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Ágrip 

Ísland situr framarlega á hestinum þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Þrátt fyrir það er 

jafnréttisfræðslu ábótavant í leikskólum og lítil áhersla er lögð á kynjafræði í menntun 

leikskólakennara. Mikilvægt er að leikskólabörn fái tækifæri til þess að vaxa og dafna í 

umhverfi sem stjórnast ekki af eðlishyggju. Hér verður rætt um mikilvægi jafnréttisfræðslu 

í leikskólum og hvort leikskólakennaranemar fái þá fræðslu í námi sínu sem þeir þurfa til 

þess að stuðla að jafnrétti kynjanna í leikskólum. Kenningar um eðlishyggju, 

mótunarhyggju, kyngervi og kyn eru miðlægar í umfjölluninni. Skoðaðar verða helstu 

hindranir sem verða í vegi og leiðir til úrbóta íhugaðar. Þróunarverkefnið Jafnrétti í skólum 

er skoðað. Fjallað er um kenningu Paechter um iðjusamfélög. Stuðst er við rannsókn 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur sem og rannsóknir Þórdísar 

Þórðardóttur. 
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1 Inngangur  

Ísland hefur skipað efsta sæti á lista samtakanna World Economic Forum (2015) um 

minnsta kynjabil tæplega 150 landa í heiminum frá árinu 2009. Þar er lagt mat á jafnrétti 

kynjanna eftir þátttöku í stjórnmálum, menntun, atvinnu og heilbrigðiskerfi. Eigi að síður 

stendur kynjajafnréttisfræðsla í skólum hér á landi veikum fótum (Þorgerður Einarsdóttir 

og Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2011). Leikskólinn er fyrsta skólastig í íslensku 

menntakerfi samkvæmt leikskólalögum frá árinu 1994 (Lög um leikskóla, nr. 78/1994).  

Fellur hann því undir kröfurnar sem gerðar eru um jafnrétti í skólastarfi. Í 23.grein 

jafnréttislaga eru settar kröfur um menntun og skólastarf. Þar kemur fram að nemendur á 

öllum skólastigum skuli hljóta jafnréttisfræðslu þar sem meðal annars sé lögð áhersla á að 

búa bæði kynin undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldulífi og atvinnulífi. Þá 

skal hafa í huga að kynjamismunun skuli ekki að koma fram í neinum kennslu- og 

námsgögnum. 

Gert er ráð fyrir því að leikskólar á Íslandi hafi Aðalnámskrá leikskóla innan handar 

þegar skólanámskrá er mótuð. Þar kemur meðal annars fram að starfshættir leikskóla 

skulu mótast af jafnrétti (Lög um leikskóla, 90/2008, 2.gr.). Aðalnámskráin er byggð á 13. 

grein laga um leikskóla, nr 90/2008 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Flestir 

leikskólar hafa gert jafnréttisáætlun samhliða skólanámskrá leikskólans en í lögum um 

jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla nr 10/2008 eiga öll fyrirtæki og stofnanir þar 

sem 25 manns eða fleiri starfa að setja sér jafnréttisáætlun.  

Í niðurstöðum nokkura rannsókna sem gerðar hafa verið hér á landi má sjá að 

eðlishyggjan er ráðandi í leikskólum (Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 

2014 og Þórdís Þórðardóttir, 2012). Í niðurstöðum greinarinnar Kynjaðar væntingar til 

kvenna og karla í tveimur leikskólum (2014) má greina eðlishyggju í svörum 

leikskólakennaranna sem tala meðal annars um móðureðlið og hversu ólík kynin séu og 

þar af leiðandi vinni kynin ólíka vinnu á leikskólanum. Í niðurstöðum Þórdísar 

Þórðardóttur (2012) mátti einnig greina eðlishyggju hjá kennurunum sem og kynjablindu 

og þöggun. En í þeirri rannsókn skoðar hún hvernig leikskólabörn í tveimur leikskólum 

lærðu til telpu og drengs í gegnum barnaefni sem þau þekktu.  

Það er því mikilvægt að sporna gegn eðlishyggjunni þar sem kyngervisvitundin byrjar 

að mótast hjá börnum á leikskólaárunum (Paechter, 2007). Markmið þessarar ritgerðar er 

að skoða hvort og þá hvernig væri hægt að sporna gegn eðlishyggju um kynin í leikskóla 

og kanna afhverju kennarar eru hræddir við umræðuna. Leitast verður við að svara 

eftirfarandi spurningum: 
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 Hvaða kröfur eru gerðar til jafnréttisfræðslu í íslenskum leikskólum og hvernig eru 

þær uppfylltar? 

 Fá leikskólakennaranemar fræðslu um hvernig eigi að vinna með jafnrétti kynjanna 

í leikskólum í námi sínu við Háskóla Íslands? 

 Hvað hefur gengið vel og hvaða þættir hindra helst jafnréttisfræðslu í leikskólum?
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2 Jafnrétti í leikskólum 

Í Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) segir að starf 

leikskólans skuli vera byggt á jafnrétti, virðingu fyrir hvers kyns menningu og 

margbreytileika mannslífsins og er það jafnfram eitt af leiðarljósum hennar.  

2.1 Jafnrétti; lögbundin skylda í leikskólum 

Samkvæmt 23. grein jafnréttislaga (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla nr. 

10/2008) um menntun og skólastarf skal gæta að kynjasamþættingu þegar kemur að 

stefnumótun og áætlunargerð í skóla- og uppeldisstarfi. Með kynjasamþættingu er átt við 

að skipuleggja, bæta, þróa og leggja mat á stefnumótunarferli þannig að sjónarhorn 

kynjajafnréttis sé á öllum sviðum fléttað inn í stefnumótun og ákvarðanir þeirra sem alla 

jafna taka þátt í stefnumótun í samfélaginu (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og 

karla nr. 10/2008). 

Skylda er að fræða nemendur um jafnréttismál þar sem búa á bæði stúlkur og drengi 

undir jafna þátttöku í samfélaginu, svo sem í fjölskyldu- og atvinnulífi. Enn fremur er lögð 

áhersla á að kynjamismunun komi ekki fram í kennslu- og námsgögnum. Þá kemur einnig 

fram að efla eigi rannsóknir á stöðu kynjanna á Íslandi og að miðla eigi niðurstöðum úr 

þeim til skólastarfsins og fjölmiðla. Að lokum kemur fram að menntamálaráðuneytið skuli 

sjá til þess að jafnrétti kynjanna sé gætt, fylgjast með þróun jafnréttismála og að 

jafnréttisráðgjafi innan menntamálaráðuneytisins skuli fylgja þessum reglum og veita 

þeim aðilum ráðgjöf er þurfa. Þar fellur undir meðal annars hvernig sé hægt að stuðla enn 

betur að jafnrétti kynjanna (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla nr 10/2008, 

23.grein).  

Í 65. grein stjórnarskráarinnar kemur fram að það liggi bann við hvers kyns mismunun 

þar með talið kynjamismunun. Þetta sama kemur fram í Mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu þjóðanna, Mannréttindasáttmála Evrópu og Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna en allt eru það yfirlýsingar sem Ísland hefur samþykkt (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011) er unnin út frá 

sex grunnþáttum menntunar og er jafnrétti einn þeirra. Aðrir grunnþættir eru; læsi, 

sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi. Jafnréttisþátturinn er til 

umfjöllunar í þessari ritgerð þar sem lögð er áhersla á að byggja upp skilning á því hvernig 

staða kynjajafnréttis er í leikskólum. Þemahefti hafa verið gefin út um grunnþættina sex til 

þess að auðvelda starfsfólki skóla að vinna með hvern og einn grunnþátt (Kristín Dýrfjörð, 
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Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Í næsta kafla verður farið betur 

yfir grunnþáttinn jafnrétti. 

2.2 Grunnþátturinn jafnrétti 

Hugtakið jafnrétti hefur verið kallað regnhlífahugtak vegna margra þátta sem það nær 

yfir, t.d. aldurs, litarháttar, tungumáls, stéttar, trúarbragða, kynhneigðar og kyns (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir). Í heftinu Jafnrétti sem 

grunnþáttur menntunar er hugtakinu jafnrétti skipt niður í nokkra kafla og er 

kynjajafnrétti einn þeirra. Aðrir kaflar fjalla um menningu, þjóðerni, tungumál, trúarbrögð 

og lífsskoðanir, fötlun, aldur, stétt og búsetu (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Þar sem jafnréttishugtakið er svo vítt getur 

kynjajafnrétti týnst í menntun kennara sem og í skólastarfinu (Guðný Guðbjörnsdóttir, 

2009; Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). Viðmælendur 

Guðnýjar Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu (2012, bls 10), í rannsókn þeirra um 

kynjajafnrétti og kennaramenntun, voru sammála því að jafnréttishugtakið væri of vítt og 

að á leikskólasviðinu væri mikil áhersla lögð á ,,að tryggja að öll börn fái menntun við 

hæfi” og ,,að raddir barna fái að heyrast og njóta sín”. 

Í kaflanum um kynjajafnrétti eru hugtökin kvenleiki og karlmennska útskýrð. Þeim er 

lýst sem hugtök sem notuð séu yfir staðalmyndir af konum og körlum. Hugmyndir um kyn 

eru skoðuð og greinarmunur á líffræðilegu kyni og félagslegu kyni ræddur. Í 

Grunnþáttaheftinu um jafnrétti (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013) eru ýmsir gátlistar sem leikskólakennarar geta meðal annars notað til 

þess að hjálpa sér við að sporna gegn kynjamismunun þegar verið er að skipuleggja 

samverustundir. Kennarar eru meðal annars beðnir um að spurja sig spurninga sem 

tengjast kynjajafnrétti, til dæmis hvort kynið fær oftar orðið fyrst? Eru ofurhetjur í 

sögunni af báðum kynjum? Birtast staðalmyndir í sögunni og eru bæði kynin jafn 

getumikil? Þessir þættir eru mikilvægir og er það á ábyrgð stjórnenda og leikskólakennara 

að fylgjast með hvernig jafnréttismálum eru háttuð innan skólans. Leikskólakennarar og 

aðrir starfsmenn þurfa að vera góðar fyrirmyndir í jafnréttismálum og er því mikilvægt að 

leikskólakennarar séu vel upplýstir um jafnrétti kynjanna (Kristín Dýrfjörð, Þórður 

Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Ef rannsóknir eru skoðaðar má sjá að 

ekki eru allir starfsmenn leikskóla upplýstir um jafnrétti kynjanna og er það talið 

áhyggjuefni hvað eðlishyggja og staðalmyndir virðist vera sterk í viðhorfum 

leikskólakennara og leiðbeinenda.  

Í næsta kafla verður eðlishyggja og mótunarhyggja útskýrð og rannsóknir sem sýna 

eðlishyggju leikskólakennara og leiðbeinenda skoðaðar. 
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3 Eðlishyggja og mótunarhyggja 

Í þessum kafla verður gert grein fyrir hugtökunum eðlishyggja og mótunarhyggja. Skoðað 

verður hvernig kyngervi lærist í leikskóla og útskýrt er hvernig Paechter (2007) notar 

kenningu um iðjusamfélög þegar börn byrja í leikskóla. Hugtakið kyngervi (e. gender) 

verður skoðað en hugtakið er mótað félagslega af athöfnum og samskiptum fólks og  

menningarlegum hugmyndum um karlmennsku og kvenleika sem er í stöðugri mótun 

(Laufey Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir, 2014; Guðný Guðbjörnsdóttir og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). 

3.1 Eðlishyggja 

Í grein um sýn heimspekinnar á svokallað eðli kvenna bendir Sigríður Þorgeirsdóttir (2002) 

á að forngrísk heimspeki er ennþá grundvöllur og undirstaða menningar okkar og að 

eðlishyggjan eins og hún birtist okkur í nútímanum á að minnsta kosti rætur sínar að rekja 

til Aristótelesar. Aristóteles gerði ráð fyrir karleðli og kveneðli sem grundvallast á 

líffræðilegum mismuni kynjanna. Eðlishyggjukenningin byggist því á tvíhyggju sem ávallt 

leiðir af sér stigveldi þar sem annar þátturinn er ofar settur en hinn. Þannig er búið til 

andstæðuparið karl – kona eða karleðli – kveneðli, og að sjálfsögðu er hið karlmannlega 

yfirskipað því kvenlega. Karlinn hefur verið fulltrúi skynsemi, menningar og hugar og 

konan hefur verið tengd náttúrunni, vegna líkama síns og tilfinningasemi. Líkt og 

andstæðupör yfirhöfuð, er þessi tvíhyggja ekki á rökum reist heldur verður hún til í þeirri 

merkingu sem við ásköpum henni (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). Eðlishyggja miðar að því 

að staðsetja kynin og veita einstaklingum ákveðna eiginleika eftir því hvaða kyni þeir 

tilheyra. Með eðlishyggju er því hægt að réttlæta mismunun á grundvelli kyns. Eðlishyggja 

elur af sér staðalmyndir og smættar einstaklinga með því að gera ráð fyrir því að þér séu 

svona og hinsegin vegna kyns síns. (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2002). 

Eðlishyggjan stillir kynjunum upp sem andstæðum. Hún felur í sér að kynin fæðist ekki 

með sömu eiginleika og skapgerð og byggir hún þennan kynjamismun á líffræðilegum 

skýringum. (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010 og Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Þeir sem aðhyllast eðlishyggjunni vilja meina að eðli kynjanna séu ólík og að það sé 

ástæða þess að þau leiti í mismunandi aðstæður og starfsvettvang (Þórdís Þórðardóttir, 

2012a, bls. 2-3). 

3.2 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggjan hafnar hugmyndum eðlishyggjunnar um að ólíkt eðli karla og kvenna sé 

ástæðan fyrir ólíkri hegðun, hlutverki og stöðu þeirra og gengur frekar út frá því að 

einstaklingurinn mótist af umhverfi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, 
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bls 6).  Í Kynungabók (2010, bls 7) segir: ,,Hver einstaklingur fæðist með ólíka skapgerð en 

ekki er hægt að setja alla einstaklinga sem fæðast af sama kyni undir einn hatt hvað 

varðar eiginleika og skapgerð”. Þeir sem aðhyllast mótunarhyggju halda því fram að 

kyngervi mótist af menningarlegum hugmyndum og þær hugmyndir um karlmennsku og 

kvenleika sem ríkja í því samfélagi sem einstaklingurinn lifir í (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2010, bls. 6 og 49). 

Hugtakið kyngervi tengist mótunarhyggjunni og hefur því verið lýst  sem 

menningarlegum hugmyndum um karlmennsku og kvenleika (Guðný Guðbjörnsdóttir og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). Allt frá því að barni er gefið nafn og oftast fyrir það er 

það staðsett innan samfélagsins sem drengur eða stúlka. Barnið lærir svo af öðrum 

samfélagsmeðlimum, foreldrum og systkinum til að mynda, hvað það er að vera karl- eða 

kvenkyns. Mótunarhyggja gerir ráð fyrir því að kyngervi sé nokkuð sem einstaklingur setur 

sífellt á svið eða framkvæmir en sé ekki eðlislægur, meðfæddur eiginleiki. Kyn og kyngervi 

er lærður eiginleiki sem einstaklingur endurmetur og endurskilgreinir á lífsleiðinni. En 

þessi greinarmunur á kyni og kyngervi byggist á tvíhyggju. Kynið er séð sem líkamlegt, 

nokkuð sem við fæðumst með, en kyngervið er fljótandi, einstaklingsbundið og huglægt. 

Paechter (2007) segir að gagnlegt sé að nálgast kvenleika og karlmennsku sem eiginleika 

sem mótast og er viðhaldið, frekar en eðlislæga eiginleika. Það varpar ljósi á flókið 

samband fræðilegrar nálgunar á kyngervi sem nokkuð sem er framkvæmt ásamt 

raunverulegri margfeldni þessara gjörninga í félagslegu samhengi. Karlmennskur og 

kvenleikar hafa mismunandi merkingu á mismunandi stöðum og mismunandi tímabilum. 

Þetta eru ekki einhliða fyrirbæri heldur eru þau margslungin og túlkun, eða sviðsetning 

þeirra, breytist eftir umhverfi einstaklingsins. Hún fer eftir því hvaða hópum, stöðum, 

rýmum og tímabilum einstaklingurinn tilheyrir. Þetta verður að hafa í huga þegar skoðað 

er hvernig börn læra kvenleika og karlmennskur af umhverfi sínu og í gegnum ýmis tengsl 

meðal annars af fjölskyldum, jafningjahópum og í skóla (Paechter,2009, bls. 22-23).  

3.3 Að læra kyngervi í leikskóla 

Þegar börn fæðast og jafnvel þegar þau eru ennþá í móðurkviði byrjar mótun kyngervis 

þeirra af hálfu umhverfisins (Paechter, 2007; Guðrún Alda Harðardóttir, 2005). Þrátt fyrir 

að foreldrar séu stærsti áhrifavaldur þeirra á mótun kyngervis þá hefur starf leikskólans 

einnig mikil áhrif (Guðrún Alda Harðardóttir, 2005).  

Börn leita eftir merkjum úr umhverfinu um hvað þau eiga að gera og hvað ekki. Það á 

einnig við um hegðun kynjanna. Í leikskólum eru kennarar fyrirmyndir og 

jafningjahópurinn er ennfremur mikilvægur fyrir það hvernig börn vinna úr þeim merkjum 

sem þau greina í umhverfinu (Martin, C. L. og Ruble, D. 2004; Pachter, 2009). Paechter 
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(2009) útskýrir hvernig börn flytja inn í nýtt iðjusamfélag þegar þau byrja í leikskóla og 

notar til þess kenningu Lave og Wenger um iðjusamfélög sem hún telur að gagnist til að 

útskýra hvernig kvenleikar og karlmennskur lærast.  

Karlmennska (e. masculinity) og kvenleiki (e. femininity) eru hugtök sem geta verið 

bæði jákvæð og neikvæð (Berglind Rós Magnúsardóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna 

Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 

2004). Hugmyndirnar um karlmennsku og kvenleika eru tákn um hvernig börnin eiga að 

vera og hvernig þau eiga að haga sér í samræmi við kyn sitt og eru hugtökin samheiti yfir 

staðalmyndir af ,,eðlilegum” konum og körlum (Berglind Rós Magnúsardóttir, Guðrún M. 

Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). 

Iðjusamfélag vísar til ákveðinnar hegðunar sem einstaklingar deila og eru því innan 

sama samfélags. Samfélagið skiptist í nýliða og fullgilda aðila þar sem nýliðar eru á jaðri 

samfélagsins og þeir fullgildu kenna þeim reglurnar. Nýliðar færa sig nær miðju 

samfélagsins og fullgildingar með því að tileinka sér samþykkta hegðun og athafnir. 

Einstaklingur getur verið í mörgum samfélögum, á leikskólum eru strákar til dæmis í 

karlaiðjusamfélagi en stelpur í kvennaiðjusamfélagi sem hvorutveggja skarast síðan við 

barnaiðjusamfélagið. Börnin þurfa að læra hvað sé viðeigandi karlmennska og kvenleiki í 

leikskólunum svo að þau geti talist verðugt leikskólabarn (e. legitimated participant) 

(Paechter, 2007). Að læra hvaða iðja telst viðeigandi fyrir stráka og stelpur er nauðsynlegt 

í iðjusamfélaginu vegna þess að það veitir aðgagn að táknrænum jafnt sem efnislegum 

þáttum og börnin nota jafningahópinn og starfsfólkið sem mælikvarða á viðeigandi 

hegðun kynjanna (Paechter, 2007). Paechter (2007) segir frá rannsókn Woodward (2003) 

sem komst að því að karlmennskan njóti meiri virðingar en kvennmennskan í 

leikskólanum. Það er áhugavert í ljósi þess að langflestir starfsmenn leikskóla eru konur. 

Hlutur leikskólakennara í mótun kyngervis barna er mikilvæg. Guðrún Alda 

Harðardóttir (2005) segir frá niðurstöðum MacNaughton (2000) úr viðtölum við 

leikskólakennara og rannsókn Anniku Månsson (2000) að mikilvægt sé að fullorðnir skipti 

sér af hlutverkaleikjum hjá börnunum þar sem hlutverkaleikur án afskipta geti leitt til 

staðalmynda. Niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttur (1998) um þátttöku leikskólakennara í 

leik barna sýna að leikskólakennarar hér á landi eru heldur óvirkir í leik barna.  Laufey 

Axelsdóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014) greina frá því í niðurstöðum rannsókna 

sinna að hefðbundnum hlutverkjum kynjanna sé haldið á lofti í þeim leikskólum þar sem 

þær rannsökuðu hlutverk karla og kvenna.  

Kynjuð menning í leikskólum sem byggist á eðlishyggju birtist með ýmsum hætti í 

niðurstöðum nokkurra rannsókna. Til dæmis segir Skelton (2007) að börn velti því fyrir sér 
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afhverju það séu svona fáir karlmenn að vinna á leikskólanum. Erfiðlega hefur gengið að 

fá karlmenn til þess að starfa á leikskólum en árið 1995 var sett af stað átak sem miðaði 

að því að árið 2006 ættu 20% starfsmanna á leikskólum í Evrópusambandinu að vera 

karlmenn. Í dag, 10 árum síðar, hefur ekkert Evrópuland náð þessu markmiði (Skelton, 

2007). Þórdís Þórðardóttir (2005) vitnar í Walkerdine (1985) þar sem kemur fram að 

hefðbundnu kynhlutverkin sem börn sjá í skólanum hafa áhrif á viðhorf þeirra um 

valdatengsl í samfélaginu. Börnin sjá að meirihluta til konur við kennslu yngri barna og fáa 

sem enga karla í þessum stöðum. Þetta stuðlar að staðalmyndum kynjanna og elur á 

hugmyndum um að aðeins konur séu í umönnunarstörfum en karlarnir annarsstaðar í 

stjórnunar og valdameiri stöðum í samfélaginu. 

3.4 Eðlishyggja í leikskólum 

Eðlishyggjan hefur ýmisskonar birtingarform sem geta komið fram í leikskólastarfinu eins 

og til dæmis kynjablinda, kynjahlutleysi og staðalmyndir kynjanna. Dæmi um kynjablindu 

og kynjahlutleysi sem birtist í leikskólum er til að mynda þegar leikskólakennarar telja 

óþarfa að vinna með jafnrétti kynjanna í leikskólum þar sem jöfn staða kynjanna sé nú 

þegar til staðar. Einnig ef leikskólakennarar telja kynferði skipti ekki miklu máli í 

skólastarfinu (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

Staðalmyndir kynjanna eiga sér margar birtingarmyndir í leikskólanum (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012) og telur Hunt (2004) í rannsókn sinni að flestar barnabækur innihaldi 

staðalmyndir sem ýti undir kynjaðan lærdóm barna. Það er því mikilvægt að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um meðal annars hvaða bækur og efniviður sé í boði. 

Þórdís Þórðardóttir (2012) vitnar í Cassidy og Sherrey (2001) sem telja barnaefni vera 

uppsprettu orðaforða, að það skapi möguleika til að byggja upp hugtök, kynni 

eftirsóknarverð gildi, viðhorf og hegðun og skapi tækifæri til að setja hluti og fyrirbæri í 

samhengi. Þórdís Þórðardóttir (2012) gerði rannsókn um kynjaða lærdóma í leikskóla þar 

sem hún skoðaði upplifun og reynslu barna af barnabókmenntum og afþreyingarefni fyrir 

börn í myndmiðlum og tölvum. Það sem kom meðal annars fram í niðurstöðum Þórdísar 

(2012) var að stelpurnar sögðust geta látið sig dreyma um að vera jafn sterkar og Lína 

langsokkur á meðan strákarnir kváðust annars vegar vera sterkari en Lína langsokkur og 

hins vegar að allar helstu karlkyns ofurhetjurnar væru sterkari en hún. Niðurstöðurnar 

sýndu einnig að foreldrar velja kynjað barnaefni fyrir börnin sín og vitnar hún í 

niðurstöður þriggja annara rannsókna sem sýna fram á það sama. Kynjamismununin 

birtist í þöggun hjá kennurunum þar sem fræðsla um jafnrétti kynjanna var ekki til staðar. 
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4 Jafnréttismenntun leikskólakennara 

Eins og fram hefur komið er mikilvægt að leikskólakennarar hafi skilning á jafnrétti 

kynjanna. Því miður er ekki mikið um jafnréttiskennslu á Menntavísindasviði Háskóla 

Íslands (Þórdís Þórðardóttir, 2009). Guðný Guðbjörnsdóttir (2009) fjallar um að erfitt sé  

að fá starfandi kennara til að tala um jafnrétti kynjanna og veltir því upp hvort rekja megi 

það til vanhugsunar eða þekkingarleysis á málefninu (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009). 

Þórdís Þórðardóttir (2009) telur að öllu jöfnu sé kennaranemum ekki kennt að uppfylla 23. 

grein laganna um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla(nr 10/2008) í námi sínu. 

Niðurstöður Þórdísar Þórðardóttur (2005) benda þó á að íslenskir kennaranemar séu 

áhugasamir um kynjafræði, en 77% þáttakenda í rannsókn hennar um hvort kynjafræði í 

sjálfri sér væri mikilvæg fræðigrein í kennaranáminu töldu svo vera.  

Ef marka má greiningu Þórdísar Þórðardóttur (2009) á hugtökum sem talin voru út úr 

námskeiðslýsingum Menntavísindasviðs Háskóla Íslands 2009-2010 má sjá að mikið vantar 

upp á en aðeins 11% hugtaka sem hún skoðaði komu fram í 408 námskeiðum 

kennaradeildar, en hugtökin sem hún skoðaði voru: kyn, jafnrétti, dreng, karl, kven, telp, 

mismunun og gagnrýni. Tvö valnámskeið er varða jafnrétti eru í boði fyrir nemendur í 

leikskólakennarafræðum skólaárið 2015-2016. Áfanginn Menntun og kyngervi, orðræðan 

um drengi og stúlkur og er Þórdís Þórðardóttir Lektor umsjónarkennari þess námskeiðs. 

Seinna námskeiðið sem kennaranemum býðst að taka heitir Jafnrétti og samfélag og er 

Kristín Björnsdóttir Dósent umsjónarkennari þess námskeiðs (Háskóli Íslands, 2015). 

Þórdís Þórðardóttir (2005) færir rök fyrir því að kynjafræði eigi erindi í kennaramenntun í 

grein sinni Hvers vegna á kynjafræði erindi í kennaramenntun. Þar ræðir hún meðal 

annars löggjöfina um menntun og skólastarf í lögunum um jafna stöðu og jafnan rétt 

kvenna og karla sem og skylduna til að sjá kennaranemum fyrir mikilvægri þekkingu sem 

þeir taka með sér í framtíðarstarf sitt. 

Samkvæmt Mango og Silova (2007) er ekki nóg að hafa einungis í boði valáfanga um 

jafnrétti kynja í skólastarfi, en í grein þeirra kemur fram að þótt námskeið um 

kynjajafnréttismál séu í boði þá eru þau oft ekki skylda í kennaramenntun. Þórdís 

Þórðardóttir (2009) veltir því fyrir sér hvort skylda eigi kennaranema til að velja sér 

námskeið úr kynjafræðum. Í framhaldi ræðir hún rannsókn Titan (2000) þar sem kemur 

fram að margir kennaranemar vilja ekki taka námskeiðin af ótta við femínisma.  

Hér fyrir neðan verður fjallað um átak í jafnréttisfræðslu, helstu hindranirnar sem 

geta birst með ýmsum hætti og að lokum verða skoðaðar leiðir til úrbóta. 
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4.1 Átak í jafnréttiskennslu á Menntavísindasviði 

Árið 2009 var haldin norræn ráðstefna um jafnréttisfræðslu í skólum í Reykjavík.  Þá var 

kennaramenntunin á Íslandi gagnrýnd fyrir að taka ekki á jafnréttismálum (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012).  Jón Torfi Jónsson þáverandi forseti 

Menntavísindasviðs bað því Guðnýju Guðbjörnsdóttur að taka saman minnisblað, meta 

stöðu málsins frá hennar sjónarhorni og greina frá því hvað hún teldi nauðsynlegt til þess 

að bæta jafnréttisfræðslu í kennaramenntun á Íslandi (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009). 

Guðný var sammála því að þessum þáttum væri ábótavant í kennaramenntuninni. Hún 

setti fram tillögur um tvær aðgerðir í kennaramenntun á Íslandi. Þessar aðgerðir fólu í sér 

að ,,stofna rannsóknarstofu um jafnrétti, kennaramenntun og skólastarf á 

Menntavísindasviði, Háskóla Íslands” og ,,fjalla markvisst um jafnrétti, kynferði og 

skólastarf bæði í skyldunámskeiði (skyldunámskeiðum) og í valnámskeiðum í 5 ára 

kennaramenntun”. Hún talar um mikilvægi þess að rannsóknarstofan sem hún vill að sett 

verði á laggirnar verði til frambúðar. Í kjölfarið var Rannsóknarstofa um jafnrétti, kyngervi 

og menntun (RannKyn) stofnuð ári síðar (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2012).  Rannsókn var gerð á vegum RannKyn og í kjölfarið birtist greinin 

,,Þotulið” og ,,setulið” Kynjajafnrétti og kennaramenntun (Guðný Guðbjörnsdóttir og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). Í rannsókninni skoðuðu þær Guðný og Steinunn hvort 

kennsla um jafnréttismál við Menntavísindasvið Háskóla Íslands stæðist kröfur um 

jafnréttisfræðslu samkvæmt lögum og Aðalnámskrá og þá hvernig kennarar vinna með 

þessa þætti í kennslu. 

4.2 Helstu hindranir 

Hræðsla kennara er ein birtingarmynda hindrana. Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn 

Helga Lárusdóttir (2012) nefna fjölmargar erlendar og íslenskar rannsóknir sem sýna fram 

á hversu erfiðlega hefur gengið að koma umfjöllun um jafnrétti í kennaramenntunina. 

Þær telja helstu ástæðuna fyrir árangursleysinu vera ákveðna hræðslu kennara við 

umræðuna um kynjajafnrétti. Þá er starfstéttin mjög kynbundin og kynjajafnrétti þyki því 

óþægilegt umræðuefni. Þá er einnig nefnt að efnið þykir pólitískt, stríði gegn fagvitund 

kennara og sé því erfitt viðfangs (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2012). 

Líta má á áhugaleysi kennara um jafnréttismál sem hindrun, en í rannsókn Guðnýjar 

og Steinunnar Helgu (2012) á vegum RannKyn kemur fram að sendur hafi verið listi í 

tölvupósti á kennara Menntavísindasviðs um jafnréttismál í kennslu vorið 2011. Lítil 

viðbrögð fengust og var send út ítrekun haustið 2011. Svarhlutfall var undir 20% og var því 

ákveðið að vinna ekki úr spurningunum þar sem niðurstöðurnar yrðu marklitlar (Guðný 
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Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). Í greininni kemur fram að áætla 

megi að annríki kennara, áhugaleysi eða andstaða við rannsóknina eða málefnið sé 

ástæða lélegrar þáttöku kennaranna (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2012). Fimm árum áður hafði samskonar listi verið sendur til kennara í 

þáverandi Kennaraháskóla Íslands og var heildar svarhlutfall þá einungis 34% (Ragnar 

Ólafsson, 2007). 

Þá hefur verið sagt að hugtökin kyngervi og kyn séu ranglega notuð í 

menntarannsóknum og í kjölfar þess seinkað því að umfjöllun um kyngervi sé í 

umræðunni um menntamál (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttur, 

2012). Eðlishyggjusjónarmið um kynjamun má greina hjá kennurunum sem rætt var við í 

rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu (2012), en þar kemur meðal 

annars fram að einn kennarinn lagði áherslu á útikennslu því hún hentaði strákum svo vel. 

Aðrir kennarar sem höfðu kennt raungreinar í leikskóla skiptu börnunum upp eftir kynjum 

og pössuðu upp á að hafa stelpudót í því sem þær voru að vinna með.  

Stjórnandi á Menntavísindasviði telur ekki vera pláss fyrir skylduáfanga um jafnrétti í 

fimm ára námi kennaranema (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2012) en svipuð svör hafa einnig sést í erlendum rannsóknum eins og Þórdís Þórðardóttir 

(2009) benti á í fyrirlestri sínum á Norrænni ráðstefnu um jafnréttismál í skólum.  

Guðný Guðbjörnsdóttir (2009) telur vettvangsnám geta verið hindrun þar sem 

rannsóknir hafa sýnt að margir starfandi kennarar séu andsnúnir jafnréttisumfjöllun sem 

má rekja til vana eða þekkingarleysis þeirra. Hlutverk starfandi kennar þegar þeir taka á 

móti kennaranemum er að miðla þekkingu sinni og starfsaðferðum og getur því 

vettvangsnámið verið enn ein hindrunin (Guðný Guðbjörnsdóttir, 2009).  

4.3 Leiðir til úrbóta 

Börn á leikskólaaldri hafa tilhneigingu til þess að stilla karlmennsku og kvenleika upp sem 

andstæðupari með skörpum skilum. Óvissa þeirra hvað varðar kynfestu og þörf þeirra til 

þess að staðfesta sjálf sig sem verðuga meðlimi samfélagsins gerir það að verkum að það 

er erfiðleikum háð fyrir þau að að hugsa og tala um kvenleika og karlmennskur sem 

flæðandi svið sem tengjast (Paechter, 2007). Einnig hunsa þau hluti og atburði sem ganga 

þvert á þessi sjónarmið þeirra. Þessvegna hefur það reynst erfitt að ögra og breyta 

hugsunarhætti ungra barna um kynin og tilraunir til þess að veita börnum aðra sýn á 

staðalímyndir eiga það til að mistakast (Paechter, 2007). Paechter (2007) gefur hugmyndir 

að nokkrum leiðum fyrir fagaðila til þess að bregðast við og ögra hugmyndum barnanna:  
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Áður en íhlutun hefst skal athugað hvað á sér stað í aðstæðunum vegna þess að 

breytingar geta verið mjög örar.  

-Vera vakandi yfir ofurhetjuleikjum og meðvituð um takmarkanir þeirra. Athuga að 

leyfa slíkum leikjum ekki að taka yfir í útiveru og útiloka aðra leiki. 

-Vera athugul yfir orðavali okkar og reyna að taka ekki þátt í því að styrkja mörkin á 

milli stráka og stelpna. Til að mynda má hafa í huga að nefna börn með nafni þegar þau 

eru ýmist skömmuð eða lofuð í stað þess að segja „strákarnir“ eða „stelpurnar.“ 

-Styðja drengi og stúlkur í því að taka þátt í athöfnum sem samfélög karlmennsku og 

kvenleika hafa merkt öðru kyninu sérstaklega.  

-Sjá fyrir bókum sem hafa margskonar fyrirmyndir og ræða þær við börnin. Hafa 

verður í huga að verða ekki fyrir vonbrigðum ef börnin samsama sér ekki með með 

persónum bókanna. 

-Reyna að sporna við hlutgervingu stúlkna sem verður til við kærustupara menningu 

sem getur myndast hjá börnum. Ef nauðsynlegt þykir skal benda börnunum á að enginn 

„á“ annan einstakling. 

-Að lokum hvetur Paechter fagaðila til þess að muna að þrátt fyrir að breytingar geti 

virst smáar eru þær samt af hinu góða. (Paechter, 2007, bls. 75). 

Einnig hafa fleirri rannsóknir bent á gagnlegar leiðir til úrbóta. Þórdís Þórðardóttir 

bendir á í rannsókn sinni Virðingarsess leikskólabarna: Þekking á barnaefni, kynjun og 

lagskipting í tveimur leikskólum (2015) að athuganir og skráningar á leik barna, gætu 

gagnast leikskólakennurum til að þróa nýjar leiðir til að efla jafnrétti. Anderson (2012) 

bendir á í nýrri sænskri langtímarannsókn að þrátt fyrir að kennarar telji sig 

jafnréttissinnaða eru þeir oft á tíðum ekki meðvitaðir um viðhorf sín og nýlegar 

myndbandsupptökur hafa sýnt að þeir mismuna nemendum sínum eftir því hvaða kyni 

þau tilheyra, til að mynda í raungreinakennslu. En með því að skoða upptökurnar gátu 

kennararnir lagt fingur á það sem mátti betur fara og unnið að því að breyta 

staðalmyndum sínum um kynin.  

Guðný Guðbjörnsdóttir (2009) mælir með því að huga vel að vettvangsnámi 

kennaranema meðal annars með því að halda þróunarverkefnum sem tengjast jafnrétti 

kynjanna á lofti og vekja áhuga nemanna sem og starfandi kennara á þessu viðfangsefni. Í 

lok minnismiða Guðnýjar leggur hún fram ályktanir og tillögur að aðgerðum í 

kennaramenntun á Íslandi. Hún leggur til þrjár grunnforsendur aðgerðanna. Í fyrsta lagi að 

viðfangsefnið verði mótað af kennurum sem starfa við kennaramenntunn ásamt 

sérfræðingum í kynjafræðum og uppeldis- og kennslufræðum. Í öðru lagi að viðfangsefnið 
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hafi fastan sess í kennaramenntuninni vegna þess að áhrif tilraunaverkefna virðast 

einungis vera tímabundin og megni ekki að hafa áhrif á skólastarfið almennt. Í þriðja lagi 

þurfi að eiga sér stað samræður um það hvaða skilgreiningu á jafnréttishugtakinu sé 

gengið út frá. Einnig þarf að leiða hugann að því hvernig áherslan á skóla fyrir alla, 

fjölmenningu og jafnrétti geti unnið saman án þess að ein þessara stefna taki yfir (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2009, bls.9). 
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5 Hvað hefur verið gert? 

Nokkrum þróunarverkefnum hefur verið hrundið af stað í leikskólum til að stuðla að betri 

jafnréttisfræðslu. Þau eru mikilvæg og oft er mikill áhugi fyrir þeim innan veggja skólans 

þegar þau fara af stað. Flest þeirra hafa gengið vel á meðan á þeim stendur en því miður 

eiga þau til að fjara út þegar verkefninu líkur. Hér fyrir neðan verður sagt frá 

þróunarverkefninu Jafnrétti í skólum sem stóð yfir á árunum 2008-2009. Því næst verður 

farið yfir skólastefnuna Hjalla sem Margrét Pála Ólafsdóttir kom á laggirnar árið 1989.  

5.1 Jafnrétti í skólum 

Verkefnið var samstarf félagsmála- og tryggingaráðuneytis, menntamálaráðuneytis og 

Jafnréttisstofu við fimm sveitarfélög, Akureyri, Hafnarfjörð, Kópavog, Mosfellsbæ og 

Reykjavík. Þróunarverkefnið var í leik- og grunnskólum til eins árs á árunum 2008-2009 

(Jafnrétti í skólum, 2010). Guðný Guðbjörnsdóttir (2009) segir frá þróunarverkefninu í 

minnisblaði til forseta Menntavísindasviðs að markmiðið hafi verið að efla 

jafnréttisfræðslu, að samþætta kynjasjónarmið í kennslu, að efla samstarf sveitarfélaga á 

þessu sviði og að búa til vettvang (netsíðu) þar sem reynslunni er miðlað. Guðný taldi 

mikilvægt að þessu átaki yrði viðhaldið, meðal annars vegna vettvangstengdu starfsnámi 

þar sem það skiptir miklu máli að kennarar miðli þekkingu sinni til nema. 

Í skýrslu frá árinu 2010 um þróunarverkefnið kemur fram að upphaf verkefnisins má 

rekja til ráðstefnunnar Kynlegur skóli sem haldin var árið 2006 hér á landi. Fulltrúar frá 

fimm sveitafélögum ásamt fulltrúum frá félags- og tryggingarmálaráðuneytinu og 

Jafnréttisstofu hófu undirbúning jafnréttisfræðsluverkefnisins. Árið 2008 var síðan skrifað 

undir samning um þróunarverkefnið Jafnréttisfræðsla í leik- og grunnskólum sem átti að 

auka og efla jafnréttis- og kynjasjónarmið í leik- og grunnskólum (Jafnrétti í skólum, 2010). 

Hér fyrir neðan verður gert stuttlega grein fyrir þeim fimm verkefnum sem 

leikskólarnir tóku þátt í. 

5.1.1 Karl eða kona, skiptir það máli? 

Leikskólinn Hörðuvellir í Hafnarfirði vann með verkefnið Karl eða kona skiptir það máli? 

Verkefnið sneri að ráðningu starfsfólks og markmið þess var meðal annars að jafna hlutfall 

kvenna og karla í ummönnun og kennslu, ýta undir að allir fái að njóta sín eins og þeir eru 

óháð kyni og að stuðla að virkri og lifandi umræðu um gildi þess að hafa bæði karla og 

konur í kennslu og umönnun og að það sé hluti af starfsmannastefnu skólans. 

Starfsauglýsingar sem höfðuðu sérstaklega til karla voru notaðar, umræður voru skapaðar 

innan starfsmannahópsins um störf karla og kvenna og tveir starfsmannafundir á 
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skólaárinu voru tileinkaðir efninu (Hörðuvellir, 2010). Fram kemur í mati í lokaskýrslu um 

þróunarverkefnið að starfsmenn leikskólans voru ánægðastir með hversu mikil og góð 

áhrif verkefnið hafði á umræður starfsfólks um jafnréttismál (Jafnrétti í skólum, 2010) 

5.1.2 Kynjamunur í skólastarfi 

Leikskólinn Múlaborg vann verkefnið Kynjamunur í skólastarfi (Jafnrétti í skólum, 2010) 

þar sem unnið var með að jafna kynjahlutfall í starfsmannahópi skólans. Markmiðið var að 

auka víðsýni nemenda, að breyta heimsmynd þeirra með breyttum heimi. Fram kemur í 

áætlun þeirra að leiðirnar til að ná markmiðinu séu meðal annars að vekja athygli á 

þessari ákvörðun, taka ákvörðunina fram þegar auglýst er eftir starfsfólki, safna þekkingu 

um kynjafræði skólans og að stofna verkefnateymi í skólanum. Ekki barst lokaskýrsla frá 

leikskólanum þar sem ekki var fjármagn til staðar sem þurfti til að halda verkefninu 

gangandi (Jafnrétti í skólum, 2010).  

5.1.3 Það læra börnin sem fyrir þeim er haft 

Leikskólinn Lundarsel á Akureyri vann verkefnið Það læra börnin sem fyrir þeim er haft 

(Jafnrétti í skólum, 2010) sem snérust að heimspekisamræðum með leikskólabörnum um 

jafnrétti. Markmiðið var meðal annars að auka víðsýni barnanna og benda á 

margbreytileika lífsins sem og að börnin myndu læra að rökstyðja viðhorf sín og skoðanir 

og virða viðhorf og skoðanir annarra. Einnig var markmiðið að börnin átti sig á að leikir, 

hlutir, föt og litir eru stundum kynbundnir en það þurfi ekki að vera rétt viðhorft né 

skoðun. Leikskólinn vann með bókina Den dag da Frederik var Frida og Den dag da Rikke 

var Rasmus eftir Katrine Clante. Bókin var þýdd á íslensku og var meðal annars notuð í 

hópastarfi með börnunum (Lundarsel, 2010). Í matinu kom fram að verkefnið hafði opnað 

augu starfsmanna leikskólans og að þeir hefðu áttað sig á því að kynbundið val á 

leikföngum, leikfélögum og litum er samfélagslegt vandamál sem leysist ekki nema að það 

sé rætt, skoðað og tekið á því (Jafnrétti í skólum, 2010). 

5.1.4 Getur strákur verið Rauðhetta? 

Leikskólinn Smárahvammur í Kópavogi vann verkefnið Getur strákur verið Rauðhetta? 

Markmiðið var að stúlkur og drengir hafi raunverulega jafnan aðgang að öllu leikefni 

leikskólans, að þau geti valið leikefni og leikfélaga óháð kyni og að hafa áhrif á kynímyndir 

barna og kennara. Leikskólinn notaði fjórar leiðir til þess að ná fram markmiðum sínum 

sem voru skráningar, inngrip, fræðsla til kennara og fræðsla til foreldra (Smárahvammur, 

2009). Í lokaskýrslu verkefnisins kemur fram að það sem standi upp úr eftir verkefnið sé 

aukin þekking kennara og áhugi á kynjafræði og jafnréttismálum. Einnig kemur fram að 
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kennarar séu nú meðvitaðri um hvernig þeir eiga að tala og bregðast við málum tengdum 

jafnrétti í leikskólanum (Jafnrétti í skólum, 2010).  

5.1.5 Jafnrétti til upplýsinga – Pabbar þurfa líka að vita 

Leikskólinn Reykjakot í Mosfellsbæ vann verkefnið Jafnrétti til upplýsinga – Pabbar þurfa 

líka að vita. Markmiðið í því verkefni var að gæta þess að allir foreldrar, óháð kyni, 

þjóðfélagsstöðu, þjóðerni, móðurmáli og forræði barna hefðu jafnan aðgang að 

upplýsingum í leikskólanum og að finna leiðir til að ná til allra foreldra og mæta þeim með 

mismunandi leiðum. Til þess að ná fram markmiðunum var meðal annars notast við 

gangvirkt upplýsingaflæði til foreldra og starfsmanna og voru námskrá og upplýsingablöð 

þýdd á önnur tungumál (Reykjakot, 2009). 

5.2 Niðurstöður Jafnréttis í skólum 

Allir leikskólarnir sem skiluðu inn mati um verkefnið voru sammála því að markmiðinu um 

að efla og auka jafnréttisfræðslu og jafnréttisstarfi í leikskólunum hefði verið náð. Í 

lokaskýrslu verkefnisins kemur fram að allir leikskólarnir ætluðu að halda áfram markvisst 

með jafnréttisstarfið, en þegar heimasíður leikskólanna eru skoðaðar er lítið að finna um 

jafnréttisáætlanir þeirra.  

5.3 Heimasíða verkefnisins 

Eins og fram kom hér að ofan var heimasíðan www.jafnrettiiskolum.is gerð til þess að 

tryggja að verkefnið haldi áfram og sé uppfært. Þegar heimsíðan er skoðuð í dag árið 2016 

má sjá að síðasta frétt síðunnar er frá árinu 2013, en þar er skrifað um jafnréttistorg í 

Háskólanum á Akureyri. Síðasta og jafnframt eina greinin sem sett var inn á síðuna er frá 

árinu 2009 og því má leiða líkur að því að lítil virkni hafi verið á síðunni á síðustu árum. 

Heimasíðan er engu að síður með hagnýtar og fjölbreyttar upplýsingar og góð ráð fyrir 

kennara sem ætti að gefa þeim hugmyndir af því hvernig hægt sé að koma 

jafnréttishugsuninni að í skólum. 

5.4 Hjallastefnan 

Árið 1989 tók Margrét Pála Ólafsdóttir við leikskólanum Hjalla sem var þá nýopnaður í 

Hafnarfirði (Hjalli, e.d.). Margrét Pála lagði fram með heldur nýstárlega námsskrá sem 

snerist að mestu leiti að kynjaskiptum deildum og að hámarka jafnrétti. Meginmarkmið 

stefnunnar eru meðal annars að ,,berjast gegn beinu kynjamisrétti”, ,,stöðva einokun 

kynjanna á hefðbundnum kynhlutverkum og losa okkur við klisjukennd kynnorm, 

fyrirmyndir og hegðun”, og ,,að veita báðum kynjum vinnuaðferðir sem hæfa og þroska 

bæði sérstakar þarfir þeirra með það í huga að víkka sjálfsvitund og hæfileika hvers barns” 

http://www.jafnrettiiskolum.is/
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(Hjalli, e.d.; Margrét Pála Ólafsdóttir, 1998, bls. 62-63). Margrét Pála tekur þó fram að 

kynjaskiptingin sé ekki markmið heldur aðferð (Margrét Pála Ólafsdóttir, 1998). Í dag eru 

17 leikskólar og grunnskólar sem kenna sig við Hjallastefnuna á Íslandi en Hjallastefnan 

hóf kennslu á grunnskólastigi árið 2003 (Hjalli, e.d.; Lilja S. Sigurðardóttir, 2007).  

Hjallastefnan starfar eftir Aðalnámskrá leikskóla (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011) líkt og þeim ber skylda til en einnig vinnur stefnan eftir 

kynjanámskrá Hjallastefnunnar (Lilja S. Sigurðardóttir, 2007). Hjallastefnan byggir á því að 

kynin séu ólík og að starfsaðferðirnar eiga því að vera jafn ólíkar og kynin eru (Margrét 

Pála Ólafsdóttir, 1998). Margrét Pála (1998) telur að kynjaskiptar deildir eða kjarnar eins 

og hún kýs að kalla þá auki möguleika á að vinna með skýrari markmið og auknum 

aðferðum til að hjálpa hvoru kyni um sig. Kynjanámskrá Hjallastefnunnar er skipt upp í 

stúlknauppeldi og drengjauppeldi (Lilja S. Sigurðardóttir, 2007). Stúlknauppeldið gengur út 

á einstaklingsþjálfun, markmiðið er að bæta upp þjálfun þeirra sem þær hafa ekki fengið 

vegna kyns þeirra en þættirnir skiptast upp í þrjú meginsvið sem eru sjálfstæðiskennsla, 

sjálfsvitund og sjálfstraust (Lilja S. Sigurðardóttir, 2007). Drengjauppeldið gengur út á 

félagsþjálfun og eins og hjá stúlkunum þá er markmiðið að bæta þeim upp þá þjálfun er 

þeir hafa ekki hlotið vegna kyns þeirra. Þættirnir skiptast einnig upp í þrjú meginsvið sem 

eru hegðunarkennsla, viðhorfskennsla og nálægðarkennsla (Lilja S. Sigurðardóttir, 2007).  

Í meistaraprófsverkefni Margrétar Pálu skoðaði hún hvort kynjaskipt leikskólastarf 

hafði áhrif á færni, líðan og viðhorf stúlkna og drengja þegar í grunnskóla var komið. Í 

lokaniðurstöðum komst hún að því að ekki mældist munur á börnum sem höfðu verði í 

leikskólum Hjallastefnunnar og annarra barna og studdust því rannsóknarniðurstöðurnar 

ekki tilgátuna um að börn sem eru kynjaskipt á leikskólum gangi betur í grunnskóla 

(Margrét Pála Ólafsdóttir, 2000). Þó ber að nefna að niðurstöður bentu til þess að börn 

sem höfðu verið í kynjaskiptum leikskólum voru öruggari í samskiptum við börn af hinu 

kyninu (Margrét Pála Ólafsdóttir, 2000). 
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6 Niðurstöður og lokaorð 

Ljóst er að erfitt er að breyta kynjamismunun á uppvaxtarárum barna ef núverandi 

ástandi iðjusamfélaga karlmennsku og kvenleika er ekki storkað. Mikilvægi þess að 

leikskólakennarar séu meðvitaðir um áhrif iðjusamfélaga á mótun einstaklingsins er því 

gríðarlegt. Leikskólakennarar þurfa að fá menntun í því hvernig kyngervi mótast í gegnum 

ýmis tengsl og fræðslu um skaðsemi eðlishyggju sem hefur þá meginvirkni að hindra að 

einstaklingar fái að blómstra á eigin forsendum.  

Í þessari ritgerð hefur verið greint frá því hvaða kröfur eru gerðar til jafnréttisfræðslu í 

íslenskum leikskólum og er niðurstaðan sú að ekki sé orðið við þeim kröfum. 

Jafnréttisfræðslu er því verulega ábótavant og orsakast það af þekkingarleysi kennara á 

málaflokknum. 

Hér hefur verið fjallað um þá fræðslu sem leikskólakennaranemar hljóta í námi sínu 

við Háskóla Íslands og gefa niðurstöður til kynna að henni sé lítið sinnt.  

Hér hafa verið tekin dæmi um átök og verkefni sem einstakir leikskólar hafa unnið og 

þróunarverkefni gefa góða raun en ljóst er að þeim verður að sinna betur er þeim líkur til 

þess að markmiðinu sé full náð. Farið var yfir hverjar helstu hindranirnar eru og 

niðurstöður benda til þess að þær séu hræðsla kennara, áhugaleysi og andstaða við 

málefnið. Niðurstaðan er einnig sú að mikilvægt sé að sporna gegn eðlishyggju svo að 

kennaranemar læri ekki sjónarmið hennar í vettvangsnámi sem er stór hluti 

kennaranámsins. Margir leiðir til úrbóta eru þó til staðar en mikilvægast er að auka vitund 

kennaranema og kennara.  

Áhrif leikskólakennara á þroska og sjálfsmeðvitund ungra barna eru gríðarleg og því á 

sviðið sér verðugt verkefni fyrir höndum. Hvernig losnum við úr viðjum tvíhyggjunnar? 

Lykilatriði er að kennarar hafi þekkingu á vandamálinu og aðferðir til þess að leysa það. 

Þróunarverkefnin sem fjallað var um í ritgerðinni ýttu undir jafnréttisvitund og 

umræðu um kynjavitund, fram kom í lokaskýrslum að starfsfólk var ánægt með það og að 

fá þessa umræðu fram og auka þekkinguna. Verkefnin skila ágætis árangri meðan á þeim 

stendur en það verður að viðhalda starfinu svo aðstæður falli ekki aftur í sama far. Því er 

mikilvægt að halda slíkum verkefnum á lofti og vinna stöðugt að því að efla þekkingu og 

vitund um jafnrétti kynjanna innan leikskóla til þess að reyna að koma því viðfangsefni inn 

sem venjulegum eða eðlilegum hluta af bæði námi kennaranema sem og af starfi innan 

leikskóla. 
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