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Útdráttur 
 
Þessi heimildaritgerð er skrifuð af leikskólakennara sem hefur langa 

starfsreynslu en áttar sig á því að þær leiðir sem hún hefur verið að nota til að 

mennta börn til jafnréttis hafa ekki haft tilætluð áhrif. Ritgerðin tekur mið af 

þessu og í henni er staða kynjanna í samfélaginu skoðuð út frá jafnréttis-

lögum. Síðan er fjallað um þá þætti í starfi leikskólans sem koma í veg fyrir að 

markmiðum sé náð. Horft er til annarra leiða en þeirra sem nú eru notaðar til 

að uppfylla markmið um jafna stöðu kvenna og karla í samfélaginu. Í lok 

ritgerðarinnar verður fjallað um þann þátt sem skiptir hvað mestu máli 

varðandi uppeldi til jafnréttis, en það er menntun kennara.  
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1. Inngangur 

Dóttir mín, sem er 22 ára háskólanemi, kom einn daginn til mín og bað mig að 

lesa yfir grein sem hún var að skrifa fyrir blað háskólastúdenta, Verðanda. 

Greinin var mjög ögrandi en í henni benti dóttir mín á að til þess að hún gæti 

hugsað sér að eignast börn í framtíðinni, jafnframt því að nýta menntun sína 

til að ná langt á vinnumarkaði, þyrfti sá maður sem hún eignaðist börn með 

að sinna uppeldi þeirra og axla ábyrgð á heimilishaldi til jafns á við hana. 

Dóttir mín var mjög efins um að slíkt mannsefni væri að finna og nefndi það í 

greininni að sennilega væri bara best að sleppa því að eignast börn. Þar sem 

ég er að komast á ömmualdur og var farin að horfa til þess tíma með gleði 

brá mér nokkuð. 

Grein dóttur minnar var ekki  síður umhugsunarefni fyrir leikskólakennara  

eins og mig sem hefur lengi unnið á gólfinu og alltaf talið sig vera að sinna 

uppeldi til jafnréttis. Greinin vakti áhuga minn á því að kanna hvernig staðan 

væri í dag varðandi jafnrétti kynjanna og ekki síst hvaða þættir í menntun 

barna til jafnréttis hafa áhrif. Einnig langaði mig að komast að því hvort aðrar 

leiðir en þær sem nú eru farnar séu vænlegri til árangurs. Mín leið virðist ekki 

hafa dugað.  

Rannsóknarspurning þessarar heimildaritgerðar er: Hvaða þættir hafa áhrif á 

uppeldi og menntun leikskólabarna til jafnréttis? Til að svara 

rannsóknarspurningunni er fyrst fjallað um lögbundið jafnrétti hér á landi og 

hvert markmið jafnréttis á að vera samkvæmt því. Þá verður farið yfir hvaða 

leiðir eru farnar í leikskólum samkvæmt Aðalnámskrá til að mennta til 

jafnréttis. Staða jafnréttismála á Íslandi í dag verður reifuð eins og hún er 

samkvæmt skýrslu sem unnin var fyrir Forsætisráðuneytið árið 2002. Fjallað 

er um rannsóknir sem gerðar hafa verið til að kanna hvar skóinn kreppir í 

þessum málum. Að síðustu verður fjallað um kennaramenntun að teknu tilliti 

til menntunar til jafnréttis. 
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2. Hvað er jafnrétti? 

Hvað er jafnrétti er mikilvægasta spurningin sem kennarar þurfa að spyrja sig 

til að geta sinnt menntun til jafnréttis. Spurningunni er hér svarað með því að 

vísa í lög nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Markmið 

laganna er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og 

karla og jafna stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins (Lög nr. 96/2000). 

Jafnrétti er lögbundin réttur einstaklinga til að njóta eigin getu og ekki síst til 

að þroska hæfileika sína og nýta þá á öllum sviðum samfélagsins, án tillits til 

kynferðis. Í 19. gr. laga nr. 96/2000 er kveðið á um að á öllum skólastigum 

skuli veita fræðslu um jafnréttismál. Einnig ber kennurum að búa bæði kynin 

jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu, fjölskyldulífi og atvinnulífi (Lög nr. 

96/2000). Þessi grein laganna setur mikla ábyrgð á herðar þeirra sem vinna 

að uppeldi og menntun leikskólabarna, því eins og Guðný Guðbjörnsdóttir 

(1994) segir, þá fara börn að líta á sig sem stráka og stelpur á aldrinum 2 - 3 

ára. Þá strax, á leikskólaaldri, eru þau farin að æfa og læra hegðun sem talin 

er tilheyra kynjunum.  

Mikilvægi þess að unnið sé eftir lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan 

rétt kvenna og karla strax í leikskóla kemur einnig fram í tilmælum UNICEF 

(2006) til ríkisstjórna og þeirra sem láta sig menntun og jafnrétti varða. 

Þessum aðilum er bent á að fyrstu ár barnsins séu þau mikilvægustu þegar 

horft er til þroska þeirra. Einnig er þeim tilmælum beint til sömu aðila að huga 

þurfi að jafnrétti kynja allt frá frumbernsku (UNICEF, 2006). Alþingi hefur líka 

staðfest samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins og þar 

skuldbindur íslenskt samfélag sig til að leggja grunn að jafnrétti kynjanna 

(Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna,1997). 

Til að skólinn geti veitt menntun með það að markmiði að jafna stöðu 

kynjanna á öllum sviðum samfélagsins skiptir höfuðmáli að kennarar hafi 

þekkingu á þeim þáttum sem valda kynjamisrétti og í hvaða formi það birtist. 

Þórdís Þórðardóttir (2005:37) telur þetta skipta máli fyrir kennara að því 

markmiði gefnu að þeir eigi að mennta börn til virkrar þátttöku í 

lýðræðisþjóðfélagi. 
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 Einn af þeim þáttum sem mikilvægt er að þeir hafi þekkingu á er 

valdamisræmið í samfélaginu (Þórdís Þórðardóttir, 2005:37). Þetta er 

mikilvægt og byggir það á hugmyndafræði Dewey (2000) um að börn læra 

með því að vera þátttakendur í því samfélagi sem þau alast upp í. Þar öðlast 

þau reynslu sem er grunnur þess að þau öðlist þekkingu á lífinu og á þessari 

reynslu byggir menntun þeirra og þekking. 

Vegna þess að börn öðlast þekkingu í gegnum reynslu sína með því að vera 

þátttakendur í samfélaginu er mjög mikilvægt að kennarar viti hver staðan er í 

dag. Þetta er mikilvægt vegna þess að til að hægt sé að laga starf skóla að 

því markmiði að mennta til jafnréttis þurfa kennarar að vita að hverju skuli 

stefnt með menntun barnanna til að þau verði eins og segir í Aðalnámskrá 

(1999) virkir, ábyrgir og sjálfstæðir þátttakendur í lýðræðisþjóðfélagi. 

3. Staða kvenna og karla í samfélaginu 

Sú reynsla sem börn fá varðandi stöðu kynjanna í samfélaginu í dag kemur 

meðal annars fram í skýrslu sem Forsætisráðuneytið lét vinna árið 2002 og 

kom út árið 2004. Skýrslan hefur yfirskriftina Efnahagsleg völd kvenna. 

Skýrslan byggir á launakönnun sem gerð var árið 2002 og einnig var gerð 

viðhorfskönnun meðal landsmanna til að kanna viðhorf þeirra til 

jafnréttismála. Markmið skýrslunnar  var að kortleggja á hvaða sviðum 

samfélagsins ójafnrétti kemur fram. Í skýrslunni er einnig bent á leiðir til 

úrbóta sem talið er að vinna þurfi að til að jafna stöðu kvenna og karla.    

Í skýrslunni um Efnahagsleg völd kvenna (2004)  kemur fram, að  laun 

kvenna eru 28% lægri en laun karla fyrir jafn langan vinnudag. Karlar eru í 

meirihluta þeirra sem fara með stjórn fyrirtækja og eru karlar í 80% prósent 

tilfella forstöðumenn ríkisstofnana og ráðuneyta. Það kemur einnig fram í 

skýrslunni að konur bera meiri ábyrgð á heimilishaldi en karlar og á það 

einnig við þegar kemur að uppeldi barna (Efnahagsleg völd kvenna, 2004).  
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Í skýrslunni er bent á að ein leið til að draga úr launamun kynjanna sé að 

draga úr hólfaskiptingu á vinnumarkaði eftir kyni. Skýrsluhöfundar benda á, 

að til að það geti orðið þurfi námsval kynjanna að verða minna kynbundið. 

Enn fremur er bent á að nauðsynlegt sé að vinna gegn gömlum viðhorfum um 

ólík hlutverk og stöðu kynjanna. Skýrsluhöfundar telja að sú tilhneiging kynja 

að velja sér námsleiði samkvæmt kynjaímyndum sé einn af þeim þáttum sem 

eigi mikinn þátt í að viðhalda ójafnrétti. Bent er á að ein leið til úrbóta sé að 

vinna gegn kynbundnu námsvali strax í grunnskóla (Efnahagsleg völd 

kvenna, 2004). Kynbundið námsval kemur berlega í ljós ef tölur um hlutfall 

kynja eftir deildum í Háskóla Íslands frá árinu 2005 er skoðaðar. Það ár voru 

nýnemar í verkfræðideild 204 og af þeim voru 176 karlar og 72 konur. Í 

hjúkrunarfræðideild voru 168 nýnemar, þar af voru 6 karlar og 162 konur 

(Nemendur í Háskóla Íslands 2005).  

Skýrslan um efnahagsleg völd kvenna (2004) gefur tilefni til að álykta að 

mikla vinnu þurfi að leggja í að mennta börn til jafnréttis. Þetta er ályktun sem 

dregin er af þeirri forsendu jafnréttis að bæði kynin eigi að vera jafn virk í 

samfélaginu, innan fjölskyldunnar og á vettvangi atvinnulífsins eins og segir í 

lögum nr.96/2000. Það vekur athygli að skýrsluhöfundar nefna skólann til 

sögunnar þegar kemur að námsvali en ekki þegar kemur að því að karlar og 

konur skipti með sér ábyrgð á umönnun barna og vinnu á heimilum. Því er 

vert að horfa til spurningar sem Guðný Guðbjörnsdóttir (2007:50) setur fram 

um það hvort námskrár og lög taki aðeins mið að atvinnulífinu, sem verði til 

þess að menntun sem tekur mið af heimilisstörfum og foreldraskyldunni verði 

útundan.  

Í stefnumótun um menntun er nauðsynlegt að fram komi sú pólitíska áhersla 

sem lög nr. 96/2000 kveða á um (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007). Sú pólitíska 

áhersla sem menntun leikskólabarna tekur mið af er að finna í Aðalnámskrá 

leikskóla frá 1999 sem byggir á lögum um leikskóla nr. 79/1994. 
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4. Aðalnámskrá og uppeldi til jafnréttis 

Í lögum um leikskóla nr.79/1994 kemur fram að menntamálaráðuneytið mótar 

uppeldisstefnu leikskóla. Það sinnir þróunar- og tilraunastarfi, mati á 

uppeldisstarfi leikskóla og er stjórnendum þeirra til ráðuneytis um 

starfsemina. Í sömu lögum er kveðið á um að í Aðalnámskrá skuli koma fram 

uppeldis- og menntunarhlutverk leikskólans  (Lög nr.79/1994).  

Andri Ísaksson (1983) segir að tilgangur námskrár sé að vera kerfisbundin 

áætlun um hvernig er lært og hvernig er kennt á árangursríkan hátt. Hún á að 

vera vinnugagn og stuðningstæki kennara í starfi (Andri Ísaksson, 1983:26). 

Það þarf að koma skýrt fram í námskrá að hverju á að stefna með menntun 

barna. Markmiðin eiga að taka mið af því að jafna stöðu kvenna og karla í 

samræmi við lög nr. 96/2000 og einnig þurfa að koma fram hvaða leiðir eigi 

að fara til að ná markmiðunum.  

Eitt af markmiðum Aðalnámskrár (1999) er að lagður sé grundvöllur að því að 

börn verði sjálfstæðir, hugsandi, virkir og ábyrgir þátttakendur í 

lýðræðisþjófélagi (Aðalnámskrá, 1999).  Þjóðfélagi sem byggir meðal annars 

á lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt kynjanna á öllum sviðum 

samfélagsins. Leið leikskólans til að stuðla að jafnrétti er eins og segir í 

Aðalnámskrá (1999)  gert með því að efla siðferðisþroska þeirra. Í 

námskránni segir, að með því að efla siðferðisþroska barna eflist 

jafnréttisvitund þeirra og það stuðlar að því að börnin njóti sín óháð kynferði. 

Það er mjög mikilvægt að hugað sé að uppeldi til jafnréttis í leikskólum því 

eins og bent er á í skýrslu UNICEF (2006) þá eru fyrstu ár barnsins þau 

mikilvægustu þegar kemur að því að leggja grunn að því að jafna rétt þeirra í 

hvívetna. Einnig er bent á að mikilvægi þess að strax í frumbernsku sé unnið 

að því að rjúfa vítahring staðalímynda kynjanna með það að markmið að 

draga úr kynjamisrétti (UNICEF, 2006).   

Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) telur að löggjafinn ætti að orða það skýrar í 

menntakafla jafnréttislaganna að hverju á að stefna. Einnig þarf stefna 

stjórnvalda að koma fram með afmarkaðri hætti í grunn- og  
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framhaldsskólalögum (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:55). Þetta ekki síst er 

nauðsynlegt vegna þess að þrátt fyrir fjölda kvenkennara endurspeglar 

skólinn kynjað þjóðfélag þar sem karlar hafa völdin (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2007:19). 

Það er ekki aðeins vegna fjölda kvenkennara sem skólinn endurspeglar 

kynjað þjóðfélag heldur líka eins og MacNaughton (2000) segir þá er 

goðsögnin um líffræðilegan mun kynjanna til þess fallin að menntun til 

jafnréttis í skólum skili ekki árangri (MacNaughton, 2000:234). Áhrif 

goðsagnarinnar um líffræðilegan mun kynjanna hindrar menntun til jafnréttis 

vegna þess að hún hefur áhrif á  viðhorf og gildi kennarar sem koma fram í 

framkomu þeirra og hegðun í samskiptum við börnin.  

5. Goðsögnin um líffræðilegan mun kynjanna 

Goðsögnin um líffræðilegan mun kynjanna byggir á  hugmyndum um 

eðlishyggju. Hugmyndin er  eins og segir í Kynjamyndir í leikskólastarfi (2005) 

kenning sem gerir ráð fyrir því að kynjamismunur sé áskapaður og 

eðlislægur. Eðlishyggjan byggir á ævafornri hugmynd um andstætt eðli 

kvenna og karla og hún  gerir ráð fyrir því að kynin búi yfir ólíkum tilfinningum 

og sálfræðilegum eiginleikum (Kynjamyndir í leikskólastarfi, 2005:241). 

Hugmyndafræði eðlishyggju er ekki til þess fallin að stuðla að menntun til 

jafnréttis því eðlishyggja gerir ráð fyrir að líffræðilegur munur sé á kynjunum 

sem ekki sé hægt að breyta. Því er vert að huga að því að Rogoff (2003) 

segir að líffræðilegur munur kynja sé fólgin í því að konur ganga með og fæði 

börn. Hún segir jafnframt að það sé síðan undir samfélaginu og þeirri 

menningu sem við lifum í hvort og hvernig við tökum á þessum kynjamun 

(Rogoff, 2003:71,181). Íslenskt samfélag hefur tekið á þessum líffræðilega 

mun með því að setja lög nr. 95/2000 um fæðingarorlof. Markmið þessara 

laga er að gera körlum og konum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf 

(Lög nr.95/2000).  
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Kennarar sem eiga að vinna að uppeldi til jafnréttis þurfa að skoða hug sinn 

varðandi það hvort vinna þeirra og kennsla barna taki mið af goðsögninni um 

líffræðilegan mun kynjanna. Það er mikilvægt vegna þess að kennarar hafa 

mikil áhrif á kynjamun og kynjaímyndir með viðhorfum sínum sem kemur fram 

í ólíkri hegðun gagnvart kynjunum. Kynímyndir eru, eins og  segir í 

Kynjamyndir í leikskólastarfi (2005), hugmyndir samfélagsins um hvað það er 

að vera kona eða karl, hvernig kynin eiga að hegða sér, hvernig þau eiga að 

líta út, hvað þau eiga og mega gera. Kynímyndir eru hluti af sjálfsmynd barna 

og í gegnum þær skilgreina þau sig sem manneskjur (Kynjamyndir í 

leikskólastarfi, 2005:242). 

 Þetta leiddi rannsókn sem  Martin (1998) gerði í leikskólum í ljós. Kennarar  

eiga þátt í kynjamótun barna vegna viðtekinna viðhorfa samfélagsins sem 

byggja á goðsögn um líffræðilegan mun kynjanna (Martin, 1998). Áhrifin 

koma í ljós þegar viðhorf kennara eru skoðuð og birtast þau í framkomu 

þeirra og hegðun gagnvart börnunum og kemur þessi þáttur berlega í ljós í  

duldu og óskráðu  námskránni.  

6. Dulda og óskráða námskráin 

Samkvæmt skilgreiningu Haralambos (1991) felur  dulda námskráin í sér 

þætti sem nemendur læra í gegnum reynslu sem þeir fá með því að vera 

þátttakendur í  skólastarfi sem oft er í andstöðu við það sem hin  opinbera 

námskrá kveður á  um (Haralambos, 1991). 

Martin (1998) komst að því að það eru aðallega fimm þættir í duldu og 

óskráðu  námskránni sem leiða til þess að börn sem hafa sömu líkamlegu 

færni og hreyfigetu eru vegna viðhorfa og framkomu starfsfólks mótað í stelpu 

og stráka færni. Þeir fimm þættir sem viðhorf og framkoma kennara hafa áhrif 

á og leiða til þess að festa kynímyndir í sessi hjá börnunum eru samkvæmt 

rannsókn Martin (1998) formleg eða afslöppuð hegðun, raddbeiting, líkamleg 

stjórnun, líkamleg samskipti milli kennara og barna, líkamleg samskipti milli 

barna og klæðnaður (Martin 1998). 
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Hér verða þrír að þessum fimm þáttum skoðaðir og eru það þeir þættir sem 

snúa að því með hvaða hætti kennarar viðhalda staðalímyndum. 

6.1 Formleg eða frjáls hegðun 

Skilgreining Martin (1998) á formlegri hegðun í leikskólum er þegar börnin 

eiga að rétta upp hendi, sitja kyrr á rassinum, sitja upprétt, halda fyrir 

munninn þegar þau hnerra, ekki liggja eða standa í samverustundum og að 

þau sitja rétt á stólum. Frjáls hegðun felur í sér, að skríða á gólfinu, að öskra, 

að liggja á gólfinu og að hlaupa á deildinni eða göngum. Frjáls hegðun eins 

og hér er lýst er yfirleitt bönnuð á leikskólum og er heldur ekki talin vera 

viðeigandi hegðun í samfélaginu (Martin, 1998). 

Rannsókn Martin (1998) leiddi í ljós að strákum var leyfð frjáls hegðun og 

voru frekar hvattir til hennar en lattir. Stelpum var aftur á móti stýrt af 

kennurum í leiki, sem fólu í sér formlega hegðun. Þessi munur kom berlega í 

ljós bæði í samverustundum og í frjálsa leiknum. Einnig kom í ljós að val 

barnanna er mjög kynbundið sem einnig hafði áhrif á það hvort leikur þeirra 

fól í sér formlega eða frjálsa hegðun. Þetta kom fram á þeim tímum í 

dagskipulagi leikskólans þegar börnin voru í frjálsum leik. Drengirnir léku með 

kubba, í sullleikjum, þeir léku súperhetjur, voru í bílaleik á gólfinu og máluðu 

standandi við trönur. Allt eru þetta leikir sem gefa tilefni til frjálsrar hegðunar. 

Stelpurnar voru frekar í leikjum sem fólu í sér formlega hegðun. Þær léku sér 

með dúkkur sitjandi í stólum, þær léku hlutverkaleiki standandi eða sitjandi, 

þær sátu við borð þar sem þær lituðu og föndruðu, þær sátu og lásu bækur. 

 Martin (1998) segir að rannsóknin sýni ekki af hverju strákar fá að hreyfa sig 

meira en stelpur. En hún leiddi hins vegar í ljós að kennarar hvetja og ýti 

undir það að  stelpur velji borðleiki eða aðra þá leiki sem fela í sér formlega 

hegðun. Kennarar gerðu hins vegar sjaldan tilraun til að beina strákum í leiki 

sem gerðu þær kröfur til þeirra að þeir þyrftu að hegða sér á formlegan hátt 

(Martin,1998:501-503). 
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6.2 Raddbeiting 

Ögun á raddbeitingu var annar þáttur sem Martin (1998) skoðaði og komst 

hún að því að stúlkum var þrisvar sinnum oftar sagt að hafa hljóð en strákum. 

Þetta kom henni á óvart vegna þess að leikir strákanna voru yfirleitt 

hávaðasamari en stelpnanna. Stelpum var sagt að hafa hljóð eða að 

endurtaka það sem þær höfðu sagt með fallegri rödd. Þegar drengjum var 

sagt að hafa hljóð var það venjulega sagt við hóp af drengjum og þeim þá 

aðeins sagt að hafa lægra.  

Með því að kenna stelpum á þennan hátt að temja raddbeitningu segir Martin 

(1998) að leikur stelpnanna breytist þannig að hann gefi þeim ekki tækifæri á 

frjálsri hegðun. Þetta er vegna þess að margir leikir sem hafa í för með sér 

frjálsa hegðun kalli einnig  á að sterk rödd sé notuð.  Þessi ögun á 

raddbeitingu stelpna leiðir einnig til  þess að þær fara að hvíslast á. Martin 

(1998) bendir á að almennt sé litið svo hegðunina að hvíslast á, sem eðlilega 

hegðun kvenna, sem þær noti meðal annars þegar þær segja hvor annarri 

kjaftasögur.  

Annað sem kom í ljós varðandi raddbeitingu baranna í rannsókninni var að 

stelpum var sagt að leysa vandamál sem upp komu í rólegheitunum og í sátt 

og samlyndi. Það sama átti einnig við um drengi en þeim var ekki ætlað að 

leysa sín mál i sátt og samlyndi, heldur var þeim bara sagt að leysa þau 

(Martin, 1998:503-505). 

6.3 Fyrirmæli 

Kennarar gefa börnum mikið af fyrirmælum um hvernig þau eigi að hegða sér. 

Martin (1998) segir að drengir fá þessi fyrirmæli frekar en stúlkur. Það kom í 

ljós í rannsókninni að drengir hlýddu fyrirmælunum í 48% tilfella en stúlkur í 

80% tilfella. Það kom líka fram munur á því hvernig fyrirmælin voru gefin, 

Drengjum var sagt að hætta að gera hluti til að koma í veg fyrir ákveðna 

óæskilega hegðun en þeim var ekki sagt hvað þeir ættu að gera í staðinn. 

Þeir fengu fyrirmælin; hættu að henda, hættu að hoppa og hættu að klappa.  
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Fyrirmæli sem beint var til stúlkna voru með öðrum hætti en til stráka að því 

leyti að stelpum var ætlað að breyta hegðun sinni. Fyrirmælin voru meðal 

annars þessi; talaðu við hana, ekki hrópa, sittu hérna, týndu þetta upp, 

passaðu þig, vertu góð, láttu mig fá þetta og settu þetta niður hérna.  

Martin (1998) telur að þessi mismunur á fyrirmælum til stráka og stelpna leiði 

til þess að strákar hafa meiri möguleika að framkvæma hluti að eigin 

frumkvæði  eftir að þeir höfðu hætt þeirri hegðun  sem þeir höfðu fengið 

fyrirmæli um að hætt, að viðhafa. Stelpur höfðu aftur á móti ekki neitt  val, 

þeim var stýrt, með því að þeim var sagt hvar og hvernig þær ættu að gera 

hlutina (Martin, 1998:505-506).  

6.4 Líkamleg samskipti kennara og barna 

Rannsókn Martin (1998) leiddi einnig í ljós að kennarar notuðu líka líkamlega 

stjórnun til að koma í veg fyrir óæskilega hegðun hjá börnunum. Þetta kom 

fram þegar börnin voru að brjóta reglu eins og þá að hlaupa ekki inn á 

deildinni, þá  var tekið á því með líkamsbeitingu. Kennarar notuðu í þessum 

tilfellum líkamlegt vald sitt til að hindra það að börnin væru að hlaupa. 

Líkamlegu valdi var líka beitt þegar börnin voru ekki að veita því athygli sem 

kennarar voru að segja, þá var höfði barnanna snúið þannig að kennarar 

næðu augnsambandi við þau. Þessi tegund stjórnunar var í 94% tilfella beitt 

við stráka. Martin (1998) færir fyrir því rök að þetta leiði til þess að drengir 

verði árásargjarnir og einnig að hegðun þeirra verði til þess að trufla starfið. 

Stúlkur lærðu hins vegar samkvæmt rannsókninni að vera stilltar, litlar og 

líkamlega heftar (Martin, 1998).  

Í rannsókn Martin (1998) kemur mjög skýrt fram hvernig dulda og óskráða  

námskráin stuðlar að því að viðhalda kynímyndum samfélagsins og er það að 

stórum hluta vegna þeirra viðhorfa kennarar sem taka mið af staðaímyndum 

samfélagsins. Viðhorf þeirra koma fram í hegðun þeirra og framkomu í 

samskiptum við börnin. Menning hefur einnig áhrif á það hvernig börn læra 

það hvernig kynin eiga að hegða sér. Því er menning einn af þeim þáttum 

sem vert er að skoða þegar kemur að menntun sem á að leiða til jafnréttis. 
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7. Menning 

Menning samfélagsins samanstendur af viðmiðum og gildum sem stýra 

hegðun okkar og sjálfsmynd. Börn eru mótuð af því samfélagi sem þau 

fæðast inn í og stýrist sú mótun meðal annars af menningu þess.  

Félagslegar mótunarkenningar gera ráð fyrir eins og segir í Kynjamyndir í 

leikskólastarfi (2005) að kyngervi og kynhlutverk séu mótuð af menningu, 

samfélaglegum gildum og lífsstíl sem hópar í samfélaginu tileinka sér. 

(Kynjamyndir í leikskólastarfi, 2005:241).   

 Cassario (2005) segir  að þrátt fyrir að börn læri þau viðmið og gildi sem 

samfélagið byggir á innan fjölskyldna sinna þá séu það aðrir þættir sem hafa 

viðtækari áhrif á það hvernig þau læra hegðun. Þeir þættir sem eru helsta 

uppspretta táknrænnar menningar barna eru fjölmiðlar, goðsögur og 

barnabókmenntir (Cassario, 2005:116). Barnabækur, sögur og ævintýri skipa 

stóran sess í menntun leikskólabarna og eru þær hluti af námsefni leikskóla 

eins og kemur fram í Aðalnámskrá. Þar segir að bækur séu ómissandi þáttur í 

starfinu, bæði til málörvunar og til að miðla fróðleik og reynslu (Aðalnámskrá, 

1999).  

Íslendingar eru bókaþjóð og bækur eiga stóran þátt í að móta menningu 

samfélagsins. Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir (2006) segir að fjölbreytt 

viðfangsefni barnabóka séu til þess fallin að auka þekkingu barna á 

heiminum, ýta undir ímyndunarafl þeirra og gefa börnunum góðar hugmyndir 

sem skili sér í leik þeirra (Anna Þorbjörg Ingólfsdóttir, 2006:22). Þar sem 

bækur eru námsefni leikskóla er mikilvægt að kennarar líti til þess hvað áhrif  

þær hafa á upplifun barna þegar kemur að staðalímyndum.  

Bækur og sögupersónur bóka eru oftar en ekki til þess fallnar að viðhalda 

kynímyndum. Þetta kemur fram í rannsókn sem Þórdís Þórðardóttir (2007) 

gerði. Rannsókn hennar leiddi í ljós að menningarlæsi barna sé kynbundið.  
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Börn nota upplýsingar sem þau öðlast úr bókum í leik og þau samsama sig 

við persónur bókanna. Það er mikilvægt að kennarar hafi það í huga þegar 

bækur eru lesnar fyrir börn hvaða skilaboð þær gefa börnum um stöðu 

kynjanna. Börnin vita hvað er kvenlegt og hvað karlmannlegt og þau nota 

þessa þekkingu á barnaefni í samræðum og öðrum athöfnum í leikskólanum 

(Þórdís Þórðardóttir, 2007:767).  

Latibær er vinsælt menningartengt efni sem börn eru mjög hrifin af. Þegar 

það er skoðað í tengslum við kynímyndir barna og sem þátt í því að mennta 

þau til jafnréttis þá er nauðsynlegt að kennarar geri sér grein fyrir því hvernig 

börnin upplifa þær persónur sem eru í aðalhlutverki í Latabæ og þá með tilliti 

til hvaða reynslu og þekkingar það leiðir. Því er vert fyrir kennara að hafa í 

huga, það sem Þórdís Þórðardóttir (2007) komst að i sinni rannsókn, varðandi 

persónur Latabæjar, að í augum barnanna er Íþróttaálfurinn tákngervingur 

heilbrigða karlsins en Solla stirða er aftur á móti ekki hálfdrættingur á við 

hann (Þórdís Þórðardóttir, 2007:762)  

Það skiptir máli hvaða efni er lesið fyrir börn vegna þess að börn nota 

þekkingu sína á menningartengdu efni til að skilgreina sig sem stelpur og 

stráka. Þau nota þessa þekkingu í leiknum þar sem þau öðlast menntun en 

samkvæmt Aðalnámskrá (1999) er leikur barna þeirra náms- og þroskaleið. 

Annar og ekki síður mikilvægur þáttur menningar er tungumálið. 

8. Tungumálið 

Tungumálið er eins og segir í Aðalnámskrá (1999) mikilvægt tæki til 

boðskipta. Í rannsókn Martin (1998) um duldu og óskráðu námsskránna kom 

fram að kennarar nota tungumálið til að stýra hegðun barna og með því  hafa 

þeir áhrif á kynjaímyndir þeirra. Kennararnir  notuðu tungumálið á ólíkan hátt 

við börnin og stýrðist notkunin af kyni barnanna, strákar fengu bein fyrirmæli 

um að gera hluti og við þá var orðið “hættu” notað en stelpur fengu fyrirmæli 

eins og “vertu nú góð”  (Martin,1998).  
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Börnin nota líka tungumálið til að læra kynhegðun sem þau öðlast þekkingu á 

fyrir tilstilli menningar, til að samsama sig kynhlutverki kvenna og karla. Þess 

vegna er mikilvægt fyrir kennara geri sér grein fyrir því hvaða áhrif tungumálið 

og notkun þess í leikskólastarfi hefur þegar horft er til menntunnar til jafnréttis. 

Orðræðan sem viðhöfð er á leikskólum skiptir máli vegna þess að hún hefur 

áhrif á það hvernig börn nota tungumálið til að læra og æfa kynhegðun sem 

byggir á þeim staðalímyndum sem þau upplifa í gegnum reynslu sína af 

menningu samfélagsins. Sem dæmi um þennan þátt er rannsókn Þórdísar 

Þórðardóttur (2007)  sem leiddi meðal annars  í ljós að orðræða barna um 

persónur Latabæjar er lituð af kynjamisrétti. Solla stirða er lítil og stirð stúlka 

sem þarf að æfa sig mikið til að verða góð. Íþróttaálfurinn er stór og sterkur 

karl sem bjargar öllu (Þórdís Þórðardóttir, 2007).  

MacNaughton (2000) segir að þar sem börn æfa og læra kynhlutverk í 

samskiptum við aðra sé ein leiðin til að breyta staðalímyndum þeim sem þau 

upplifa í gegnum menningu sú að hafa bein áhrif á samskipti, bæði á milli 

barnanna og milli fullorðinna og barna. Þess vegna þurfa kennarar  að vita 

hvernig börnin nota tungumálið til að læra kynhegðun. Kennarar þurfa að 

hlusta á börnin til að vita hvernig þau nota menningar tengt efni til að læra 

kynhlutverk Kennarar þurfa að nota þá vitneskju sem þeir fá með því að 

hlusta á börnin til að  ræða við þau um kynjaímyndir þær sem þau upplifa í 

umhverfi sínu með það að markmiði að vinna gegn þeim  staðalímyndum, 

sem þau nota í leik og starfi til að læra kynhegðun. Þannig  er hægt að breyta 

viðhorfum þeirra, með því að benda þeim á að aðrar leiðir séu færar fyrir þau  

en þær sem taldar eru hefðbundnar í samfélaginu (MacNaughton, 2000). 

Kennarar þurfa að ræða við börnin um hvað það er að vera stelpa og hvað er 

að vera strákur en það ekki síst mikilvægt að kennarar trúi sjálfir og kenni 

börnunum þau sannindi að  það sé á færi allra barna að verða stór, sterkur, 

og klár íþróttaálfur.  
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9. Hvað þarf að gera? 

Það eru margir þættir sem spila saman þegar kemur að því að mennta börn til 

jafnréttis og eins og fram kemur í rannsókn sem Sigurd Brentsen (1984) 

gerði. Þar kemur fram að kennarar hefðu viljað hafa áhrif á hegðun barna 

með tilliti til jafnréttis en þá skorti skilvirkar leiðir til að takast á við það. 

Brentsen (1983:16) tekur dæmi um reglu á leikskólanum sem hefur það að 

markmiði að öll börn eigi að hafa jafnan aðgang að leikföngum. Í reynd er það 

þannig að hún er ekki í heiðri höfð, þegar á reynir. Þetta er vegna þess eins 

og Brentsen (1984) segir, að mikið af tíma kennara fari í verklega þætti eins 

og að gefa leiðbeiningar um hvar og hvernig á að leika (Brentsen,1984:17). 

Þær leiðir sem hingað til hafa verið farnar í uppeldi til jafnréttis virðast ekki 

skila þeim árangri að þær leiði til þess að jafna stöðu kvenna og karla í 

samfélaginu. Þetta er líka skoðun MacNaughton (2000:129) sem telur að þær 

leiðir sem hingað til hafa verið farnar til að mennta til jafnréttis hafi ekki gefið 

nægilega góða raun. Hún telur að það sé vegna þess að kennurum hefur ekki 

tekist að komast út fyrir þann ramma að líta svo á að strákar verði alltaf 

strákar og stelpur verði alltaf stelpur, vegna líffræðilegra þátta. Blase (2005) 

telur að ef við ætlum í raun og veru að mennta til jafnréttis, með því að vinna 

á móti staðalímyndum kynjanna, þá þurfi kennarar að fara út fyrir 

þægindahringinn (Blase, 2005). Að fara út fyrir þægindahringinn kallar á að 

kennarar þurfa eins og MacNaughton (2000) og Blase (2005) segja að horfa 

á menntun barna með örðum hætti en nú er gert. Þær leggja báðar áherslu á 

að þroskamiðuð kennsla sé ekki rétta leiðin til að menntun skili þeim árangri 

að hún leiði til jafnréttis. Þetta er vegna þess eins og Blase (2005) segir að þá 

gefa þroskakenningar ekki tilefni til að takast á við félagslegt réttlæti og 

sérstaklega ekki jafnrétti kynja. Það er vegna þess að ef litið er svo á að 

jafnrétti kynja sé ferli í þroska þá er engin  ástæða fyrir kennara að vinna 

sérstaklega að því (Blase, 2005:7). Cassario (2005) er einnig þeirra skoðunar 

að  þroskakenningar gefi ekki tilefni til að skoða þá menningar tengdu þætti 

sem hafa mótandi áhrif á það hvernig börn að börn læra hegðun síns kyns 

sem virkir þátttakendur (Cassario, 2005:178).  
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Vinna í leikskólum á Íslandi tekur mið af markmiðum Aðalnámskrár (1999) 

sem er þroskamiðuð námskrá. Í henni segir að til að ná markmiðum leikskóla 

menntunar eigi að rækta alhliða þroska barnsins. Þroskaþættir sem ræktaðir 

eru í leikskólum eru líkams- og hreyfiþroski, tilfinningaþroski, vitsmunaþroski, 

málþroski, félagsþroski, fagurþroski og siðgæðisþroski. Einnig segir í 

námskránni að lífsleikni og námsgengi barnsins byggist á jafnvægi milli 

þessara þroskaþátta. (Aðalnámskrá, 1999).  

Eins og að framan greinir er það skoðun ýmissa fræðimanna að 

þroskakenningaleiðin sé ekki til þess fallin að mennta til jafnréttis eins og lög 

nr. 96/2000 kveða á um. Það er því mikilvægt að unnið sé markvisst að því 

að innleiða aðferðir sem eru vænlegri til árangurs til að tryggja að bæði kynin 

verði jafn vel í stakk búin að vera  virkir þátttakendur í lýðræðisþjófélaginu 

Íslandi. Blase (2005) og MacNaughton (2000) telja að notkun 

póstmódernískrar hugmyndafræði í menntun barna leiði til þess að menntun 

til jafnréttis nái fram að ganga.  

10. Póstmódernísk hugmyndafræði  

 Blase (2005) og MacNaughton (2000) hafa báðar gert rannsóknir sem miða 

að því að nota póstmódernískar kenningar í þeim tilgangi að vinna að jafnrétti 

á leikskólum. Póstmódernísk hugmyndafræði byggir á að kynímyndir séu 

afurð  félagslegra, menningarlegra og pólitískra aðstæðna í samfélaginu 

(Blase, 2005, MacNaughton, 2000). Aðeins með því að horfa til þessara þátta 

og áhrifa þeirra á staðalímyndir þær sem börnin eru að æfa sig í að tileinka 

sér, er hægt að vinna að jafnrétti með markvissum hætti. Kennarar verða að 

hjálpa börnunum að komast frá þessum hefðbundnu ímyndum sem þau verða 

fyrir vegna félagslegra og menningarlegra áhrifa (Blase, 2005). Rannsókn 

Martin (1998) leiddi í ljós að kennarar taka þátt í að móta staðalímyndir hjá 

börnum. En það er ekki aðeins það að kennarar hafi áhrif á staðalímyndir 

barna heldur er það einnig eins og  Blase (2005) segir að samkvæmt 

póstmódernískri aðferðafræði er litið svo á að börnin sjálf taki líka virkan þátt í 

þessari mótun (Blase 2005).  
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Þetta er einnig skoðun Cassario (2005) sem segir   að börn séu virk og sjálf 

gerendur í að móta eigin menningu og hafi einnig mótandi áhrif á 

samfélagsgerðina í heild sinni (Cassario (2005:3). Börn eru því ekki aðeins 

þátttakendur heldur eru þau líka gerendur í samfélaginu og því er vert að hafa 

í huga að lengi býr að fyrstu gerð.  

11. Hlutverk kennara 

Hlutverk kennara er að mennta börn til að verða sjálfstæðir einstaklingar í 

lýðræðisþjóðfélagi þar sem jafnrétti er lögbundið og felur það í sér að konur 

og karlar eiga að hafa sömu tækifæri til að nýta hæfileika sína á öllum sviðum 

samfélagins. Þetta setur mikla ábyrgð á herðar kennara sem eiga að stuðla 

að því að starfsemi skólans taki mið af því.  

Meginhlutverk kennara eru samkvæmt Spodek og Saracho (1990) þessir sex 

þættir; 

1. Ákvarðanataka. Leikskólakennarar eiga að móta og skapa námstækifæri 
fyrir leikskólabörn. Ákvarðanir leikskólakennara tengjast börnunum, 
efniviðnum, virkni og markmiðum sem starfinu er sett. 

2. Hanna kennsluskrár. Leikskólakennarar þróa kennsluskrá sem er byggð á 
námsmarkmiðum sem leikskólakennarar telja mikilvæg og stjórnast af 
menntun þeirra, samfélagslegum viðmiðum og þeirri virkni sem ætla má að 
börnin ráða við. 

3. Skipuleggja kennslu. Leikskólakennarar meta námsþörf einstaklinga og 
hópa og skipleggja hvernig efniviður og úrræði leikskólans komi að sem 
bestum notum í tenglum við virkni barnanna og námsmarkmiðum. 

4. Greina. Leikskólakennarar þróa upplýsingar um getu og takmarkanir 
einstakra barna með því að sinna reglubundnum vísindalegum athugunum og 
beita þekkingu sinni til að meta athuganir sínar. Greiningin er gerð til þess að 
gera leikskólakennurum kleift að tengja viðfangsefnin sem leikskólinn býður 
upp á, við hæfni barnsins til að taka á móti þeim. 

5. Stjórna námi. Leikskólakennarar skapa og viðhalda námsumhverfi með því 
að stjórna skipulagningu þess. Þeir sjá til þess að námsumhverfið sé þannig 
úr garði gert að uppeldis- og menntunarreynsla barnanna verði jákvæð og 
aðgengileg fyrir börnin. 
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6. Veita ráðgjöf. Leikskólakennarar aðstoða börn við að ná valdi á viðurkenndri 
hegðun, félagslegum samskiptum, deila með öðrum og takast á við 
tilfinningar sínar. Leikskólakennarar kenna og þjálfa þessi atriði og skapa 
tækifæri fyrir börnin til þess að þroskast á framangreindum sviðum.   (Spodek 
og Saracho 1990:31, sjá í Þórdís Þórðardóttir, 2000:75-76) 
 

Þessir sex þættir setja mikla ábyrgð á herðar kennara en með því að sinna 

ofangreindum hlutverkum þá ættu þeir að vera í stakk búnir að skipuleggja 

umhverfi barna og vinnu sína á þann hátt að það stuðli að jafnrétti. Það er 

ekki síður mikilvægt að kennarar hafi það í huga þegar þeir skipuleggja og 

kenna börnum hver markmiðin eigi að vera og til hvers menntun barnanna 

eigi að leiða.  Þessir þættir gefa einnig tilefni til að huga að því sem Arna H. 

Jónsdóttir (2005) segir að leikskólakennarar séu vanari að tala um að þeir sjái 

um börnin eða vinni með þeim en hafi hingað til ekki talað um að kenna þeim 

(Arna H. Jónsdóttir, 2005:136). Kennarar sem sjá um börnin eða vinna með 

þeim eru ekki líklegir til að ögra staðímyndum. Þeir eru aðeins líklegir til að 

viðhalda núverandi stöðu. Það skiptir líka miklu að menntun kennara taki mið 

af því hlutverki sem þeir hafa í uppbyggingu og skipulagningu á starfinu 

þannig að það stuðli að jafnrétti.  

12. Kennaramenntun 

Forsenda þess að kennsla barna taki mið af því að jafna stöðu þeirra í 

samfélaginu byggir á því að kennarar hafi þekkingu á þeim þáttum sem hafa 

áhrif uppeldi og menntun þeirra að teknu tilliti til jafnréttis. Það eru margir 

þættir sem hafa áhrif á uppeldi til jafnréttis eins og fram er komið. Því er því 

mjög mikilvægt að menntun kennara taki til þeirra þátta sem kennarar þurfa 

að kunna og hafa þekkingu á þegar kemur að uppeldi og menntun barna til 

jafnréttis.  Um þetta fjallar Þórdís Þórðardóttir (2005) í grein sem ber heitið; 

Hvers vegna á kynjafræðin erindi í kennaramenntun?. Í  greininni er horft til 

menntunar leikskólakennara út frá forsendum 19. greinar laga nr. 96/2000 um 

jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla. Þar segir Þórdís Þórðardóttir 

(2005)  að kennarar þurfi að þekkja þau áhrif sem kynferði og félagsleg staða 

barna hafi á námsframmistöðu þeirra. Kennarar þurfi að skilja hvernig  
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orðræðan í samfélaginu sé lituð að valdatengslum kynjanna þar sem sama 

hegðun sé túlkuð mismunandi eftir því hvort stelpa eða strákur á í hlut. 

Kennarar þurfi að vita hvernig skólamenning getur ýtt undir eða dregið úr 

ójafnræði kynjanna. Þeir þurfi að skoða námsefni með kynbundna slagsíðu í 

huga. Kennarar þurfi einnig að gera sér grein fyrir því að formgerð og 

stigaskipti valds skólans gefur börnum skakka mynd af hæfni beggja kynja og 

endurspegli ólík valdatengsl kynjanna í samfélaginu. Kennarar þurfi að geta 

brugðist við þessari slagsíðu (Þórdís Þórðardóttir, 2005:51-52).  Kennarar 

þurfa einnig eins og Þórdís Þórðardóttir (2005) segir að hafa færni í 

mismunandi kennsluaðferðum fyrir ólíka einstaklinga og hópa.  

Forsenda þessa er að menntun kennara taki mið af þessum þáttum og 

markvisst sé unnið að því að efla kennslu á sviði kynjafræða ætti hún í raun 

að vera, eins og Guðný Guðbjörnsdóttir (2007) telur til umfjöllunar í öllum 

faggreinum til að kennsla taki mið af fræðilegum viðhorfum til beggja kynja 

(Guðný Guðbjörnsdóttir, 2007:55). 
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13. Lokaorð 

Lögbundið jafnrétti kvenna og karla hér á landi er ótvírætt og er það bundið í  

það samkvæmt lögum nr. 96/2000 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og 

kvenna. Þrátt fyrir að svo sé er raunveruleikinn annar eins og sést í skýrslu 

Forsætisráðuneytisins um efnahagsleg völd kvenna frá árinu 2004. Í 

skýrslunni kemur berlega í ljós að betur má ef duga skal í því að mennta börn 

til jafnréttis. Námsval er mjög kynbundið og er það talin ein af ásæðum þess 

að valdamisræmi í þjóðfélaginu er eins mikið og raun ber vitni. Karlar eru 

frekar ráðnir í ábyrgðarstöður og áhugavert er að sjá að stofnarnir á vegum 

ríkisins ganga ekki á undan með góðu fordæmi þar sem þar eru 80% karla í 

stjórnunarstöðum. Konur sinna frekar uppeldi barna og þær sjá jafnframt 

fremur um vinnu á heimilum en karlar (Efnahagsleg völd kvenna, 2002). 

Samkvæmt 19. gr. laga nr.96 um jafna stöðu og jafnan rétt karla og kvenna á 

að veita fræðslu um jafnrétti á öllum skólastigum og það á jafnframt að búa 

bæði kynin jafnt undir virka þátttöku í samfélaginu. Til að uppfylla þetta 

ákvæði laganna þurfa kennarar að vera meðvitaðir um með hvað hætti þeir 

taka þátt í að móta staðalímyndir barnanna. Kennarar þurfa líka að sjá til þess 

að það námsefni sem börnin nota til að læra um hvað það þýðir að tilheyra 

kyni sé til þess fallið að stuðla að jafnrétti. Kennarar þurfa að  viti hvernig 

félagsmótun fer fram að teknu tilliti til þess hvernig börn læra kynhlutverk sín.  

Það er líka nauðsynlegt að kennarar horfi til þessa þátta eftir nýjum leiðum og 

því eins og var rætt um í inngangi þá hefur sú leið sem hingað til hefur verið 

farin ekki skilað  nægilega miklum árangri.  
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