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Formáli 

Þegar ég hóf nám á námsleiðinni stjórnun menntastofnana ætlaði ég að skrifa um allt 

annað efni en þetta verkefni fjallar um. ,,Jafnrétti“ og kynjafræði vakti áhuga minn þegar 

leið á nám mitt og hugur minn leitaði alltaf þangað. Ég ákvað því að framkvæma 

rannsókn á jafnréttismenntun í leikskólum, þar sem að ég er leikskólakennari og sá ég 

mér þá leik á borði að geta nýtt mér afrakstur verkefnisins í starfi mínu ásamt þeim 

fræðilega grunni sem að ég hef kynnt mér og lagt áherslu á í verkefninu. 

Ég vil þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklega eiginmanni mínum og börnum fyrir 

ómælda þolinmæði og stuðning meðan að vinnu að þessu verkefni stóð yfir.  

Ég vil þakka viðmælendum mínum öllum fyrir að miðla visku sinni og reynslu. Einnig 

vil ég þakka leikskólunum sem að leyfðu mér að koma og framkvæma þessa rannsókn. 

Starfsfólk sýndi mikla þolinmæði meðan á rannsókninni stóð og bauð mig velkomna með 

bros á vör. 

Leiðbeinendur mínir voru Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir. Ég vil 

þakka þeim góðar ábendingar og framúrskarandi leiðsögn.  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég vil þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber 

sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

 

Reykjavík, __28. maí_____ 2018 

 

Laufey Heimisdóttir  
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Ágrip 

Í ritgerðinni er greint frá rannsókn á því hvernig jafnréttismenntun fer fram í tveimur 

leikskólum í Reykjavík. Leikskólarnir voru dregnir út úr hópi leikskóla sem höfðu 

samþykkt að taka þátt í rannsókn á vegum Rannkyn. Athuguð voru sjónarmið starfsfólks 

og stjórnenda ásamt mikilvægi umhverfis í jafnrétti kynjanna. Aðferðafræði rannsóknar-

innar er eigindleg og var hún framkvæmd á tveimur ólíkum leikskólum með því að taka 

fjögur rýnihópaviðtöl við starfsfólk, tvö á hverjum stað, einstaklingsviðtöl við 

leikskólastjórana, jafnréttisáætlanir voru skoðaðar og gerð var vettvangsrannsókn á 

hvorum leikskólanum fyrir sig. Skoðað var hvort að staðsetning kennara, leikföng, 

umhverfi og efniviður skipti máli fyrir jafnrétti kynjanna.  

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla er jafnrétti einn af grunnþáttum menntunar. 

Helstu niðurstöður sýna að sjónarmið starfsfólks á jafnrétti eru ólík og starfsfólk hefur 

misjafnar skoðanir hvort að eðli eða menningaráhrif móti einstaklinginn. Leitast var við 

að fá fram sjónarmið starfsfólks á staðalmyndum kynjanna og hvaða áhrif þær hafa á 

leikskólabörn. Fram kom að margir kennarar telja sig stuðla að jafnrétti með því að leyfa 

einstaklingnum að njóta sín og velja eftir áhugasviði sínu. Þekking starfsfólks á muninum 

á kyni og kyngervi eða mismunandi karlmennsku og kvenleika kom ekki fram í 

viðtölunum nema að litlu leyti. Svo virðist sem að kynjafræði hafi ekki verið hluti af námi 

starfsfólks leikskólanna. Ýmislegt hefur breyst á undanförnum árum en kennarar eru 

samt sem áður meðvitaðri um jafnréttismenntun og hafa breytt orðræðunni í daglegu 

starfi. Í leikskólunum tveimur er mikil áhersla lögð á að leikföng, bækur og efniviður séu 

valin með jafnrétti í huga.  

Stjórnendur geta haft mikil áhrif á menningu leikskólans og að hvaða leyti 

leikskólastarfsfólk leggur áherslu á jafnrétti í leikskólum. Í rannsókninni kom fram að 

fræðsla tengd jafnrétti og kynjafræði getur haft mikil áhrif á starfsfólk og kennslu. 

Starfsfólk talaði um þau jákvæðu áhrif sem að slík fræðsla hefur ásamt því að skoða og 

meta jafnréttisstefnu leikskólans reglulega. Í lokin eru niðurstöður reifaðar með það í 

huga að skýra hlutverk og mikilvægi jafnréttis í leikskólum.  
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Abstract 

Equal education in two preschools. Staff and principals view´s and the importance of the 

environment. 

This thesis examines how gender equal education is performed in two preschools in 

Reykjavik. The preschools were randomly selected out of a group of preschools that had 

agreed to take part in a study on behalf of Rannkyn, the Center for research on equality, 

gender and education. The staff and principal’s views on gender equality were observed 

as well as the influence the environment has on the subject. The methodology of the 

research is qualitative, and the study was mainly based on four focus group interviews 

with the staff in two preschools, two in each school, interviews with the principals, 

school’s equality policy reviewed and field notes in both preschools. The purpose of the 

field research was to see if teacher’s location, toys, surroundings and materials may 

influence gender equality.  

The national curriculum states that equality is one of six fundamental pillars in 

children’s education. The main results show that the staffs views are very diverse, and 

they have different opinions on whether nature or culture influences the individuals 

gender awareness. The purpose was to view the staffs´ opinions on gender stereotypes 

and in which ways they influence preschool children. The teachers believed they 

contributed to equality by letting the individuals thrive and choose according to their 

interests. The knowledge of the staff of the difference between sex and gender or 

diverse masculinity or femininity did not surface in the interviews except to a small 

extent. There are many things that have changed in the past years and teachers are 

more aware of gender education than before and have changed the discourse in their 

daily work. Both preschools focus on choosing toys, books and materials with equality in 

mind. 

Principals can have great influence on the culture within the preschool and in 

which ways the staff emphasise equality in the preschool. In the study findings show 

that any education or training related to equality and gender research has great impact 

on the staff and their teaching. The staff commented on the positive influence that 

training has and to revaluate and view the school’s equality policy. The findings are 

discussed further with that in mind to clarify the role and the importance of equality in 

preschools. 
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1 Inngangur  

Börn eyða stórum hluta dagsins í leikskólum en samkvæmt Hagstofu Íslands eru 87% 

nemenda með 8 til 9 tíma vistun eða meira (Hagstofan,  2016a). Eins og nafnið gefur til 

kynna er leikskólinn skóli þar sem börn hefja nám sitt og læra nýja færni, þroskast og 

rækta hæfileika sína. Kennsla og starf í leikskólum á að byggjast á námssviðum og 

grunnþáttum í Aðalnámskrá leikskóla og lögum um leikskóla. Í lögum um leikskóla í 2. 

grein segir: ,,Starfshættir leikskóla skulu mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti 

(skáletrun höfundar), lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir 

manngildum og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“. Ný lög voru samþykkt árið 2008 

þar sem að ákvæði um jafnréttismál var sett inn í lögin á skýran hátt (Guðný Guðbjörns-

dóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012; Lög um leikskóla 2008).  Í lögum um jafna 

stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (gr. 23) segir að nemendur á öllum skólastigum skuli 

hljóta fræðslu um jafnréttismál (Lög um jafnan rétt og jafna stöðu kvenna og karla, 2008). 

Jafnréttisfræðsla í skólum hefur þó verið lögbundinn síðan 1976 með fyrstu 

jafnréttislögunum (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017). 

Í Aðalnámskrá leikskóla er jafnrétti flokkað meðal sex grunnþátta menntunar sem að 

hafði eru að leiðarljósi við námskrárgerð en þessir þættir eru: Læsi, lýðræði og 

mannréttindi, heilbrigði og velferð, jafnrétti, sköpun og sjálfbærni. Í Aðalnámskránni segir: 

,,Markmið jafnréttismenntunar er að skapa tækifæri fyrir alla til að þroskast á eigin 

forsendum, rækta hæfileika sína og lífa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi í anda skilnings, friðar, 

umburðalyndis, víðsýnis og jafnréttis“ (Aðalnámskrá leikskóla, 2011).  Í barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna kemur fram að menntun barns á að beinast að því að ,,Undirbúa 

barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda skilnings, friðar, umburðarlyndis, 

jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra þjóða [...]“ (Samningur Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins, 1992). Þó að lögð sé áhersla á jafnréttismenntun í Aðalnámskrá 

leikskóla hefur jafnréttiskennsla í leikskólum ekki verið sýnilegur hluti af kennslunni heldur 

verið fléttað inn í daglegt starf þegar það kemur upp. Í síðustu útgáfu Aðalnámskrá 

leikskóla síðan 2011 var jafnrétti gefið meira vægi en áður og jafnrétti er styrkari 

grunnþáttur en áður var (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). 

Jafnréttismenntun felur í sér fræðslu um hvernig aldur, búseta, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni geta 

skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks. En eins og kemur fram fellur nám um kyn og 

kynhneigð undir jafnréttismenntun. Áhersla á að vera á menntun til jafnréttis samkvæmt 

námskránni að drengir og stúlkur eigi sem víðtækastan og jafnan möguleika á þátttöku í 
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samfélaginu, fjölskyldu- og atvinnulífi. Karlmennska og hið karllæga hefur jafnan hærri sess 

en hið kvenlega eða kvenlæga en það gildismat er oftast ómeðvitað. Tæknikunnátta vegur 

til dæmis þyngra til launa en umönnunarstörf (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Í Aðalnámskrá 

leikskóla kemur fram að hvergi í skólastarfinu eiga að vera hindranir í vegi hvors kynsins, 

hvorki í starfsháttum né inntaki námsins (Aðalnámsskrá leikskóla, 2011). 

Á síðustu 30 árum eða svo hefur athyglin beinst meira að kynjajafnrétti í menntun og 

það hefur verið stofnað til vinnu og verkefna sem því tengjast um allan heim. Mikilvægi 

þess að kennarar leggi áherslu á kynjajafnrétti hefur verið undirstrikað í yfirlýsingum frá 

Sameinuðu þjóðunum, OECD og frá Evrópuráðinu (Lahelma, 2014). Rannsókn Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur og Þórdísar Þórðardóttur bendir til þess að viðhorf kennara hafi lítið 

breyst til kynjajafnréttis og hugmyndir þeirra um eðlislægan kynjamun og hefðbundin 

kynhlutverk (Guðný Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 2016). Skólar þurfa að búa 

drengi og stúlkur undir þátttöku í atvinnu- og fjölskyldulífi í framtíðinni en þeir þurfa á 

sama tíma að geta tekið á kynjamismun. Einnig er það kennurum nauðsynlegt að þekkja 

þau áhrif sem mismunandi bakgrunnur, kynferði og félagsleg staða hefur á náms-

frammistöðu barna og nýta þá þekkingu í kennslu í þágu bæði stúlkna og drengja (Þórdís 

Þórðardóttir, 2005).  

 

1.1  Jafnréttismenntun 

Markmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á hvernig jafnréttismenntun fer fram í tveimur 

leikskólum, að skilja hvaða hugmyndir starfsfólk leikskóla hefur um jafnrétti og hvort að 

þörf sé á meiri fræðslu um jafnréttismál inn í leikskólana. Einnig verður leitað leiða til að 

skilja og útskýra hvort að það sé tekið fullt tillit til jafnréttissjónarmiða við skipulag náms 

og í kennslu. Samkvæmt ritinu Jafnrétti, Ritröð um grunnþætti menntunar felur 

jafnréttismenntun í sér gagnrýna skoðun á samfélaginu og stofnunum þess með það að 

markmiði að kenna nemendum að greina kringumstæður og fordóma sem geta leitt til 

mismununar eða forréttinda. Það er á ábyrgð skólans og allra sem starfa innan hans að 

skapa samfélag jafnréttis og réttlætis. Áherslan á að vera á að stúlkur og drengir hafi jafna 

og sem víðtækasta möguleika. Hindranir á vegi annars hvors kynsins eiga hvergi að vera í 

skólastarfi, í starfsháttum né inntaki (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013).  

Rannsókninni er ætlað að skýra hvaða áhrif stjórnendur (bæði leikskólastjóri og 

deildarstjórar), hafa á umræðuna í leikskólanum og hvernig og hvort þeir hvetji starfsfólk 

sitt til þess að gæta jafnræðis í starfi sínu með nemendum. Hvernig stjórnendur stuðla að 
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jafnrétti í leikskólunum og á hvaða hátt. Markmiðið er einnig að skoða hvort að gerðar séu 

aðrar væntingar til karla og kvenna sem starfsmanna. Hvernig jafnréttisáætlanir eru 

leikskólanna nýttar og hvort að þörf sé á að fræða starfsfólk leikskólanna meira um þær og 

tilgang þeirra.  

Leitast verður við að skoða hvernig starfsfólk skilur hugtökin karlmennska og kvenleiki. 

Er ástæða til þess að hafa meiri áhrif á mótun kynjanna með jafnréttisfræðslu til dæmis 

vegna áhrifa kynbundinna staðalmynda og hvort starfsfólk telur þær stafa af eðli eða 

menningarmun. Með rannsókninni er varpað ljósi á hvort sé talin þörf á því að hafa áhrif á 

val barnanna og breyta uppröðun, skipulagi, efniviði eða bóka- og leikfangakosti með tilliti 

til jafnréttis kynjanna. 

 

1.2 Gildi verkefnisins  

Jafnréttismenntun í leikskólum er afar mikilvæg og getur haft víðtæk áhrif enda inniheldur 

jafnréttishugtakið svo margt: Kyn, menningu, aldur, stétt og búsetu svo að dæmi séu 

nefnd. Í þessu verkefni verður athyglinni beint að kyni og kynvitund. Jafnréttismenntun er 

undirstaða lýðræðis og mannréttinda (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). Margt hefur breyst í áranna rás í átt að jafnrétti kynjanna, meðal 

annars það að karlar eru farnir taka fæðingarorlof. Árið 2000 voru sett lög um rétt foreldra 

til fæðingarorlofs sem veittu feðrum rétt á þremur mánuðum að minnsta kosti. Markmiðið 

með lögunum var að gera feðrum mögulegt að njóta samvista með börnum sínum til jafns 

við mæður og ekki síður að gera foreldrum kleift að samræma fjölskyldu- og atvinnulíf 

(Berglind Rós Magnúsdóttir Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010). Lög hafa verið sett um stjórnarsetu í 

fyrirtækjum sem dæmi en gamlar hugmyndir og hlutdeild þeirra eru ansi lífsseigar 

(Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna Diðriksdóttir og Þorgerður 

Einarsdóttir, e.d.).  

Það er því mjög aðkallandi að unnið sé með þessi hugtök um staðalmyndir kynja, 

kyngervi, karlmennsku, kvenleika og jafnrétti og vekja börn  og kennara til umhugsunar um 

það sem felst í hugmyndum um hefðbundin kynhlutverk. Þess vegna er áríðandi að skoða 

hvernig jafnréttiskennslu er háttað og með hvaða hætti kennsla fer fram innan veggja 

leikskólans. Ætla má að því fyrr sem að jafnréttismenntun hefst því meiri áhrif hafi hún til 

frambúðar. Mikilvægt er að varpa ljósi á mikilvægi jafnréttis í leikskólum, að kennarar og 

starfsfólk séu góðar fyrirmyndir og kenni börnum að það sé í lagi að fara út fyrir 

staðalmyndir kynjanna.  Markmiðið með jafnréttismenntun er að skapa tækifæri fyrir alla 
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til þess að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína. Nemendur læra að setja sig 

í spor annarra, sýni tillitsemi og umburðarlyndi, skilning á aðstæðum annarra og hvað 

margbreytileikinn felur í sér (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013).  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í samfélaginu ríkja mismunandi hugmyndir um eðli og menningarmótun, kynhlutverk, 

karlmennsku og kvenleika. Margir halda því fram að líffræðilegt kyn stýri starfsvali og 

stöðu og að kynin séu hreinlega sköpuð til þess að sinna ákveðnum hlutverkum. Aðrir 

hafna því að meðfætt eðli karla og kvenna sé orsök ólíkrar hegðunar, hlutverka og stöðu 

kynjanna (Berglind Rós Magnúsdóttir, Guðrún M. Guðmundsdóttir, Jóna Pálsdóttir, Kristín 

Ástgeirsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2010; Þórdís Þórðardóttir, 2005). Hugmyndir um að 

kynin séu ólík að eðlisfari eru algengar en geta verið varhugaverðar þegar þær stuðla að 

útilokun annars kynsins í þátttöku í ákveðnum athöfnum. Slík útilokun er birtingamynd 

kynjamisréttis en enn eimir af skoðunum af þessu tagi í þjóðfélaginu þrátt fyrir gríðarlegar 

breytingar í átt að jafnrétti (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010). Börn á leikskólaaldri 

uppgötva á aldrinum eins til tveggja ára að það séu til tveir hópar, strákar og stelpur, og 

þegar þau eru á síðasta ári í leikskóla gera þau sér grein fyrir kvenleika og karlmennsku og 

þeim eiginleikum sem hvort kyn tileinkar sér (Schaffer, 2004; Þórdís Þórðardóttir, 2016, 

2015, 2012a, 2005). Jafnrétti varðar bæði kynin og nauðsynlegt er að fjalla um mótun 

kynjanna út frá menningu, umhverfi og tíma. Í Kynungabók kemur fram:  

Það er konum, körlum og íslensku samfélagi í hag að virða jafnrétti kynjanna. 

Jafnrétti kynjanna er réttlætismál, það bætir allra hag og það er ólýðræðislegt að 

virða ekki jafnan rétt allra þegna. Jafnréttisbaráttan er því barátta allra. 

Rannsóknir sýna að jafnrétti kynjanna eykur hamingju, jafnréttissambönd endast 

betur, fyrirtæki og stofnanir eru betur rekin og þjóðfélagið verður lýðræðislegra 

og betra. Það er því allt að vinna og engu að tapa. (Berglind Rós Magnúsdóttir 

o.fl., 2010 bls. 7). 

Hvernig stendur á því að í skólum og samfélaginu haga stelpur og strákar sér á mismunandi 

vegu? Hvað veldur þessum ólíku hegðunarmynstrum? Og það sem mikilvægast er: Af 

hverju eru svona margir einstaklingar sem að passa ekki inn í þessi hegðunarmynstur og 

sumir sem eru karlkyns og kvenkyns haga sér svipað? Á síðustu árum hefur athyglin beinst 

að einstaklingum af báðum kynjum og auðkennum hans, svo sem ólíkri menningu, stöðu, 

trúarskoðunum, kynhneigð en þessi atriði hafa áhrif á hegðun hans (Francis, 2006).    

 

2.1 Lykilhugtök  

Að flestra mati eru jafnrétti og kyngervi lykilhugtök í kynjajafnréttisfræðslu, þó að þau séu 

vissulega fleiri (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010).  Kyngervi skiptir alltaf máli í 



 

15 

félagslegum aðstæðum og er mikilvægur þáttur í uppbyggingu samfélagsins og upplýsandi 

fyrir stigveldi  og valdakerfi. Þess vegna eru kerfi og stigveldi samfélagsins ásamt misrétti 

mikilvæg til þess að útskýra sjálfsmynd kynja í ákveðnum samskiptum (Nentwich og Kelan, 

2014; West og Zimmerman, 1987). Önnur lykilhugtök ritgerðinnar eru eðlishyggja og 

mótunarhyggja, karlmennska og kvenleiki, staðalmyndir kynja, efnislegur femínismi, 

stjórnendur og kynjaskipting í leikskólum. 

 

Kyngervi  

Samkvæmt West og Zimmerman (1987) er kyngervi ekki eiginleikar, breyta eða hlutverk 

heldur afleiðingar af félagslegum gjörðum og myndast í gegnum samskipti.  Kyngervi er því 

félagslega lært fyrirbæri og er því breytilegt í tíma og rúmi en einstaklingar læra viðeigandi 

hegðun í samfélaginu. Kyngervi vísar til félagsmótaðra hlutverka, hegðunar, atferlis og 

eiginleika sem í tilteknu samfélagi eru taldir viðeigandi fyrir karla og konur. Með öðrum 

orðum: Karlkyn og kvenkyn er hin líffræðileg aðgreining kynjanna en „karlmennska“ og 

„kvenleiki“ vísa til kyngervis sem er þema hugmynda sem taldar eru hæfa konum og 

körlum. Hugtökin eru tengd en karlmennska getur ekki verið til nema í andstæðu við 

kvenleika. Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika sem eru við lýði hverju sinni móta 

manneskjuna. Notkun hugtakanna er nauðsynleg til að greina kyngervi því ef allir karlar og 

allar konur væru eins þá væru hugtökin karlmennska og kvenleiki óþörf. Hugtökin eru 

notuð til þess að lýsa muninum á ólíkum körlum og mismunandi konum. Karlmennska og 

kvenleiki getur einnig verið breyta sem er ekki endilega tengd kyni og þannig að kona 

getur verið mjög kvenleg yfir í að vera mjög karlmannleg. Á sama hátt getur karlmaður 

verið kvenlega karlmannlegur eftir því hvernig kyngervi hans hefur mótast. Því er gagnlegt 

að skoða muninn á kyni sem er líffræðilegur og kyngervi sem er félagslega mótað í 

daglegum gjörðum og samskiptum  (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl. 2010; Connell, 2005; 

Paechter, 2007; Zimmerman og West 2009; West og Zimmerman 1987).  

Kyngervi er félagslegt kyn, jafnvel óháð líffræðilegu kyni og er afleiðing uppeldis og 

félagslegra samskipta og breytist með tímanum (Ahl, 2006; Butler, 2004). Kynjakerfið (e. 

gender system) er kenning sem byggist á mótunarhyggju sem leitast við draga fram þá 

þætti sem valda misrétti kynjanna eins og viðtekin kynjaviðhorf. Kynjakerfið er einhvers 

konar forskrift sem  er ekki eins fyrir konur og karla en býr í menningu okkar sem segir 

okkur að miklu leyti hver við erum og hvernig við eigum að hegða okkur.  (Gerður 

Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Judith Butler gagnrýnir flokkun á kyn og 

kyngervi og þau áhrif sem að hún hefur að stimpla persónur sem karla og konur (Butler, 

2004; Francis, 2006).  
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Hugmyndir eru um að kyngervi byggi á félagslegum áhrifum svo sem fötum, 

leikföngum og forsíðum blaða sem  eru eftir staðalmyndum. Foreldrar klæða dætur sínar í 

bleikt og syni í blátt, gefa þeim leikföng eftir kynjum og ætlast til þess að þau hagi sér 

öðruvísi. Kennarar gefa strákum meiri tíma og athygli í kennslustofum. Börnin taka upp 

staðalmyndirnar sem að þau sjá í bókum, auglýsingum, sönglögum, sjónvarpsefni og 

kvikmyndum. Jafningjahópar eru fullir af hugmyndum um hvað það merkir að vera strákur 

eða stelpa og viðhalda hugmyndum um kynbundinn leik og samskipti. Í stuttu máli ef 

stelpur og strákar eru ólík, þá eru þau ekki fædd þannig heldur ,,verða“ þannig (Thorne, 

1993). Börn undir fjögurra til fimm ára eru ekki búin að gera sér grein fyrir því kyngervi sé 

eitthvað sem að helst tiltölulega stöðugt í gegnum lífið (Paechter, 2007). Simone de 

Beauvoir hefur greint í sundur kyn og kyngervi, þar sem að  vera kvenkyns og að vera kona 

sé ólíkt. Eins og felst í hinni fleygu setningu hennar ,,maður fæðist ekki kona, heldur verður 

kona“ (De Beauvoir, 1997; Dolphijn og Van der Tuin, 2012).  

 

Karlmennska og kvenleiki 

Viðurkenning á fjölbreytileika og áhrifum sjálfsmyndarinnar á félagslegri myndun sjálfsins 

eða kyngervis, hefur leitt til þess að margt fræðafólk vísa í rannsóknir á karlmennsku og 

kvenleika (e. masculinities og femininities) í fleirtölu, til að endurspegla mismunandi leiðir 

ólíkra einstaklinga til að byggja upp kvenleika og karlmennsku (Francis, 2006). 

Karlmennska og kvenleiki getur haft misjafna merkingu eftir tíma, stað og rúmi en getur 

einnig haft ólíka merkingu á milli hópa. Upplifun, reynsla og endurtekning getur haft áhrif 

á  og tengist því hvernig barn tileinkar sér kvenleika eða karlmennsku ásamt því hvaða 

þjóðfélagshóp, stétt og menningu það tilheyrir (Paechter, 2007). Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson segir að karlmennska sé gjarnan tengd völdum og líkamlegum yfirburðum 

karla eða líkamlegum styrk ásamt samkeppni, aga, hlutlægni, rökvísi og að bregðast við 

vanda. Kvenleiki er tengdur valdaleysi, veikleika, hæfileikum til að tjá sig, sköpunargáfu, 

tilfinningasemi og samvinnu (Connell, 2005; Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004). 

Ástralski kynjafræðingurinn Raewyn Connell setti fram hugmyndir um ráðandi 

karlmennsku (e. hegemonic masculinity) og styðjandi kvenleika og að annað geti ekki verið 

án hins. Ráðandi karlmennska snýst um yfirráð karlmannsins en styðjandi kvenleiki ýtir 

undir yfirráðin. Kvenleiki (og karlmennskur) eru félagslega mótaðar og birtast með ólíkum 

hætti við mismunandi aðstæður. Ráðandi karlmennska þýðir ekki ofbeldi þó að hún geti 

verið studd af þvingun, heldur snýst hún um yfirráð í gegnum menningu, stofnanir og 

sannfæringu. Hugtakið hefur verið notað í menntarannsóknum til þess að skilja og útskýra 

virkni í skólastofum, þar á meðal mótstöðu og einelti meðal drengja. Það hefur verið notað 
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til þess að útskýra tengsl við námsskrár og erfiðleika í jafnréttismenntun (Connell, 2005; 

Connell og Messerschmidt, 2005; Gyða Margrét Pétursdóttir 2012; Martino, 1995).  

Börn í leikskóla læra að tileinka sér mismunandi kvenleika og karlmennskur. Hugtökin 

eru notuð í fleirtölu til þess að leggja áherslu á að einstaklingar þróa með sér allskonar 

karlmennskur og kvenleika en á sama tíma er margbreytileikinn og einstaklingsmunur 

alltaf til staðar. Kenningar um kvenleika og karlmennskur eru byggðar á hugmyndum og 

fyrirmyndum sem hafa áhrif á upplifun stelpna og drengja sem einstaklinga eða innan 

hópsins. Nýliðar í leikskóla læra með aðstoð fyrirmynda að tileinka sér ríkjandi gildi, siði og 

venjur í leikskólanum. Leikskólasamfélagið er kynjað og þess vegna eyða börn mikilli orku í 

að læra að verða fullgild leikskólabörn, leikskólastelpur eða leikskólastrákar (Paechter, 

2007; Þórdís Þórðardóttir, 2016, 2012a). Leikskólabörn tileinka sér ekki einungis 

hefðbundna kvenlæga eða karllæga hegðun undir áhrifum frá foreldrum sínum heldur 

einnig í gegnum stöðuga skiptingu í karlmennsku og kvenleika sem þau byggja hluta af 

sjálfsmynd sinni á. Þau læra að hvernig er að vera ,,stelpa og strákur“. Börn læra viðeigandi 

hegðun í menningu og venjum en ekki síður fyrirmyndum í umhverfinu (Paechter, 2007; 

Sandström, Stier og Sandberg, 2013; Þórdís Þórðardóttir, 2016, 2015). Kvenleiki og 

karlmennska mótast með áhrifum frá menningunni en börn máta sig inn í hlutverkin. 

Strákar nota sem dæmi íþróttir til þess að skilgreina sitt samfélag en stelpur nota oft 

útlitstengda hluti til þess að skilgreina sig í samfélagi þeirra. Mjög algengt er að valdastaða 

drengja mótist út frá íþróttahæfileikum, styrk, áhættuhegðun og óttaleysi. Leikjamenning 

drengja endurspeglar sögu- og menningarleikja áherslu á þátttöku í íþróttum og 

keppnisleikjum að mati Paechter (Berglind o.fl., 2010; Paechter, 2007). 

Strákaleikir krefjast mikils rýmis og ,,töffaraskaps“ á meðan leikjamenning telpna ber 

vott um reglufestu, afmörkuð hlutverk og áherslur á samskipti og tengsl. Menningartengd 

reynsla endurspeglast í leik barnanna. Hvað það þýðir að vera stelpa eða strákur í 

félagslegu samhengi er alltaf í stöðugu endurmati og endurskipulagningu. Kvenleiki og 

karlmennska mótast af samfélaginu sem að einstaklingurinn býr í og er ekki alltaf eins, til 

dæmis geta þessi hugtök haft ólík gildi á Íslandi, á Indlandi eða á Ítalíu. Börn eru að finna 

út hvernig einstaklingar þeir vilja vera og fá tilfinningu fyrir sinni eigin karlmennsku eða 

kvenleika. (Paechter, 2003, 2007; Þórdís Þórðadóttir, 2016). Virkni og vinsældir drengja 

mótast oft af ráðandi hugmyndum um karlmennsku og kvenleika. Drengir þurfa að laga sig 

að gildakerfum sem meðal annars felast í að gera grín að þeim stúlkum og drengjum sem 

að skera sig úr fjöldanum á einhvern hátt og hafa ,,kvenlega“ eiginleika eða áhugamál. Þau 

börn sem að fylgja ekki staðalmynd eigin kyns og jafnvel staðalmynd hins kynsins eru í 
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meiri hættu á að verða fyrir einelti (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl. 2010; Francis, 2000; 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2004).  

Fræðifólk nefnir að minnsta kosti tvær ástæður þess að skólar ættu að freista þess að 

hafa áhrif á viðteknar hugmyndir um karlmennsku eða hvernig orðræðan mótast í kringum 

karlmannlegar hugverur. Fyrri ástæðan er sú að þannig dregur úr skaðlegri hegðun og 

viðhorfum sem tengjast karlmennsku svo sem ofbeldi og launamun. Seinni ástæðan er sú 

að með því að útvíkka karlmennskuhugtakið eru fleiri vegir færir og fleiri möguleikar fyrir 

drengi. Lífsgæði beggja kynja eykst með því að hafa áhrif á þessa þætti (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2004). Strákar leggja oft mikið á sig til þess að aðgreina sig frá því sem talið 

er kvenlægt og athafnir þeirra falla að hugmyndum ráðandi karlmennsku því annars eiga 

þeir á hættu að fá neikvæða stimpla frá félögum sínum. Þeir drengir sem hafa áhugamál 

sem eru á skjön við ráðandi karlmennskuhugmyndir eiga oft erfitt uppdráttar og er jafnvel 

strítt. Af þessum sökum er mikilvægt að skólinn vinni gegn slíkum fordómum og skapi 

aðstæður til fjölbreytilegar karlmennskuímyndir fái þrifist í skólanum (Berglind o.fl., 2010).  

Frjálslyndur feminismi sér konur og karla í meginatriðum eins og að bæði kynin séu 

jafnfær (Ahl, 2006). Feminískar kenningar og rannsóknir leitast við að virða, skilja og efla 

konur og beinast til dæmis að valdaójafnvægi, samhengi kyns, uppruna og stétta (Laufey 

Axelsdóttir 2013; Þórdís Þórðardóttir 2012b). Þeir sem vilja auka fjölbreytni og 

athafnarými fyrir hvort kyn og berjast gegn viðteknum hugmyndum um karlmennsku og 

kvenleika skilgreina sig gjarnan sem feminista (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010). 

 

Efnislegur feminismi 

Í grein sinni ,, Objects, bodies and space: gender and embodied practices of mattering in 

the classroom„ lýsir  Carol A. Taylor (2013) hvernig efnisleg menning hefur áhrif á 

skólastofuna og er  virk í ferli sem að endurskapar kynjamisrétti. Grein hennar vekur 

athygli á því að hlutir, líkamar og rými eru efni sem oft eru taldir lítilvægir geta verið 

mikilvægir í kennslustofunni og beinir athyglinni að skipulagi og staðsetningu fólks og hluta 

í skólastofum og hvernig venjuleg efni geta haft mikil áhrif á kynjavald. Taylor rannsakaði 

út frá femíniskri efnishyggju (e. material feminsim) hvernig kennarinn er staðsettur í 

skólastofunni og hvernig  uppröðun borða, stóla og hluta getur skipt máli (Taylor, 2013a; 

Taylor, 2013b). Taylor byggir á kenningu Karen Barad sem segir  að merking og hlutir séu 

ekki aðskildir þættir heldur séu þeir óaðskiljanlegir og ekkert geti tekið þá í sundur. Hún 

segir einnig að tungumálinu hafi verið gefið of mikið vægi og að hlutir og manneskjur hafi 

miklu meiri áhrif í umhverfinu heldur en að margur gæti haldið (Barad 2007, 2003). Til 
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dæmis getur borð í herbergi þýtt svo margt. Er borðið ætlað fyrir skriftir, til þess að leika 

eða borða við? Ef ekkert borð er í herberginu þá getur notkun herbergisins breyst í 

eitthvað allt annað (Ahmed, 2010). Efnislegur feminismi skoðar samskipti á milli 

menningar, sögunnar, umræðna, tækni, líffræði og ,,umhverfisins“ án þess að leggja meiri 

áherslu á eitt frekar en annað (Alaimo og Hekman, 2008). Með því að beina athyglinni að 

hlutum og efnum og hvernig efni hafa áhrif á lifandi fyrirbrigði er hægt að auka skilning á 

þeim spurningum sem feministar vilja leita svara við, hvernig skólastofnanir viðhalda,  

endurskapa og breyta kynjamisrétti. Efnislegur feminismi beinir athyglinni að og vekur til 

umhugsunar um þau atriði sem eru mikilvæg í menntun eins og hvatningu, viðfangsefni og 

orsakasambönd og að endurskoða þá þætti sem hvetja til breytinga og þátttöku í 

menntastofnunum  (Taylor, 2013a). Í rannsókninni eru hlutir, svæði og rými á 

leikskólunum skoðuð með tilliti til kynjajafnréttis ásamt staðsetningu starfsfólks.  

 

Eðlishyggja 

Eðlishyggja (e. essentialism) gerir ráð fyrir að eðli kvenna sé að vera kvenleg og eðli karla 

sé að vera karllegur og sé því óbreytanlegt (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga 

Lárusdóttir, 2017). Viðhorf þar sem að konum og körlum eru ætluð ákveðnir eiginleikar er 

gott dæmi um eðlishyggju eins og að búa drengi undir landbúnaðarstörf og stúlkur fyrir 

uppeldi barna og húsmæðrastörf. Eðlishyggjusinnar halda því fram að konur og karlar leiti í 

ólík störf vegna eðlis þeirra, til dæmis að konur hafi móðureðli en karlar séu atorkusamir 

og þurfi að draga björg í bú. Viðhorf sem þessi hafa verið notuð til þess að réttlæta 

misrétti af ýmsu tagi (Þórdís Þórðardóttir 2012a).  Þegar barn fæðist og er gefið karlkyns 

eða kvenkyns nafn lærir hann eða hún í gegnum meðlimi samfélagsins, sem eru foreldrar, 

systkini ásamt fleirum, karlmennsku og kvenleika og hvað það þýðir að vera karlkyns eða 

kvenkyns í samfélaginu. Strákar læra með því að fylgjast með karlkyns fyrirmyndum og 

sama gera stelpur, þær eru hálfgerðir lærlingar og læra af konum með því að taka þátt í 

athöfnum þeirra (Paechter, 2007). Leikskólabörn kynnast eðlishyggju einnig í kynjuðu 

barnaefni sem að þau nota til að byggja upp þekkingu sína, þar með talið viðeigandi og 

óviðeigandi iðju stúlkna og drengja (Þórdís Þórðardóttir 2012a).  

 

Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja (e. social constructionism) er andstæða eðlishyggju en þeir sem aðhyllast 

hana telja að upplifanir einstaklinga af ríkjandi hugmyndum í  samfélaginu móti þá. 

Mótunarhyggja er eins konar kenning um að reynsla og þekking ráðist af á því hvernig 
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umheimurinn birtist einstaklingum. Mótunarhyggja hafnar því að ólíkt eðli kynja sé 

ástæðan fyrir mismunandi hegðun, hlutverki og stöðu kynjanna því hver einstaklingur 

fæðist með ólíka skapgerð.  Ekki er hægt að eigna öllum körlum sömu eiginleika og 

skapgerð og ekki er hægt að gera ráð fyrir að allar konur hafi sömu skapgerð og eiginleika. 

Þær hugmyndir um karlmennsku og kvenleika sem eru við lýði hverju sinni mótar 

manneskjuna. Samkvæmt mótunarhyggju er ólík staða og hlutverk kynjanna hvorki 

líffræðileg né eðlislæg heldur mótast hver einstaklingur af ráðandi (e. hegemony) 

hugmyndum í því samfélagi sem hann lifir og hrærist í (Berglind o.fl., 2010;  Þórdís 

Þórðardóttir, 2012a). Upphaf mótunarhyggju er oft rakið til bókar Simone de Beauvoir Hitt 

kynið en hún staðhæfir í bókinni að kona fæðist ekki heldur verði kona en mótunarhyggja 

felur í sér hugmyndir og kenningar um að öll þekking mótist í mennningarlegu samhengi 

(De Beauvoir, 1997; Þórdís Þórðardóttir, 2012a). Félagslegar mótunarkenningar(e. social 

constructionism) gera ráð fyrir að kyngervi mótist af menningu en einnig gildum og lífstíl í 

samfélaginu sem er andstæða eðlishyggju. (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl, 2010; Þórdís 

Þórðardóttir, 2005). Mótunarsinnar hafna því að meðfætt eðli kvenna og karla sé orsök 

ólíkrar hegðunar, hlutverka og stöðu kynjanna. Þeir trúa því að allir fæðast með ólíka 

skapgerð og einstaklingum af sama kyni sé ekki hægt að eigna sömu eiginleika og 

skapgerð. (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010; Þórdís Þórðardóttir, 2005). Í kenningum 

sem snúast um feminíska mótunarhyggju, er áhersla lögð á hvernig kvenleiki og 

karlmennska er skilgreind en ekki á það hvernig karlar eða konur eru í eðli sínu (Ahl, 2006; 

Butler, 2004). 

Í rannsókninni er leitast við að skoða hvernig starfsfólk sér nemendur sína og hvort að 

það setji þá í ákveðin eða viðeigandi hlutverk eftir kyni eða í takt við staðalmyndir 

kynjanna. Hvort að það geri sér grein fyrir þýðingu hugtakanna karlmennsku og kvenleika. 

Einnig hvort að starfsfólk aðhyllist eðlishyggju eða mótunarhyggju og útskýri hegðun og val 

nemenda með annarri kenningunni frekar en hinni. 

 

Staðalmyndir 

Rannsakað var hvort að staðalmyndir og hefðir vinni gegn jafnrétti kynja. Þau hugtök sem  

eru notuð yfir staðalmyndir af konum og körlum eru kvenleiki og karlmennska (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir 2013). Samkvæmt 

staðalmyndum hagar fólk sér á ákveðinn hátt eftir því hvort það er karl eða kona og hefur 

ákveðna kynbundna eiginleika. Ætlast er til þess að strákar og stelpur hagi sér samkvæmt 

sínu kyni og komið er fram við þau samkvæmt því (Sólveig Karvelsdóttir, 2005).  
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Skilningur kennara er mikilvægur á orðræðunni í samfélaginu sem er lituð af 

valdatengslum kynjanna sem veldur því að hegðun stúlkna og drengja er oft túlkuð á 

mismunandi vegu (Þórdís Þórðardóttir, 2005). Líffræðilega kynið segir samt ekki endilega 

hvernig kynin haga sér því drengir eru ólíkir og stúlkur eru ólíkar hver annarri. (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). Karllægt og kvenlægt 

eru hugtök sem  eru notuð til þess að lýsa orðræðu um hugmyndir sem eru bundnar við 

sitt hvort kynið (Þórdís Þórðardóttir, 2005).   

Fyrri rannsóknir sýna að kynjuð menning hefur í gegnum tíðina beint drengjum og 

stúlkum að ákveðnum leikjum og leikföngum. Stúlkum var beint að leikjum sem að örvuðu 

samskipta og tilfinningaþroska en drengjum að leikjum sem örvuðu tæknilega þekkingu og 

hæfileika.  Leikföng eru notuð af börnum til þess að viðhalda flokkun eða aðskilnað 

kynjanna. Leikföng ætluð stúlkum eru leikföng sem tengjast umhyggju en leikföng fyrir 

stráka eru leikföng sem tengjast tækni og vísindum (Francis, 2010a). Erfitt er fyrir stráka og 

stelpur að fara út fyrir staðalmyndir kynjanna en stelpur sem vilja ærslast og ,,leika í 

strákaleikjum“ eru oft kallaðar strákastelpur en strákar sem  vilja leika sér í stelpuleikjum 

eða eru fínlegir eru jafnvel kallaðir stelpur (Thorne, 1993). Það virðist vera auðveldara og 

sjálfsagðara fyrir stelpur að vera strákastelpur heldur en stráka að vera stelpustrákar. 

Diane Reay heldur því sama fram en strákalegar stelpur virðast ekki trufla stigveldi kynja  

heldur frekar styrkja það (Reay, 2001). Ástæðan er sú að karlmennsku hegðun fylgir meiri 

virðing og völd. Auðveldara er því fyrir stúlkur að fara út fyrir kynjamörkin eða færa út 

hefðbundin viðhorf vegna þessa virðingarmunar (Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2011). 

Margir fræðimenn beina sjónum sínum að þeim félagslegu áhrifum í æsku sem gæti 

gert gæfumuninn í breyttum skilningi á jafnrétti kynjanna. Þeir sjá möguleikana í þeim 

áhrifum sem að menntun getur haft á staðalmyndir drengja og stúlkna (Sinclair, 2007). Í 

nýlegri rannsókn á jafnréttismenntun í sænskum leikskólum kom fram að strákar og 

stelpur eru ekki hvött til að ögra hefðbundnum staðalmyndum (Sandström, Stier og 

Sandberg, 2013). Starfsmenn leikskóla geta haft áhrif á staðalmyndir með því að kynna 

nemendur fyrir nýjum leikjum, kenna þeim og blanda saman í hópa, bæði stúlkum og 

drengjum. Kennarar geta einnig sett fordæmi með að ögra staðalmyndum í kennslunni, 

leikjum og í daglegu starfi. Hægt er að hafa áhrif á staðalmyndir með að bjóða þeim 

birginn, stofna til umræðna um kvennastörf og karlastörf en ekki síður hvetja til vináttu á 

milli kynja (Thorne, 1993). Nota má staðalmyndir, einkenni og sögulega þróun mismunandi 

aldurskeiða með tilliti til tíma og menningar til þess að skapa meðvitund um mismunandi 

félagsstöðu og vægi ungra og aldraðra (Aðalnámsskrá leikskóla, 2011). 
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Í rannsókninni er skoðað hvernig starfsfólk leikskólanna sér nemendur og hvort að 

starfsfólk skilgreini þá eftir kyni eða eftir persónuleika og út frá hugmyndum um 

karlmennsku og kvenleika. Getur verið að starfsfólk leikskóla sé þeirrar skoðunar að 

jafnrétti kynjanna sé náð eða að kynbundin hegðun sé eðlisbundin? Kynjahlutleysi eða 

kynblinda er hugtök sem eru notuð um viðhorf sem að hafna því að kynjamisrétti sé til 

staðar sem getur birst í þeim viðhorfum að jöfn staða kynjanna sé raunveruleg og því 

óþarfi að gera neitt frekar í þeim málum (Þórdís Þórðardóttir, 2005). 

 

Stjórnendur í leikskólum 

Stjórnendur geta haft mikil áhrif á menningu innan leikskólans og það getur skipt máli 

hvernig leikskólastjóri vinnur með jafnrétti á leikskólanum, hvort hann stofni til umræðna 

og hvernig hann kemur því á framfæri við starfsfólk. Stjórnendur sem leiðtogar þurfa að 

hafa skýra sýn og markmið sem eru gegnsæ, framsýn og hvetjandi en vera á sama tíma 

sannfærandi til þess að fá fylgjendur með sér. Önnur merkingabær leið til þess að hugsa 

um forystu er að það sé ákveðinn hugsanaháttur og framkvæmd sem vekur og hvetur aðra 

til dáða og hjálpar þeim til þess að finna nýjar og þýðingarmiklar leiðir til þess að sjá, vinna 

og lifa (Sinclair, 2007). 

Stjórnandi getur haft mikil áhrif á starfsfólk og skólamenninguna sem slíka. Hann getur 

haft áhrif með hvatningu, með því að setja markmið, leiðir og staðla og getur hvatt til 

samstarfs og samvinnu. Hann getur verið sá sem leiðbeinir, styður, virkjar aðra, eykur 

áhuga og hjálpar öðrum að ná að skýra markmið sín og sýn. Hann getur verið sá sem á 

auðvelt með að sjá heildarmyndina og hefur áhrif á lærdómssamfélagið. Forysta 

stjórnenda byggir á þeirri trú að þeir geti haft áhrif á líf annarra með því að breyta gildum í 

aðgerðir, sýn í raunveruleika, hindrunum í nýjungar, aðskilnaði í samstarfi og áhættu í 

umbun (Rodd, 2013). 

Konum sem stjórnendum í menntastofnunum fer fjölgandi með hverju árinu sem líður 

og rannsóknir á stjórnun og stjórnunarstílum kvenna fylgir þeirri þróun. Í fyrstu voru konur 

og karlar sem stjórnendur bornir saman en í dag beinast rannsóknir í síauknum mæli að 

konum sem stjórnendum, meðal annars til að skoða margbreytileika þeirra og forðast 

staðalmyndir en stjórnunarstílar kvenna hafa stundum reynst árangursríkari en karla 

(Grogan og Shakeshaft, 2011). Margt er líkt með með femínskum stjórnunarstíl og því sem 

talið er einkenna góða stjórnun: Samráð, ráðgjöf, valddreifing, teymi, sveigjanleiki, góðir 

hlustunarhæfileikar, áhersla á vistlegt umhverfi og heildræna nálgun (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007; Adler, Laney og Packer, 1993). Í rannsókn Örnu H. Jónsdóttir kemur 
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fram að konur geta beitt svokölluðum kvenlægum eða karllægum stjórnunarstíl í samræmi 

við það sem þær telja að aðstæður krefjist (Arna H. Jónsdóttir, 2009). 

Konur sem stjórnendur eiga það til að tileinka sér bæði kvenlega og karlmannlega 

stjórnunarhætti til þess að ná markmiðum sínum (Fuller, 2013). Kvenlegir stjórnunarhættir 

fela í sér að stjórnendur sýni umhyggju, eru skipulagðir, eru góðir hlustendur og eru 

hvetjandi (Grogan og Shakeshaft, 2011).  Hugmyndir um karlmennsku og kvenleika eiga 

líka við um stjórnendur og til eru staðalmyndir um konur sem stjórnendur. Konur geta sýnt 

mjög ólíka stjórnunarstíla sem stjórnendur, allt frá kvenlegum stíl sem byggist á góðum 

samskiptum og til valdsmannslegs svokallaðs karlmannslegs stíls sem er harður og 

miskunnarlaus (Sinclair, 2005). Í leikskólum þar sem að konur eru í meirihluta starfsfólks er 

allt að því nauðsynlegt að staðsetja sig sem konu en árekstrar geta skapast við það að vera 

viðurkennd á sama tíma sem stjórnandi með áherslu á skilvirkni og árangur (Guðný 

Guðbjörnsdóttir, 2007). 

Það er ekki alltaf ljóst hvað greinir á milli forystu og stjórnunar og leiðtoga og 

stjórnanda. Almennt séð eru leiðtogar þeir sem leiða fólk á hvetjandi, styrkjandi og 

þroskandi hátt en stjórnendur eru þeir sem stjórna aðgerðum, framkvæmd og fólki. Það er 

mikilvægt að skilja að forysta og stjórnun eru ólíkar að umfangi en eru samt tengdar og 

samofnar (Rodd, 2013).  Með því að hvetja starfsfólk, þróun þess í starfi, velferð þess og 

hafa áhrif á vinnuaðstæður þeirra geta skólastjórar haft áhrif á, bætt kennslu og nám 

óbeint með því að hvetja til samstöðu í starfsmannahópnum. Skólastjórar veita stuðning, 

skapa tækifæri til endurmenntunar og leita leiða til þess að auka getu starfsfólks og efla 

styrkleika þeirra. Það er í þeirra verkahring að skapa aðstæður sem hvetja til frumkvæðis, 

nýjunga, þátttöku starfsfólks og til aukins náms. Menning innan leikskólans hefur mikil 

áhrif á hvernig samfélagið og starfsfólk lítur á nám, hvernig það kemur fram við hvort 

annað og að menningin sé styðjandi (Bush,  Bell og Middlewood, 2010). Þar getur skipt 

máli hvernig leikskólastjóri og aðrir stjórnendur í leikskóla fær starfsfólk með sér til þess að 

taka þátt í því starfi sem er í samræmi við stefnu hans. Samkvæmt rannsóknum kýs 

starfsfólk gjarnan svokallaðan kvenlægan leiðtogastíl, þar sem starfsfólk fær að taka þátt 

og vinna saman í teymi (Arna H. Jónsdóttir, 2009, 1999; Rodd, 2006). Leiðtogar spila 

lykilhlutverk í að móta lærdómssamfélög en gildin sem að þeir byggja á, fyrirmyndir og 

umhyggja ákveða hvernig skólinn er og hvetur til áframhaldandi sameiginlegs náms (Bush,  

Bell og Middlewood, 2010). 

Skólastjórar hafa smátt og smátt verið að breyta skólunum frá eldri stjórnunarháttum í 

lærdómssamfélag. Frekar en að leggja áherslu á að setja reglur, hafa eftirlit og matskerfi til 

þess að stjórna kennurum hafa skólastjórar byggt á samböndum og sameiginlegum 
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hugmyndum. Lærdómssamfélög taka reglulega þátt í fræðslu og rannsóknum  með áherslu 

á árangur og áframhaldandi framförum (Cummings og Worley, 2015). Í rannsókninni var 

skoðað hvaða áhrif stjórnendur virðast geta haft á jafnrétti og stefnu innan leikskólans. 

 

Starfsfólk í leikskólum 

Á síðustu öld urðu miklar breytingar á lífsháttum Íslendinga og þátttaka kvenna á 

vinnumarkaði jókst til muna. Algengt er í dag í nútímasamfélagi að hjón eða sambúðarfólk 

vinni bæði úti og deila með sér verkefnum heimilisins þó að misjafnt sé hvernig 

verkaskiptingu er háttað. Vegna breyttra aðstæðna hefur skapast þörf á því að foreldrar 

geti samræmt fjölskyldu- og atvinnulíf. Löggjafinn og atvinnurekendur hafa komið til móts 

við þennan nýja veruleika með ýmsum breytingum og umbótum en feður eru farnir að 

taka meiri þátt í öllu sem snýr að börnum og leikskólagöngu þeirra. Að sama skapi jókst 

aðkoma feðra að heimilisstörfum, umönnun og uppeldi barna (Berglind Rós Magnúsdóttir 

o.fl., 2010). Það er því enn meiri nauðsyn að fá fleiri karlmenn sem starfsmenn í leikskóla 

ekki bara sem fyrirmyndir heldur einnig jafnréttisins vegna. Í leikskólum vinna margar 

konur en einungis fáeinir karlmenn og vantar því oft karlkyns fyrirmyndir fyrir drengi og 

stúlkur sem sýna umhyggju og umönnunar viðhorf til barnanna (Sandström, Stier og 

Sandberg, 2013).  

Stjórnir Félags leikskólakennara og Félags stjórnenda í leikskóla ákváðu árið 2014 að 

vinna sérstaklega að því að vekja athygli á körlum í yngri barna kennslu og sérstaklega á því 

hve fáir þeir eru. Aðilar að verkefninu voru einnig Samráðshópur karlkennara á leikskóla-

stiginu (SKÁL), Samband íslenskra sveitafélaga, Rannsóknarstofa í menntunarfræðum 

ungra barna (Rannung) og Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Haldin var ráðstefna 

með yfirskriftinni: Karlar í yngri barna kennslu – hvað ætlar þú að gera? Ráðstefnunni var 

ætlað að vekja athygli á hve fáir leikskólakennarar eru karlkyns hér á landi eða aðeins 1 % 

og að bæði stúlkur og drengir eigi skilið karlkyns fyrirmyndir. Þar kom einnig fram að 60% 

af launamun kynjanna er hægt að skýra með starfstengdu vali kynjanna vegna þess að 

kvennastéttir eru almennt með lægri laun. Vakin var athygli á því að hægt er að leiðrétta 

skýrðan launamun kynjanna á vinnumarkaði að einhverju leyti með því að fjölga karlkyns 

leikskólakennurum (Framtíðarstarfið, án árs).  Karlkyns starfsmenn á leikskólum voru 5,7% 

starfsmanna í desember 2016, þeir voru 338 af 5907 starfsmönnum leikskóla á Íslandi 

bæði faglærðum og ófaglærðum (Hagstofan, 2017, 2016a). Hreinir kvennavinnustaðir eru 

ekki algengir en í ákveðnum stéttum og í leikskólakennarastétt eru þeir nokkuð algengir. 

Vinnumarkaður hér á landi er mjög kynjaskiptur. Konur sinna umönnunarstörfum sem að 
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njóta oft minni virðingar en karlar sækja í störf sem skapa þeim virðingu, völd og hærri 

laun. Konur sækja frekar inn á svið karlmanna heldur en karlar inn á svið kvenna. Hin 

karllægu og kvenlægu svið eru ekki jafngild og það karllæga nýtur meiri virðingar (Gerður 

Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). Sjaldgæft er að fyrirtæki á almenna 

markaðnum séu kvennavinnustaðir að öllu leyti því algengt er að stjórnendur þeirra og 

fleiri starfsmenn séu karlmenn. En oft er mesta skekkjan í framkvæmdarstjórn en þar er 

kynjajafnvægi í kringum 25% (Guðbjörg Linda Rafnsdóttir, Laufey Axelsdóttir, Sunna 

Diðriksdóttir og Þorgerður Einarsdóttir, e.d.). Á kvennavinnustöðum eru oft nánari 

samskipti og starfsfólk veit meira um hvort annað og fjölskyldur þeirra en á kynja-

blönduðum vinnustöðum. Margar rannsóknir sýna að konur sem vinna á kvenna-

vinnustöðum þróa ákveðnar aðferðir sem fela í sér að aðlagast  staðalmyndum um 

kvenleika (Martin, 2011). Á vinnustöðum þar sem að margar konur vinna myndast oft 

ákveðin kvennamenning, sem þýðir persónulegri nálægð og meiri viðkvæmni gagnvart 

fjölskyldulífi en á blönduðum vinnustöðum, sem getur verið ókostur er ætlunin er að jafna 

kynjahlutföllin (Martin, 2011). Stundum er hægt að gera ráðstafanir og breytingar til þess 

að koma í veg fyrir ójafnvægi kynja. Margar stofnanir styðja fjölbreytni í starfsmanna-

hópnum því þær telja að það sé þeim til góðs og bæti frammistöðu starfsfólks (Cummings 

og Worley, 2015). 

 

2.2 Fyrri rannsóknir 

Íslenskar rannsóknir sem tengjast efni rannsóknarinnar eða jafnréttismenntun í 

leikskólastarfi og hvaða áhrif kennarar, umhverfi og stjórnendur geta haft á jafnrétti eru 

þó nokkrar. Þar ber helst að nefna rannsókn Þórdísar Þórðardóttur um kynjaðan lærdóm 

og hvernig leikskólabörn í tveimur leikskólum lærðu til telpu og drengs í gegnum 

barnaefni. Niðurstöður þeirrar rannsóknar benda til þess að barnaefnið sem að börnin 

ræddu um og notuðu í leik feli í sér kynjaðar lýsingar af atgervi og athöfnum fólks. Börnin 

drógu því ályktanir af því að sama gilti um ólíkt atgervi og athafnir kynja. Börnin báru 

inntak barnaefnisins saman við sínar eigin upplifanir og við úrvinnsluna endursköpuðu þau 

fyrri þekkingu sína. Á sama tíma drógu þau ályktanir sem styrktu hugmyndir þeirra um 

staðalmyndir kynja.  (Þórdís Þórðadóttir, 2012a). Doktorsritgerð Þórdísar fjallaði einnig um 

menningarlæsi og hlutverk barnaefnis í uppeldi og menntun telpna og drengja í tveimur 

leikskólum. Markmið rannsóknarinnar var að skoða hlutverk barnaefnis í uppeldi og 

menntun leikskólabarna og að skapa nýja þekkingu til þess að niðurstöður gætu nýst 

leikskólakennurum í að draga úr félagslegri og menningarlegri mismunun í leikskólum 
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landsins. Val á barnaefni á heimilum barnanna tengdist kyni þeirra en foreldrar virtust 

velja ofurhetjumyndir fyrir drengi og prinsessuævintýri fyrir stúlkur. Börnin notuðu 

sérstaklega fjölþjóðlegt barnaefni sem uppsprettu staðalmynda sem að þau flokkuðu 

einstaklinga í. Aðgengi barnanna að barnaefni og möguleikar þeirra til þess að tjá sig um 

það hefur áhrif á menningarlæsi barna og á uppeldi og menntun þeirra (Þórdís 

Þórðardóttir 2012b). Í greininni Virðingasess leikskólabarna er einnig fjallað um 

virðingasess leikskólabarna í tengslum við þekkingu á barnaefni, kynjun og lagskiptingu í 

tveimur leikskólum. Þar kemur fram að þekking barna á barnaefni, tölvuleikjum og 

ofurhetjum skapaði þeim virðingasess á meðal jafningjahóps í leikskólanum. 

Leikskólabörnin voru á aldrinum fjögurra til fimm ára og var virðingasessinn mældur út frá 

viðbrögðum jafningjahópsins við tilvísunum í barnaefni og félagslegri stöðu innan hópsins. 

Þau börn sem vísuðu oftast í barnaefni voru í elsta hópnum á deildinni og foreldar þeirra 

höfðu hæsta menntunarstig. Rannsókn þessi er hluti af áðurnefndri doktorsritgerð 

Þórdísar (Þórdís Þórðardóttir, 2015).  

Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir skrifuðu grein um kynjakerfið og 

framhaldsskólanema og viðhorf þeirra til að brjóta upp hefðbundin kynjamynstur. Greinin 

fjallar einnig um kynjakerfið sem heldur kynjunum föstum í viðteknum viðhorfum. Í 

rannsókn þeirri sem greinin fjallar um kemur í ljós að strákar eru mun íhaldssamari í 

viðhorfum sínum til að brjóta upp hefðbundin kynjamynstur en stelpur. Í greininni kemur 

fram að viðhorf unglinga til jafnréttismála virðist vera mjög íhaldssöm. Erfiðara er fyrir 

stráka að reyna að færa út kynjamörkin eða stíga út fyrir hefðbundin viðhorf en þá er 

hætta á að þeim verði útskúfað úr hópnum. Auðveldara er fyrir stelpur að færa út mörkin 

en fordæmingin og félagslegi þrýstingurinn er meiri á stráka (Gerður Bjarnadóttir og 

Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011).  

Af þessu má ráða að val á barnaefni getur haft mikil áhrif á flokkun þeirra þekkingu og 

virðingastöðu barnanna og eftir sem þau eldast verða viðhorf þeirra mjög íhaldssöm. Það  

er því mikilvægt að hafa áhrif á kynjaðan lærdóm og auka þekkingu leikskólabarna.  

 

Leikskólakennarar  

Laufey Axelsdóttir skoðaði leikskólakennarastarfið í femínísku ljósi í rannsókn sinni en hún 

tók viðtöl við karlmenn og konur að störfum í leikskólum og gerði vettvangsathuganir. Hún 

skoðaði áhrif kyngervis starfsmanna og vinnubragða á stöðu barna í leikskólum. Einnig 

skoðaði hún hvaða væntingar voru gerðar til karla og kvenna á leikskólum, hvernig 

viðhorfum karlar og konur mæta og hver áhrif þessara væntinga og viðhorfa eru á 
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leikskólakennarastarfið. Niðurstöður voru þær að kyngervi hefur mikil áhrif á þróun og 

stöðu leikskólakennarastarfsins. Þar kom fram ákveðin eðlishyggja, hefðbundin 

verkaskipting virtist vera á leikskólanum og karlmenn fengu að velja sér verkefni (Laufey 

Axelsdóttir, 2013). Rannsókn Gyðu Margrétar Pétursdóttir á vinnumenningu, 

kynjatengslum og fjölskylduábyrgð starfsfólks og stjórnenda, segir frá styðjandi og 

mengandi kvenleika í áru kynjajafnréttis. Styðjandi kvenleiki merkir að þörfum og 

löngunum sé mætt en mengandi kvenleiki er kvenleiki sem mengar samband hins kvenlega 

og karllega sem byggir á undirskipun þess kvenlega. Ára kynjajafnréttis er félagslegt ferli 

eða fyrirbæri þar sem að karlar og konur sannfæra sig um að jafnrétti sé náð þó að reyndin 

sýni að svo sé ekki. Styðjandi kvenleiki viðheldur áru kynjafnréttis meðan hinn mengandi 

er hugsanlega afl til kynjajafnréttis. Viðhorf viðmælanda virðast einkennast að eðlishyggju 

um kynin og hlutverk þeirra en í greininni kemur fram að það þyki eðlilegt konur í 

þjónustustörfum fengju lægri laun og minni virðingu (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

Jóhanna Einarsdóttir,  Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir framkvæmdu rannsókn 

á leikskólum víðsvegar um landið á sjónarmiðum leikskólakennara og leiðbeinanda á 

verkaskiptingu og áherslum í leikskólastarfi. Niðurstöður leiddu í ljós að óljós verkaskipting 

er á milli leiðbeinenda og leikskólakennara í daglegu starfi en leikskólakennarar sinna 

samskiptum við foreldra og menntun barna með sérþarfir. Einnig sögðust fleiri 

leikskólakennarar leggja áherslu á nám barnanna og þætti tengda námssviðum leikskólans 

en leiðbeinendur. Áhersluþættir leikskólakennarana tengdust því hefðbundnum 

námsþáttum. Athyglisvert er að í þeirri rannsókn var athyglinni lítið sem ekkert beint að 

jafnréttismenntun (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 

2013).  

Af þessum rannsóknum má dæma að viðhorf starfsmanna ekki síður kynjuð og 

einkennast oft af eðlishyggju og algengt er að kennarar telji að kynjajafnrétti sé náð. 

Umræða og fræðsla til kennara er því nauðsynleg til þess að hafa áhrif á skoðanir sem 

þessar. 

 

Jafnrétti, menntun kennara og skólar 

Í bókinni Kynjamyndir í skólastarfi er fjallað um nám, kennslu og stjórnun innan uppeldis 

og menntunarstofnana. Í bókinni er fjallað um femínisma og kvennahreyfingar, konur og 

kennslu, mótun kyngervis, karlmennsku og kvenleika, fagþróun leikskólakennara, kynferði 

og stjórnun ásamt fleiru en í bókinni er farið yfir orðskýringar á nokkrum hugtökum 

kynjafræða en mörg þeirra koma við sögu í þessari rannsókn eins og kyn, kyngervi, 
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kynblinda og fleiri (Arna H. Jónsdóttir, Steinunn H. Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir, 

2005). Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir skoðuðu hvernig tekið er á 

jafnréttisfræðslu í kennaramenntun. Niðurstöður þeirra bentu til þess að kennarar skilji 

hugtakið jafnrétti í víðum skilningi. Tilhneigingin er að leiða hjá sér eða sýna andstöðu við 

kynjajafnrétti (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012) 

Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir segja frá niðurstöðum 

spurningakönnunar í grein sinni: Hvernig er tekið á fræðslu um kynjajafnrétti í skólum? Þar 

sem að þekking, viðhorf og áhugi skólastjóra í leik-, grunn- og framhaldsskólum á 

kynjajafnrétti og fræðslu sem tengist því. Niðurstöður leiddu í ljós að jafnréttismál eru 

meðhöndluð á ýmsa vegu í skólunum, bæði meðal nemenda og kennara. Skólastjórarnir í 

rannsókninni voru allir áhugasamir um að fá meiri fræðslu um kynjajafnrétti í skólana með 

áherslu á aðferðir til þess að breyta staðalmyndum kynjanna og til þess að hafa áhrif á 

kynferðislega áreitni (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2017).   

Fleiri rannsóknir hafa verið framkvæmdar um leikskólastarf og leikskólakennara sem 

verða ekki taldar upp hér. Þessari rannsókn er ætlað að bæta við þær rannsóknir sem fyrir 

liggja tengjast leikskólum með jafnrétti kynjanna sem aðaláherslu. Í rannsókninni er 

skoðað hver sjónarmið starfsfólks og leikskólastjóra í tveimur leikskólum eru á jafnrétti og 

hvaða áherslur þau hafa í jafnréttismenntun. Skoðað er samspil sjónarmiða þeirra og áhrif 

umhverfis, efniviðar og leikefnis á jafnrétti í þessum leikskólum. Ein af áherslum 

rannsóknarinnar er að skoða hvernig stjórnendur og starfsfólk getur haft á umhverfi, 

efnivið og leikefni í leikskólunum með tilliti til jafnréttismenntunar.    

 



 

29 

3 Markmið og aðferð rannsóknar 

Markmið rannsóknarinnar var að skoða hvaða hugmyndir og skilning starfsfólk 

leikskólanna leggur í hugtakið jafnrétti í leikskólastarfi og hvað það felur í sér í þeirra huga. 

Rannsókninni er ætlað að athuga hvaða skoðanir og skilning starfsfólk hefur á jafnrétti og 

hvaða áherslu leikskólarnir leggja á jafnréttismenntun. Rannsakað var hvaða aðferðum 

starfsfólk og leikskólakennarar beita til þess að stuðla að jafnrétti. Einnig að kanna hvaða 

skoðanir starfsfólk leikskólanna hefur á staðalmyndum kynjanna og hvort að þau telji að 

eðli eða menningarmunur hafi áhrif á val og atferli barnanna. Spurt var spurninga eins og 

hvort að starfsfólk leikskólanna telji að kynjamunur sé félagslega mótaður eða mótaður af 

menningu og hvort að kynin beiti sér á mismunandi sviðum? Athugað var hvaða skoðanir 

starfsfólk hefur á því hvernig eiginleikar barna mótast, það er hvort að það sé í eðli stelpna 

að vera kvenlegar og stráka að vera karlmannlegir í anda eðlishyggju. Eða hvort menning, 

reynsla og uppeldi hafi áhrif á mótun stráka og stelpna eins og þeir sem aðhyllast 

mótunarhyggju vilja halda fram. Er það á einhvern hátt óæskilegt fyrir stráka og stelpur að 

fara út fyrir staðalmyndir kynjanna? Er komið fram við drengi og stúlkur sem ólíka 

einstaklinga en ekki eftir staðalmyndum kynjanna? Rannsakað var hvort að staðalmyndir 

og hefðir vinna gegn jafnrétti kynja.  

Rannsókninni er ætlað að lýsa hvernig kennarar og starfsfólk í tveimur leikskólum sjá 

staðalmyndir og hvort að það sjái ástæðu til þess að hafa áhrif á þær í sínu starfi. Skoðað 

var hvort að kennarar og starfsfólk reyni að hafa áhrif á kynbundnar staðalmyndir, breyta 

þeim og hafi áhrif á staðalmyndir með fyrirmyndum eða kennsluefni.  Er reynt að hafa 

áhrif á mótun umhverfisins í tengslum við staðalmyndir kynjanna og hvernig viðmælendur 

sjá kynbundnar staðalmyndir. 

Athugað var í rannsókninni hvort að kennarar og starfsfólk sé hvatt af leikskólastjóra og 

deildarstjórum að efla eða vinna að jafnréttismenntun í leikskólanum. Skoðað var hvernig 

leikskólastjóri og deildarstjórar hafa áhrif á jafnréttisumræðu í leikskólanum og hvort að 

leikskólinn leggi áherslu á jafnrétti í kennslu og starfsemi leikskólans óháð kyni, fötlun, 

stétt, búsetu, stöðu eða menningu. Einnig var leitast við að fá svör við því hvort að 

stjórnendur og starfsfólk hafi sömu væntingar til karla og kvenna  sem starfsfólks. Leitast 

var við að skoða hver afstaða skólastjórnenda er til kynjanna og hvort að allir starfsmenn 

gangi í öll störf óháð kyni. Enn fremur hvort að tillit væri tekið til jafnréttissjónarmiða í 

stjórnsýslu eða hvort að kynhlutverkin séu fastmótuð innan leikskólans. Skoðað var hvort 

að farið sé eftir jafnréttisáætlum leikskólanna hvort að þær séu virkar, hvenær þær eru 

endurskoðaðar og hvort að starfsmenn þekki innihald þeirra.  
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Tilgangur rannsóknarinnar var einnig að skoða með vettvangsathugun hvaða áhrif 

umhverfið hefur á jafnrétti kynja, eins og aðbúnaður, leikföng og efniviður. Skoðað verður 

hvort að staðsetning, uppröðun og aðgengi eru látin hafa áhrif á eða breyta stöðu 

kynjanna á einhvern hátt. Hvernig leikfangakostur leikskólans er, hvort að hann höfði til 

beggja kynja og hvort að sum leikföng séu vinsælli en önnur hjá nemendum. Skoðað var út 

frá kenningum Taylor (2013a, 2013b) og Barad (2003, 2007) um efnislegan feminisma 

hvaða áhrif efni, hluti og líkamar hafa á kynjajafnrétti. Einnig var leitast við að varpa ljósi 

hvort að staðsetning kennara í skólastofunni hafi áhrif og hvort að leikföng, leiktæki, 

búnaður og uppröðun húsgagna hafi áhrif á jafnrétti kynjanna. Velta kennarar fyrir sér 

hvernig skipting kynja á leiksvæðum er og hvort að nemendur sæki í ákveðna leiki, leikföng 

eða leiksvæði eftir kyni. Er reynt að hafa áhrif á umhverfið í tengslum við staðalmyndir 

kynjanna? Til dæmis með því að færa til leikföng eða leikefni til þess að brjóta upp 

staðalmyndir.  

Í rannsókninni var skoðað hvernig lesefni fyrir nemendur er valið. Eru  bækur valdar út 

frá jafnréttissjónarmiði? Koma staðlaðar kynímyndir fram í þeim bókum sem að valdar eru 

fyrir börnin. Eru sögur til dæmis lesnar eða sagðar þar sem að kynin eru ekki í 

hefðbundnum kynhlutverkum. (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós 

Magnúsdóttir, 2013). 

 

3.1 Rannsóknarspurningar 

Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi:  Hver eru sjónarmið kennara og stjórnenda til 

jafnréttismenntunar í tveimur leikskólum? Hvaða mikilvægi hefur umhverfi, efniviður og 

skipulag í jafnréttismenntun?  Í rannsókninni er lagt upp með þessar undirspurningar: 

• Hvernig fer jafnréttismenntun fram í leikskólunum? 

• Hvernig sjá leikskólastarfsmenn kynbundnar staðalmyndir í tengslum við eðli eða 

menningarmun? 

• Hvernig birtist andstaða við jafnréttismál? 

• Eru mismunandi væntingar gerðar til karla og kvenna sem starfsfólks? 

• Telur starfsfólk leikskóla að það þurfi meiri fræðslu um jafnréttismál? 

• Hvernig er jafnréttisáætlun nýtt í leikskólunum? 

• Að hvaða leyti stuðla stjórnendur að jafnrétti í leikskólunum? 

• Skiptir  búnaður, leikföng, bækur, uppröðun húsgagna og skipulag deildanna máli í 

jafnréttismenntun? 

• Hvernig hafa kennarar áhrif á jafnrétti? Með orðræðu, staðsetningu, hvatningu, 

skipulagningu eða brjóta upp staðalmyndir? 
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3.2 Aðferðafræði 

Til þess að fá innsýn og skilning á jafnréttismenntun á leikskólum var ákveðið í samráði við 

leiðsagnakennara að velja tvo leikskóla til þess að rannsaka. Eigindleg aðferðafræði var 

valin sem rannsóknaraðferð en sú aðferð var talin henta best í rannsókn sem þessari. 

Rannsóknin byggist að mestu á rýnihópaviðtölum og einstaklingsviðtölum en einnig af  

vettvangsrannsókn og ýmsum gögnum af heimasíðum tveggja leikskóla. Í rannsókninni eru 

leikskólarnir nefndir Aðalbær og Brekkukot til að aðskilja þá frá hver öðrum. Einnig fá 

viðmælendur gervinöfn í sama tilgangi.  

  

3.3 Gagnaöflun og val á þátttakendum  

Rannsóknin fór fram á tveimur ólíkum leikskólum í Reykjavík í sitt hvoru hverfinu. 

Leikskólarnir höfðu áður tekið þátt í rannsókn sem að Guðný Guðbjörnsdóttir, Steinunn 

Helga Lárusdóttir og Þórdís Þórðardóttir framkvæmdu á vegum Rannkyn og höfðu 

samþykkt að taka þátt í framhaldsrannsókn. Þátttakendum þessarar rannsóknar var 

sendur tölvupóstur og þeim boðið að taka þátt í rannsókninni gegn greiðslu. Alls sex 

leikskólar buðu sig fram til þátttöku. Tveir þessara leikskóla voru dregnir af handahófi og 

samþykktu þeir að taka þátt. Þessir tveir leikskólar voru þátttakendur í rannsókninni sem 

hér kemur á eftir. 

Tekin voru alls fjögur rýnihópaviðtöl eða  tvö í hvorum leikskóla. Viðtölin fóru fram á 

vinnustöðum þátttakenda  með nokkurra daga millibili að viðstöddum 

leiðsagnarkennurum. Á báðum leikskólunum voru tekin rýnihópaviðtöl við þrjá aðila í 

hvert skipti eða alls sex starfsmenn í tveimur viðtölum í hvorum leikskóla. Þá voru tekin 

einstaklingsviðtöl við leikskólastjóra beggja leikskólanna. Niðurstöður rannsóknarinnar 

voru einnig byggðar á vettvangsrannsókn en höfundur dvaldi heilan dag á hvorum 

leikskóla fyrir sig. Jafnframt voru heimasíður, námsskrár, starfsáætlanir og 

jafnréttisáætlanir leikskólanna skoðaðar og greindar.  

 

3.4 Rýnihópaviðtöl 

Rýnihópaviðtöl eru notuð til þess að öðlast betri skilning á viðhorfum og reynslu tiltekins 

hóps gagnvart efni rannsóknarinnar. Aðferðin byggir á félagslegum samskiptum innan 

hópsins og er leið til þess að hlusta á fólk ræða saman og læra af því. Með rýnihópa-

viðtölum er hægt að skilja, átta sig á breidd og öðlast innsýn í upplifun fólks í aðstæðum 

eða viðburðum. Hægt er að fá margvísleg viðhorf, reynslu, tilfinningar og gildismat 
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þátttakanda gagnvart ákveðnu viðfangsefni og skoða á sama tíma hvaða afstaða er til 

málefnisins. Aðferðin hefur þá kosti að hún veitir aðgengi að upplýsingum sem að aðrar 

aðferðir geta ekki. Hægt er að safna fjölbreyttum gögnum frá mörgum viðmælendum á 

tiltölulega stuttum tíma. Algengt er að rýnihópaviðtöl sem rannsóknaraðferð sé notuð 

með öðrum rannsóknaraðferðum til dæmis að bera þau saman við einstaklingsviðtöl. 

(Sóley S. Bender, 2013). Það sem aðskilur rýnihópaviðtal frá einstaklingsviðtölum er að 

samskipti innan hópsins geta komið af stað hugsunum og hugmyndum á meðal 

þátttakenda sem að myndu annars ekki koma fram í einstaklingsviðtali. Umhverfið og 

andrúmsloftið þarf að vera umfram allt þægilegt fyrir þátttakendur til þess að þeir segi 

sína skoðun en eru á sama tíma undir áhrifum af samskiptum sínum við hópinn (Lichtman, 

2013). Í rýnihóp eru valdir einstaklingar sem hafa sameiginleg einkenni og samræmast 

tilgangi rannsóknarinnar. Það getur verið sameiginleg reynsla, kyn, hópur, menntun, aldur 

eða sameiginlegur vinnustaður eins og í tilviki þessarar rannsóknar.  

Þátttakendur í rannsókninni voru valdir eftir tilgangsúrtaki (e.purpose sampling) þar sem 

valið var í hópana eftir ákveðnum sameiginlegum einkennum eins og í þessu tilviki vinna 

viðmælendur allir á leikskóla (Sigríður Halldórsdóttir, 2013; Braun og Clarke, 2013). 

Leikskólastjóri á hvorum leikskóla fyrir sig var beðinn um að velja fjölbreyttan 

starfsmannahóp í tvö rýnihópaviðtöl, þrjá til fjóra starfsmenn í senn. Leikskólastjóri var 

beðinn um að velja starfsmenn með ólíka menntun, reynslu, starfsaldur og af báðum 

kynjum. Viðmælendur voru með fjölbreyttan bakgrunn allt frá leiðbeinanda með nokkurra 

mánaða starfsreynslu til deildastjóra eða sérkennslustjóra með langa starfsreynslu. Þeir 

sem tóku þátt voru af báðum kynjum, leikskólastjórar, deildastjórar og 

aðstoðarleikskólastjórar, þroskaþjálfar, leiðbeinendur og sérkennarar. Helmingur 

viðmælenda eða sex manns voru stjórnendur, deildarstjórar, aðstoðarskólastjórar eða 

sérkennslustjórar. Í Aðalbæ voru tveir leikskólakennarar af yngri deildum en hinir 

viðmælendurnir vinna með eldri börnum og öllum aldri í sérkennslu, afleysingu eða annað. 

Í Brekkukoti voru tveir deildarstjórar af yngri deildum, einn viðmælandi vinnur á miðdeild, 

annar vinnur á elstu deild en tveir vinna með öllum aldri í sérkennslu eða því um líku. Um 

fjórðungur viðmælanda voru karlmenn með mismunandi reynslu og menntun. Af 12 

viðmælendum voru 7 leikskólakennarar, 2 leiðbeinendur, 2 þroskaþjálfar og 1 leikskólaliði.  

Viðtölin voru tekin í undirbúningsherbergi starfsfólks leikskólans Aðalbæjar og á skrifstofu 

leikskólastjóra í Brekkukoti. Viðtölin tóku að jafnaði um klukkustund. Farið var eftir fyrir 

fram ákveðnum spurningaramma sem var þó sveigjanlegur en stjórnendur leyfðu hópnum 

að ræða saman sín á milli og fá viðbrögð þeirra við efninu (sjá viðauka 1).  Í fyrri 

leikskólanum var Guðný Guðbjörnsdóttir leiðsagnarkennari viðstödd viðtölin en í seinni 
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leikskólanum var Þórdís Þórðardóttir leiðsagnarkennari einnig viðstödd.  Höfundur stýrði 

öllum viðtölunum. 

 

3.5 Einstaklingsviðtöl 

Eigindleg viðtöl geta verið opin, djúp eða óstöðluð en tilgangur þeirra er annars vegar að 

lýsa og veita skilning á fyrirbærum í tilveru fólks og hins vegar lýsa félagslegum ferlum. 

Viðtölin byggja á samræðum þar sem að rannsakandi ákveður umræðuefnið en markmiðið 

er að mæta viðmælanda á jafnréttisgrundvelli. Viðtöl geta verið mismunandi frá einum 

þátttakanda til annars og innihaldið ekki það sama í sömu rannsókn þó að viðfangsefnið sé 

það sama (Helga Jónsdóttir, 2013). Tilgangurinn með einstaklingsviðtali er að fá skoðanir 

viðmælanda með eigin orðum, með eigin rödd og með sínum hætti. Á þennan hátt getur 

viðmælandi deilt því sem hann veit, það sem hann hefur lært, reynslu sinni og aukið 

skilning rannsakenda (Lichtman, 2013). Viðmælendur voru leikskólastjórar beggja leikskóla  

en mikilvægt var fá þeirra sjónarmið á skýran og greinargóðan hátt. Viðtölin voru með 

óformlegum hætti en ekki var notast við stífan viðtalsramma (sjá viðauka 2). 

Viðtalsaðferðin var í samtalstíl en viðtalið var tekið í sérkennsluherbergi í Aðalbæ og á 

skrifstofu leikskólastjóra í Brekkukoti. Tilgangurinn með viðtölunum við leikskólastjórana 

var að fá þeirra skoðun á jafnrétti og hvernig þeir hafa áhrif á jafnréttishugsun innan 

leikskólans. Til dæmis hvað varðar að leiðbeina, fá fræðslu fyrir og ráða starfsmenn. Þeir 

voru einnig spurðir um hvernig efniviður, bækur og aðföng eru valin fyrir leikskólana.  

 

3.6 Vettvangsrannsókn  

Vettvangsrannsókn er aðferð felur í sér að rannsóknarefnið er skoðað í sínu eðlilega 

umhverfi og hægt er að skrá atburði og samskipti um leið og þau eiga sér stað. 

Vettvangsrannsóknir geta verið formlegar þar sem að rannsakandi fer á vettvang með 

einhvers konar gátlista þar sem hann merkir við fyrir fram ákveðin atriði. Rannsakandi 

getur einnig farið á vettvang og skrifað það sem fyrir augu og eyru ber (Kristín Loftsdóttir, 

2013).  Rannsakandi reynir að vera lítið áberandi, tekur niður vettvangsnótur og fylgist 

með. Oft á tíðum er rannsakandi orðinn þátttakandi í starfinu en flestir eigindlegir 

rannsakendur viðurkenna að það sé erfitt fyrir vettvangsrannsakendur að vera lítt 

áberandi (Lichtman, 2013).  

Á báðum leikskólunum Aðalbæ og Brekkukoti fór fram vettvangsrannsókn til þess að 

dýpka rannsóknina þar sem leiksvæði, leikföng og búnaður leikskólans var skoðaður með 
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tilliti til jafnréttis kynjanna. Í vettvangsrannsókninni var skoðað umhverfi og svæði inn á 

deildum og hvernig þær eru skipulagðar. Skoðað var hvernig uppröðun húsgagna er á 

deildum, skipulag og hvar húsgögn eru staðsett. Einnig var rannsakað hvort nemendur, 

strákar og stelpur, sóttust meira eftir að leika sér á ákveðnum svæðum. Skoðað var hvaða 

efniviður og leikföng eru vinsæl og hvort að stelpur eða strákar sæki í ákveðin leikföng. Þar 

fyrir utan var fylgst með hvar kennarar staðsettu sig í skólastofunni og hvernig aðgengi 

nemenda var að þeim. Rannsakandi dvaldi heilan dag á hvorum leikskóla og á hverri deild í 

eina til tvær klukkustundir. Notast var við fyrir fram útbúinn lista (sjá viðauka 3) yfir atriði 

sem að ætlunin var að skoða svo sem skipulag val og leikja, staðsetningu og tegundir 

leikfanga ásamt bókakosti. Einnig staðsetning kennara, hvernig hvatning og orðræða 

kemur fram og hvernig er reynt að hafa áhrif á staðalmyndir kynjanna. 

 

3.7 Gagnagreining  

Viðtölin voru öll afrituð og kóðuð en þemagreining var notuð til þess að finna sameiginleg 

þemu eða mynstur í gögnunum. Öllum gögnum var safnað saman, svo sem gögnum úr 

vettvangsathugunum og gögnum af heimasíðum leikskólanna og þau flokkuð niður í þemu 

út frá spurningunum. Sameiginleg þemu eða munstur voru fundin með eigindlegri aðferð 

út öllum gögnum í rannsókninni. (Sóley S. Bender, 2013; Sigríður Halldórsdóttir, 2013). 

Þemagreining er skyld grundaðri kenningu eða orðræðugreiningu eða blanda af báðum 

aðferðum. Ekki er langt síðan að aðferðin öðlaðist viðurkenningu og varð þekkt sem 

greiningaraðferð í eigindlegum rannsóknaraðferðum. Þemagreining er aðferð sem gerir 

rannsakanda kleift að bera kennsl á hugtök og hugmyndir sem að skýra innihald gagnanna 

eða forsendur og merkingu í gögnunum (Braun og Clarke, 2013). Byrjað er á því að taka 

eitt viðtal og það skorið niður og flokkað í þemu. Hægt er að nota fyrir fram ákveðin þemu 

en stundum þarf að bæta við fleiri þemum sem eru síðan sett í flokka. Þetta er gert við 

gögnin eitt í einu þangað til að hægt er að finna sameiginleg þemu og hugtök í öllum 

gögnum sem ætlunin er að nota. Rannsakandi lætur síðan gögnin tala eða segja sögu 

hvernig þátttakendur upplifa og segja frá (Lichtman, 2013). 

 

3.8 Siðferðisleg álitamál 

Allir viðmælendur sem tóku þátt í rannsókninni eru 18 ára eða eldri og koma ekki fram 

undir nafni og því var ekki þörf á að afla neinna sérstakra leyfa, umfram leyfa frá 

rannsóknarþjónustu Reykjavíkurborgar fyrir heildarrannsókn Rannkyn.  Rannsóknin og 

tilgangur hennar voru kynnt fyrir þátttakendum og þeir sem tóku þátt í viðtölum gáfu 
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samþykki sitt. Rannsóknin var síðan tilkynnt til persónuverndar. Nauðsynlegt er að 

rannsakandi virði rétt, friðhelgi og velferð fólks sem tekur þátt í rannsókninni. Rannsakandi 

hefur unnið á leikskóla í tæp 13 ár og hefur því reynslu og víðtæka þekkingu af starfsemi 

leikskóla. Hann átti því auðvelt með að setja sig inn í menningu og starfsemi leikskólans. 

Rannsakandi tilkynnti starfsmönnum í vettvangsrannsókn að hann ynni sjálfur í leikskóla 

og frá tilgangi vettvangsrannsóknar; að skoða leikefni, umhverfi og húsbúnað og hvernig 

það er nýtt í jafnréttismenntun nemenda. Í niðurstöðum voru notuð önnur nöfn fyrir 

leikskólana sem tengist engan veginn nafni leikskólanna en nöfnin Aðalbær og Brekkukot 

urðu fyrir valinu. Einnig voru fundin dulnefni fyrir starfsmenn til þess að halda trúnað. 

Einnig var reynt að segja sem minnst frá aldri, starfsaldri og menntun í þeim sama tilgangi. 

Lýsingum á leikskólunum var einnig haldið í lágmarki.  
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla koma niðurstöður rannsóknarinnar fram en hann er byggður á þeim 

rannsóknarspurningunum sem rannsókninni er ætlað að svara. Kaflanum er skipt niður 

eftir þeim þemum sem komu fram við úrvinnslu gagnanna. Fyrsti kaflinn fjallar um 

jafnréttismenntun og hvernig hún fer fram í leikskólunum tveimur ásamt því að komið er 

inn á þau vandamál sem tengjast jafnréttismálum sem að starfsfólk leikskólanna nefndi í 

rýnihópaviðtölunum. Á eftir því eru sjónarmið starfsfólks til jafnréttis dregin fram, til kyns 

og kyngervis barna og skoðanir þeirra á kynbundnum staðalmyndum. Þá er fjallað um 

starfsfólk og kennslu, á eftir þeirri umfjöllun koma fram skoðanir starfsfólks og stjórnenda 

á hvaða áhrif stjórnendur geta haft á jafnrétti í leikskólunum tveimur. Niðurstöður 

varðandi mikilvægi umhverfis, leikfanga og efniviðar í tilliti til jafnréttis koma næst en í 

lokin eru helstu niðurstöður varðandi áhrif fræðslu og notkun jafnréttisáætlanna. Allar 

þessar niðurstöður eru skoðaðar út frá fræðunum í umræðukaflanum á eftir. 

 4.1 Jafnréttismenntun 

Í þessum kafla verður leitast við að svara því hvernig jafnréttismenntun fer fram í 

leikskólunum tveimur. Jafnréttismenntun í leikskólum er ekki augljós. Jafnrétti  virðist vera 

kennt jafnóðum og þegar eitthvað kemur upp hjá nemendum, með umræðum, með lestri 

bóka og almennri fræðslu nemenda. Það  getur verið reynst að henda reiður á 

jafnréttismenntun vegna þess að hún er dulin í starfinu og það eru engir jafnréttistímar á 

stundaskrá leikskólanna. 

Í námsskrá Aðalbæjar kemur fram að ,,Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á 

viðteknum hugmyndum í samfélaginu og stofnunum þess, í því augnamiði að kenna 

börnum og ungmennum að greina jöfnuð frá mismunum og láta sig málefnin varða“. Báðir 

leikskólarnir fara eftir Mannréttindastefnu Reykjavíkurborgar og geta þess í 

jafnréttisáætlun en stefnan meðal annars er byggð á lögum um jafnan rétt og jafna stöðu 

kvenna og karla nr. 10/2008 (Mannréttindastefna Reykjavíkurborgar, 2016).  

 

Jafnrétti í skólastarfi 

Þegar starfsfólk leikskóla Aðalbæ var spurt um jafnrétti í skólastarfi og hvar og hvenær það 

leggur áherslu á það í sínu starfi og kennslu sagði það að jafnréttiskennsla sé eitthvað sem 

sé kennt yfir allan daginn og eigi sér ekki stað og stund. Það er ekki nein ákveðin stund sem  
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maður leggur inn jafnréttismál, sagði Bjarnþór leikskólakennari, en vonandi er þetta í 

mínum kennsluháttum frá því leikskóladagurinn hefst og þar til honum lýkur. Helga sagði:  

Á einhverju tímabili horfði maður gagnrýnum augum á það og hugsaði með sér: 

Það er erfitt að fara í einhvern annan hlutverkaleik hér, annan en heimili. Þannig 

að þá var bara tekið sig til og þessu var breytt. Sérstaklega með eldri börnunum, 

yngri börnin eru ennþá með.. þú veist það er eldavél og svona eitthvað svoleiðis 

dót sem er alltaf til staðar og er alltaf. En með eldri börnin verður það meira 

þannig að þau velja sér þemakassa og þá velja þau sér í hvaða leik þau vilja fara 

og þá útbúa þau bara svo eru þau bara með stóla borð og teppi og eitthvað svona 

þannig að þau gera bara umhverfið eftir því í hvað leik þau eru að fara. Þannig að 

þetta hefur svona svolítið þróast svona. 

Nýlega hefur farið fram umræða á leikskólanum Aðalbæ um að blanda nemendum í 

leikhópa til þess að kenna þeim að umgangast fleiri eða önnur börn  í þeim tilgangi að 

koma í veg fyrir einelti og önnur vandamál í framtíðinni. Þar hefur starfsfólk verið að vinna 

með jafnrétti og skoða hvernig það birtist. Starfsfólk hefur tekið tillit til vináttusambanda 

og hefur ekki hingað til blandað nemendum af báðum kynjum saman markvisst. Helga 

sagði um það: 

En við erum líka að horfa á það núna að taka það aðeins til okkar, bara eins og 

heimurinn er orðinn og fólk er að lenda í alls konar hremmingum og við erum að 

tala um einelti og allt þetta. Og við höfum stundum tekist á um þetta af því að við 

erum að tala um annars vegar allir eiga að vera með öllum og allir eru vinir og við 

viðurkennum samt líka vináttu, skilurðu, það bara er, hún er sterk og rík og góð 

og allt það og við höfum stundum kannski látið það hafa forgang yfir það að 

kannski blanda. 

Ef til vill þarf að hvetja þau til þess að eiga vini af hinu kyninu sagði Lovísa, leikskóla-

kennari. Annar leikskólakennari, Helga tók undir það og sagði að það sé alltaf eitthvað um 

það að strákur og stelpa séu bestu vinir. Starfsfólk hefur lagt áherslu á að allir eiga að geta 

verið með öllum og að allir séu vinir. Í Aðalbæ hafa þau verið að spila með nemendum spil 

sem heitir Jafnréttisspilið sem sýnir karla og konur í ólíkum störfum. Lovísa sagði sig langa 

til að vera með myndir af fólki í óhefðbundnum störfum miðað við kyn eins og að hafa 

mynd af lögreglukonu og líka lögreglumanni eða læknum af báðum kynjum svipað og er 

gert í spilinu. Starfsmenn segja að það skipti máli að grípa inn í ef starfsmaður verður var 

við að það halli á annað kynið.  Í viðtalinu sagði Helga leikskólakennari að þau þurfi að 

styrkja líkamsvirðingu og eiginleika hvers og eins en ekki síður að kenna nemendum að 
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virða einstaklingssvæði eða andrými hvers annars. Þeir þættir sem að koma fram í 

viðtölunum og þykja mikilvægir í jafnréttismenntun eru margir, einn af þeim er að 

kynjaskipta ekki hópum. ,,Við hugum líka að jafnrétti með því að kynjaskipta ekki“ sagði 

Helga leikskólakennari í leikskólanum Aðalbæ en það kom fram í máli hennar að hún trúir 

ekki á kynjaskiptingu sem jafnréttisleið. Hluti af því er einnig að gera ekki ráð fyrir að þau 

vilji eitthvað fyrir fram eins og að bjóða strákunum eða stelpunum upp á ákveðin leikföng 

sagði starfsfólk. Bjarnþór sagði að þau hvettu stráka til þess að spreyta sig eða reyna sig í 

fjölskyldutengdum leikjum og stelpurnar í lego sem dæmi. Það hefur gjarnan verið 

tilhneiging til að kynin velji leiki eftir kynjuðu vali. 

Þegar starfsfólk leikskólans Brekkukots var spurt hvar og hvernig þau leggja áherslu á 

jafnrétti í skólastarfi, í þeirra starfi og kennslu segja þau að kennslan fari fram í öllu 

starfinu. Fríða þroskaþjálfi sagði: ,,Ég hugsa að maður leggi alveg áherslu á það í öllu 

starfinu ... það er ekkert áberandi þannig séð“. Annar þroskaþjálfi, Rannveig sagði: ,,Það er 

einhvern veginn eins og maður horfi ekki beint á stráka og stelpur ... þetta eru börn“. 

Starfsmenn vilja meina að þau séu ekki að horfa á börnin sem stelpur og stráka heldur sem 

einstaklinga. 

Þegar starfsfólk í leikskólanum Brekkukoti var spurt um jafnrétti í skólastarfi var svarið 

að þau taki umræðuna með barnahópnum þegar málin koma upp. Þau eru ekki að leggja 

þetta fyrir heldur er það rætt jafnóðum og eitthvað kemur upp á grundvelli jafnréttis og á 

lýðræðislegan hátt. Ólafía, leikskólakennari sagði: ,,Við leggjum áherslu á jafnrétti í dálítið 

víðum skilningi, ekki bara á milli karla og kvenna, heldur allra í rauninni“ og taldi upp aldur, 

fötlun, trúarbrögð og starfsfólk. Hún hélt síðan áfram:  

Í rauninni.. trúarbrögð.. bara.. í eins víðum skilningi orðsins eins og hægt er, 

þannig lítum við á þetta í rauninni sko. Og við höfum t.d. alltaf verið með mjög 

mikið af karlmönnum í vinnunni. Ekki alltaf - nýlega höfum við verið með það og 

erum mjög ánægð með það, viljum að það séu bæði karlmenn og kvenmenn að 

vinna hérna. Og ég lít allavega á eins á deildinn hjá mér að ég vil hafa svona alls 

konar fólk, ekki bara kvenmenn á fertugsaldri, heldur kvenmenn og karlmenn og 

fólk með reynslu og líka gaman að hafa fólk um tvítugt, þannig að það sé svona .. 

fjölbreytileikinn sé dáldið mikill, mér finnst það gott. 

Í Brekkukoti sögðust kennarar vera vakandi yfir því hvernig nemendur tali við hvert annað 

og hvað er um að vera í hópunum. Í Brekkukoti er lögð áhersla á að allir séu jafnir og allir 

hafi jafnan rétt. Þar er áherslan á jafnrétti í víðum skilningi, ekki bara á milli karla og 

kvenna heldur allra, börn með fötlun eða með ólík trúarbrögð. Lögð er áhersla á jafnrétti í 

öllu starfinu og að allir fái útrás fyrir áhugasvið sitt. Leikskólinn er ekki með áætlun um það 
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hvernig hann ætlar að kenna jafnrétti heldur er það kennt jafnóðum og þegar mál tengd 

jafnréttismenntun koma upp í starfinu.  

Starfsfólk leikskólans Brekkukots sagði að þau taki alltaf eitthvað ákveðið viðfangsefni 

fyrir í leikskólanum á hverju ári og beini athyglinni að því. Leikskólinn hefur verið að skoða 

lýðræði á þessu ári en að þeirra sögn kemur jafnrétti inn í það. Efni tengt jafnrétti er ekki 

lagt fyrir heldur er það tekið fyrir þegar mál koma upp en þá eru mál rædd á grundvelli 

jafnréttis og lýðræðis. Í Brekkukoti vilja þau að nemendur myndi sér sína eigin skoðun á 

jafnrétti og að þau séu ekki mötuð. Rannveig sagði að leikskólastarfið hafi breyst mikið í 

gegnum tíðina í tengslum við jafnréttismenntun: 

[...] ég upplifi það þannig að maður er í rauninni ... kannski er ekkert svo mikið að 

horfa á börnin sem stráka og stelpur, heldur bara sem einstaklinga. Það er 

einhvernvegin alveg bara.. þú veist, ég man alveg hérna þegar ég byrjaði hérna 

fyrir x árum, að þá var dúkkukrókur og bílakrókur og þú veist það var yfirleitt 

stelpurnar þarna og strákarnir þarna, en þetta er ekki lengur, sem betur fer, 

upplifi ég. 

Á báðum leikskólunum nefna viðmælendur að jafnrétti felist líka í því að þar séu allskonar 

börn, foreldrar og starfsmenn. Nemendur eru af erlendum uppruna, hafa ólíkan 

hörundslit, eru tvítyngd eða hafa ólík fjölskyldumynstur. Báðir leikskólar leggja áherslu á 

fjölbreytileika mannlífsins til jafns við jafnrétti kynjanna. Einnig taka kennarar það fram í 

báðum leikskólunum að ef þeir verða varir við að nemendur láti staðalmyndir hafa áhrif á 

sig er umræðan tekin um það. Að enginn eigi liti eða leikföng og ef nemandi segist ekki 

geta eitthvað vegna þess að hann er stelpa eða strákur. Starfsfólk ræðir það við nemendur 

að það skiptir ekki máli hvort þú ert stelpa eða strákur og að allir séu manneskjur. 

Leikskólastarfsmenn beggja leikskólanna fylgjast með orðræðunni í barnahópnum og nota 

umræður til þess að kenna jafnrétti þegar þess gerist þörf. Brekkukot leggur áherslu á 

einstaklinginn að hann fái að njóta sín en báðir leikskólar hafa tekið tillit til 

vináttusambanda og val nemenda er oftast stýrt af starfsmönnum. 

 

Vandamál tengd jafnréttismálum 

Leikskólakennari á Aðalbæ, Bjarnþór var spurður hvort að hann sæi einhver vandamál í 

sambandi við jafnréttismál sagði hann: Þetta er ekki vandamál nemendanna heldur 

vandamál samfélagsins og verður að vandamáli en við sjáum konur burðast með 

heilmikinn vanda. Við sjáum það á #Höfum hátt (átak gegn kynbundnu ofbeldi) en þetta 

leiðir til einhvers í framhaldinu. Við sjáum að núna eru 62% þingmanna karlar og það er 
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ekki jafnrétti. Þegar starfsfólk Aðalbæjar er spurt hvort að það sé andstaða við 

jafnréttismál þá sagði Helga, leikskólakennari: ,,Ég held að það sé ekki andstaða …ég held 

að það sé frekar svona andvaraleysi”. Leikskólastjórinn sagði að þau hafi stundum verið 

ósammála um hvort að leggja eigi áherslu á vináttusambönd eða að allir eigi að geta leikið 

við alla. Það hafa líka skapast ákveðin vandamál með að hætta að hrósa fyrir útlit og greiða 

hár stelpnanna í Aðalbæ en sumir áttu erfitt með að beina athyglinni að innri verðleikum 

af gömlum vana. 

Lovísa leikskólakennari tók fram að það sé mikið af auglýsingum í fjölmiðlum sem  

börnin sjá sem að sýna konur ekki í réttu ljósi og lögð er áhersla á útlit þeirra eða þær 

hlutgerðar. Hún sagði:  

Manni finnst bara svona allavegana, það sem maður sjálfur sko hugsar stundum 

um að vandamálið í þessu liggur, mér finnst það vera.. í bara .... þessu efni sem er 

svo mikið fyrir börnin bara svona þessu frjálsa efni þið vitið, í sjónvarpinu, í 

auglýsingum, í blöðum, þið vitið, þessir krakkar eru að sjá þessar myndir og ég 

meina það kannski bara liggur nakin stúlka í sólbaði eða eitthvað, það er verið að 

auglýsa eitthvað sem er sko svo fáránlegt [...] 

Helga tekur undir að barnaefni og tölvuleikir séu vandamál vegna kynjamótaða hugmynda. 

Lovísa sagði til þess að breyta þessu þyrftu þau að byrja í leikskólanum.  

Í Brekkukoti sagði starfsfólk að það sé leikfangaiðnaðurinn og auglýsingarnar sem sé 

það erfiðasta í tengslum við jafnrétti. Starfsfólk Brekkukots sagði að staðalmyndirnar komi 

fram í búðum bæði hvað varðar leikföng og fatnað. Leikföng í bláum og bleikum kössum, 

mikið úrval af fötum fyrir stelpurnar og miklu minna úrval fyrir strákana. ,,Hver eru þá 

skilaboðin? Stelpurnar eiga að vera sætar en ekki mikið að leika, skiptir minni máli hvernig 

strákarnir líta út en þeir eiga að vera duglegir að leika sér“. Það ætti að hafa öll leikföng 

fyrir börn saman og ekki vera að aðskilja sér fyrir stráka og stelpur.  

Það kemur fram í rýnihópaviðtölunum að starfsfólk Brekkukots hefur orðið vart við í 

gegnum tíðina að menningarbakgrunnur getur skipt máli. Starfsfólk með annan bakgrunn 

en íslenskan hefur ekki sama umburðarlyndi gagnvart því að fara út fyrir staðalmyndir 

kynjanna. Til dæmis ef strákur mætir í kjól, með teygju í hárinu eða stelpa er strákaleg. 

Þetta styður þá skoðun að menning hafi heilmikið um jafnrétti að segja.  

Helsta mótstaða sem kemur fram í leikskólanum Brekkukoti er að sumum 

starfsmönnum fannst gaman að flétta hár eða gera eitthvað fínt í hár stelpnanna en það 

var ákveðið að gera það ekki vegna þess að strákarnir fá ekki sama tíma með kennara. 

Sumir áttu líka erfitt með að hætta að hrósa fyrir að vera í fínum kjól eða segja við 
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stúlkurnar að þær væru prinsessur. Ástæðan fyrir því að sú stefna var tekin er að starfsfólk 

vill ekki hrósa nemendum fyrir útlitið er að áherslan á að vera á þeirra eigin verðleika. 

Á báðum leikskólum tóku starfsmenn fram að helstu vandamálin tengd 

jafnréttismenntun séu auglýsingar og markaðsetning gagnvart börnum og nefndu 

leikfangauglýsingar, fataverslanir og leikfangaverslanir. Starfsfólk leikskólanna beggja sagði 

að barnaefni og tölvuleikir hefði mikil áhrif nemendur og hefði mikil áhrif á jafnrétti 

kynjanna. Þau nefndu einnig að í markaðsetningu gagnvart börnum er alltof mikil áhersla 

lögð á að staðalmyndirnar og á að ákveðnir litir tilheyri strákum og aðrir litir stelpum.  

Einnig nefndu starfsmenn á báðum leikskólum að foreldrar og heimilin væru oft mjög 

föst í kynjuðum staðalmyndum í sambandi við föt, leikföng og val á barnaefni fyrir börnin. 

Sumt starfsfólk nefndi að þeim fyndist vanta fræðslu um jafnrétti kynja fyrir foreldra. 

Jafnréttismenntun virðist fara að mestu í gegnum skipulag skólanna í daglegum 

störfum og í leik. Starfsfólk ræðir um mál tengd kynjajafnrétti jafnóðum og þau koma upp. 

Helstu vandamálin hvað varðar jafnréttismál eru markaðsetning gagnvart börnum að mati 

starfsfólks. 

 

4.2 Sjónarmið starfsfólks 

Í þessum kafla eru sjónarmið starfsfólks til jafnréttis rakin og greint frá hvar, hvenær og 

hvernig það leggur áherslu á það í starfi sínu og kennslu. Starfsfólk leikskólanna beggja 

hafði misjafnar skoðanir á hvort að kynjamunur sé eðlislægur eða menningarbundinn.  

Mjög ólíkar skoðanir voru um hvort að börn hegði sér eftir eðli sínu eða að menningin 

hafi áhrif á þau. Þegar starfsfólk í Aðalbæ var spurt hvernig það sér fyrir sér kynbundnar 

staðalmyndir í tengslum við  eðli eða menningarmun sagði Bjarnþór leikskólakennari: ,,[...] 

...ég myndi hallast að því að menningin ráði miklu um þetta“ og sagði að samfélagið síist 

inn í okkur öll. Annar leikskólakennari, Helga sagði að það sé í eðli margra stelpna að vera 

kvenlegar og umhyggjusamar en tók það fram að hún vildi ekki ákveða að stelpur væru 

svona og strákar svona því það eru alltaf einhverjir sem fara út fyrir staðalmyndirnar og 

hafa áhuga á öðru.  Hún sagði að munurinn á stúlkum og drengjum sé ekki eðlislegur hann 

byrjar strax þegar barn fæðist vegna þess að umhverfið er svo kynjamiðað en bleiki og blái 

liturinn er þar alls ráðandi strax í upphafi. Helga sagði:  

[...] Þetta er aðeins að mýkjast. En þú tekur kannski, þetta er svo einhvern veginn 

fast í þeim, ég veit ekki hvaðan það kemur. Segja það foreldrar sem eiga börn 

sem .. þau eru alls ekki alin svona upp, þar sem kannski pabbinn eldar alltaf og 
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það er þvegið og þrifið og allir eru, allir vinna saman að því að hugsa um þessa 

fjölskyldu, samt er þessi sterka mynd. 

Annar leikskólakennari, Sigríður sagði að þetta sé líka svolítið í genunum og tekur dæmi 

með mjög ung börn innan við tveggja ára, sem hafa viljað vera bleik, prinsessa eða fiðrildi 

á öskudaginn. Þetta er gott dæmi um eðlishyggjuviðhorf. Þegar viðmælendur voru spurðir 

hvernig þeir sjá fyrir sér kynbundnar staðalmyndir í tengslum við eðli og menningarmun þá 

sagði einn viðmælandinn að hann vildi ekki ákveða fyrir fram að setja stelpur og stráka í 

ákveðinn hóp. Stelpur vilja samt oft fara í móðurhlutverkið og sýna umhyggju, þær sækja 

einnig frekar í fínhreyfiverkefni, sagði Helga leikskólakennari.  

Í Aðalbæ sögðust þau reyna að kenna stúlkum og drengjum að takmarka sig ekki við 

eitthvað heldur velja eftir sínu höfði frekar en það sem samfélagið ætlast. Það geta verið 

ýmsar ástæður fyrir því að börn velja sér leikefni. Einn af leikskólakennunum, Helga, velti 

því fyrir sér af hverju velur barn þetta en ekki hitt? Finnst henni svona gaman að þessu? 

Eða er hitt kannski bara ókannað og kannski var enginn að styrkja það. Er barnið kannski 

vant því að leika með ákveðið dót heima? Lovísa leikskólakennari sem vinnur með ung 

börn á aldrinum eins til þriggja ára tekur það fram að börnin sækja alveg jafnt í öll leikföng 

og strákarnir biðja ekkert minna um dúkkur, heimilisdót eða hreinlætisdót og stelpurnar 

um bíla eða kubba. Sigríður leikskólakennari sagði að börnin séu að byrja á leikskólanum 

undir tveggja ára og drengirnir hafa áhuga á bílum og stelpurnar á dúkkum. Þó kemur fram 

í viðtölunum að strákarnir vilja oft fara í kubbaleiki eða lego og stúlkur í heimilisleiki.  

Flest starfsfólk Brekkukots telur að persónuleiki og kyngervi barnanna sé sambland af 

erfðum og uppeldi. Starfsfólk þar sagði að þau líti á börnin sem einstaklinga en ekki sem 

stráka og stelpur. Ófaglærður starfsmaður Pétur sagði að munurinn væri 

menningarbundinn en sagði að það væri ekki í hans hlutverki eða leikskólans að hafa áhrif 

á það. Rannveig þroskaþjálfi sagði: ,,Ekki beint að hafa áhrif á það eða breyta því, heldur 

að kynna þeim, þú veist fyrir hinu. Þannig að þau sjái líka hitt“. Sami starfsmaður sagði að 

þau tækju tillit til ólíks kyngervis og börnin fengu að vera eins og þau vildu. Ólafía sagði: 

,,Ég held það sé alltaf svona bara sambland af uppeldi og erfðum. Þú veist það.. þau 

náttúrulega fæðast með ákveðið skapferli sem sem náttúrulega svo mótast af ... 

uppeldinu“. 

Þegar rætt var við starfsfólk og þá sérstaklega þá leikskólakennara sem tóku þátt í 

rannsókninni kom í ljós að viðhorf þeirra til jafnréttis voru mjög ólík og þegar 

vettvangsrannsókn fór fram sást munur á deildum eftir því hvaða leikskólakennari starfaði 

þar. Á sumum deildum var áhersla á jafnrétti mun meiri og nokkuð áberandi í uppröðun og 



 

43 

leikefni deildarinnar. Greinilegt var að viðhorf og þekking kennarans eða deildastjórans á 

kynjafræði og jafnrétti endurspeglast og smitar út frá sér í starfinu á deildinni. 

Skiptar skoðanir voru meðal starfsfólks leikskólanna um hvort að kyngervi barnanna 

væri í eðli þeirra eða hvort að kyngervi ráðist af menningarbundnum áhrifum. Flestir voru 

á því að það væri eðlið sem bendir til eðlishyggjuviðhorfa. Aðrir höfðu þá skoðun að 

menningin hafi áhrif á einstaklinginn sem er tengt við mótunarhyggju. Einstaka starfsmenn 

vildu meina að það væri bæði eðli og menning sem hefðu áhrif. 

 

4.3 Kynbundnar staðalmyndir 

Hér á eftir koma skoðanir starfsfólks á staðalmyndum kynjanna fram og hvernig starfsfólk 

leikskólanna beggja hefur áhrif á þær. Einnig kom fram í máli þeirra hver vandamálin eru 

með staðalmyndir kynjanna til dæmis í vali á leikjum, litavali og klæðnaði. 

Kennarar í Aðalbæ hafa notað umræður og brugðið á leik en þá eru hefðbundnar 

staðalmyndir brotnar upp í leiknum. ,,En krakkar eru ofboðslega ótrúlega föst í 

staðalmyndum” sagði Helga leikskólakennari, þar hafa kennarar notað samræður til þess 

að brjóta upp staðalmyndirnar. Til þess að breyta staðalmyndum bregður starfsfólk 

Aðalbæjar sér á leik með börnunum og hvetur til samræðna á eftir. Þau reyna að vinna á 

móti staðalmyndum kynjanna, Helga leikskólakennari sagði: 

Viljum við breyta þessu og vinna á móti þessu, vegna þess að þetta er svo 

ósanngjarnt. Við erum ekkert svona og á bleika deginum, það sem þeir njóta þess 

margir drengirnir að vera í bleiku af því þeim finnst bleikt alveg ofboðslega 

fallegur litur, loksins má ég vera í bleiku. 

Í Aðalbæ kom fram að þau tala einungis um þægileg leikskólaföt og ekki sé verið að 

kyngera neitt í sambandi við föt. [Það er] ,,markvisst verið að hrósa barninu fyrir innri 

verðleika en ekki fyrir það ytra eins og föt og fylgihluti” sagði Bjarnþór. Í jafnréttisáætlun 

leikskólans er tekið fram að ekki skuli hrósað fyrir útlit eða klæðnað. 

Leikskólastarfsmenn í Aðalbæ gera sömu kröfur á drengi og stúlkur til dæmis hvað 

varðar að klæða  sig sjálf í útiföt. Starfsmenn eru meðvitaðir að hrósa stelpum og strákum 

ekki fyrir útlit eða fatnað. Í Aðalbæ er talað markvisst við börnin um að festast ekki í 

staðalmyndunum og að strákar og stelpur eigi ekki einhverja liti. Í jafnréttisáætlun 

leikskólans er tekið fram að ekki eigi að setja nemendur í lituð hólf og koma skal fram við 

alla af virðingu og áhuga. Þegar rætt var um að fara út fyrir staðalmyndirnar sagði Bjarnþór 
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leikskólakennari: ,,Það er auðveldara að vera strákastelpa heldur en að vera 

stelpustrákur”.  

Í leikskólanum Aðalbæ eru og hafa verið börn sem hafa viljað klæða sig eins hitt kynið 

eða transbörn. Þegar þannig mál koma upp er unnið í þeim málum í samvinnu við foreldra 

og ráðgjafa þannig að barnið sé öruggt og fái stuðning. Lovísa sagði:  

Það voru tveir strákar, hjá... ekki saman... jú þeir voru svolítið saman á deildinni. 

Þeir áttu báðir held ég systur og báðir vildu þeir fá að koma annað slagið í kjólum 

af systrunum í skólann og það var bara ekkert mál. Aldrei nein athugasemd frá 

hérna börnum eða neitt með það og meira að segja sko var sagt sko, „Ja, pabbinn 

er nú bara frekar hlynntari þessu en ég“, maður var alveg að heyra svoleiðis [...] 

Guðlaug leikskólakennari í Brekkukoti sem hefur langan starfsaldur nefndi að fyrir aldamót 

hafi þetta verið mjög ólíkt en þá hafi stelpurnar verið í dúkkukróknum en strákarnir verið 

annars staðar en í dag sé þetta alls ekki þannig og kynin blandist í alla leiki hvort sem að 

það sé dúkkukrókur sem kallað er heimilisleikur í dag eða bílaleik. Strákar koma í kjólum 

eða í skotapilsum, með teygju í hárinu og enginn kippir sér upp við það í dag. 

Pétur leiðbeinandi í Brekkukoti sagði að hlutverkin séu oft óhefðbundin og stelpurnar 

eru oft pabbinn. Þó kemur fram í máli þeirra að ákveðinn hópur stelpna sæki oft meira í 

hlutverkakrókinn.  Einn leikskólakennarinn Ólafía í Brekkukoti sagði að stelpurnar á sinni 

deild séu mikið þar en þær eru á aldrinum tveggja og þriggja ára. En stundum sé skipt í 

hópa þannig að allir geti reynt allt.  

Sko ef að ein mætir.. eins og ég.. þú veist var hjá mér stelpa sem kom inn á xdeild 

var algjörlega bleik í gegn, bara var bara: „Ég er prinsessa, ég er prinsessa“ og hún 

mátti alveg vera prinsessa. En hún fór líka náttúrulega allt þetta... þegar við 

vorum að vinna með hvað við vorum sterk og dugleg og ég er frábær og hoppa 

niður og vera sterk og..og... hún gerði það líka. En ég var ekkert að stoppa hana í 

að vera prinsessa. Stundum vorum við að gera aðra hluti líka og prinsessur geta 

það alveg líka. Þú veist, við erum frekar held ég að bara leyfa þeim að vera [...] 

Í Brekkukoti segja þau að það hafi haft mikil áhrif þegar Latibær var í sjónvarpinu en þá var 

allt bleikt og blátt ,,Hann var ofurhetja og hún var einhver svona klappstýra“, sagði Pétur 

leiðbeinandi. Þau tóku líka dæmi með Hello Kitty og ofurhetjurnar eins og Batman. Í 

rýnihópaviðtalinu kemur fram að á leikskólanum Brekkukoti hafi verið stelpur sem eru 

alveg bleikar í gegn og kennarar sjá ekki ástæðu til þess að breyta því. ,,Eigum við eitthvað 

að vera að breyta því?“ sagði Ólafía leikskólakennari. Hún sagði líka að hjá sér hefðu verið 

stelpur sem væru alveg bleikar í gegn og þá var unnið með hvað þær væru sterkar og 
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duglegar. Starfsmenn Brekkukots sjá ákveðna hegðun hjá kynjunum sem er ólík en 

strákarnir eru gaurar sem hlaupa um en stúlkurnar kvarta, eru saman í klíku og skilja frekar 

út undan. Það hefur ýmislegt breyst í gegnum tíðina en hlutir eins og að hrósa börnum 

fyrir fatnað sem að tengist staðalmyndum eins og kjólar, litir og ofurhetjur. Í leikskólanum 

Brekkukoti var ákveðið að þar yrði ekki fléttað eða settar tímafrekar greiðslur í stelpurnar, 

einungis settar teygjur í hár ef þarf til þess að halda því frá andlitinu til þess að gera ekki 

upp á milli stráka og stelpna.  

Á öskudaginn mæta nemendur í allskonar búningum í Brekkukoti. Stelpurnar mæta oft 

sem prinsessur og strákarnir sem ofurhetjur. Stelpurnar eiga auðveldara með að mæta 

sem ofurhetjur en ,,Það er mikið erfiðara fyrir stráka að mæta sem prinsessur, þannig að 

þetta er ekki alveg komið“ sagði Ólafía leikskólakennari. Þegar hún var spurð um 

staðalmyndir kynjanna í sambandi við börnin sagði hún:  

Það held ég ekki [...] Nei ég..maður hugsar bara um persónuna. Við erum með 

fullt af krökkum þar sem stelpurnar eru voða ljúfar og algjörar prinsessur, eða 

sem eru algjörir harðnaglar, þú veist bara miklu harðari heldur en fullt af 

strákum. Og erum við með stráka sem eru uu.. töffarar sko eða ofsalega mjúkir. 

Þannig að þetta er svo misjafnt. 

Í hvorugum leikskólanum er barni strítt þó að það fari út fyrir staðalmyndir kynjanna eins 

og þegar strákur mætir í kjól, með naglalakk eða þegar stelpa vill vera í fótbolta eða vera í 

ofurhetjubúningi. í Aðalbæ var drengur á miðdeild í Frozen kjól og það kom í ljós þegar að 

var spurt að hann hefur oft komið í leikskólann í kjólum og enginn sýnir viðbrögð. 

Nemendur mæta í allskonar búningum á öskudaginn eða eiga útiföt í alls konar litum og 

það gerir enginn athugasemd við það. Þó kemur fram að strákarnir eiga erfiðara með að 

fara út fyrir þessar staðalmyndir. Á báðum leikskólum hafa verið börn sem hafa sagst vera 

af hinu kyninu og það hefur verið unnið með það. Nemendur beggja leikskólanna hafa 

ákveðnar hugmyndir um hvað eru strákalitir og hvað eru stelpulitir en strákarnir vilja 

tengja bleika litinn við stelpur. Þá er rætt um litina að stúlkurnar eigi ekki bleika litinn og 

allir geti átt hvaða lit sem þau vilja.  

 

Samskipti við foreldra 

Starfsfólk sér mun á hvernig börnin tala um hlutverkaskipti á heimilum sínum en meira 

jafnræðis gætir þar nú en fyrr. Nemendur tala um að pabbi eldi matinn og setji í 

þvottavélina en einnig sé algengara að feður komi með og sæki börnin sín en þeir séu 

einnig oftar viðstaddir foreldraviðtöl og viðburði innan leikskólans. Það hefur breyst 
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heilmikið á nokkrum árum.  Feður taka fullan þátt í aðlögun á móts við mæðurnar. ,,Við 

sjáum þetta náttúrulega í aðlögun hér“ sagði Sigríður leikskólakennari þegar rætt er um 

aðlögun í viðtalinu. Leikskólastjórinn í Aðalbæ sagði að þegar að barn fær pláss á 

leikskólanum þá sé hringt í feður og mæður til skiptis til þess að bjóða þeim plássið. Lovísa 

í Aðalbær sagði einnig þegar talið barst að foreldrum: 

[...] og ég held það sé orðið þannig víða, maður hringir t.d. bara í það foreldri sem 

kom með barnið um morguninn ef ég þarf að ná í... ef barnið er lasið eða þarf að 

ná í foreldri, þá bara er það foreldrið sem kom um morguninn, læt það bara 

stjórna því. [...] En oft eru það samt pabbarnir sem eru að koma með börnin á 

morgnana þannig að maður hringir ótrúlega oft í þá [...] 

Í báðum leikskólum er lögð áhersla á að festast ekki í hefðbundnum staðalmyndum þegar 

talað er um foreldra, til dæmis ef það þarf að þvo eða bæta föt þá er talað um báða 

foreldra en ekki aðeins móður. Sigríður leikskólakennari í Aðalbæ sagði:  

já við spyrjum iðulega, að svona hver eldaði matinn og svona og það er mikil 

breyting á. Eftir x ára starf þá lék maður sér oft að því þegar komið var gat á 

ullarsokkana eða eitthvað að segja nú skaltu biðja pabba að stoppa í sokkana. Og 

maður bara... það eru 30 ár síðan 20 ára allaveganna síðan að maður fór að nota 

það og í dag, svona pabbi setur í þvottavélina og eldar matinn. 

Leikskólarnir hafa breytt hvernig orðræðan er í sambandi við þvott og viðgerðir á fötum 

barnanna og  ögra staðalmyndunum með því að ræða við nemendur um ýmis heimilisstörf 

og hlutverk á heimilinu. Það kemur einnig fram að foreldrar eru ánægðir þegar leikskólinn 

fer út fyrir staðalmyndirnar og sýnir kynin í óhefðbundnum hlutverkum til dæmis í 

auglýsingum á vegum leikskólans (stelpa í Batman búningi) sagði Ólafía leikskólakennari. 

Báðir leikskólar hafa tekið sig á í því að hringja í báða foreldra ef þarf vegna barnsins. 

Margir kennarar hringja í það foreldri sem kemur með barnið á morgnana og sumir segja 

það vinnureglu hjá sér.  

Starfsfólk sagði að börnin væru oft föst í staðalmyndum en erfiðara er fyrir stráka 

heldur en stelpur að fara út fyrir hefðbundnar staðalmyndir kynjanna. Það hefur verið 

eitthvað um það að börn hafa mætt í fötum sem eru tengd við hitt kynið og það hefur 

enginn gert athugasemd eða veitt því athygli. Báðir leikskólar hafa tekið sig á í að hrósa 

ekki fyrir ytra útlit. Bæði kynin haga sér oft eins og staðalmyndirnar segja til, strákarnir eru 

með gauragang og stelpurnar prinsessur. Breyting hefur orðið á þátttöku feðra í því sem 

tengist leikskólastarfinu og starfsfólk leggur áherslu á að ræða hlutlaust um heimilisstörf. 
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4.4 Starfsfólk og kennsla 

Þegar viðmælendur eru spurðir hvort að mismunandi væntingar séu gerðar til karla og 

kvenna sem starfsfólks sagði starfsfólk Aðalbæjar erfitt að segja til um það vegna þess hve 

fáir karlar vinna eins  og er á leikskólanum en þeir hafi verið fleiri. Bjarnþór 

leikskólakennari sagði að þeir væru mikilvægir sökum fjölbreytileikans en einnig vegna 

skólabragsins og skólamenningarinnar, sérstaklega fyrir börnin og ekki síður fyrir 

starfsmannahópinn eða samsetningu hans. Bæði kynin þurfa að sinna uppeldi og menntun 

og karlmenn þurfa að axla ábyrgð á þessari mýkri hlið, sagði Bjarnþór. 

Þegar karlkyns starfsmaður var spurður hvort einhver munur væri á því til hvers stúlkur 

eða drengir ætluðust af honum og kvenkyns starfsmönnum sagðist hann ekki viss hvort 

kynið eða persónan réði en sagði þó að drengirnir  vildu frekar fá hann sem leikfélaga en 

stúlkurnar sækja frekar í nánd og vilja leiða hann. Sara leiðbeinandi sagðist ekki finna 

neinn mun því á til hvers nemendur ætluðust af henni sem starfsmanni eða körlunum sem 

hún hefur unnið með. Bjarnþór sagðist hafa verið að vinna á leikskóla þar sem hann hafi 

verið beðinn um að taka að sér að setja ofan í við barn.  

Viðmælendur vilja fá fleiri karlmenn á leikskólann bæði sem fyrirmyndir en einnig til 

þess að auka fjölbreytnina í starfinu fyrir utan það að hafa starfsfólk á öllum aldri. Það er 

karlmaður sem vinnur hér sem gerir í því að koma í bleikri skyrtu til þess að vera þessi 

fyrirmynd, sagði Helga leikskólakennari. Það skiptir máli að vera meðvitaður um hvað 

staðalmyndir og gamlar hefðir geta haft áhrif á skoðanir okkar starfsmanna. Bjarnþór tók 

fram: ,,Ég geri mér ekki grein fyrir sjálfur hvaða staðalhugmyndir [mínar] eru og hvar vitið 

tekur við“. Það sem hann meinti með því er að menningin mótar okkur og hefur áhrif á 

kennarana ekki síður en nemendur. Hann sagði einnig að þau kenni börnunum að allir hafi 

jöfn tækifæri ásamt því að stúlkur og drengir eigi ekki að takmarka sig við eitthvað. Þegar 

rætt var um karlmenn sem starfsmenn á leikskólum sagði Helga: ,,Það er alveg til 

staðalmynd af karlmanni í leikskólastarfi og það er gaurinn sem finnst gaman að vera úti 

að leika og fer með strákunum í fótbolta og stelpurnar hamast í”. Við þurfum að styðja þá 

og styrkja þá í að fara ekki í þessa ákveðnu staðalmynd og gleyma að þeir eiga að  gera svo 

margt annað líka.  

Þegar umræðan samræmist ekki jafnréttishugsun eða það þarf að leiðbeina nýjum 

starfsmanni í Aðalbæ er tekist á við það. Starfsmenn eru duglegir að hnippa í hvern annan 

og jafnvel gert góðlátlegt grín ef einhver segir eitthvað sem er ekki viðeigandi og þykir ekki 

samræmast hugmyndum leikskólans um jafnrétti.  Starfsmaður, Sara sem að hefur unnið 

tiltölulega stutt á leikskólanum sagðist vera mjög vör við að hugsað væri um jafnrétti 

kynjanna eða jafnréttismál. Hún sagði einnig:  
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[...] maður tekur aðallega eftir eða mér finnst aðallega sko bara þau náttúrulega 

... sko fyrirmyndirnar skilurðu, þú veist eins og stelpa hér sem á, hérna mamma 

hennar er læknir og þá er hún oft læknirinn, skilurðu, þú veist, skilurðu, þó að 

það sé karlastétt skilurðu, en bara af því mamman er það þá og það smitast 

skilurðu alveg út, eða svona hefur maður alveg, finnst mér allavega. 

Starfsfólk Aðalbæjar tekur það fram að það vanti fleiri karlkyns fyrirmyndir í leikskólanna 

því að karlkennarar eru svo fáir. Við erum að kenna börnunum að allir eiga að hafa jöfn 

tækifæri til þess að gera það sem þeir vilja en það þyrftu að vera fleiri fyrirmyndir. Þegar 

starfsfólk Brekkukots er spurt af hverju þeim finnst það skipta máli að hafa karla og konur 

starfandi á leikskólanum svara þau að það sé mikilvægt að hafa alla flóruna, karlmenn séu 

mismunandi og konur séu mismunandi. Eða á ,,misjöfnu þrífast börnin best“ eins Tómas 

leikskólaliði sagði. Þau sögðu að sé gott að hafa mismunandi fólk á deildunum og börnin 

séu innan um bæði kynin. En mest af öllu vill starfsfólk fá uppeldismenntað fólk og það 

væri ekki verra að það séu karlmenn líka.  

Starfsfólk Brekkukots  telur það mikilvægt að á leikskólanum starfi allskonar fólk á 

öllum aldri og af báðum kynjum og sagði að börnin séu innan um bæði kynin en þannig sé 

það í samfélaginu. Í leikskólanum eru allir jafnir og karlmenn vinna sömu störf og 

konurnar. Guðlaug sagði að þegar það eru karlmenn líka við störf á leikskólanum verði 

andrúmsloftið öðruvísi og umræður verði almennari. Starfsfólk telur mikilvægt að börnin 

hafi fyrirmyndir af öllum toga bæði konur og karla, fólk af erlendu bergi brotið, fatlað fólk 

og fólk á öllum aldri. Einn starfsmaðurinn, Tómas, tók það fram að honum finnist karlmenn 

vera oft duglegri að vera á gólfinu með börnunum að leika við þau en Ólafía og Guðlaug 

leikskólakennarar tóku undir það.   

Reyndara starfsfólk er vakandi og meðvitað um að stuðla að jafnrétti og duglegt að 

leiðbeina nýju starfsfólki á Brekkukoti. Ef starfsmaður byggir vinnu sína á staðalmyndum 

kynjanna þá er það rætt við viðkomandi starfsmann.  Í rýnihópaviðtölunum kom fram að 

ungt fólk sem kemur til starfa við leikskólann Brekkukot er mjög opið og er ekki mjög fast í 

staðalmyndunum.  Það kom fram að það er vinsælt hjá ungum karlmönnum að vinna í 

leikskólum en einn af yngri viðmælendunum Pétur tók það fram að karlkyns jafnaldrar sínir 

hafa margir farið að vinna á leikskólum en ungar stúlkur á sama aldri eða velji sér önnur 

störf. Hann sagði að þá væri þeir betur undirbúnir þegar þeir eignast sitt eigið barn og viti 

hvað þeir væru að fara út í. Rannveig sagði líka frá ungum manni sem að ætlar sér að vinna 

á leikskóla þegar hann hefur aldur til því hann segir það vera mikilvæga reynslu. Það er 

gleðiefni því vonandi verður það til þess að ungir karlmenn verði jákvæðari gagnvart því að 

vinna á leikskólum og þeim fjölgi sem starfsmönnum í leikskólum í kjölfarið. 
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Báðir leikskólastjórarnir leggja mikla áherslu á að í leikskólanum starfi karlmenn en það 

getur verið mjög misjafnt hvernig gengur að fá karlmenn til starfa og misjafnt eftir árum. 

Starfsmenn á báðum leikskólum telja það mikilvægt að á leikskólunum sé fjölbreytileiki í 

starfshópnum. Reyndara starfsfólk er duglegt að leiðbeina nýliðum og benda hvert öðru á 

ef þeir verða varir við orðræðu, kennslu eða athafnir sem samræmist ekki 

jafnréttishugsun. Starfsfólkið kannast við alls konar staðalmyndir tengdar starfsmönnum 

þó að það telji það ekki ráða för á deildunum. Það telur mikilvægt að á leikskólunum starfi 

karlmenn og fjölbreyttur starfshópur þannig að nemendur hafi fyrirmyndir. 

 

4.5 Stjórnendur  

Hér er skoðað hvaða áhrif stjórnendur geta haft á jafnréttismenntun í leikskólunum. 

Fengnar voru skoðanir viðmælenda á því og leikskólastjórar voru spurðir um hvernig þeir 

geta haft áhrif á jafnrétti kynja í leikskólanum og að hvaða leyti þeir leggja áherslu á 

jafnrétti.  

Leikskólastjórinn í Aðalbæ sagði frá því að þau hafi fengið Kolbrúnu Hrund 

verkefnastjóra Jafnréttisskólans til þeirra á skipulagsdegi og hún var með erindi um 

andlegt, líkamlegt og  kynferðislegt ofbeldi og þennan stafræna heim en hún sagði þeim 

frá því hvað er að gerast á samfélagsmiðlum og hvað það hefur að gera með 

líkamsvirðingu. Leikskólastjórinn tók það fram að þetta hafi verið mjög sláandi en hún 

sagði þeim hvernig heimurinn er orðinn í dag.  

[...] Við höfum ekki hugmynd um það og við verðum að horfast í augu við það og 

við verðum að huga að hvort að það sé eitthvað í okkar umhverfi sem að styður 

við svona hegðun og styður  kannski ekki hegðun á þessum aldri en styður við 

þessi viðhorf.  

Deildastjórar í Aðalbæ voru hvattir til þess að halda áfram að vinna með jafnrétti inn á 

deildum eftir fyrirlesturinn. Ákveðið hefur verið að ræða um jafnrétti í framhaldinu á 

næsta starfsmannafundi. Stjórnendur hafa lagt áherslu að vinna saman að jafnrétti og 

starfsmenn tóku fram að það sé mikil samvinna í leikskólanum. Stjórnendur, 

sérkennslustjórar og deildastjórar vinna náið saman á leikskólanum.  

Leikskóli Aðalbæjar vinnur á móti staðalmyndum með því að velja af kostgæfni leikföng 

á leikskólann. Leikskólinn hefur verið að kaupa kubba, segulkubba og Numicon 

kennsluefnið undanfarið. Hann hefur líka verið að kaupa bækur en hafa þá verið að skoða 

þær vel fyrir fram með kynjagleraugum. Þau leikföng sem eru keypt á leikskólann eru valin 

með jafnrétti í huga og leikskólastjórinn nefnir að elstu börnin hafi beðið hana um að 



50 

kaupa lego karla og hún hafi þurft að leita vel og hafi svo fundið karla og konu fígúrur sem 

að geta stuðlað að því að brjóta upp staðalmyndir en þeir eru ekki í venjulegum 

hefðbundnum hlutverkum. Stjórnendur Aðalbæjar segja að það sem þeir geti mögulega 

gert til að stuðla að jafnrétti í leikskólanum er að brjóta upp þessar staðalmyndir.  

Stjórnendur Aðalbæjar eru duglegir að leiðbeina og ræða við ófaglært starfsfólk um 

jafnrétti þegar þeir verða varir við að þess gerist þörf. Þeir grípa tækifærið, útskýra og eiga 

samræður við starfsfólk en þeir telja mikilvægt að vera góð fyrirmynd og að vanda sig. 

Stjórnendur hafa einnig áhrif með því að stjórna og stýra umræðum um málefnið og setja 

það á dagskrá á skipulagsdögum. Þegar starfsmenn leikskólans Aðalbæjar voru spurðir í 

viðtölunum hvað stjórnendur geta gert til þess að stuðla að jafnrétti voru svörin á þessa 

leið:  Stjórnendur stuðla að jafnrétti með því að vera vakandi fyrir því og gæta þess að 

jafnréttisáætlunin sé virk, sé inn í starfsáætlun og sé metin reglulega. Leikskólakennari 

segir að jafnrétti þurfi að vera alltaf í kollinum og allir finni fyrir jafnréttishugsun á 

leikskólanum. 

Starfsfólk leikskólans Brekkukots segir að stjórnendur stuðli að jafnrétti með því að fá 

karlmenn í vinnu og raða þeim niður á sem flestar deildir. Guðlaug sagði:  

Ég held að stjórnendur þurfi þú veist, klárlega að hugsa það og þú veist auðvitað 

er... jafnréttis þú veist, að ráða... ef það eru tveir jafn góðir, að ráða frekar 

karlmenn í svona, hérna, heldur en konu, vegna þess að það vantar fleiri 

karlmenn. 

Það skiptir máli að stjórnendur séu jákvæðir að ráða karlmenn til starfa og hafi trú á þeim 

sem starfsmönnum. Það kom fram í viðtölunum að það hefur komið upp mótstaða við að 

ráða karlmenn og sérstaklega unga karlmenn vegna þess að þeir gerðu ekki neitt og kunnu 

ekki að þrífa borðin.  

Að sögn starfsmanna leikskólanna beggja hafa stjórnendur mikil áhrif á stefnuna í 

jafnréttismálum og menningin innan leikskólans mótast af þeim. Starfsfólk tekur það fram 

að það skiptir máli hvernig stjórnendur kaupa inn leikföng eins og dúkkur sem eru af 

báðum kynjum, með Downs heilkenni eða dökkar á hörund. Á skipulagsdegi var rætt um 

lýðræði, mannréttindi og jafnrétti en starfsmenn segja það mikilvægt að vera vakandi yfir 

því, minna á það, að vera á tánum og halda umræðunni gangandi. Eftir skipulagsdaga er 

umræðunni um jafnrétti haldið gangandi á deildastjórafundum og síðan í framhaldinu inni 

á deildunum. Leikskólastjórinn í Brekkukoti tók undir það að umræðan um jafnrétti fari 

fram á starfsmannafundum ásamt umræðum um lýðræði og mannréttindi. 

Leikskólastjórinn leggur áherslu á það að á leikskólanum starfi  ólíkir einstaklingar, fólk beri 

virðingu fyrir hvert öðru og verkaskipting sé jöfn. Hún leggur áherslu á að hafa fjölbreyttar 
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fyrirmyndir fyrir nemendur og að meðal starfsfólksins sé allskonar fólk, konur, karlar, fólk 

með hreim og karlmenn af öllum stærðum og gerðum. Í viðtalinu tók leikskólastjórinn 

fram að hún hafi fengið spurningar erlendis frá um hver sæi um börnin hennar þegar hún 

væri að sinna störfum sínum sem leikskólastjóri. En með þeim orðum var hún að benda á 

hve menningin og jafnréttishugsun sé oft ólík í öðrum löndum en hér á landi.  

Þegar leikskólastjórar voru spurðir hvernig þeir velja leikföng og bækur fyrir leikskólann 

sögðust þeir báðir vanda sig mikið og kaupa alls ekki inn leikföng sem falla undir 

staðalmyndir kynjanna eins og lokaðan efnivið sem býður upp á einhæfan leik, einsleit 

leikföng eða í ákveðnum litum. Allir starfsmenn voru sammála um að stjórnendur hafi áhrif 

á jafnrétti með því að hafa fjölbreytileikann í fyrirrúmi þegar þeir ráða fólk til starfa og allir 

vinni sömu störf. Þeir voru einnig sammála um það að það skipti miklu máli hvernig 

efniviðurinn sem að stjórnendur kaupa fyrir leikskólann sé valinn og hann sé valinn með 

jafnrétti í huga. Það sem að stjórnendur aðhafast virðist hafa mikil áhrif innan leikskólanna 

eins og að ráða fjölbreytt starfshóp, fá fyrirlestra og fræðslu. Stjórnendur leggja áherslu á 

að allir sinni sömu störfum og gera ekki greinamun á karlkyns og kvenkyns starfsmanni. 

 

4.6 Umhverfi, leikföng og efniviður 

Í þessum hluta verður skoðað hvernig leikföng og staðsetning þeirra getur haft áhrif á 

jafnrétti. Einnig verður skoðað hvernig efniviður er valinn á leikskólana og hvernig 

umhverfið er skipulagt. Útivera kemur einnig við sögu ásamt því hvernig val á leikföngum 

fer fram.  

 

Val og leikföng 

Í viðtölunum kom fram að leikskólinn Aðalbær gætir þess að vanda val á leikföngum og 

það hafa farið fram umræður um það í leikskólanum. Sem dæmi að í lego kubbunum séu 

allskonar karlar en einnig fígúrur af báðum kynjum, einnig er reynt að kaupa lego karla 

sem eru ekki í hefðbundnum stöðluðum hlutverkum. Sigríður sagði:  

... þetta er svolítið sem við erum búin að ræða um, þegar við erum að kaupa inn 

efnivið, nýjan að passa aðeins upp á það. Að það sé bæði í legoinu karl og kona, 

svartur og hvítur eða gulur eða hvað þau eru nú. 

 Í leikskólanum Aðalbæ hefur starfsfólk verið að horfa á hlutverkaleiki með gagnrýnum 

augum eins og eldhúsleik, heimilisleik og snyrtileik. Þar var ákveðið að eldavél og þess 

háttar yrði til staðar en leikföngin yrðu í þemakössum sem væru færanlegir og bjóða þar af 
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leiðandi upp á fleiri möguleika. Umræður um Barbie dúkkur og snyrtidótið hafa komið upp  

í Aðalbæ en sumir vilja taka þann efnivið alveg út af leikskólanum því Barbie dúkkurnar 

gefa ekki rétta mynd af kvenfólki né karlmönnum og séu mjög kynjuð leikföng að mati 

þeirra sem vilja koma því út og fylgi ekki þróun í samfélaginu. En misjafnar skoðanir eru á 

Barbie dúkkum sem leikföngum. Annar leikskólakennari segir að það skipti máli hvernig 

Barbie dúkkurnar eru notaðar í leik.  

Nemendur eru hvattir til þess að spreyta sig í leikjum sem eru oft tengdir við hitt kynið. 

Stúlkur eru hvattar til að fara í lego og strákarnir í fjölskyldutengda leiki. En á leikskólanum 

er skráning um val barnanna á leikjum þannig að hægt sé að sjá hvað hver nemandi velur 

helst og hvort að nemandi sé að festast í sama leiknum aftur og aftur. Skráningin hefur 

samt ekki verið skoðuð út frá jafnrétti en leikskólastjórinn sagði að væri forvitnilegt að 

taka það saman eftir veturinn og að kyngreina valið.  Í leikskólanum Aðalbæ hafa kennarar 

stjórnað valinu með því að vera ekki með borðleiki og hvatt nemendur til þess að fara 

meira í hlutverka- og byggingarleiki á ákveðnum tímum. Það er ákveðin stjórnun en 

ástæðan er að  það eru oftast stelpurnar sem sækja í fínhreyfiverkefni. Einn 

leikskólakennarinn sagði að fyrir þrem fjórum árum hefði hann ekki skipt sér af vali 

nemenda en í dag myndi hann gera það með því að bjóða nemendum í leik með sér til 

þess að kynna fyrir þeim nýja leiki. Hann sagði að þau myndu hiklaust bregðast við ef 

nemandi færi alltaf í það sama en það þyrfti svolítið mikið til því að ef nemandi hefur 

mikinn áhuga á ákveðnum leikföngum þá er það líka allt í lagi.  

Algengt er að leikföngin eigi sér ákveðinn stað í tiltekinni stofu. Á yngri deild í Aðalbæ 

var búið að blanda kynjuðum leikföngum saman. Þar voru til dæmis bílar, dúkkur, risaeðlur 

og eldhúsdót saman en flest allir strákarnir voru þar. Í annari stofu voru lego kubbar, 

perlur, trékubbar, töskur og hattar  en í þeirri stofu voru flestar stelpurnar. Á eldri deild 

voru margar stelpur að púsla eða lita og strákarnir voru frekar í búningaleik eða í lego en 

það voru stelpur líka með strákunum í leik. Vettvangsrannsókn leiddi ljós að drengir sóttu 

mikið í lego kubba og einingakubba og stelpurnar í perlur, liti eða borðleiki. 

Leikskólinn Aðalbær hefur breytt nöfnum á leikjum. Dúkkuleikur er kallaður 

heimilisleikur í dag. Einnig hefur efniviðurinn verið endurskoðaður eins og snyrtileikur er í 

dag hreinlætisleikur, í þeim leik eru hlutir eins og sjampóbrúsar, dollur, greiður og túpur. 

Eins eru leikföngin höfð í kössum sem hægt er að færa á milli stofa og býður upp á fleiri 

möguleika. Á leikskólanum eru notuð valspjöld en börnin velja sér leikefni eftir því hvað er 

í boði. Í Aðalbæ velja nemendur á eldri deildunum eftir valspjöldum með myndum af 

leikefni og hvert spjald eða spjöld tilheyrir ákveðinni stofu eða leikrými. Starfsfólk hefur því 

áhrif á val barnanna á leikföngum að einhverju leiti.  
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Í Brekkukoti fá nemendur að velja frjálst og eftir áhugasviði þeirra. Þar er reynt að 

skipta þeim ekki eftir kyni og horft meira á persónuleika barnanna, eiginleika þeirra og 

áhugamál. Stundum er þetta brotið upp, skipt í hópa og nemendur hvattir til að prófa 

eitthvað nýtt eða eitthvað öðruvísi. Starfsfólk Brekkukots segir að þau líti á börnin sem 

einstaklinga en ekki stráka og stelpur. Starfsfólkið sér því ekki ástæðu til þess að hafa áhrif 

á val barnanna. Það tók það fram að þau ýti ekki undir staðalmyndir með að hvetja stráka 

til þess að fara í bílaleik og stelpur í dúkkuleik. Stundum er boðið upp á að leikföng séu 

færð á annan stað og þá verður það eins og nýtt dót, sagði Fríða þroskaþjálfi. 

Það kemur fram að nemendur í Brekkukoti fá að velja frjálst og prófa allt sem er í boði 

en starfsfólkið segir að stundum liggi áhuginn á einhverju verkefni og það sé tímabil sem 

að börn þurfi að ganga í gegnum. Fríða þroskaþjálfi sagði að það væri ekki þeirra að breyta 

áhuga barnanna en þau myndu kynna fyrir nemendum eitthvað nýtt og bjóða þeim með 

sér í leik. Börnin fá að velja leiki eftir áhugasviði eða því sem að þau hafa gaman af. 

Rannveig þroskaþjálfi tekur einnig fram að ef barn fer endurtekið í ákveðinn leik þá sé 

gripið inn í og það fær að kynnast öðrum leikjum. Á deildunum er börnunum ekki skipt upp 

eftir kyni en þau fá að velja sér leiki eftir áhugamálum, eiginleikum og persónuleika. Í 

Brekkukoti er einblínt á mannauðinn og að nýta sterkar hliðar allra, bæði nemenda og 

kennara. 

Í Brekkukoti er mikið af kynlausum leikföngum eins og tréleikföngum, dýrum, böngsum 

og kubbum. Á leikskólanum  er lögð áhersla á að eiga bækur og púsl sem að sýna allskonar 

fólk sem sinnir mismunandi störfum eins og karlmann að vaska upp eða barn í hjólastól. 

Sama má segja um efnivið í leikskólanum sem að þykir ekki viðeigandi í dag segir starfsfólk, 

hann hefur verið fjarlægður. Í Brekkukoti eru til dæmis ekki Barbie dúkkur, sverð eða 

slagsmálaleikföng sem að tengjast staðalmyndum kynjanna en Rannveig segir það ekki að 

ástæðulausu en tilgangurinn er að skapa svæði þar sem allir séu jafnir. Einnig hafa ýmsir 

leikir fengið önnur nöfn en dúkkukrókurinn hefur fengið nafnið hlutverkakrókur. Val á 

leikefni er oftast í höndum starfsmanna en á yngri deildum velja þau meira sjálf úr hillum. 

Börnin skiptast mjög jafnt í leik eftir kynjum í Brekkukoti. 

Leikskólarnir hafa báðir verið að endurskoða leikfangakost í leikskólanna ásamt bókum 

og hvernig  ný leikföng eru valin. Báðir leikskólarnir hafa verið að breyta leiknum þannig að  

leikföngin séu færanlegri, bjóði því upp á meiri möguleika og er því þar af leiðandi opnari 

efniviður. 
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Bækur 

Leikskólastjórinn á Aðalbæ sagði að starfsfólkið hefði tekist á um bækur eins og sumar 

bækur Ole Lund Kirkegaard sem eru mjög skemmtilegar bækur en mamman er í afskaplega 

ömurlegu hlutverki. Þetta er kannski uppáhaldssaga einhverra sem vilja lesa hana á hverju 

ári þannig að það var tekist á um þetta. Þetta er rótgróið hjá mörgum kennurum. Þá  voru 

þau komin í þá stöðu að skoða hvað gerir mamman í Emil í Kattholti? Eða mamma hennar 

Línu Langsokks? Og mamma Önnu? Ef þau eru að lesa ákveðnar bækur þá þarf að finna 

bækur sem sýna mömmuna í öðru hlutverki líka. Þau hafa verið að reka sig á að margar 

bækur þarf að skoða. Starfsfólk ræðir saman um bækur, hnippa hvort í annað ef þarf og 

stundum segja þau ,,...ertu búin að lesa þessa? Þetta lesum við ekki aftur“. 

Í leikskólanum Brekkukoti eru bækur skoðaðar með gagnrýnum augum og teknar úr 

umferð ef að þær sýna staðlaðar kynjamyndir eða stangast á við jafnréttishugsun. 

Starfsfólk tók nokkur dæmi um bækur sem að þeim fannst ekki eiga við í dag eins og bókin 

um Buslu sem að fjallar um hvernig stelpur eiga að haga sér. Bækurnar eru þá ræddar á 

deildastjórafundi hvort að þetta séu bækur sem að leikskólinn vill hafa. Umræðan hefur 

verið tekin í starfsmannahópnum að vera gagnrýnin á bækur og ekki bara lesa þær af því 

viðkomandi hafi fundist hún skemmtileg einu sinni. Starfsfólk tekur það fram að það skiptir 

miklu máli hvaða bækur eru lesnar og það geti skipt máli hvaða boðskap bækur hafa. 

Guðlaug segir:  

Það eru nefnilega ótrúlega margar bækur svona til sem voru lesnar og...og maður 

þarf að mynda sér skoðun og við erum svolítið að reyna að koma því inn hjá 

starfsmannahópnum að vera gagnrýnin, að vera að skoða þetta. Og ekki bara lesa 

af því að „Mér fannst hún skemmtileg þegar ég var lítil“. Við erum bara.. þurfum 

aðeins að spá í þetta líka. 

Vettvangsrannsókn sýndi hins vegar að á báðum leikskólum voru bækur inn á milli sem að 

sýna staðalmyndir kynjanna og voru mjög kynjaðar. Til dæmis bækur eins og Benni og 

Bára, Rauðhetta og fleiri. Í þeim voru staðalmyndir eins og móðir að sinna húsverkum og í 

einni bókinni sagði móðirin að hún væri ,,hlekkjuð“ við eldhúsvaskinn. Í viðtölunum kom 

fram að báðir leikskólarnir eru búnir að vera lengi starfandi og þó nokkuð af efniviði og 

leikföngum er komið til ára sinna. Starfsfólk er því að endurskoða efniviðinn og taka út 

efnivið sem samræmist ekki jafnrétti  jafnóðum. Báðir leikskólar eru meðvitaðir um bækur 

og hvernig staðalmyndir koma fram í þeim.  
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Vettvangsrannsókn 

Í vettvangsrannsókn kom fram að misjafnt var eftir deildum hvernig borðaskipan var og 

hvernig sófum eða hillum var raðað. Sum staðar voru svæði stúkuð af með hillum. Oftast 

nær voru borðin þannig að kennari situr öðru megin en nemendur á móti honum. Algengt 

var að leikföng væru í ákveðnum stofum eins og eldhúsdót, bílar, dúkkur, holukubbar, 

einingakubbar eða lego kubbar. Sums staðar var dótið fært á milli stofa. Algengt var að 

stelpur sætu við borð að perla, lita eða í fínhreyfiverkefni. Á einni deild á leikskólanum 

Brekkukoti voru þó margir strákar við borð að spila spil með starfsmanni.  

Í vettvangsrannsókninni kom fram að perlur, litir, spil og þess háttar leikföng eru oftast 

geymd í fremri stofum eða aðalstofu og algengt er að leikföng eins og kubbar og bílar séu 

settir í leik í innri stofum eða hliðarstofum. Algengt var að starfsfólk væri staðsett við 

borðin eða í aðalstofu. Algengt var að fleiri strákar væru í sal heldur en stelpur. Á einni 

deild á Aðalbæ var búðarleikur í salnum og skiptust börnin nokkuð jafnt þar. 

Á báðum leikskólum var starfsfólk staðsett með börnunum inn í öllum stofum og var 

aðgengilegt fyrir bæði kynin. Skoðað var hvort að leikföng séu notuð til þess að brjóta upp 

staðalmyndir en það virtist vera að hluta til og reynt er að fjarlægja þau leikföng sem að 

tengjast þeim. Leikskólinn Aðalbær hefur breytt fyrirkomulaginu á leikföngum og hefur 

þau í færanlegum kössum þannig að hægt sé að bjóða upp á fjölbreyttari leik. Brekkukot 

hefur líka leikföngin í færanlegum kössum að einhverju leyti. 

 

Útivera 

Í útiveru á leikskólanum Aðalbæ sækja bæði kynin í flest tæki og sandkassa úti í garði en 

rólurnar eru vinsælli hjá stelpunum en hjá strákunum eru boltaleikir eins og körfubolti eða 

fótbolti vinsælli að sögn starfsmanna. Sömu starfsmenn segja að strákarnir sækja meira í 

fótbolta en stelpurnar að moka í sandkassanum. Strákarnir eru meira að leika sér í 

trjánum.  

Starfsfólk Aðalbæjar sagði að stelpurnar væru oftar að leika sér í sandkassanum þó að 

strákarnir gerðu það líka. Sigríður leikskólakennari sagði að stelpurnar róluðu oft meira. Í 

útiveru í Aðalbæ var starfsfólk dreift um lóðina og fylgdist með nemendum. Starfsmenn 

voru áhorfendur í leiknum frekar en þátttakendur. Nemendur voru nokkuð dreifðir en 

einstaka hópar af sama kyni mynduðust hér og þar. 

Í útiveru í Brekkukoti fer það eftir áhugasviði kennarans hvað hann gerir með 

börnunum til dæmis fer í fótbolta eða leikur með börnunum í sandkassanum. Það fer eftir 

því hvernig starfsmannahópurinn er samsettur en starfsmenn skipta sér eftir svæðum. 
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Þegar starfsfólk var spurt hvort að það væri munur á konum og körlum í útiveru sagði 

Ólafía: 

Það er bara misjafnt held ég, þau... ef þetta sé á elstu deildinni þá geta þau farið 

sjálf í fótbolta bara líka. En kannski þú veist, ef það sé um tvítuga stráka þá hafa þeir 

kannski aðeins meiri áhuga á að fara í fótbolta með krökkunum heldur en... en við 

höfum líka alveg verið með fótboltastelpur hérna inni, handboltastelpur og sem eru 

mjög duglegar að fara í fótbolta með krökkunum sko.  

 Í vettvangsrannsókn í Brekkukoti voru starfsmenn dreifðir um lóðina og virtust vera 

áhorfendur frekar en  þátttakendur. Þeir voru til taks ef að þörf var á og ef eitthvað kom 

upp á hjá nemendum. Nemendur léku sér frjálst um lóðina og völdu sér svæði til þess að 

leika sér á. Í útiveru skiptust kynin mjög jafnt á svæði og leikföng og það virtist ekki vera 

vinsælli svæði fyrir stráka heldur en stelpur. Sem dæmi voru stelpur og strákar í kastala, 

rólum, rennibraut og á trjásvæði.  

Í vettvangsrannsókn voru börnin á báðum leikskólum mjög hreyfanleg og erfitt að meta 

hvaða leikföng voru vinsæl. Strákar voru saman í hópum hlaupandi um garðinn eða á 

trjásvæði en tvístruðust þess á milli. Stelpurnar voru í kastala, í brekku eða í sandakassa. 

Vettvangsrannsóknin fór fram að vetri til í janúar og febrúar og lítið var hægt að moka í 

sandakassa og börnin voru mikið á hreyfingu og að renna sér í snjónum.  

Báðir leikskólarnir leggja áherslu á að velja leikföng, efnivið og bækur í tilliti til 

jafnréttis. Leikföng eru í færanlegum kössum eða ílátum á báðum stöðum þó að sum 

leikföng eigi sér stað. Nemendur eru kynntir fyrir öðrum leikjum þegar talin er þörf á og að 

spreyta sig í leikjum sem eru kenndir við hitt kynið. 

 

4.7 Fræðsla og jafnréttisáætlun  

Leikskólastjórinn í Aðalbæ sagði að öll fræðsla er af hinu góða og fræðsla þar sem þau fá 

að heyra hvernig heimurinn er. Hún sagði: ,,Hvert fara þessi börn frá okkur og hvað getum 

við gert til að styrkja þau?“  Starfsfólk í leikskólanum Aðalbæ hefur fengið fræðslu um 

jafnréttismál á starfsdegi og til stóð að fá fræðslu um jafnrétti aftur á starfsdegi. Kolbrún 

Hrund verkefnisstjóri Jafnréttisskólans kom frá Reykjavíkurborg og ræddi við starfsfólk um 

staðalímyndir og hvernig þær koma fram í bókum. Hún fékk starfsfólkið til að hugsa sig um 

þegar það velur bækur og skoða þær með gagnrýnum augum til dæmis bækur eftir 

Guðrúnu Helgadóttir og fleiri höfunda. Starfsfólk leikskólanna beggja segja að foreldrar 

þyrftu að fá þessa fræðslu líka um jafnréttismál en það væri mikill styrkur fyrir börnin. 
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Leikskólakennari sagðist finna fyrir því að það sé gjá á milli leikskólans og heimilanna í 

sumum málum. 

Í leikskólanum Brekkukoti hafa þau fengið fræðslu í sambandi við kynjameðvitund. 

Einnig er lögð áhersla á að allir einstaklingar fái að njóta sín og það skiptir ekki máli hver þú 

ert, í hverju þú ert eða hvernig þú lítur út. Það hafa farið fram umræður að sögn 

leikskólaskólastjóra um að ekki eigi allt að snúast um kyn einstaklingsins heldur eiginleika 

hans og hvort að hann sé strákur eða stelpa skiptir ekki máli. Starfsfólk sagði að það væri 

gott að fá innsýn í marga þætti sem tengjast jafnrétti og til þess að verða meðvitaður um 

það. Það tók líka fram að það þyrfti meiri fræðslu inn í grunnskólana því þar væri erfiðara 

að vera öðruvísi og staðalmyndirnar hafi meiri áhrif þar. Starfsfólk Brekkukots sagði að það 

sé mikilvægt að halda umræðunni á lofti um jafnrétti bæði til þess að vera meðvituð og 

einnig vegna mikillar starfsmannaveltu. Guðlaug leikskólakennari í Brekkukoti sagði að það 

sé alltaf gott að fá fræðslu til þess að halda við umræðunni svo að þau gleymi sér ekki og 

haldi ekki að jafnrétti sé náð. Hún sagði líka: 

Mér finnst að svona fræðsla eigi alltaf að vera.. í gangi. Og hérna... og þessi 

umræða bara..og ....og það náttúrulega er okkar, fagfólksins að sjá til þess að það 

sé þessi umræða í gangi, alltaf. 

Hún sagði líka að það væri alltaf ákveðin starfsmannavelta sem að gerði þeim erfitt fyrir í 

sambandi við að fá fræðslu. Þegar starfsfólk var spurt um hvernig jafnréttisfræðslu þeim 

finndist mikilvægt að fá í leikskólann sagði Fríða: 

Já það er nú örugglega bara gott að fá svona, já innsýn inn í marga þætti. Kannski 

ekkert endilega eitthvað eitt ... Þannig að maður sé sjálfur líka kannski bara 

meðvitaður. Þó að maður sé það, en það er samt alltaf eitthvað svona, einhverjir 

nýir hlutir, sem að mætti pæla betur í. Ég held að maður sé svona ágætlega 

meðvitaður. 

Starfsfólk leikskólanna beggja er sammála um það að öll fræðsla sé af hinu góða og að 

meiri fræðslu sé alltaf þörf. Það tekur fram að sú fræðsla sem að leikskólinn hefur fengið 

hefur haft mikil áhrif á starfsfólkið og hafi skilað sér inn í starfið. Í báðum leikskólum sagði 

starfsfólk að það væri mikilvægt að ræða um jafnrétti og vera meðvitaður um 

jafnréttismenntun í daglegu starfi.  

 

Jafnréttisáætlanir 

Í jafnréttisáætlun leikskólans Aðalbæjar kemur fram að áherslu eigi að leggja á að stúlkur 

og drengir hafi sem jafnasta möguleika án hindrana vegna kyns. Í leikskólanum var 
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jafnréttisáætlunin unnin af starfsfólkinu fyrir þremur árum og svo hefur hún verið sett inn í 

starfsáætlun og í matsáætlun en þá hafa þættir hennar verið teknir upp á matsdegi og séð 

hvernig til hefur tekist, hver staðan er og svo næstu skref. Aðgerðabundin jafnréttisáætlun 

leikskólans gildir í þrjú ár. Þegar starfsfólk er spurt út í jafnréttisáætlun viðurkennir það að 

þekkja hana ekki vel en segist hafa tekið þátt í að búa hana til en muni ekki hvenær það 

var. Leikskólastjórinn segir að stundum þurfi að meta hvernig til hefur tekist og þá kemur í 

ljós hvað hefur breyst en sumir hafa brennandi áhuga á jafnréttismálum og hafa þar af 

leiðandi áhrif á alla hina. Leikskólakennararnir Lovísa og Helga segja að það sé mikilvægt 

að vera vakandi fyrir jafnréttismálum, mikilvægt sé að verða ekki samdauna starfinu og 

þetta sé alltaf að verða meira og meira í kollinum á þeim. 

Í leikskólanum Brekkukoti er jafnréttisáætlunin sett inn í starfsáætlunina og er metin 

reglulega. Í starfsáætlun leikskólans, í framvæmdaráætlun um jafnrétti og mannréttindi 

kemur fram: ,,Að börnum verði boðið upp á leikföng/verkefni út frá áhugasviði ekki kyni“. 

Þar á eftir kemur fram að allir eiga að vera meðvitaðir um þetta og það komi fram í 

samræðum. Einnig segir í starfsáætlunni: ,,Að efniviður leikskólans endurspegli jafnrétti s.s 

púsl og bækur“. Þar kemur fram að markmiðið sé að fara yfir það sem til er og vera 

meðvituð um hvað keypt er inn í leikskólann. Í námskrá Brekkukots kemur fram að 

markmiðið er að stuðla að jafnrétti í víðu samhengi og að stuðla að jafnrétti allra barna. 

Þegar starfsfólk var spurt út í jafnréttisáætlunina sögðu það að farið væri yfir hana á 

deildum og þau hafa sett inn í áætlun að vera vakandi fyrir því hvernig þau tala við hvert 

annað og vera meðvituð hvað er í gangi í hópnum. Þau setja sér markmið að skoða hvernig 

starfsmenn tala við börnin ásamt því að beina athyglinni að bókum og púslum og hvernig 

umræðan er í kringum það. Á leikskólanum er athyglinni beint að einhverju ákveðnu á 

hverju ári. Leikskólinn hefur að verið að vinna með lýðræði undanfarið en jafnrétti tengist 

því þó að um mismunandi grunnþætt sé um að ræða.  Leikskólastjórinn sagði að 

jafnréttisáætlunin hafi verið unnin í litlum hópum og sé endurskoðuð á hverju ári.  

Mikil ánægja er með fræðslu á vegum leikskólanna og hún hefur borið góðan árangur. 

Á báðum leikskólum vann starfsfólk að jafnréttisáætlunum en þekking á innihaldi hennar 

var óljós. 
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5. Umræða 

Í þessum kafla eru niðurstöður skoðaðar í ljósi fræðanna en markmiðið er einnig að svara 

rannsóknarspurningum sem voru settar fram í upphafi rannsóknar. Hér á eftir er jafnréttis-

menntun í leikskólunum borin saman við fræðin. Viðhorf starfsmanna gagnvart kyngervi, 

karlmennsku og kvenleika eru skoðuð ásamt viðhorfum til staðalmynda kynjanna og 

fyrirmynda. Þá er velt upp hvernig starfsfólk bregst við áskorunum og mikilvægi hróss og 

hvatningar. Umhverfið, efniviður og leikföng og mikilvægi þeirra er velt upp í ljósi fræða og 

mikilvægi kennara. Að lokum eru áhrif stjórnenda og fræðslu eru skoðuð með fræðilegu 

ívafi.  

 

Jafnréttismenntun í Aðalbæ og Brekkukoti 

Í Aðalbæ og Brekkukoti fá nemendur tækifæri til þess að þroskast á eigin forsendum og 

rækta hæfileika sína. Jafnréttismenntun snýst um það að undirbúa barn til þess að lifa 

ábyrgu lífi í anda jafnréttis karla og kvenna (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Samningur 

sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, 1992). Hvað felst í því að undirbúa barn til þess 

að lifa ábyrgu lífi í anda jafnréttis? Í Aðalnámskrá leikskóla kemur fram að drengir og 

stúlkur eigi að fá sem víðtækasta og jafna möguleika á þátttöku í samfélaginu, fjölskyldu og 

atvinnulífi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011). Til þess að nemendur fái þessi tækifæri þurfa 

þau að kynnast ólíkum hlutverkum sem að karlar og konur geta verið í og fara út fyrir 

hefðbundin hlutverk og staðalmyndir kynjanna. Ef þau þekkja ekkert annað en fyrir fram 

ákveðin hlutverk sem þeim eru ætluð því ættu þau þá að stíga út fyrir þægindarammann 

og rækta sína möguleika? Mikilvægt er að skipuleggja jafnréttisfræðslu á þann hátt að 

farið sé út fyrir hinn hefðbundna ramma. Til dæmis má ekki gera ráð fyrir að stúlkur hafi 

áhuga á ákveðnum leikjum við borð, leiki sér fallega og vilji ekki óhreinka sig. Á sama hátt 

er ekki víst að drengir hafi áhuga á fótbolta,  að tuskast og hafa hátt (Þórdís Þórðardóttir, 

2016). Þar að auki virðast drengir fá meiri athygli frá kennurum og oft er athyglin vegna 

þess að þeir uppfylla ekki skilyrði skólans um æskilega hegðun, námsgetu og viðhorf 

(Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl., 2010). Gera þarf ráð fyrir þeim áhrifum sem að ólíkur 

bakgrunnur, kynferði og félagsleg staða hefur á nemendur og taka það með í reikninginn í 

jafnréttismenntuninni. Skilningur barna á hvað er eðlilegt fyrir konur og karla að gera, 

hugsa og finna er hægt að ögra með allskonar verkefnum og myndum af til dæmis 

karlmanni í umönnunarhlutverki og af konu í líkamlega erfiðu hlutverki eins Lovísa 
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leikskólakennari talaði um. Mikilvægt er að stofna til umræðna um ólíkt starfsval og þá 

möguleika sem að einstaklingi býðst í lífinu.   

Allir viðmælendur, starfsfólk Aðalbæjar og Brekkukots vilja að stuðla að jafnrétti og að 

nemendur verði ekki fyrir misrétti að neinu tagi. Í Brekkukoti kom það fram í máli 

starfsfólks að jöfnuður fælist í því  að draga ekki kyn barnanna inn í kennslu og menntun 

barnanna. Það er í samræmi við niðurstöðum Þórdísar Þórðardóttir (2012a) sem hún segir 

frá í greininni Að læra til telpu og drengs. Í þeirri rannsókn var niðurstaðan sú að starfsfólk 

vildi ekki draga kyn barnanna inn í uppeldi og menntun þeirra og að eðlishyggjan virtist 

vera hvati á kynjablindu og þöggun. Nauðsynlegt er að kennarar beini sjónum að úrvinnslu 

nemenda á staðalmyndum kynjanna og kenni þeim að það sé í lagi að efast um víðteknar 

venjur og staðalmyndir og það sé í lagi að fara út fyrir þær. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar benda til þess að kennararnir séu allir að vilja gerðir 

til að sinna jafnréttisfræðslu.  Þrátt fyrir vilja þeirra er stutt í eðlishyggju hugmyndir um 

kynin og það nefnir ýmis dæmis þess. Starfsfólkið nefnir að það sé ekki þeirra hlutverk að 

breyta ímyndum sem er öfugt við það sem ýmsir fræðimenn halda fram um gagnsemi þess 

að  skoða muninn á líffræðilegu kyni og kyngervi sem er félagslega mótað í daglegum 

gjörðum og samskiptum (Berglind Rós Magnúsdóttir o.fl. 2010; Connell, 2005; Paechter, 

2007; Zimmerman og West 2009; West og Zimmerman 1987).  

Í leikskólunum tveimur fer jafnréttismenntun fram yfir allan skóladaginn að sögn 

starfsmanna. Kennarar og starfsfólk segjast hafa jafnrétti í huga, grípa tækifærin þegar þau 

skapast og nota umræður til þess að leiðbeina nemendum. Í rannsókninni kom fram hjá 

hluta viðmælenda gagnrýni á eigin störf og jafnréttisskoðanir en það skorti hjá stórum 

hluta viðmælenda. Nauðsynlegt er að nota sjálfsgagnrýni og íhugun á réttmæti þeirra 

aðferða sem notaðar eru á leikskólunum. Mikilvægt er að starfsfólk sé gagnrýnið á sínar 

eigin jafnréttisskoðanir og hvernig hún kemur fram í orðræðu þeirra (Sandström, Stier og 

Sandberg, 2013). Kennarar og starfsfólk telja sig vera jafnréttissinnuð en telja ef til vill aðra 

þætti mikilvægari eins og vináttusambönd barnanna sem bendir til kynjablindu. Spurningin 

er hvort, hve oft og  hvenær nemendur eru hvattir til að prófa eitthvað nýtt? Það bendir til 

áru kynjajafnréttis er félagslegt ferli eða fyrirbæri þar sem að karlar og konur sannfæra sig 

um að jafnrétti sé náð þó að reyndin sýni að svo sé ekki. Viðhorf viðmælanda virðast oft 

einkennast að eðlishyggju um kynin og hlutverk þeirra (Gyða Margrét Pétursdóttir, 2012). 

 Í Aðalbæ hefur verið rætt um að hafa meiri áhrif á hópaskiptingu og blanda kynjum 

meira í hópa. Í rannsókninni kemur fram að kennarar telja sig stuðla að jafnrétti með því 

að veita einstaklingnum athygli en ekki kyni þeirra. Áhrif á jafnrétti voru til staðar en það 

mætti vera augljósari og áherslur á jafnréttismenntun mættu vera skýrari í kennslunni og 
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starfinu. Starfsfólk tók dæmi um aðferðir sem að þau notuðu í kennslunni til þess að hafa 

áhrif á staðalmyndir en dæmin voru fá og keimlík. Höfundur sá fá dæmi þess að 

margbreytilegar stelpur og strákar fengju hvatningu til þess að fara út fyrir kynbundna 

hegðunarramma. Vettvangsrannsókn hefði þó þurft að vera ítarlegri til þess að geta metið 

betur jafnréttismenntunina sem slíka.  

Starfsfólk Brekkukots segir að þau líti ekki á börnin sem stráka og stelpur heldur sem 

einstaklinga. Sú kynjablinda getur verið merki  um að starfsfólk sé að líta fram hjá 

mikilvægum atriðum í mótun sjálfsmyndar og kyngervis barnanna. Starfsfólk leikskólanna 

segir að horft sé á áhugamál nemenda og persónuleika þeirra sem bendir einnig til 

kynjablindu en kyngervi barnanna er stór þáttur í sjálfsmyndarmótun þeirra og því er 

mikilvægt að hunsa það ekki. Starfsfólk beggja leikskólanna vill að nemendur fái að velja 

sér leik og leikefni eftir áhugasviði þeirra. Starfsfólk virðist ekki gera sér grein fyrir að fullu 

þau mótunaráhrif sem þeir hafa á nemendur. Það er ekki nóg að starfsfólk hafi góðan vilja 

til þess að huga að kynjajafnrétti, ef það sem þeir gera styður við hefðbundnar kynímyndir 

og oft skaðlegar staðalmyndir kynjanna og eðlisbundna sýn á kynin og kynjakerfið (Guðný 

Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012). 

Eins og kemur fram í rannsókn Jóhönnu Einarsdóttir, Örnu H. Jónsdóttir og Bryndísar 

Garðarsdóttir leggja leikskólakennarar meiri áherslu á nám og þætti tengda námssviðum 

leikskólans. Það mætti því segja að grunnþátturinn jafnrétti og jafnréttismenntun 

leikskólabarna sé eitt af því sem minni áhersla er lögð er á í starfi leikskólakennara og 

námssviðið dragi úr áherslum á  þá þætti (Jóhanna Einarsdóttir, Arna H. Jónsdóttir og 

Bryndís Garðarsdóttir, 2013). Námssviðin fjögur í Aðalnámskrá leikskóla endurspegla alla 

grunnþættina nema jafnrétti, lýðræði og mannréttindi. Það er ámælisvert vegna þess að 

menntun leikskólabarna felst í því að gera þau læs á sjálf sig og umhverfið og samskipti í 

gegnum leik, sköpun, menningu, sjálfbærni og vísindi (Aðalnámskrá leikskóla, 2011) 

Niðurstöður þessarar rannsóknar eru ekki ósvipaðar niðurstöðum Guðnýjar 

Guðbjörnsdóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttir (2012) að kennarar skilji 

jafnréttishugtakið í víðum skilningi. Tilhneiging virðist vera að leiða hjá sér eða sýna 

andstöðu við jafnrétti kynjanna.  Það virðist vanta meiri þekkingu til þess að 

jafnréttismenntunin beri enn meiri árangur. Það kom fram í máli viðmælenda að ákveðins 

andvaraleysis í jafnréttismenntun virðist gæta innan leikskólanna í samræmi við 

niðurstöður Jóhönnu Einarsdóttir og fl. (2013). Kennarar í Brekkukoti og Aðalbæ nefndu 

dæmi um það hvernig þeir leituðust við að mæta ólíkum þörfum kynjanna í kennslu en 

dæmin virtust sjaldan til þess fallin að breyta hefðbundnum staðalmyndum í stað þess að 

draga úr þeim.  Ef gengið er út frá eðlishyggjuhugmyndum um kynbundna hegðun og 
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þekking á kynjafræðilegum hugtökum er ekki til staðar getur góður vilji kennarar viðhaldið 

hefðbundnum staðalímyndum (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 

2012). Í rannsókninni kom fram að margir starfsmenn skýrðu mun á einstaklingum út frá 

eðlishyggjuhugmyndum.  

Hvetja þarf nemendur til þess að bera fram spurningar og umræðna um hlutverk 

kynjanna og ólík fjölskyldumynstur (MacNaughton og Williams, 2003). Í báðum 

leikskólunum er reynt að hafa áhrif á nemendur með því að ræða um hlutverk kynjanna og 

ólík fjölskyldugerðir. Í menntun til jafnréttis kynjanna þarf að leggja áherslur á 

kynjafræðilega sýn, á margbreytilegar birtingamyndir karlmennsku og kvenleika.  Forðast 

skal vafasamar eðlishyggjuhugmyndir og hefðbundar staðalmyndir kynjanna (Guðný 

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

 

Kyngervi, karlmennska og kvenleiki 

Kennarar og starfsfólk þurfa að gera sér grein fyrir áhrifum menningarinnar í kynjajafnrétti. 

Hugtökin karlmennskur og kvenleikar eru mikilvæg vegna þess að þau eru lýsandi fyrir 

breytanlegt kyngervi. Mikilvægt er því að í námskrám sé athyglinni beint að fjölbreytilegri 

karlmennsku og kvenleika og hvernig þær skarast við kynþætti, stétt og þjóðerni. 

Nemendur í leikskólanum eru af ákveðinni stétt, kyni og þjóðerni og einkenni þeirra og 

mótun hefur áhrif á hvernig þau læra. Það þarf einnig að gera sér grein fyrir þeim völdum 

og kröftum sem að fólk og hlutir í skólastofunni hafa áhrif á nemendur (Butler 2004; 

Connell, 2005; Taylor, 2013a). Til dæmis eru nemendur sem eru nýkomnir í leikskólannn 

eða inn úr útiveru allt öðruvísi stemmdir og tilbúnir í nám heldur en nemendur í lok dags. 

Nemandi af erlendum uppruna hefur annan skilning í lesstund til dæmis þegar lesnar eru 

íslenskar þjóðsögur heldur en nemandi sem á íslenska foreldra. Kynjuð menning stýrir sýn 

stelpna og stráka á umheiminn eins og kemur fram í niðurstöðum Þórdísar Þórðadóttur 

(2012b). Sama má segja með stúlkur og drengi en gera þarf ráð fyrir kyni þeirra í námi en 

kyngervi þeirra getur verið ólíkt og mótast af karlmennsku og kvenleika. Femínistar segja 

að að kyngervi sé túlkun menningarinnar á kyni eða það verði til með áhrifum frá 

menningunni (Butler, 1990). Kyngervi einstaklings þróast með samspili menningar en 

þekking ungra barna mótast í gegnum reynslu þeirra. Reynsla barna felst í menningu þeirra 

sem þau kynnast á heimilum sínum, í skólum og í gegnum tækni og miðla. 

Stelpur og strákar eiga það til að eyða tíma sínum á ólíkan hátt í leikskólanum. Stelpur 

eru oft lengur á sama stað og strákar eyða meiri tíma í leiki sem krefjast líkamlegrar 

hreyfingar,  hópasamsetningar eru óstöðugar og þeir fá meiri tíma með starfsfólkinu en 



 

63 

stelpur vegna þess að þeir eru oft virkari. Starfsfólk getur haft áhrif á þetta með að eyða 

meiri tíma með strákunum til auka einbeitingu og tíma með stelpunum til þess að auka 

áhuga þeirra á leikjum sem krefjast líkamlegrar hreyfingar. Á þessum stundum er æskilegt 

að halda utan um tímann sem að starfsfólk eyðir með bæði strákum og stelpum. 

(MacNaughton og Williams, 2003).  

 

Sjónarmið starfsfólks  

Sjónarmið starfsfólk voru mjög fjölbreytt þegar starfsmenn voru spurðir út í hvort að eðli 

eða menning hafi áhrif á kyngervi barnanna. Sumir starfsmenn höfðu 

eðlishyggjuhugmyndir um börnin og að drengir og stúlkur séu ólík að eðlisfari. Aðrir voru á 

því að menningin hafi áhrif sem bendir til mótunarhyggju en vildu samt ekki meina að það 

væri þeirra að hafa áhrif á mótun nemenda. Starfsmenn vildu meina að mótunin í 

samfélaginu væri það mikil og þeir hefðu lítil sem engin áhrif þar á. Starfsmenn tjáðu sig á 

mjög mismunandi hátt um sjónarmið sín til kynjajafnréttis.  Aðrir voru þeirrar skoðunar að 

eðli og menningin hefðu bæði áhrif á kyngervi barnanna. Í máli þeirra komu fram ákveðnar 

mótsagnir en starfsfólk vill ekki setja nemendur í fyrir fram gefna hópa. Í rýnihópaviðtölum 

kemur þó fram að nemendur velji oft kynjuð verkefni.  

Það er á ábyrgð leikskólakennara að hafa velferð og hag leikskólabarna að leiðarljósi en 

aðalnámskrá felur í sér uppeldis og námsáætlun leikskóla (Lög um leikskóla, 2008). 

Samkvæmt Aðalnámskrá leikskóla eiga starfshættir leikskólans að taka mið af 

umhverfinu, leikskólinn á að vera virkur þátttakandi og hafa áhrif á samfélagið. Byggja skal 

leikskólastarfið á jafnrétti, virðingu fyrir margbreytileikanum og öðrum 

menningarheimum. Leitast skal við að koma á móts við þarfir allra og virða skal rétt 

leikskólabarna óháð kynferði, getu, bakgrunni eða aðstæðum (Aðalnámskrá leikskóla, 

2011). Enn fremur skulu starfshættir mótast af umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, 

lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, virðingu fyrir manngildum, stuðla að 

víðsýni barna og efla siðferðisvitund þeirra samkvæmt Lögum um leikskóla (2008). 

Í vettvangsrannsókn voru starfsmenn frekar áhorfendur heldur en virkir þátttakendur í 

leiknum. Starfsmenn sátu við borð eða inn í stofunum á stólum eða á gólfi. Í grein Söru M. 

Ólafsdóttir og Jóhönnu Einarsdóttir ,,Þeir vilja ekki leika, bara tala saman“ þar sem skoðuð 

er sýn barna á hlutverk fullorðna í leik kemur fram að kennarar (og starfsfólk) taka frekar 

þátt í leik þegar þeir og nemendur sitja við borð. (Sara M. Ólafsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2017). Vettvangsrannsókn sýndi að þetta gerist þegar starfsmaður er við 

borð. Starfmenn tóku þátt í spili eða annarri borðvinnu þegar rannsakandi var viðstaddur.  
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Kynjajafnrétti hefur oft verið skilgreint sem hlutleysi gagnvart kynjum en aðrir vilja 

meina að það þurfi að taka kynið með í reikninginn. Þó að þessar skoðanir séu í mótsögn 

við hver aðra, geta þær átt sér stað á sama tíma og jafnvel af sama kennara (Lahelma 

2014, 2000) eins og fram kom í viðtölunum í þessari rannsókn. Þekking starfsfólksins á 

helstu hugtökum kynjafræðinnar eins og kynhlutverk, staðalmyndir, kynjakerfi, hugmyndir 

um karlmennsku og kvenleika og gera mun á kyni og kyngervi (Guðný Guðbjörnsdóttir og 

Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012) var í lágmarki. 

 

Kynbundnar staðalmyndir og fyrirmyndir 

Starfsfólk og leikskólastjórar beggja leikskólanna telja það mikilvægt að í leikskólunum 

starfi karlmenn og ekki síður fjölbreyttur starfsmannahópur til þess að börnin hafi 

fyrirmyndir. Starfsfólk beggja leikskóla er mjög meðvitað um jafnrétti og allur vilji er fyrir 

hendi til þess að stuðla að jafnrétti. Leikskólastarfsmenn eru meðvitaðir um staðalmyndir 

kynjanna og leggja áherslu á að ögra þeim í daglegu starfi með orðræðu til dæmis um 

heimilisstörf eða liti. Að engin störf tilheyri öðru kyninu og annað kynið eigi ekki tiltekna liti 

eins og bleikan og bláan. Það voru dæmi þess í vettvangsrannsókn að kennarar stofnuðu til 

umræðna um sönglög sem innihalda kynjaðar staðalmyndir en hvort að það hafi verið af 

sérstöku tilefni eða nærveru rannsakanda er óvíst. Ótal mörg sönglög innihalda kynjaða 

texta sem dæmi má nefna Dansi dansi dúkkan mín, Guttavísur, Hanna og kjóllinn og Nú 

skal segja. 

Hefðbundnar staðalmyndir geta takmarkað skilning stráka og stelpna á því hvers þau 

eru megnug, hvernig þau eiga að hugsa og líða. Kynjaðar staðalmyndir geta leitt til 

valdaójafnvægis í hvernig strákar og stelpur upplifa leikskólagöngu sína (MacNaughton og 

Williams, 2003). Strákar eiga erfiðara með að fara út fyrir hefðbundnar staðalmyndir og 

meiri félagslegur þrýstingur er að á að halda sig innan ramma síns kyns. Það er því 

auðveldara fyrir stelpur að fara inn á svið hins kynsins en stráka að fara inn á svið stelpna. 

Ástæðan er sú að hinu karllæga sviði fylgir völd og virðing. Til þess að breyta þessu þarf að 

sameina þessa hópa og gera þeim auðveldara fyrir að lifa sínu lífi án þvingana 

kynjakerfisins (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdótir, 2011). Það er mjög jákvætt 

að börnin geti verið eins og þau eru í leikskólanum og farið út fyrir staðalmyndirnar án 

þess að þeim sé strítt eða þau lögð í einelti og það virðist ekki vera vandamál á 

leikskólunum tveimur.  
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Hrós og hvatning 

Stúlkur á leikskólaaldri eiga það til að hafa lítið sjálfstraust til þess að leysa vandamál og 

þrautir á meðan strákarnir eiga það til að vera vissir í sinni sök. Orsökin gæti verið að þegar 

strákar eru í uppnámi er þeim bent á að fara að gera eitthvað en stelpur fá frekar faðmlög 

og talað er við þær. Með því að fylgjast með og taka eftir ójafnvægi ef eitthvað er á milli 

kynjanna er hægt að finna leiðir til þess að virkja þessa eiginleika að leysa vandamál hjá 

báðum kynjum (MacNaughton og Williams, 2003). Starfsfólkið lagði ekki áherslu á þessa 

þætti í viðtölunum og taldi sig koma eins fram við stráka og stelpur. 

Til eru rannsóknir sem að benda til þess að styrking frá fullorðnum við kynjaðri hegðun 

hafi áhrif á kyngervi stelpna og stráka. Strákar fá meiri styrkingu  en stelpur þegar þeir 

leika sér úti við, hnoðast, vinna verkefni sjálfir, gráta ekki og taka mikið pláss 

(MacNaughton og Williams, 2003). Kennarar virðast gefa strákum meiri athygli vegna 

ólíkrar hegðunar þeirra og stúlkna, vegna þess að þeir eru fyrirferðameiri og háværari. Af 

þessum ástæðum er mikilvægt að velta fyrir sér hvernig styrking fer fram og framkomu við 

stúlkur og drengi. Í viðtölunum kom ekkert fram sem að bendir til þess að starfsfólk hafi 

áhrif á þessa þætti með styrkingu. Á sama tíma þarf að hafa í huga orðræðuna í 

leikskólanum og hvernig er hægt hafa áhrif á kynjaða orðræðu. Til dæmis með því að 

tengja stelpur ekki við kynhlutverk sem að eru oft tengd við konur. Starfsfólk virðist vera 

meðvitað um kynjaða orðræðu og nefndi ýmis dæmi í viðtölunum um það. Í bókinni 

Kynjamyndir í skólastarfi kemur fram að  ,,Nauðsynlegt er fyrir kennara að leggja skilning í 

hvernig orðræðan í samfélaginu er lituð valdatengslum kynjanna þar sem að sama hegðun 

er túlkuð á mismunandi hátt eftir því hvort að stelpur eða strákar eiga í hlut“ (Þórdís 

Þórðardóttir,  2005). Í tungumálinu eru allskonar forsendur og gildi sem að móta skilning 

okkar. Á meðal annars mótar tungumálið skilning okkar sjálfum okkur sem konur og karla. Í 

tungumálinu eru fullyrðingar sem við skiljum á ákveðinn hátt (MacNaughton og Williams, 

2003).  Sem dæmi þegar við heyrum setningu eins og: ,,Lögregla og sjúkraflutningamenn 

brugðust skjótt við“. Þá gerum við jafnvel ráð fyrir því að þetta hafi verið einungis 

karlmenn sem að brugðust við. Það getur því haft áhrif á orðræðuna innan leikskólans með 

því að vanda orðaval um hlutverk karla og kvenna.  

Skoðanir starfsfólks á hvernig strákar og stelpur eiga að haga sér geta haft áhrif á 

endurgjöf og hrós til barnanna. Starfsfólk með hefðbundnar skoðanir í takt við 

staðalmyndir kynjanna er líklegra til að hrósa stelpum í öðrum tón en strákum. Stelpur fá 

hrós í rólegum mildum tón en strákarnir fá hrós í sterkum sjálfsöruggum tón. Ef starfsfólk 

vill víkka skilning nemenda á þeim möguleikum sem strákar og stelpur hafa er mikilvægt að 

hafa það í huga hvernig er hrósað. Starfsfólk þarf að leita eftir tækifærum til að hrósa 
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stelpum fyrir afrek þeirra í stað útlits og strákum fyrir umhyggju í stað líkamlegra afreka. 

Til þess að auka sjálfstraust stelpna í verkefnum tengdum tækni og vísindum þurfa þær að 

fá jákvæða endurgjöf fyrir tilraunir til þess að leysa þrautir og verkefni (MacNaughton og 

Williams, 2003).  

Ef kennarar ætla að kenna börnum jafnrétti verða þeir að gera sér grein fyrir sínum 

eigin skoðunum á jafnrétti kynjanna. Í rannsókn Kristinu Anderson kemur fram að 

kennarar sem höfðu mikla reynslu af jafnréttismenntun áttu erfitt með að aðskilja sínar 

eigin hugmyndir um staðalmyndir um stráka og stelpur. Það er algengt að þær hugmyndir 

um staðalmyndir sem að einstaklingar bera með sér, í þessu tilviki kennarar, séu ekki 

ræddar. Í máli þeirra kom fram að kynin ynnu ekki eins í greinum tengdum vísindum og 

þeir túlkuðu verk stelpna sem lakari heldur en stráka. Ef sjónarmið stelpna eru hunsuð og 

þær finna að verk og skoðanir stráka hafi meira gildi eru miklar líkur á því að það hafi áhrif 

á afrek og viðhorf stelpna til vísinda (Anderson, 2012). Það er spurning hvort að starfsfólk 

leikskólanna hafi velt þessu fyrir sér en þeir virtust eiga erfitt með að aðskilja sínar eigin 

hugmyndir um staðalmyndir. Eins og Þórdís Þórðardóttir (2012a) bendir á eru kennarar 

ekki að reyna að byggja upp sameiginlegan skilning og ígrunda eigin viðhorf (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012a). 

Skólar þurfa að takast á við viðhorf sem tengja stúlkur við list, læsi, bækur og umhyggju 

og drengi við stærðfræði, vísindi, tækni, hugrekki og orkumiklar athafnir. Þessi viðhorf og 

fordómar eru oft djúpt í menningu ákveðinna félags- og þjóðernishópa og verður aðeins 

breytt með langtíma áskorunum og með umræðum innan samfélagsins. Stefnur og ákvæði 

í leikskólum þurfa að vekja upp kynvitund og vera áskoranir á venjur og staðalmyndir sem  

gera lítið úr stúlkum og takmarka les- og skriftarkunnáttu drengja. Kynjamisrétti er ekki 

bara tungumálinu heldur endurspeglar og viðheldur tungumálið félagslegum viðhorfum 

(Whitehead, 2004). 

Í vettvangsrannsókn komu mjög fá dæmi um að kennarar hafi reynt að áhrif á 

staðalmyndir með því að bregðast við og virkja börnin. Sums staðar voru nemendur 

blandaðir í leik en einnig voru leikhópar af öðru kyninu algengir. Starfsfólk Aðalbæjar talaði 

um að hafa meiri áhrif á leikhópana með því að hvetja nemendur til þess að leika við fleiri 

samnemendur af hinu kyninu sem gæti haft góð áhrif á nemendahópinn en það kom ekki 

fram í vettvangsrannsókn. Starfsfólk Brekkukots nefndi að þau hrósuðu stelpum fyrir að 

vera sterkar og duglegar. Báðir leikskólarnir leggja áherslu á að hrósa fyrir athafnir en ekki 

ytra útlit. Í máli þeirra kom fram að starfsfólk beggja leikskólanna er farið að vanda 

kynjaða orðræðu í kennslunni en spurningin er hversu djúpt jafnréttisviðhorf þeirra liggja 
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og hvort að það geri sér grein fyrir möguleikunum á að hafa áhrif á venjur og staðalmyndir 

kynjanna. 

 

Að bregðast við áskorunum 

Helstu vandamál við jafnréttismál að mati starfsfólks eru auglýsingar og markaðsetning 

gagnvart börnum. Það kom fram á báðum leikskólum að starfsfólk verður vart við þau 

miklu áhrif sem að barnaefni, bækur, fatabúðir, leikfangaverslanir og markaðsetning sem 

því tengist hefur áhrif á börnin. Andstaða við jafnréttismál kemur einnig fram í gömlum 

gildum og vana sem að starfsfólk á erfitt að brjóta sig út úr. Það kom fram í rannsókninni 

að starfsfólk hefur alist upp við sínar eigin staðalmyndir sem að það á erfitt með að gera 

sér grein fyrir og ekki virðist unnið með jafnréttishugtakið eins og Þórdís Þórðardóttir 

(2016) leggur til.  En reikna má með að menningin hafi haft áhrif á starfsfólk og skoðanir 

þeirra. Leikskólinn Aðalbær hefur sett sér það markmið að hrósa fyrir innri verðleika en 

ekki fatnað eða útlit.  Á öðrum leikskólanum segir starfsfólk að ákveðin andstaða hafi 

komið frá starfsfólki af erlendu bergi brotnu vegna mismunandi menningaruppruna og 

áhrifa þess. Eftir á að hyggja hefði verið forvitnilegt að spyrja viðmælendur hvernig þau 

geta haft áhrif á markaðsetningu gagnvart börnum eða hvort að þau telji sig ekki geta haft 

áhrif á það. 

 

Karlmenn í leikskólum 

Í rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur (2013) kom fram að staða kvenna og karla í leikskólanum 

er ólík og staða karlanna virtist vera sterkari en kvennanna.  Karlar fengu að komast undan 

ákveðnum störfum eins og frágangi eða umönnun. Þeir fengu frekar að velja sér störf  sem 

styrktu stöðu þeirra sem karlmanna. Karlmenn voru  í sumum tilvikum beðnir um að aga 

börnin. Karlarnir og konurnar unnu saman að því að viðhalda undirskipun kvennanna og  

ýta undir vald karlanna. (Laufey Axelsdóttir, 2013). Á báðum leikskólum, Aðalbæ og 

Brekkukoti, eru gerðar sömu væntingar til karla og kvenna sem starfsfólks og allir ganga í 

öll störf. Það er í mótsögn við rannsókn Laufeyjar Axelsdóttur þar sem fram kom að 

karlmenn fengu að sleppa við ýmis störf innan leikskólans. Þeir fengu að velja sér verkefni 

eins og að leika í fótbolta við börnin í útiveru en konurnar voru frekar í umhyggju 

hlutverkum (Laufey Axelsdóttir, 2013). Vettvangsrannsókn staðfesti þetta en karlmenn og 

konur virðast sinna sömu störfum á leikskólunum tveimur. Það er góðs viti að það séu 

framfarir og að jafnrétti í leikskólum sé að þokast áfram. Sérstaklega vegna þess að margir 

viðmælendur vilja fá fleiri karlmenn á leikskólana sem og karlkyns leikskólakennara. 
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Samstarf kennara og starfsfólks 

Vegna þess að leikskólakennarar og leiðbeinendur vinna náið saman þarf samstarfið að 

vera gott. Leikskólakennarar þurfa samt sem áður að styrkja stöðu sína sem fagaðilar og 

gera ekki lítið úr sérfræðiþekkingu sinni (Laufey Axelsdóttir, 2013). Vegna þess hve fáir 

leikskólakennarar eru starfandi í leikskólum í dag og sérstaklega á höfuðborgarsvæðinu er 

mikilvægt að þeir nýti sína sérfræðiþekkingu til þess að leiðbeina nýju eða óreyndu 

starfsfólki í jafnréttismenntun. Í desember 2016 voru einungis 31,9 % starfsmanna í 

leikskólum leikskólakennarar sem uppfyllir engan veginn lög um að tveir af hverjum 

þremur starfsmönnum eigi að vera leikskólakennarar (Hagstofan, 2017). Samkvæmt lögum  

skulu að lágmarki tvö stöðugildi af þremur við kennslu, umönnun og uppeldi barna í 

hverjum leikskóla teljast til stöðugilda leikskólakennara (Lög um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, 2008). 

 

Áhrif umhverfis, leikfanga og efniviðar 

Í jafnréttislögum stendur að kennsluefni og námsgögn skulu vera þannig úr garði gerð að 

kynjum sé ekki mismunað (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla, 2008). 

Samkvæmt Francis (2010b) er börnum oft beint að ákveðnum leik eða séð fyrir leikföngum 

sem að efla félagsþroska og tilfinningalæsi hjá stelpum en þekkingu og færni á tækni hjá 

strákum. Þegar börn eru ung gera þau sér ekki grein fyrir að ákveðin leikföng séu ætluð 

strákum eða stelpum en eru fljót að læra það þegar þau þroskast og vita þess vegna að 

ákveðin leikföng eru ekki ætluð þeim. Börn læra hvaða hóp þau tilheyra og hvað er ætlast 

til að þau velji. Börn endurupplifa menningartengda reynslu í leikjum og því er mikilvægt 

að menning þeirra endurspegli af jafnrétti. Starfsfólk á Brekkukoti sagðist ekki beina 

strákum að fara í bílana og stelpum í dúkkur. Það kom fram hjá starfsfólki Aðalbæjar að 

það er farið hugsa um þessa þætti. Báðir leikskólar hafa endurskoðað leikfangakost sinn en 

í viðtölunum og vettvangsrannsókn kom fram vilji til þess að beina strákum og stelpum að 

leikjum sem eru tengdir við hitt kynið í Aðalbæ en það kom hins vegar óljóst fram í 

Brekkukoti. 

Eins og kemur fram í fyrrnefndri grein Þórdísar Þórðardóttur Að læra til telpu og drengs 

er mikilvægt að kennarar beini athyglinni að úrvinnslu barna á staðalmyndum kynjanna í 

umhverfi sínu. Kennarar þurfa að búa yfir þekkingu á hvaða kynjuðu lærdóma börn draga 

af staðalmyndum kynjanna sem birtast þeim í leikefni, bókum og auglýsingum (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012a). Það kom fram á báðum leikskólum að kennarar virðast gera sér grein 
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fyrir þeim kynjuðu lærdómum sem að börn draga af umhverfi sínu en virðast ekki nýta sér 

þá þekkingu nægilega vel til þess að hafa áhrif á nemendur. 

Félagslegir þættir eru líklegir til þess að vera mikilvægir í vali á hvernig börn leika sér og 

leikefni þeirra. Feður taka  þátt í líkamlegum leikjum með drengjum og litið er á þannig 

leiki sem félagslega staðalmynd fyrir karllæga athöfn (Smith, Cowie og Blades, 2003). Í 

rannsókninni var spurt um hvort að konur og þá sérstaklega karlmenn leiki öðruvísi við 

stráka heldur en stelpur. Það virtist ekki vera hjá þeim karlmönnum sem starfa á 

leikskólunum en það kom fram að það hefur verið þannig í gegnum tíðina að karlkyns 

starfsmenn hafa verið í fótbolta með strákunum á leikskólunum. 

Kennarar hafa áhrif á nemendur með nærveru sinni, líkamsstöðu eða staðsetningu. 

Kennari sem tekur þátt í sumum leikjum með jafnvel öðru kyninu getur sent ákveðin 

skilaboð til barnanna. Borð og stólar geta haft áhrif á jafnrétti nemenda en sem dæmi 

getur borð á milli kennarans og nemandans skapað ákveðna fjarlægð eða gert hann 

óaðgengilegri fyrir suma en ekki aðra. Efnislegur feminismi fær okkur til þess að hugsa um 

þætti sem eru virkir og tengjast. Það geta verið kennarar, nemendur, borð, stólar eða þess 

vegna sími eða spjaldtölva (Taylor, 2013a).  

Mikið af þeim efnivið sem er til staðar í leikskólum veitir börnum skýra framsetningu á 

því hvernig strákar og stelpur eiga að haga sér, hugsa og athafna sig. Margar af þeim 

fyrirmyndum sem að börn sjá í leikskólum eru mjög kynjaðar staðalmyndir. Þess vegna er 

mikilvægt að starfsfólk að nýti þau úrræði sem þau hafa til þess að kynna fyrir nemendum 

kven og - karlaímyndir sem eru ekki eftir stöðluðum ímyndum (MacNaughton og Williams, 

2003). Á leikskólunum er vilji til þess að hafa fjölbreyttar kven- og karlaímyndir fyrir 

nemendur en oft á tíðum er erfitt að fá karlmenn til starfa og menntað fólk. Starfsfólk 

leikskólanna gerir sér grein fyrir mikilvægi þess að hafa þessar fyrirmyndir.  

Börn nota leikföng, efnivið og leiki til þess að afmarka kynsjálfsmynd sína. Börn geta 

notað leikföng til þess að viðhalda kynjaskiptingu og geta haft meiri þýðingu fyrir barnið 

heldur en maður gæti haldið (Francis, 2010a). Ef drengir sækja alltaf í sömu leikföngin sem 

að tengjast tækni og líkamlegri hreyfingu þá geta þeir afmarkað sig og hóparnir verða 

kynjaskiptir. Sama gerist með stelpur ef þær hópa sig saman að leika með leikföng sem að 

tengjast hefðbundum staðalmyndum. Það er ekki óalgengt að þegar mörg börn eru komin 

saman í hóp eins og á leikskólum að stelpur og strákar þrói svæði þar sem bara strákar 

leika og stelpur leika saman. Oft verða þessi svæði til af hefðbundnum staðalmyndum með 

byggingarefni eins og kubba og lego fyrir stráka og heimilisleik hjá stelpum. Að brjóta upp 

efniviðinn á þessum svæðum til dæmis með að leika með dúkkur á kubbasvæðinu og bæta 

lego kubbum við heimilissvæðið getur hvatt til að kynjablöndunar. Starfsfólk verður þó að 
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vera vakandi fyrir því að leikur sem er eftir staðalmyndum kynjananna verði ekki til á 

öðrum svæðum þá í staðinn (MacNaughton og Williams, 2003). Það kom fram í máli 

viðmælanda í rannsókninni að yngri börnin væru síður föst í staðalmyndunum veldu 

leikföng eftir því en eldri börnin völdu frekar leiki eða leikföng sem talin eru hæfa þeirra 

kyni og áttu það til að mynda hópa af sama kyni.  

Það er áhugavert að börnin leika sér með sama leikefni meðan þau eru yngri en þegar 

þau eldast velja þau kynjaðra leikefni, áhugavert væri að skoða það betur. Það hefði verið 

gaman að sjá hvernig hægt er að nota leikföng til þess að brjóta upp staðalmyndir eins og 

með því að setja ólík leikföng í sama herbergi eða í leik. Leikföng sem eru kynjuð eins og 

stórir bílar eða eldhúsdót virtust oft eiga sér ákveðinn stað eða stofu þar sem leikið var 

með þau. Oftar en ekki voru þessi leikföng ekki í aðalstofu þar sem borð og stólar voru 

staðsett og minna aðgengi að kennurum. Í vettvangsrannsókn kom fram að leikföng eiga 

sér oft ákveðinn stað. Fínhreyfileikir eru oftast í aðalstofum þar sem kennarar eru 

staðsettir. Með því að stokka upp reglulega í leikföngum og breyta staðsetningu er hægt 

að auka áherslur í jafnréttismenntun og á sama tíma skapa nýjan og spennandi leik. 

Efnislegur femínismi fjallar um það að nýta þær auðlindir og efnivið sem þú hefur til þess 

að stuðla að jafnrétti kynjanna. Til dæmis getur staðsetning kennara aukið aðgengi fyrir 

annað kynið að þeim. Þar að auki geta athafnir þeirra og þátttaka skipt máli og hvernig 

fyrirmyndir þeir eru í leik og starfi fyrir stelpur og stráka (Taylor, 2013a). 

Margir leikir, púsl, sögur, ljóð og sönglög geta innihaldið staðlaðar kynjaímyndir 

(MacNaughton og Williams, 2003). Starfsfólk á leikskólunum eru meðvitaðir um þau 

viðhorf sem birtast í sögum, myndum og teikningum og hafa endurskoðað bókakost sinn 

og ræða þau viðhorf sem birtast bókum og sögum við börnin. Í gegnum tíðina hafa bækur 

sýnt staðlaðar kynímyndir eins og drengi að hjálpa feðrum sínum við viðhald bíls eða 

stelpur að aðstoða mæður sínar við heimilisstörf eins og að vaska upp eða búa um rúm. 

Það er því mikilvægt að skoða vel þær bækur og efni sem innihalda myndir sem er notað í 

kennslunni. Þá þarf að skoða hvað stelpur og konur eru að gera og hvar þær eru. Það þarf 

ekki síður að skoða hvort að kennsluefni sýni stráka í athöfnum sem tengjast skriftar- eða 

lestrarathöfnum sem dæmi (Whitehead, 2004). Á leikskólanum er gott að hafa 

mismunandi bækur og myndir af fólki og börnum sem að eru í athöfnum sem ögra 

staðalmyndum kynjanna og sem er hægt vekja forvitni á og umræður um (Paechter, 2007).  

Foreldrar virðast oftast velja barnaefni fyrir börnin sín eftir kyni þeirra og því er mikilvæg 

að þau kynnist líka öðruvísi barnaefni (Þórdís Þórðardóttir, 2012a).  

Skólarnir eru báðir farnir að hugsa í þá átt að breyta staðsetningu á leikföngum en 

gætu mögulega gengið lengra í þeim efnum. Á Brekkukoti segjast þau ekki ýta á stráka að 
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fara í bílaleik og stelpur dúkkuleik í takt við staðalmyndirnar og hvetja nemendur til þess 

að prófa eitthvað nýtt. Sá möguleiki er fyrir hendi að breyta stundaskrá eða vikuskipulagi 

deildarinnar þannig að það sé tekinn frá tími fyrir ýmiskonar leiki sem að hvetja stelpur og 

stráka til þess að fara út fyrir staðalmyndirnar. Til dæmis væri hægt að hafa kubbadag eða 

tíma fyrir sköpun sem er ætlaður til þess að kynna börnunum fyrir einhverju nýju og fara 

út fyrir rammann. Þar að auki gætu athuganir og skráningar hentað leikskólunum vel til 

þess að þróa nýjar leiðir til þess að efla jafnrétti (Þórdís Þórðardóttir, 2015).  

Barnaefni, sögur og tölvuleikir geta haft áhrif á jafnrétti kynjanna en eins og kemur 

fram í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2015, 2012b)  er barnaefnið oft mjög kynjað. Í 

rannsókn Þórdísar kemur fram að þekking á barnaefni, tölvuleikjum og ofurhetjum geti 

skapað leikskólabörnum virðingarsess meðal jafningja þeirra. Fram kom í rannsókn hennar 

að kennarar töldu sig vera leggja áherslu á jafnrétti á sínum deildum en virtust ekki hafa 

nægilega þekkingu til þess að vinna gegn menningarmun sem þessum. Menningu sem að 

þrífst í skjóli ríkjandi menningar og viðtekinna venja innan veggja leikskólans (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012b) Leikskólastarfsmenn beggja leikskóla eru meðvitaðir um áhrif 

barnaefnis og mikilvægi þess að velja bækur sem að hvetja til jafnréttishugsunar. 

Barnaefni og bækur geta viðhaldið kynjamisrétti ef ekki er vandað til verks (Þórdís 

Þórðardóttir, 2012).  

Leikskólarnir hafa báðir tekið þá stefnu að leikföng og bækur séu valin með tilliti til 

jafnréttis. Vandinn er samt að á leikskólunum eru til ótal bækur og leikföng sem að 

samræmast ekki þessari skoðun, en ýmislegt hefur verið tekið til hliðar eða skólarnir hafa 

losað sig við eins og slagsmálaleikföng eða Barbie dúkkur. Leikföng sem eru ætluð fyrir 

stelpur tengjast oft umhyggju eins og dúkkur. Á móti kemur að leikföng fyrir stráka 

tengjast aðgerðum og tækni (Francis, 2010a). Nauðsynlegt getur verið að grípa inn í  til 

þess að vinna á móti skilaboðum sem að nemendur fá en dæmi er um að foreldrar séu 

jafnréttissinnaðir í í tali en ekki í óyrtum skilaboðum. Á leikskólanum þarf því að vera 

fjölbreytt úrval af leikföngum, búningum og verkefnum. Forðast þarf að kalla leiki 

,,strákaleiki“ eða ,,stelpuleiki“ og hvetja þarf til leikja sem að ögra staðalmyndum 

(Paechter, 2007). 

 

Gildi stjórnenda, hvatning, stjórnunarstílar 

Stjórnendur geta haft mikil áhrif á jafnréttismenntun, þeir leggja línurnar fyrir leikskólann 

hvernig hann ætlar að starfa í tilliti til jafnréttis. Það er þeirra að hvetja til og skapa 

tækifæri  umræðna og vinnu í tengslum við jafnréttismenntun. Stjórnendur hafa mikil áhrif 
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á hvort að lögð sé áhersla á lærdómssamfélag innan leikskólans. Skólastjórum er ætlað að 

stuðla að þroska komandi kynslóða. Gildi skólastjóra sem einstaklinga verða fyrir áhrifum 

af kynferði þeirra. Staðalmyndir um kynin gera það að verkum að væntingar skólastjóra til 

kynja geta verið ólík (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). Þegar leiðtogar eru annars vegar 

skiptir kyn og kyngervi þeirra máli en það hefur áhrif á þeirra gildi, hvernig þeir sinna sínu 

starfi, stjórnunarstíl þeirra og hvernig stjórnendur þeir eru (Sinclair, 2007). Það er 

mikilvægt að stjórnendur geri sér grein fyrir sínum eigin hugmyndum og gildum en þeir 

þurfa ekki síður á þekkingu á kynjafræði að halda til þess að vinna að jafnrétti í leikskólum.  

Í innviðum menntastofnanna eru oft hugmyndir og venjur um kyn sem að samræmast 

ekki kynjajafnrétti. Stjórnendur og starfsfólk taka með sér skoðanir sínar um muninn á 

körlum og konum. Hugmyndir starfsfólks geta haft áhrif á stigveldi innan stofnunarinnar og 

skiptingu verka. Þessar hugmyndir um kynin hafa einnig áhrif á samskipti innan skólans, í 

samþættingu vinnu og einkalífs og uppbyggingu sjálfsmyndar starfsmanna. Stofnanir eru 

kynjaðar vegna áhrifa samfélagsins á þær en kyngervi er hluti af daglegu lífi, starfi og 

fjölskyldulífi (Acker, 2011). 

Báðir skólastjórarnir leggja áherslu á jafnrétti í leikskólanum og að fá fræðslu fyrir 

starfsfólk. Þar er tækifæri til þess að fá meiri kynjafræðslu inn í leikskólanna en í 

rannsókninni kom fram að þekking starfsfólk þyrfti að vera meiri á hugtökum 

kynjafræðinnar og jafnréttismenntun. Stuðningur og hvatning frá stjórnendum getur skipt 

höfuðmáli og þeir geta haft mikil áhrif á og bætt kennslu og nám með því að skapa 

samstöðu í starfmannahópnum. Í rannsókninni kom fram að samstaða er í 

starfsmannahópnum og vilji til þess að vinna saman að jafnrétti. Deildastjórar og 

stjórnendur vinna saman og hittast reglulega til þess að bera saman bækur sínar. 

Stjórnendur leikskólanna og deildastjórar segjast oft þurfa að leiðbeina nýju starfsfólki 

varðandi jafnrétti eins og annað. Stjórnendur geta haft mikil áhrif á jafnrétti starfsmanna 

og það kemur fram í viðtölunum að starfsmenn telja mikilvægt að þeir ráði fjölbreyttan 

starfsmannahóp og þar á meðal karlmenn. Stjórnunarhættir eru ólíkir í leikskólunum en í 

Aðalbæ er lögð áhersla á samvinnu og eða svokallaða kvenlæga stjórnun en í Brekkukoti er 

stjórnunarstíllinn meira í ætt við svokallaðan karllægan stjórnunarstíl.  Konur geta beitt 

kvenlægum og karllægum stjórnunarstíl í samræmi við það sem aðstæður krefjast (Arna H. 

Jónsdóttir, 2009). Til eru staðalmyndir um stjórnunarstíl kvenna, þar sem honum er lýst 

sem mildum og umhyggjusömum en stjórnunarstíl karla sem hörðum og drottnandi. 

Þessar hugmyndir virðast oft vera lífsseigar og geta styrkt þá afstöðu að konur séu síður til 

þess fallnar að gegna stjórnunarstöðum (Steinunn Helga Lárusdóttir, 2005). 
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Jafnréttisáætlun og fræðsla. 

Bæði starfsfólk og leikskólastjórar eru sammála um að öll fræðsla sé af hinu góða og 

myndu gjarnan vilja meiri fræðslu í tengslum við jafnréttismál.  

Starfsfólk leikskólanna beggja þekkir jafnréttisáætlun leikskólans ekki nógu vel. 

Starfsfólk Aðalbæjar veit þó af henni og tók þátt í vinnu við hana þó að það sé orðið tvö til 

þrjú ár síðan en jafnréttisáætlunin er sett inn i matsáætlun leikskólans og metin þar árlega. 

Starfsfólk Brekkukots segir að allir hafi unnið jafnréttisáætlunina í sameiningu en það er 

orðið langt síðan. Svo virtist sem að þekking starfsfólks beggja leikskóla væri lítil á 

jafnréttisáætlunni og nýir starfsmenn höfðu ekki fengið tækifæri til þess að vinna að henni 

eða kynna sér hana. Stjórnendur virtust hafa betri þekkingu á jafnréttisáætluninni. Hættan 

er á að þegar ekki er ákveðið hvernig á að framkvæma hana, gerð markviss tímaáætlun 

eða sett niður hvernig á að kenna jafnréttismenntun í leikskólanum að menntunin fari eftir 

áhuga og viðhorfum hvers og eins kennara eða starfsmanns. Samkvæmt lögum um 

leikskóla ber leikskólastjóra skylda til þess að gefa út árlega sérstaka starfsáætlun. Í 

starfsáætlun skal gerð grein fyrir árlegri starfsemi leikskóla ásamt öðru því sem varðar 

starfsemi leikskólans (Lög um leikskóla, 2008). 

Í jafnréttislögum stendur að ,,Kynjasamþættingar skal gætt við stefnumótun og 

áætlanagerð í öllu skóla og uppeldistarfi„ (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla). Þess vegna er mikilvægt að jafnrétti sé haft í huga við námskrárgerð í leikskólum og 

að þeir setji sér markmið og leiðir hvernig jafnréttismenntun á að fara fram í leikskólunum. 

Það er ekki síður mikilvægt að farið sé eftir skólanámskrám og þeim stefnum sem hafa 

verið settar í leikskólunum. Mat á leikskólastarfinu er lykilatriði þegar að kemur að 

jafnréttismálum. Það að allir taki þátt í gerð jafnréttisáætlunarinnar er ekki síður 

mikilvægt, sem og að endurskoða hana ár hvert. Mikilvægt er að markmið 

jafnréttisáætlunar og starfsáætlunar séu skýr og aðferðum sem nota á sé vel lýst. Það 

auðveldar meta hvernig til tekst eftir veturinn. 

 

Að lokum  

Börn eiga rétt á öryggi og umönnun, að verða ekki fyrir einelti og félagslegri einangrun. 

Lýðræðislegu gildin frelsi, jafnrétti og systkinalag er mikilvæg vegna þess að þau leggja 

áherslu á manngildi, virðingu og jafngildi fyrir hverju mannsbarni. Þessi gildi eru mikilsverð 

fyrir hamingju einstaklingsins og heill samfélagsins (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Öll 

viljum við að leikskólabörn útskrifist úr leikskóla sem heilir, sjálfsöruggir einstaklingar sem 
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líður vel í sínu eigin skinni og séu fær um og hafi sjálftraust til að velja þá leið í lífinu í námi 

og starfi sem tengist áhugasviði þeirra. 

Mikil ábyrgð er á herðum skólafólks að fylgja jafnréttislögum eftir og stuðla að jöfnum 

rétti, jafnri stöðu karla og kvenna í samfélaginu. Skólinn og samfélagið mótar kynin á 

mismunandi hátt og skapar tvo hópa þar sem að meiri völd og virðing fylgir öðrum 

hópnum. Skólafólk þarf rísa undir þessari ábyrgð og að gera sér grein fyrir mikilvægi 

jafnréttismenntunar. Það er ekki hægt er að gera ráð fyrir að jafnréttismál þokist áfram af 

sjálfsdáðum (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). 

Til eru ýmsar leiðir sem gætu gagnast leikskólakennurum til að þróa nýjar leiðir til þess 

að efla að jafnrétti og auka jafnréttismenntun í leikskólanum. Til dæmis að starfsfólk ræði 

síns á milli um skilning sinn á jafnréttishugtakinu og að kynjamismunun sé lífsseig í 

menningunni þrátt fyrir áherslur kennara á jafnrétti (Þórdís Þórðadóttir, 2012b). Þekking 

starfsfólks á hugtökum kynjafræðinnar er takmörkuð sem er í samræmi við það sem 

kemur fram í greininni: Kynjakerfið og viðhorf framhaldsskólanema og kennaranema þurfi 

betri þekkingu á grunnhugtökum kynjafræðinnar. Kynjafræði þyrfti að vera skylda í 

kennaramenntun og það þarf að skapa þarf aukið rými fyrir jafnréttisfræðslu í 

kennaranámi (Guðný Guðbjörnsdóttir og Steinunn Helga Lárusdóttir, 2012).  

Ef starfsfólk leikskóla ætlar að axla ábyrgð á jafnréttismenntun eins og gert er ráð fyrir í 

Aðalnámskrá leikskóla og jafnréttislögum verður það að búa yfir þekkingu á kynjakerfinu 

og áhrifum þess á kynin (Aðalnámskrá leikskóla, 2011; Gerður Bjarnadóttir og Guðný 

Guðbjörnsdótir, 2011; Lög um leikskóla, 2008; Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla, 2008).  

Það er mikilvægt að vera ekki með fyrir fram ákveðnar hugmyndir um kynin en 

menntun ungra barna er gjarnan skipulögð meðvitað og ómeðvitað á grunni 

eðlishyggjuhugmynda og staðalmynda um kynin (Þórdís Þórðardóttir, 2012a, 2012b, 2016; 

Paechter, 2003; Reay, 2001). Starfsfólk í leikskólunum Aðalbæ og Brekkukoti hafði ólíkar 

skoðanir á áhrifum menningar á nemendur og virðist ekki gera sér grein fyrir þeim miklu 

áhrifum sem að leikskólinn getur haft á kyngervi barna en kynjablindu gætir í skoðunum 

þeirra. Í leikskólunum báðum er mikill metnaður fyrir starfinu og greinilegt er að fræðsla 

um jafnrétti kynjanna hefur haft mikil áhrif. Báðum leikskólunum er umhugað að velja 

leikföng og efnivið í tilliti til jafnréttis og að í hópi starfsmanna séu fjölbreytilegar 

fyrirmyndir af báðum kynjum. Leikskólarnir hafa mörg úrræði og tækifæri til þess að bæta 

jafnréttismenntun enn frekar. Leikskólastjórar og stjórnendur eru lykilfólk í að breyta og 

hafa áhrif á starfið þannig að lögð sé enn meiri áhersla á grunnþáttinn jafnrétti og lögum 

um jafnrétti kynjanna sé fylgt eftir af meiri krafti.  
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Lokaorð 

Engin rannsókn er hafin yfir gagnrýni og er mín rannsókn engin undantekning þar á. Þess 

ber að geta að túlkun mín og greining á niðurstöðum hafa ekki alhæfingargildi. Frekari 

rannsókna er þörf til þess að afla meiri þekkingar um jafnrétti í leikskólum og þá 

sérstaklega jafnrétti kynjanna.  Meistaraverkefni þetta er byggt á mínum ályktunum og 

mínum upplifunum að hluta til. Það er mín von að rannsóknin veiti aðra eða nýja sýn á 

jafnréttismenntun í leikskólum og bæti við þær rannsóknir og greinar sem til eru í dag.  Í 

rannsókninni kemur fram að þessir leikskólar eru komnir skör lengra en önnur skólastig að 

mínu mati í því að nemendur geta farið út fyrir kynhlutverk og staðalmyndir kynjanna án 

þess að þeim sé strítt eða þau lögð í einelti. Margt bendir til að viðhorf gagnvart 

karlmönnum á leikskólum sé að breytast bæði innan veggja skólanna og hjá yngri 

kynslóðinni í þjóðfélaginu. Frekari rannsókna er þörf á jafnrétti í leikskólum því þær 

rannsóknir sem eru til leggja áherslu á ólíka þætti. Þó að mín rannsókn leggi áherslu á 

jafnréttismenntun út frá starfsfólki, stjórnendum og umhverfi er tækifæri til að dýpka ýmis 

atriði í rannsókninni sem að ekki gafst tækifæri til í þessari rannsókn. Eftir á að hyggja hefði 

verið athyglisvert að gera rannsókn í fleiri leikskólum og bera saman en það er efni í stærri 

og ítarlegri rannsókn. Einnig hefði lengri og ítarlegri vettvangsrannsókn verið gagnleg en 

það væri forvitnilegt að sjá hvaða gögn hefðu komið út úr því. Fyrir mitt leyti er ég ánægð 

með rannsóknina í heild og sá lærdómur sem ég dreg af verkefninu og rannsókninni er 

ómetanlegur að mínu mati. Niðurstöður varpa ljósi á hversu flókið fyrirbæri 

jafnréttisfræðsla í leikskólum er. Jafnréttisfræðslu er fléttað saman við daglegar venjur og 

störf sem litast af kynjablindu og þeirri sýn að unnt sé að stuðla að kynajafnrétti með því 

að líta fram hjá að börnin lifa og hrærast í kynjuðum menningarheimi.  
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Viðauki A: Spurningarammi fyrir rýnihópaviðtöl 

Viðhorf, áhugi, líðan og vinnulag kennara í leikskólum v. fræðslu um jafnréttismál í víðri 

merkingu og til kynjajafnréttis í skólastarfi.  Ca 4X15 mínútur 

 

1. Jafnrétti í skólastarfi. Hvar og hvernig leggið þið áherslu á það í ykkar 

starfi/kennslu? Dæmi. 

(Hvers konar jafnréttissýn eða hugtak er notað, og hvernig þeirra hugmyndir um kyn og 

kyngervi, eða félagslegt kyn(e. gender) skarast við breytur eins og félagsstöðu, þjóðerni, 

aldur etc.). Dæmi úr þeirra starfi. 

Hvernig eru ykkar hugmyndir um jafnrétti kynja í leikskólanum og hvenær skipta þær máli?  

(Karlmennska, kvenleiki, kynjamunur, eðli, vs. menningarmunur) 

Hvað er mikilvægast í jafnrétti (kynja) í leikskólum, hvað er erfiðast, aðaláhyggjuefni og 

hvað má helst bæta?  

Skiptir búnaður, leiktæki, skipting kynja á leiksvæðum etc máli? 

Að hvaða leyti stuðla stjórnendur að jafnrétti í leikskólanum? 

 

2. Kynbundnar staðalmyndir-hvernig sjá viðmælendur þær í tengslum við eðli vs. 

menningarmun. 

Hvernig eru þær og reynið þið að breyta þeim og þá hvers vegna? Hvernig þá helst? Í 
hvaða leikjum eða námssviðum  (hreyfing, málrækt, myndsköpun, tónlist, náttúra og 
umhverfi, menning og samfélag) er viðeigandi að koma inn á staðalmyndir? 

Eru mismunandi væntingar gerðar til kvenna og karla sem starfsfólks? Hvernig þá, hverju 

þyrfti að breyta? 

 

3. Hvernig birtist andstaða (e. resistance) við jafnréttismál í starfinu hjá viðkomandi 

kennurum, nemendum, skóla? 

Er tilhneiging til að gleyma jafnréttismálunum eða er að ykkar mati bein andstaða við þau?   

Er á einhvern hátt óæskilegt fyrir stráka eða stelpur að fara út fyrir staðalmyndir kynjanna? 

Hvernig þá helst? Dæmi. 

Getur verið að óhefðbundnar staðalmyndir kynjanna (í leik einstakra barna eða klæðnaði) 

hvetji til útskúfunar eða eineltis? Hvernig þá, dæmi? 

 

4. Jafnréttisáætlun, fræðsla, áhugi 
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Þarf að ykkar mati meiri fræðslu um jafnréttismál í leikskólana? Hvers vegna/ekki og hvers 

konar?  

Er jafnréttisáætlun til í leikskólanum, er hún eitthvað notuð og þá hvernig?  
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Viðauki Á: Spurningarammi fyrir leikskólastjóra 

1. Hvernig hefur leikskólastjóri áhrif á jafnrétti? Jafnrétti kynja? 

2. Hvernig eru leikföng og bækur valin fyrir leikskólann? 

3. Hvernig er hægt að hafa áhrif á orðræðuna inn á deildunum?  

4. Að hvaða leyti leggja stjórnendur áherslu á jafnrétti? 

5. Telur þú að stjórnendur (leikskólastj. aðstoðarleikskólastj.deildastjórar) hafi áhrif á 

starfsmenn í jafnréttisumræðunni? 

6. Á hvaða hátt er haft áhrif á staðalmyndir kynjanna?  

7. Jafnréttisstefna leikskólans, hverjir vinna að henni og hvernig er notuð? 

8. Þarf að þínu mati meiri fræðslu um jafnréttismál inn í leikskólann? 
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Viðauki B: Punktar fyrir vettvangsrannsókn 

Vettvangsrannsókn 

Dags/tími:  

Deild:  

Aldur barna: 

Starfsmenn/leikskólakennarar: 

Fjöldi barna: 

Skipting kynja: 

 

Deildin – húsgögn – svæði 

Staðalmyndir, skipulag náms og námsaðstæður:  

 

1. Hvernig er uppröðun húsgagna á deildinni? Eru svæði sem að stuðla að ójafnrétti? 

2. Er einhver hluti deildarinnar stúkaður af? 

3. Hvernig eru svæðin á deildinni nýtt? 

4. Eru ákveðin svæði vinsælli af strákum/stelpum? 

5. Hvernig skiptast kynin á svæði og í leik? 

 

Kennarar og starfsfólk 

Staðalmyndir, eðlishyggja eða mótunarhyggja, kyngervi, karlmennska og kvenleiki 

 

1. Hvetja þau bæði kynin til þess að prófa leiki. 

2. Hvar eru kennarar staðsettir í frjálsum leik? 

3. Eru kennarar aðgengilegir fyrir bæði kynin? 

4. Hvernig skipuleggur starfsfólk val og leiki? 

5. Starfsfólk: Hefur yfirsýn og gætir þess að allir fái notið sín? 

Leiðbeinir og brýtur upp leikinn? 

Bregst við og hvetur börnin? 

Virkjar börnin? 

6. Hvetur starfsfólk stráka og stelpur til þess að leika saman? 

7. Hvernig er orðræðan gagnvart börnunum? 

8. Hvernig er reynt að hafa áhrif á staðalmyndir? 

9. Fær barn að vera karllægt eða kvenlægt? 

10. Er barni strítt eða sagt eitthvað ef það fer út fyrir ákveðin mörk eða kynhlutverk? 
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Leikföng:  

Staðalmyndir og litir 

 

1. Eru leikföng notuð til þess að brjóta upp staðalmyndir? 

2. Eru leikföng kynlaus? 

3. Hvaða leikföng eru áberandi á deildinni, tilheyra þau ákveðnum svæðum? 

4. Hvaða helstu leikföng eru á leikskólanum?  

5. Hvernig velja börnin leikföng?  

6. Hvar eru þau leikföng sem að tengjast helst staðalmyndum staðsett? (t.d. bílar, 

dúkkur) 

7. Er ákveðið svæði fyrir þau leikföng? 

8. Sækja strákar/stelpur í ákveðin leikföng? 

9. Hvaða bækur eru lesnar? 

10. Hvernig bækur eru inn á deildum? 

 

Útivera  

Kynhlutverk og staðalmyndir 

1. Sækja strákar/stelpur í ákveðið svæði í útiveru? 

2. Hvaða leikföng eru vinsæl úti við af stelpum/strákum? 

 

Stjórnendur  

Jafnrétti 

 

1. Eru merki um kvenlega stjórnunarhætti? 

2. Hvernig koma áhrif frá stjórnanda fram út frá jafnrétti? 

3. Er augljós áhrif á jafnrétti? 

4. Hvernig kemur jafnrétti og jafnréttismenntun fram hjá deildarstjórum? 
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