Mat jafnréttis- og heimspekiráðs Lundarsels á
leikfangavali barna skoðað eftir kyni og aldri 2021-2022
Jafnréttisnefnd skólans stóð fyrir mati á jafnréttisvinnu í Lundarseli og Pálmholti, sem
var framkvæmt í nóvember og desember 2021. Matið átti að vera tvíþætt:
1. Leikfangaval barna skoðað
(Sjá eyðublað „Athuga leikfangaval hjá barnahópnum í leiktíma - ein athugun
á leikfangavali barnanna. Strákur Stelpa aldur Leikur – leikfangaval“)
2. Starfsmenn svara spurningum um hvernig þeir dreifa spekinni um að kyn
skipti ekki máli, með sjálfsmati í könnunarformi. Frestað fram á næsta skólaár.
Matið mun gefa vísbendingu um stöðuna.
Allir deildir skiluðu inn athugun á leikfangavali hjá barnahópnum, skráðu hvað hvert
barn var að leika með. Markmiðið var að sjá hvort að leikfangaval barnanna þætti
kynbundið, þ.e. hvort leikfangaval samsvarar gamaldags staðalmyndum um „stelpu-”
og „stráka dót.” Starfsmenn merktu við kyn, aldur og leikfangaval. Dæmi:
Strákur
X

Stelpa
X

aldur
4 ára
4 ára

Leikur - leikfangaval
Litlar dúkkur
Bílabraut

Hægt er að segja að gamladags viðhorf sé að hefðbundið strákadót sé til dæmis
bílar og hefðbundið stelpudót sé til dæmis dúkkur. Þegar farið var yfir
leikfangaskráningu með því að merkja „hefðbundið stráka- og stelpudót” með gulu og
grænu. Strákar og „ strákadót” var merkt með grænu og stelpur og „stelpudót” með
gulu. Niðurstöður sýna að lítið er um einlitar raðir. Það er að segja að staðalmyndir
um leikfangaval virtist ekki vera afgerandi. Þ.e. ekki var hægt að sjá á skráningunum
að strákar og stelpur léku sér með öðruvísi leikföng. (það var ekki hægt að sjá
kynbunið eða gamladags leikfangaval með þessari skráningu.) Strákar léku sér til
dæmis með dúkkur, eldhús- og snyrtidóti. Og stelpur léku sér með lestar, bíla og
bílabraut.
Athugun á leikfangavali hjá barnahópnum í leiktíma var líka sett upp í exel-skrá og
horft eftir hvort afgerandi munur sé á leikfangavali stráka og stelpu. Þá mátti sjá
að vinsælasta leikfangið voru dúkkur (40 börn að leika með dúkkur). Næst
vinsælasta dótið voru allskonar kubbar og svo púsl og bílar.
Niðurstöður
Flestar stelpur voru að leika með dúkkur eða 26 stelpur. Svo var dreifingin mikil milli
leikfanga eins og matardót, púsl, að lita og að kubba voru 5 í hverjum leikfangaflokki
og svo að leika með snyrtidót og lest voru 4 og 4stelpur.
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Flestir strákar voru að leika með dúkkur eða 14 strákar. Næst flestir að leika með
allskonar kubba eða 13 strákar. Þá voru bílar vinsælir eða 11 strákar að leika með
þá og 10 strákar að púsla og líka 10 strákar að leika með dýrin.
Hvað skal gera við þessa athugun og niðurstöður?
Fylgjast með leik og leikfangavali barna og bjóðum þeim sem aldrei leika með bíla að
leika með bíla og þeim sem aldrei leika með dúkkur að leika með dúkkur!
Kaupa allskonar leikföng til að auka fjölbreytnina.
Leyfa allskonar leikföngum að blandast í leik, eins og kubbum og smádóti eða
kubbum og dúkkum, kubbum og bílum.
Miðað við þessa athugun stöndum við ágætlega í fjölbreyttu leikfangavali, en hafa
þarf í huga að þetta var bara ein skráning og gefur kannski ekki heildarmynd. Því
þarf að vera vakandi fyrir leik og leikfangavali.
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