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Ágrip 

Verkefni þetta er hluti af 10 ECTS lokaverkefni til B.Ed.-prófs með áherslu á list- og 

verkgreinar við Deild faggreinakennslu, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er 

tvískipt og samanstendur af greinargerð og vefsíðu sem ætlað er að styðja við kennslu í 

myndmennt. Verkefnið er unnið út frá Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og stuðst er 

við grunnþætti menntunar og hæfniviðmið aðalnámskrá grunnskóla. Vefsíðan er miðuð að 

myndmenntakennslu í grunnskólum og inniheldur fjölbreytt verkefni. Verkefnin tengjast 

fjórum af sautján heimsmarkmiðum. 

Vefsíðan og verkefnin eru hönnuð með miðstig grunnskóla í huga og miðuð að 

markmiðum og hæfniviðmiðum aðalnámskrár við lok 7.bekkjar. 

Vefsíða og verkefnasafn eru ætluð myndmenntakennurum í grunnskólum sem vilja vinna 

með Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna hvort sem er í þemavinnu eða sem stök verkefni í 

kennslustund myndmenntar. 

Í fræðilegum hluta greinargerðarinnar er fjallað um sköpun og möguleikahugsun byggða 

á hugmyndum kennslufræðingsins Önnu Craft en einnig verður stuðst við  fræðimennina 

Gardner, Freud, Winnicott og Guilford. Fjölgreindarkenning Gardners er skoðuð og þá 

sérstaklega út frá myndmennt.  

Komið er inn á grunnþætti menntunar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla og rýnt í 

hvernig þeir tengjast myndmennt og Heimsmarkmiðunum.  

Vonast höfundur þessa verkefnis til þess að myndmenntakennarar nýti sér vefsíðuna og 

verkefnin með grunnþætti menntunar, aðalnámskrá grunnskóla og Heimsmarkmiðin að 

leiðarljósi. 
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Formáli 

Verkefni þetta samanstendur að vefsíðu með verkefnabanka tengt myndmennt og 

greinargerð sem var unnið í grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands vorið 2020. Höfundur vill þakka leiðbeinendum sínum Hönnu Ólafsdóttur og Kristínu 

Ísleifsdóttur kennurum á kjörsviðinu Sjónlistir við Háskóla Íslands, fyrir ráð, ábendingar, 

aðstoð og góða leiðsögn á þessu verkefni. Einnig þakkar höfundur fjölskyldu og vinum fyrir 

þolinmæði og þrautseigju í gegnum ferlið á þessu lokaverkefni. 

  

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla Íslands 

(https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=41969) og fylgt 

þeim samkvæmt bestu vitund. 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. 

Reykjavík, maí  2020 

 

Jóna Þorgerður Andrésdóttir 



 

1 Inngangur  

Tækifærin eru mörg þegar kemur að því að útbúa kennsluefni fyrir grunnskóla og 

myndmenntakennslu. Höfund þessarar greinagerðar langaði að útbúa kennsluefni fyrir 

miðstig í myndmenntakennslu grunnskóla en vantaði hugmynd að efni eða þema sem hann 

hefði áhuga á og þætti þarft að takast á við.  

  Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru kynnt í áfanganum Miðlun og skapandi leiðir 

í list- og verkgreinum hjá Háskóla Íslands og kveikti það á bæði áhuga og hugmyndinni að 

þessu verkefni. Spurning var því hvort Heimsmarkmiðin væru efni sem hægt væri að vinna 

með og hvort þau myndu henta sem kennsluefni fyrir myndmennt?                                                                                                   

  Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna er kjörið efni í kennslu og tengist á margan hátt 

grunnþáttum menntunar, Sköpun, Jafnrétti, Sjálfbærni, Heilbrigði og velferð svo eitthvað sé 

nefnt. Eins er mikilvægt að fólk geri sér grein fyrir því hvaða tilgang Heimsmarkmiðin hafa, 

hversu mikil þörf er að vinna að þeim. Góð leið til að ná markmiðunum er vinna að þeim 

saman og skapa samkennd og samvinnu með myndlist sem afl í þágu sköpunar, náttúru og 

umhverfis.  

  Því hefur höfundur útbúið vefsíðu þar sem fjögur Heimsmarkmið eru yfirþema 

verkefnabanka og innihalda verkefni sem tengjast myndmenntakennslu fyrir miðstig með 

hæfniviðmiðum fyrir lok 7.bekkjar. Vefsíðan hefur að geyma átta verkefni með kveikjum, 

tilgangi, markmiðum og aðferðum.  

 



7 

2 Ástæða fyrir vali verkefnis 

Ástæða fyrir vali verkefnis er sú að kynna Heimsmarkmiðin fyrir nemendum og kennurum í 

gegnum myndmenntakennslu. Það er reynsla höfundar að almennt sé ekki verið að kynna 

Heimsmarkmiðin fyrir grunnskólanemendum og því síður tengd við myndmenntakennslu. 

Eina efni sem höfundur fann var verkefni inn á Menntamálastofnun og verkefni á síðu Félags 

Sameinuðu þjóðanna. Menntamálastofnun og UNICEF eru með verkefni fyrir ritun, 

hlutverkaleik og umræðuhópa en ekki í beinum tengslum við myndmenntakennslu. 

  Tilgangur verkefnisins er því að tengja saman Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 

grunnþætti menntunar og myndmenntakennslu í grunnskólum. Útbúin eru verkefni í 

myndmennt með Heimsmarkmiðin að leiðarljósi.  

  Heimsmarkmið Sameinuðu Þjóðanna er framkvæmdaráætlun sem snýr fyrst og fremst 

að mannkyninu og jörðinni. Vonast er til að markmiðin komi til framkvæmda og verði lokið á 

heimsvísu fyrir árið 2030 og í sameiningu stuðli þau að friði, sjálfbærni, réttlæti, heilsu og 

vellíðan (UNICEF, 2015). Virkja þarf kennara og nemendur til að taka þátt og í sameiningu 

leitum við lausna á á vandamálum og bætum lífsgæði okkar á jörðinni í gegnum skapandi 

verkefnavinnu.  

  Samkvæmt kennslufræðingnum Önnu Craft (2014) er kenningin um Lausnarleit og 

Möguleikahugsun grunnur náms og tengist sköpunarferli. Möguleikahugsun þýðir að leita 

lausnar. Hugsa um lausn á vandamáli eða lausn á einhverju viðfangsefni (Craft, 2014). 

Heimsmarkmiðin bjóða upp á möguleika og tækifæri til að vinna með Möguleikahugsun og 

grunnþætti menntunar. Hvort sem það er að búa til námsefni eða láta nemendur vinna að 

því að skoða Heimsmarkmiðin í skólanum og finna lausnir. Hægt er að tengja saman og 

samþætta Heimsmarkmiðin við nánast öll fög í grunnskóla eins og stærðfræði, náttúrufræði, 

íslensku, ensku og list- og verkgreinar. Forsendan er þó að kynna Heimsmarkmiðin fyrir 

kennurum sem geta miðlað þeim áfram til nemenda.   

 

Við eigum aðeins eina plánetu. Við höfum engan annan stað til að fara á.                                

Ef við nýtum sköpunarkraft okkar vel þurfum við ekki að fara neitt annað.                                   

Ef við pössum upp á plánetuna okkar og hvert annað, þá er allt sem við þörfnumst 

einmitt hér (Ken Robinson 2015). 

 



 

3 Fræðilegt efni 

Tekið skal fram að skýrsla Ann Bamford um list-og menningarfræðslu á Íslandi var gerð 2009 

og gefin út árið 2011 og gera má því ráð fyrir að töluverðar breytingar hafa orðið frá því að 

skýrslan var gerð. Í skýrslunni voru gefnar ábendingar um breytingar þar sem listkennsla á 

Íslandi þyrfti að bjóða upp á fjölbreyttari kennslu sem innihéldi skapandi verkefni. 

Samkvæmt skýrslunni kemur fram að sköpun í námi sé nauðsynlegur þáttur, að skapandi 

einstaklingar smiti frá sér og þess vegna sé skapandi kennsla mikilvæg í listkennslu. 

Myndlistakennsla á Íslandi er frjáls, full af samkennd og skapandi áhuga. Kennarar ættu að 

geta undirbúið framtíð nemenda með því að tengja áhrif lista á náttúru og umhverfi auk þess 

að kennarar semji fjölbreytt og skapandi námsefni fyrir nemendur. Skapandi kennsla í 

náttúru og umhverfi krefst áhuga kennara á efninu. Kennarar sem bjóða upp á fjölbreytta 

kennslu með skapandi vinnu geta nálgast þessi markmið ef áhuginn er til staðar (Bamford, 

2011). 

3.1 Sköpun í námi 

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða 

öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, 

örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun 

er að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, 

spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið 

umbun sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og 

kerfi og veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 24). 

 

Samkvæmt kennslufræðingnum Önnu Craft (2002) voru sérfræðingar á við Freud, Winnicott 

og Guilford sem hafa skoðað og rannsakað sköpun hjá börnum. Þeim þótti athyglisvert 

hvernig börn notuðu ímyndunaraflið við leik þegar þau léku sér í sínu náttúrulega umhverfi 

og leikurinn leiddi af sér sköpunarferli. Þeir tóku eftir því að sköpun tengdist leik og var 

nauðsynlegur þáttur í þroskaferli barnsins. Freud sá tengingu á fullorðnum listamönnum eins 

og í leik barna. Freud hélt því fram að sköpun væri tengd dagdraumum og leik (Clancier og 

Kalmanovitch, 1987; Craft, 2002). Guilford sagði að sköpun væri lausnaleit (e. problem 

solving) byggð á hugsun. Á meðan aðrir fræðingar héldu fram að sköpun væri byggð á 

persónum sem að þora að taka áhættu og spyrja sig spurninga (Clancier og Kalmanovitch, 

1987; Craft, 2002). 
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3.2 Möguleikahugsun 

Kennslufræðingar eins og Anna Craft gera okkur kleift að skapa verðug verkefni fyrir 

myndmenntakennslu unnin út frá kennslufræðinni. Anna Craft var öflugur kennslufræðingur 

sem vann að því að efla sköpun í námi barna. Craft er höfundur kenningar um 

Möguleikahugsun en Möguleikahugsun eða possibility thinking sem gengur út á það að fara 

úr hugsuninni ,,hvað er þetta‘‘ í hugsunina ,,hvað gæti þetta orðið‘‘ þar sem börn ná að fara í 

ferlið að skapa, gera eitthvað nýtt og velta fyrir sér nýjum möguleikum. Þar sem möguleikar 

kvikna í sköpun og viðkomandi fer að nota ímyndunaraflið til að búa til eitthvað nýtt (Jeffrey 

og Craft, 2004).                   

     Möguleikahugsun fjallar meðal annars um að bæði kennari og nemandi þurfi að vera 

með virkt ímyndunarafl, taka áskorum, taka áhættu, gera eitthvað nýtt og spyrja spurninga. 

Það er tenging á milli þess að kennari sé skapandi og að nemandi læri sköpun. Bæði er það 

skapandi umhverfi sem hefur áhrif á sköpunarferlið hjá nemendum og hins vegar kennari 

sem er sveigjanlegur, skapandi og opin fyrir möguleikum. Að kenna sköpun krefst skapandi 

kennslu (Craft og Jeffrey, 2004).  Það er því kennarinn sem þarf að vera skapandi í kennslu ef 

útkoman á að vera skapandi hjá nemendum. Skapandi kennsla leiðir að ferli sem þjálfast 

með því að spyrja spurninga, vera forvitin og leyfa forvitni að leika lausum hala. 

3.3 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner er virtur prófessor og útskrifaðist úr Harvard Háskóla í Bandaríkjunum árið 

1971. Hann stundaði rannsóknir í sálfræði og skrifaði bæði bækur og greinar tengt þroska og 

greind. Hann tók þátt í rannsókn á heilastarfsemi fólks sem þjáðist af heilaskaða. Gardner 

skoðaði einnig sköpun í námi barna. Þegar Gardner fór að skoða þroskasálfræði fann hann 

fljótt hvað börn voru skynsöm, skapandi og lausnamiðuð. Gardner hélt því fram að það ætti 

að örva forvitni hjá börnum sem leiðir að sköpunarferli. Leyfa börnunum að ganga á eftir 

forvitni sinni til enda með því að kanna, gera og framkvæma. Gardner skoðaði einnig á hvaða 

hátt listamenn hugsa út frá því þegar þeir voru börn og fengu skapandi uppvöxt hvort sem 

það var í tónlist, myndlist eða öðru tengt listum. Sköpunin virtist vera meiri hjá þeim sem 

fengu einhverskonar listkennslu sem börn. Nálgun Gardners fólst í því að skoða starfsemi 

ungra barna sem eru að þróa hæfni sína í listgreinum (Gardner, 1987). 

 Gardner sá fljótt að manneskjan væri með nokkra hæfileika. Fjölgreind er kenning 

Gardners um að manneskjan sé ekki með eina greind heldur fjölgreind, átta eða fleiri 



 

tegundir af greind. Hann taldi að greind manneskju væri að finna í því hvernig hún leysir 

vandamál, hvernig og hvaðan hún er samfélagslega mótuð. Hann taldi að nemendur ættu að 

læra með því að rannsaka og kennarar ættu að kenna nemendum að rannsaka í gegnum 

nám. Með því að spyrja spurninga, skapa eitthvað nýtt og gera tilraunir. Á meðan einn 

einstaklingur býr yfir hæfni í listgreinum getur annar haft styrkleika í raungreinum. Hægt er 

að nýta framlag hvers og eins til þess að búa til sterka heild þar sem ólíkir styrkleikar 

einstaklinga fá að njóta sín. Þannig fá nemendur reynslu út frá tilraunum sínum og 

rannsóknum. Nemendur eiga að fá námsgögn í hendurnar sem hæfa greind þeirra og hjálpa 

þeim að læra. Til þess að koma auga á greind hvers og eins eru greindirnar skoðaðar í 

náttúrulegum aðstæðum og kannað hvaða áhrif þær hafa í daglegu lífi (Armstrong, Thomas, 

2018). 

Möguleikahugsun Önnu Craft og Fjölgreindarkenning Gardners hafa sameiginlega þætti 

eins og að  börn sinni námi sínu af áhuga og forvitni og finni svör við því sem leitað er af með 

því að rannsaka á eigin hátt.  

Gardner skiptir greindarhæfileikum í átta flokka. Öllum flokkunum er skipt niður en þeir 

fléttast samt sem áður saman.  

Málfræðileg greind (e.Linguistic intelligence) þar sem hæfileikar liggja í orðaforða og 

málfari. Armstrong, Thomas, 2018). 

Rök- og stærðfræðileg greind (e. logical mathematical intelligence) telst til  hæfileika 

sem við kemur tölum og reikningi, jafnframt því að hafa færni í að leysa hinar ýmsu gátur, 

þrautir og fleira (Armstrong, Thomas, 2018). 

Rýmisgreind (e. spatial intelligence) er sá hæfileiki sem snýr sjón- og rúmskynjun. Þeir 

sem búa yfir mikilli rýmisgreind eiga gott með það sem snýr að hinu sjónræna til að mynda 

að túlka liti, form og listir. (Armstrong, Thomas, 2018). 

Líkams- og hreyfigreind (e. bodily kinesthetic intelligence) telst til góðrar færni í 

líkamstjáningu og hreyfingu svo sem í dansi, leiklist og íþróttum. (Armstrong, Thomas, 2018). 

Tónlistargreind (e. musical intelligence). Er næmni til að skapa og meta tónlist og hafa 

þeir sem yfir henni búa jafnan gott tóneyra og takt (Armstrong, Thomas, 2018). 

Samskiptagreind (e.interpersonal intelligence) er félagsleg hæfni til samskipta og 

tjáningar. Þeir sem búa yfir  góðri samskiptagreind eiga alla jafnan auðvelt með samskipti við 

annað fólk og er næmir á að lesa í félagslegar aðstæður (Armstrong, Thomas, 2018). 
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Sjálfsþekkingargreind (e.intrapersonal intelligence). Tengist hæfileikum til að þekkja 

styrkleika sína og veikleika, tilfinningar og hugsanir, auk þess að hafa færnina til þess að nýta 

þessa þekkingu (Armstrong, Thomas, 2018). 

Umhverfisgreind (e.naturalist intelligence) er hæfileiki til að tengjast náttúru. Nánd og 

áhugi fyrir náttúru, dýrum og gróðri (Armstrong, Thomas, 2018). 

 

 

Það er mikilvægt að við þekkjum og hlúum að fjölbreyttum greindum hjá 

persónum. Við erum öll ólíkar persónur vegna þess að við höfum að geyma 

ólíkar gerðir af greindum. Ef við berum kennsl á þessar greindir þá höfum við 

betri möguleika á því að takast á við vandamál heimsins. (Howard 

Gardner,1987) 

 

Þessi orð Gardners tengjast Heimsmarkmiðunum vel, að fólk með mismunandi hæfileika geti 

komið saman með það að markmiði að finna lausn á vandamálum heimsins. Það sem 

Heimsmarkmiðin ganga út á er að við mannkynið tökum okkur saman og leysum vandamálin 

í sameiningu. Hvert skref í átt að lausnum verður að veruleika markmiðanna. 

Heimsmarkmiðin þurfa fjölbreyttar aðgerðir í átt að lausn og framkvæmda til þess að þeim 

verði lokið fyrir árið 2030.  



 

4 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna  

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna voru sett fram árið 2015. Markmiðin ganga út á að gera 

heiminn og jörðina að betri stað til að lifa á, fyrir menn, gróður og dýr. Loftlagsbreytingar af 

völdum mengunar og lifnaðarháttum valda ójafnvægi á jörðinni. Markmiðin eru 17 talsins og 

þeim ber að framfylgja fyrir árið 2030. Þau ná til jafnréttis, líf í sjó og á landi, frið og réttlæti á 

jörðu, vinna bug á fátækt, sjálfbærni ásamt fleiri markmiðum sem snerta allt mannkyn á 

heimsvísu (UNICEF, 2015).  

Heimsmarkmið númer eitt heitir Engin fátækt. Markmiðið gengur út á að útrýma fátækt 

hjá öllum konum, körlum og börnum í heiminum, að færri búi við fátækt og slæm lífskjör árið 

2030 (UNICEF, 2015).  

Heimsmarkmið númer tvö heitir Ekkert hungur. Að fyrir árið 2030 verði hungursneið 

útrýmt og allir fái næringu og fæði til að tryggja betri lífsskilyrði (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer þrjú heitir Heilsa og vellíðan. Markmiðið stuðlar að heilbrigðu lífi 

og vellíðan fyrir alla á jörðinni. Þar sem allir hafa rétt á aðgengi að lyfjum, 

heilbrigðisþjónustu, forvarnarfræðslu og því sem tengist heilsusamlegu lífi. Markmið þess er 

að stuðla að velferð og heilbrigðu lífi alls mannkyns frá vöggu til grafar (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer fjögur heitir Menntun fyrir alla. Markmiðið er að fyrir árið 2030 

verði aðgangur og tækifæri til náms jafnt öllu mannkyni. Að allir fái að ljúka grunnskólanámi, 

bæði drengir og stúlkur (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer fimm heitir Jafnrétti kynjanna. Markmiðið er að stúlkur fái 

aðgengi að réttlæti og mismunun kynjanna verið útrýmt. Útrýma ofbeldi á konum eins og 

mansali, að siðir eins og  þvingað barnahjónaband, limlesting kynfæra og annars kyns ofbeldi 

kvenna verði afnumið (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer sex heitir Hreint vatn og hreinlætisaðstaða. Það felur í sér að allir 

fái aðgengi að hreinu drykkjarvatni og að hreinlætisaðstaða verði bætt. Að drykkjarvatn verði 

í boði á viðráðanlegu verði um allan heim til að koma í veg fyrir vatnsskort. Að vatn verði nýtt 

til sjálfbærni og endurnýtingar eins og fyrir skólp og frárennsli (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer sjö heitir Sjálfbær orka. Markmiðið er að sjálfbær og nútímaleg 

orka verði í boði fyrir alla á viðráðanlegu verði fyrir árið 2030. Að nýting orku verði orðin 

helmingi betri. Að alþjóðleg samvinna leiði að rannsóknum í átt að umhverfisvænni 

orkugjöfum (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer átta heitir Góð atvinna og hagvöxtur. Markmiðið er að fyrir árið 

2030 verði mannsæmandi atvinnutækifæri fyrir alla og sömu laun fyrir sömu vinnu. Að 
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hlutfall atvinnuleysis hafi lækkað verulega. Að réttindi og kjör á vinnumarkaði verði bætt og 

komið í veg fyrir nauðungarvinnu og þrælahald (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer níu heitir Nýsköpun og uppbygging. Markmið er að stuðla að 

nýsköpun í iðnaði og uppbyggingu. Að styðja tækniþróun og rannsóknir til að bæta aðstæður 

í þróunarlöndum, atvinnulífi og efnahagskerfi (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer tíu heitir Aukinn jöfnuður. Markmið þess er að dregið verði 

verulega úr ójöfnuði í heiminum. Að fötlun, kyn, aldur, stétt, þjóðerni, kynþáttur og 

trúarbrögð ýti ekki undir ójöfnuð og að allir fái jöfn tækifæri (UNICEF, 2015). 

 Heimsmarkmið númer ellefu heitir Sjálfbærar borgir og samfélög. Markmiðið er að bætt 

verði úr sjálfbærni til samgöngu-, húsnæðis- og iðnaðarmála í heiminum. Dregið verði úr 

umhverfisáhrifum og  loftgæði betri.  Samfélög, borgir og samgöngur verði gerðar öruggar  

og aðgengilegar (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer tólf heitir Ábyrg neysla og framleiðsla. Markmið er að sjálfbær 

framleiðsla verði bætt fyrir árið 2030 sem stuðlar að ábyrgri neyslu. Með því að nýta 

náttúrauðlindir, draga úr losun efnaúrgangs og auka endurvinnslu (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer þrettán heitir Aðgerðir í loftlagsmálum. Markmiðið er að stofna til 

aðgerðar gegn loftlagsbreytinga og áhrif þeirra á jörðina (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer fjórtán heitir Líf í vatni og vísar til sjávar. Að dregið verði úr 

mengun með því að koma í veg fyrir skaðlegar veiðiaðferðir, spillandi efnaúrgang, 

plastneyslu og öðru rusli. Að koma á vísindastarfi til að komast að því sem veldur súrnun 

sjávar.  Að vernda vistkerfi sjávar á sjálfbæran hátt og grípa til aðgerða með því að banna 

ofveiði og skaðlegar veiðiaðferðir (UNICEF, 2015). 

Heimsmarkmið númer fimmtán heitir Líf á landi. Markmið þess er að vernda vistkerfi 

jarðarinnar með því að nýta sjálfbærni til nýtingu og til að endurrækta skóglendi. Stöðva 

skógar- og landeyðingu. Vernda dýr og plöntur sem eru í útrýmingarhættu. Vernda dýr gegn 

veiðiþjófum (UNICEF, 2015). 

 Heimsmarkmið númer sextán heitir Friður og réttlæti. Markmiðið er að stuðla að friði 

fyrir alla jarðarbúa. Tryggja jafnan aðgang allra að réttarkerfi. Draga úr ofbeldi, óréttlæti, 

misnotkun, misbeitingu, spillingu og fleiri óréttátum þáttum sem varðar mannkynið (UNICEF, 

2015). 

Heimsmarkmið númer sautján heitir Samvinna um markmiðin. Að alþjóðlegt samstarf 

markmiðanna verði til að tryggja sjálfbæra þróun á jörðinni. Að gripið verði til aðgerða í þeim 

málum er viðkemur tækni og uppbyggingu (UNICEF, 2015). 



 

 

 Heimsmarkmiðin Sjálfbærni, Heilsa og vellíðan, Friður og réttlæti eru einnig grunnþættir 

í aðalnámskrá sem snúa að sömu aðgerðum út frá námi og lífi einstaklinga fyrir framtíðina. 

Þeir fjalla nánast um það sama og heita einnig svipuðum nöfnum. Grunnþættirnir heita: 

Sjálfbærni, Heilbrigði og velferð, Jafnrétti og Lýðræði og mannréttindi. 
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5 Grunnþættir menntunnar 

 

Aðalnámskrá leik-, grunn- og framhaldsskóla á Íslandi er byggð á stefnu menntamála og sex 

grunnþáttum. Grunnþættirnir eru Læsi, Sjálfbærni, Jafnrétti, Lýðræði og mannréttindi, 

Heilbrigði og velferð og Sköpun. Grunnþættirnir eiga að ná til starfs og leiks nemenda í 

grunnskólum, auk þess að rækta og styrkja þekkingu, viðhorf, gagnrýna hugsun, virkni og 

getu einstaklinga til að vera sem besta útgáfa af sér fyrir framtíðina í lýðræðis- og 

jafnréttissamfélagi. Grunnþáttunum er skipt niður í sex þætti sem allir hafa sín sérkenni en 

fléttast einnig saman og mynda eina heild (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). 

       Læsi er grunnþáttur sem höfðar til einstaklinga og hæfni þeirra til að læra á umhverfi sitt 

og samfélag með því að nýta gagnrýna hugsun og menntun til að byggja og móta samfélag að 

betri framtíð (Stefán Jökulsson, 2012). 

Sjálfbærni tengist vinnubrögðum fyrir framtíðina og byggist á því að skapa umhverfi á 

sjálfbæran hátt og bera virðingu fyrir jörðinni. Nýta auðlindir, minnka framleiðslu og neyslu 

og minnka kolefnisspor eru nokkur þeirra markmiða sem sjálfbærni gengur út á. Nýta það 

sem til er með því að nota gagnrýna hugsun og menntun til að skapa betri framtíð (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). 

Jafnrétti gefur til kynna að einstaklingar í frjálsu samfélagi fái tækifæri til að vaxa og 

þroskast á eigin forsendum. Mismunun í þjóðfélögum ætti ekki að byggjast á þáttum eins og 

kyni, aldri, litarhætti, stöðu, menningu, trúarbrögðum og fleiru. Æskilegra væri að allir byggju 

við jafnan rétt og njóti sömu virðingar í námi og starfi(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Lýðræði og mannréttindi  er þættir sem börn þurfa að fræðast um og átta sig á að 

lýðræðissamfélag er samfélag sem allir taka þátt í. Mannréttindi bera það með sér að allir 

hafi rétt á því að lifa og dafna sem einstaklingur með sín markmið og réttindi í lýðræðislegu 

samfélagi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Heilbrigði og velferð vísar til að einstaklingar fái tækifæri til þess að upplifa andlega, 

líkamlega og félagslega vellíðan í lífi, námi og starfi. Grunnþættir sem tilheyra heilbrigði og 

velferð eru góð samskipti, hæfileg hreyfing, hvíld og næring auk jákvæðrar sjálfsmyndar, 

öryggis og hreinlætis. Allir eiga rétt á því að lifa heilbrigðu lífi þar sem velferð hvers og eins er 



 

kjarni að bjartri framtíð (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 

2013). 

Sköpun: Sköpunarkraftur í skólastarfi er nauðsynlegur þáttur þar sem nemendur fá útrás 

fyrir sköpunarþörf sína. Sköpun er eðli manna og vísar til þess að búa til eitthvað nýtt úr því 

sem hefur verið lært. (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012). 

Grunnþættir menntunnar tengjast Heimsmarkmiðum Sameinuðu Þjóðanna á þann hátt 

að þau eiga sameiginleg markmið eins og sjálfbærni, réttlæti, sköpun og fleira. En verkefni á 

vefsíðu eru unnin með það að sjónarmiði að skapa verk út frá sjálfbærni. Endurvinna pappír 

og plast auk þess að það gefi vísbendingu um minnkandi þörf á plastneyslu í heiminum. Að fá 

tilfinningu fyrir því hvernig plast fer með sjóinn og jörðina. Eins eru verkefni sem gefa kost á 

því að nýta náttúru og náttúruleg efni til að vinna með í myndmennt. Heilsa og vellíðan eru 

einnig sameiginleg markmið grunnþáttanna og Heimsmarkmiðanna um að framtíðin gefi 

okkur heilsusamlegt líf með menntun og fróðleik, að jafnrétti og friður sé það sem allir eiga 

rétt á og markmiðið er að útrýma óréttlæti og mismunun. Sameiginleg markmið með áherslu 

á betri framtíð fyrir alla. 
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6 Vefsíðan myndlist og Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

Verkefni á vefsíðu höfundar í tengslum við B.Ed. lokaverkefni eru átta talsins. Verkefnin 

tengjast Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna og hæfa hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

grunnskóla fyrir lok 7.bekkjar. Höfundur fléttar einnig grunnþáttum menntunar í verkefnin. 

Þeir grunnþættir sem urðu fyrir valinu eru Sköpun, Jafnrétti, Sjálfbærni, Lýðræði og 

mannréttindi. Eins og fyrr hefur komið fram er markmið verkefnisins að tengja saman 

Heimsmarkmiðin og grunnþætti menntunnar samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla við 

kennsluefni í myndlist.  

6.1 Verkefnin tengd Heimsmarkmiðum og Grunnþáttum 

Verkefni sem tilheyra vefsíðu Myndlist og Heimsmarkmið, eru 8 talsins. Undir hverju verkefni 

er þema, kveikja, hæfniviðmið, framkvæmd, undirbúningur, tími, myndir, áhöld og efni. 

Þema verkefna eru fjögur heimsmarkmið Líf í vatni, Líf á landi, Heilsa og vellíðan, Friður og 

réttlæti. Heimsmarkmiðin Heilsa og vellíðan og Friður og jafnrétti voru valin í tengingu við 

grunnþætti menntunnar, Heilbrigði og velferð, Jafnrétti, Lýðræði og mannréttindi.        

    Í Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna stendur að með markmiðunum sé vonast 

eftir því að allir taki þátt í framkvæmd þeirra. Ef allir leggist saman á eitt munu markmiðin 

verða að veruleika fyrir árið 2030. Fyrsta skrefið er að kynna þau og breiða út boðskap þeirra 

meðal annars með því að segja foreldrum, vinum og öðrum frá þeim ( UNICEF, 2015). 

    Höfundur þessa verkefnis ákvað að útbúa verkefni með Heimsmarkmiðin sem þema í 

myndlistakennslu á grunnskólastigi.    

    Helstu áherslur grunnþátta í þessu verkefni eru sjálfbærni þar sem efniviður verkefna 

er endurnýttur eins og t.d. dagblöð, tímarit og náttúruleg efni fá nýtt hlutverk. Komið er inn á 

Lýðræði og mannréttindi í verkefninu en það tengist einnig heimsmarkmiði númer 16 og 

nefnist Friður og réttlæti. Eins eru verkefni sem tengjast grunnþættinum Heilbrigði og velferð 

sem er einnig Heimsmarkmið númer þrjú og nefnist Heilsa og vellíðan. 

    Öll verkefnin á vefsíðu eru unnin með áherslu á skapandi vinnubrögð. Lögð var áhersla 

á að framsetning verkefna væri aðgengileg og fjölbreytt. 



 

6.2 Um verkefnin 

Fyrsta verkefni heitir Furðuskjaldbaka. Verkefnið er teikning með áherslu á mynstur og líf í 

sjó. Kveikja verkefnis er myndband af skjaldbökum í sjó og þemað er líf í vatni.                    

Með verkefninu er ætlast til að ,,nemendur nái tökum á hæfniviðmiði aðalnámskrá og geti 

unnið hugmynd frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk´´ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 143). 

Annað verkefni heitir Fagur fiskur í sjó. Verkefnið er þrykk þar sem skera þarf út fisk í 

þrykkdúk. Kveikja verkefnis eru fiskar og þema verkefnis er líf í vatni.                                     

Verkefnið á að uppfylla hæfniviðmið þar sem ,,að loknu verki geti nemandi notað 

mismunandi efni, verkfæri og miðla á skipulagðan hátt í eigin sköpun´´ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 143). 

Þriðja verkefni er Ruslaskrímsli. Verkefnið gengur út á að finna plast og annað rusl sem 

líma þarf saman og útbúa veru eða skrímsli með augu, munn og nef. Þema verkefnis er líf á 

landi og kveikjan er kynningarmyndband Heimsmarkmiðanna. Tilgangur verkefnis er að  

,,nemandi að geti byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum og 

reynslu´´ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 143). 

 Fjórða verkefnið heitir Náttúrulitir. Þar á að finna náttúrulega liti úr umhverfinu. Þema 

verkefnis er líf á landi og kveikjan eru íslenskar plöntur. ,,Með verkefninu geta nemendur 

nýtt sér grunnþætti myndlistar í eigin sköpun, eins og litafræði´´ (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 143).                                                                     

Fimmta verkefnið heitir Fjöruverk. Verkefnið er eins og nafnið bendir til skapandi vinna í 

fjörunni. Þema verkefnis er heilsa og vellíðan en kveikjan er fjaran sjálf.                            

Verkefnið býður upp á ,,getu nemanda til þess að fjalla um eigin verk og verk annarra í virku 

samtali við aðra nemendur´´(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 143). 

Sjötta verkefnið heitir Skógartröll. Þema verkefnis er heilsa og vellíðan. Kveikjan eru 

Íslensk tröll. Verkefnið býður upp á útiveru og hreyfingu í náttúrulegu og skapandi umhverfi, 

nánar tiltekið í skóginum. Nemendur finna efnivið til að skapa sitt eigið tröll í skóginum.      

Að loknu verkefni ,,geta nemendur byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri 

ímyndun, rannsóknum og reynslu´´ ( Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 143). 

Sjöunda verkefni heitir Friðarfugl. Friður og réttlæti er heimsmarkmið númer 16 og er 

þema verkefnis. Þar sem dúfur eru oft tákn friðar er kveikja verkefnis dúfa. Verkefnið er að 
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búa til fugl úr dagblöðum eða pappamassa. Við verkefnið ,,getur nemandi unnið hugmynd 

frá skissu að lokaverki bæði fyrir tví- og þrívíð verk‘‘( Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

143). 

Áttunda og síðasta verkefnið heitir Umhyggjuhringur og eru undir þema Friðar og 

réttlæti, Heimsmarkmið númer 16. Kveikja verkefnis er táknið og orðið umhyggja. Vinna 

verkefnis er að teikna og skrifa hringi og setningar í hring á notaða eða ónýtta veggflís. Við 

verkefnið ,,getur nemandi tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin 

reynslu´´ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 143). 

 

 



 

7 Umræða 

Verkefni fyrir myndmenntakennslu getur verið krefjandi að útbúa en mikilvægt er að 

kennarinn þekki nemendahópinn og einnig getur reynsla skipt miklu máli. Það kom á óvart 

hversu auðvelt það reyndist höfundi að tengja Heimsmarkmiðin grunnþáttum menntunar.  

Í skýrslu Ann Bamford kom fram að kennarar í list- og verkgreinum þurfi að hafa áhuga á 

kennslunni og námefninu til að geta boðið upp á skapandi nám, eins að þeir þurfi að bjóða 

upp á fjölbreyttara kennsluefni ( Bamford, Ann, 2011). Til þess að fá nýjar hugmyndir þarf 

ekki annað en að fara með nemendur út í nærumhverfið  eða náttúruna þar sem þess gefst 

kostur.  Gefa nemendum tækifæri til þess að virkja sköpunarflæðið með því að rannsaka 

umhverfi og náttúru,  virkja forvitni og uppgötva eitthvað nýtt . Með því að vinna með 

Heimsmarkmiðin telur höfundur að það bjóði upp á fjölbreytt og skapandi verkefni fyrir 

kennara. Það er áhugavert efni að því leyti að allir geta lagt sitt af mörkum.  

Möguleikahugsun Önnu Craft fjallaði um hversu mikilvægt það er fyrir nemendur að fá 

skapandi kennslu. Að fá að spyrja spurninga eins og ,,hvað er þetta’’ í að spyrja ,,hvað gæti 

þetta orðið meira’’ að velta fyrir sér möguleikum og svala forvitni sinni (Craft, 2002). 

Möguleikahugsun hentar vel í vinnu með Heimsmarkmiðin að mati höfundar. Að útfæra 

markmiðin í myndmennt, vinna með þau þannig að þau smiti út frá sér. Það er eitt af 

markmiðum með gerð þeirra. Sameinuðu þjóðirnar vilja að Heimsmarkmiðin smiti fræðsluna 

um þau frá sér. Fyrst er að kynnast þeim og svo að skoða möguleikana á því hvað við getum 

gert til að hjálpa. Hvert er okkar framlag? Spyrja spurninga um hvaða skapandi möguleika 

geta markmiðin boðið upp á í kennslu. 

Rannsóknarspurning höfundar var hvort Heimsmarkmiðin henta í myndmenntakennslu 

og af hverju. Sem framtíðarkennari í myndmennt skiptir það máli samkvæmt Craft og Jeffrey 

(2004) að kennari sé skapandi og bjóði upp á skapandi kennslu. Það er því mikilvægt að 

höfundur skapi verkefni út frá þema sem ekki hefur verið gert áður. Þannig getur höfundur 

virkjað sköpunarkraft sinn með því að taka efni og flétta saman grunnþætti og 

Heimsmarkmið á nýjan hátt.  Heimsmarkmiðin snerta okkur öll og því viðeigandi að koma 

þeim á framfæri meðal barna. Markmiðin tengjast grunnþáttum menntunar að stórum hluta 

og því ekki verra að tengja þetta tvennt saman.  
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Fjölgreindarkenning Gardners (1983) tengist myndmennt á stóran hátt. Þar sem hver og 

einn getur notað og eflt sína hæfileika í sköpun og tjáningu í gegnum sjónlistir. Nýta þannig 

hæfileikana til þess skapa betri möguleika fyrir framtíð okkar á jörðinni með 

Heimsmarkmiðum. Nýta krafta sína í að efla sjálfbærni á samfélagslegan og náttúrulegan 

hátt.  

 



 

8 Lokaorð 

Myndlist og kennsla myndmenntar er sífellt að breytast. Úr skýrslu Bamford (2011) var nefnt 

að kennarar þyrftu að hafa áhuga á námsefni og bjóða upp á skapandi og fjölbreytt verkefni 

fyrir nemendur. Að útbúa vefsíðu með verkefnum í tengslum við Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna er höfundur að bjóða upp á nýtt efni með fjölbreyttum verkefnum. Verkefnin 

tengjast grunnþáttum menntunnar og hæfniviðmiðum. Að mati höfundar þurfa verkefni í 

myndlist að vera skemmtileg og skapandi til þess að nemendur njóti sín. Útivera í 

náttúrulegu umhverfi þar sem hugurinn og forvitni fær að njóta sín.  

  Vefsíðan býður upp á þrjá mikilvæga þætti í námi sjónlista. Það er að kynna og vinna 

með Heimsmarmiðin í skapandi verkefnum, tengja grunnþætti menntunar við verkefnin og 

koma til móts við hæfniviðmið aðalnámskrár.  

  Nemendur fá að upplifa sköpun í námi ef þau leitast við að svala forvitni sinni, spyrja 

spurninga, uppgötva og rannsaka. Því eru Heimsmarkmiðin kjörið námsefni fyrir nemendur. 

Markmiðin bjóða upp á tækifæri til að leita svara. Svör við því hvernig við leysum fátækt, 

óréttlæti, ójöfnuð og  sjálfbærni til framtíðar saman sem bekkur, vinir, fjölskylda, þjóð eða 

heimsbyggð. 

  Það er sérstök ósk mín að kennarar nýti sér verkefnin á vefsíðu höfundar, hvort sem er 

við myndlistakennslu eða sem kveikju að öðrum verkefnum í tengslum við Heimsmarkmiðin. 

Heimsmarkmiðin eru höfundi kær og mikil þörf fyrir að uppfylla þau af mannkyninu öllu. Það 

er því sérstök ástæða til að nýta þau í kennslu með börnum.  
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