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Nýt hesa vegleiðing at arbeiða við 
kyni og javnstøðu
Íblástrarvegleiðingin skal vera við til at svara spurninginum um, hvussu børn 
verða myndað sum kyn, og hvønn týdning barnagarðar hava í hesi tilgongd. 
Tað, vit skjóta upp í hesi vegleiðing, miðar eftir at kanna kynsligu mørkini í 
barnagarðinum. Mørk, sum millum annað koma til sjóndar, tá ið børn og vaksin 
viðurkenna børn sum virðiligar dreingir og virðiligar gentur og sostatt skikkað 
at vera við í barnagarðsmentanini. Spurningurin er, hvussu tað, vit vænta av 
gentum og dreingjum, kann fevna víðari, og hvussu tað annars kann vera.

Íblástrarvegleiðingin skal ikki svara, hvussu støðan er viðvíkjandi kyni og javn-
støðu í barnagarðinum. Hon skal skjóta upp, hvussu vit kunnu kanna, hvussu tað 
stendur til við kyni og javnstøðu í barnagørðum. Tað gerst við støði í ógvuliga 
vanligum mannagongdum, sum verða nýttar í mongum barnagørðum í sam-
bandi við námsætlanararbeiði: gerandissøgur.

Íblástrarvegleiðingin er sett saman av níggju gerandissøgum, sum hvør í sínum 
lag gevur eina mynd av, hvussu kyn verður myndað í barnagørðum. Okkara 
gerandissøgur minna um tær søgur, sum tit sjálv kunnu savna í tykkara egna 
barnagarði og hava sum støði undir tykkara tonkum um tykkara námsfrøði 
í verki. Hesar níggju gerandissøgur eru valdar við tí í hyggju at vísa, hvussu 
ymisliga kyn verður vovið inn í lívið á stovninum og í námsfrøði í verki.

Í sambandi við hvørja einstaka søgu hugsa vit um, hvat kynið hevur at siga fyri 
børnini og tey vaksnu, sum eru við í ymsu søgunum.

• Hvussu er kynið við til at siga, hvussu støðan er?
• Ger kynið, at børn verða avmarkað í sínum verumáta?
• Hvønn týdning hava námsfrøðingar og hini børnini í støðuni?
• Hvønn týdning hevur stovnurin?

Greiningarnar mynda hvør í sínum lagi samanlagt, hvussu arbeitt kann verða 
við gerandissøgum fyri at varnast kyn í barnagarðinum og gera sær sínar 
hugsanir um, hvussu virkað kann verða øðrvísi námsfrøðiliga. Gerandissøgur 
sum inngangur eru eisini tiknar fram, tí tær eru so lættar at flætta inn í arbeiðið 
við námsfrøðiligum námsætlanum, sum longu virka í barnagørðum. Arbeiðið 
við gerandissøgum kann verða hugsað sum fyrsta stig á leiðini til at hugsa 
kynsperspektivið inn í arbeiðið í barnagørðum. 

Formæli
Gentur spæla við dukkur, og dreingir 
spæla við bilar. Hetta er ein rættiliga 
vanligur hugburður, sum liggur djúpt í 
flestum okkum. 

Sum foreldur og vaksin gloyma vit ofta, 
hvussu stóra ávirkan okkara atburður 
og okkara fatan av kynsleiklutum hevur 
á børn. Vanligt geva vit dreingjum 
rós, tá teir eru raskir, og gentur fáa 
rós, tá tær eru fittar og penar. Hetta 
er sjálvandi eisini í lagi, men tað er 
týðandi, at vit minnast til, eisini at 
eggja gentum til at vera raskar og 
dreingjum at vera fittir og penir. 
Annars senda vit eitt signal um, at tað 
bert eru ávísir eginleikar hjá gentum 
ella dreingjum, sum vit seta prís uppá.

Frælsið hjá gentum og dreingjum 
at virka og mennast verður í sera 
stóran mun ávirkað av familju, vinum, 
fjølmiðlum, ansingarstovnum og 
frítíðarítrivum. Vit hava øll somul 
ábyrgdina av, at børn fáa somu 
møguleikar at velja hvør og hvussu 
tey skulu vera, og hvønn og hvat tey 
vilja spæla við. Tað er týðandi, at vit 
ikki frá barnsbeini skerja møguleikar-
nar hjá einum menniskja til at velja 
sína egnu lívsleið. Hetta gera vit meir 
og minni ótilvitað við at læra børnini 
upp í okkara tíðarbundnu hugsan um 
kynsleiklutir. 

Ynskja vit at fremja langskygdar 
broytingar, er neyðugt, at kunning og 
tilvitan um javnstøðu byrjar við børnu-
num. Hetta snýr seg ikki um, at gentur 
og dreingir skulu vera eins, men um 
at geva teimum møguleika at menna 
sínar førleikar óheft av kyni. 

Tað merkir, at tað er neyðugt at geva 
gentum og dreingjum atgongd til alla 
viftuna av upplivingum - og ikki bert 
helmingin. Tað fer at hava ávirkan 
bæði á teirra verandi lív og tey val, ið 
tey gera, tá ið tey sum vaksin skulu 
velja útbúgving, arbeiði og familjulív.

Tá børn sum smá byrja á stovni, er tað 
eitt týðandi stig í sosialu menningini 
hjá barninum. At stórur partur av 
degnum hjá børnum er millum nógv 
onnur, kann tá hava stóra ávirkan á, 
hvussu barnið hugsar um kynssam-
leikan. 

Her hava námsfrøðingar ein avgerandi 
leiklut og eina ábyrgd. Námsfrøðingar 
eru við til at menna barnið og harvið 
økja um møguleikan hjá barninum 
at velja tað lív og ta lívsleið, sum 
barnið ynskir. Við spæli venja børnini 
seg til vaksna lívið, og tískil er tað 
umráðandi, at tey fáa so fjølbroyttar 
valmøguleikar sum gjørligt. 

Gentur skulu tí eisini sleppa at spæla 
við bilar, og dreingir skulu eisini hava 
loyvi at gráta inn í millum.

Námsfrøðingar og onnur, ið arbeiða 
við børnum, kunnu nýta henda faldara 
sum íblástur. Faldarin gevur vegleiðing 
til, hvussu vit kunnu sleppa burtur frá 
siðbundnum hugsanum um leiklutir 
og førleikar hjá gentum og dreingjum.  
Avgerandi er, at vit taka útgangsstøði í 
hvørjum barni sær og geva tí rúmd at 
mennast.

Johan Dahl
Landsstýrismaður í javnstøðumálum 
2011-2015
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Hvørt evni hevur sama grundbygnað
1. Eina almenna innleiðslu um tað evnið, ið gerandissøgan snýr seg um
2. Ein gerandissøga ella báðar tvær
3. Hugleiðing, ið avdúkar, hvussu frásøgnin snýr seg um kyn
4. Uppskot um námsfrøðiligar javnstøðuhugsanir, orðaskifti og virksemi

Gerandissøgur
Gerandissøgur er námsfrøðiligt háttalag, ið verður nýtt til pedagogiska 
dokumentasjón. Í stuttum er háttalagið at fáa fatur á eyðkendum táttum í 
námsfrøðini, og hvussu børn læra ígjøgnum søgur, sum starvsfólkini sjálv gera. 
Við gerandissøgu skilst søga, ið lýsir innihaldið í námsfrøðini og gerðir, viðbrøgd 
og evni hjá barninum.

Hvat er ein góð søga?
Ein góð søga skal taka upp týðandi tættir í námsfrøðiligum vanum, og hon skal 
birta uppundir vandaliga at hugleiða og skifta orð um hesar vanar. Tað eru ikki 
sólskinssøgurnar, ið verða sagdar. Tann góða søgan kann eisini snúgva seg um 
eina óhepna støðu. Tað, sum í fyrstu atløgu kann tykjast vera ein vánalig støða, 
kann saktans vísa seg at slóða fyri einari góðari læru.

Eygleiðingar
Eygleitt kann verða á so mangan hátt. Tað kann vera luttakandi eygleiðing, sum 
merkir, at eygleitt og skrivað verður niður samstundis, sum ein er við í náms-
frøðiliga arbeiðinum saman við børnunum. Fyrimunurin við hesum háttalagnum 
er, at námsfrøðingurin longu í teirri støðuni fer at hugsa um tað, ið hann ella 
hon sær. Tað kann eisini vera ein námsfrøðingur, sum eygleiðir ein starvsfelaga, 
og hvussu viðkomandi arbeiðir. Fyrimunurin við einum eygleiðara, sum bara 
eygleiðir, er, at tann, ið er saman við børnunum, bara skal savna seg um tað, og 
eyðgleiðarin savnar seg um at eygleiða.

Hugleiðing
Gerandissøgan elvir til hugleiðingar, samrøður og endursagnir í starvsfólka-
bólkinum. Tað kann verða gjørt við hesum stuðulsspurningum: 

• Hví síggi eg hesa støðu?
• Hvat hevur tað við kyn at gera?
• Hvat lærir barnið í hesari støðuni?
• Kundi eg gjørt tað, at barnið lærdi okkurt annað um kyn?

Tá ið gerandissøgan er skrivað, ber til at lesa tekstin umaftur og umaftur. Tað 
fer at bera til at seta mótspurningar til søguna. Hevði til dømis borið til at sagt 
frá støðuni á øðrvísi hátt? Tað, ið sæst, og tað, ið verður gjørt í ávísari støðu, 
er knýtt at tí, vit í grundini halda. Eftir tí, vit í grundini halda, men sum ofta 
er ótilvitað, styrkja vit úttrykkið hjá barninum bæði til tað betra og tað verra. 
Tað, vit taka sum givið, hevur tí stórar avleiðingar fyri, hvat og hvussu barnið 
lærir. So setningurin er alsamt at verða meira tilvitandi um, hvat barnagarðurin 
ger, hvørjum royndum barnið er fyri, og hvørja læring tað fær, og hvørjir aðrir 
møguleikar eru til at stimbra ella virka ímóti hesi læring, alt eftir hvørji javn-
støðumál, tit hava sett tykkum fyri.

Hvussu varð íblástrarvegleiðingin til?
Gerandissøgurnar eru savnaðar í eygleiðingakanningum í trimum barnagørðum 
í Danmark. Háttaløgini í hesi kanning og úrslitini av henni kunnu lesast í 
støðisfrágreiðingini um kyn og javnstøðu í barnagørðum. Har verður víst til 
bókmentir, og har eru uppskot til lesnað.* 

*) Baggrundsrapport om køn- og ligestilling i børnehaven.  

Flere end to slags børn – en rapport om køn og ligestilling i børnehaven. DPU, Århus 2008.
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Lutir siga okkurt um kyn 
Lutir sum klæði, leiku, matkassar og tílíkt eru úr ávísum tilfari og ímynda okkurt. 
Lutir gera børn før fyri at gera eitthvørt og siga eitthvørt um, hvørji tey eru. 
Teir kunnu verða brúktir til at siga, um barnið er genta ella drongur. Tað kann 
beinleiðis verða sagt, at ein partur av nyttuni í lutunum er, at teir eru løddir 
við týdningi. Við okkara brúki gera vit vart við, at vit hoyra saman við øðrum 
menn iskjum, sum eru samd við okkum, og samstundis siga vit eisini, at vit skilja 
okkum frá hinum, sum hava aðra hugsan. Sumt av tí, ið kann verða markað í 
lutum, er munurin ímillum dreingir og gentur. Tað kann vera klæði og leiku, 
sum gera vart við, at barnið ikki bara er eitt barn, men eitt barn við einum kyni. 
Ein annar munur, ið børn kunnu gera vart við, tá ið tey fáast við lutir, er støðan 
mótvegis hinum kyninum, men eisini mótvegis sínum egna kyni. Og at enda 
eigur at verða tikið til viðgerðar, hvussu barnagarðurin stuðlar uppundir ella 
máar burtur munir, ið verða gjørdir, hvussu børn brúka lutir, tey hava heiman.

Gerandissøgur
Hárvoks
Dagurin er 13. desember, Lusiadagur í barnagarðinum. Veitslulag frá morgun-
stundini. Børnini eru í fínum klæðum. Summar gentur er í kjóla, sum sjáldan 
sæst í gerandisdegnum, tí hann riggar ikki at vera í undir kavadrakt. Nakrir 
dreingir seta sær hárið inni í baðirúminum. Mikkjal vísir teimum, hvussu teir 
skulu gera. Andrias hevur fingið eitt sindur av voksi í doddin, og Janus sigur, 
at hann skal hava hanareyk. Petur (sum er námsfrøðingur) sigur mær seinni, at 
Mikkjal hevur havt hárvoks við sær. Hann dugir at brúka tað, so tað sær heilt 

gott út. Vanliga høvdu tey ikki havt tað, tí tey smáu kundu funnið upp á at etið 
tað. Tað hugsa foreldrini ikki um, tá ið tey geva teimum tað við.

Børnini verða ílatin til Lusiugongu
Lea og Emma eru farnar í sínar egnu kjólar við blondum og gullbandi á. Tær hyggja 
í ein spegil og eru hugtiknar av teimum. Janus stillar seg undir liðini á teimum í 
standard kjólanum, ið hoyrir til barnagarðin. Lea sigur honum, at tær eru í sínum 
egnu kjólum, og at hann annars hevur eitt band um búkin. Uttan at blanda seg upp 
í hetta prátið sigur ein av námsfrøðingunum, at genturnar eru fínar í kjólunum, og 
ger vart við, at Emma er í sínum egna kjóla. Lea ger vart við, at tað er hon eisini. 

Hugleiðing
Tað serliga við veitsludegi, sum Lusia millum aðrar er, er, at barnagarðurin letur 
seg meira upp fyri heiminum uttan fyri stovnin enn vanligt er gerandisdagar. 
Gjørt verður eisini vart við kynið týðiligari enn vanligt. Børnini eru í serligum 
veitsluklæðum, genturnar eru í kjóla, og dreingirnir hava sett sær hárið. Fyrsta 
gerandissøgan vísir eisini, at barnagarðurin vanliga er ein rættiliga afturlatin 
heimur við sínum egnu reglum at virka eftir. Veitsluklæði og hárvoks eru 
undantøk, tí hetta kann órógva skipanina á stovninum, sum millum annað 
krevur, at trygdin hjá teimum smáu er raðfest fremst, og at gerandisdagurin 
við sínum føstu løtum úti á spæliplássinum skal bera til. Um veturin merkir tað 
millum annað, at børnini eru í kavadrakt.

Tað er vert at geva gætur, at Lusia hevur mist nakað av sínum siðbundna kynsinni -
haldi av kvinnuligum sakloysi, ið ber ljósið. Nú bera bæði gentur og dreingir 
ljósið. Barnagarðurin krevur ikki fyri at vera við, at børnini eru gentur. Kortini 
kemur kynið við í myndina, tí summar av gentunum eiga sínar egnu serliga flottu 
Lusiukjólar. Í støðuni brúka tær kjólarnar at gera vart við seg og sína støðu.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hví verður Janus ikki róstur fyri sín kjóla?
• Ber til at kalla kjólan fyri kyrtil?
• Hví verða genturnar ikki heldur róstar fyri sínar flottu stivlar?
• Minnast tit til at lata ein drong vera Lusiubrúður?
• Hevur Janus minni týdning í Lusiugongdini, tí hann ikki eigur flottan kjóla? 

Hvussu bert tú teg námsfrøðiliga at í teirri støðuni, ert tú hjástaddur/stødd?
• Er munur á, hvussu nógv verður gjørt vart við kynið á barninum í gerandis-

degnum og í veitslunum í barnagarðinum?
• Hvønn týdning hava praktisk viðurskifti fyri, um børnini kunnu gera vart við 

kynið ígjøgnum klæði og lutir, tey hava við sær? 

Lutir siGa okkurt um kyn
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Reglur kunnu leggja fót fyri 
javnstøðu
Nógvar av reglunum í barnagarðinum miða eftir at sleppa undan sosialum 
ósemjum. Hvør sær kunnu reglurnar vera skilagóðar. Men stundum, tá ið tær 
verða nýttar í verki, kunnu tær geva kyninum slagsíðu. Her fara vit at kanna 
tvær ógvuliga almennar reglur, sum onkursvegna eru í øllum barnagørðum. 
Onnur er inklusjónsreglan. Hon merkir, at vil onkur sleppa uppí, verður tað ikki 
noktað, tí pláss skal vera fyri øllum. Børnini finna ofta aðrar mátar, so tey kortini 
sjálv sleppa at gera av, hvørjum tey verða saman við uttan beinleiðis at bróta 
regluna. Til dømis kann reglan verða brúkt í verki soleiðis: “Tú kanst sleppa at 
vera við, men so skalt tú vera hundur.”

Inklusjónsreglan virkar ofta saman við einari eksklusiónsreglu, sum gevur 
børnum ræði á einum plássi ella einum amboði eina løtu, uttan at onnur skulu 
blanda seg. Reglan nøktar tørvin hjá børnum at vera í friði fyri seg sjálv ella 
nøkur fá í senn og verjir eisini tað virksemi, sum børnini takast við, so tey sleppa 
at vera í friði eina løtu.

Men reglur geva samstundis høvi á ymsan hátt at taka ræði yvir øðrum og skapa 
ójavnar. Fyri at gáa um tað er neyðugt at síggja, hvussu reglur í royndum verða 
brúktar. Her eru nøkur dømi um, hvussu børn brúka reglur á ein hátt, sum 
hevur týdning fyri, hvussu dreingir og gentur sleppa framat í barnagarðinum. 

Gerandissøga
Púturúmið
Fríðrikur og Jóannes hava stakkað pútur í smølu gongini fyri dyrnar inn í 
púturúmið. Tvær gentur royna at sleppa inn og siga, at tær vilja sleppa at spæla 
sirkus, og at tær hava sirkusatgongumerki við. Fríðrikur sigur tvørt nei og biður 
tær leggja atgongumerkini uttanfyri. Lisa og Karin, sum hava brúkt tíð at tekna 
og klippa, gera, sum tær verða bidnar. Seinni eydnast teimum at klíva upp um 
forðingina. Har hitta tær Fríðrik, sum rópar: “Tit skulu ikki vera her!”

Ein av námsfrøðingunum hugleiðir seinni um støðuna og sigur: “Jú, men teir 
hava rætt til at siga, um teir vilja hava fleiri inn í rúmið. Børnini hava eisini lært 
at skilja nei sum nei og ikki endurtaka tað.”

Hugleiðing
Genturnar góðtaka við brestin, at tær sleppa ikki inn í púturúmið við sirkus-
atgongumerkjunum. Og tær lata sær lynda, at Fríðrikur mutar ímóti. Tað er 
undranarvert, hvaðan Fríðrikur og hin drongurin fáa sín myndugleika. Hví látast 
tær bara ikki um vón? Hann er bara 4 ár, og Lisa og Karin eru 5. 

Reglan um, at børn skulu hava sítt fría 
spæl og ikki altíð vera sosial og altíð 
hava onnur við, vinnur á vansanum við 
regluni, sum er: at tað verður loyvt at 
útihýsa øðrum.

Gerandissøga
innrás í púturúmið
Fríðrikur steðgar tveimum gentum, 
sum vilja sleppa inn í púturúmið við 
grundgevingini: “Tit kunnu ikki vera 
her, tí vit skulu spæla sirkus.” Hann 
ger vart við, honum so líkt, at rúmið 
er ikki einum og hvørjum opið. Løtu 
seinni koma genturnar aftur við einum 
vaksnum, sum sigur, at tað letur til, at 
onnur kunnu eisini vera í rúminum, 
uttan at tað órógvar sirkusspælið. Tað 
kvøttir ikki úr Fríðriki og Jóannesi. 
Teir standa stillir og hyggja, meðan 
genturnar koma inn, fara aftur til tað, teir takast við, og tann vaksni fer. 

Tá ið alment verður talað um javnstøðu- og kynsperspektiv í námsfrøðiligum 
arbeiði, er skilagott at nágreina barnagarðsreglurnar. Reglurnar í sjálvum sær 
hava sjálvandi síni skilagóðu enda mál, men tað kann vera, at soleiðis, sum 
børn brúka reglurnar, verður úrslitið tað øvuta. Tað er ikki reglan í sjálvari 
sær, ið er trupulleikin, men soleiðis, hon verður nýtt í verki, sum kann vera til 
fyrimunar fyri annað kynið í barnagarðinum. Tað kann til dømis vera neyðugt 
at blanda seg, eru dreingirnir altíð fyrstir inn í púturúmið og síðan brúka 
eksklusjónsregluna at útihýsa gentum og smærri dreingjum.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvussu umsita ymsir bólkar púturúmið?
• Umsita gentur og dreingir tað á sama hátt?
• Eru onnur rúm, har dreingir útihýsa gentum – ella øvut?
• Hvussu kunnu tit blanda tykkum, tá ið børn tulka reglurnar soleiðis, at 

møguleikarnir hjá øðrum kyninum heilt greitt verða skerdir?

rEGLur kunnu LEGGja fót fyri javnstøðu



12 13

Nær kanst tú hamra á einum  
verkstaði?
Rúm og innrætting í barngarði skapa treytirnar fyri samveru, tí alt er innrættað 
við ávísum uppgávum, virksemi og fundum í huga. Tey krevja ikki ávísa nýtslu, 
men tey gera ymist meiri og minni viðkomandi og rætt. Summi rúm eru skipað 
soleiðis, at ógvuliga avmarkað er, hvat kann fara fram í teimum. Onnur rúm 
eru meira ómarkað og geva bæði børnum og vaksnum betri møguleikar at lýsa 
tað sosiala virksemið, sum kann vera í teimum. Køkurin í barnagarðinum sigur 
t.d. týðiliga, hvat kann fara fram í honum. Í einum rúmi, har ymist virksemi er 
sam stundis, til dømis í stovunum í dagsstovni, er ikki so eyðsýnt, hvat ið hóvar 
betur enn annað. Tey, sum eru hjástødd, mugu tí meta um, hvat ein støða kann 
rúma. Tey skulu sjálv siga, nær farið verður um mark við ávísum atburði. Tað merkir 
kortini ikki, at krøvini eru minni til hvørt einstakt barn. Tvørurímóti stendur hetta 
til hvønn einstakan at fata, hvat virksemi er virðismett og viðkomandi. Her er ein 
gerandissøga, sum vísir, hvussu ein støða verður lýst soleiðis, at hon útihýsir einum 
ávísum atburði (larmi). Frásøgnin lýsir eisini, hvussu tingast kann verða um støður, 
og hvussu mannlig og kvinnulig virði eru við, og hvussu tey virka.

Gerandissøga
Bjørg (námsfrøðingur) er farin inn á verkstaðin at pakka jólagávur saman við 
nøkrum børnum ein av døgunum fyri jól. Mikkjal (4) hamrar á ein trækassa við 
einum plasthamara. Bjørg biður hann gevast. Mikkjal mutar eitt sindur ímóti. 
“Pætur (námsfrøðingur) sigur, at eg skal.” Men hann gevst kortini. So kemur 
Nikolina (4) inn á verkstaðin, og Bjørg sigur: “Sum tú er fín! Hevur tú fingið 
nýggj klæði? Hygg, sokkar við glitri!” Tá ið Mikkjal er liðugur at prýða eskjuna 
við brennaranum, tekur hann aftur hamaran í hondina og dukar skjótt á allar 
síðurnar. Hann veit væl, at Bjørg fer at steðga honum. Og tað ger hon eisini. 
Mikkjal sigur síðan krevjandi: “Eg vil hava hana pakkaða inn.”

Hugleiðing
Gerðirnar hjá Mikkjali eru fullkomiliga í samsvari við vanligan atburð á verk-
staðnum. Kortini er støðan skeiv, tí Bjørg hevur lýst støðuna at vera eina aðra. 
Tað nyttar einki at vísa til, hvussu rúmið vanliga verður brúkt, soleiðis sum helst 
hevur verið gjørt undir Pætursa leiðslu ein annan dag. Tá ið tað ikki er í Mikkjal-
sa makt at broyta týdningin, fer hann í staðin at kroysta Bjørg í ein siðbundnan 
kvinnuleikpart sum tænastuveitara. Tulkað á tann hátt lýsir tilburðargongdin ein 
dyst um at allýsa týdningin, verkstaðurin hevur sum rúm, har mannfólkavirk-
semi er, ella virksemi, knýtt at konufólkum, er. Bjørg lýsir støðuna á ein heilt 

ávísan hátt, sum ger, at onkur atburður verður góðkendur og annar ikki. Mikkjal 
mutar ímóti henni, men ger tað á ein hátt, sum ikki beinleiðis bjóðar henni av. 
Tað kann verða kallað tillaging í øðrum lagi. Hann er á sín hátt ímóti regluni, ið 
støðan krevur, um ikki at duka á kassan, men kortini vísir henda gerð, at hann á 
sín hátt góðtekur regluna heldur enn at seta seg upp ímóti.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Kundu fólkini havt gjørt annað í gerandissøguni? 
• Kundi Nikolina verið eggjað til at larma?
• Kundi Bjørg havt róst Mikkjalsa útsjónd?
• Kundi Bjørg bæði havt góðtikið hamaran og útsjóndina?
• Er alment nakar munur á tykkara máta at brúka rúmini og at lýsa støðurnar í 

tykkara barnagarði? 
• Hvussu kundu børn og vaksin saman lýst rúmið – beint her og nú – á ein  

hátt, ið letur bæði kyn sleppa at gera sítt?

nær kanst tú Hamra á Einum vErkstaði?
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Kynið stýrir tí fría spælinum
Frítt spæl er ógvuliga týðandi í barnagarðssiðvenju. Tað er grundað á eina 
humanistiska búgvingarfyrimynd, sum hevur sum mál, at barnið mennir 
seg sjálvt. Kortini er tað eisini uppgávan hjá barnagarðinum at læra børnini, 
hvussu tey skulu bera seg at í tí almenninum, sum er á stovninum. Hesar báðar 
búgvingar uppgávurnar seta ofta starvsfólkini í tvístøðu, tí nær skal barnið sjálvt 
gera av, og nær eigur henda aðalregla at víkja fyri øðrum atlitum, sum tey 
vaksnu halda vera týdningarmikil.

Henda tvístøða dagar eisini undan í arbeiðinum við kyni og javnstøðu. Hon 
kemur til sjóndar á tann hátt, at mátin, sum tey vaksnu stýra, ávirkar, hvør ið 
spælir saman. Tá ið børnini spæla frítt, hava dreingir hug at trunkast saman og 
genturnar eisini í sínum lagi. Tá ið vaksin seta virksemi í gongd, eru vanliga 
bæði kynini við.

Tað er vert at geva sær far um, at børn í fríum spæli mest spæla í kynsbýttum 
bólkum. Ein frágreiðing kann vera, at tá ið starvsfólkið skjýtur eitthvørt virk-
semi upp, velja børn eftir áhuga í tí, ið verður gjørt, óheft av kyninum. Í fría 
spælinum, tá ið eingi krøv frammanundan eru at vera við, kemur kynið fram og 
hevur ógvuliga stóran týdning fyri, hvussu valt verður. Í teimum førum er líkt 
til, at børn fyrst velja hvønn annan, og síðan fara tey at gera okkurt. Innhaldið 
í frælsa leikinum tykist ofta at vera merkt av, um dreingir ella gentur spæla 
saman.

Gerandissøgur
frælsur leikur á spæliplássinum
Børnini verða latin út á spæliplássið eftir matarsteðgin. Tey skulu vera úti ásetta 
løtu, tí nóg mikið av starvsfólki er ikki til, at tey kunnu darta út og inn. Stóru 
børnini súkkla á sínum egnu súkklum. Tey súkkla millum sandkassar og leiku. 
Ein av teimum stóru gentunum, Olivia, skipar leikin. Hon býtir út heiðursmerki 
til hini – gull, silvur og bronsu. Hinir súkklararnir eru gentur, men ein einstakur 
drongur er við. Vanliga er spæliplássið býtt ímillum dreingjabólk við reiggjuna 
og bóltvøllin í øðrum endanum og gentubólk yviri við spælihúsið í hinum 
endan um. Ein einstøk genta spælir við dreingirnar. Hon berjist við teir.

stólaspæl
Stóru børnini spæla stólaspæl. Bjarni (námsfrøðingur) stílar fyri. Tey skulu 
upp á mottur, og ein restar í. Bæði dreingir og gentur eru ovurfegin. Lisa 
(námsfrøðing ur) hjálpir Raphael, sum ofta hevur ilt við at fáa samband við 
onnur børn, tí hann dugir ikki málið, inn í spælið. Bjarni sigur: “Hann kann ikki 
sleppa at vera við.” Lisa hevur longu givið honum pláss og skjýtur upp, at hon 
gongur saman við honum. Tey bæði eru ovfarin, tá ið tey síggja, at Raphael 
dugir so væl. Tey størstu koma sum heild langt í spælinum. Teir báðir seinastu 

kappingarneytarnir eru Andrass 
og Torkil. Børnini seta í at rópa: 
Andrass, Andrass, Andrass! “Nei, 
gevist við hasum,“ rópar Bjarni. 
Teir eru báðir líka skjótir, og at 
enda verða báðir kosnir vinnarar.

Hugleiðing
Kynið er altíð uppií. Tað hvørv-
ur ikki, hóast børnini fáa fríar 
karmar. Tvørturímóti tykist tað 
sum, at kynið hevur minni at siga 
í væl skipaðum virksemi sum 
stólaspæli. Tí kann tað, at eingin 
stýring er, verða sæð sum nakað, 
ið setur fortreytir fyri samveruna 
hjá børnunum. Bera vit frælsa 
virksemið, soleiðis sum tað er 
á spæliplássinum, saman við 
virksemi, ið vaksin stíla fyri, sum 
til dømis stólaspæl og stoppdans, 
eru námsfrøðiligir møguleikar í 
báðum. Sæð í einum kynssaman-
hangi kann fyriskipaða virksemið bøta um nakrar av teimum skeivu táttunum 
í fría spælinum, nevniliga tað eirindaleysa frávalið, sum við hvørt er. Tað kann 
stuðla børnum, ið illa sleppa upp í part í tí kynsbundna felagsskapin um, tí her 
sleppa tey at vera við og sjálv skilja, at tey duga. Gjøgnum skipað virksemi kann 
ein verða sædd/ur sum stoppdansari ella sum teknari heldur enn málsliga ella 
sosialt veik/ur.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Nær halda tit, at kynið skal hava loyvi at stíla fyri virkseminum og ikki minst 

hava høvi at vera við?
• Eru støður, tá ið tit halda, at tað kynssundurbýti, sum av sær sjálvum hendir, 

ikki er gott?
• Eru støður, tá ið annaðhvørt gentur ella dreingir ikki fáa upplivingar ella 

avbjóðingar, sum tey eisini hava rætt til?
• Á hvønn hátt kundu tit givið børnunum íblástur í fría spælinum at spæla 

tvørtur um kynsmørk?

kynið stýrir tÍ frÍa spæLinum
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Tíma gentur at sparka bólt?
Aðalreglan er, at alt virksemi í barnagarðinum er tilboð til øll. Men sama 
virksemi lokkar ikki eins nógvar dreingir og gentur, so hóast virksemið er ætlað 
øllum, eru tað bara nøkur børn, sum í royndum fáa gagn av tí. Ikki er neyðugt 
at gera tað til nakran trupulleika, um onnur tilboð eisini eru. Ei heldur at børn 
ikki eru við í tílíkum, tey ikki tíma at fáast við. Men í summum førum fata hvørki 
børn ella vaksin tað sum eitt tilboð, ið geldur fyri bæði dreingir og gentur.

Sumt virksemi er kynsmarkað frammanundan. Tey tala serliga til annaðhvørt 
gentur ella dreingir. Fótbóltur er eitt dømi um virksemi, sum er mannfólka-
mentan. Tá ið fótbóltur verður spældur í barnagarðinum, halda dreingirnir tað 
vera sjálvsagt, at tilboðið er teirra, og genturnar halda ikki av sær sjálvum, at 
tilboðið er ætlað teimum. Á sama hátt kann skapandi spæl í royndum vera ætlað 
gentum, tí virksemið er í dukkurúminum, sum meginpartin av tíðini er fult av 
gentum. Latið okkum nú hyggja at tveimum mátum at fara undir fótbóltin.

Gerandissøgur
“Nú komi eg, dreingir”
Heiðrikkur (námsfrøðingur) er á veg út á spæliplássið í drakt og húgvu. Hann 
fer út um dyrnar við orðunum: “Nú komi eg, dreingir. Hvar er bólturin? Farið 
eftir bóltinum. Hvar eru málini? Setið málini upp.” Fyrst mannar hann tvey lið 
við trimum dreingjum í hvørjum. Teir spæla upp í tvey. Tá ið liðini verða býtt, vil 
Torkil vera við Andrassi, tann størsti drongurin og tann, ið dugir best at sparka. 
Tað kann hann ikki, tí so verður ov ójavnt. Skitt, sigur Torkil. Tá ið liðini aftur 
verða býtt, vil Alma vera saman við Heindrikki. Tey eru so eitt lið. Alma stendur í 
málinum og Heindrikkur er á vøllinum.

Hondina niður á herðarnar
Námsfrøðingurin Marjun spyr, hvør vil sleppa við inn á vøllin. Nakrir dreingir 
eru beinan vegin til reiðar. Marjun sær, at eingin genta er við og fer miðvísari 
til verka. Hon leggur hondina niður á herðarnar á Karini og spyr hana, um hon 
hevur hug at spæla fótbólt. Somuleiðis spyr hon hinar genturnar. Inga sigur 
eisini ja, og tíggju børn fara á vøllin. Magnus er í málinum. Spælið byrjar, og 
Marjun eggjar teimum øllum: “Gott. Kom so.” Børnini renna eftir bóltinum við 
góðum huga og sparka so langt, tey orka.

Hugleiðing
Tað er eyðsýnt, at fótbóltur kann vera so mangt. Teir báðir námsfrøðingarnir 
leggja dent á ymsar møguleikar í fótbóltinum. Í fyrra førinum verður dentur 
lagdur á kapping. Heiðrikkur er sjálvur við á øðrum liðinum, og miðvíst verður 
spælt, so teir fáa mál. Tað hevur ikki týdning hjá tí vaksna at vera á tí liðinum, ið 
vinnur. Heiðrikkur letur sítt lið tapa. Tað ræður meira um at lata mótstøðuliðið 
sleppa framat enn at vísa, hvør ið ræður. Á tann hátt vísir námsfrøðingurin, at 
virðið í fótbólti er spælið og ikki bara úrslitið. Vanliga eru tað dreingir, ið verða 
hildnir framat í fótbólti í hesari søguni. Nakrar einstakar gentur seta seg upp 
ímóti at verða útihýstar og sleppa upp í part. Í hinari søguni gáar Marjun um, 
at bara dreingir eru við. Tað heldur hon ikki vera natúrligt, og at tað kann vera 
øðrvísi. Hon setur sær tað námsfrøðiligt málið, at bæði gentur og dreingir skulu 
røra seg.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvussu verður námsfrøðiligt virksemi lagt til rættis soleiðis, at bæði gentur  

og dreingir fáa møguleika at røra seg?
• Hvussu verða tey boðin við í ymist virksemi?
• Hvat verður gjørt, um skeivleiki altíð er millum tey, ið melda seg?
• Hvussu fer virksemið fram soleiðis, at tað bæði talar til gentur og dreingir?
• Heldur virksemið summum børnum meiri til?

tÍma GEntur at sparka bóLt?
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Dukkukrókur til gentur?
Barnagarðurin er eitt alment pláss, sum er har, áðrenn børnini koma hagar, 
og verður standandi, eftir at tey eru farin. Plassið ber dám av nýggjum og 
eldri fatanum av, hvat ið kann henda har. Tað hevur avleiðingar fyri virksemi, 
leikpartar og samveru. Pláss siga frá, soleiðis sum tey eru skipað, hvør hevur 
atgongd, hvat virksemi kann vera har, og hvussu fólk kunnu bera seg at har.

Børn og vaksin verða leidd eftir ávísum rásum ígjøgnum stovnin og fara út 
í rúm, gongir, stovur, støðir og spælideplar. Onkustaðni hoyrir tú heima, 
aðrastaðni ikki. Býtið er ofta soleiðis, at eingin varnast tað, og starvsfólkið hevur 
ikki fyri neyðini at stýra gongdini. Tað er vorðið ein inngrógvin partur av lívi og 
stevi í barnagarðinum. 

Barnið lærir at vera í heiminum á ávísan hátt. Ganga dreingir og gentur eftir 
ymiskum rásum og fyri tað mesta eru í hvør sínum rúmum, fær tað ávirkan 
á tær royndir, tey fáa við at vera ymisk kyn. Tað, ið dreingir og gentur læra 
í dukkukrókinum og í púturúminum, evnar teirra fatan av, hvørji tey eru og 
kunnu verða.

Gerandissøga
dukkurúmið
Dukkurúmið er týðiliga kynsmarkað, fyri ein part við navninum og fyri ein part, 
tí at lutirnir hoyra til ein vanligan gentuheim: kjólar at pynta seg í, dukkur og 
útgerð og búnýti, ið hoyra til køkin, komfýrar, bakkar og koppastell. Rúmið 
brúka gentur fyri tað mesta til skapandi spæl og pynti-spøl. Námsfrøðiliga 
verður rúmið umsitið sum eitt tilboð, sum fyrst og fremst er ætlað gentum, 
hóast dreingjum ikki er bannað at koma hagar. Marin (námsfrøðingur) sigur, 
at tað er tí, at so nógv leiku eru har: “Dreingir duga ikki at halda skil á hesum 
øllum. Teir órudda alt, og vit tíma ikki at rudda eftir teimum.”

Hugleiðing
At alt verður óruddað og síðan tikið upp, møðir starvsfólkið. Námsfrøðingur 
umsitur tí rúmið við tí í hyggju at sleppa undan óneyðugum hurlivasa í dukku-
rúminum. Hetta skilvísi, sum ikki er ringt at skilja, hevur kortini ta kynspolitisku 
fylgju, at rúmið í royndum bara verður til annað kynið. Væntað verður nevniliga 
av dreingjum, at teir órudda og fáa ikki sitið stillir. Men summir dreingir kunnu 
finna útav at vera í dukkurúminum. Teir verða flokkaðir sum eitt serligt dreingja-
slag, “stillir dreingir.”

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvørji rúm í barnagarðinum tala serliga til gentur og hvørji til dreingir?
• Hvat fáa børnini av sær sjálvum burtur úr hesum rúmum?
• Hvørji rúm tala til bæði kyn – bæði inni, úti og á túrum?
• Hvat fáa børnini burtur úr hesum rúmum?
• Hvussu verða rúmini umsitin – hvør sleppur inn, og hvør er grundgevingin?
• Kundu tit gjørt tað øðrvísi og givið báðum kynum sansaupplivingar og 

royndir?
• Sett innbúgvið soleiðis, at tað talaði til bæði kyn og hevði gørt tað lættari 

at fingið annað burturúr enn tað, ið kynsmarkaðu rúmini leggja upp til?
• Sett tíð av til útihýsta kynið í rúminum?
• Lært dreingirnar at taka upp eftir seg og genturnar at órudda?

Dukkukrókur tiL GEntur?
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Dreingir spæla Pippi Langsokkur
Í lívinum hjá børnunum eru foreldur, námsfrøðingar og onnur, ið eru saman við 
børnunum, natúrligar og týðandi fyrimyndir. Í barnanna sosiala lívi í barnagarð in-
um verður tað eisini heilt greitt, hvussu fyrimyndir úr vælumtóktum søgum eisini 
gera av, hvørjar leikpartar børn fáa sær. Børnini skapa sær eina støðu í spølum og 
í tí sosiala lívinum sum heild við at halla seg at einum kendum samleika.

Nógvar ymiskar fyrimyndir geva børnum eitt úrval av møguleikum at finna sín 
egna samleika í felagsskapinum og at knýta nýggj sambond. Kortini snúgva 
allar fyrimyndir sær ikki til øll børn. Ofta er tað kynið, ið avmarkar, hvør kann 
yvirtaka samleika og eginleikar hjá einum ávísum figuri.

Gerandissøga
superman
Í stuttari samrøðu ímillum eygleiðaran og Hallgerð spyr eygleiðarin Hallgerð, 
um hon við hvørt fer í Superman-klæðini hjá beiggjanum. Hallgerð svarar: “Nei, 
tað er til dreingir.” Eygleiðarin spyr: “Er tað?” Hallgerð svarar aftur; “Ja, tað er 
til dreingir.” Eygleiðarin spyr aftur: “Og tú vilt ikki vera Superman?” Hallgerð 
svarar: “Nei.” Eygleiðarin sigur: “Men Superman dugir at flúgva. Hevði tað ikki 
verið nakað fyri teg?” Hallgerð svarar: “Jú, eg eri eisini Superman.”

Hugleiðing
Hetta er ein gerandissøga um væl kendu søguna um Superman. Hallgerð dugir 
ikki at ímynda sær, at hon kann vera Superman, tí leikparturin er til dreingir. 
Hóast Superman eisini hevur eginleikar, ið tala til gentur – til dømis dugir hann 
at flúgva – ber ikki til hjá Hallgerð at samlíkja seg við hann.

Gerandissøga
Pippi Langsokkur
Eftir ein tíma við rytmikki, sum hevði Pippi Langsokk sum evni, sita fýra gentur 
í vindeygakarminum og vísa hinum børnunum á spæliplássinum vøddar. 
Ein annan dag spælir Jónas Pippi Langsokkur. Við Pippi-parúkki spennur 
hann vøddar fyri einum námsfrøðingi, rennur síðan út úr stovuni og yvir í 
vøggustovuna. Øll geva sær far um hann, og fleiri børn leggjast aftrat og fagna 
honum. Fleiri av hinum børnunum muta ímóti, tá ið hann verður kallaður Jónas. 
“Nei, hann eitur Pippi!” Sum svar til hetta spyr námsfrøðingurin: “Ert tú líka 
sterkur sum Pippi?” Jónas svarar við at vísa henni armvøddarnar.

Hugleiðing
Við Pippi sum fyrimynd kunnu gentur vísa vøddar og dreingir vera í parúkki. 
Søgan vísir, hvussu hon sum fyrimynd gevur børnunum pláss at gera burtur 
úr sær, har tað mannliga og kvinnuliga ikki longur eru mótsetningar. Viður-
kenningin hjá námsfrøðinginum er týðiliga í teimum mannligu eginleikunum 

hjá Pippi. Tí kann tað verða tulkað soleiðis, at hennara styrki og dirvi loyvir 
Jónasi at fara í parúkk og spæla Pippi. Eisini kann tað verða tulkað á tann hátt, 
at hennara umsorgan og ikki-harðligi myndugleiki rættvísger, at genturnar fáa 
sær leikpartar, ið eru merktir av kraft.

Gerandissøga
argapisur
Alma og Fríðrikur skulu saman stýra tí kalda borðinum í matarsteðginum. Tey 
finna upp á at vera argapisur, og í hesum nýggja leikpartinum er tey sum límað 
saman í fleiri tímar. Tey hava felagsmál, sum er at arga hini, fyrst í stovuni, 
seinni á spæliplássinum. Tey hava tað deiligt saman, tey flenna og renna íðin at 
finna onnur børn at arga á sín fitta og góðsliga hátt. 

Hugleiðing
Nú tey hava sama leikpart, er heilt natúrligt hjá Almu og Fríðriki at spæla 
saman. Annað kemur teimum ikki til hugs. Í øðrum førum hevur Fríðrikur heilt 
avgjørdur sagt, at hann spælir ikki við gentur. Søgan vísir, hvussu nýggjur 
leikpartur kann broyta tað, ið annars er normalt, og gera annað spæl og onnur 
sambond møgulig. Tá ið argapisan ikki er knýtt at kyni, er hesin leikpartur førur 
fyri at sameina børnini tvørtur um vanligu kynsleikpartarnar.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvørjar leikpartar hava børnini oftast í tykkara barnagarði?
• Hvørjar leikpartafyrimyndir eru til taks hjá børnunum í barnagarðinum?
• Hvar eru aðrar fyrimyndir at finna, enn tær vanligastu sum Superman,  

Spiderman og Batman?
• Leikpartafyrimyndirnar verða tiknar inn í barnagarðin uttaneftir, men  

ber tað til sjálv at skapa nýggjar og øðrvísi fyrimyndir í barnagarðinum?
• Hvat kann verða gjørt fyri at skapa og stuðla upp undir onnur tiltøk  

hjá børnum, sum til dømis argapisunum?

DrEinGir spæLa pippi LanGsokkur
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Málið avmarkar møguleikar hjá  
gentum og dreingjum
Málið gevur okkum høvi at samskifta við onnur um tann heim, vit liva í. Málið er 
samstundis eitt heilt avgerandi amboð, tá ið børn skulu skapa sína persónsmensku 
og knýta sambond. Men málið kann eisini vera ein avmarking, tí orð og orðingar 
kunnu skerja og lita, hvussu vit fata heimin – ofta uttan at vit gáa um tað.
 
Leikpartar, yrki og støður eru ofta merkt av kyni – til dømis sjúkrasystir, 
sløkkiliðs maður, seymikona, formaður o.a. Eisini flokka vit ávísar leikpartar 
gjøgnum málið – til dømis við orðum sum mammudrongur, gentufnis, 
dreingjalótir o.a. Málið gevur okkum ymsar møguleikar og avmarkingar eftir 
okkara kyni.
 
Í mongum førum hevur hetta við sær, at evni verða hildin at vera mótsetning-
ar, heldur enn at tey verða skoðað sum fjølmong fyribrigdi – til dømis tá ið 
býtt verður sundur í gentu – drong. Henda flokking kann káma myndina av 
tí marglitta skara av persónsmenskum, sum hvønn dag eru í barnagarðinum. 
Annar vandi er, at málið eigur í sær ymsar avmarkingar. Viðhvørt krevst eitt barn 
til at varnast avmarkingarnar og at koma fram á eina loysn at sleppa úr teimum 
aftur, sum dømið niðanfyri sigur frá.

Gerandissøga
málgentan
Meðan tey sparka, skjýtur Magnus upp, at Karin verður málmaður saman við 
sær. Hon svarar: ”Eg ætli mær ikki at vera málmaður, eg vil vera málgenta!” Og 
fyri alt tað skulu tey spyrja tey vaksnu fyrst, heldur Karin. Tá ið námsfrøðingurin 
kemur gangandi framvið og sær, at Karin stendur í málinum saman við Magnusi, 
sigur hon: ”Ert tú gentan hjá málmanninum?” Spurningurin hongur í luftini 
og tykist ikki hava stórvegis áhuga. Magnus spyr so: “Kann Karin ikki bara vera 
málgenta?” Námsfrøðingurin svarar beinanveg: “Jú, sjálvandi – inn í málið, 
Karin. Gott!” Bólturin nærkast málinum, og ein rópar: ”Málmaðurin klárur?” 
Magnus svarar: “Her er eisini ein málgenta!”

Hugleiðing
Dømið sigur okkum, hvussu málsliga orðingin um ein leikpart bendir á eitt 
ávíst kyn, uttan at vit gáa um tað. Møguleikarnir hjá børnunum eru á tann 
hátt ávirkaðir av møguleikunum í málinum. Karin kann ikki síggja seg sum 
“málmann”, og viðmerkingin hjá námsfrøðinginum “genta hjá málmanninum” 
hevði sett Karina í eina bundna og óvirkna støðu. Børnini taka kortini ikki 
møguleikarnar í málinum sum givnar, og nýggja orðið “málgenta” ger tað 
møguligt hjá Karini at standa í mál á jøvnum føti við Magnus.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvørji orð verða knýtt at børnum og teirra virkisemi í barnagarðinum?
• Eru summi orð, sum tit bara brúka til at siga frá tí, ið gentur gera og tí, ið 

dreingir gera?
• Hugsa um orð sum “gentufnis” Hvat gera gentur, tá ið tær fnisa?  

Fnisa allar gentur? Fnisa dreingir?
• Er nakað orð til dreingir, ið kann verða javnsett við fnisið?
• Kemur tykkum til hugs annað orð enn “málmaður”, sum ger tað torført hjá 

hinum kyninum at sleppa upp í part?
• Kunnu tit finna onnur orð við kyni í – bæði við øvutum tekni sum  

“málgenta” og kynleys?
• Hvat kunnu tit annars gera til at laga málið til soleiðis, at støður ikki  

frammanundan bara venda sær til annað kynið?
• Verða hugskot og málsligur skapanarhugur hjá børnum virðismett?

máLið avmarkar møGuLEikar Hjá GEntum oG DrEinGjum
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Søgur kunnu skapa nýggjar karmar
Heilt almennur og væl kendur partur av menniskjanna sosiala lívi er at skapa og 
finna sítt pláss í mun til søgur og frásagnir. Heimurin yður í søgum, og børn fáa 
tær við hús, í barnagarðinum og alla aðra staðni, har tey eru. Søgurnar floyma 
úr bókum, sjónvarpi, filmi, sjónleiki, teldum – og beinleiðis frá øðrum børnum 
og vaksnum.
 
Nógvar teirra býta sundur eftir kyni við týðiligum og føstum valdsmynstri, og 
tað er ikki bara galdandi fyri tey gomlu ævintýrini, har ið prinsurin drepur 
drekan og fær prinsessuna. Kynsleikpartarnir í Snjóhvítu og Tornarósu eru ikki 
stórvegis øðrvísi enn í Tarzan, Barbie og Batman. Men eisini eru aðrar søgur við 
øðrum kynsleikpørtum – helst av nýggjari slag – til dømis Pippi Langsokkur, 
Ronja Ránsmansdóttir og Harry Potter.
 
Ígjøgnum veruligar og íspunnar søgur læra børn, hvat ið er rættur atburður, 
hampiligt mál og onnur vanlig atferð. Børnini taka søgurnar til sín og brúka 
tær í spæli og í øllum sínum hugflogsheimi, sum er við til at mynda teirra fatan 
av sær sjálvum og heiminum. Søgurnar eru tí við til at skipa møguleikarnar hjá 
gentum og dreingjum eftir teimum søgum, tey hoyra – og hvussu tey vaksnu 
hjálpa teimum at skilja tær.

Gerandissøga
Felags søga
Í einum rytmikktíma skulu ein námsfrøðingur og tíggju børn gera eina felags 
søgu. Námsfrøðingurin sigur frá, og børnini sleppa upp í part við ymsum pørt um. 
Genturnar vilja vera hundur, ketta, pinkubarn, ein genta, sum sigur “bla bla” og 
so tríggjar prinsessur. Dreingirnir vilja vera andin í lampuni, ein pappa geykur og 
ein breyðflís við osti á. Søgan byrjar við, at genturnar eru á einum slotti, og síðan 
verður farið út á tað stóra havið í skipi (teppi mitt á gólvinum). Síðan tekur andin 
í lampuni yvir og sigur, at ”brádliga gandar hann motorin at steðga.” Genturnar 
liggja so og rekast fyri vág og vind á opnum havi, til pappa geykurin kemur og 
stoytir bensin á motorin aftur. Síðan gongur søgan skjótt, til andin í lampuni 
gandar breyðflísina við osti um til Hulk (grøna superhetjan, ið kann lyfta háhús) 
og sendir hann út at sláa genturnar í andlitið. Men ein av prinsessunum ger tær 
til superprinsessur, so tær flúgva burtur. Tær lenda og spáka eitt sindur í skógin-
um, fara yvir til andan, fáa orku og flúgva so avstað aftur.

Hugleiðing
Henda søgan er bygd upp sum mong av teimum klassisku ævintýrunum. Hesi 
mynstur er als ikki kynsneutral. Genturnar sita í miðjuni, og teimum tørvar 
hjálp, dreingirnir koma uttaneftir og annaðhvørt arga ella hjálpa. Náms-
frøðingurin er við til at seta í gongd og stuðla, men bara ein genta hevur ilt við 

at lata dreingirnar eiga alt initiativið. Hon ger prinsessurnar virknar, tær verða 
superprinsessur, sum gera nakað, og sum sjálvar kunnu ráða sínum egna lívi. 
Hinar genturnar lata sær alt býtið lynda. 
 
Søgan sigur okkum, hvussu týdningarmiklar tær vældámdu søgurnar eru fyri 
tær støður og teir samleikar, ymsu børnini fáa sær. Við ævintýrum og øðrum 
søgum fáa børn heimin lýstan á ein hátt, sum ger tey før fyri samlíkja seg við 
ávísar partar og skipanir. Nýggju søgurnar, ið verða gjørdar, brúka nógv sama 
lagið, men mynstrið er ikki avmarkað til barnanna hugflogsheim. Hetta vísir seg 
eisini í sambondunum, børnini hava, og hvussu ymisliga tey spæla.

ÍBLástur tiL framHaLd
• Hvørjar søgur gevur barnagarðurin børnunum?
• Hvussu velja tit søgurnar, so bæði dreingir og gentur fáa góðar møguleikar at 

taka tær til sín? 
• Siga tit søgur fyri báðum pørtum sum í døminum, gevið tykkum so far um, 

hvønn leikpart gentur og dreingir hava. Er alt tilvild? Er eitt mynstur í?
• Royn at hjálpa gentum at velja virknari leikpartar. Hvat hendir, um tær fáa 

svørð og rúnarkelvi?
• Royn at lesa ævintýr fyri børnunum, har kynið er fjalt. 

Duga børnini at gita, um talan um gentu ella drong? 
Hví halda tey eitt heldur enn annað?

• Kanska duga tit sjálv at spinna eina søgu, har ið gentur og dreingir hava heilt 
óvanligar leikpartar?

søGur kunnu skapa nýGGjar karmar
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Á veg ímóti námsfrøðiligum arbeiði við 
kyns- og javnstøðuperspektivi í huga

seta vit mørk millum børn?
Eingir barnagarðar vilja gera mun á dreingjum og gentum. Eingin ger tilvitandi 
mun á teimum. Hinvegin krevst ikki nógv at staðfesta, at stórur munur er á, 
hvussu dreingir og gentur eru ílatin, hvørjum tey hava áhuga í, hvønn tey spæla 
við, og hvat tey tekna og mála. Tey barnagarðsstarvsfólk, ið hava verið við í 
hesari verkætlan, vátta, at børn verða kynsbýtt tey trý árini, tey eru í barnagarði. 
Tá ið tey koma úr vøggustovu, spæla tey uttan nakað hvørt við annað, og besti 
vinurin kann hava sama kyn ella tað øvuta. Men so líðandi broytist myndin. 
Kynini glíða frá hvørjum øðrum. Vinalag tvørtur um kynsmørk er undantakið 
heldur enn reglan. Ein námsfrøðingur segði um tey elstu børnini, at genturnar 
settu seg við borðið við tí reyða dúkinum, og dreingirnir við tann bláa, tá ið 
tey fingu sær at eta, um námsfrøðingarnir ikki blandaðu tey. Tað undraði tey, 
tí tað var heilt víst ikki teirra ætlan at skilja tey sundur í dreingir og gentur. 
Námsfrøðingar nir kastaðu enntá sær sjálvum fyri, at so var. Høvdu tey sett síni 
merki á tey? Kundu tey havt gjørt alt øðrvísi? Ella var tað bara hesin bólkurin, 
sum var soleiðis? Eins lætt, ið tað er at síggja munirnar millum gentur og 
dreingir, eins torført kann tað vera at síggja, hvaðan munirnir stava.

javnstøða
Sjálvandi eru ikki allir munir truplir. Ætlanin við hesi vegleiðing er ikki at gera 
gentur og dreingir eins. Beint øvut snýr tað seg um at geva mununum tvørtur 
um kyn pláss, so gentur ikki hava tørv á at vera eins, og dreingir heldur ikki. 
Málið er, at børn kunnu vera børn og ymisk, sama hvat kynið er. Javnstøða 
snýr seg um at geva einstaka barninum møguleikan at mennast uttan at verða 
avmarkað og darvað av føstum myndum av, hvat ein drongur ella ein genta skal 
duga, skal gera og hevur loyvi til. Javnstøða snýr seg um teir møguleikar, vit 
geva dreingjum og gentum í barnagørðum. Er samanhangur ímillum tað kyn, 
barnið er føtt við, og tað virksemi, barnið mentanarliga sleppur at vera við í? 
Hevur tað týdning fyri tey evni, tað fer at menna? At arbeiða við kyni og javn-
støðu í námsfrøðiligum samanhangi snýr seg við øðrum orðum um, hvørt ávísar 
fatanir av dreingjum og gentum loyva teimum framat ella útihýsa teimum frá 
serligum virksemi, tilfeingi og læringarmøguleikum í barnagarðinum og seinni 
í lívinum. Tað verður gjørt við at gáa um tað, ið fer fram á stovninum, og hvussu 
mynstur verða tikin inn í stovnin og síggjast aftur seinni í lívinum. 

Hvussu verða vit kyn?
Í okkara mentan verður kyn fatað sum ein lívfrøðiligur veruleiki. Vanliga fatanin 
er, at vit verða fødd við einum kyni við serligum eginleikum og tørvi, sum 
er knýtt at lívfrøðiligum gongdum, ella hvussu heilakyknurnar virka saman. 
Uttan at undirmeta lívfrøðiliga búning sum fortreyt fyri barnanna lívi, horvir 
henda vegleiðing ímóti teimum sosialu og mentanarligu tilgongdum, sum hava 
týdning fyri, at dreingir verða dreingir og gentur gentur á ávísan hátt. Vit kunnu 
siga, at vit eru áhugað í tí dreingjaliga og tí gentuliga. Tað er til dømis ikki tann 
lívfrøðiligi munurin millum kynini, sum ger, at gentur hava so stóran áhuga í 
tí, sum er ljósareytt, og dreingir vilja sleppa at spæla við bilar. Hetta má verða 
fest í sosialum og mentanarligum tilgongdum við hús, í barnagarðinum ella 
aðrastaðni í samfelagnum. Nýggj kynsgransking fæst við teir nógvu og ymisligu 
mátarnar at vera drongur og genta. At verða eitt kyn ber ein høvuðstýdning í 
sær. Heldur enn at vera eitt kyn sum eitthvørt óbroytiligt, bendir mangt á, at tað 
at gerast eitt kyn fer fram yvir eitt langt tíðarbil og kann mennast nógvar ymsar 
leiðir. Eingir sannleikar eru um, hvussu gentur og dreingir skulu vera ella eru. 
Sannleikarnir eru mangir og broytiligir.

á vEG Ímóti námsfrøðiLiGum arbEiði við kyns- oG javnstøðupErspEktivi Í HuGa
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Børn verða ikki dreingir og gentur í einarúmi. Tað er nakað, tey verða saman við 
øðrum í ymsum støðum, har tey mugu finna mátar at virka sum kynsverur og 
sum einstaklingar í samsvari við teir møguleikar, sum støðurnar bjóða teimum 
ella loyva teimum. Sostatt eru mørk fyri, hvussu barnið kann virka. Summi av 
hesum mørkum snúgva seg um, hvussu tú kanst vera drongur og genta í barna-
garði. Summir mátar, sum knýttir eru at ávirkan, støðu og virðing. Aðrir eru 
tað øvuta. Sumt er rætt, annað er skeivt. Onkran atburð dámar bæði børnum 
og vaksnum, annan ikki. Men tað er týdningarmikið at fata, at hvat ið er rætt 
ella skeivt at gera sum drongur ella genta, broytist alt eftir, hvar tú ert, og tað 
broytist eisini við tíðini. Tað er alt orsakað av broyttum sosialum og mentanar-
ligum tulkingum av lívfrøðiligum kyni.

at arbeiða við kyni og javnstøðu í námsfrøðiligum samanhangi
Vit hava skotið upp níggju ymsar støður, har hugt kann verða eftir teimum 
tilgongdum, sum mynda børn, ið koma inn í barnagarðin í øðrum endanum og 
verða til dreingir og gentur í hinum. Orðaskiftið, vit fegin vilja birta í hvørjum 
einstøkum barnagarði, er, um børnini fáa møguleikan at gera tað, tey vilja, ikki 
læst í føstum fatanum av tí, ið normalur og rættur atburður er fyri gentu og 
drong.
 
Fyrsta stig á leiðini er at varnast tað, ið hildið verður at vera normalur atburður í 
einstaka barnagarðinum og kanna, um avmarkingar, sum vit í royndum ikki vilja 
hava, verða lagdar á børnini. Vit eru sjáldan tilvitandi um avmarkingarnar. Tær 
taka seg upp í tí sjálvsagda, í tí, vit av vana vænta, og hvussu vit av handahógvi 
skilja tað, ið børn gera og siga. 

Ein máti at skapa ymisligari virkispláss kann vera at hyggja at tí, sum liggur 
uttan fyri tað, vit vanliga vænta, at dreingir og gentur duga at gera, eiga at 
gera og sleppa at gera. Verður væntað í barnagarðinum, at dreingir “eru” 
villir, so kunnu vit royna at varnast allar tær ferðir, tá ið dreingir gera okkurt 
annað – til dømis vísa umsorgan, troysta, hjálpa, eru fyri seg sjálvar, leita sær 
hjálp hjá onkrum øðrum. Og vit skulu góðtaka og gáa um, at dreingirnir gera 
nakað annað. Vænta vit, at gentur fara at skapa óneyðugar ósemjur – ofta 
nevnt gentuklandur – so kunnu vit hyggja at, hvussu ósemjur verða loystar í 
gentubólki. Kanska er tað, ið genturnar gera, ein máti at venja seg til at fara um 
sambond og loysa ósemjur. Síðan verður gáað um, nær tær loysa ósemjurnar, 
uttan at grátur og útihýsing er uppií, og nær tær loysa ósemjur á ein hátt, 
ið møðir ein og hvønn námsfrøðing. Ikki fyrr enn vit eru til reiðar at síggja 
undantøkini, frávikini og alternativu møguleikarnar, sum víkja frá tí, vit vænta 
av atburðinum hjá gentum og dreingjum, kunnu vit fara undir at virka øðrvísi.
 
Annað stigið á leiðini er at virka øðrvísi sum námsfrøðingur. Á sama hátt, sum 
børn verða merkt av, hvat verður væntað av teimum í barnagarðinum, verður 
eisini væntað, at starvsfólkini bera seg at á ávísan hátt. Sumt er beinleiðis knýtt 
at starvsfólkakyninum. Tí er torført at arbeiða við kyns- og javnstøðuperspektivi 
uttan eisini at hugsa um, hvørt fastlæstar myndir eru av mannligum og 
kvinnuligum námsfrøðingum, sum mannligir og kvinnuligir námsfrøðingar laga 
seg eftir og avmarka seg og aðrar námsfrøðingar eftir. Tað er týdningarmikið, 
bæði tí tey vaksnu eru fyrimyndir, sum í sínum virki spegla, hvussu gentur 
og dreingir skulu vera – og tí at tey við sínum sambondum við børnini skapa 
eitt rúm um, hvussu langt eitt barn sleppur í sínum atburði. Á hesum stigi ber 
til at brúka sama máta sum á fyrsta stigi. Nú snýr tað seg bara um at royna 
alternativar fyrimyndarhættir og at víðka sítt námsfrøðiliga repertoire.

á vEG Ímóti námsfrøðiLiGum arbEiði við kyns- oG javnstøðupErspEktivi Í HuGa
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Barnabók um kyn
Tað setur síni krøv at fáa gentur og dreingir at tosa um kynsleikpartar. Børn 
hava mangan sínar føstu sannføringar um, hvat ið er rætt, og hvat ið er skeivt 
– nær tú ert rættur drongur og nær genta av røttum. Tí er barnabók gjørd sum 
ískoyti til vegleiðingina – Hin dagin tá ið Rebekka var Rasmus; Hin dagin tá 
ið Fríðrikur var Fríða - sum kann seta sjøtul á prát við børnini um gentu- og 
dreingjalív.
 
Bókin vísir, hvussu ein genta og ein drongur sleppa at uppliva heimin hjá tí 
mótsetta kyninum. Í bókini verða børnini ørkymlað, men varnast so, at gávur, 
tey ikki áður hava brúkt, fara í gongd, og teimum dámar tað. Bókin ætlar at lýsa, 
at hvørki gentur ella dreingir skulu kenna, at blái/ljósareyði heimurin er skeivur, 
men at til ber eisini at blanda teir. Og tað gera høvuðspersónarnir, tá ið tey 
hittast í eini holu mitt inni í bókini. 
 
Við bókini ber til hjá teimum vaksnu at spyrja børnini, hví alt sær út soleiðis, 
sum tað ger.
 
Bókin fer vónandi at gera sítt til, at ljós verður varpað á, at gentur og dreingir 
fáa nógvar møguleikar at gera, uppliva og vera barn við einum kyni.

Hevur tú hug at kunna teg meira um javnstøðu, sí www.javnstoda.fo 




