mikilvægt að félagsmótunaraðilar 

séu meðvitaðir um það hvað mótar kyngervi (gender) barna og allir séu meðvitaðir um 

að það er hægt að hafa jákvæð áhrif á kynjamun til dæmis með meðvituðu uppeldi sem 

stuðlar að jafnrétti kynjanna og beinist að því að ala stelpur og stráka upp á 

sambærilegan hátt. Það er alltaf hægt að gera betur og það er hlutverk okkar sem 

foreldra, kennara eða hlutlausra einstaklinga að stuðla að því. Samfélag okkar 

samanstendur af okkur öllum, fullorðnum og börnum.  

Kynjafræði (kynhlutverk, kyngervi) er faggrein sem ég hef mikinn áhuga á. Sem 

starfandi leiðbeinandi í leikskóla hef ég oft séð hvernig börn skipta sér í leiki en þó ekki 

alltaf kynskipt. Það kom fyrir að höfundur varð vitni að því þegar vináttutengsl 

mynduðust milli barna í leik. Þegar ég hóf að kynna mér rannsóknir og skrif 

fræðimanna og hugmyndir heimspekinga, með öflun heimilda fyrir þessa ritgerð, gerði 

ég mér fyrst grein fyrir því hversu víða kynjafræði endurspeglast í lífi okkar í formi hins 

félagslega arfs sem fylgir okkur. Í ritgerðinni kemur fram að í rauninni er okkur skipt í 

tvo flokka frá fæðingu, við erum aðgreind í stelpuheim og strákaheim. Skilaboð 

samfélagsins eru síðan á þá leið að við eigum að haga okkur samkvæmt félagslegum 

arfi okkar og kynhlutverki. Þeir sem fara út fyrir þennan ramma sem við fæðumst inn í 

og velja sér aðrar leiðir þurfa annað hvort að aðlagast samfélaginu eða vera flokkuð sem 

„öðruvísi“. Við þurfum að læra að virða ákvarðanir annarra og virða einstaklinga eins 

og þeir eru, sérstaklega foreldrar, grunnskólakennarar, leikskólakennarar og aðrir sem 

kom að uppeldi barna.  

Ritgerð þessi getur þjónað því hlutverki að vera upplýsingagrunnur fyrir þá sem 

hafa áhuga á kynjamun og kynhlutverkum barna í leikjum eða kynjafræði almennt. 

Foreldrar og leikskólakennarar framtíðarinnar þurfa að vera meðvituð um og á 
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varðbergi að koma eins fram við stelpur og stráka, eins og mögulegt er, og veita þeim 

sambærilegt uppeldi. Það er ýmislegt fleira í kynjafræðum sem áhugavert væri að 

skoða. Það er mat höfundar að það sé uppeldið sem sé kjarninn í þessu viðfangsefni og 

þess vegna er mikilvægt að breyta uppeldisháttum til að jafnrétti náist einhvern tíman 

fyrir þau í samfélagi okkar. Ábyrgð á uppeldi barna liggur fyrst og fremst hjá foreldrum 

þeirra en síðan taka leikskólakennarar, grunnskólakennarar, vinir og jafningjahópar 

einnig við þeirri ábyrgð að barnið fái að þroskast í heilbrigðu uppeldisumhverfi til að 

getað notið sín sem einstaklingur. Við þurfum að virða val og áhugamál barna okkar, 

þrátt fyrir að stundum líki okkur ekki við það. Leikir barna tengjast ekki alltaf kyni 

þeirra né kynhlutverki heldur mun frekar persónuleika barnsins sem við eigum að virða 

og styðja til að þau nái að blómstra og láta hæfileika sína njóta sín. Það þarf að veita 

börnum frelsi til að prófa sig áfram á ólíkum sviðum óháð kynhlutverki eða öðrum 

félagslegum óbeinum þvingunum sem kunna að vera til staðar. Við þurfum einnig að 

æfa okkur í að beita gagnrýnni hugsun þannig að við getum hugsað út fyrir rammann og 

föllum ekki í þann farveg að hugsa „hún getur þetta ekki af því að hún er stelpa“ eða 

„hann getur þetta af því að hann er strákur“ landi og þjóð til heilla.  
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