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Formáli 

Ég útskrifaðist með B.Ed.-gráðu í grunnskólakennslu árið 2013 og árið 2014 hóf ég störf í 

leikskóla í fyrsta skipti. Eftir að hafa unnið með fimm ára börnum í nokkra mánuði áttaði ég 

mig á að mig langaði til að auka þekkingu mína í leikskólafræðum og afla mér réttinda sem 

leikskólakennari. Ég fann mína köllun, ef svo má að orði komast, og hef aldrei séð eftir þeirri 

ákvörðun að sleppa hendinni af grunnskólakennaranum. Í menntunarfræði leikskóla hef ég 

lært svo ótalmargt og augu mín hafa opnast varðandi ýmis málefni.  

Á fyrstu önn námsins var ég í námskeiði þar sem fjallað var um ýmsar rannsóknir og 

greinar þeim tengdum. Fyrir þetta námskeið hafði ég aldrei velt jafnrétti kynjanna fyrir mér í 

leikskólastarfi, ég skammast mín fyrir að segja það núna. Þegar ég þurfti að huga að efni fyrir 

lokaverkefni var þetta málefni mér efst í huga. Haustið 2016 byrjaði ég að skrifa 

rannsóknaráætlunina en hef síðan farið allmarga hringi varðandi efni rannsóknarinnar og 

gengið hefur á ýmsu, eins og gengur og gerist. Hingað er ég loksins komin og er þakklát fyrir 

þann tíma sem ég hef fengið til að kynna mér efnið.  

Hjartans þakkir færi ég dr. Hrönn Pálmadóttur, leiðbeinanda mínum, fyrir hvatningu, 

þolinmæði, fróðlegar umræður og gagnlegar ábendingar. Sérfræðingi ritgerðarinnar, dr. 

Örnu H. Jónsdóttur, þakka ég einnig fyrir góðar ábendingar og leiðsögn. Ég vil síðan þakka 

mömmu minni, Bryndísi Helgu, manninum mínum, Jóhanni Þóri, og börnunum okkar 

tveimur, Árna Snæ og Heklu Sól, fyrir endalausa þolinmæði, ást og umhyggju. Síðast en ekki 

síst vil ég þakka kærri vinkonu minni og samnemanda, Vigdísi Sigvaldadóttur, fyrir 

stuðninginn, hláturinn, fróðlegu umræðurnar og allt þar á milli.  

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 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.  

 

Hveragerði, 1. apríl 2018 

 

Signý Ósk Sigurjónsdóttir 
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Ágrip 

Rannsóknin er eigindleg tilviksrannsókn þar sem markmiðið er að varpa ljósi á hvernig sýn 

leikskólabarna á kyngervi kemur fram í samskiptum þeirra og leik. Strax við fæðingu, jafnvel 

fyrr, hefst kynbundin félagsmótun þar sem okkur er kennt hvað teljist viðeigandi hegðun 

með tilliti til kyns. Alls staðar endurspeglast kynbundin viðhorf og hugmyndir samfélagsins 

sem segja okkur hvað sé „stelpulegt“ og hvað „strákalegt.“ Þessu kynbundnu viðhorf hafa 

áhrif á líf barna allt frá unga aldri, og þar með á það hvernig þau staðsetja sig í samfélaginu. 

Viðhorfin geta þess vegna haft þau áhrif að öðru kyninu sé mismunað. Þátttakendur í 

rannsókninni voru 22 börn á aldrinum þriggja til fimm ára á einni deild í einum leikskóla. 

Gagnaöflun fór fram með þátttökuathugunum þar sem notaðar voru myndbandsupptökur í 

frjálsum leik barnanna, hópviðtölum og teikningum barnanna. Niðurstöður sýndu að sýn 

barnanna á kyngervi einkenndist af staðalímyndum um hvað það er að vera telpa eða 

drengur. Sjá mátti skýrar reglur sem gilda um leik og útlit kynjanna. Sem dæmi má nefna 

„stelpuliti“ og „strákaliti.“ Hugmyndir barna um útlit endurspegla vel þær staðalímyndir sem 

við lærum af samfélaginu. Börnin léku sér oftast í hópi sama kyns. Telpurnar léku sér oft í 

heimilisleik þar sem þær voru að raða upp dóti og voru oftar en ekki í hlutverki lítils barns 

eða mömmu. Drengirnir voru oft í karlkyns hlutverki og tóku aldrei annað til greina. Þeir léku 

sér meira í ærslaleik, notuðu minna leikefni og hreyfðu sig meira. Af niðurstöðum 

rannsóknarinnar má draga þá ályktun að leikskólakennarar þurfi að beina sjónum að 

upplýstri umræðu um jafnrétti kynjanna þar sem áhersla er lögð á að vinna gegn 

staðalímyndum um kynin. 
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Abstract 

„Moms never have short hair, are you a dad?“ Preschooler’s views on gender in 

communication and play. 

The study is a qualitative case study, the aim was to gain preschooler’s perspectives on 

gender. From the moment we are born, – even earlier – gender-based socialization begins, 

as we are taught what appropriate behavior in terms of our sex is. Everywhere around us 

there are gender-based attitudes and ideas of the society that tell us what is appropriate for 

girls and boys. These gender-based attitudes influence the life of children from a young age, 

affecting how they place themselves in the society. These attitudes and the influence from 

the society can have the effect that one of the sex is discriminated. The participants were 22 

children at the age of three to five-year-old, in one department in one preschool. Data 

collection was performed with direct observation where the children’s free play was 

videotaped, with group discussions and the children’s drawings. The results of the study 

showed that stereotypes about what it means to be a girl and a boy defined the children’s 

perspectives on gender. It clearly showed the rules that dominate when boys and girls are 

playing and the rules about the appearance of the sexes. For example, concerning the colors 

appropriate for boys and the colors appropriate for girls. The children’s views on appearance 

show us the stereotypes about the sexes that we learn from the society. The children often 

played with children of the same sex. The girls often played house where they were 

arranging their toys, most of the time playing moms and the babies. The boys were often 

playing male roles, never female or the babies. They played action games, they did not use 

as much toys as the girls and they moved around a lot more. From the results of the study 

one could conclude that preschool teachers should put emphasis on informed discussions 

about gender equality in which they should stress the importance of working against the 

stereotypes about the sexes.  
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1 Inngangur  

Athygli mín á rannsóknarefninu, sem þessi ritgerð fjallar um, vaknaði á fyrsta námskeiði í 

meistaranámi mínu, Menntunarfræði ungra barna. Þar voru skrifaðar lestrardagbækur um 

ýmsar fræðilegar greinar. Við lestur greinar Þórdísar Þórðardóttur (2012a) opnuðust augu 

mín fyrir því hversu brýnt er að fjalla á gagnrýninn hátt um jafnrétti kynjanna í leikskólastarfi. 

Í greininni fjallar Þórdís um mikilvægi þess að starfsfólk leikskóla ræði við börnin um jafnrétti 

kynjanna. Þannig er hægt að byggja upp þekkingu þeirra og skilning á mikilvægi jafnréttis 

kynjanna. Í grein hennar kemur einnig fram að betur mætti standa að jafnréttisfræðslu í 

leikskólum og að styðja þurfi betur við kennara til að þeir geti fylgt ákvæðum jafnréttislaga í 

leikskólastarfi. Enginn ætti að horfa fram hjá slíkum upplýsingum, við verðum að fylkja liði og 

virkja jafnréttisstarf á öllum sviðum samfélagsins. 

Ég hafði ekki velt málefninu mikið fyrir mér áður. Það var merkilegt að upplifa svona 

hugljómun, uppgötva jafn mikilvægt málefni sem liggur þarna óhreyft að mörgu leyti. Þar 

sem ég átti tvö ung börn á leikskólaaldri varð þetta enn mikilvægara, persónulegra. Þegar 

kom að því að velja efni til að fjalla um í heimildaritgerð á námskeiðinu lá beinast við að fjalla 

um jafnrétti í leikskólum. Við skrifin á þeirri ritgerð varð áhuginn á málefninu enn meiri og 

hugmyndin að lokaverkefni kviknaði. Þegar málefnið var rætt innan vinnustaðarins og við 

aðra er starfa í leikskóla komu viðhorf starfsmannanna á óvart en þau voru oft og tíðum 

neikvæð. Kennarar töluðu til dæmis um „öfgafemínisma,“ að það þyrfti ekki að ræða þetta 

málefni frekar eða að svona væri þetta bara og við gætum ekkert gert í því. Þarna fannst mér 

vera á ferðinni tilraunir til að þagga niður óþægilegt málefni. 

Samkvæmt rannsókn Andreu Hjálmsdóttur (2007) voru viðhorf unglinga í 10. bekk árið 

2006 til kynjajafnréttis mun neikvæðari heldur en viðhorf 10. bekkjar árið 1992. Velta má 

fyrir sér hvort við séum orðin blind gagnvart þessari breytu, hvort við séum svo viss um að 

allir séu að vinna að jafnrétti kynjanna að okkur finnst ekki nauðsynlegt að taka þetta fyrir? 

Ég taldi mig jafnréttissinna, ég taldi mig talsmann kynjajafnréttis en hvað gerði ég í því? 

Stend ég á hliðarlínunni og ætlast til að aðrir sjái um að stuðla að kynjajafnrétti? Allt í einu 

fannst mér að ég og samstarfsmenn mínir héldum í hefðbundnar hugmyndir um hlutverk 

kynjanna í leikskólastarfi. Tekið skal fram að ég tel að allir sem ég vinn með séu hlynntir 

kynjajafnrétti en samt sem áður fann ég fyrir því að við lokuðum augunum fyrir ýmsum 

hlutum sem við ættum að vinna gegn. Þessi viðhorf eru ekki líkleg til að stuðla að 

árangursríkri kennslu, er varðar jafnrétti kynjanna, og lýsa jafnframt vissri vanþekkingu á 

málefninu.  

Meðan á skrifum þessarar lokaritgerðar hefur staðið hefur gengið á ýmsu í samfélaginu er 

varðar jafnrétti kynjanna. Eitt af því er „metoo“-byltingin þar sem myllumerkið #metoo var 
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notað á samfélagsmiðlum til að vekja athygli á kynferðislegri áreitni og kynferðislegu ofbeldi. 

Markmiðið var að opna augu fólks fyrir því að til að vinna gegn misrétti kynjanna þurfi að 

ræða ýmsa hluti sem getur reynst erfitt að ræða. „Metoo“-byltingin varð til að upp komst 

um ýmis atvik þar sem brotið var á stúlkum, til dæmis innan íþróttahreyfinga. Gríðarleg 

vitundarvakning átti sér stað í samfélaginu og fólk áttaði sig á að konur eru hvergi óhultar, 

misréttið virðist vera alls staðar. Bylting sem þessi er stórt skref í áttina að því að opna augu 

fólks enn frekar fyrir mikilvægi fræðslu um kynjajafnrétti á öllum skólastigum. 

Jafnréttisstofa (e.d.) skilgreinir kyngervi (e. gender) sem þá félagslegu þætti sem ákvarða 

hvort ákveðin hegðun eða hlutverk sé kvenkyns hlutverk eða karlkyns hlutverk og hvernig 

einstaklingar læra þessa hegðun af samfélaginu. Kyngervi breytist með tímanum og er 

jafnframt breytilegt milli menningarheima, jafnvel innan sumra menningarheima. Kyngervi er 

félagslegt hugtak sem styður þá staðhæfingu að hugmyndir okkar um kvenleika og 

karlmennsku eigi ekki eingöngu rætur sínar að rekja til líffræðilegra þátta. Browne (2004) 

segir „...equality is frequently understood to mean treating all children fairly by treating 

them the same.“ Hún segir að kyngervi sé óviðráðanlega tengt öllu því sem við kemur okkur 

sjálfum. Ekkert barn upplifi lífið á sama hátt og að börn hafi öll ólíkar þarfir og þrár og finni 

fyrir mismiklum þrýstingi til að samræmast vissu lífsmynstri. Hún telur að ekki sé hægt að 

skipta börnum niður í einsleita (e. homogeneous) hópa (til dæmis telpur og drengir) heldur 

þurfi að taka til greina og virða muninn sem er á börnum. Þetta er sú skilgreining á kyngervi 

sem notuð verður í þessari ritgerð. 

Upphaf skólagöngu er mikil breyting fyrir flest börn. Börn verða hluti af samfélagi þar sem 

mamma og pabbi eru ekki ætíð til staðar, börnin byggja upp sambönd við önnur börn og 

kennara. Þau öðlast sinn sess innan nýs samfélags og hafa þar sinn þátttökurétt. Frá þriggja 

ára aldri eða jafnvel fyrr og upp að sjö ára aldri eru börn talin vera að móta skilning sinn á 

kyngervi. Á leikskólaaldri verða félagar fyrst mikilvægir aðilar þegar kemur að þróun 

sjálfsmyndar og hegðunar. Þá geta börn áttað sig á að hegðun þeirra og leikur, sem talinn er 

eðlilegur heima, getur talist óviðeigandi meðal félaga í leikskólanum. Þar af leiðandi áttar 

barnið sig meðal annars á því að ekki eru allir sammála um hvað þýðir að vera drengur og 

hvað þýðir að vera telpa. Barn, sem býr við umræðu um mikilvægi jafnréttis kynjanna, getur 

þannig furðað sig á viðhorfum annarra barna í leikskólanum eins og að blár sé bara 

strákalitur. Eins getur barn, sem býr við neikvæða umræðu um jafnrétti kynjanna, furðað sig 

á viðhorfum barna sem bera vott um að jafnréttis eigi að gæta meðal kynjanna (Paechter, 

2007).  

Strax við fæðingu, – jafnvel fyrr – hefst kynbundin félagsmótun þar sem okkur er kennt 

hvað teljist viðeigandi hegðun með tilliti til kyns. Alls staðar endurspeglast kynbundin viðhorf 

og hugmyndir samfélagsins sem segja okkur hvað sé við hæfi fyrir telpur annars vegar og 
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drengi hins vegar. Þessi kynbundnu viðhorf hafa áhrif á líf barna allt frá unga aldri, áhrif á 

hvernig þau staðsetja sig í samfélaginu. Þau geta einnig – auk félagsmótunar – haft þau áhrif 

að öðru kyninu er mismunað. Börn læra um kyngervi og þróa stöðu sína í kyngervinu í 

gegnum samskipti við aðra, í gegnum þá reynslu sem þau hafa af því að staðsetja sig innan 

samfélags og einnig af því hvernig aðrir staðsetja þau í samfélaginu. Mikilvægt er að hlusta á 

það sem börnin hafa að segja um kyngervi, það veitir okkur innsýn í hvernig skilningur þeirra 

á kyngervi þróast (Browne, 2004). Lengi hefur verið litið á leik barna sem mikilvægan þátt í 

þróun kyngervis. Í leik fá börn tækifæri til að tileinka sér, æfa og máta kyngerð hlutverk og 

hegðun (Li og Wong, 2016). 

1.1 Hagnýtt gildi verkefnisins 

Leikskólakennarar þurfa að vera vakandi fyrir því að draga ekki úr sköpunarkrafti barna, börn 

þurfa að hafa möguleika á að komast sjálf að lausnum með mismunandi hætti. Í leik æfa 

börn það sem þau upplifa, til dæmis það sem þau sjá og heyra í samfélaginu, og því er 

mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir um að félagslegt viðmót getur haft áhrif. Þeir 

þurfa að gæta sín á því að líta ekki fram hjá jafnrétti kynjanna þegar kemur að leikefni. Gerist 

það er hætta á að staðalímyndum sé viðhaldið, jafnvel ómeðvitað. Mikilvægt er að 

leikskólakennarar hafi skilning á vissum félags- og menningarbundnum þáttum sem hafa 

áhrif á hvernig litið er á muninn á kynjunum. Þegar sá skilningur er til staðar er hægt að vinna 

markvisst að jafnrétti í leikskólum (Fanný Kristín Heimisdóttir, 2010).  

Verkefni þetta hefur það hagnýta gildi að skapa þekkingu á sviði jafnréttis kynjanna í 

leikskólastarfi. Með því að skoða samskipti barna í leik er hægt að fá fram hugmyndir þeirra 

um kyngervi og kortleggja hvernig kyngervi getur haft áhrif á kynjajafnrétti í leikskólastarfi. 

Til að efla vitund um mikilvægi þess þarf að byrja á grunninum. Þegar kynjajafnrétti í 

leikskólastarfi er skoðað á þennan hátt á að vera hægt að finna út hvar helstu brotalamirnar 

eru, hvar best sé að byrja til að efla þetta málefni innan veggja leikskólanna. Leitast verður 

við að setja fram niðurstöður sem mótað geta verkfæri til að styrkja stoðir þeirrar baráttu 

sem enn þarf að heyja í leikskólum varðandi jafnrétti kynjanna. 

1.2 Markmið verkefnis og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að varpa ljósi á sýn leikskólabarna á einni leikskóladeild á 

kyngervi, hvernig hún kemur fram í samskiptum þeirra í leik og hvað þau hafa um kyngervi að 

segja. Þetta var gert með myndbandsupptökum í frjálsum leik, hópviðtölum (samtölum) við 

börnin og greiningu á teikningum þeirra. Tilgangur rannsóknarinnar var að opna augu 

leikskólakennara fyrir mikilvægi þess að skoða leik og samskipti barna þegar kemur að 
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fræðslu um kynjajafnrétti og þeim möguleikum sem felast í hæfileika barnanna til að tjá 

skoðanir sínar. Leitast verður við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

• Hver er sýn leikskólabarna á einni leikskóladeild á kyngervi? 

• Hvernig birtist kyngervi í samskiptum leikskólabarna í leik á einni leikskóladeild? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Hér á eftir, í 2. kafla, er greint frá fræðilegum bakgrunni rannsóknarinnar þar sem fyrst er 

farið yfir hluta laga sem fjalla um kynjajafnrétti og aðalnámskrá leikskóla frá árinu 2011. Því 

næst er fjallað um lykilhugtök sem snerta rannsóknina: eðlishyggju og mótunarhyggju, 

kyngervi og önnur hugtök sem tengjast því, leik í leikskólastarfi, samskipti barna í leik og að 

lokum er fjallað um síðtímahugmyndir um sjónarmið barna í leik. 

Í 3. kafla er farið yfir aðferðafræði rannsóknarinnar en hún er eigindleg (e. qualitative) 

tilviksrannsókn (e. case study). Fjallað er um þátttakendur rannsóknarinnar og hvernig val á 

þeim fór fram. Næst er umfjöllun um gagnaöflun en þátttökuathuganir (e. direct 

observation) voru stór hluti gagnaöflunar auk viðtala við börnin þar sem notast var við 

teikningar barnanna. Því næst er umfjöllun um gagnagreiningu en hún fór fram samhliða 

gagnaöflun. Í lok kaflans er fjallað um þau siðferðislegu álitamál sem upp koma í rannsóknum 

með börnum. 

Í 4. kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar settar fram. Markmið hennar er að varpa ljósi 

á það hvernig sýn barnanna á kyngervi kemur fram í samskiptum þeirra og leik. Dregin eru 

fram þau þemu sem unnin voru upp úr rannsóknargögnum. Í niðurstöðukaflanum má einnig 

finna myndir og teikningar sem styðja þær niðurstöður sem settar eru fram. 

Í 5. kafla, umræðukaflanum, eru niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Í þeim tilgangi að svara rannsóknarspurningunum verður sjónum beint að 

þeim þáttum er einkenna mótun kyngervis og sýn barnanna á kyngervi, hvernig hún kemur 

fram í leik barna og hversu hæf börn eru til að taka þátt í umræðum því tengdu. Þá verður 

einnig fjallað um þær staðalímyndir sem einkenndu sýn barnanna á kyngervi. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Í þessum kafla er fræðilegur bakgrunnur verkefnisins gerður að umtalsefni. Fyrst er fjallað 

um þau lög er kveða á um að stuðlað sé að jafnrétti kynjanna og hvernig því skuli háttað í 

skólastarfi. Í framhaldi af því er rætt um hvernig framkvæmd þessara laga hefur verið og 

hvort þeim hafi verið fylgt eftir. Því næst er fjallað um þau hugtök er varða málefnið auk 

erlendra og innlendra rannsókna á sviðinu. Fjallað er um mikilvægi leiksins í leikskólastarfi og 

þau samskipti sem eiga sér þar stað. Síðast er greint frá sjónarmiðum og röddum barna. Þar 

sem rannsóknin er gerð með börnum skiptir miklu að sjónarmið og raddir þeirra fái 

virðingarsess í ritgerð þessari. 

2.1 Lög og aðalnámskrá 

Árið 1990 var Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (nr. 18/1992) 

undirritaður á Íslandi en fullgiltur árið 1992. Samningurinn ber í daglegu tali heitið 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, hann hefur verið samþykktur í flestum ríkjum heims og 

haft gríðarleg áhrif (Jóhanna Einarsdóttir og Bryndís Garðarsdóttir, 2012). Samningurinn 

kallar á breytt viðhorf gagnvart börnum og stöðu þeirra í samfélaginu. Í 4. tölulið 29. greinar 

er fjallað um mikilvægi þess að menntun barns beinist meðal annars að því að búa það undir 

að lifa ábyrgu lífi í frjálsu samfélagi. Leggja skal áherslu á skilning, frið, umburðarlyndi, 

jafnrétti kynjanna og vináttu milli allra þjóða. 

Miklar breytingar hafa átt sér stað á Íslandi frá upphafi 20. alda hvað varðar jafnrétti 

kynjanna. Fyrstu jafnréttislögin voru sett árið 1976 á Íslandi og var Ísland því fyrst 

Norðurlandanna til að setja sér lög um jafnan rétt karla og kvenna. Enn þann dag í dag er 

Ísland talið vera í broddi fylkingar, ásamt öðrum ríkjum á Norðurlöndum, hvað varðar jafnan 

rétt kynjanna. Lögin hafa verið endurskoðuð fjórum sinnum síðan 1976, síðast árið 2008 

(Eygló Árnadóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010).  

Því má segja að á Íslandi sé lagalegar forsendur fyrir jafnrétti en þrátt fyrir það búa 

Íslendingar enn við kynjaða verkaskiptingu, kynbundið náms- og starfsval og óútskýrðan 

launamun kynjanna. Konur hafa ekki jafn mikil völd og karlar í samfélaginu og konur njóta 

ekki sömu virðingar og karlmenn (Eygló Árnadóttir, 2010). Jafnréttislög á Íslandi hafa tekið 

mið af alþjóðlegri þróun jafnréttishugtaksins. Með tilkomu hugtaksins kynjasamþætting ( e. 

gender mainstreaming) á stefnumótun og ákvarðanir að taka mið af sjónarhorni 

kynjajafnréttis á öllum sviðum. Á 9. og 10. áratug 20. aldar var áhersla lögð á samþættingu 

kynjanna og jafnréttissjónarmið. Þá fyrst var gengið lengra og farið að vinna gegn þeim 

samfélagslegu kerfum, stofnunum og aðstæðum sem sniðin voru að körlum en ekki konum 

(Eygló Árnadóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 
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Í 1. grein jafnréttislaganna er kveðið á um markmið þeirra. Þar kemur fram að leggja skuli 

áherslu á að viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum kvenna og karla með því á að jafna 

stöðu kynjanna á öllum sviðum samfélagsins. Jafnframt er fjallað um mikilvægi þess að 

einstaklingar af báðum kynjum fái jafna möguleika á að njóta eigin atorku og þroska 

hæfileika sína óháð kyni (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 10/2008). 

Í 23. grein laganna er fjallað um menntun og skólamál. Þar er kveðið á um að gæta skuli 

kynjasamþættingar við alla stefnumótun og áætlanagerð í skóla og uppeldisstarfi. Fram 

kemur að nemendur skuli hljóta fræðslu um jafnréttismál á öllum skólastigum en með því er 

verið að byggja brýr framtíðar með því að búa nemendur undir jafna þátttöku í samfélaginu á 

öllum sviðum. Einnig er fjallað um námsgögn en gæta skal þess að þau séu þannig úr garði 

gerð að kynjum sé ekki mismunað. Í 28. grein laganna er svo kveðið á um bann við 

mismunun í skólum og á uppeldisstofnunum (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla nr. 10/2008).  

Árið 1994 tóku gildi ný lög um leikskóla (nr. 78/1994). Í þeim var leikskóli í fyrsta skipti 

skilgreindur sem fyrsta skólastigið. Árið 2008 voru lögin endurskoðuð og í 2. grein þeirra er 

fjallað um markmið laganna en samkvæmt þeim skulu starfshættir leikskóla „... mótast af 

umburðarlyndi og kærleika, jafnrétti, lýðræðislegu samstarfi, ábyrgð, umhyggju, sáttfýsi, 

virðingu fyrir manngildi og kristinni arfleifð íslenskrar menningar“. Í 7. kafla laga um leikskóla 

er að finna ákvæði um mat og eftirlit með gæðum leikskólastarfs. Í 17. gr. kemur fram að eitt 

af markmiðum þessa eftirlits sé að tryggja að starfsemi skólanna sé í samræmi við lög og 

aðalnámskrár. Einnig á það að auka gæði náms, tryggja að réttindi barna séu virt og að þau 

fái þá þjónustu sem þau eiga rétt á samkvæmt lögum (Lög um leikskóla nr. 90/2008). 

Í kjölfar setningar laga um leikskóla frá árinu 2008 var byrjað að vinna að nýrri 

aðalnámskrá leikskóla sem stuðla átti að því að þeirri menntastefnu, sem fram kemur í 

lögunum, yrði framfylgt. Í aðalnámskrá leikskóla sem gefin var út árið 2011 er meðal annars 

fjallað um grunnþætti menntunar, en þeir eru þeir sömu á öllum skólastigum. Þættirnir eru 

sex: Læsi, sjálfbærni, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð og loks sköpun. 

Í aðalnámskrá kemur fram að hugtakið jafnrétti sé regnhlífarhugtak sem tekur til margra 

þátta. Þar á meðal er kyngervi. Fjallað er um ákvæði jafnréttislaga og hversu mikilvægt er að 

leggja áherslu á að drengir og telpur eigi sem víðtækasta og jafnasta möguleika; enn fremur 

að hvergi í skólastarfinu eigi að vera hindranir sem koma í veg fyrir að hægt sé að framfylgja 

jafnréttinu. Þetta þarf starfsfólk leikskóla alltaf, við öll tækifæri, að hafa í huga og vinna 

samkvæmt því eftir bestu getu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 
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2.1.1 Framkvæmd laga 

Hér að ofan var fjallað um jafnréttislög og þá áherslu sem lögð er á jafnréttisfræðslu á öllum 

skólastigum. Þrátt fyrir þessar staðreyndir hafa lögin aldrei kveðið á um kynjafræðslu innan 

kennaramenntunar. Í gegnum tíðina, allt frá setningu fyrstu jafnréttislaganna árið 1976, hafa 

verið sendar ábendingar og beiðnir þess efnis að tryggt yrði í lögum að kennaramenntun 

innihéldi kynjafræðilega fræðslu. Frá árinu 1986 hefur það verið markmið stjórnvalda að efla 

jafnréttisfræðslu verðandi kennara (Eygló Árnadóttir og Þorgerður Einarsdóttir, 2010). 

Árið 2008 voru sett lög nr. 87 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. Þegar frumvarp þessara laga var lagt fram sendi 

Jafnréttisstofa inn umsögn varðandi frumvarpið. Þar var bent á nauðsyn þess að allir 

kennarar og stjórnendur öðluðust grunnþekkingu á jafnréttismálum og kynjajafnrétti. Því til 

stuðnings var fjallað um þekkingu sem grundvöll þess að ákvæði jafnréttislaga um menntun 

og skólastarf myndu ná fram að ganga. Ekki var tekið mið af þessari umsögn, í raun ekki 

minnst á hana í umræðum um frumvarpið á Alþingi. Því er hvergi í lögum að finna ákvæði 

sem kveður á um mikilvægi kynjafræðslu í námi kennara (Eygló Árnadóttir, 2010). 

Þórdís Þórðardóttir (2005) bendir á mikilvægi kynjafræði í kennaramenntun og segir: 

„Ekki fer á milli mála að spurningar og viðfangsefni kynjafræðinnar eru mikilvægar fyrir 

kennarastéttina því að kynjabundinnar slagsíðu gætir víða í skólakerfinu.“ Í niðurstöðum 

Þórdísar telur hún upp fimm ástæður fyrir því að kynjafræði sé mikilvæg í kennaramenntun: Í 

fyrsta lagi er ástæðan sú að sérstaklega er kveðið á um jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum 

í 23. gr. laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (2008). Í öðru lagi er ástæðan sú 

að mikilvægt er að kennarar séu meðvitaðir um hve mikil áhrif valdatengsl kynjanna hafa á 

orðræðuna í samfélaginu. Þriðja ástæðan er sú að skólamenning getur haft mikil áhrif á 

jafnrétti kynjanna, bæði góð og slæm. Fjórða ástæðan, sem Þórdís nefnir, er mikilvægi þess 

að bregðast við þöggun á kynjamismunun. Fimmta og síðasta ástæðan samkvæmt könnun 

Þórdísar, sem fyrsta árs nemar í grunnnámi kennaranáms tóku þátt í, byggist á þeim mikla 

áhuga þessara kennaranema á kynjafræði og þeirri skoðun þeirra að þekking á henni geti 

komið þeim að góðum notum í starfi. 

Guðný S. Guðbjörnsdóttir og Þórdís Þórðardóttir (2016) gerðu rannsókn á 

jafnréttismálum meðal kennaranema þar sem litið var til þekkingar, áhuga og viðhorfa. 

Áhersla var lögð á kynjajafnrétti. Rannsóknin var framkvæmd að beiðni forseta 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Fram kom í niðurstöðum að kennaranemar við 

Menntavísindasvið hafa mikinn áhuga á kynjajafnrétti og 87% telja að auka þurfi fræðslu um 

kynjajafnrétti. Niðurstöður rannsóknar þessarar styðja það sem Þórdís (2005) fjallar um hér á 

undan. 



 

17 

Í meistararitgerð Eyglóar Árnadóttur (2010), sem vísað hefur verið í hér að framan, 

skoðar hún framkvæmd jafnréttislaga í grunnskólum. Hér er gert ráð fyrir að hægt sé að 

yfirfæra niðurstöður þessar yfir á leikskóla. Jafnréttislög hafa verið við lýði á Íslandi í yfir 40 

ár en þrátt fyrir þennan langa tíma og fjórar endurskoðanir hafa litlar breytingar orðið á 

ákvæðinu um menntun og skólastarf. Eygló telur að byrja þurfi á að endurskoða löggjöfina, 

gera hana skýrari og finna leið til að tryggja að ákvæðum laganna sé framfylgt. Að þessu 

sögðu skal nú litið til grunnhugtaka er varða kynjajafnrétti. 

2.2 Eðlishyggja 

Eðlishyggja (e. essentialism) er mjög gamalt hugtak sem rekja má allt til forngrísku 

heimspekinganna Platóns og Aristótelesar. Hugmyndir þeirra um eðlishyggju fela í sér 

tvíhyggju og snúast um að hægt sé að skilgreina alla hluti út frá eðli þeirra. Tvíhyggja felur í 

sér andstæðupör: sál og líkami, efni og andi eða ólíkt eðli kvenna og karla. Eðlishyggja felur í 

sér algildi og óbreytanleika og hefur hún verið notuð til að réttlæta misrétti á milli kynja 

(Francis, 2006; Þórdís Þórðardóttir, 2012a).  

Þegar fjallað er um mun kynjanna út frá eðlishyggju er vísað til hve ólík líffræði kynjanna 

er. Eðlishyggjusinnum þykir þetta hafa verið staðfest með þeim staðreyndum að kynin hafa 

ólíkan hormónabúskap og heilastarfsemi, til dæmis ólíka virkni heilahvela. Eðli kynjanna er, 

samkvæmt eðlishyggjusinnum, óbreytanlegur þáttur og það er engin leið fyrir kynin að 

komast hjá því að hegða sér kynbundið (Francis, 2006). Eðlishyggjusinnar hafa haldið því 

fram að ástæðan fyrir því að karlar og konur leiti í ólík störf sé eingöngu vegna eðlis 

kynjanna. Þá er vísað til móðureðlis kvenna og atorkusemi karla við að draga björg í bú 

(Þórdís Þórðardóttir, 2012a).  

2.3 Mótunarhyggja 

Mótunarhyggja (e. social constructionism) er mótsvar við eðlishyggju. Mótunarhyggjusinnar 

telja að einstaklingur mótist út frá upplifunum sínum af ríkjandi hugmyndum í samfélaginu. 

Þannig er kynjamunur tengdur menningarlegri mótun. Í samfélaginu má finna kynbundnar 

merkingar sem börnin læra frá upphafi af fjölskyldu, skólum og fjölmiðlum. Óumdeilanlegt er 

að líffræðin hefur mikið að segja. Flest fæðumst við sem telpa eða drengur en það er ekki þar 

með sagt að það sé hið eina sem hefur áhrif á kynjamun og kynjamismunun. Við fæðingu 

fáum við nefnilega ýmislegt að gjöf frá samfélaginu, þar á meðal ýmis persónueinkenni og 

hlutverk sem samfélagið eignar hvoru kyni fyrir sig.  

Hugtakið orðræða vísar til þess hvernig talað er um eitthvert viðfangsefni í ræðum, 

textum, skrifum og framkvæmd. Samspil þessarar mismunandi tjáningarleiða myndar 

heildarmynd um umræðuefnið. Þess vegna má segja að orðræða sé skapandi þar sem hún 
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skapar þær hugmyndir sem hún tjáir, til dæmis hugmyndir okkar um karlmennsku, kvenleika, 

kynhneigð eða eins og í þessu tilfelli kyngervi. Með orðræðu samfélagins skilgreinum við og 

staðfestum það sem samfélagið telur satt og rétt (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna 

Hjálmarsdóttir, 2011). Það sem skiptir einna mestu máli í samfélaginu, þegar um mun 

kynjanna er að ræða, er sú orðræða sem viðgengst í ríkjandi menningu. Oft og tíðum líta 

menn sem samfélagsþegnar á þessa orðræðu sem eitthvað eðlilegt, satt og rétt. Hún verður 

ómeðvitað töm og erfitt getur reynst að losna undan henni (Francis, 2006; Paechter, 2007).  

2.4 Kyn, kyngervi, staðalímyndir og fleiri tengd hugtök 

Árið 1949 kom út bók Simone de Beauvoir Hitt kynið en útgáfa þessarar bókar er oft talin 

vera upphaf mótunarhyggjunnar. Í bókinni staðhæfir hún að einstaklingar fæðast ekki kona 

eða maður, heldur verði það (fr. On ne nait pas femme, on le devient) (Þórdís Þórðardóttir, 

2012a). Þessi bók varð til þess að nauðsynlegt þótti að gera greinarmun á kyni (e. sex) og 

kyngervi (Eygló Árnadóttir, 2010). Hugtakið kyn vísar til þeirra líffræðilegu þátta sem gera 

manneskjur annað hvort karlkyns eða kvenkyns. Eins og áður hefur komið fram vísar 

kyngervi til þeirra félagslegu þátta sem ákvarða hvort eitthvað sé kvenkyns hlutverk eða 

karlkyns hlutverk og hvernig einstaklingar læra þessa hegðun af samfélaginu. 

Hugtakið kyngervi er því ekki það sama og kyn og mikilvægt er að það sé ljóst. Glasser og 

Smith III (2008) halda því fram að oft vanti upp á skilgreiningu á hugtakinu kyngervi en það 

virðist einatt fá sömu skilgreiningu og kyn. Einnig telja þeir að lesendur fræðilegra greina séu 

oft látnir geta í eyðurnar hvað varðar skilgreiningu á kyngervi en þá benda staðreyndir til að 

kyngervi þýði einfaldlega það sama og kyn. Francis (2010b) er þessu sammála en hún telur að 

ef halda eigi áfram að nota hugtakið kyngervi á áreiðanlegan hátt sé nauðsynlegt að 

skilgreiningin sé ekki tengd líkamanum („see gender beyond the body“).  

Jafnréttisstofa (e.d.) skilgreinir staðalímyndir (e. stereotypes) sem hugmyndir sem við 

höfum ákveðið fyrir fram, hugmyndir um útilit og/eða vissa eiginleika fólks sem er hluti af 

sérstökum hópi innan samfélagsins. Staðalímyndir eru langt frá því að vera eingöngu tengdar 

kynjunum. Þessar ímyndir geta til dæmis tengst fjárhag, trúarbrögðum eða starfsheitum: 

„Allir viðskiptafræðingar eru snobbaðir“ eða „allir múslimar eru hryðjuverkamenn“. Í 

jafnréttislögum er kveðið á um að vinna skuli gegn staðalímyndum sem hafa neikvæð áhrif á 

jafnrétti kynjanna. Staðalímyndir, sem snúa að kynjunum, eru oft kallaðar kynímyndir. 

Hugtakið kynjamisrétti vísar til þess þegar karlar og konur njóta ekki sömu réttinda og/eða 

tækifæra í samfélaginu eða einfaldlega þegar jafnrétti kynjanna nær ekki fram að ganga. 

Á vef Jafnréttisstofu má finna skilgreiningu á hugtakinu kynblinda (e. gender blindness). 

Hún á sér stað þegar fólk lítur ekki á kyn sem áhrifavald. Kynblinda kemur einnig fram þegar 

fólk kýs að líta fram hjá kynjamisrétti sem er að finna í samfélaginu. Kynblinda á sér til dæmis 
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stað þegar upplýsingar eru ekki kyngreindar eða þegar gengið er út frá því að kynin séu eins 

og ekki þurfi að gera ólíkar ráðstafanir þegar kemur að kyni einstaklings (Jafnréttisstofa, 

e.d.). Það má ekki misskilja hugtakið þannig að kynblinda feli í sér mótspyrnu gegn jafnrétti 

kynjanna, það er ekki endilega rétt. Líklegra er að sá sem er haldinn kynblindu hafi í raun ekki 

nægar upplýsingar til að gera sér grein fyrir að þrátt fyrir þann lagaramma, sem er að finna á 

Íslandi, vantar enn upp á hugarfarsbreytingu og umbætur í framkvæmd laganna (Eygló 

Árnadóttir, 2010). Hugtakið kynjun (e. doing gender) vísar til að allar hugmyndir, sem menn 

hafa um fólk, séu hlaðnar kynbundnum gildum (Þórdís Þórðardóttir, 2012b).  

Skilgreining laga um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla (2008) á hugtakinu 

kynjasamþætting er byggð á skilgreiningu Evrópuráðsins. Með hugtakinu er lögð áhersla á að 

kyn sé breyta sem skiptir máli í samfélaginu og að menn þurfi alltaf að hafa hana í huga við 

greiningu á samfélaginu, því hún leynist víða. Þegar fjallað er um jafnrétti kynjanna, verður 

að gæta þess að umfjöllunin sé um bæði kynin, ekki eingöngu konur/stúlkur/telpur 

(Jafnréttisstofa, 2009). Þegar hugað er að kynjasamþættingu í leikskóla er ekki nóg að 

efniviður, aðgengi og úrræði séu eins fyrir kynin heldur þurfa þessi atriði líka að virka jafnt. 

Það felur í sér að öll viðfangsefni skóla séu skoðuð af starfsfólki með svokölluðum 

kynjagleraugum. Kennarar þurfa að huga að bókstaflega öllum þeim kynjuðu hugmyndum 

sem börnin hafa, í því felst bæði greining og úrvinnsla. Mikilvægt er að muna að ekki er nóg 

að einn starfsmaður sinni þessari kynjasamþættingu; það þurfa allir að taka þátt svo að 

árangur náist (Þórdís Þórðardóttir, 2012b).  

Að síðustu skal hugað að hugtakinu þöggun. Í íslenskri orðabók má finna skilgreiningu á 

hugtakinu og hljóðar hún svo: „það að þagga (e-ð) niður, það að þaggað sé niður í e-m“ 

(Mörður Árnason, 2007). Í umræðunni, sem snýr að jafnrétti kynjanna, vísar þöggun til þess 

þegar umræðan um málefnið er einfaldlega þögguð niður og þar af leiðandi skortir umræðu 

um málefnið. 

2.5 Mótun kyngervis 

Sjálfsmynd barna er einstaklingsbundið fyrirbæri og byrjar mjög snemma að mótast. Hún er 

undir áhrifum frá umhverfi barnsins og mati annarra á barninu. Allar áskoranir, sem barnið 

tekst á við og leysir á fullnægjandi hátt, hefur hvetjandi áhrif á sjálfsmynd barnsins og eykur 

trú þess á eigin getu. Börn nota mest af tíma sínum í leik og er því líklegt að flestar áskoranir, 

sem þau takast á við, verði í gegnum leik. Börn yfirfæra hæfni sína í leiknum yfir á aðrar 

aðstæður, bæði í leik og í raunverulegum aðstæðum í framtíðinni Börn þróa sjálfsmynd sína í 

félagslegu samhengi og komast að því hver stsaða þeirra er í samfélaginu með því að læra á 

þau félagslegu samskipti sem þau taka þátt í, af reynslu sinni með auknum þroska og aldri og 

af þátttöku sinni í mismunandi orðræðu (Lillemyr, 2009).  
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2.5.1 Kvenleiki og karlmennska 

Í grein sinni fjalla Ásta Jóhannsdóttir og Kristín Anna Hjálmarsdóttir (2010) um valdatengslin 

á milli kvenleika og karlmennsku auk undirtegunda karlmennsku. Þær benda á að notast 

hefur verið við hugtakið kynjakerfi þegar skýra á þau valdatengsl sem finna má milli kynjanna 

í samfélaginu. Kynjakerfið byggist á því – þótt það sé ekki algilt – að konur séu undirskipaðar 

karlmönnum þar sem karlmenn eru í valdameiri stöðum í samfélaginu. Paechter (2007) 

skilgreinir kvenleika (e. femininities) og karlmennsku (e. masculinities) sem flokka sem við 

notum til þess að aðgreina það sem er ætlað annars vegar konum og hins vegar körlum. Við 

þessa flokkun notum við hegðun, skoðanir, athafnir, hugsanir og tilhneigingar. 

Samkvæmt Paechter (2007) eru kvenleiki og karlmennska því gildishlaðin hugtök þar sem 

þau geta bæði falið í sér jákvæða, neikvæða og hlutlausa merkingu. Í orðræðunni um 

kvenleika og karlmennsku má finna vissar endurteknar staðhæfingar sem fest hafa tiltekin 

viðhorf í sessi. Karlmennska er til dæmis tengd líkamlegum styrk, sjálfsaga, rökvísi og 

samkeppni en kvenleiki tengdur andstæðunum við þessa kosti, til dæmis vanmætti, tjáningu, 

tilfinningum og umhyggju. Karlmennskan hefur yfirburði, er stýrandi og leiðandi. Samfélagið 

veitir karlmennskunni valdið með því að samþykkja yfirburðina. Þetta er gert með ríkjandi 

viðhorfum samfélagsins sem til dæmis má sjá í fjölmiðlum (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín 

Anna Hjálmarsdóttir, 2010; Connell, 1987; Paechter, 2007). 

Connell (1987) lýsir ríkjandi karlmennsku (e. hegomonic masculinity) sem hugmynda 

innan karlmennskunnar sem eru eftirsóknarverðari en aðrar á hverjum tíma og stað. Hún er 

það sem flestir karlmenn miða sig við þó að meirihluti karlmanna búi ef til vill ekki yfir henni. 

Karlmenn reyna að staðsetja sig innan karlmennskunnar þannig að þeir komist hjá kvíða og 

upplifi sig ekki valdalausa. Ríkjandi karlmennska skarast við aðrar tegundir karlmennsku en 

þessi skörun getur bæði verið jákvæð og neikvæð. Þegar ríkjandi karlmennska byggist á 

undirskipan kvenna getur það ýtt undir hegðun og viðhorf í samfélaginu sem skaða karlmenn 

þar sem ýtt er undir misrétti og félagslegt óréttlæti. Sumir fræðimenn telja að karlmenn séu 

fastir í viðteknum hugmyndum um ríkjandi karlmennsku og að það takmarki möguleika 

þeirra í samfélaginu, til dæmis í vali á námi, störfum og útliti (Ásta Jóhannsdóttir og Kristín 

Anna Hjálmarsdóttir, 2010; Connell, 1987). 

Paechter (2007) fjallar um iðjusamfélag (e. community of practice) hvors kyns og hvernig 

börn læra karlmennsku og kvenleika í gegnum þessi samfélög. Hugtakið iðjusamfélag vísar til 

samfélags manna sem taka þátt í sömu iðju. Sú iðja, sem framkvæmd er innan hvers 

samfélags, einkennir allt samfélagið og er framkvæmd af einstaklingum samfélagsins á 

ákveðinn hátt. Nýliðar í iðjusamfélögum læra af reyndari einstaklingum samfélagsins sem 

náð hafa tökum á þeim, nýliðar geta til dæmis verið börn sem eru að byrja að fóta sig í 

samfélaginu. Nýliðinn kemur inn í samfélagið og byrjar vinnu sína á jaðrinum; þegar þekking 
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hans á viðmiðum, gildum, viðteknum venjum og menningu hópsins eykst verður hann smá 

saman miðlægur í samfélaginu og tryggir jafnframt sæti sitt í því.  

Börn verða að læra og byggja upp hugmyndir um karlmennsku og kvenleika við 

mismunandi aðstæður og innan mismunandi samfélaga. Þessi þekkingarsköpun er 

samvinnuverkefni sem fram fer innan mismunandi samfélagshópa. Ung börn eru fær um að 

taka við og vinna úr upplýsingum er varða hvað það er að vera karl eða kona og þegar þau 

eldast fara þau að nota þessar upplýsingar til að byggja upp sjálfsmynd sína. Börn á aldrinum 

þriggja til sex ára hafa fastmótuð mörk á milli karlmennsku og kvenleika en það er vegna 

þess að mótun kyngervis er enn á frumstigi. Börn geta haldið að ef þau haga sér eins og hitt 

kynið eða líta út fyrir að tilheyra „röngu“ iðjusamfélagi, þá verði þau flokkuð á rangan hátt. 

Þegar þau eldast og uppgötva að kyn þeirra breytist ekki með breyttri hegðun þá slaknar á 

þessum mörkum á milli karlmennsku og kvenleika (Paechter, 2007). 

Hugmyndir um kyngervi byrja að mótast um tveggja ára aldur og þegar börn eru þriggja 

ára vita þau yfirleitt hvort þau eru telpa eða drengur. Þegar börn eru þriggja til fimm ára 

byrja þau að móta kyngervisvitund sína og leggja skilning í hvað það þýðir að vera telpa og 

drengur. Um leið og kyngervisvitund þróast byrja börn að móta staðalímyndir sem þau 

yfirfæra á sig og fólkið í kringum sig. Þetta gera þau til þess að reyna að skilja og gefa 

sjálfsmynd sinni merkingu. Hugmyndir barna um kvenleika og karlmennsku mótast af 

kynímyndum samfélagsins (Paechter, 2007). Þær eru vel mótaðar hjá fimm ára börnum og 

því skipta síðustu ár leikskólagöngu öllu máli þegar kemur að því að vinna með þær. 

Staðalímyndir geta hamlað möguleika á þroska og vexti barna. Notkun neikvæðra 

staðalímynda eins og um kynin geta haft áhrif á sjálfsálit og á endanaum á menntun barna 

(Aina og Cameron, 2011). Því er sérstaklega mikilvægt að leikskólakennarar séu meðvitaðir 

um þau áhrif sem staðalímyndir geta haft á mótun kyngervis. Börn endurskapa það sem þau 

sjá í umhverfi sínu í leik og endurspeglar leikur þeirra því það sem þau hafa fyrir augum sér. 

Það er því ekki hægt að segja eitt og gera annað í þessari mótun kyngervis (Aina og Cameron, 

2011). 

2.5.2 Kynjajafnrétti í leikskólastarfi 

Guðrún Alda Harðardóttir og Gyða Margrét Pétursdóttir (2014) gerðu rannsókn á áhrifum 

kyngervis á leikskólastarf. Rannsóknin fór fram í einum leikskóla í eitt skólaár. 

Rannsóknargögn samanstóðu af vettvangsnótum, dagbókarfærslum, viðtölum og fundum. Í 

niðurstöðum kemur fram að starfsfólk leikskólans hafi haft sterka tilhneigingu til að flokka 

börnin eftir karlmennsku og kvenleika, í stelpu- og strákaflokka. Þannig var kyn ein 

algengasta breytan þegar skipta átti börnunum í hópa og staðalímyndir notaðar til að stýra 

börnunum í hóp sama kyns. Leikir og aðrar athafnir voru einnig flokkaðar í stelpu- og 
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strákaflokka. Með því að flokka börnin með þessum hætti er ýtt undir staðalímyndir 

kynjanna og mótun kyngervis er stýrt af þeim. Kennurum fannst þetta einfaldlega vera 

flokkun sem viðgengist í samfélaginu og að viss hefð væri fyrir henni.  

Í rannsókn Þórdísar Þórðardóttur og Steinunnar Helgu Lárusdóttur (2016) voru fyrsta árs 

nemar í kennslufræði við Háskóla Íslands beðnir um að rifja upp og skrifa niður fyrstu 

minningar sínar um það að vera telpa eða drengur. Í meira en helmingi frásagnanna var 

greint frá samskiptum nemenda og kennara á mismunandi skólastigum. Það sem þessar 

frásagnir fjölluðu einnig um var að nemarnir fóru frá því að halda að þeim væri frjálst að 

tileinka sér hvaða kyngervisvitund sem er og yfir í það að átta sig á að valið var takmarkað. 

Ætlast var til að kyngervisvitund þróaðist eins og væri við hæfi í ríkjandi umræðu tengd kyni 

einstaklinganna. Margir af nemunum áttu slæmar minningar úr barnæsku sem tengdust 

þrýstingi er varðar kyngervi. Þórdís og Steinunn benda á að kennarar hefðu hag af því að 

skoða frásagnir nemenda um þetta málefni.  

Í bók sinni Rethinking Gender in Early Childhood Education skrifar MacNaughton (2000) 

um doktorsritgerð sína sem fjallar um rannsókn á jafnrétti kynjanna í leikskólastarfi en hún 

var framkvæmd árið 1991 og stóð yfir í átján mánuði. Markmið MacNaugton var að leiðrétta 

misskilning um jafnrétti kynjanna innan menntunarfræði ungra barna. Niðurstöður hennar 

bentu til að ekki væri hugað nægilega að jafnrétti kynjanna innan veggja leikskólans. Hún tók 

meðal annars viðtöl við leikskólakennara og niðurstöðurnar voru að oft sýndu viðhorf 

kennara til jafnréttis kynjanna vissa vanþekkingu á málefninu. Einnig kom í ljós að orðræða í 

leikskólastéttinni virtist vinna gegn jafnrétti kynjanna.  

Í bókinni fjallar MacNaughton (2000) um níu mýtur er varða jafnrétti í leikskólastarfi. Þær 

byggja á reynslu hennar og samtölum við leikskólastarfsmenn í gegnum tíðina. Í bókinni fær 

hver mýta einn kafla þar sem hún leiðréttir misskilninginn um hana. Ein af þessum mýtum er: 

„Ung börn vita ekki hvað kyngervi er og það skiptir þau ekki máli.“ Í þeim kafla er fjallað um 

það hvernig kennurunum í rannsókn MacNaughton fannst ekki hægt að líta fram hjá kyngervi 

í lífi barna. Hins vegar var munur á því hversu mikið kennurunum fannst börn geta vitað um 

kyngervi. Kennararnir áttu í erfiðleikum með jafnrétti kynjanna í kennslu. Sumir sáu jafnrétti 

kynjanna ekki sem vandamál, sumir áttu erfitt með að finna því stað í kennslunni og sumir 

fundu ekki bandamenn innan vinnustaðarins. MacNaughton komst að þeirri niðurstöðu að 

þörf væri á endurskoðun á menntunarfræði leikskóla og leikskólastarfi hvað jafnrétti 

kynjanna varðar. 

Rannsókn Þórdísar Þórðardóttur (2012a) á menningarlæsi leikskólabarna var framkvæmd 

í tveimur leikskólum á höfuðborgarsvæðinu á árunum 2004–2007. Einn hluti 

rannsóknarinnar fólst í viðtölum við átta leikskólakennara. Í niðurstöðum kemur fram að 

flestir leikskólakennaranna, sem rætt var við, vildu stuðla að jafnrétti og fannst það 
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mikilvægt. Hins vegar kom einnig fram að þrátt fyrir þessi sjónarmið var mikið um þöggun og 

kynblindu í starfi þessara leikskóla. MacNaughton (2000) komst að svipaðri niðurstöðu í 

rannsókn sinni. Þegar kemur að þeim aðferðum, sem notaðar eru til að stuðla að jafnrétti 

kynjanna innan veggja leikskólans, skiptir miklu máli hvaða viðhorf kennararnir hafa gagnvart 

sjáanlegum mun á hegðun telpna og drengja. Browne (2004) nefndi dæmi þar sem kennarinn 

aðhylltist hugmyndir eðlishyggju. Viðhorf þessa kennara, sem nota myndi mismunandi 

kennsluaðferðir fyrir annars vegar telpur og hins vegar drengi, myndi ekki stuðla að jafnrétti 

kynjanna. Þar sem kennari hins vegar aðhylltist mótunarhyggju væru börnin hvött til að 

staðsetja sig og kanna kyn og kyngervi undir ýmsum kringumstæðum. Það verður ekki nógu 

oft sagt hve mikilvægt er að líta í eigin barm og vera gagnrýninn á eigið starf. 

Leikskólaumhverfið og leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki í uppbyggingu 

sjálfsmyndar barna (Aina og Cameron, 2011). Með það í huga er áhugavert að skoða að 

karlkyns starfsmenn eru í miklum minnihluta í leikskóla. Frá árinu 2009-2014 fjölgaði þeim úr 

4% og upp í 6,4% en í desember 2016 hafði þeim fækkað niður í 5,7%. Leikskólabörn upplifa 

því flest að konur vinni í leikskóla en ekki karlar. Flest þriggja til fimm ára börn dvelja 

langdvölum í leikskóla. Miklu máli skiptir hvaða efniviður er í boði fyrir börnin í leikskólanum 

og hvernig kennararnir leiðbeina börnunum varðandi kyngervi (Aina og Cameron, 2011). Því 

hentar vel að beina sjónum að samskiptum barna í leik þegar skoða á hugmyndir sem börn 

hafa um kyngervi og hvernig þau staðsetja sig með hliðsjón af því  

2.6 Leikur og samskipti barna 

„Leikur er órjúfanlegur þáttur bernskuáranna og þungamiðja leikskólastarfsins.“ Svona 

hljómar fyrsta setningin í umfjöllun aðalnámskrár leikskóla frá árinu 2011 um leik og nám. 

Með leik skapa börn sér tækifæri til að læra og skilja umhverfi sitt, koma hugmyndum sínum 

á framfæri og þróa félagsleg samskipti við jafnaldra. Þegar börn leika sér geta þau gert 

tilraunir með hugmyndir sínar um samfélagið og þannig þróa þau einnig nýjar hugmyndir. 

Leikurinn er fullkominn vettvangur til að leysa úr vandamálum og fá svör við spurningum, 

þetta gera börnin á eigin forsendum í leiknum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Lillemyr (2009) fjallar um mikilvægi leiksins í leikskólastarfi. Hann segir að í fyrsta lagi sé 

leikurinn mikilvægur vegna þess hve mikið börn nota leikinn og í öðru lagi vegna þess að 

leikurinn spilar stórt hlutverk við félagsmótun og almennan þroska. Leikurinn getur haft áhrif 

á alla þætti þroska barnsins og er þungamiðja alls náms. Auk þess hefur leikurinn áhrif á 

þróun málþroska. Félagsmótun og málþroski eru mikilvægir þættir og munu seinna meir hafa 

mikil áhrif á það hvernig barnið finnur sig í samfélaginu. Þó að leikurinn sé allt þetta og meira 

til þá er hann líka ánægjulegur og börnin njóta þess að leika sér. 
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Samkvæmt Hrönn Pálmadóttur og Guðrúnu Bjarnadóttur (2012) lýsir hugtakið 

samhuglægni (e. intersubjectivity) hæfni manneskjunnar til að taka þátt í veröld annarra. Í 

sameiginlegri leikveröld barna myndast grundvöllur fyrir þróun þessa hæfileika. Rogers og 

Evans (2008) benda á að í hlutverkaleik þróist bæði samhuglægni og einstaklingsbundin 

reynsla. Hlutverkaleikur getur stuðlað að því að börn öðlist aukna færni í að setja sig í spor 

annarra, þannig þróast meðal annars samhygð. Hlutverkaleikur getur einnig stuðlað að því að 

börn ígrundi eigin reynslu og skoðanir. Hann veitir börnum tækifæri til að nota 

ímyndunaraflið til að skilja raunveruleikann og leysa úr vandræðum honum tengdum. Hann 

er jafnframt tæki sem börn nota til að vinna úr upplýsingum og reglur leiksins eru spegill 

samfélagsins.  

Hlutverkaleikur er því mikilvægur fyrir þróun félagsþroska, tilfinningaþroska og 

málþroska. Ung börn sýna oft í leik sínum þær staðalímyndir sem þau hafa um kynin. Telpur 

eru líklegri til þess að velja heimilisleik og drengir eru líklegri til þess að velja ævintýraleiki 

eða hlutverk sem fela í sér hreyfingu. Ein rannsókn sýndi að drengir eyddu mun meiri tíma í 

kubbum á meðan telpur eyddu mun meiri tíma í heimilisleik. Þegar farið var yfir leiksvæðin 

og reynt að skapa í meiri mæli svæði þar sem ekki var ýtt undir staðalímyndir um kynin jókst 

leikur telpnanna í kubbum og leikur drengjanna í heimilisleik (Aina og Cameron, 2011). 

Vygotsky taldi frjálsan leik vera meginleið barna til að þroskast og að í gegnum hann efldu 

þau vitræna- og félagslega hæfni í samskiptum við önnur börn. Í leik búa börn til ímyndaðar 

aðstæður þar sem þau fara eftir ákveðnum reglum sem nauðsynlegar eru í framvindu 

leiksins. Í gegnum leik læra börn að leysa vandamál í sameiningu, að fara eftir reglum, læra 

sjálfstjórn og hvernig fara á eftir félagslegum reglum og venjum samfélagsins (Frost, 

Wortham og Reifel, 2008).  

2.6.1 Samskipti í leik 

Börn, sem eiga auðvelt með samskipti og hafa hæfni í samskiptum við önnur börn, eiga mun 

auðveldara með að komast í góðan leik með öðrum. Þau eru fær um að nálgast leik annarra 

og nota áhrifaríkar leiðir til að komast inn í hann. Þessi börn verða leikin í því að lesa, hvað er 

að gerast í leiknum, og taka þátt í breytingum og þróun, sem á sér stað í leiknum, í gegnum 

samskipti og samninga við hin börnin. Þessi börn eru því líklegri en önnur til að taka þátt í 

góðum og gefandi hlutverkaleik (Frost o.fl., 2008).  

Samskiptahæfni snýst ekki eingöngu um að nota hljóðkerfisfræði, málfræði og orðaforða 

heldur að geta látið eitthvað í ljós og lesið í ásetning annarra. Því hefur samskiptahæfileikinn 

mikilvægan tilgang, þennan hæfileika verða börn að læra að nota, læra að nota tungumálið á 

viðeigandi hátt við mismunandi aðstæður. Þessi hluti málþroska er tengdur öðrum 

þroskaþáttum eins og félags-, tilfinninga- og vitsmunaþroska (Brooks og Kempe, 2012). 
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Einstaklingar eru allir hluti af félagslegu neti, þar sem samskipti fara fram. Fyrir barn í 

leikskóla eru leikfélagarnir mikilvægir til að skoða og prófa samskipti. Það sem barnið gerir í 

félagi við önnur börn yfirfærir það síðar á aðrar aðstæður (Lillemyr, 2009).  

Lillemyr (2009) fjallar um samskiptakenningar og segir þær leggja áherslu á þrjá þætti: 1) 

að samskipti skapi ákveðnar grunnaðstæður fyrir þróun leiks; 2) að samskipti séu hluti af 

leikferli sem gefur leiknum innihald, merkingu og formgerð; 3) að samskipti hafi mikilvægar 

afleiðingar fyrir félagslega þátttöku og almennan þroska barnsins. Þegar barn á í samskiptum 

í leik þá notar það boðskipti. Skilyrði þess að barn geti tekið þátt í leik er að það skilji 

boðskiptin sem fram fara. Boðskipti eru skilaboð sem geta annað hvort farið fram með 

orðum (e. digital communication) eða með líkamstjáningu (e. analog communication). Börn 

þurfa að eiga í stöðugum samskiptum í leik, hvort sem um er að ræða með orðum eða með 

líkamstjáningu. Boðskiptin sem þau eiga sín á milli geta börnin skilið á marga vegu og er því 

mikilvægt að þau kunni að lesa í líkamstjáningu, raddblæ og tungumálið. Leikurinn er 

mikilvægt tól til að kenna börnum þessi samskipti og einnig til að læra muninn á leik og 

raunveruleika. Leikur barna getur endurspeglað mismunandi orðræður. Mikilvægt að vera 

meðvitaður um að mismunandi orðræður geta gefið mismunandi sýn á heiminn og einnig 

geta átök átt sér stað á milli orðræðna. Staða barns gagnvart kyngervi getur þannig verið 

mismunandi eftir því hver orðræðan er (Browne, 2004).  

2.6.2 Litir og leikefni 

Karniol (2011) rannsakaði kynímyndir um liti meðal leikskólabarna. Rannsóknin beindist að 

þeim litum sem börnin notuðu mest þegar þau lituðu í litabækur. Leitast var við að svara því 

hvort munur væri á kynímyndum telpna og drengja um liti. Karniol fjallar um að rannsóknir 

hafi sýnt að bandarískum konum líki við víðara svið lita heldur en karlmönnum; breskum 

konum líki best við rauða til fjólubláa hlýja liti en breskum karlmönnum líki best við bláa til 

græna kalda liti. Þennan kynjamun á litavali má einnig finna hjá börnum. Drengir nota færri 

liti þegar þeir lita heldur en telpur auk þess sem drengir kjósa frekar að lita í svarthvítu. Auk 

þess að nota fleiri liti þá líkar telpum frekar við hlýja liti, sérstaklega bleikan og fjólubláan. 

Karniol (2011) fjallar um að í mörgum samfélögum megi finna kynímyndir um litina en það 

má til dæmis sjá á fötum, leikföngum og herbergjum barna; bleikur er fyrir telpur og blár er 

fyrir drengi. Litur getur haft áhrif á væntingar byggðar á kynímyndum varðandi hluti, föt, 

skoðanir og hegðun kynjanna. Niðurstöður rannsóknar Karniol sýndu að drengir forðuðust að 

lita kvenkyns persónur og litinn bleikan. Telpur notuðu færri „stelpuliti“ fyrir karlkyns 

persónur en fyrir aðrar persónur notuðu þær alla litina.  

Þórdís Þórðardóttir (2012a, 2012b, 2012c) fjallar um hugmyndir leikskólabarna um 

kvenleika og karlmennsku með það markmið að vekja athygli á mikilvægi jafnréttisfræðslu í 
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leikskólum. Þórdís notar afþreyingarefni eins og kvikmyndir, barnabækur og sjónvarpsefni til 

að fá fram sjónarmið barnanna um málefnið. Afþreyingarefni sem þetta er hluti af menningu 

vestræns samfélags og er mikill áhrifavaldur þegar kemur að menntun barna. Börnin hafa 

ekki eingöngu gaman af því að horfa eða hlusta á efnið heldur nota þau það einnig til að læra 

á umhverfið í kringum sig og á fólkið í umhverfinu. Börn nota efnið í samræðum og til að 

útskýra skoðanir og atburði. Efnið endurspeglast í leik barnanna þar sem þau taka oft 

hlutverk persóna úr efninu. Leikföng eru oft afurð barnaefnis og lita mjög leik kynjanna. Það 

er því ljóst að barnaefni hefur mikil á hrif á mótun kyngervis leikskólabarna.  

Francis (2010a) fjallar um hvernig leikföng eru notuð sem tækni til þess að móta 

kynbundnar hugmyndir meðal barna. Hún telur að leikföngum sé ráðstafað til barna eftir því 

af hvaða kyni börnin eru og að markaðssetning leikfanga sé kynbundin. Þetta valdi því að 

börn séu kynjuð af samfélaginu með vali á leikföngum. Hún telur að þegar þessum 

leikföngum hafi verið ráðstafað til barna læri þau enn fremur hvað það þýðir að hafa aðgang 

að þeim, þau læra hvaða kynbundnu hugmyndir tengjast leikföngunum og hvernig hægt er 

að nota þær. Mikill munur eru á þeim möguleikum, sem leikföng bjóða upp á, eftir því hvort 

barn er telpa eða drengur. 

Í rannsókn Francis (2010a),sem framkvæmd var meðal foreldra barna á aldrinum þriggja 

til fimm ára, kom fram að mikill munur var á svörum foreldranna varðandi þau leikföng sem 

kynin léku sér mest með. Drengir léku sér mest með leikföng sem sneru að tækni eða 

hreyfingu, til dæmis kubba, bílar og ofurhetjur. Telpur léku sér mest með leikföng sem 

tengdust umönnun og öðrum staðalímyndum um kvenleika, til dæmis dúkkur, bangsa og 

hárgreiðsludót. Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að þegar um er að ræða 

menntunarfræðilegar upplýsingar og þróun hæfileika væru drengir líklegri til þess að standa 

sig vel á sviði tækni og vísinda en telpur á sviði umönnunar. Francis bendir á að í ljósi 

niðurstaðna rannsóknarinnar ætti að veita leikföngum og afþreyingarefni meiri athygli, bæði 

vegna þess að þau virðast skipta máli fyrir menntun en einnig vegna áhrifa þeirra á 

félagsmótun. 

2.7 Sjónarmið og raddir barna 

Eins og fram kemur í 12. grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (18/1992) 

er litið á börn sem sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi. Áhersla er lögð á styrkleika 

barna, frekar en takmarkanir. Börn eru öll hæfir einstaklingar og öflugir meðlimir 

samfélagsins þar sem þau taka virkan þátt í menningar- og þekkingarsköpun. Börn hafa 

sjónarmið sem ber að virða, þau eru sérfræðingar í eigin lífi og hafa eigin áhugamál (Jóhanna 

Einarsdóttir, 2008). Þau gegna lykilhlutverki í eigin þroska, einnig varðandi það sem viðkemur 

kyngervi. Þau hafa hugmyndir um kyngervi og viðhorf sem vert er að skoða og nýta varðandi 
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fræðslu um kynjajafnrétti. Hugmyndafræðin, sem leikskólakennarinn vinnur eftir, hefur áhrif 

á hvernig hann kemur fram við börn, hvernig hann umgengst þau og kennir þeim. Viðhorfin 

hafa einnig áhrif á það hvernig málefni ungra barna ná fram að ganga, hvernig rannsóknir eru 

unnar með börnum og hvernig börn eru almennt kynnt í samfélaginu (Jóhanna Einarsdóttir, 

2008).  

Í síðtímahugmyndum er litið á barnið sem virkan þátttakanda í þekkingarleit, mótun 

sjálfsmyndar og menningu. Börn eru nú á dögum viðurkenndur og sjálfstæður hluti af 

samfélaginu. Bernska er ekki undirbúningsstig fyrir fullorðinsárin heldur eitt af stigum lífsins, 

hvorki minna né meira mikilvægt en annað stig. Barnið er „ríkt“ af möguleikum, sterkt, 

voldugt og hæft. Litið er á nám sem samfélagslega samvinnu þar sem börnin eru 

þátttakendur og leggja sitt af mörkum ásamt fullorðnum og öðrum börnum. Taka skal mark á 

því sem börn hafa að segja (Dahlberg o.fl., 2007).  

Þórdís Þórðardóttir (2012a, 2012c) telur að mikilvægt sé að starfsfólk leikskóla átti sig á 

að hægt er að ræða við börn um jafnrétti kynjanna. Þau eiga að vera virkir þátttakendur í 

leikskólastarfinu og þau hafa ýmislegt til málanna að leggja. Þórdís segir mikilvægt að þetta 

sé virt og þarna sé möguleiki til að byggja upp þekkingu og skilning á jöfnum rétti kynjanna. 

Viðhorf kennara til kynjajafnréttis virðast þannig hafa áhrif á það hvort og hvernig umræður 

um það eigi sér stað og hvort börnin fái að vera virkir þátttakendur í þeirri umræðu sem er 

síðan grundvallaratriði þegar kemur að jafnrétti í skólastarfi. 

2.8 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um fræðilegan bakgrunn verkefnisins. Fyrst var fjallað um 

þau lög sem kveða á um að stuðlað skuli að jafnrétti kynjanna og hvernig því skuli háttað í 

skólastarfi. Segja má að á Íslandi sé lagalegt jafnrétti kynjanna, í lögum er áhersla lögð á 

jafnréttisfræðslu á öllum skólastigum en enn vantar upp á framkvæmd. Einnig hefur verið 

barist fyrir því að meiri áhersla verði lögð á kynjafræðslu í kennaramenntun. 

Eðli kynjanna er, samkvæmt eðlishyggjusinnum, óbreytanlegur þáttur og það er engin 

leið fyrir kynin að komast hjá því að hegða sér kynbundið (Francis, 2006). 

Mótunarhyggjusinnar telja að einstaklingur mótist út frá upplifunum sínum af ríkjandi 

hugmyndum í samfélaginu. Börnum eru kenndar kynbundnar merkingar frá upphafi en það 

læra þau af fjölskyldu, skólum og fjölmiðlum (Paechter, 2007). Hugtakið kyngervi er ekki það 

sama og kyn og mikilvægt er að það sé ljóst. Hugtakið kyn vísar til þeirra líffræðilegu þátta 

sem gera manneskjur annað hvort karlkyns eða kvenkyns. Kyngervi vísar til þeirra félagslegu 

þátta sem ákvarða hvort eitthvað sé kvenkyns hlutverk eða karlkyns hlutverk og hvernig 

einstaklingar læra þessa hegðun af samfélaginu. Staðalímyndir eru hugmyndir sem við 
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höfum ákveðið fyrir fram. Staðalímyndir sem snúa að kynjunum eru oft kallaðar kynímyndir 

(Jafnréttisstofa, e.d.). 

Mótun kyngervis hefst við þriggja ára aldur eða fyrr og þróast mikið í leikskóla. Ung börn 

eru fær um að taka við og vinna úr upplýsingum um hvað það er að vera telpa eða drengur 

og smám saman nota þau þessar upplýsingar til að byggja upp sjálfsmynd sína. Þau læra frá 

nærsamfélagi sínu og fjölskyldu sinni hvernig drengir og telpur, karlar og konur, hegða sér og 

eiga í samskiptum sín á milli. Vygotsky taldi leik, sérstaklega frjálsan leik, vera meginleið 

barna til að þroskast og læra, í gegnum hann efldu þau vitræna- og félagslega hæfni í 

samskiptum við önnur börn.  

Síðtímahugmyndir leggja áherslu á styrkleika barna frekar en takmarkanir. Börn eru öll 

hæfir einstaklingar og öflugir meðlimir samfélagsins þar sem þau taka virkan þátt í 

menningar- og þekkingarsköpun. Litið er á nám sem samfélagslega samvinnu þar sem börn 

eru þátttakendur og leggja sitt af mörkum ásamt fullorðnum og öðrum börnum. Taka skal 

mark á því sem börn hafa að segja (Dahlberg o.fl., 2007).  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er fjallað um aðferðafræði og framkvæmd rannsóknarinnar. Fyrst er greint frá 

markmiði hennar og rannsóknarspurningum. Því næst er aðferð og rannsóknarsnið 

rannsóknarinnar kynnt. Þá eru þátttakendur kynntir, gagnaöflun og gagnagreiningu lýst og 

síðast má finna umfjöllun um siðferðileg álitamál og leyfisöflun. Rannsóknin er eigindleg 

tilviksrannsókn þar sem notast var við fjölbreyttar aðferðir til að nálgast viðfangsefnið. 

Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sýn leikskólabarna á einni leikskóladeild 

á kyngervi, hvernig hún kemur fram í samskiptum þeirra í leik og hvað börnin hafa um 

kyngervi að segja. Tilgangur rannsóknarinnar var að opna augu leikskólakennara fyrir 

mikilvægi þess að skoða leik og samskipti barna í tengslum við fræðslu um kynjajafnrétti og 

þá möguleika sem felast í hæfileika barnanna til að tjá skoðanir sínar. 

Rannsóknarspurningarnar eru: 

• Hver er sýn leikskólabarna á einni leikskóladeild á kyngervi? 

• Hvernig birtist kyngervi í samskiptum leikskólabarna í leik á einni leikskóladeild? 

3.1 Rannsóknaraðferð og rannsóknarsnið 

Notast er við eigindlega aðferðafræði við framkvæmd þessarar rannsóknar. Eigindlegar 

rannsóknir byggja á aðleiðslu þar sem unnið er út frá lýsandi gögnum og þau oft þróuð yfir í 

kenningu sem myndast út frá niðurstöðum gagna. Segja má að þær séu einhvers konar 

regnhlífarhugtak yfir þau fjölmörgu rannsóknarsnið (e. research approach) sem byggja á 

gögnum sem aflað er með beinum upplýsingum sem annað hvort viðmælendur segja 

rannsakendum frá eða rannsakendur afla með beinum athugunum. Eigindlegar rannsóknir 

lýsa raunverulegum aðstæðum fólks, upplifun þess, skoðunum og lífsreynslu (Lichtman, 

2013).  

Í rannsókninni, sem ritgerð þessi fjallar um, var notast við rannsóknarsnið 

tilviksrannsókna. Tilviksrannsóknir beina sjónum að skýrt afmörkuðu atriði á meðal 

einstaklinga, fjölskyldu eða stofnana. Þær eru aðallega lýsandi, þar sem rannsakandi sækist 

eftir að fylgjast með þátttakendum rannsóknar í raunverulegum aðstæðum. Athuganir eru 

ekki yfirborðskenndar eins og einfaldar lýsingar á atburði heldur seilast þær undir yfirborðið 

og fanga smáatriði, tilfinningar og félagsleg samskipti sem tengja einstakling við annan 

einstakling. Þessar rannsóknir eru kerfisbundnar, byggðar á staðreyndum og heimildum og 

geta skapað djúpan skilning á vissum atriðum (Vasconcelos, 2010). 

Rannsakandi hefur það hlutverk að túlka og lýsa staðreyndum og kanna viðfangsefnið út 

frá mismunandi sjónarhornum, markmið hans er ekki að alhæfa. Í tilviksrannsóknum eru 

rannsóknarspurningar eru ekki þröngar og fastmótaðar heldur þróast þær með rannsókninni. 
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Eftir því sem rannsakandi skoðar aðstæður og viðfangsefni betur því afmarkaðra verður 

viðfangsefnið. Tilviksrannsóknir eru algengar í menntarannsóknum og hafa reynst vel þar 

sem rannsakendur hafa sóst eftir að lýsa og dýpka skilning á kennslu og þekkingarsköpun. 

Rannsakandi, sem nýtir sér þetta rannsóknarsnið, notar ýmsar aðferðir við gagnaöflun 

(Vasconcelos, 2010). Með markmið rannsóknarinnar í huga þótti tilviksrannsókn henta vel 

við framkvæmd hennar.  

3.2 Þátttakendur 

Á undanförnum áratugum hefur áhugi á börnum sem þátttakendum í rannsóknum aukist. 

Samhliða því hefur það aukist að börn séu virkir þátttakendur í rannsóknum þar sem leitað er 

eftir svörum við spurningum er snerta þau, nám þeirra, þekkingarsköpun, líf og reynslu 

(Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Þátttakendur í rannsókn þessari voru 22 börn á einni leikskóladeild í einum leikskóla (sjá 

töflu 1). Börnin voru á fjórða, fimmta og sjötta aldursári. Á deildinni voru 12 telpur og 11 

drengir. Þar störfuðu deildarstjóri sem er leikskólakennari og þrír leiðbeinendur. Í 

leikskólanum störfuðu eingöngu konur.Úrtakið var hentugleikaúrtak þar sem hentugt þótti 

að framkvæma rannsóknina nálægt búsetu rannsakanda. Gott aðgengi var að leikskólastjóra 

og deildarstjóra og auðvelt að hafa samband. Á þessari deild voru börn á aldrinum 4-6 ára en 

það var aldurinn sem framkvæma átti rannsóknina með. Þátttakendur voru því eingöngu 

valdir eftir því hversu auðvelt var að nálgast þá (Siraj-Blatchford, 2010).  

Nafn Aldursár  Nafn Aldursár 

Jóhanna 4  Einar 5 

Óskar 4  Árni 5 

Hilmar 4  Marinó 5 

Elvar 4  Jóhann 5 

Hulda 4  Þórður 5 

Lilja 4  Sólveig 6 

Arna 5  Anna 6 

Guðrún 5  Örn 6 

Ragnhildur 5  Páll 6 

Vigdís 5  Sjöfn 6 

Bjarni 5  Eyrún 6 

Tafla 1. Þátttakendur. 
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Þar sem samskipti og leikur barnanna lituðust af umhverfinu og því leikefni, sem til staðar 

er á deildinni var sjónum beint að skipulagi deildarinnar. Deildin var rúmgóð með góðu 

alrými og tveimur minni herbergjum, deildin skiptist því í þrjú leiksvæði. Eitt leiksvæðið var 

herbergi sem hægt var að loka en framhliðin var úr gleri þannig að það sást alltaf þar inn. Inni 

í þessu herbergi, sem kallað var „dúkkó“ af börnunum, var leik-eldhús, nokkrar dúkkur og 

ábreiður auk borðs og stóla. Inni í þessu herbergi eyddi rannsakandi miklum tíma í upptökur 

þar sem frjáls leikur blómstraði í fámennum hópi barna. Hitt herbergið var stærra, hurðin á 

því var stór rennihurð þannig að bæði var hægt að hafa vel opið inn í herbergið eða alveg 

lokað (enginn gluggi að alrými). Inni í þessu herbergi var borð, stólar og skúffur barnanna. 

Þar inni myndaðist þess vegna öðruvísi leikur en í opna herberginu. Deildin hafði einnig afnot 

af rúmgóðu leikrými til viðbótar við deildina og þar mynduðust oft góðar aðstæður fyrir leik. 

Þar var mikið gólfpláss og lítið um staðbundið leikefni, eitt borð og fjórir stólar. 

Alrýmið skiptist í fjögur leiksvæði (sjá mynd 1). Stórt borð, þar sem oft var í boði að kubba 

með mismunandi kubbum, annað minna borð þar sem oft var í boði að teikna. Þá var sófi í 

þessu rými sem stúkaði af svæði þar sem mismunandi efniviður var í boði á gólfinu, til dæmis 

lítil dýr (e. petshop) (þessi dýr hafa verið markaðssett fyrir telpur og eru oft og tíðum bleik 

eða það sem kallað er „stelpuleg“) eða lukkutröll. Í hægra horni alrýmisins var bókahilla sem 

stúkaði af lítið horn með þægilegum stólum þar sem börnin gátu lesið í rólegheitum.  

 

Mynd 1. Skýringarmynd af deildinni. 

3.3 Gagnaöflun 

Þegar ákvörðun er tekin um það hvernig gagnaöflun mun fara fram er mikilvægt að hafa í 

huga að aðferðin þarf að þjóna rannsókninni, þannig að gögnin, sem aflað verður, henti til að 

svara þeim rannsóknarspurningum sem lagt er upp með. Þegar vinna á rannsóknir með 

börnum skiptir miklu máli að nálgast börnin sem hæfa einstaklinga með mismunandi 
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styrkleika. Þar af leiðandi er mikilvægt að vera meðvitaður um að ein aðferð geti hentað 

einhverjum en öðrum ekki þegar kemur að tjáskiptum í rannsóknum. Því er mikilvægt að 

nálgast upplýsingar frá börnum með fjölbreyttum aðferðum (Jóhanna Einarsdóttir, 2012).  

Gagna var aflað með fjölbreyttum aðferðum. Framkvæmdar voru þátttökuathuganir, 

hópviðtöl tekin við börnin (samtöl), teikningar greindar og rannsóknardagbók skrifuð meðan 

á rannsóknarferli stóð. Í þessum kafla verður ofangreindum aðferðum lýst.  

3.3.1 Þátttökuathuganir 

Gögn, sem aflað er í þátttökuathugunum, koma frá þátttakendum, sem rannsóknin fjallar 

um, þar sem rannsakandi fylgist með þeim undir sem eðlilegustum kringumstæðum og 

umhverfi. Vegna eðlis aðferðarinnar skipta samskipti rannsakandans og þátttakanda 

höfuðmáli. Einn af styrkleikum aðferðarinnar er hversu djúpt rannsakandi getur kafað í það 

viðfangsefni sem hann tekur fyrir í lífi fólks. Ástæðan fyrir þessu er sú nálægð sem skapast á 

milli rannsakanda og þátttakanda (Kristín Loftsdóttir, 2013).  

Í rannsókninni var megingagnaöflunin myndbandsupptökur. Þær hafa marga kosti en 

fyrst og fremst eru þær þægilegar þegar gerðar eru rannsóknir með börnum vegna þess að 

börnin eru vön því að vera mynduð. Myndavélar og símar eru orðin hluti af umhverfinu í 

nútímasamfélagi. Einn af kostum myndbandsupptaka er að hægt er að hægja á upptökunni 

til að sjá atriði hægar eða stoppa hana algjörlega þegar þörf er á hléi og einnig er hægt að 

horfa á hana eins oft og þurfa þykir. Í fjórða skiptið, sem horft er ,kann rannsakandi að taka 

eftir einhverju mikilvægu sem hann hefur ekki tekið eftir áður en getur haft úrslitaþýðingu í 

athuguninni. Að síðustu eru myndbandsupptökur mikilvægar vegna þess að þær taka ekki 

jafn mikinn tíma og aðrar athuganir (Hrönn Pálmadóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2015). 

Skrifuð var rannsóknardagbók um veruna á vettvangi. Rannsóknardagbók getur verið 

hjálpleg í þátttökuathugunum. Hún eru notuð til þess að halda utan um það sem gerist á 

vettvangi, um hugmyndir sem spretta fram og hvers vegna það gerist. Þar fær rannsakandi 

tækifæri til þess að skrifa niður persónulegar vangaveltur og skrá tilfinningar sem geta haft 

áhrif á rannsóknina. Í dagbókinni geta niðurstöður og ályktanir byrjað að mótast (Koshy, 

2010). Í dagbókina, sem haldin var meðan á þessari rannsókn stóð, voru ritaðar ýmsar 

hugleiðingar, til dæmis var greint frá klæðaburði barnanna, hegðun þeirra, samskiptum 

þeirra við rannsakanda og fleira. Í dagbókina var einnig skrifað um samtöl við starfsmenn 

deildarinnar sem mörg hver voru áhugaverð og hvetjandi.  

Í rannsókninni voru myndbönd tekin upp í sjö daga, á hverjum degi frá um það bil 8:30 – 

9:45 þegar börnin voru í frjálsum leik. Sími var notaður til upptöku en myndavélin var það 

eina sem var virkt í símanum svo engin truflun hlytist af öðru. Áður en athuganirnar hófust 

fengu börnin að venjast rannsakanda og tækjunum, sem notuð voru, í tvo daga, í fjóra tíma í 
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senn. Sá tími var notaður til að kynnast starfi deildarinnar. Börnin voru opin og móttækileg 

fyrir viðveru rannsakanda. Fyrsta daginn, sem myndað var, voru börnin upptekin af 

myndavélinni og voru meðvituð um að verið væri að taka þau upp. Næsta dag voru þau strax 

búin að venjast þessu og kipptu sér ekkert upp við símann. Myndbandsupptökurnar stóðu í 

samtals fjórar klukkustundir og 48 mínútur. Börnin áttu í einstaka samskiptum við 

rannsakanda á meðan síminn tók upp en aldrei þannig að stöðva þyrfti upptöku.  

3.3.2 Viðtöl við börn 

Jóhanna Einarsdóttir (2012) fjallar um ýmsar leiðir til þess að 

framkvæma rannsóknir með börnum. Hún telur að þegar tekin 

eru viðtöl við börn sé gott að hafa í huga að börn hafa ekki 

sömu reynslu og fullorðnir, þau vita oft ekki til hvers er ætlast 

af þeim. Rannsakandi sækist oftast eftir vissri þekkingu frá 

viðmælendum en þessi þekking er oft ómeðvituð hjá börnum. 

og því þarf að huga að því að nota óbeinar aðferðir til að 

nálgast upplýsingarnar sem sóst er eftir. Vegna þessa er oft 

talað um að eðlilegra sé að líta á viðtöl við börn sem samtöl 

þar sem hlustað er á hvað börnin hafa að segja; þannig fá 

börnin líka tækifæri til að láta rödd sína heyrast. Jóhanna Einarsdóttir (2012) telur það henta 

best að ræða við börn í litlum hópum vegna þess að þau eru vön því að vera í hópum þar 

sem þau fá tækifæri til að læra og mynda sér skoðanir í samskiptum við önnur börn. Með því 

að ræða saman geta börnin aðstoðað hvert annað, minnt hvert annað á og rætt hvort rétt sé 

sagt frá hlutunum. Önnur ástæða fyrir því að ræða við börn í hóp er sú að þá verður 

valdastaða þeirra sterkari gagnvart hinum fullorðna. 

Hálf-stöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) fara eftir vissri formgerð og er 

umræðuefnið ákveðið fyrir fram þar sem stuðst er við fyrir fram ákveðnar spurningar. Siraj-

Blatchford (2010) fjallar um mismunandi tegundir viðtala en segir að í hálf-stöðluðum 

viðtölum notist rannsakandi við fjölbreyttar aðferðir til að hvetja viðmælanda til umræðu. 

Röð áminninga þjóna þeim tilgangi að fá fram lengra eða ýtarlegra svar frá viðmælanda. Sem 

dæmi má nefna spurningar eins og „langar þig til að segja mér meira frá því?“, 

endurtekningu á því sem viðmælandi sagði eða jafnvel óyrt samskipti eins og augnaráð eða 

óvenjulega langa þögn eftir svar. Spurningar eiga að vera stuttar og skýrar og gæta þarf að 

því að spyrja eingöngu einnar spurningar í einu. Forðast skal að nota lélegt málfar, leiðandi 

spurningar og síðast en ekki síst tilfinningaþrungnar spurningar.  

Mynd 2. Kjóllinn hans 
Konráðs. 
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Tekin voru þrjú hálf-stöðluð hópviðtöl inni í lokuðu herbergi á deild barnanna. Notast var 

við kveikjur að umræðum (sjá mynd 2 og mynd 3) auk viðtalsramma (sjá viðauka A). 

Viðtalsramminn var hafður til hliðsjónar, spurningarnar voru notaðar þar sem hentaði út frá 

umræðum barnanna. Bókin Konrads klänning (ísl. Kjóllinn hans Konráðs) (sjá mynd 2) 

(Mendel og Röstlund, 2014) var notuð sem kveikja að umræðum í viðtölunum. Einnig var 

notuð mynd af börnum (sjá mynd 3) þar sem fjögurra ára 

drengur er í samfestingi með bleikum tölum og tveggja ára telpa 

er í bláum hlýrabol með mynd af köngulóarmanninum. Á 

myndinni eru þau hlæjandi og kát. Fyrsta viðtalið var tekið við 

fimm börn á fimmta aldursári, fjórar telpur og einn dreng. 

Upphaflega átti eingöngu að taka viðtalið við telpurnar fjórar en 

síðan bættist við einn drengur sem bað um að fá að vera með. 

Annað viðtalið var tekið við fimm telpur á sjötta aldursári. Þriðja 

og síðasta viðtalið var tekið við fjóra drengi á fimmta og sjötta 

aldursári. 

3.3.3 Teikningar barna 

Ein af þeim aðferðum, sem hafa verið notaðar í rannsóknum með börnum, eru teikningar. 

Rannsakandi gefur þá börnunum kost á að teikna myndir eftir að hafa rætt við þau um visst 

málefni. Þegar börnin hafa lokið við að teikna er teikningin rædd, þannig er hægt að nálgast 

sjónarmið og reynslu barnanna. Þungamiðja þessarar aðferðar er merkingin, sem börnin 

skapa með teikningunni, en ekki hæfileikinn sem þau búa yfir til að teikna. Mikilvægt er að 

hlusta á það sem börnin hafa um teikninguna að segja og átta sig á hvað liggur að baki 

teikningunni í huga barnanna (Jóhanna Einarsdóttir, 2012). 

Í upphafi rannsóknarinnar var eingöngu fyrirhugað að taka upp leik barna og taka síðan 

viðtöl í kjölfarið. Í ferlinu kom það hins vegar fram hversu mikið það myndi styrkja 

rannsóknina að bæta teikningum við. Það vildi svo til að hópur af telpum sat við borð að 

teikna þegar rannsakandi var að taka upp leik annars staðar í herberginu og telpurnar áttu í 

miklum samskiptum á meðan þær teiknuðu. Rannsakandi spurði þær því hvort hann mætti 

setjast hjá þeim og skoða hvað þær væru að teikna. Þær leyfðu það og í kjölfarið áttu sér 

stað mjög áhugaverð samskipti sem sýndu fram á hversu áhrifaríkar teikningar geta verið 

sem rannsóknargögn í rannsóknum með börnum. Annars vegar voru tekin upp myndbönd af 

nokkrar leikstundum þar sem telpur höfðu valið sér að teikna. Þá sat rannsakandi hjá þeim 

og tók virkan þátt í samskiptunum, sem áttu sér stað, og tók upp myndband á meðan án þess 

að hafa áhrif á hvað teiknað var. Hins vegar voru teikningarnar notaðar sem 

umræðugrundvöllur í hluta af hópviðtölunum. Börnin fengu tækifæri til að svara nokkrum 

Mynd 3. Kátir krakkar. 
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spurningum með því að teikna og ræða síðan það sem þau teiknuðu. Í þeim tilfellum var ekki 

notast við myndbandsupptökur heldur hljóðupptökur. 

3.4 Gagnagreining 

Mikilvægt er að vera vel skipulagður og hafa öll gögn á sínum stað þar sem auðvelt er að 

nálgast þau og vinna úr þeim. Gögnin þarf að marglesa, hægt er að fá nýja sýn í hvert skipti 

sem lesið er. Gott getur verið að lesa rannsóknardagbókina samhliða þessu. Lyklun (e. 

coding) hefst þegar gögnin hafa verið lesin aftur og aftur og hefur þann tilgang að skipuleggja 

gögnin og fá yfirsýn yfir þau. Allt efni er lyklað og næsta stig er síðan að finna flokka í 

gögnunum. Þegar flokkunin er fullunnin er hægt að vinna þemu upp úr flokkuninni. Þemu 

eru yfirflokkar sem eru lýsandi og henta vel þegar kemur að því að svara 

rannsóknarspurningum; þemun verða að niðurstöðum rannsókna (Edwards, 2010; Lichtman, 

2013).  

Þegar greina á gögn með eigindlegum aðferðum er markmiðið yfirleitt ekki að sanna vissa 

kenningu eða tilgátu heldur miklu frekar að skipuleggja gögnin sem aflað er, gera grein fyrir 

þeim og varpa fram hugmyndum sem byggja á gögnunum. Túlkun gegnir veigamiklu 

hlutverki í tilviksrannsóknum. Rannsakandi leggur sig fram við að hafa ekki áhrif á svör 

þátttakanda heldur ná fram sjónarhorni þeirra, hann reynir að varðveita þann 

margbreytilega raunveruleika og reynslu sem þátttakendur lýsa (Vasconcelos, 2010). 

Gagnaöflun hófst með myndbandsupptökum sem afrituð voru jafnóðum með forritinu 

ExpressScribe. Gagnagreining hófst því samhliða gagnaöflun. Vettvangsathuganir voru gerðar 

í 12 daga. Þegar vettvangsvinnu lauk á hverjum degi voru gögnin skipulögð. Útbúin var 

mappa í tölvunni sem bar heitið „rannsókn“ og inni í þessari möppu voru síðan útbúnar 

möppur: myndbönd, viðtöl, teikningar og dagbók. Gögn hvers dags voru sett í viðeigandi 

möppur þar sem hver dagur átti sína eigin möppu. Gögnin fengu síðan lýsandi heiti sem 

auðveldaði gagnagreiningu síðar. Öll gögn rannsóknarinnar voru vistuð á Onedrive sem er 

miðlæg gagnageymsla á internetinu. Þannig var hægt að nálgast öll gögn á internetinu, hvar 

og hvenær sem þess þurfti.  

Afritað var orð frá orði með því að hægja á upptökunum í ExpressScribe. Þegar afritunin 

var yfirfarin, voru orð sett á athafnir barnanna og þeim tilfinningum,sem sáust á 

myndbandinu, lýst eins best var á kosið. Eftir afritun voru upptökurnar lyklaðar, flokkaðar og 

þemagreindar. Þegar upptökum lauk voru hópviðtölin tekin og þau afrituð jafnóðum með 

forritinu ExpressScribe, viðtölin voru síðan lykluð eins og upptökurnar, flokkuð og 

þemagreind. Í sumum tilfellum voru teikningarnar hluti af hópviðtölum en í nokkur skipti 

höfðu börnin verið að teikna/lita í frjálsum leik. Í þeim tilvikum voru teikningarnar og 
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samskiptin þeim tengd því hluti af myndbandsupptöku. Þær myndbandsupptökur voru því 

einnig afritaðar líkt og hinar upptökurnar og viðtölin.  

3.5 Siðferðileg álitamál og leyfisöflun 

Í 2. kafla siðareglna Háskóla Íslands má finna ákvæði er varða rannsóknir, kennslu og nám. Í 

fyrsta undirkafla má finna ákvæði um þá ábyrgð sem kennarar, sérfræðingar og nemendur 

bera gagnvart fræðunum. Þar kemur fram að við framkvæmd rannsókna skulu nemendur 

„vinna í anda þeirra almennu sanninda að þekking hafi gildi í sjálfu sér auk gildis hennar fyrir 

einstaklinga og samfélag“ . Þeir skulu jafnframt temja sér fræðileg vinnubrögð þar sem 

sannleikans er leitað í þeim tilgangi að hann verði fram settur á heiðarlegan hátt.  

Fram kemur að nemendum sé óheimilt að bæði falsa og afbaka upplýsingar, gögn eða 

niðurstöður sem þeir hafa aflað með rannsóknum. Nemendum ber að birta niðurstöður sínar 

á opinberum vettvangi. Þá er fjallað um mikilvægi þess að réttindi þátttakenda í rannsóknum 

séu virt, gæta þarf þess að hagsmunir þeirra séu ávallt settir í forgang og þeir verndaðir. Í 4. 

undirkafla 2. kafla er fjallað um þá ábyrgð sem kennarar, sérfræðingar og nemendur bera 

gagnvart samfélaginu. Þar kemur fram að nemendur skuli leggja sig fram við að efla 

rannsóknir í samfélaginu (Háskóli Íslands, 2003). 

Farið var eftir ákvæðum Vísindasiðareglna Háskóla Íslands en þar er efni 2. kafla 

Siðareglna Háskóla Íslands, nánar útlistað. Í vísindasiðareglunum er gengið út frá fimm 

grunngildum sem eru eftirfarandi: Virðing fyrir manneskjunni, velferð, skaðleysi, réttlæti 

ásamt heiðarleika og vönduðum vísindalegum vinnubrögðum. Rannsakendum ber að gæta 

þess að virða ákvörðun þátttakanda um að hætta þátttöku í rannsókn. Rannsakendum ber 

einnig skylda til að gæta þess ávallt að þátttakandi verði ekki fyrir skaða vegna 

rannsóknarinnar (Háskóli Íslands, 2014). Þegar rannsaka á fólk skal rannsókn ávallt byggja á 

upplýstu samþykki þátttakenda. Það felur í sér að þátttakendur fá almennar upplýsingar um 

tilgang rannsóknarinnar, um hvernig framkvæmd hennar muni fara fram og um 

rannsakendur og aðra sem koma að rannsókninni. Þá ber rannsakendum einnig að upplýsa 

þátttakendur um hvað það felur í sér að taka þátt í rannsókninni og hvaða jákvæðu og 

neikvæðu afleiðingar geti fylgt þátttöku (Háskóli Íslands, 2014). Samkvæmt lögum um 

persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga (nr. 77/2000) er öll vinna með 

persónuupplýsingar tilkynningarskyld til Persónuverndar. Tilkynning um rannsókn þessa var 

send Persónuvernd þann 9. janúar 2018. 

Jóhanna Einarsdóttir (2012) fjallar um vissar áskoranir sem takast þarf á við í rannsóknum 

með börnum. Þar er helst að nefna upplýst samþykki (e. informed consent) sem felur í sér að 

þátttakandi samþykkir sjálfviljugur að taka þátt í rannsókninni eftir að hafa fengið kynningu á 

markmiðum, skyldum og hættum. Sömu reglur gilda gagnvart börnum í rannsóknum. Þegar 
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unnið er með börnum skiptir miklu máli að rannsakandi leggi sig fram við að kynnast 

börnunum og vinna sér inn traust þeirra. Líta verður sérstaklega til óyrtra samskipta 

barnanna og reyna að lesa úr þeim hvort samþykki fáist eða ekki. Mikilvægt er að reyna að 

vinna gegn valdaójafnvægi sem myndast á milli fullorðinna og barna sem getur til dæmis 

komið fram í því að barnið samþykki að taka þátt eingöngu vegna þess að fullorðinn bað um 

það. Einnig er mikilvægt að leita áfram eftir samþykki barna meðan á rannsókn stendur. 

Áður en gagnaöflun hófst fór leyfisöflun fram. Fyrst fékkst leyfi frá rekstraraðila 

leikskólans og leikskólastjóra (sjá viðauka Á). Þá voru upplýsingar sendar til leikskólans þar 

sem óskað var eftir samþykki starfsfólks. Þar sem örlað hafði á óöryggi meðal starfsfólks 

þegar rætt var um rannsóknarefnið var útbúið skjal með samantekt á skilgreiningu á kyngervi 

(sjá viðauka B). Þannig var stuðlað að því að samþykki starfsfólks hafi verið upplýst (sjá 

viðauka D). Einnig fékkst leyfi frá foreldrum barnanna (sjá viðauka E) og síðast en ekki síst 

fékkst samþykki barnanna fyrir rannsókninni (Viðauki F). Allir starfsmenn gáfu leyfi sitt. Leyfi 

fékkst frá foreldrum allra nema eins barns og því þurfti að gæta þess sérstaklega að það barn 

væri ekki með á upptökum eða að barnið væri ekki hluti af rannsókninni á neinn hátt. Það 

reyndist viss áskorun að fylgja því eftir þar sem barnið sótti mikið í að ræða við rannsakanda 

og vildi taka þátt. Þá skipti miklu máli að virða rétt foreldra barnsins og reyna að sneiða hjá 

þessu vandamáli á farsælan hátt. Barnið var ekki útilokað úr neinum aðstæðum fyrir utan 

myndbandsupptökurnar og öll samskipti við barnið voru ekki hluti af rannsókninni að neinu 

leyti.  

Öll börnin gáfu samþykki fyrir rannsókninni á þar til gerðu skjali (sjá viðauka F) þar sem 

rannsóknin var útskýrð á einfaldan hátt. Rætt var við börnin um viðveru rannsakanda og 

ástæðuna fyrir henni. Þeim var gert ljóst að leikur þeirra yrði skoðaður og samskiptin sem 

þar eiga sér stað. Jafnframt var börnunum sagt að notaður yrði sími til þess að taka upp 

leikinn og skoða hann. Þau voru síðan spurð hvort þau vildu taka þátt í rannsókninni og hvort 

þau vildu leyfa rannsakanda að vera hjá þeim á deildinni. Börnin voru beðin um að skrifa 

nafnið sitt, stafinn sinn eða eitthvert tákn neðst á skjalið ef þau vildu veita leyfi. Sum börnin 

voru forvitin um viðveru rannsakanda og spurðu hvað hann væri að gera á deildinni þeirra. 

Þá var tækifærið gripið og rannsóknin kynnt og upplýst samþykki fengið í kjölfarið. Í 

rannsóknarferlinu voru börnin minnt á hvers vegna upptökur af þeim fóru fram og í hverju 

þau voru að taka þátt. 

Á meðan leyfisöflun fór fram var tækifærið notað til að kynnast starfinu á deildinni og 

börnunum sem þar dvöldu. Börnin voru fljót að taka rannsakanda sem hluta af hópnum og 

samþykkja nærveru hans. Lögð var áhersla á að kynnast börnunum og skapa traust í öllum 

samskiptum. Þrátt fyrir þetta var einnig mikilvægt að börnin skildu að rannsakandi væri ekki 

starfandi á deildinni og að nærvera hans væri ekki sambærileg nærveru starfsmanna 
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deildarinnar. Þátttakendum var jafnframt gert ljóst að algjörum trúnaði yrði heitið við 

úrvinnslu gagna. Nafnleynd yrði heitið í allri úrvinnslu gagna og þagmælsku, trúnaði og 

varkárni gætt við meðferð allra gagna (Háskóli Íslands, 2014; Sigurður Kristinsson, 2013).  
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4 Niðurstöður 

Hér á eftir verður greint frá helstu niðurstöðum rannsóknarinnar. Leitað verður svara við 

þeim spurningum sem lagt var upp með. Markmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sýn 

barnanna á kyngervi í samskiptum þeirra og leik. Dregin verða fram þau þemu sem unnin 

voru upp úr rannsóknargögnum. Í samskiptum barnanna í leik, í hópviðtölum og á 

teikningum þeirra komu fram ýmsar myndir kyngervis. Niðurstöðurnar eru settar fram í 

tveimur köflum: 

• Kyngervi í leik. Hér má finna umfjöllun um það hvernig kyngervi kemur fram í ólíkum 

hlutverkum kynjanna í leik, vali barnanna á leikfélögum og sýn þeirra á mismunandi 

leikefni kynjanna.  

• Kynímyndir um útlit. Hér má finna umfjöllun um þær kynímyndir, svo sem stelpu- og 

strákahár, stelpu- og strákaföt, stelpu- og strákaliti sem lituðu sjónarmið barnanna um 

kyngervi.  

Í báðum köflunum má finna dæmi úr myndbandsupptökum og viðtölum. Þá má einnig finna 

lýsandi myndir og teikningar barnanna sem styðja við þær niðurstöður sem settar eru fram.  

4.1 Kyngervi í leik 

Í leik barnanna komu hugmyndir þeirra um kyngervi skýrt fram. Þær komu til dæmis fram í 

kynbundnum hlutverkum í leik. Drengir völdu sér karlkyns hlutverk eins og pabbann og stóra 

bróður en telpur kvenkyns hlutverk eins og mömmuna eða hvorugkyns hlutverk eins og litla 

barnið. Leikfélagar voru oftast af sama kyni. Telpurnar sóttu oftar í leikefni, sem markaðssett 

hefur verið fyrir telpur, eins og lítil dýr (e. petshop), dúkkur og liti. Drengirnir sóttu oftar í 

ofurhetjur, hlutverkaleiki án leikefnis og ærslaleiki. Í þessum kafla verður fjallað nánar um 

þessar niðurstöður. 

4.1.1 Kynbundin hlutverk 

Hlutverkaleikur skipar stóran sess í frjálsum leik barnanna. Telpurnar léku sér í hlutverkaleik 

á öllum svæðum deildarinnar. Hlutverkaleikur þeirra var oftast rólegur og þær voru mikið á 

sama stað, hreyfðu sig ekki mikið. Þegar þær léku sér með leikefni á gólfi stóðu þær sjaldan 

upp á meðan þær léku sér. Heimilisleikur varð oft fyrir valinu þar sem þær röðuðu upp dóti, 

til dæmis bjuggu til heimili fyrir dýrin sín og voru oftar en ekki í hlutverki lítils barns eða 

mömmu. Þær léku sér einnig með eldhúsdót þar sem svæðið í kringum eldhúsið var heimili 

þeirra; síðan báru þær matinn á borð. Telpurnar voru sveigjanlegar með kyn hlutverka sinna 

þótt þær væru yfirleitt kvenkyns.  
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Drengirnir léku sér oftast í hlutverkaleik inni í dúkkó en þó ekki með dúkkurnar eða annað 

leikefni. Þeir hreyfðu sig mikið þegar þeir léku sér og voru oftast karlkyns í hlutverkum. 

Dýraleikur, kafbátaleikur, kraftakeppni og strætóleikur (stólum raðað upp) eru dæmi um 

hlutverkaleiki sem drengirnir léku inni í dúkkó. Ærslaleikur spilaði stórt hlutverk í 

hlutverkaleik drengjanna, þar sem þeir hreyfðu sig mikið. Þegar drengirnir léku sér með 

leikefni á gólfi hreyfðu þeir sig mikið í kringum leikefnið. Drengirnir léku sér einnig með 

leikefni eins og kubba við borð, þá smíðuðu þeir oft og tíðum bíla eða byssur.  

Hér má sjá dæmi um telpur í hlutverki lítilla barna og dreng sem kemur inn í leikinn með 

því að vera með læti og leika skrímsli. Hann velur sér síðan ljón til þess að leika með en er 

ákveðinn í að ljónið þurfi að vera karlkyns: 

Arna og Ragnhildur eru í leik á gólfi í alrými. Þær leika með litlu dýrin á 

gólfinu og bleikan og hvítan kastala sem dýrin eiga heima í. Þær velja sér 

dýr og hlutverk, Arna og Ragnhildur leika báðar lítil börn sem tala 

smábarnalega og gráta. Seinna í þessum leik kemur Einar og sýnir leik 

telpnanna áhuga. Eftir smástund ákveður hann að reyna að komast inn í 

leikinn með því að þykjast vera skrímsli. Hann kemur niður að kastalanum 

og ýtir öllu frá. Telpurnar halda áfram að leika litlu börnin. Einar kemur 

aftur að kastalanum og finnur þar ljón. Ragnhildur segir að þetta sé ljón og 

þá horfir Einar hneykslaður á hana og segir ákveðinn: „Þetta er strákaljón.“ 

Mörkin á milli kvenkyns og karlkyns hlutverka virtust vera skýrari hjá drengjunum heldur er 

telpunum. Kynbundin hlutverk komu skýrast fram í því að engin dæmi voru um að telpur léku 

karlkyns hlutverk og engin dæmi um að drengir léku kvenkyns hlutverk í þeim hlutverkaleik 

sem tekinn var upp. Gott dæmi um mörkin á milli kvenkyns og karlkyns hlutverka var þegar 

Einar var spurður hvort hann gæti verið amma og hann svaraði því neitandi, hneykslaður. 

Hann var þá spurður hvers vegna það væri og svarið var einfalt: „Af því að ég er strákur.“ 

Telpurnar voru oft og tíðum „litla barnið“ en drengirnir komu sér undan því og voru þá oft 

„stóri bróðir“ í staðinn. Inni í dúkkó léku börnin sér oft í dýraleik og byrjuðu leikinn þá á að 

velja sér hlutverk. Síðan fóru fram umræður um hvaða hlutverk hentaði best. Í þessum 

hlutverkaleik kom aldrei til greina að hlutverk, sem tilheyrði öðru kyninu, yrði leikið af barni 

af gagnstæðu kyni. 

Í eitt skiptið var Einar að leika sér ásamt Bjarna með litlu dýrin í alrýminu. 

Þeir eru með kastala þar sem dýrin búa og eru mestmegnis búnir að vera að 

passa upp á að kastalinn hrynji ekki. Þá kemur Jóhanna og biður um leyfi 

kennara til þess að fá að leika sér líka með dýrin. Hún fær leyfi og gengur 

hægt í áttina að kastalanum, hún fer þá að leita sér að dóti til þess að leika 
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sér með. Einar virðist ekki hrifinn af því að Jóhanna ætli að koma inn í 

leikinn, þetta sýnir hann með svipbrigðum og því hvernig hann talar við 

hana. Til þess að gefa til kynna að hún geti ekki komið í leikinn, þegar 

Jóhanna hefur fundið sér leikfang, horfir hann reiðilega á hana og segir: 

„Það eru engin fleiri sæt [lítil dýr], þetta er bara strákaljón.“ Hann fylgist 

með henni í smástund og endurtekur svo reiðilega: „Þetta er bara 

strákaljón.“  

Einar notaði kyn leikfangsins til þess að reyna að útskýra fyrir Jóhönnu að hún gæti ekki leikið 

með þeim, þar sem leikfangið var karlkyns þá átti Jóhanna ekki að geta leikið sér með það. 

Rætt var um störf við hluta barnanna. Fyrst var útskýrt fyrir börnunum hvað orðið starf 

þýðir – með dæmum eins og að vera leikskólakennari, að vera læknir, slökkviliðsmaður og 

svo framvegis. Börnin voru síðan spurð hvort til væru einhver störf sem bara konur geti 

unnið eða bara karlar geti unnið. Börnin þurftu umhugsunarfrest en voru síðan sammála um 

að ekki væru til nein störf sem bara konur eða karlar gætu unnið við. Þau sögðu að allir gætu 

unnið við það sem þau langaði til. Hugmyndir barnanna um störf voru ekki í samræmi við 

aðrar skoðanir þeirra um kynímyndir samfélagsins. Sólveig sagði: „Þegar ég var að horfa [á 

sjónvarp], þá var slökkviliðskona, hún var að bjarga öllum frá eldinum.“ Anna bætti við: „Já, 

og konur geta verið löggur“ og Sólveig: „... og strákar í fimleikum.“ 

4.1.2 Leikfélagar 

Kyngervi kom einnig fram í vali kynjanna á leikfélögum. Þau léku sér oftast tvö til fjögur 

saman, oftast í hópi sama kyns. Telpurnar léku sér oft við jafnaldra en á deildinni voru börn 

fædd árið 2014, 2013 og 2012. Þó kom oft fyrir að telpurnar, sem voru fæddar 2012 og 2013, 

léku sér saman. Sama var uppi á teningnum hjá drengjunum en þar sem drengir fæddir 2012 

voru aðeins tveir léku þeir sér oftast við drengi fædda 2013 (sjá töflu 1). Afleiðingin var sú að 

börnin, sem eru fædd árið 2014, voru dálítið sér á báti í leik. 

Á morgnana var leikur barnanna á deildinnii yfirleitt kynjaskiptur. Þá léku telpurnar sér á 

gólfinu hjá sófanum, telpur teiknuðu við borð, drengir léku sér inni í dúkkó í ærslaleik og 

drengir kubbuðu við borð. Þegar leið á morguninn virtust kynin blandast meira í leik en 

kynjaskiptingin hélst þó yfirleitt að einhverju leyti. Á gólfi við sófa í alrými var oftast í boði að 

leika með litlu dýrin eða lukkutröllin og oftast voru telpur í meirihluta við leik á þessu svæði. 

Þó kom fyrir að bæði telpur og drengir léku sér á þessu svæði. Undantekningalaust voru 

telpurnar í heimilisleik og útbjuggu heimili með því leikefni sem leikið var með, til dæmis 

kastala fyrir litlu dýrin eða einhvers konar híbýli fyrir lukkutröllin. Drengirnir tóku yfirleitt ekki 

þátt í þeim leik og voru meira á hreyfingu í kringum leik telpnanna. Hér má sjá dæmi um leik 

þar sem telpur og drengir voru í aðskildum leik á sama svæði: 
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Ragnhildur og Arna eru að leika sér með lukkutröllin ásamt Óskari og 

Bjarna. Telpurnar hafa valið sér tröll og annað leikefni og leika sér upp við 

hús lukkutröllanna í heimilisleik þar sem Ragnhildur er litla barnið og Arna 

er mamman. Ragnhildur er í herberginu sínu og Arna kallar og segir henni 

að koma niður: „Elskan, ef þú kemur ekki niður þá færðu ekki nammi“ og 

Ragnhildur svarar: „Ég vil ekki nammi.“ Á meðan er Óskar upp við húsið 

ásamt telpunum en tekur ekki þátt í þeirra leik. Hann er að leika sér með 

eitt tröll og virðist vera að leita sér að fleiri hlutum til að leika með en lendir 

í árekstrum við Ragnhildi þar sem hún er að leika sér með þessa sömu hluti.  

Á meðan leitar Bjarni sér að leikefni aðeins frá húsinu en á í samskiptum við Óskar. Það lítur 

út fyrir að þeir séu að reyna að byrja leik en þeir ákveða engin hlutverk.  

Óskar stendur upp og fer til Bjarna til að ná í meira leikefni, tröll og annað 

sem hægt er að nota til þess að byggja við húsið. Drengirnir eru báðir 

komnir með tröll til þess að leika sér með en eru ekki komnir í nein 

hlutverk. Þeir reyna síðan að komast inn í leik telpnanna. Óskar reynir að 

byggja við húsið en telpurnar mótmæla og hleypa honum ekki inn í leikinn 

en Bjarni heldur sig í meiri fjarlægð. Þegar Óskar fær ekki inngöngu í leikinn 

endar það með því að hann skemmir húsið sem telpurnar höfðu verið að 

leika sér með.  

Þegar börnin léku sér í blönduðum hópi, telpur og drengir saman, var annað kynið oftast í 

meirihluta. Stundum léku telpur og drengir sér saman í leik án þess að annað kynið væri í 

meirihluta. Þá var minna um rólegan heimilisleik og meira um hlutverkaleik þar sem börnin 

hjálpuðust að við að velja hlutverk. Hlutverkin voru þá kynbundin og drengirnir notuðu 

leikefnið meira eins og til dæmis inni í dúkkó þar sem telpurnar voru þá oft að elda eitthvað 

og drengirnir tóku þátt í því. Telpurnar tóku þá einnig þátt í ærslaleik, sem þær gerðu annars 

ekki, eins og til dæmis eltingarleik inni í dúkkó. 

Á deildinni sóttu tvö börn sérstaklega mikið í að leika sér við hitt kynið. Bjarni fylgdist 

mikið með leik telpnanna en reyndi ekki að komast inn í leikinn fyrr en eftir dálítinn tíma. Í 

nokkur skipti sást hann sitja við borð að kubba með öðrum drengjum á meðan tvær telpur 

léku sér með litlu dýrin á gólfinu. Hann tók ekki þátt í umræðunum við borðið og var ekki að 

kubba, hann fylgdist eingöngu með leik telpnanna. Eftir smá stund spurði hann kennara 

hvort hann mætti fara að leika með litlu dýrin, fékk leyfi og fór glaður að leika sér við 

telpurnar. Í þessi skipti var Bjarni eini drengurinn í hópnum. Guðrún lék sér mikið með 

drengjunum, hún tók þá yfirleitt þátt í ærslaleik inni í dúkkó, til dæmis þar sem börnin léku 



 

43 

dýr í hlutverkaleik. Drengirnir töluðu mikið um að það væri skemmtilegt að leika við hana en 

tóku það líka fram að hún væri mjög sterk.  

Börnin virtust ekki hafa neitt á móti því að leika við börn af hinu kyninu og þegar rætt var 

við hóp telpna um, hvern væri skemmtilegast að leika sér við, voru svörin ekki kynbundin. 

Það var helst Páll sem hafði sterka skoðun á því að leika við telpurnar en hann hafði ekki 

áhuga á því. Þegar hann var spurður um ástæðu þessa svaraði hann: „Þær eru bjánalegar.“ 

Margar telpnanna notuðu pabba sem dæmi þegar rætt varvið þær um kyngervi. Hér á eftir er 

dæmi um umræður um leikfélaga þar sem telpurnar voru spurðar hvort þeim fyndist 

skemmtilegt að leika sér við drengina:  

Ragnhildur: Mér finnst gaman að leika við Árna og Einar. 

Arna:   Mér finnst gaman að leika við pabba. 

Ragnhildur: Mér finnst gaman að leika við systur mína heima. 

Arna:   Stundum langar mig bara að leika mér ein við stelpurnar. 

4.1.3 Kynbundið leikefni 

Á deildinni var fjölbreytt leikefni í boði. Á þeim tíma, sem rannsóknin fór fram, var mikið 

leikið með lítil dýr, lukkutröll, bíla, ofurhetjur, dúkkur, eldhúsdót, kubba (aðallega 

segulkubba) og einnig var í boði að teikna. Þetta leikefni var í boði í frjálsum leik en í frjálsum 

leik var lítið um leikefni og leiksvæði sem bauð upp á ærslaleik. Drengirnir sóttu mikið í að 

vera inni í herbergi þar sem þeir trufluðu ekki annan leik á deildinni og höfðu frið til þess að 

hreyfa sig meira og vera með meiri læti. 

Áberandi munur var á vali kynjanna á leikefni. Telpurnar léku sér með lítil dýr, lukkutröll, 

eldhúsdót og teiknuðu á meðan drengirnir léku sér oftar í hlutverkaleik án leikefnis eða með 

segulkubba, plúskubba og einingakubba. Þann tíma sem rannsóknin fór fram völdu drengirnir 

aldrei að teikna eða lita. Í eftirfarandi leik má sjá dæmi um mismunandi leik kynjanna: 

Anna, Sólveig, Árni og Örn eru við leik inni i dúkkó. Telpurnar eru að leika sér í 

eldhúsinu, að elda mat og bera hann fram. Leikurinn er rólegur og þær eru mest 

við borðið að spjalla saman um hvað sé í matinn og hver eigi að gera hvað. Á 

gólfinu liggja Árni og Örn þar sem annar þeirra hreyfir hendur og fætur og hrópar 

„aaaa“ á meðan hinn horfir hlæjandi á. Þegar þeir hafa fengið nóg af þeim leik þá 

byrjar Árni að ýta Erni um gólfið. Þeir leika sér ekki með þann efnivið sem er að 

finna í herberginu en nota allan líkamann við leikinn. 

Í flestum tilfellum var hópur af drengjum inni í dúkkó í frjálsum leik á morgnana. Inni í þessu 

herbergi var opinn skápur auk borðs og stóla. Þessi húsgögn notuðu drengirnir oft í leik þar 

sem farið var inn í skápinn og undir borðið. Yfirleitt var svæðið ekki notað með dúkkum 
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þegar drengirnir voru þar við leik. Þeir notuðu meira líkamann í leiknum, á hreyfingu, í 

dulargervi kafbáta eða óargadýra, í kraftakeppni eða að byggja einhvers konar bíla með 

stólum. Hér má sjá dæmi um hlutverkaleik drengjanna án leikefnis:  

Einar, Árni og Viggó eru við leik í dúkkó. Þeir ákveða hlutverk, Viggó er hundur og 

hundabúrið er undir borðinu. Viggó á að hræða hina sem eru kettir. Árni er stóra-

bróður-kisan og Einar er pabba-kisan. Árni segir við Einar: „Þú ert stóra kisan, þú 

ert pabba-kisan, þú ert stærri en ég.“ Þeir skríða um allt herbergið í eltingarleik. 

Árni fer undir borðið og Viggó eltir á meðan Einar felur sig inni í skáp. 

Eltingarleikurinn endar með því að Árni og Viggó fara að rífast um það hvort 

hundar séu hættulegri en kettir. Árni hvæsir á Viggó og lyftir höndunum eins og 

til að sýna klærnar. Viggó segir þá að hundar séu líka með klær en Árni segir að 

kisur séu með mjög beittar klær. Viggó segir þá að hundar geti bitið mjög fast og 

Árni segir að hann hafi séð tennur í kisu og að þær hafi verið mjög beittar. Þeir 

hætta að rífast og það kemur smáþögn en svo segir Árni: „Nú erum við glaðir.“ 

Áfram heldur leikurinn án leikefnis en mikið er um hreyfingu.  

Börnunum fannst eðlilegt að tala um stelpu- og strákadót og gátu nefnt dæmi um hvort 

tveggja. Telpunum fannst strákadót vera ofurhetjur eins og Leðurblökumaðurinn og 

Köngulóarmaðurinn og líka risaeðlur. Þegar kom að tröllunum og dúkkunum áttu þær erfitt 

með að staðsetja strákadúkkurnar og strákatröllin. Hér má sjá dæmi um vangaveltur þeirra: 

Rannsakandi:  Er eitthvað stelpudót á leikskólanum? 

Arna:   Já dúkkur. 

Rannsakandi:  Er það stelpudót? Eru strákarnir þá ekki að leika með dúkkur? 

Arna:   Jú, það er til strákadúkka og stelpudúkka. 

Rannsakandi:  Já-á, en af hverju, ef strákarnir mega leika með dúkkurnar, af 

hverju er það þá stelpudót? 

Allar:   Hmmm. 

Arna:   Það er bæði stelpudúkka og strákadúkka. 

Rannsakandi:  Já-á, en eru dúkkurnar samt stelpudót? 

Arna:  Já, og líka, en okkur finnst ekki flott strákadúkka. 

Rannsakandi:  Finnst ykkur strákadúkkan ekki flott? 

Arna:   Nei, mér finnst það ekki. Pabbi minn finnst flott stelpudót. 

Í annað skipti var rætt við annan hóp telpna um sama viðfangsefni. Þær töluðu um ofurhetjur 

sem strákadót en voru samt sammála um að kvenkyns ofurhetjur væru stelpudót. Þá 

minntust þær á rifrildi við Pál um að ofurhetjur væru alltaf strákadót. Þær voru sammála að 
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dúkkur væri stelpudót og þegar þær voru spurðar hvers vegna þá hugsuðu þær sig um í 

smástund. Síðan svaraði Anna: „Þær eru svo fallegar.“ Í framhaldinu fóru telpurnar að ræða 

sama vandamálið varðandi stelpudúkkur og strákadúkkur eins og sjá má hér á undan. Hér má 

sjá hluta úr samtali telpnanna: 

Sjöfn:   Ég sá einu sinni Pál með dúkku, hann á löggudúkku. 

Rannsakandi:  Er það þá líka stelpudót? 

Þögn 

Sjöfn:   Nei, hann á löggustrákadúkku. 

Anna:   Strákadúkka er strákadót. 

Drengirnir voru sammála telpunum um kynbundið leikefni og nefndu ofurhetjurnar sem 

strákadót en þegar þeir voru spurðir út í stelpudót töluðu þeir um prinsessur. Páll hafði mjög 

sterkar skoðanir á muni kynjanna og svaraði hæðnislega: „Prinsessur, og prinsessur eru 

ógeðslegar.“ Hann sagði einnig: „Stelpudót er ömurlegt“ og: „Ég hata stelpudót.“ Drengirnir 

léku sér mun oftar með segulkubba sem hægt var að festa saman, í flestum tilfellum bjuggu 

þeir til byssur eða bíla (hluti af segulkubbunum voru dekk). 

Börnin virtust vera viss um að eitthvað væri til sem héti strákadót og stelpudót en það 

kom á þau hik þegar þau þurftu að lýsa hvað fælist í því. Ofurhetjur væru strákadót, það 

fannst þeim öllum augljóst þrátt fyrir að kvenkyns ofurhetjur væru ef til vill líka stelpudót. 

Þau áttu í erfiðleikum með að ræða um dúkkurnar þar sem í fljótu bragði væru þær stelpudót 

en þegar þau ræddu um að til væri strákadúkka var komið upp vandamál. Leikefni, sem hafði 

visst kyn eins og strákadúkka, varð að flokkast sem strákadót. Eitt er víst, að þrátt fyrir að 

börnunum hafi fundist í lagi að bæði kynin léku með dúkkurnar, þá voru þau ennþá föst á 

þeirri skoðun að dúkkur væru stelpudót. 

Í eitt skipti voru telpur að leik með eldhúsdót og voru í 

hlutverkaleik. Ein telpnanna kom hlaupandi fram með 

leikfang. Þegar hún var spurð hvað hún væri að gera þá 

sagði hún ákveðin: „Þetta er strákadót“ (sjá mynd 4). Það 

var engin önnur ástæða fyrir því að þetta leikfang þyrfti að 

fara; það voru eingöngu telpur að leika sér og því engin þörf 

á strákadóti.  

Börnunum á deildinni var skipt niður í fjóra hópa af 

starfsfólki deildarinnar, þegar um hópavinnu var að ræða. Þessi hópaskipting var ekki hluti af 

rannsókninni þar sem engin sérstök hópaskipting var í frjálsum leik. Þessi hópaskipting er 

samt sem áður hluti af lífi barnanna í leikskólanum og hluti af mótun kyngervisvitundar 

þeirra. Einn hópur var eingöngu drengir, annar bara telpur og tveir blandaðir. Börnin fengu 

Mynd 4. Strákadót. 
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öll að hjálpast að við að finna nafn á hópanna. Hóparnir tveir, sem í voru einungis drengir og 

einungis telpur, völdu sér nafn á hópinn sem var í samræmi við það sem börnin lýstu sem 

stelpu- og strákadót. Blönduðu hóparnir tveir völdu sér ekki nöfn, sem voru í samræmi við 

stelpu- og strákadót, heldur efni sem var ekki kynbundið; annar hópurinn valdi sér til dæmis 

að vera hópur dýrs sem er hlutlaust. Við borð drengjahópsins eru myndrænar leiðbeiningar 

um framburð á málhljóðunum /r/ og /s/. Drengirnir fengu að velja myndirnar sjálfir og fyrir 

valinu urðu ofurhetjur eins og sjá má á mynd 5.  

 

Mynd 5. Dæmi um merkingar hjá hópi drengja. 

4.2 Kynímyndir um útlit 

Börnin virtust hafa fastmótaðar skoðanir á því hvað það þýddi að vera annars vegar telpa og 

hins vegar drengur. Hugmyndir barnanna um útlit endurspegluðu vel þann raunveruleika 

sem mótaði þau í samfélaginu. Hugtök eins og stelpu- og strákalitir og stelpu- og strákaföt 

sögðu börnunum hvernig þau ættu að líta út til að vera drengur eða telpa. Börnin vildu ekki 

líta út eins og hitt kynið. Telpur vildu ekki leyfa sér að finnast blár fallegur af því að hann var 

strákalitur og drengir gátu ekki klæðst bleikum af því að hann var stelpulitur.  

4.2.1 Stelpu- og strákahár  

Hárið virtist vera mikilvægt þegar börnin teiknuðu og 

hafði áhrif á hvort kynið manneskjan var og kynið 

hafði mikil áhrif á teikninguna. Allar telpurnar, sem 

rætt var við, töluðu um pabba sinn, til dæmis hvað 

honum fyndist um hin ýmsu viðfangsefni. Í eitt skipti 

sátu nokkrar telpur við borð að teikna og Guðrún 

sagði hlæjandi að hún væri að teikna pabba sinn með 

stelpuhár (sjá mynd 6). Þegar telpurnar voru spurðar, 

hvernig hár þær teiknuðu þegar þær teiknuðu telpu, 

þá svöruðu þær allar: „Sítt“ – og ef þær teiknuðu dreng svöruðu þær: „Stutt.“ 

Í fjögurra telpna hópi voru tvær með stutt hár og tvær með sítt hár. Rætt var um þá 

staðreynd að telpur væru oft með stutt hár eins og tvær þeirra. Þetta varð til þess að ein 

Mynd 6. Pabbi með stelpuhár. 
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telpan fór að tala um drengi sem væru með sítt hár. Fram fóru umræður um þetta þangað til 

telpurnar voru spurðar hvernig stelpu- og strákahár væri. Þær voru allar fljótar að svara: 

„Stelpuhár er sítt“ og: „Strákahár er stutt.“ Þrátt fyrir að rifjað væri upp að telpur væru 

stundum með stutt hár og drengir stundum með sítt hár voru þær samt sem áður ákveðnar í 

að stutt væri strákahár og sítt væri stelpuhár. Þar af leiðandi voru telpurnar sammála um að 

rannsakandi, Vigdís og Ragnhildur, sem allar voru með stutt hár, væru með strákahár. 

Oft og tíðum mátuðu börnin hugmyndir sínar um kyngervi við fólkið í lífi sínu, sérstaklega 

foreldra og systkini. Sjöfn svaraði spurningunni um stelpu- og strákahár: 

Sjöfn:  Allavega bróðir minn er með sítt hár. 

Rannsakandi: Er það strákahár eða stelpuhár? 

Sjöfn:  Mmm, ég veit það ekki. 

Seinna í umræðunni – þegar hár var ekki til umræðu – virtist Sjöfn hafa verið að hugsa um 

spurninguna um hvort bróðir hennar væri með strákahár eða stelpuhár ,sem rætt hafði verið 

fyrr í samtalinu, og sagði: „Það heldur enginn að stóri bróðir minn sé stelpa þótt hann sé með 

sítt hár.“ Hér er kynímynd um hár kynjanna sem passar ekki við útlit stóra bróður.  

Í viðtali, sem tekið var við þrjá drengi, fóru fram áhugaverðar umræður um stelpu- og 

strákahár. Páll hafði sterkar skoðanir og sagðist aldrei vilja vera með stelpuhár en Árni sagði 

að sig langaði til að safna síðu hári svo hann gæti unnið í „rock and roll“ (sveiflaði ímynduðu 

hári). Páll sagði að drengir ættu að vera með stutt hár og að telpur eigi ekki að vera með 

stutt hár nema að þær langi til að vera drengur. Í framhaldi af þessu leit hann á rannsakanda, 

sem er stutthærð kona, og sagði: „Mömmur eru aldrei með strákahár, ert þú pabbi?“ Seinna 

í viðtalinu komu smábörn til tals og klæðaburður þeirra og tók Páll þá aftur upp umræðuna 

um hár. Hann hafði sagt frá lítilli systur sinni sem væri núll ára og eftir smá umhugsun sagði 

hann: „Veistu hvað, Lilja, hún er stelpa en hún er með strákahár af því að hún er lítil. Sem eru 

lítil börn þau eru með strákahár, líka þeir sem eru stelpur.“  

4.2.2 Stelpu- og strákaföt 

Telpurnar voru oft í bleikum fötum eða öðru sem selt 

var sérstaklega sem stelpuföt. Í fjórum af fimm 

myndböndum, sem tekin voru af leik með litlu dýrin, 

voru telpurnar allar í einhverju bleiku. Drengirnir voru 

ekki jafn áberandi í einhverjum sérstökum lit en 

áberandi var að þeir voru aldrei í neinu bleiku eða neinu 

sem kynímyndir segja að sé fyrir telpu. Á mynd 7 má sjá 

Mynd 7. Sjálfsmynd Guðrúnar. 
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sjálfsmynd Guðrúnar en hún er í stelpufötum og með stelpuhár. 

Börnin höfðu öll gaman af bókinni um Konráð sem langar í kjól. Þegar Ragnhildi og Einari 

var sýnd bókin um Konráð þá skoðuðu þau hana með áhuga og fannst hún skemmtileg; þau 

skoðuðu hana meira að segja aftur og aftur eins og þau væru að reyna að skilja hana betur. 

Síðan kom Arna og Ragnhildur fór að útskýra fyrir henni hvað væri að gerast í bókinni. Arna 

hafði ekki skoðað bókina frá byrjun heldur sá aðeins síðasta hlutann þar sem Konráð var 

kominn í kjólinn sinn, sæll og glaður (sjá mynd 8). Hún var spurð hvort hún héldi að þetta 

væri telpa eða drengur og hún svaraði að þetta væri telpa. Henni var þá sagt að hann héti 

Konráð og var spurð aftur hvort þetta væri telpa eða drengur. Hún var ákveðin í því að þetta 

væri telpa þrátt fyrir að heita Konráð. Arna hafnaði því að einstaklingurinn væri drengur 

vegna þess eins að hann var í kjól. Hin börnin voru öll sammála um að ef þau vissu ekki að 

hann héti Konráð þá myndu þau halda að hann væri telpa af því að hann var í kjól. 

 

Mynd 8. Konráð kátur í kjólnum. 

Bókin var einnig lesin með þremur drengjum. Þeim fannst fyndið þegar Konráð klæddi sig 

í kjólinn og vildu ekki viðurkenna að Konráð væri glaður í kjólnum. Páll sagði Konráð 

stelpulegan af því að hann vildi eiga kjól, að hann væri leiður í kjólnum og að honum, Páli, 

fyndist að rífa ætti rauða kjólinn hans Konráðs. Páll samþykkti ekki að gengið væri gegn þeirri 

kynímynd að drengir væru ekki í kjól, eins og gert er í bókinni.  

Þegar rætt var við börnin sást hversu vel þau voru að sér í viðurkenndum hugmyndum 

um útlit kynjanna. Í viðtölunum við börnin var rætt um þá staðreynd að þegar litlu börnin 

fæðast þá setjum við þau í mismunandi föt. Öll börnin, sem rætt var við, voru sammála um 

að nýfædd telpa ætti að vera í kjól, annars myndu allir halda að hún væri drengur. Þau voru 

einnig sammála um að nýfæddur drengur ætti alls ekki að vera í kjól. Hugmyndir um föt fyrir 

nýfædda drengi voru þó ekki jafn fastmótaðar.  

Börnin voru fljót að átta sig á hvað verið var að fjalla um þegar rætt var um föt fyrir 

nýfædd börn. Þau voru fljót að setja nýfædda telpu í bleikan kjól. Guðrún var hissa þegar hún 

var spurð hvers vegna nýfædd telpa yrði sett í kjól. Henni fannst það skrítin spurning og 
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svaraði hneyksluð: „Uuu, af því að þetta er stelpa.“ Börnunum fannst mikilvægt að nýfædd 

telpa væri sett í kjól en þeim fannst ekki við hæfi að drengur yrði settur í kjól. Hann átti að 

setja í gallabuxur því annars myndu allir halda að hann væri telpa. Öll börnin, sem rætt var 

við, hlógu þegar þau voru spurð, hvort þau héldu að allir myndu halda að telpan væri 

drengur ef hún væri klædd í gallabuxur og skyrtu, og svöruðu því játandi. 

Vigdís sýndi oft aðrar skoðanir en jafnaldrar hennar þar sem hún hafði hugmyndir sem 

gengu þvert á hefðbundnar kynímyndir. Hennar hugmyndir um kyngervi voru ekki eins 

fastmótaðar og hinna barnanna og hún þorði að standa með skoðunum sínum. Henni fannst 

ekki rétt að hlæja að þeirri hugmynd að setja litla telpu í gallabuxur og skyrtu. Hún var frekar 

óörugg en fór ekki ofan af þessari skoðun. Rannsakandi greip til þess ráðs að sýna henni 

stuðning og sagðist hafa sömu skoðun. Hún leit þá upp brosandi og virtist þakklát. 

Börnin höfðu aðrar skoðanir á klæðnaði ungbarna en á klæðnaði eldri barna. Eldri stúlkur 

og fullorðnar konur mega vera í gallabuxum og skyrtu en litlar telpur eiga að vera í kjól. 

Telpunum fannst umræðan um pabba í kjól fyndin en hún spratt fyrst upp vegna þess að 

Arna teiknaði pabba sinn í bláum kjól. Hún notaði pabba sinn oft sem fyrirmynd í umræðum 

sem þessum, þegar hún var að reyna að staðsetja hugmyndir sínar og viðhorf. Við ræddum 

um mömmu í buxum og peysu sem þótti venjulegt en síðan var rætt um að pabbi myndi fara 

í kjól í vinnuna og þá varð uppi fótur og fit. Þegar telpurnar voru spurðar hvernig fötum pabbi 

væri í þá svöruðu þær: „Strákafötum.“ Umræðan endaði þannig að Arna varð nokkuð sár og 

virtist sjá eftir því að gefa til kynna að pabbi hefði nokkurn tímann farið í kjól. Í öllum öðrum 

tilfellum var pabbinn á myndinni í strákafötum. 

Í kjölfar þessarar umræðu um pabba, sem átti kjól, fannst Guðrúnu áhugavert að segja frá 

pabba sínum sem var alltaf á nærbuxunum á ströndinni. Hún var hugsi og þetta virtist hafa 

legið henni á hjarta í einhvern tíma. Hún beindi þessari staðreynd ekki að hinum börnunum 

og bætti við að hún hefði verið í sundbol. Henni fannst athugavert að pabbi hennar hefði 

verið á nærbuxunum á ströndinni þegar hún var í sundbol. 

4.2.3 Stelpu- og strákalitir 

Börnin á þessari leikskóladeild voru meðvituð um þá liti sem taldir voru við hæfi fyrir telpur 

og drengi, svokallaða stelpu- og strákaliti. Þegar þessir flokkar voru ræddir voru skýr mörk 

um að einhver litur sé stelpu- og annar strákalitur. Börnin reyndu að aðlaga hugmyndir sínar 

að kynímyndum um litina en stundum reyndist það erfitt. Kynímyndir um liti kynjanna mátti 

sjá í muni á klæðaburði kynjanna og það mátti einnig sjá á leikefni kynjanna. Kynímyndin um 

stelpu- og strákaliti var allsráðandi hjá þessum leikskólabörnum eins og samfélaginu öllu. 

Engin telpnanna sagði að bleikur væri uppáhaldsliturinn sinn en Sólveig og Ragnhildur 

sögðu frá drengjum sem fannst bleikur fallegur. Þetta sögðu þær hlæjandi og voru að hæða 
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þá skoðun drengjanna. Guðrún var ósammála telpunum og sagði að bleikur væri ekki bara 

stelpulitur en þegar myndavélin fór í áttina að henni þá var eins og hún væri ekki eins 

hugrökk og hvíslaði aftur að henni fyndist það ekki. Flestar telpurnar voru ákveðnar í því að 

bleikur væri stelpulitur og að drengjum eigi ekki að finnast hann fallegur. Engin telpnanna 

sagðist halda að uppáhaldslitur drengjanna væri blár heldur svartur eða grár. Þær svöruðu 

því með hneykslun í rómnum eins og strákalitur yrði að vera óaðlaðandi. 

Þegar telpurnar höfðu látið í ljós þá skoðun sína að þeim fyndist bleikur vera stelpulitur 

voru þær spurðar út í hvort blár væri þá bara strákalitur. Ragnhildur var að prófa sig áfram 

með litina og vísaði oft í eldri systur sína sem fannst blár fallegur. Vigdís hafði sterkar 

skoðanir á öllu því sem snerti kyngervi en hún lét lítið fyrir sér fara. Hún svaraði samt ávallt af 

hreinskilni. Vigdís tók þátt í umræðum um litina þegar nokkrar telpur sátu við borð og 

teiknuðu. Hún hafði verið hugsi í dágóða stund þegar hlé kom í umræðunum, þá sagði hún 

ákveðin: „Þarna, allir eru með alla litina og bleikur er ekki bara stelpulitur.“ Hún var ákveðin 

og hinar telpurnar mótmæltu henni ekki.  

Uppáhaldslitur Ragnhildar, Örnu og Guðrúnar var röndóttur sem samsvaraði á einhvern 

hátt regnboga. Þegar Vigdís sagði að allir ættu alla litina þá studdi Ragnhildur hana með því 

að segja: „Líka, allir litir eru regnbogalitir.“ Telpurnar voru margar hverjar að prófa sig áfram 

með litina og hvað þeim þætti fallegt. Svo virtist sem þessar telpur hefðu ákveðið að 

röndóttur væri öruggur litur til að finnast fallegastur. Í honum væri nefnilega bæði bleikur og 

blár og enginn gæti tekið þá í sundur í regnboganum.  

Í framhaldi af þessum umræðum tók rannsakandi eftir að naglalakk Vigdísar var heiðblátt: 

Rannsakandi:  Mér finnst til dæmis mjög flott naglalakkið sem Vigdís er 

með, það er blátt, blár er uppáhaldsliturinn minn. 

Vigdís: Lítur á naglalakkið sitt og svo brosandi á rannsakanda og 

virðist vera þakklát honum að segja þetta. 

Arna:  Eins og Kappi og ég er með bláan [lit]. 

Drengirnir voru sammála um að til væru bæði stelpu- og strákalitir. Páll lýsti vanþóknun sinni 

á stelpulitnum bleikum og sagðist hata hann en Árni mótmælti honum og sagðist „...elska 

alla litina í heiminum“. 

Börnunum fannst oft skrítið, vandræðalegt eða fyndið þegar þeim var sýnt eitthvað sem 

stríddi gegn hefðbundnum skilningi á útliti kynjanna. Dæmi um þetta var þegar telpurnar 

sögðu háðslega frá því að einhverjum drengjanna fyndist bleikur fallegur. Eftir að þetta hafði 

verið rætt um stund og þær höfðu fengið tækifæri til að meðtaka upplýsingarnar og velta 

þeim fyrir sér þá breyttist oft skoðun þeirra á umræðuefninu. Hluta af telpunum fannst 

fyndið að sjá telpuna á mynd 3 í bláum bol með mynd af Köngulóarmanninum en þegar 
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rannsakandi og telpurnar höfðu rætt það fór Ragnhildur að hrekja þá skoðun að telpur 

mættu ekki vera í slíkum bol og sagði: „María elskar spiderman, hún elskar bláan“ en María 

var eldri systir Ragnhildar.  

4.3 Samantekt 

Niðurstöður sýna hvernig kyngervi kom fram í leik barnanna og í skoðunum þeirra á 

kynímyndum. Eldri börnin á deildinni, 5 ára og tæplega 6 ára, sýndu öll merki um að kyngervi 

væri að mótast. Yngri börnin léku sér meira tvö og tvö saman, voru ekki eins upptekin af því 

kyni, sem þau léku, og höfðu ekki jafn sterkar skoðanir og eldri börnin á kynbundnum 

hugmyndum um útlit. Fjallað var um það hvernig kyngervi kom fram í kynbundnum 

hlutverkum, leikfélögum og kynbundnu leikefni, í frjálsum leik barnanna. Drengir völdu sér 

karlkyns hlutverk eins og pabbann og stóra bróður en telpurnar kvenkyns hlutverk eins og 

mömmuna eða jafnvel hvorugkyns hlutverk eins og litla barnið. Hlutverkaleikur drengjanna 

fór oftast fram í lokuðu herbergi, þeir voru á mikilli hreyfingu, notuðu lítið leikefni en notuðu 

líkamann í staðinn. Hlutverkaleikur telpnanna fór fram á öllum svæðum deildarinnar og var 

rólegri en drengjanna; þær voru einnig á minni hreyfingu.  

Kyngervi kom einnig fram í vali barnanna á leikfélögum. Oftast léku börnin sér í hópi 

sama kyns og þegar hópurinn var blandaður var annað kynið yfirleitt í meirihluta. Yfirleitt 

virtust börnin ekki hafa neitt á móti því að leika sér við hitt kynið. Það voru helst drengirnir 

sem höfðu skoðanir á því að leika við telpurnar en yfirleitt var hitt kynið boðið velkomið í 

leik. Einnig mátti finna kyngervi í vali barnanna á leikefni. Telpurnar sóttu oftar í leikefni sem 

markaðssett hefur verið fyrir telpur, eins og lítil dýr, dúkkur og liti. Drengirnir sóttu oftar í 

ofurhetjur, hlutverkaleik án leikefnis, ærslaleik og segulkubba. Drengirnir völdu aldrei að 

teikna eða lita.  

Börnunum fannst eðlilegt að tala um stelpu- og strákadót og gátu nefnt dæmi um hvort 

tveggja. Skýringar barnanna á þessu voru fastmótaðar af staðalímyndum samfélagsins um 

kynin. Drengirnir voru sammála telpunum um kynbundið leikefni og nefndu ofurhetjurnar 

sem strákadót en þegar þeir voru spurðir út í stelpudót töluðu þeir um prinsessur. Þeim 

fannst öllum að ofurhetjur væru strákadót þó að kvenkyns ofurhetjurnar væru fyrir telpur. 

Dúkkur voru stelpudót þó að karlkyns dúkkurnar væru fyrir drengi. Þrátt fyrir umræður um 

að þetta leikefni værir fyrir bæði kynin voru yfirflokkarnir stelpu- og strákadót enn þá fastir 

fyrir. 

Hugmyndir barnanna um útlit endurspegluðu vel þær kynímyndir sem menn læra af 

samfélaginu. Börnin vildu ekki líta út eins og hitt kynið. Telpurnar virtust eiga í erfiðleikum 

með að tala um að blár litur væri fallegur af því að hann væri strákalitur og drengirnir gátu 

ekki klæðst bleikum lit af því að hann væri stelpulitur. Börnin virtust hafa fastmótaðar 
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skoðanir á því hvað það þýðir að vera telpa og drengur og yfirleitt tengdist það kynímyndum 

um útlit. Þegar telpurnar voru að teikna skipti miklu máli hvernig einstaklingurinn á myndinni 

var hærður, það sagði til um hvort kynið einstaklingurinn væri. Þegar rætt var við börnin um 

stelpu- og strákahár voru þau öll sammála um að telpur væru stundum með stutt hár og 

drengir væru stundum með sítt hár. Þrátt fyrir þessar staðreyndir voru börnin öll ákveðin í 

því að stutt hár væri strákahár og sítt hár væri stelpuhár. 

Öll börnin voru sammála um að til væru stelpu- og strákaföt. Telpurnar á deildinni voru 

oftar en ekki í bleiku, drengirnir voru í alls kyns litum en ekki bleikum. Þegar rætt var við 

börnin um föt fyrir nýfædd börn voru öll börnin á deildinni sammála um að nýfætt 

stúlkubarn ætti að fara í kjól (oftast bleikan) því annars myndu allir halda að hún væri 

drengur. Í umræðunum settu börnin nýfæddan dreng í mismunandi föt, til dæmis gallabuxur 

eða samfellu en öll voru þau sammála um að hann mætti alls ekki fara í kjól því að þá myndu 

allir halda að hann væri telpa. Börnin höfðu ekki jafn sterkar skoðanir á því hvernig fullorðið 

fólk ætti að klæðast en öll voru sammála um að fullorðinn karlmaður mætti ekki vera í kjól 

þó að fullorðin kona mætti vera í strákafötum, það er að segja buxum.  

Kynímyndin um stelpu- og strákaliti var allsráðandi. Börnin á þessari leikskóladeild voru 

meðvituð um þessa liti og þegar flokkunin var rædd voru skýr mörk um að ákveðinn litur 

væri annaðhvort stelpu- eða strákalitur. Sum barnanna gerðu tilraun til að aðlaga hugmyndir 

sínar að kynímyndum um litina en stundum reyndist það erfitt. Bleikur var alltaf stelpulitur, 

blár var strákalitur en ekki alltaf vegna þess að telpunum fannst hann fallegur.  
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5 Umræða 

Í þessum kafla verða niðurstöður ræddar í samhengi við fræðilegan bakgrunn 

rannsóknarinnar. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að varpa ljósi á sýn leikskólabarna á 

einni leikskóladeild á kyngervi, hvernig hún kemur fram í samskiptum barnanna í leik og hvað 

þau hafa um kyngervi að segja. Tilgangur rannsóknarinnar var að opna augu leikskólakennara 

fyrir mikilvægi þess að skoða leik og samskipti barna í tengslum við umræðu og fræðslu um 

kynjajafnrétti og þeim möguleikum sem felast í hæfni barna til að tjá skoðanir sínar. Með því 

að skoða það sem börnin höfðu að segja er hægt að kortleggja hvar best sé að byrja á 

fræðslu um kynjajafnrétti. Rannsóknin byggðist á síðtímahugmyndum um þátttöku barna á 

jafnréttisgrundvelli. Áhersla var lögð á hæfni barna til að taka virkan þátt í samfélaginu en 

Jóhanna Einarsdóttir (2008) bendir á að börn séu sérfræðingar í eigin lífi og eiga að fá 

tækifæri til þess að taka virkan þátt í þekkingarsköpun. Lagt var upp með að svara tveimur 

rannsóknarspurningum en þær voru:  

• Hver er sýn leikskólabarna á einni leikskóladeild á kyngervi? 

• Hvernig birtist kyngervi í samskiptum leikskólabarna í leik á einni leikskóladeild? 

Fyrst verður fjallað um hvernig mótun kyngervis kom fram í samskiptum barnanna í leik auk 

þess sem sjónum verður beint að hæfni barna til að taka þátt í umræðum og ræða skoðanir 

sínar. Þá er rætt um þær kynímyndir sem mótað hafa skoðanir barnanna um það hvað það 

þýðir að vera telpa eða drengur. Síðast er fjallað um þá áhrifavalda sem virðast hafa haft 

áhrif á félagsmótun barnanna. Niðurstöðurnar gefa góða mynd af sjónarmiðum 

leikskólabarna, sem fædd eru árið 2012 og 2013, á kyngervi á einni deild í leikskóla og 

hvernig það kom fram í samskiptum þeirra í frjálsum leik og vali á leikfélögum. Áhrif 

kynímynda á sýn barnanna á kyngervi voru mikil og kom það skýrt fram í samtölum við 

börnin. Öll börnin sýndu þess merki að kyngervi væri að mótast og þau voru fullfær um að 

ræða hugmyndir sínar um málefnið.  

5.1 Sýn lituð kynímyndum 

Í rannsókninni var bæði horft og hlustað eftir sýn barnanna á kyngervi. Þeim var síðan gefið 

tækifæri til að ræða hugmyndir sínar um málefnið. Þau höfðu ýmislegt til málanna að leggja 

og sögðu frá sínum hugmyndum og rökfærslum. Browne (2004) og Þórdís Þórðardóttir (2012 

a,b,c) fjalla um mikilvægi þess að hlusta á það sem börn hafa að segja um kyngervi og að 

starfsfólk leikskóla opni augun fyrir því að hægt sé að eiga málefnalegar umræður við börn 

um jafnrétti kynjanna. Í niðurstöðum rannsóknarinnar mátti sjá hvernig kynímyndir lituðu 

sýn barnanna á kyngervi, sumar þeirra voru fastmótaðri en aðrar. Í samfélaginu, sem við 

búum í, er að finna fjöldann allan af kynjuðum hugmyndum um það hvað það þýðir að vera 
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telpa eða drengur og kona eða karl. Þegar staðalímyndir fjalla um mun kynjanna eru þær 

kallaðar kynímyndir. Þær fjalla oftar en ekki um það hvernig kynin eiga að líta út eða haga 

sér.  

Að vera telpa eða drengur 

Niðurstöður sýndu að börnin höfðu fastmótaðar skoðanir á því hvað það þýðir að vera telpa 

og drengur. Börnin voru fljót að svara spurningum er fjölluðu um útlit kynjanna og virtust 

svörin lituð af þeim fastmótuðu hugmyndum sem samfélagið kennir fólki frá unga aldri. 

Þessar hugmyndir eru litaðar kynímyndum. Niðurstöður sýndu að börnin höfðu skýrar 

hugmyndir um kyngervi og hvernig þær voru litaðar af kynímyndum samfélagsins. 

Samkvæmt Paechter (2007) hafa börn skýr mörk á milli þess sem er fyrir drengi og þess sem 

er fyrir telpur. Ástæðan er sú að kyngervi er á frumstigi mótunar og börn geta haldið að ef 

þau fari ekki eftir hugmyndum samfélagsins þá kunni að verða litið á þau sem hitt kynið. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýndu að þessar kynbundnu hugmyndir samfélagsins 

spegluðust í hugmyndum barnanna; hægt er að lýsa þeim sem línu í samfélaginu, mörk sem 

sjást vel, börnin vita af línunni og þeim finnst erfitt að horfa fram hjá henni. Börnunum í 

rannsókninni fannst erfitt að yfirstíga þessa hugsuðu línu og því reyndu þau að aðlaga sig að 

henni. Þeim fannst skrítið, óþægilegt eða fyndið þegar þeim var sýnt eitthvað eða þegar 

talað var um eitthvað sem stríddi gegn kynímyndum samfélagsins. Því má álykta að hægt sé 

að vinna gegn þessari togstreitu með markvissri umræðu um kynjajafnrétti þar sem áhersla 

sé lögð á að vinna gegn kynímyndum samfélagsins. 

Fyrst þegar rætt var við börnin voru þau fljót að svara og oftast voru svörin í samræmi við 

ríkjandi hugmyndir samfélagsins. Þegar þau höfðu verið spurð nánar út í viðfangsefnið, til 

dæmis hárgreiðslu eða liti, þá mátti oft sjá að börnin voru ekki alltaf sammála hugmyndum 

samfélagsins. Í niðurstöðum má sjá dæmi um slíkt þegar Ragnhildur réttlætti það að blár 

þyrfti ekki endilega að vera bara fyrir drengi með því að vísa í að hann sé líka í regnboganum. 

Þetta er í samræmi við niðurstöður Þórdísar Þórðardóttur (2012c) um að leikskólabörn, sem 

fá tækifæri til að ræða málin, séu fullfær um að draga fastmótaðar hugmyndir samfélagsins í 

efa. Í þessu samhengi er mikilvægt að leggja áherslu á að börnin þurfa að fá tækifæri og 

þurfa starfsmenn leikskóla að vera í stakk búnir til að ræða jafnrétti kynjanna á málefnalegan 

hátt. Áður en leikskólakennarar geta stýrt málefnalegri umræðu um jafnrétti kynjanna er 

mikilvægt að þeir hafi fengið tækifæri til þess að ígrunda eigin viðhorf til kynjajafnréttis og 

jafnvel rætt við aðra leikskólakennara um málefnið. Hugtök eins og kyngervi, kynímyndir og 

kynblinda gætu þurft að koma upp í þeirri ígrundun. 

Vert er að taka fram að þrátt fyrir að hvorki hafi verið rætt mikið né ýtarlega við börnin 

um störf karla og kvenna þá komu svörin varðandi það umræðuefni á óvart þar sem þau voru 
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í andstöðu við aðrar skoðanir barnanna varðandi kyngervi. Allt það sem rætt var um við 

börnin í rannsókninni var litað af þeim kynímyndum sem börnin höfðu lært af samfélaginu. 

Þegar kom að þessu viðfangsefni voru öll börnin, sem rætt var við, sammála um að það væri 

ekkert starf sem þau gætu ekki starfað við. Þau töldu að þau gætu orðið það sem þau langaði 

til þegar þau yrðu stór. Þessi samtöl báru þess merki að börnin hefðu upplifað eitthvað 

varðandi málefnið sem varð til þess að þau endurskoðuðu kynjaðar hugmyndir. Börnin 

töluðu strax um konur, sem sinntu lögreglustörfum, og drengi sem væru í fimleikum. Þetta er 

í samræmi það sem rætt var um hér að ofan um það hversu hæf börn eru til að tala um 

skoðanir sínar og móta þær eftir upplýstar umræður. Það er að vissu leyti sorglegt að búist 

hafi verið við annars konar svörum, svörum lituðum af kynímyndum. Öllum börnum á að 

finnast að þau geti starfað við það sem þau langar til en eiga ekki að hafa það á tilfinningunni 

að val þeirra sé kynbundið. 

Útlit kynjanna 

Niðurstöður sýndu augljósan mun á litavali milli kynjanna. Telpurnar klæddust oft bleiku en 

þær klæddust einnig mörgum öðrum litum. Drengirnir klæddust ekki neinum sérstökum lit 

en áberandi var að þeir voru aldrei í neinu bleiku eða neinu sem hægt var að segja að væri 

fyrir telpur. Þetta er í samræmi við umfjöllun Karniol (2011) en hún fjallar um kynímyndir um 

lit og hvernig þær geta haft áhrif á væntingar um útlit, hegðun og skoðanir kynjanna. Álykta 

má að munur á klæðaburði kynjanna geti haft áhrif á það hvernig börnum sé tekið í leikskóla, 

bæði af öðrum börnum og starfsfólki, í samræmi við kynímyndir samfélagsins. Drengur, sem 

veldi að klæðast bleiku, gæti verið talinn ganga gegn væntingum samfélagsins um hvernig 

drengir eiga að klæðast. Hann gæti þannig lent í að vera hvorki tekið inn í hópinn af hinum 

drengjunum né af telpunum. Svo virðist sem telpur geti klæðst hvaða lit sem er, ólíkt 

drengjunum. 

Í niðurstöðum kom fram að skoðanir barnanna á hárgreiðslu kynjanna voru skýrt 

afmarkaðar. Í þeirra huga var stutt hár strákahár og sítt hár stelpuhár þrátt fyrir að þau gætu 

ekki neitað að stundum væru telpur með stutt hár og stundum væru drengir með sítt hár. 

Sama var uppi á teningnum þegar kom að leikföngum. Þetta er í samræmi við umfjöllun 

Paechter (2007) um það hversu fastmótuð mörkin á milli kvenleika og karlmennsku eru á 

þessum aldri. Rætt var um þessi fastmótuðu mörk hér framar í kaflanum, í umfjölluninni um 

það að vera telpa eða drengur. Álykta má að kynjaðar hugmyndir samfélagsins um útlit og 

leikföng kynjanna séu fastmótaðar, dúkkur eru stelpudót og ofurhetjur eru strákadót. Þó að 

flokkunin flæktist á köflum, þar sem karlkyns dúkkur voru flokkaðar sem strákadót og 

kvenkyns ofurhetjur flokkaðar sem stelpudót, var samt sem áður skýrt að börnunum fannst 

yfirflokkurinn dúkkur enn þá stelpudót og yfirflokkurinn ofurhetjur ennþá strákadót. Segja 
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má að mörkin hafi fyrst komið í ljós í sýn barnanna á því hvað það þýðir að vera telpa eða 

drengur og síðan voru mörkin undirstrikuð í samskiptum og leik barnanna. 

Áhugavert er að skoða niðurstöður úr samtölum við börnin um klæðaburð nýbura. 

Kynjaðar hugmyndir samfélagsins um klæðnað nýbura voru fastmótaðar og öll börnin voru 

sammála um að klæða ætti telpur í kjóla, þegar þær fæddust, því annars myndu allir halda að 

hún væri drengur. Algengasta skoðunin var sú að kjóllinn ætti að vera bleikur en það virtist 

ekki skipta öllu máli á meðan telpan var í kjól. Ekki voru öll börnin sammála um í hvað ætti að 

klæða nýfædda drenginn en þau voru öll sammála um að hann mætti alls ekki fara í kjól því 

þá myndu allir halda að hann væri telpa. Börnin voru öll sammála um að drengir/karlmenn 

ættu ekki að vera í kjól en þau voru einnig sammála um að telpur/konur mættu vera í 

buxum, bol og jakka. Það má því álykta af niðurstöðum að auðveldara virðist vera að 

samþykkja konur sem klæðast strákafötum heldur en karla sem klæðast stelpufötum. Í 

samfélaginu, sem börnin búa í, klæðast konur buxum en karlar klæðast ekki kjól; börnin 

verða vitni að þessu í samfélaginu og svo virðist sem þau réttlæti þessar reglur. 

Ríkjandi karlmennska 

Í niðurstöðum mátti finna fleira en eitt dæmi um það þegar eitthvað, sem samkvæmt 

kynjuðum hugmyndum samfélagsins var fyrir telpur, var ekki við hæfi fyrir drengi, til dæmis 

bleiki liturinn eins og áður hefur komið fram. Hins vegar voru börnin mun sveigjanlegri þegar 

kom að bláum lit sem samkvæmt kynjuðum hugmyndum samfélagsins er fyrir drengi en 

telpurnar klæddust til dæmis oft bláum lit. Þegar þetta er skoðað má vel hugsa sér 

karlmennsku sem eitt blátt hólf og kvenleika sem eitt bleikt hólf. Í báðum hólfunum eru 

kynjaðar hugmyndir um liti, klæðaburð og leikföng, í hólfi kvenleikans gæti til dæmis verið 

bleikur, kjóll, dúkka og grátur (lýsir viðkvæmni). Það sem er áhugavert er að í hólfi 

karlmennskunnar er ekki endilega eitthvað sem talið er við hæfikarlmanna heldur frekar það 

sem ekki er við hæfi og skyldi engan undra: Í hólfi karlmennskunnar má ekkert vera sem talist 

getur kvenlegt.  

Í raun myndast þá þriðja hólfið sem er líka fyrir karlmennsku, þar er að finna bláan, 

buxur, ofurhetjur og styrk (andstæða gráts). Hólf kvenleikans hefur tengingu við seinna hólf 

karlmennskunnar þar sem það telst við hæfi að telpur klæðist bláu, séu í buxum, leiki sér 

með ofurhetjur og sýni styrk. Karlmennskan hefur hins vegar ekki aðgang að hólfi 

kvenleikans þar sem það telst ekki við hæfi að drengir klæðist bleiku, kjól, leiki sér með 

dúkkur eða gráti. Þeir sem eru í hólfi kvenleikans hafa þannig meiri möguleika en þeir sem 

eru í hólfi karlmennskunnar og þannig viðhelst kynbundið misrétti. Síðan má nefna dæmi 

eins og stutt og sítt hár sem virðast eiga greiðari aðgang á milli hólfanna og undantekningar 

eins og dúkkur sem teljast nógu karlmannlegar til að fá inngöngu í hólf karlmennskunnar. 
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Þetta er í samræmi við umfjöllun Connell (1987) um ríkjandi karlmennsku. Hún fjallar um það 

þegar ríkjandi viðhorf í samfélaginu verða til þess að staða karlmanna innan samfélagsins 

skaðast. Connell (1987) telur að karlmenn séu fastir í viðteknum hugmyndum um ríkjandi 

karlmennsku og að það takmarki möguleika þeirra í samfélaginu, til dæmis í vali á námi, 

störfum og útliti. Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má álykta að börnin fari oft eftir þeim 

kynbundnu hugmyndum samfélagsins sem flokka kynin niður í þessi svokölluðu hólf. Það 

getur svo, þegar fram í sækir, haft áhrif á það hvernig sjálfsmynd barnanna mótast áfram og 

kyngervisvitund. Það getur síðan haft áhrif á menntun, starfsval og fleira á lífsleiðinni. Það 

eru upplýsingar sem ekki má taka af léttúð. 

Að fara á móti straumnum 

Í samtölum við börnin kom ítrekað fram að börnin horfðu til þeirra sem þau litu upp til, til 

dæmis stóru systur og pabba, þegar þau reyndu að fóta sig í umræðu um kyngervi. 

Niðurstöður sýndu að þegar kynjaðar hugmyndir samfélagsins pössuðu ekki við útlit 

fjölskyldumeðlima þá reyndist erfitt fyrir börnin að sætta sig við hugmyndirnar. Paechter 

(2007) fjallar um áhrif félagsmótunar í samfélagi, þar sem börn læra af fjölskyldu, skólum og 

fjölmiðlum, á mótun kyngervis. Af niðurstöðum rannsóknarinnar má álykta að samfélagið allt 

geti haft áhrif á hugmyndir og nám barnanna. Sérstaklega virðist fjölskyldan vera stór þáttur í 

félagsmótun og þar af leiðandi mótun kyngervis. 

Ein telpa teiknaði mynd af pabba sínum í kjól og þegar farið var að ræða myndina á þeim 

nótum að hann myndi hugsanlega fara í kjólnum í vinnuna þá hlógu börnin. Þá varð telpan 

leið og bakkaði með hugmyndina um pabba sinn í kjól og sagði að pabbi hennar væri aldrei í 

kjól í alvöru, eins og hún væri hrædd um að börnin færu að hæða pabba hennar vegna 

kjólsins. Ein telpan átti bróður með sítt hár og henni var mikið í mun að koma því á framfæri 

að þó að hann væri með sítt hár þá héldi samt enginn að hann væri telpa. Arna notaði 

gagnrýna hugsun og dró kynjaða hugmynd samfélagsins í efa. Henni fannst að jakki væri fyrir 

drengi en reyndi að réttlæta að hann hlyti líka að vera fyrir telpur vegna þess að mamma 

hennar væri stundum í jakka. Þetta eru góð dæmi um hvernig hægt er að ræða við börn og fá 

þau til að vera gagnrýnin á þessar kynjuðu hugmyndir sem samfélagið matar ber á borð. 

Þegar rætt er við börnin er mikilvægt að styðja þau og hvetja þegar þau máta nýjar 

hugmyndir um kyngervi. Þegar nýjar hugmyndir mótast geta foreldrar og aðrir nákomnir 

barninu haft mikið um það að segja. Því geta ýmsar tilfinningar vaknað hjá barninu þegar 

umræðan á sér stað, eins og gerðist þegar Arna ræddi um pabba sinn í kjól. 

Í niðurstöðum kom fram að Vigdís sýndi oft annars konar viðhorf til kyngervis heldur en 

hin börnin. Hún talaði aldrei um jafn afdráttalausar kynímyndir eins og hin börnin og dró í efa 

hugmyndir hinna barnanna. Hugmyndir Vigdísar báru þess merki að hún hafði áður fengið 
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tækifæri til að ræða eða upplifa þessi mál á grundvelli jafnréttis. Það gæti til dæmis hafa 

gerst heima við. Þetta er gott dæmi um það hvernig skoðanir barna geta mótast ef þau fá 

tækifæri til að ræða kynjajafnrétti á sínum forsendum og fá þannig tækifæri til að fá nýja sýn 

á kyngervi. Þetta er einnig gott dæmi um hvað starfsfólk leikskóla getur áorkað ef það gefur 

börnum tækifæri til að taka þátt í umræðu um jafnrétti kynjanna. 

5.2 Samskipti í leik: Spegill samfélagsins 

Rannsóknin var gerð með börnum þar sem þau voru virkir þátttakendur í þekkingarsköpun. 

Niðurstöður sýndu með óyggjandi hætti að börn eru hæfir einstaklingar sem taka virkan þátt 

í leikskólasamfélaginu ásamt fullorðnum og öðrum börnum, þau gegna lykilhlutverki í eigin 

þroska og þar af leiðandi mótun kyngervis. Börnin höfðu öll mikinn áhuga á að verið væri að 

framkvæma rannsókn með þeim og sýndu að þeim fannst gaman að vinna að henni. Í 12. 

grein samnings Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins (18/1992) kemur fram að líta skuli 

á börn sem sjálfstæða einstaklinga með eigin réttindi og sjónarmið sem ber að virða.  

Leikur og kyngervi 

Í leikskólanum lærðu börnin í gegnum leik, þau höfðu mótaðar hugmyndir um staðalímyndir 

kynjanna sem endurspegluðust í samskiptum þeirra í leik, vali á leikfélögum og leikefni. Í 

niðurstöðum og í umræðum hér að framan má sjá hvernig kyngervi getur mótast af 

hugmyndum samfélagsins um kynin. Kyngervi og sjálfsmynd barnsins mótast hönd í hönd en 

Lillemyr (2009) bendir á að börn nota mestan tíma sinn í leik. Þau yfirfæra síðan hæfnina úr 

leiknum yfir á aðrar aðstæður, bæði í leik og á raunverulegar aðstæður í framtíðinni. Því þarf 

að byrja sem fyrst að vinna gegn kynjamisrétti. Í lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna 

og karla (2008) er kveðið á um að vinna skuli að kynjasamþættingu á öllum sviðum 

samfélagsins, þar með talið á leikskólum. Börn eiga að fara út í samfélag fullorðinna með 

sterka sjálfsmynd sem lituð er af jafnrétti kynjanna og vinna á markvisst að því markmiði. 

Þórdís Þórðardóttir (2012b) fjallar um efnivið, aðgengi og úrræði varðandi kynjasamþættingu 

í leikskólastarfi, hún telur að huga þurfi að öllum viðfangsefnum leikskóla með svokölluðum 

kynjagleraugum. Draga má þá ályktun að leikskólakennarar hafi tækifæri til þess að hafa áhrif 

á mótun kynímynda og hvernig þær birtast í leik; fyrst og fremst þarf að huga að efnivið, 

aðgengi og úrræðum og vinna gegn þeim kynímyndum sem þar leynast.  

Niðurstöður sýndu mismunandi hlutverkaleik kynjanna þar sem munur var á vali á 

leikefni og því hvernig leikurinn fór fram. Leikur drengjanna fór oftast fram í lokuðu herbergi, 

þeir voru á mikilli hreyfingu, notuðu lítið leikefni en notuðu líkamann í staðinn og voru oft í 

hlutverki ofurhetju. Hlutverkaleikur telpnanna fór fram á öllum svæðum deildarinnar, þær 

notuðu mismunandi leikefni, voru oft í heimilisleik, leikurinn var rólegri en drengjanna og 
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þær voru einnig á minni hreyfingu. Þetta er í samræmi við umfjöllun Ainu og Cameron (2011) 

og Francis (2010a) um mismunandi val kynjanna á leikefni. Í samfélaginu eru konur oft 

tengdar við heimilisstörf, vinnu með börnum, þær eru ljúfar og góðar. Karlmenn eru oft 

sterkir, vinna meira og eru valdameiri. Því má álykta að leikur barnanna á deildinni hafi verið 

spegill samfélagsins ,sem börnin búa í, þar sem sjá má þær staðalímyndir um kynin sem 

börnin læra af samfélaginu.  

Í ljósi þessarar umræðu er áhugavert að skoða þá staðreynd að í leikskólum á Íslandi 

vinna eingöngu 5,7% karlmenn (Hagstofa Íslands, 2017). Samkvæmt Aina og Cameron (2011) 

gegna leikskólakennarar mikilvægu hlutverki í uppbyggingu sjálfsmyndar barna. Álykta má að 

þetta hafi áhrif á þróun kyngervisvitundar barnanna og liti það jafnréttisuppeldi sem fram fer 

í leikskólum. Í leikskólanum starfaði enginn karlmaður og höfðu börnin því enga karlkyns 

fyrirmynd sem kennara við mótun sjálfsmyndar og kyngervisvitundar í leikskólanum. 

Telpurnar sóttu oftast í kvenkyns hlutverk eða jafnvel barns sem þarfnaðist umönnunar 

og umhyggju. Drengirnir voru hins vegar alltaf í karlkyns hlutverki og tóku ekki í mál að vera 

annað þegar stungið var upp á því við þá. Þessi skýru mörk drengjanna á karlkyns hlutverki 

eru í samræmi við umfjöllun Paechter (2007) en hún segir að á þessum aldri séu börn 

upptekin af því að aðskilja kynin. Drengir eru sérstaklega ákveðnir í því að aðskilja allt 

stelpulegt frá strákalegu. Þessi skýri aðskilnaður á milli kynjanna kom einnig fram í vali á 

leikfélögum og leikefni. Börnin léku sér oftast í hópi sama kyns; ef hópurinn var blandaður þá 

var annað kynið oftast í meirihluta. Lillemyr (2009) leggur áherslu á mikilvægi leikfélaga 

þegar skoða á og prófa samskipti. Það sem barnið gerir í félagi við önnur börn yfirfærir það 

síðar á aðrar aðstæður.  

Telpur, sem hafa leikið kvenkyns hlutverk eða önnur hlutverk sem veita öðrum umönnun 

eða umhyggju, geta hafa lært af samfélaginu að það eigi betur við konur að sinna heimilinu, 

elda matinn og sinna börnunum. Þær gætu einnig hafa lært að konur megi vera viðkvæmar, 

gráta og sýna tilfinningar. Þetta geta þær æft í leik og í sumum tilfellum er þetta það sem 

telpur fara með út í samfélagið seinna meir. Drengir, sem hafa leikið karlkyns hlutverk, æfa 

styrk og seiglu í sínum leik. Þeir læra að þeir eigi að vera sterkir og stórir, þeir eiga helst ekki 

að gráta eða sýna tilfinningar. Álykta má að börn, sem leika sér á þennan hátt, kynbundinn 

hátt, fari með þá reynslu út í samfélagið að það sé eðlilegt að munur sé á félagsmótun 

kynjanna. Þetta getur leitt til kynjamisréttis, til dæmis í launum kynjanna eða þeirri kynímynd 

að karlmenn eigi ekki að sýna tilfinningar.  

5.3 Kynjajafnrétti á stefnuskrá leikskóla 

Þegar litið er til niðurstaðna og horft til allra þeirra kynjuðu hugmynda sem börnin búa yfir, 

hvernig kyngervi kemur fram í leik þeirra og samskiptum, er auðveldara að skilja hvers vegna 
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staðan er eins og Eygló Árnadóttir (2010) lýsir. Hún segir frá kynjajafnrétti á Íslandi í 

lagalegum skilningi en raunveruleika þar sem finna má kynjaða verkaskiptingu, kynbundið 

náms- og starfsval og síðast en ekki síst óútskýrðan launamun kynjanna. Kynjaðar hugmyndir 

barnanna, sem litaðar eru kynímyndum samfélagsins, spegla raunveruleikann sem Eygló 

lýsir. Í vestrænu samfélagi 21. aldar virðist oft sem litið sé á konur sem óæðri og hvert sem 

litið er má sjá að konur hafa minni völd í samfélaginu en karlar og njóta ekki sömu virðingar. 

Það var þessi ritgerð Eyglóar sem var kveikjan að rannsókn þessari. Það er hreint ekki nóg að 

vera meðvitaður um mun kynjanna og hafa háleitar væntingar eins og lög landsins og 

aðalnámskrá leikskóla kveða á um (Lög um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 

10/2008; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  

Niðurstöður þessarar rannsóknar sýna að börnin voru fær um að gagnrýna kynímyndir 

samfélagsins og rökstyðja skoðun sína. Það sýnir hversu mikilvægt það er fyrir starfsfólk 

leikskóla að byrja umræðu og fræðslu um jafnrétti kynjanna með því að líta til kynjaðra 

hugmynda samfélagsins um kynin sem birtast í staðalímyndum. Eins og Eygló Árnadóttir 

(2010), Eygló Árnadóttir og Þorgerður Einarsdóttir (2010), Guðný S. Guðbjörnsdóttir og 

Þórdís Þórðardóttir (2016) og Þórdís Þórðardóttir (2005, 2012a,b,c) fjalla allar um er 

mikilvægt að kynjafræði verði stærri hluti af kennaranámi svo kennarar séu betur í stakk 

búnir til að takast á við þær áskoranir sem mæta þeim í starfi er varða jafnrétti kynjanna. 

Þannig væru þeir með betri verkfæri í höndunum til að takast á við áskorunina sem í því felst. 
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6 Lokaorð 

Niðurstöður rannsóknarinnar eru í samræmi við aðrar rannsóknir á því hversu sýn barna á 

kyngervi er litað af kynjuðum hugmyndum samfélagsins. Þessar hugmyndir koma fram í 

staðalímyndum um kynin. Börnin í rannsókninni undirstrikuðu það með þátttöku sinni hversu 

hæf leikskólabörn geta verið til að tjá skoðanir sínar, ræða þær á gagnrýninn hátt og draga 

þær í efa ef þau fá tækifæri til þess. Hugmyndir barnanna snerust að mestu leyti um útlit og 

hegðun kynjanna þar sem mestu máli skipti að drengir væru ekki í stelpulitnum bleikum og 

að telpur væru í kjól.  

Hægt er að draga þá ályktun út frá niðurstöðunum að mikilvægt sé fyrir starfsfólk 

leikskóla að grípa inn í þá félagsmótun, sem litast af staðalímyndum, og gefa börnum 

tækifæri til að fræðast um kynjajafnrétti. Vert er að huga einnig að því hversu vel 

leikskólakennarar eru í stakk búnir til að koma á laggirnar slíkri fræðslu en lengi hefur verið 

ýtt á stjórnvöld til að bæta meiri kynjafræðslu við kennaramenntun. Svo ekki sé minnst á þá 

staðreynd að á mörgum leikskólum hafa börn engar karlfyrirmyndir sem kennara. Það er trú 

rannsakanda að allt of oft séu augu kennara lokuð gagnvart mikilvægi fræðslu um 

kynjajafnrétti, hvort sem það er vegna vankunnáttu, kynblindu eða annarra þátta. Ég tel að 

fyrsta skrefið sé að átta sig á því að börnin hafa allt sem til þarf. Það er engin þörf á að mata 

börnin á ákveðnum upplýsingum heldur þarf að gefa þeim tækifæri til að vinna sjálf úr þeim 

upplýsingum sem samfélagið hefur nú þegar gefið þeim.  

Á meðan framkvæmd rannsóknarinnar fór fram gekk á ýmsu í samfélaginu. Til dæmis var 

haldin undankeppni Eurovision á RÚV, þar sást Ari Ólafsson gráta í beinni útsendingu að 

loknum flutningi sínum á laginu „Our choice“. Það leið ekki á löngu þar til samfélagið tók sig 

til á samfélagsmiðlum og úthúðaði þessum hæfileikaríka karlmanni sem kunni að syngja og 

sýna tilfinningar sínar. Það var líkt og að samfélagið gæti ekki samþykkt að það væri í lagi 

fyrir karlmann að gráta í beinni útsendingu. Það var samt ekkert mál fyrir ári síðan þegar 

Svala Björgvinsdóttir var í sömu stöðu, hún er nefnilega kvenmaður. Í kjölfarið kom 

myllumerkið #karlmennska fram á sjónarsviðið þar sem íslenskir karlmenn opnuðu sig 

varðandi kynbundnar hugmyndir samfélagsins um karlmennsku og hvernig það getur hamlað 

karlmönnum, til dæmis við að tjá tilfinningar sínar.  

Athafnir, sem eitt sinn voru sjálfsagðar eins og að fara að kaup föt á börnin,opnuðu augu 

mín fyrir því hversu mikil áhrif kynímyndir hafa á samfélagið allt. Alls staðar má sjá hvernig 

hlutum er skipt á kynbundinn hátt. Færa má rök fyrir því að ónauðsynlegt sé að flokka 

barnaföt annars vegar fyrir telpur og hins vegar fyrir drengi en samfélagið styður þessar 

kynímyndir og viðheldur þeim. Ég sat einnig jafnréttisfræðslu á tímabilinu, á vegum 

jafnréttisnefndar Kennarasambands Íslands. Nefndin hlaut styrk frá Mennta- og 
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menningarmálaráðuneytinu að andvirði 1,5 milljónum en styrkurinn var eyrnamerktur 

jafnréttisfræðslu í leikskólum. Boðið var upp á að fulltrúi nefndarinnar, Hanna Björg 

Vilhjálmsdóttir, héldi tveggja klukkustunda fyrirlestur um kynjajafnrétti. Hanna Björg, 

femínisti og kennari við Borgarholtsskóla, þar sem hún kennir kynjafræði sem valáfanga. Hún 

hefur þróað þennan áfanga lengi og vonast eftir að hann verði kenndur sem skylduáfangi í 

náinni framtíð.  

Fræðslan var haldin á vegum fræðslusviðs sveitarfélagsins Árborgar þar sem 

leikskólastarfsfólk fékk möguleika á að skrá sig. Það var sorglega lítill fjöldi starfsfólks sem 

mætti eða um tíu konur. Fyrirlesturinn var í miðri gagnaöflun og hafði gríðarlega mikið að 

segja fyrir mig þar sem ég fékk tækifæri til að ræða þær vangaveltur sem upp höfðu komið 

við skrif og gagnaöflun. Ég vona heitt og innilega að styrkur þessi, sem nefndin hlaut, nýtist 

vel og að starfsfólk leikskóla sjái hversu gott tækifæri þessi fræðsla er til að öðlast nýja sýn á 

kynjajafnrétti innan leikskólaveggjanna. Það er við hæfi að ljúka skrifum þessarar 

lokaritgerðar með orðum Hönnu Bjargar sem snertu mig djúpt og eiga svo sannarlega vel við 

hér og allir ættu að taka til sín og muna: „Ef við segjum ekkert þá erum við að samþykkja 

ríkjandi ástand.“ 
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Viðauki A: Viðtalsrammi 

• Hvernig eiga stelpur og strákar að: 

a. Líta út? 

b. Tala? 

c. Klæðast? 

d. Láta, leika? 

• Hvaða stelpur þekkið þið með stutt hár? 

• Hvaða stráka þekkið þið með stutt hár? 

a. Hvað er „stelpuhár“ og hvað er „strákahár“? 

b. Af hverju? 

• Hvernig klæðum við litlu börnin þegar þau fæðast? 

a. Af hverju? 

• En ef við gerum öfugt? 

• Hvað er „stelpudót“ og „strákadót“? 

a. Af hverju? 

b. Mega strákar ekki leika með „stelpudót“? 

c. Mega stelpur ekki leika með „strákadót“? 

• Hvernig störf geta konur unnið? En karlar? 

a. Af hverju? 

b. Eru til einhver störf sem konur geta ekki unnið? En karlar? 

c. Getið þið unnið við hvað sem er þegar þið verðið stór? 
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Viðauki Á: Fyrirspurn um rannsóknarleyfi í leikskóla 

Hveragerði, febrúar 2018. 

Fyrirspurn um rannsóknarleyfi í leikskóla 

Ég undirrituð er nemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og er að hefja rannsóknina: 

Kyngervi í samskiptum leikskólabarna sem er liður í lokaverkefni mínu til M.Ed.-gráðu. 

Leiðbeinandi minn er dr. Hrönn Pálmadóttir, lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Markmið rannsóknarinnar er að skoða samskipti barna í leik í þeim tilgangi að varpa ljósi á sýn 

barnanna á kyngervi. Vonast ég til að rannsóknin geti orðið framlag til að þróa starfshætti með 

börnum í leikskóla.  

Gerðar verða athuganir í leikaðstæðum þar sem ég mun notast við myndbandsupptökur og 

vettvangsnótur. Þegar myndbandsupptökum lýkur verða þær notaðar sem kveikja að 

samræðum við börnin um samskipti þeirra við önnur börn í leikskólanum. Þessi aðferð gerir 

börnum kleift að tjá sig um það sem gerist á upptökunum. Það er von mín að rannsókn þessi 

veiti innsýn í hugarheim barnanna um hvernig þau upplifa kyngervi, staðalímyndir og hvað þau 

hafa um það segja.  

Allur undirbúningur og fyrirkomulag rannsóknarinnar verður í náinni samvinnu við 

leikskólastjóra, deildarstjóra og börnin á deildunum. Ég mun ég leitast við að sem minnst truflun 

hljótist af veru minni þar.  

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og í úrvinnslu mun hvergi koma fram nafn leikskóla 

eða persónuupplýsingar samkvæmt 8. og 9. gr. laga um persónuvernd og persónuupplýsinga 

nr. 77/2000. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar (sjá fylgiskjal). Ég óska því hér 

með eftir leyfi til að gera athuganir á deildum í leikskóla þar sem 3–5 ára börn eru.  

Velkomið er að hafa samband við mig í síma eða í tölvupósti ef þörf er fyrir nánari upplýsingar.  

Virðingarfyllst, 

_________________________________ 

Signý Ósk Sigurjónsdóttir, sos32@hi.is 

Sími: 8496698 
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Viðauki B: Kynning á hugtakinu kyngervi 

Jafnréttisstofa skilgreinir kyngervi (e. gender) sem þá félagslegu þætti sem ákvarða hvort 

eitthvað sé kvenkyns hlutverk eða karlkyns hlutverk og hvernig einstaklingar læra þessa 

hegðun af samfélaginu. Kyngervi breytist með tímanum og er jafnframt breytanlegt milli 

menningarheima, jafnvel innan sumra menningarheima. Gott dæmi um kyngervi er 

hugmyndin um stelpuliti og strákaliti, þessi hugmynd er félagslega mótuð. Kyngervi er 

félagslegt hugtak sem styður þá staðhæfingu að hugmyndir okkar um kvenleika og 

karlmennsku eigi ekki eingöngu rætur sínar að rekja til líffræðilegra þátta.  

Hugtakið kyngervi er ekki það sama og kyn (e. sex) og mikilvægt er að það sé ljóst. Glasser 

og Smith (2008) halda því fram að oft vanti upp á skilgreiningu á hugtakinu kyngervi en oft 

virðist það fá sömu skilgreiningu og kyn. Einnig telja þeir að lesendur fræðilegra greina séu 

oft látnir geta í eyðurnar hvað varðar skilgreiningu á kyngervi en þá benda staðreyndir oft til 

þess að kyngervi þýði einfaldlega það sama og kyn. Francis (2010b) er þessu sammála en hún 

telur að ef halda eigi áfram að nota hugtakið kyngervi á áreiðanlega hátt sé nauðsynlegt að 

skilgreining þess sé ekki tengd líkamanum („see gender beyond the body“).  

Browne (2004) segir: „...equality is frequently understood to mean treating all children 

fairly by treating them the same.“ Hún segir kyngervi sé óviðráðanlega tengt öllu því sem við 

kemur okkur sjálfum. Ekkert barn upplifi lífið á sama hátt og að börn hafi öll ólíkar þarfir og 

þrár og upplifi mismunandi þrýsting til að samræmast vissu lífsmynstri. Hún telur að ekki sé 

hægt að skipta börnum niður í einsleita (e. homogeneous) hópa („telpur“ og „drengir“) 

heldur þurfi að taka til greina og virða muninn sem er á börnum. Þetta er sú skilgreining sem 

notuð verður í ritgerð þessari. 

Strax við fæðingu, jafnvel fyrr, hefst kynbundin félagsmótun þar sem okkur er kennt hvað 

teljist viðeigandi hegðun með tilliti til kyns. Alls staðar endurspeglast kynbundin viðhorf og 

hugmyndir samfélagsins sem segja okkur hvað sé stelpulegt og hvað strákalegt. Þessu 

kynbundnu viðhorf hafa áhrif á líf barna allt frá unga aldri, áhrif á það hvernig þau staðsetja 

sig í samfélaginu. Þessi viðhorf og félagsmótun geta haft þau áhrif að öðru kyninu er 

mismunað. Börn læra um kyngervi og þróa stöðu sína innan kyngervis í gegnum samskipti við 

aðra, í gegnum þá reynslu sem þau hafa af því að staðsetja sig innan samfélags og einnig af 

því hvernig þau eru eru staðsett af öðrum innan samfélags. Mikilvægt er að hlusta á það sem 

börnin hafa að segja um kyngervi, það veitir okkur innsýn inn í það hvernig skilningur þeirra á 

kyngervi þróast (Browne, 2004). 
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Viðauki D: Upplýst samþykki starfsfólks 

Upplýst samþykki starfsfólks 

Ég er nemandi í menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég er að 

hefja vinnu við rannsókn sem er liður í lokaverkefni mínu til M.Ed.-prófs. Verkefnið ber heitið: 

Kyngervi í samskiptum leikskólabarna. Leiðbeinandi minn er dr. Hrönn Pálmadóttir lektor við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að skoða samskipti barna í 

leik í þeim tilgangi að varpa ljósi á sýn barnanna á kyngervi.  

Gerðar verða athuganir í leikaðstæðum þar sem ég mun notast við myndbandsupptökur og 

vettvangsnótur. Þegar myndbandsupptökum lýkur verða þær notaðar sem kveikja að 

samræðum við börnin um samskipti þeirra við önnur börn í leikskólanum. Þessi aðferð gerir 

börnum kleift að tjá sig um það sem gerist á upptökunum. Það er von mín að rannsókn þessi 

veiti innsýn í hugarheim barnanna um hvernig þau upplifa kyngervi, staðalímyndir og hvað þau 

hafa um það segja.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. Leyfi hefur fengist frá bæjarstjóra 

Hveragerðis og leikskólastjóri hefur einnig veitt samþykki sitt fyrir því að rannsóknin fari fram í 

leikskólanum. Ég óska hér með eftir formlegu leyfi frá starfsfólki leikskólans til að framkvæma 

rannsóknina á deildinni ykkar. Ykkur er frjálst að neita þátttöku og/eða getið dregið þátttöku 

ykkar til baka hvenær sem er á rannsóknartímanum. Rannsakandi heitir fullum trúnaði við alla 

þátttakendur rannsóknarinnar, börn og kennara, og mun nota tilbúin nöfn á þá og leikskólann 

þegar það á við. Þeim gögnum, er safnað verður á rannsóknartímabilinu, eru eign rannsakanda 

sem hann eyðir að rannsókn lokinni.  

Ef þið samþykkið rannsóknina bið ég ykkur um að skrifa undir hér fyrir neðan.  

Með von um gott samstarf, Signý Ósk.  

Ég undirrituð/aður samþykki þátttöku mína í þessari rannsókn. Rannsakandi hefur upplýst mig 

um markmið rannsóknarinnar og hvað felst í þátttökunni. Mér er einnig ljóst að ég get neitað 

þátttöku og hætt henni hvenær sem er á meðan á rannsókninni stendur.  

 

_______________________________________ 

Dagsetning og undirskrift 
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Viðauki E: Upplýst samþykki foreldra 

Hveragerði, febrúar 2018. 
Til foreldra barna. 

Fyrirspurn um leyfi til athugunar á deildinni þar sem barnið dvelur 
 
Ég undirrituð er nemandi í menntunarfræði leikskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég er að hefja vinnu við rannsókn sem er liður í lokaverkefni mínu til M.Ed.-prófs. Verkefnið 

ber heitið: Kyngervi í samskiptum leikskólabarna. Leiðbeinandi minn er dr. Hrönn Pálmadóttir, 

lektor við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Markmið rannsóknarinnar er að skoða samskipti 

barna í leik í þeim tilgangi að varpa ljósi á sýn barnanna á kyngervi.  

Gerðar verða athuganir í leikaðstæðum þar sem ég mun notast við myndbandsupptökur og 

vettvangsnótur. Þegar myndbandsupptökum lýkur verða þær notaðar sem kveikja að 

samræðum við börnin um samskipti þeirra við önnur börn í leikskólanum. Þessi aðferð gerir 

börnum kleift að tjá sig um það sem gerist á upptökunum. Það er von mín að rannsókn þessi 

veiti innsýn í hugarheim barnanna um hvernig þau upplifa kyngervi, staðalímyndir og hvað þau 

hafa um það segja.  

Leyfi hefur fengist frá bæjarstjóra Hveragerðis og leikskólastjóri hefur einnig veitt samþykki sitt 

fyrir því að rannsóknin fari fram í leikskólanum. Allur undirbúningur og fyrirkomulag 

rannsóknarinnar verður í náinni samvinnu við leikskólastjóra, deildarstjóra og börnin á 

deildinni. Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og í úrvinnslu mun hvergi koma fram 

nafn leikskóla eða persónupplýsingar samkvæmt 8. og 9. gr. laga um persónuvernd og 

persónuupplýsingar nr. 77/2000. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Ég óska hér með eftir leyfi til að gera athuganir á deildinni þar sem barnið ykkar/þitt dvelur. Ef 

heimild er veitt fyrir því að gerðar séu athuganir á deildinni sem barnið dvelur vinsamlega 

undirritaðu leyfi þess efnis á bakhlið bréfsins. Heimilt er að afturkalla samþykkið hvenær sem 

er. Velkomið er að hafa samband við mig í síma eða í tölvupósti ef þörf er fyrir nánari 

upplýsingar.  

 

Virðingarfyllst, 

_________________________________ 

Signý Ósk Sigurjónsdóttir, sos32@hi.is 
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Ég undirrituð/undirritaður samþykki að gerðar séu athuganir, í tengslum við 

rannsóknina Kyngervi í samskiptum leikskólabarna, á 

deild________________________________.  

Ég hef verið upplýst/upplýstur um að gögnum fyrir rannsóknina verður safnað 
meðal annars með vettvangsathugunum og samtölum við börnin. Einnig er mér 
ljóst að mér er heimilt að afturkalla samþykkið hvenær sem er.  
Veiti hér með Signýju Ósk Sigurjónsdóttur leyfi til að gera athuganir á deildinni 
þar sem barnið mitt dvelur.  
 
Nafn foreldris/forráðamanns______________________________________  
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Viðauki F: Upplýst samþykki barna 

Upplýst samþykki 

Kæra leikskólabarn. 

Í háskólanum mínum er ég að gera rannsókn á leik barna. Þessi rannsókn er 

gerð til að fullorðið fólk geti betur skilið hvernig börn leika sér og geti hjálpað 

þeim að líða vel í leikskólanum sínum. Mig langar að vita hvernig þú leikur við 

vini þína og hvernig þið talið saman þegar þið eruð að leika ykkur. 

Til að fá þessar upplýsingar langar mig að fá að taka myndbandsupptökur af þér 

og vinum þínum þegar þið eruð að leika ykkur í leikskólanum ykkar. Svo ætla ég 

að sýna þér upptökurnar og við getum rætt um það sem er að gerast á þeim. 

Ef þig langar að vera með í rannsókninni minni þá getur þú sett stafinn þinn eða 

annað tákn hérna á blaðið. 

Kveðja, Signý. 

 

 

 


