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Ágrip 

Þetta lokaverkefni er samansett úr greinargerð annars vegar og kennsluverkefni hins vegar. Í 

báðum þáttum er samtvinnun (e. intersectionality) höfð í fyrirrúmi og tengsl hennar við 

skilning á réttindum fólks á árum áður og enn þann dag í dag. Forréttindi, jaðarsetning, 

„litblinda“ og fordómar eru stærstu þættir lokaverkefnisins. Hvernig kennarar geta leitt 

nemendur í gegnum sjálfsskoðun þar sem eigin forréttindi, jaðarsetning og fordómar eru 

skoðaðir út frá hugmyndum samtvinnunar. Hugmyndin spratt upp frá því að höfundur taldi 

vera skort á femínísku kennsluefni í grunnskólum og að nauðsyn væri að bæta úr því. 

Höfundur leitaði heimilda á veraldarvefnum í femínískum tímaritum sem og femínískum 

uppeldis- og menntunarfræðibókum. Kennsluefnið er gert fyrir unglingastig grunnskóla í 

samfélagsgreinum með það að markmiði að nemendur sjái tilgang í því að skoða eigin 

forréttindi og jaðarsetningu sem og þau margþættu áhrif sem sérkenni einstaklingsins hafa. 

Höfundur trúir því að allir kennarar allra skólastiga, í öllum faggreinum, geti nýtt sér þá 

þekkingu sem fyrir kemur í þessu lokaverkefni og færst einu skrefi nær í jafnréttisbaráttu 

allra. 
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þakka leiðbeinanda mínum Írisi Ellenberger fyrir að vera alltaf reiðubúin með hjálpleg og 
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1 Inngangur  

Fólk býr við mismunun víðs vegar um heiminn. Birtingarmynd mismununar getur verið 

margvísleg. Mjög margir upplifa eða verða vitni að mismunun á fólki af ákveðnum kynþætti 

eða ákveðnu kyni. Á Íslandi hefur barátta fyrir jafnrétti verið áberandi í margvíslegum hópum 

samfélagsins og hefur hún færst í aukana síðustu ár. Ákveðin jafnréttisstefna er á Íslandi sem 

meðal annars má sjá í lögum. Í gegnum Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er rauður 

jafnréttisþráður og er jafnrétti einn af grunnþáttum menntunar (bls. 22). Þar af leiðandi 

liggur það í augum uppi að nauðsynlegt er fyrir kennara, sem og aðra einstaklinga sem koma 

að skólastarfinu, að hafa jafnrétti að leiðarljósi í skólastarfi. 

Í kennsluverkefninu er sérstaklega farið út í þau forréttindi sem hvítir einstaklingar hafa 

og þá mismunun sem svartir eða litaðir1 einstaklingar verða fyrir. Ástæðan fyrir því er að 

rasismi er stórt vandamál í heiminum sem flestir ættu að tengja við á einn eða annan hátt. 

Hvort sem einstaklingar verða fyrir rasisma eða beita og/eða taka þátt í rasískri hegðun og 

hugsun. Því telur höfundur að meiri líkur séu á að nemendur tengi við frásagnir og geti sett 

sig í spor þeirra sem um ræðir í kennsluverkefninu. Uppgangur umræðu um rasisma meðal 

hvítra hefur aukist og vildi höfundur nýta þann meðbyr sem barátta svartra og litaðra hefur 

öðlast á síðustu árum til þess að leggja sérstaka áherslu á samtvinnun kynþáttar við önnur 

sérkenni. Þrátt fyrir að jafnrétti í skólum sé haft í fyrirrúmi og að Ísland sem þjóð hafi náð 

langt í jafnréttisbaráttu, er alltaf hægt að gera betur og má í raun segja að hægt sé að gera 

töluvert betur. 

Jafnframt er mikilvægt að draga fram að ýmsir búa við margþætta mismunun 

þegar fleiri slíkir þættir tvinnast saman, til dæmis kyn og fötlun, kynhneigð og 

þjóðerni, aldur og búseta [...] Einnig er bent á nýjar fræðigreinar á borð við 

kynjafræði, hinseginfræði, fjölmenningarfræði og fötlunarfræði, en í þessum 

greinum hefur athygli verið vakin á samtvinnun og því sem henni fylgir. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 22)  

 

 

 

 

1 Það hefur ekki enn myndast einhugur um hvaða orð eigi og megi nota en ég hef kosið að nota „litað 

fólk“ og „svart“ fólk vegna þess að ég hef tekið eftir því að Íslendingar af blönduðum uppruna hafa 

notað það yfir sig sjálft (Chanel Björk, 2018). 
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Í skólum á Íslandi er meginþorri nemenda hvítir og ófatlaðir. Hins vegar eru það ekki allir. 

Eins segir sig sjálft að ekki eru allir hvítir og ófatlaðir nemendur eins og upplifir hver og einn 

einstaklingur lífið á sinn hátt háð þeim mörgu og ólíku breytum sem mynda sjálfsmynd hans. 

Hver einstaklingur býr við einhver forréttindi í ákveðnum aðstæðum sem og mismunun í 

öðrum aðstæðum. Samtvinnun er gagnlegt tól til greiningar á þessum margvíslegu breytum 

sem fylgja hverjum einstaklingi og hver áhrif þeirra eru á líf fólks. Með því að lesa lengra 

fræðist lesandi enn frekar um samtvinnun og hugtök tengdum henni og hvernig innleiða 

megi hana í kennslu í grunnskólum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Femínísk og krítísk menntunarfræði voru höfð í fyrirrúmi við upplýsingaöflun og úrvinnslu 

heimilda. Markmið þeirrar nálgunar var að benda á tengsl femínisma við aðrar 

jafnréttisbaráttur og undirstrika mikilvægi miðlunar á þeim í tengslum við kennslu, skipulag 

og uppsetningu kennsluverkefna. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru grunnþættir menntunar sex 

talsins. 

Þeir byggjast á þeirri hugmynd að ekki geti orðið virkt lýðræði án læsis á hvers 

konar táknkerfi og samskiptakerfi samfélagsins. Þeir eru einnig byggðir á því að 

virkt lýðræði þrífist aðeins ef jafnframt er stuðlað að hvers konar jafnrétti milli 

einstaklinga og hópa í samfélaginu. Mannréttindi allra verða ekki tryggð nema 

stuðlað sé að heilbrigði og velferð hvers og eins og baráttu gegn mismunun og 

hvers konar ofbeldi, þar með töldu einelti. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

17) 

Augljóst er að hugmyndafræði samtvinnunar er ómissandi í kennslu grunnskóla ef tryggja 

á jafnrétti fyrir alla. Í kennsluverkefninu er farið yfir forréttindi og hvernig þau eru 

aðstæðubundin. Fjallað verður um hvít forréttindi, sérkenni hvers og eins einstaklings og 

tengsl þeirra við forréttindi og mismunun. Að lokum verður samtvinnun skoðuð, sem er 

gríðarlega mikilvægt tól til greiningar á hvernig þessir þættir spila saman í margbreytilegu lífi 

fólks. Í greinargerðinni eru þessir þættir útskýrðir og rök færð fyrir því hvers vegna og 

hvernig hægt er að kenna nemendum á það flókna fyrirbæri sem sjálfsmyndin er og hvernig 

samfélagsleg staða hvers einstaklings mótast af henni. 

2.1 Flókin sjálfsmynd 

Dill og Zambrana (2009) lýsa því hvað bæði einstaklings- og hópbundin sérkenni eru flókin. 

Kynþáttur, stétt, þjóðerni, kyn, líkamleg geta, kynhneigð, trúarbrögð eða þjóðerni eru allt 

sérkenni sem móta manneskju og vinna saman að myndun sjálfsmyndar hvers og eins 

einstaklings. En þar sem samfélagið er meira og minna stigskipt eru ákveðin sérkenni sem fá 

frekar athygli en önnur (bls. 6-7). Oft á tíðum eru hópar flokkaðir út frá einungis einu 

sérkenni líkt og þegar allir samkynhneigðir einstaklingar eru settir undir sama hatt eða allt 

fatlað fólk. Algengt er að allt fatlað fólk sé sett undir sama hatt óháð því um hvers konar 

fötlun það er með eða af hvaða kyni það er, hver kynhneigð og kynþáttur þeirra er og hver 

fjárhagsstaða þeirra er. Þannig er umræðan um fatlað fólk og pólitísk umræða um þeirra 

réttindi og væntingar mjög einsleit, sem ýtir undir enn frekari jaðarsetningu sumra fatlaðra 

einstaklinga. Annað dæmi er þegar allir Afríkubúar, eða allir samkynhneigðir, eru settir undir 

sama hatt, burtséð frá upprunalandi, persónuleika, kyni, kynþætti o.s.frv. Að fólk álykti að 



9 

fjölbreytni innan hópa sé lítil eða engin, hefur áhrif á stöðu fólks innan samfélagsins, hvort 

sem um fólk með forréttindi er að ræða eða jaðarsetta. 

2.2 Forréttindi 

Forréttindi er hugtak sem margir hafa heyrt á minnst en hugleiða það ekkert frekar. Í 

mörgum menningarheimum njóta ákveðnir hópar góðs af og dafna vegna réttinda, kosta og 

yfirburða sem samfélagið veitir þeim. Slík tækifæri kallast forréttindi. Þessi forréttindi fá 

einstaklingar eingöngu sem fæðingarrétt en ekki vegna greindar, getu eða persónulegra 

eiginleika. Einstaklingar sem tilheyra þessum hópum virðast oft á tíðum ekki vera meðvitaðir 

um þau forréttindi sem þeir hafa og þau áhrif sem fylgja en telja samt sem áður að 

persónulegir eiginleikar þeirra réttlæti yfirburðarstöðu þeirra. Eins telja þeir að ef þú tilheyrir 

ekki þessum forréttindahópum að þá hafi það verið t.d. vegna skorts á fyrirhöfn, getu og/eða 

gáfna frekar en annað. Sem þýðir að ef þú hefur ekki þetta vald, aðgengi eða sýnileika hljótir 

þú að eiga það skilið vegna leti þinnar eða annarra persónulegra galla (Messner, 2011). 

Að læra hvað forréttindi eru og skoða þau í samhengi við sitt persónulega líf er gott 

fyrsta skref í að gerast þátttakandi í baráttu fyrir jafnrétti. Margt fólk er sammála því að 

forréttindi séu eitthvað sem allir eigi að njóta. Bölvar „forréttindapésunum“ sem hugsa 

aðeins um sjálfa sig en er sjálft blint á sín eigin forréttindi. Erfitt getur verið að gera sér grein 

fyrir eigin forréttindum þegar þú verður fyrir mismunun vegna annarra félagslegra sérkenna. 

Hins vegar er það ekki afsökun og það gefur þér ekki frímiða frá sjálfsskoðun né 

upplýsingaöflun um forréttindi, áhrif þeirra og umfang. 

Forréttindi eru aðstæðubundin og er mikilvægt að átta sig á því. Þú getur notið 

forréttinda vegna ákveðinna persónulegra sérkenna í ákveðnu félagslegu samhengi, en verið 

mismunað vegna sömu sérkenna í öðru samhengi. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir lýsir því 

hvernig hún sem fötluð samkynhneigð kona nýtur ákveðinna forréttinda. Hún segir frá því 

þegar ófatlað fólk í kringum hana varð orðlaust þegar hún sagðist vera „forréttindapési“. Hún 

segir fólk yfirleitt sjá fyrir sér hvítan miðaldra karl í fínum fötum. Hún nýtur forréttinda vegna 

þess að hún er hvít, hefur stundað nám í háskóla, hún hefur vitsmunalega og félagslega færni 

og kann á reglur samfélagsins. Með þeim forréttindum á hún t.d. auðveldara með að læra á 

kerfin og finna þann stuðning sem hún þarf og hefur rétt á. Fólk sem býr við bæði 

jaðarsetningu og forréttindi, á oft erfitt með að ímynda sér að t.d. fatlað hinsegin fólk njóti 

forréttinda (Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir, 2019). Eins og Inga segir þá eigum við það til 

að líta á fólk sem einstaklinga sem hafa forréttindi eða ekki, sem gerir oft á tíðum kennslu á 

þessu sviði flóknari en hún þarf að vera. 
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2.2.1 Hvít forréttindi 

Hvít forréttindi eru þau forréttindi sem hvítir hljóta fyrir það eitt að vera með hvítan húðlit. 

Mörg dæmi sýna að fjöldi einstaklinga með hvítan húðlit gera sér ekki grein fyrir þeim 

forréttindum sem þeir hafa.  

Abby Ferber (2014) leggur áherslu á að merkingin á bakvið samtvinnun sé ekki sú að 

leggja þurfi jafna áherslu á hvert og eitt félagslegt sérkenni. Hún hefur í kennslu sinni lagt 

mestu áhersluna á sérkennin kynþáttur og þjóðerni og hvernig önnur sérkenni margfalda þau 

áhrif sem kynþáttur og þjóðerni hafa á líf fólks. Hún telur að fókusinn sé að horfa á öll form 

forréttinda og kanna skörun þeirra við önnur sérkenni (bls. 146). Nemendur sjá t.d. hvernig 

líf svarts efnaðs sískynja karls sem er atvinnumaður í fótbolta býr við allt aðrar aðstæður 

heldur en svört efnaminni sískynja kona sem er á atvinnuleysisbótum. Karlmaðurinn býr við 

ákveðna mismunun en einnig ákveðin forréttindi sem konan hefur ekki. Ferber segir að með 

þessari nálgun sjá nemendur kynþátt í mun stærra samhengi þar sem kyn, stétt, kynhneigð 

og önnur félagsleg sérkenni móta lífsreynslu hvers og eins. Auk þess að horfa á 

samfélagskerfi með gagnrýnum augum og sjá hvernig kynþáttamismunun er samtengd 

öðrum kerfum mismununar (2014, bls. 146).  

Kristin Haltinner (2014) segir mikilvægt að viðurkenna galla og laga þá þegar 

hugmyndafræði litblindu er skoðuð. Þegar farið er yfir rasisma, litblindu og forréttindi og því 

tengdu í kennslu, virkjar það nemendur í að skoða betur og læra hvað felst í hvítum 

forréttindum og rasisma. Einnig hjálpar það nemendum að horfa á kerfi samfélagsins með 

gagnrýnum augum og sjá vandamál sem þeir sáu ekki áður. Hver og einn þátttakandi 

samfélags upplifir afleiðingar hvítra forréttinda á einn eða annan hátt. Vinna með 

nemendum að viðfangsefnum tengdum kynþáttum og kynþáttamisrétti getur hjálpað þeim 

að horfa og hugsa um sína eigin stöðu í samfélaginu á gagnrýninn hátt (Haltinner, 2014, bls. 

205). Hvít forréttindi er fyrirbæri sem fáir einstaklingar hafa beint sjónum sínum að þó svo að 

fleiri virðist hafa litið í eigin barm með uppgangi Black Lives Matter á Íslandi, og í heiminum 

öllum, árið 2020. Töluverður fjöldi hvítra einstaklinga sjá ekki sín eigin forréttindi vegna 

kynþáttar síns og telja jafnvel að rasismi fyrirfinnist ekki hér á landi. Sumir hunsa alfarið að 

munur sé á lífi fólks út frá kynþætti á meðan að aðrir gera sér grein fyrir því. En svo eru 

einstaklingar sem átta sig á þessum mun á lífi fólks en telja þó að hann eigi rétt á sér. Eins og 

sjá má á athugasemdum fólks í kommentakerfum fréttamiðla. 

2.2.2 Hvað er „litblinda“? 

Tim Wise (2008) segir frá könnun þar sem varpað er ljósi á viðhorf einstaklinga gagnvart 

svörtu og lituðu fólki í Bandaríkjunum. Eitt af þeim viðhorfum sem kom í ljós í þessum 

könnunum var að ef einstaklingur legði hart að sér þá næði hann langt í lífinu: þar sem allur 
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árangur byggðist á dugnaði og ef einhver einstaklingur næði ekki árangri þá endurspeglaði 

það einstaklinginn og leti hans. Þannig væri leti og vanhæfni litaðra og svartra ástæða 

ójafnréttis á milli kynþátta frekar en kerfislægar áskoranir (Wise, T. J., bls. 40-41). 

Feagin (2006) lýsir því í grein sinni hvernig nemendum hafa verið kennd ákveðin viðhorf, 

eða „litblinda“, sem verður til þess að fólk útilokar sögu, menningu og reynslu litaðs og svarts 

fólks og ýtir undir brenglaðar staðalmyndir. Einnig ýtir það undir neikvæðar staðalímyndir 

litaðs og svarts fólks en jákvæðar staðalímyndir hvíts fólks (bls. 5-6). Með þessu viðhorfi 

heldur hvítt fólk að það sé ekki rasískt og komi að lituðum og svörtum einstaklingum 

fordómalaust, en er það í raun og veru með því að hunsa þeirra ólíku sögu og reynslu 

(Haltinner, 2014, bls. 2). Ef fólk hunsar sögu, menningu og reynslu fólks hvernig er þá hægt 

að horfast í augu við þá mismunun sem á sér stað vegna kynþáttar og uppruna annars vegar 

og vegna sérkenna annarra jaðarsettra hópa hins vegar? 

Pence og Field (1999) sýndu með rannsókn sinni að ef nemendur eru fengnir til að skoða 

samfélagslegt óréttlæti, eins og kynþáttamismunun, opnast augu þeirra fyrir þeim hvítu 

forréttindum sem þeir hafa og/eða eru í kringum þá (bls. 158). Nauðsynlegt er því að sýna 

nemendum að sama hvaða jaðar- eða forréttindahópi fólk tilheyrir, glíma allir einstaklingar 

við mismunandi aðstæður. Vegna kynþáttafordóma er svörtu og lituðu fólki mismunað 

daglega, sem og öðru jaðarsettu fólki vegna annarra fordóma, og þau fá því færri tækifæri að 

góðu lífi en aðrir. Því liggur það fyrir að nauðsynlegt er að taka upp margskiptu gleraugun og 

hjálpast að í baráttunni gegn ójafnrétti. Eins og áður var nefnt er mikilvægt að skoða 

lífsreynslu fólks út frá mörgum breytum sjálfsmyndar og komast að því í hverju mismununin 

og forréttindin sem fólk býr við er fólgin.  

2.3 Samtvinnun 

Til eru nokkrar skilgreiningar á hugtakinu samtvinnun/skörun en notast verður við orðið 

samtvinnun í textanum. Flestar þessar skilgreiningar eiga það sameiginlegt að fjalla um 

tengingar og skörun samfélagslegra einkenna sem margfalda áhrif kúgunar og forréttinda. 

Þannig tengjast sérkenni á við kynþátt, kyn, stétt og kynhneigð hverju öðru innbyrðis og 

mynda samtvinnuð áhrif á líf einstaklinga (Jones og Wijeyesinghe, 2011, bls. 12; Shields, 

2008, bls. 302).  

Þorgerður H. Þorvaldsdóttir notaði tvær skilgreiningar sem Nina Lykke setti fram í 

greinum sínum til þess að útskýra hugtakið samtvinnun (Nina Lykke, 2005, bls. 8; Nina Lykke, 

2010, bls. 50; Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2017, bls. 80-81). Hugtakið hefur verið notað til 

þess að skoða félags- og menningarbundna valdamismunun sem verður til vegna breyta út 

frá félagsmótun og menningu. Þessar breytur eru byggðar á sérkennum á borð við kyngervi, 

þjóðerni, kynþætti, stétt, kynhneigð, fötlun, heilsu, aldur, trúarbrögð, búsetu o.s.frv. og 
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vegna þessara sérkenna verða til nýjar gerðir misréttis (Nina Lykke, 2005, bls. 8; Nina Lykke, 

2010, bls. 50; Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2017, bls. 80). Hver einstaklingur tilheyrir 

nokkrum breytum félagslegrar eða menningarbundinnar stöðu og mótast hver breyta af 

annarri í flóknu valdasamspili. Sérstaklega er skoðað samspil á milli ólíkra sérkenna sem 

saman mynda líf og sjálfsmynd einstaklinga eða hópa. Að vera innflytjandi og kona eða fötluð 

lesbísk kona þýðir að þú verður líklega fyrir ákveðnum takmörkunum sem t.d. íslensk ófötluð 

kona finnur ekki fyrir. Áhrif margra minnihlutastaða leggjast ekki saman og verða að einni 

summu heldur margfaldast þau (Nina Lykke, 2005, bls. 8; Nina Lykke, 2010, bls. 50; 

Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2017, bls. 81). Margir hafa deilt sinni lífreynslu í samhengi 

samtvinnunar. Fólk hefur lýst því hver áhrifin eru að tilheyra mörgum ólíkum hópum sem 

ýmist jaðarsetur það eða veitir þeim forréttindi. 

Martina Sharp-Grier lýsir því hvernig hún, líkt og margar aðrar konur, hefur þurft að þola 

félagslega kúgun vegna jaðarsetningar á grundvelli sérkenna og hvernig hún sem svartur 

femínisti lærði að skilja sjálfsmynd sína, sem kona, í gegnum samtvinnun og femínisma. 

Þannig leyfir hún öllum hliðum sjálfsins að koma fram og áttaði sig á því að allt sem hún 

gerir, námslega, faglega og félagslega, er undir áhrifum sérkenna hennar: sem svört 

manneskja, sem hinsegin manneskja, sem kona. Hún segir þó frá því hvernig samtvinnaður 

persónuleiki hennar er mildaður af hennar félagslegu stöðu (Sharp- Grier, 2018, bls. 117). 

Þannig mætti ætla að hennar félagslega staða, verandi með háskólamenntun og vel launað 

starf, veiti henni ákveðin forréttindi sem getur orðið til þess að sú kúgun sem hún verður 

fyrir sé ekki eins sýnileg öðrum. Svartar konur hafa verið ötular að benda á samtvinnun sem 

og t.d. fatlaðar konur, transkonur og aðrir jaðarsettir hópar sem hafa þurft að berjast fyrir 

því að rödd þeirra heyrist. 

Tengsl milli fötlunarmisréttis og annars konar misréttis, t.d. kynjamisréttis eða misréttis 

vegna kynþáttar, þjóðernisuppruna eða kynhneigðar, hafa verið rannsökuð innan 

fötlunarfræða líkt og í öðrum fræðum. Þannig myndi samtvinnun misréttis, á grundvelli 

tveggja eða fleiri þátta, flókið samspil sem hefur margföld áhrif á líf fatlaðra einstaklinga. 

Innan fötlunarfræða er áhersla lögð á að afhjúpa það samtvinnaða misrétti sem fatlað fólk 

verður fyrir og fjallað um það (Morris, 1991; Thomas, 1999; Rannveig Traustadóttir og 

Johnson, 2000, samkvæmt tilvísun Rannveigar Traustadóttur, 2003, bls. 347). 

Dill og Zambrana (2009) lögðu áherslu á tengsl samtvinnunar við gjörðir og hugsun. Að 

skilningur á fræðunum sé ekki eina markmið vinnunnar heldur einnig að efla samfélagið með 

því að skilja og útskýra líf og lífsreynslu kúgaðra einstaklinga. Kanna kröfur margra 

samfélagsgerða og hömlur sem hafa áhrif á möguleika og tækifæri fólks (bls. 3). Eitt er að 

vita að fatlaðar konur eru útsettari fyrir mismunun heldur en ófatlaðar konur en nauðsynlegt 
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er að nota hugmyndafræðina til þess að sjá hver heildar áhrif þess að tilheyra fleiri en einum 

jaðarsettum hópum er, sem og að átta sig á ávinningi þess að tilheyra forréttindahópum. 

2.3.1 Samtvinnun í sögulegu samhengi 

Feminískar kenningar um samtvinnun hafa verið vinsælar síðustu áratugi og eins og áður 

segir hafa femínistar t.d. reynt að afhjúpa tengsl á milli fötlunarmisréttis og kynjamisréttis. 

Hafa þessar femínísku kenningar verið notaðar víða en eins og er hafa þær lítið verið nýttar 

við rannsóknir á Íslandssögu (Morris, 1991; Thomas, 1999; Rannveig Traustadóttir og 

Johnson, 2000, samkvæmt tilvísun Rannveigar Traustadóttur, 2003, bls. 347; Þorgerður H. 

Þorvaldsdóttir, 2017, bls. 74). 

Þann 19. júní, árið 1915, hlutu konur rétt til þess að kjósa á Íslandi. Samkvæmt Þorgerði 

H. Þorvaldsdóttur (2017) var það mikill sigur fyrir konur en var þó einn hængur á. Fyrst um 

sinn var kosningarétturinn aðeins fyrir konur og vinnumenn, 40 ára og eldri, og misstu allir 

þeir sem þáðu sveitastyrk, vegna fátæktar, kosningarétt sinn. Þessi lög stóðu til 1934. 

Valdamismunun varð á félagslegum sérkennum eins og kyngervi, hjúskaparstöðu, „ómegð”, 

aldri, fötlun og heilsufari. Þessir þættir voru samtvinnaðir kyni og stétt og mótaðist 

samfélagsleg staða fólks út frá þessum þáttum og takmarkaði þátttöku þessara einstaklinga 

töluvert sem virkir þegnar samfélagsins (bls. 74). 

Sjálfsmyndarpólitík var drifkraftur baráttuhreyfinga kvenna og minnihlutahópa 

(Þorgerður H. Þorvaldsdóttir, 2017 bls. 74). Sjálfsmyndarpólitík er þegar einstaklingar eða 

hópar greina sína eigin jaðarsetningu og kúgun. Þær skoðanir að jaðarsettir einstaklingar 

verði sjálfkrafa undirskipaðir í samfélaginu, og að það sé eðlilegt, eru skoðanir sem 

sjálfsmyndarpólitík hafnar. Sjálfsmyndarpólitík eflir meðvitund einstaklinga og breytir 

sjálfsvitund jaðarsettra einstaklinga og þeirra samfélagi (Auður M. Auðardóttir og Íris 

Ellenberger, e.d.). Hugtakið samtvinnun eða skörun var fyrst sett fram af Kimberlé Crenshaw 

árið 1989 (bls. 140). Crenshaw kom með hugtakið samtvinnun til þess að varpa ljósi á samspil 

sjálfsmynda og/eða skörun við aðrar sjálfsmyndir. Hún sá að kyn, kynþáttur og stétt voru 

samtvinnaðir þættir þegar skoða átti aðgengi svartra lágstéttarkvenna í Bandaríkjunum að 

lagalegum og félagslegum úrræðum vegna heimilisofbeldis. Valdastofnanir sem og 

réttindahreyfingar, á við kvennahreyfinguna (þar sem meirihluti voru hvítar 

millistéttarkonur) og baráttuhreyfingar svartra (þar sem svartir sískynja karlar voru í 

forgrunni), horfðu fram hjá svörtum konum og þeirra mótlæti. Þar af leiðandi voru vandamál 

þeirra ósýnileg öðrum vegna samtvinnunar kynþáttar, stéttar og kyns (1989, bls. 140).  

Hugtakið samtvinnun hefur náð mikilli útbreiðslu síðan það var fyrst sett fram. Tímaritið 

Vera (2004) var eitt fyrsta ritið á Íslandi þar sem hugmyndin um samtvinnun kom fram. 

Þemaheftið „Jafnrétti fyrir alla” kom út og birtist viðtalið „Þrefalt ómark að vera 1kona, 
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2fötluð, 3lesbía“ (bls. 24-27) og var það viðtal með þeim fyrstu til að útskýra samtvinnaða 

lífsreynslu, íslensk þýðing á hugtakinu var þó ekki komin upp á borðið á þeim tíma (Þorgerður 

H. Þorvaldsdóttir, 2017, bls. 79). Í grein Peng Thao útskýrir hann að þegar litið er til fyrstu 

femínistahreyfinga og annarra jafnréttishreyfinga í Bandaríkjunum má sjá skort á umfjöllun 

um þær djúpu rætur kúgunar sem t.d. svart, litað og hinsegin fólk upplifði. Þannig var þeirra 

frásögnum þrýst út á jaðarinn og málin einfölduð með það að leiðarljósi að hafa eitt 

meginmarkmið og sameiginlega sýn í baráttu þessara hópa. Femínískir aðgerðarsinnar þess 

tíma óttuðust að kynþáttafordómar og/eða umræða um kynhneigð yrðu til þess að hindra 

baráttuna fyrir kosningarrétti kvenna og öðrum baráttumálum þess tíma, en trúin var sú að 

án einföldunar væri erfiðara að fá samþykki samfélagsins. Þessar hreyfingar stóðu þannig 

þétt við bakið á auðugum hvítum gagnkynhneigðum konum en útilokuðu aðra þrátt fyrir þá 

trú forystunnar að þau væru að berjast fyrir allar konur í stað hóps forréttindakvenna 

(Elkholy, 2016; Hampson, 2004, samkvæmt tilvísun Thao, 2018, bls. 123). Af þessu má áætla 

að ekki sé hægt að berjast fyrir jafnrétti jaðarsettra einstaklinga ef þú hunsar upplifanir og 

lífsreynslu meginþorra hópsins. 

„Mikilvægt er að sýna fram á hvað samtvinnun getur gert í stað þess hvað hún er“ (Cho, 

Crenshaw og McCall, 2013, bls. 795). Samtvinnun er mikilvægt tæki til að greina völd og 

valdatengsl og hvernig þau mótast eða móta einstaklinga í samfélaginu. Samtvinnun er 

einnig nothæft til að skoða völd og forréttindi og hvernig þeim er viðhaldið í gegnum söguna. 

Hvernig það að vera með „rétt“ sérkenni: svo sem ákveðið kyn eða kynþátt, sérstakt þjóðerni 

eða tiltekna stéttarstöðu og kynhneigð gefur þér fleiri tækifæri heldur en öðrum 

samfélagshópum sem hafa ekki sömu sérkenni. Þá er verið að tala um forréttindastöðu 

hvítra, gagnkynhneigðra, ófatlaðra, sískynja millistéttarkarlmanna sérstaklega og hvernig 

henni er viðhaldið (Rothenberg, P. S., 2003, samkvæmt tilvísun Þorgerðar H. Þorvaldsdóttur, 

2017, bls. 86). 

2.3.2 Margfölduð áhrif sérkenna og misskipting valds 

Í Bandaríkjunum hafa rannsóknir á ójöfnuði þróast í að upplýsa fólk um þau flóknu sérkenni 

sem kynþáttur og þjóðerni eru og hvernig þau tvinnast saman við önnur sérkenni þannig að 

ný mynd ójöfnuðar verður til. Með þessari nálgun verða margfölduð samtvinnuð áhrif 

þessara sérkenna augljósari (Dill og Zambrana, 2009, bls. 5-6). Hægt er að yfirfæra 

aðferðafræðina að ofan á rannsóknir á kúgun kvenna á Íslandi. Í viðtali við Jóhönnu Björgu 

Pálsdóttur og Lönu Kolbrúnu Eddudóttur (2004), lýsa þær þeirri mismunun sem þær hafa 

orðið fyrir af völdum kerfisins eftir að Jóhanna veiktist af MS sjúkdómnum. Þær segja frá því 

hvernig þær hafa þurft að ganga á eftir upplýsingum um aðstoð fyrir öryrkja. Þeirra upplifun 

er sú að velferðarkerfið er byggt upp á þann hátt að gert er ráð fyrir að í sambandi séu kona 

og karl. Að brýn nauðsyn sé að koma karlinum aftur út á vinnumarkaðinn í stað þess að hann 
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sé heima að hugsa um veika konu. Einnig lýsa þær því hvernig samskipti við t.d. 

sjúkraþjálfara, iðjuþjálfa, félagsráðgjafa, fólk í heildsölum fyrir hjálpartæki og fleiri hafi litast 

af því að þær séu tvær konur í sambandi (Elísabet Þorgeirsdóttir, bls. 24-27). Þessar 

aðstæður lýsa því hvernig misrétti getur margfaldast þegar manneskja tilheyrir fleiri en 

einum jaðarhópi. Ekki nóg með að Jóhanna þurfi að glíma við veikindin sín, þá fær hún ekki 

alla þá aðstoð sem hún ætti skilið bæði vegna þess að hún á konu sem maka í stað karls og 

vegna þess að hún er kona sjálf. 

Eins og Dill og Zambrana (2009) segja að þá verður til mikilvæg þekking þegar að 

jaðarsetning er greind út frá sjónarhóli samtvinnunar. Þannig öðlast rannsakendur innsýn í 

lífsreynslu fólks úr samfélögum og/eða hópum sem búa við margfalda kúgun. Þessi nálgun 

einblínir bæði á þær hömlur og tækifæri sem fylgir ójöfnuði í samfélaginu. Þegar misrétti er 

skoðað, er t.d. ekki aðeins horft á þær hindranir sem jaðarsettir (litaðir, svartir, konur, 

hinsegin fólk o.s.frv.) mæta heldur einnig á þá yfirburði sem fólk í forréttindastöðu (hvítir, 

sískynja karlar, gagnkynhneigðir o.s.frv) öðlast (bls.6). 

Í grein Dill og Zambrana (2009) skrifa þær um tengingu samtvinnunar og valds og hvernig 

sú tenging gerir þeim kleift að skoða misrétti út frá fjórum þáttum valds. 

1. „Kerfislægur þáttur (e. The Structural domain), sem snýr að hvernig stofnanir eru 

uppbyggðar í samfélaginu, líkt og stjórnvöld, réttarkerfið, búsetumynstur, hagskipan 

og menntunarkerfið“ (Dill og Zambrana, 2009, bls. 7). 

2. „Þáttur opinberra agareglna (e. The Disciplinary domain), sem samanstendur af 

hugmyndum og venjum sem einkenna og viðhalda embættisstigveldum“ (Dill og 

Zambrana, 2009, bls. 7). 

3. „Þáttur ríkjandi samfélagshugmynda (e. The Hegemonic domain), sem samanstendur 

af myndum, táknum, hugmyndum og hugmyndafræði sem móta félagslega 

meðvitund“ (Dill og Zambrana, 2009, bls. 7). 

4. „Þáttur mannlegs samspils (e. The Interpersonal domain), sem samanstendur af 

samskiptamynstri á milli einstaklinga og hópa“ (Dill og Zambrana, 2009, bls. 7). 

Þessir fjórir valdaþættir koma í ljós þegar samtvinnun er notuð til greiningar á kúguðum 

hópum og hvernig beiting þessara þátta mynda og viðhalda þessari kúgun. Skilningur á 

þessum þáttum valdsins byggir á þekkingu á sögulegri arfleifð fólks sem hefur upplifað 

misrétti vegna mismununar byggða á samsetningu kynþáttar, stéttar, kyns, þjóðernis og 

annarra jaðarsettra sérkenna. Fyrirkomulag valds hefur breyst í gegnum söguna og er 

mismunandi eftir menningu hvers staðar. Þess vegna upplifa einstaklingar og hópar kúgun á 

misjafnan hátt eftir sögu- og menningarlegum bakgrunni hvers og eins (Jones og 

Wijeyesinghe , 2011, bls. 7-8). Þegar samtvinnun er beitt er mikilvægt að veita völdum 
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athygli í ljósi forréttinda og kúgunar (Jones og Wijeyesinghe, 2011, bls. 13). Þannig nýtist 

þekking nemenda á samtvinnun til þess að öðlast dýpri skilning á völdum og áhrifum 

valdamisræmis á fjölbreytta einstaklinga úr mismunandi hópum samfélagsins. 

Kennsluverkefnið gæti verið eitt af mörgum skrefum í átt að skilningi á misskiptingu valds. 

2.3.3 Ávinningur samtvinnunar 

Með samtvinnun öðlumst við þekkingu á hinum ýmsu áhrifum rasisma og kynjamisréttis á líf 

fólks með fjölbreyttan bakgrunn og er það mikilvægt skref í átt að því að útrýma ójöfnuði 

(Dill og Zambrana, 2009, bls. 11). Sama má segja um misrétti gagnvart öðrum jaðarsettum 

hópum á við hinsegin fólk og fatlað fólk.  

Dill og Zambrana (2009) segja að sterk tenging sé á milli baráttu fyrir samfélagslegu 

réttlæti og breytingum sem og afhjúpun valds. Einnig hjálpar það til að sameina mismunandi 

tegundir af vinnu sem þarf til í leit að félagslegu réttlæti: hagsmunagæslu, greiningu, 

stefnumótun, myndun kenninga og menntun. Þar sem að vinna samtvinnunar viðurkennir líf 

og sögur af áður fyrr hunsuðum hópum; er hún viðurkennd sem tæki sem hægt er að nýta til 

að valdefla samfélög og fólkið í þeim. Vitneskjan sem kemur fram í þess konar vinnu skapar 

mögulega meiri skilning á meðal fjölbreyttra hópa fólks (bls. 12). Mikilvægi þess að ræða um 

forréttindi og jaðarsetningu einstaklinga og hópa er gríðarlegt. Því stærri sem umræðan 

verður því meiri líkur eru á að fólk opni augun fyrir þeirri miklu kúgun og mismunun sem á 

sér stað í kringum þau. 

Í kennsluverkefninu er margbreytileiki manneskjunnar kynntur fyrir nemendum og eru 

þeir fengnir til að líta á eigin forréttindi og jaðarsetningu. Hugtakið samtvinnun, sem lýsir 

margföldum áhrifum tveggja eða fleiri sérkenna á forréttindi og jaðarsetningu fólks, er notað 

sem grunnur til þess að fá nemendur til þess að sjá hversu ólíkum sérkennum hver 

einstaklingur býr yfir. Hvernig samspil þeirra litar upplifanir þeirra og reynslu. Þannig fá 

nemendur aðstoð við að skoða eigin forréttindastöðu, viðurkenna misrétti í samfélaginu 

gegn jaðarsettum einstaklingum bæði nú og áður og opna á samtal um þær leiðir sem 

nemendur geta farið til þess að sporna gegn misrétti. 

2.3.4 Samtvinnun í kennslu  

Við gerð kennsluverkefnisins var femínísk menntunarfræði og kennsla gagnrýninnar 

hugsunar höfð að leiðarljósi.  Jennifer L. Martin (2018, bls. 10) segir að: „Femínísk uppeldis- 

og menntunarfræði krefjast athugunar á því hvað er kennt og hvað ekki, hvað er tjáð og hvað 

er hunsað. Bæði fyrir hönd kennara, stjórnenda og nemenda, þar með taldar skólastefnur og 

óformleg vinnubrögð“. Þegar almennt skólastarf gengur sinn vanagang er ýmislegt sem 

verður útundan. Dulda námskráin merkir þær reglur og siði sem eru í skólanum sem ekki eru 

skráðar formlega niður heldur tileinka kennarar og nemendur sér (Eisner, 1985). Ákveðnar 
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reglur skólastofnanna ásamt skólamenningu ýta undir ákveðin viðhorf og hegðun sem getur 

bæði verið jákvæð og neikvæð. Líkt og er greint fyrir ofan þá eru viðhorf „litblindu“ og 

annarrar þöggunar skaðleg fólki sem tilheyra jaðarhópum. Mikilvægt er að rödd allra heyrist 

ef ætlunin er að hafa jafnrétti í forgrunni. Hugmyndir femínískra uppeldis- og 

menntunarfræða eru grundvöllur þess að opna eyru fólks fyrir því misrétti sem á sér stað í 

heiminum. Í kennsluverkefninu er markmiðið að tengja þessi fræði við reynsluheim nemenda 

en það er mikilvægt þegar vekja skal áhuga á viðfangsefni (Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 

10). 

Femínískir fræðingar innan uppeldis- og menntunarfræðinnar hvetja nemendur til þess 

að viðurkenna það óréttlæti sem fyrirfinnst í samfélagi okkar svo sem kynþáttafordóma, 

þjóðernishyggju, kynjamisrétti, hinseginfordóma, ableisma (e. ableism)2 og stéttarhyggju 

með það í huga að stuðla að breytingum í menningu þeirra sem og að tryggja öryggi þeirra 

(Conrad og félagar, 2011, bls. 101, samkvæmt tilvísun L. M. Jennifer, 2018, bls. 10) 

Reynsla kennara er sú að nemendur eigi oft í erfiðleikum með skilning á kjarnahugtökum, 

á borð við vald og forréttindi, hafi þeir litla reynslu af jafnréttismálum. Þeir átti sig ekki á að 

ákveðnir hópar samfélagsins eru líklegri en aðrir til þess að öðlast forréttindi. Grundvöllur 

kennslunnar er því að koma þeim í skilning um ólíkar upplifanir hópa á völdum og 

forréttindum. Nemendur sjá oft á tíðum ekki hvað fylgir þeirra sérkennum og hvaða áhrif þau 

hafa á þeirra stöðu innan samfélagsgerða og valdakerfa (Jones og Wijeyesinghe, 2011, bls. 

15). Í kennsluverkefninu eru nemendur hvattir til að skoða sína eigin sjálfsmynd og þau 

forréttindi og jaðarsetningu sem henni fylgir. 

Abby Ferber (2014) er kennari og segir frá því að í kennslu sinni er hver nemandi beðinn 

um að skoða sína stöðu út frá kynþætti, kyni, stétt, kynhneigð og fötlun/ófötlun sinni og 

hvernig þessir þættir tvinnast saman. Í nálgun eins og þessari eru engir nemendur álitnir 

 

 

 

 

2 Fötlunaraktivistar hafa lýst því hvernig íslensk orð yfir „ableism“ hafa ekki náð sömu merkingu og enska orðið: 

„Ableismi er enska heitið yfir fötlunarfordóma; Inga Björk segir að ,,able, eða byrjunin á orðinu sé í raun stytting 

á able body - það að vera ófatlaður - og ableismi þýðir þá að ófatlað fólk er álitið æðra en fatlað fólk, það að 

líta á fatlað fólk sem gallað eða ófullkomið. Disabled - þeir sem geta ekki eitthvað. Fötlunarfordómar nær samt 

ekki alveg utan um hugtakið því þetta snýst ekki bara um fordóma heldur að allt kerfið er smíðað fyrir ófatlað 

fólk - út af því að við fatlaðir eigum að vera frávik. Það er bara svona markviss stefna í samfélaginu að fólk eigi 

ekki að vera fatlað“ (Saga Garðarsdóttir og Jóhann K. Stefánsson, 2018). 
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„vondir einstaklingar“ eða fórnarlömb, heldur eru nemendur álitnir einstaklingar sem búa 

allir við einhvers konar forréttindi sem hafa áhrif á líf og lífsreynslu þeirra. Þegar haldið er 

áfram á næsta stig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að upplifanir af forréttindum eru 

ekki eins hjá öllum og því er ekki rétt að raða þeim í goggunarröð (bls. 145-146). Í 

kennsluverkefninu eru kennarar hvattir til að gefa öllum tækifæri á að segja frá sinni reynslu 

og leggja áherslu á að allir hafi rétt á sínum upplifunum. Einn þáttur kennsluverkefnisins 

brýnir fyrir nemendum óréttlætið sem fylgir því að dæma einstaklinga út frá einungis 

fáeinum sérkennum. 

Það að kenna ákveðin vandamál jafnréttis ein og sér (sem dæmi; rasisma, kynjamisrétti 

eða fóbíu fyrir samkynhneigðum) getur leitt til tvíhyggju þegar skilgreina á vald, þ.e. 

nemendur sjá sig annað hvort sem móttakanda valds eða skotmark samfélagslegrar kúgunar. 

Þannig þarf að koma í veg fyrir að fjalla um hvern einstakling sem fulltrúa eins samfélagslegs 

flokks og þá einungis hugsaður sem fulltrúi stöðu valds og forréttinda annars vegar eða stöðu 

samfélagslegrar jaðarsetningar og ójafnréttis hins vegar. (Jones og Wijeyesinghe, 2011, bls. 

17). Dæmi um það er þegar svartur sískynja karlmaður skoðar einungis þá mismunun sem 

hann verður fyrir vegna kynþáttar síns en sér ekki þau forréttindi sem hann nýtur vegna 

kyngervi og kynvitundar hans. 

 Samkvæmt Jones og Wijeyesinghe (2011) gengur sú nálgun, að flokka einstaklinga 

eftir sérkennum sjálfsmyndar og í kjölfarið að rannsaka birtingarmyndir kúgunar út frá hverju 

og einu sérkenni (líkt og kynþætti, kyni eða kynhneigð), þvert á þá staðhæfingu að 

einstaklingar búi yfir margbreytilegri sjálfsmynd. Að sjá margbreytileika sjálfsmyndarinnar og 

áhrif hennar á völd er hluti af því að tileinka sér hugmyndafræði samtvinnunar. Með því móti 

eru öll sérkennin skoðuð og samfélagslegt vald skilgreint sem þau forréttindi og jaðarsetning 

sem einstaklingar hljóta eða er neitað um (bls. 16-17). Því er mikilvægt að nemendur átti sig 

á því að þeir tilheyri fleiri en einum hópi samfélagsins og er það hluti af kennsluverkefninu. 

Þannig flokka nemendurnir sjálfsmynd sína eftir sérkennum (t.d. hvít, ófötluð, sískynja kona) 

og sjá að sjálfsmynd hvers nemenda er fjölþætt og að sérkenni hennar getur haft 

mismunandi áhrif á valdastöðu einstaklingsins innan samfélagsins. 

 Dill (2009, bls. 245) útskýrði: „Kennsla samtvinnunar er skuldbinding þess að kanna 

spurningar um sérkenni, ójafnrétti og samfélagslegt réttlæti“. Jones og Wijeyesinghe (2011) 

krefjast þess að þeir kennarar sem leggja fyrir verkefni tengdum samtvinnun, þar sem 

nemendur deila gjarnan reynslu sinni út frá eigin sérkennum, tileinki sér og þrói hæfni í 

umsjón með umræðutímum þar sem nemendur tjá jafnvel umdeildar skoðanir og ræða 

ólíkar upplifanir þvert á upplifanir og skoðanir kennarans (bls. 16). Mikið er um stýrðar 

umræður í kennsluverkefninu og er mikilvægt að kennarar séu vel undirbúnir fyrir þær. 

Greinargerð eins og þessi getur hjálpað kennurum við þann undirbúning en til þess að ná því 
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besta fram í sinni kennslu og í kennsluverkefninu er skynsamlegt að afla sér enn frekari 

upplýsinga. Ef ekki er of varlega farið og tekið er á viðfangsefni eins og þessu með virðingu 

og varkárni í fyrirrúmi, er hættan á að tilgangur verkefnisins snúist upp í andhverfu sína. 
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3 Kennsluverkefnið 

3.1 Um verkefnið 

Kennsluverkefninu er ætlað nemendum á unglingastigi og voru það helst nemendur í 10. 

bekk sem höfundur var með í huga við gerð verkefnisins. Megintilgangur með þessu 

kennsluverkefni er að kynna fyrir nemendum hversu margbreytileg manneskjan getur verið 

og fá nemendur til að skoða eigin forréttindi og jaðarsetningu. Hjálpa þannig nemendum að 

sjá að hver og einn einstaklingur upplifir lífið á ólíkan hátt háð samspili margra sérkenna sem 

hver einstaklingur býr yfir. Samtvinnun er hugtakið sem lýsir því að tvö eða fleiri sérkenni 

margfalda áhrif kúgunar og/eða forréttinda fólks og hefur þar af leiðandi mikil áhrif á 

upplifanir og reynslu þeirra. Samtvinnun hjálpar fólki að sjá og viðurkenna misrétti sem 

margir jaðarsettir einstaklingar hafa orðið fyrir og verða fyrir enn þann dag í dag. Einnig 

hjálpar verkefnið fólki að átta sig á eigin forréttindastöðu og opnar þannig nýja sýn á þær 

leiðir sem fólk getur farið við að vinna gegn misrétti. 

3.2 Kennsluaðferðir 

Allir kennarar standa fyrir þeirri áskorun að velja réttar kennsluaðferðir fyrir sína kennslu. 

Hvaða kennsluaðferð er best? Svar við þessari spurningu breytist háð því hver það er sem 

svarar henni. Jafnvel breytist svarið þegar þú spyrð sama einstakling aftur einhverju seinna. 

Flestir, ef ekki allir, eru sammála um að mikilvægt er að nota margar aðferðir á ólíkum tímum 

í stað þess að nota sömu aðferðina í gegnum alla kennsluna. Ingvar Sigurgeirsson (2013) 

segir að: „Kennsluaðferð er það athafnamynstur sem kennarar ákveða að nota til að 

nemendur nái markmiðum námsins“ (bls. 11) og veltur það alfarið á hvað er verið að kenna, 

hver er að kenna og hverjum er kennt hvaða kennsluaðferð verður fyrir valinu. Samtvinnun 

er flókið og viðkvæmt viðfangsefni og er mikilvægt að vanda vel til verka í vali á aðferðum og 

beitingu þeirra. Í þessum kafla eru eftirfarandi kennsluaðferðarflokkum lýst auk rökstuðnings 

fyrir hverju vali: Umræðu- og spurnaraðferðir, útlistunarkennsla, hópvinnubrögð, þulunám 

og þjálfunaræfingar, innlifunaraðferðir og tjáning og leitaraðferðir. 

3.2.1 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Markmið kennsluverkefnisins er að virkja gagnrýna hugsun nemenda með krefjandi 

spurningum í kringum erfiða umræðuefnið sem samtvinnun getur verið. Umræðu- og 

spurnaraðferðir er gott verkfæri til þess og er þeim beitt markvisst í kennsluverkefninu. 

Kennari sem beitir umræðu- og spurnaraðferðum þarf að hafa góð tök á umræðu- og 

spurningatækni sem og viðfangsefninu sem fjallað er um hverju sinni. Hlutverk nemenda er 

að taka þátt í umræðum, spyrja spurninga og draga eigin ályktanir um viðfangsefnið (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 57). 
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Til eru fjöldi aðferða í þessum flokki en í þessu verkefni var aðferðin „Stýrð umræða“ 

fyrir valinu. Í þeirri aðferð spyr kennarinn spurninga sem ýta undir þátttöku nemenda í 

umræðum sem búa yfir því markmiði að efla skilning þeirra á ákveðnum viðfangsefni, kalla 

fram ólíkar hliðar efnisins og eigin ályktanir. Einnig hefur kennari umsjón yfir umræðunum og 

kemur með umræðupunkta inn á milli sem hjálpa nemendum að ræða áfram. Hægt væri að 

flokka aðferðirnar sem notaðar eru í kennsluverkefninu undir „Spurnaraðferðir“ og 

„Umræðuhópar“ en flestar þeirra aðferða sem flokkast undir umræðu- og spurnaraðferðir 

eru náskyldar, eðli málsins samkvæmt (Ingvar Sigurgeirsson, 2016, bls. 32). Samtvinnun og 

því sem henni fylgir er krefjandi viðfangsefni sem erfitt er að fræða nemendur um eingöngu 

með fyrirlestrum. Nauðsynlegt er fyrir alla þátttakendur kennsluverkefnisins að heyra þau 

ólíku sjónarmið sem fylgja þessu viðfangsefni og ræða þau með nemendum og kennurum.  

3.2.2 Útlistunarkennsla 

Í útlistunarkennslu er kennarinn í hlutverki fræðarans og nemendur fylgjast með og hlusta. 

Kennarinn stendur uppi við töfluna og heldur fyrirlestra fyrir nemendur hvort sem þeir eru 

stuttir eða langir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 56). Í tilfelli þessa kennsluverkefnis flokkast 

allir fyrirlestrarnir undir „smáfyrirlestra“. Smáfyrirlestrar eru oft flokkaðir í þrjú mynstur og 

flokkast allir smáfyrirlestrar kennsluverkefnisins undir mynstur þrjú en það felur í sér að 

kennarinn einbeitir sér að því að útskýra ákveðin atriði fyrir nemendum á hnitmiðaðan hátt 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013 bls. 67). Höfundur telur að til þess að halda einbeitingu og áhuga 

nemenda í viðfangsefni sem þessu er skynsamlegt að hafa fyrirlestra stutta. Smáfyrirlestrar 

voru því nýttir til þess að kveikja áhuga nemenda og koma inn mikilvægari þekkingu á 

stuttum tíma áður en haldið yrði í frekari verkefni. 

3.2.3 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð nær yfir aðferðir sem krefjast þess að unnið sé saman. Aðferðir 

hópvinnubragða er hægt að tengja við margar aðrar kennsluaðferðir innan annarra flokka, 

t.d. „Umræðu- og spurnaraðferðir“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 58-59). Í 

kennsluverkefninu vinna nemendur mikið í hópum en þeir taka þátt í umræðum saman, setja 

upp kyrrmynd saman og vinna að skapandi hópverkefni saman. Auk þess að efla skilning sinn 

á viðfangsefninu þegar nemendur vinna í hópum, læra nemendur að vinna með öðrum þegar 

þeir taka þátt í hópastarfi (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 178). Flestir einstaklingar þurfa að 

taka þátt í einhvers konar hópastarfi á lífsleiðinni og hjá flestum er það stór hluti daglegs lífs. 

Meginástæða fyrir vali hópvinnubragða í kennsluverkefninu er að þegar fleiri en einn koma 

að verkefni er líklegt að ólík sjónarmið komi fram sem annars myndu ekki heyrast í 

einstaklingsverkefnum. Ólík sjónarmið efla gagnrýna hugsun nemenda og þannig gætu 
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nemendur farið að efast um það sem áður þótti þeim heilagur sannleikur eftir umræður við 

samnemendur og kennara. 

3.2.4 Þulunám og þjálfunaræfingar 

Þegar markmið kennara er að athuga hver þekking nemenda er, og að festa hana í minni 

þeirra eða þjálfa leikni og efla færni, verða þulunáms og þjálfunaræfingar oft fyrir valinu 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 87). Í „Töflukennslu“ fær kennarinn nemendur til þess að 

leysa verkefni sem skrifuð eru upp á töflu. Töflukennsla er aðferð sem er notuð í öðrum hluta 

kennsluverkefnisins en þar fara nemendur í gegnum „sérkenna-æfingu“ sem felur í sér að 

kennarinn útskýrir ákveðna flokkun sérkenna og nemendur flokka sín eigin sérkenni út frá 

því. Aðferðinni er blandað við stýrðar umræður en þegar nemendur hafa lokið því að flokka 

sín sérkenni þá ræðir bekkurinn saman um æfinguna og því sem henni fylgir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 96). 

3.2.5 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir og tjáning eru aðferðir sem leyfa nemendum að lifa sig inn í aðstæður eða 

beita tjáningu sinni á einhvern ákveðinn hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 122). 

Hlutverkaleikir flokkast ýmist undir „Þrautalausnir“ eða „Innlifunaraðferðir og tjáning“. 

„Kyrrmynd“ flokkast undir „hlutverkaleiki“ en það er aðferð sem nýtt er í kennsluverkefninu. 

Í „Kyrrmynd“ stilla nemendur ákveðinni leikmynd upp þar sem nemendurnir eru 

leikmunirnir. Aðferðin kallar á að nemendur taki vel eftir viðfangsefninu þar sem að 

kennarinn gengur á milli nemenda sem hafa stillt sér upp og spyr hvað felst í þeirra hlutverki 

í þeirra kyrrmynd (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 131). 

Í fyrsta hluta verkefnisins horfa nemendur á myndband þar sem svört kona lýsir því 

hvernig hvít mágkona hennar notar forréttindi sín til að benda á óréttlæti og eru nemendur 

beðnir um að setja þær aðstæður upp í kyrrmynd. Á þessum tímapunkti verkefnisins er 

möguleiki að nemendur fari að missa athygli en tilgangur kyrrmyndar-æfingarinnar er að 

brjóta upp kennsluna og fá nemendur til að hugsa betur út í það sem kennarinn hafði farið 

yfir áður. Auk kyrrmyndarinnar er fyrsta verkefni kennsluverkefnisins einnig annars konar 

hlutverkaleikur. Þar fer kennarinn í gegnum stutta æfingu þar sem nemendur tákna íbúa 

Íslands og allir eiga að reyna ná langt í lífinu með því að kasta pappírsbolta í ruslatunnu. 

Tilgangur þessara tveggja hlutverkaleikja er að nemendur lifi sig betur inn í aðstæður og fái 

vonandi meiri tilfinningu fyrir viðfangsefninu. 

3.2.6 Leitaraðferðir 

Leitaraðferðum er beitt í síðasta hluta kennsluverkefnisins. Í leitaraðferðum eru nemendur í 

hlutverki rannsóknarmanna þar sem upplýsinga um tiltekið viðfangsefni er aflað (Ingvar 



23 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 157). Í verkefninu vinna nemendur í hópum og eiga að afla 

upplýsinga um samtvinnun og annars sem henni tengist. Efnis- og heimildakönnun er sú 

aðferð sem best fellur undir þá vinnu. Í efnis- og heimildakönnun fá nemendur ákveðið 

viðfangsefni sem þeir eiga að afla upplýsinga um hvort sem þeir velja viðfangsefnið sjálfir, 

kennarinn velji það eða að nemendur dragi viðfangsefni að handahófi (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 167). Í tilfelli kennsluverkefnisins draga nemendur af handahófi hvaða manneskju 

af átta þeir fjalla sérstaklega um auk þess sem þeir afla aukinna upplýsinga tengdum 

viðfangsefninu. 

3.3 Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er skýr jafnréttisstefna. Þar segir að allir einstaklingar eigi rétt á 

sömu tækifærum til að þroskast og rækta sína hæfileika í umhverfi sem byggt er á skilningi, 

friði, víðsýni og jafnrétti. Jafnréttismenntun felur í sér gagnrýna skoðun á hugmyndum 

samfélagsins og innviðum þess með því markmiði að kenna nemendum leiðir til þess að 

greina hvenær aðstæður verða að mismunun sumra og forréttinda annarra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 22). 

Jafnrétti er hugtak sem nær yfir marga þætti, t.d. aldur, búsetu, fötlun, kyn, kynhneigð, 

litarhátt, lífsskoðanir, menningu, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og þjóðerni. Í 

Aðalnámskránni eru þessir þættir taldir upp og þar segir að menntun til jafnréttis eigi að 

finna á öllum skólastigum þar sem þættirnir séu skoðaðir í ljósi forréttinda og/eða 

mismununar í lífi fólks (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 11). Eftir því sem meðvitund fólks 

um jaðarsetningu fleiri hópa verður meiri, hafa þættir eins og t.d. kynvitund og holdarfar 

bæst við og er því mikilvægt að taka þá með inn í reikninginn þegar jafnrétti er skoðað. 

Guillard (2012) segir ef femínismi er virkjaður inni í kennslustofunni kallar það á ákveðna 

ábyrgð frá bæði kennurum og nemendum. Femínískir kennsluhættir geta í byrjun hrist upp í 

nemendum og valdið þeim óþægindum. Nemendur gætu streist á móti þess konar 

kennsluháttum í fyrstu vegna þess að þeir eru óvanir þeim. Ótti og kvíði er eitthvað sem 

sprottið getur upp hjá nemendum þegar tekist er á við um viðfangsefni á við kynjamisrétti, 

kynþáttafordóma, hinsegin fordóma og annars konar kúgun í samfélaginu. Til þess að kalla 

fram femínisma í skólastofunni er nauðsynlegt að opna á óþægilegar umræður og til þess að 

opna á þær verður kennarinn að leyfa óupplýstum og upplýstum skoðunum nemenda að líta 

dagsins ljós. Eins óþægilegir og þessir kennsluhættir geta verið, getur ávinningur þeirra verið 

þýðingarmikill í lífi fólks (bls. 53-54). Mikilvægt er að borin sé virðing fyrir öllum 

þátttakendum umræðunnar en ólgan sem femínískir kennsluhættir geta kallað fram 

undirstrika þá virðingu og aðstoðar nemendur að uppfylla ákveðin hæfniviðmið að 

verkefninu loknu. 
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Þau hæfniðviðmið sem talin eru upp hér fyrir neðan eru öll tekin úr Aðalnámskrá 

grunnskóla og voru nýtt til hliðsjónar við gerð kennsluverkefnisins. Eftir að viðfangsefninu 

lýkur er ætlast til að nemendur geti:  

• sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir 

mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

• aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og 

samfélagsmálefni, sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og 

myndrænum búningi, 

• rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni, 

• hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd 

hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum aðstæðum, sögu og 

menningu, trúar- og lífsviðhorfum, 

• sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum, 

• tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu, 

• útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið 

virðingu fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta, 

• vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og 

réttsýnan hátt, 

• komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum 

hætti, einn sér og í samstarfi við aðra, 

• rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki 

almenn ákvæði um mannréttindi, 

• ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna eða 

aðgerðaleysis. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 198-203) 

Þessi hæfniviðmið ásamt öðrum ítarlegri hæfniviðmiðum er að finna í kennsluverkefninu. 

3.4 Skipulag 

Kennsluverkefninu er skipt upp í þrjá námsþætti þar sem hver þáttur inniheldur minni 

verkefni. Í fyrsta þættinum eru forréttindi skoðuð og lögð er áhersla á mikilvægi þess að 

skoða eigin forréttindi og hvernig hægt er að nota þau til góðs. Conklin (2018) rökstyður 

hvers vegna mikilvægt er gefa nemendum tækifæri á að tengja við samfélagið sem 

einstaklingar. Nemendur í dag hafa margir hverjir áhuga á málefnum jafnréttis. Þeir kennarar 
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sem virkilega hlusta á nemendur vita að umhverfismál, fordómar, ójafnrétti, fátækt, hungur, 

stríð, pólitík, ofbeldi og annað sem ógnar framtíð heimsins er þeim afar hugleikið (bls. 293). 

Þegar kennarar tengja námsefnið við reynsluheim nemenda gera þeir nemendum auðveldara 

fyrir að meta og máta námsefnið við sig sjálfa eins og fram hefur komið fyrr í textanum 

(Þorsteinn Helgason, 2011, bls. 10). Í fyrsta þætti kennsluverkefnisins læra nemendur hvað 

hvít forréttindi eru en það eru forréttindi sem allir nemendur á Íslandi geta mátað sig við á 

einn eða annan hátt, hvort sem þau hafa hvít forréttindi eða verða undir vegna hvítra 

forréttinda annarra. Þrátt fyrir að fjallað sé sérstaklega um jaðarsetningu á grundvelli 

húðlitar, uppruna og kynþáttar er gott fyrir kennara að hafa í huga að þær leiðir sem notaðar 

eru til að sporna við misrétti mætti einnig yfirfæra yfir á misrétti gegn fólki sem tilheyrir 

öðrum jaðarhópum. 

Í öðrum þætti er fjallað um sérkenni einstaklinga og að hver og einn búi yfir mörgum 

ólíkum sérkennum sem mynda sjálfsvitund einstaklingsins. Einnig er farið yfir hvernig 

forréttindi eru aðstæðubundin. En möguleiki er á því að skilningur nemenda á forréttindum 

og jaðarsetningu dýpkist þegar þeir sjá að það fer eftir aðstæðum hversu mikilla forréttinda 

þeir njóta eða hversu mikla mismunun þeir þurfa að þola. Þegar skilningur á sérkennum 

hefur aukist eru góðar líkur á því að nemendur átti sig á því hversu óréttlátt það er að koma 

með fullyrðingar um einstakling út frá nokkrum sérkennum hans. Samspil sérkenna er það 

flókið að mjög erfitt er að spá fyrir um persónueinkenni, upplifanir og lífsreynslu fólks út frá 

fáum staðreyndum sem oft eru byggðar á augljósum sérkennum. 

Í þriðja og síðasta þættinum er farið nánar út í hugtakið samtvinnun. Áður en farið er yfir 

í þennan þátt er góður grunnur lykilatriði svo að nemendur nái sem mestum skilningi. Þessi 

þáttur er punkturinn yfir i-ið í kennsluverkefninu en nemendur vinna í hópum að greinargerð 

og kynningu sem krefst allrar þeirrar þekkingar sem þeir ættu að hafa tileinkað sér úr fyrri 

þáttum. Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir í hverju samtvinnun felst og að það fari 

eftir hverjum og einum einstaklingi hver áhrif hennar eru. Með því að ná góðum tökum á 

samtvinnun og í hverju hugtakið felst, færir það nemendur nær mikilvægi almennrar 

jafnréttisbaráttu sem allir ættu að njóta góðs af. Líka þeir sem njóta mikilla forréttinda. 

3.5 Námsmat 

Greinargerðin er unnin í 3-4 manna hópum og á hver hópur að draga um það hvaða 

einstakling úr myndbandaseríunni frá #RaceForward (Race Forward, e.d.) hópurinn á að fjalla 

um. Í fyrsta lagi á hver hópur að gera grein fyrir jaðarsetningu einstaklingsins sem og fjalla 

um þá jaðarsettu hópa sem hann tilheyrir í sögulegu samhengi. Sömuleiðis á að skoða og 

fjalla um forréttindi sama einstaklings. Í kjölfarið á hver hópur að kynna greinargerðina sína 

þar sem meginatriði hennar koma fram og má hver hópur ráða útfærslu kynningarinnar. 
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Námsmatinu er skipt upp í vinnusemi og samstarf, dagbókarfærslur, greinargerð og 

kynningu. Vinnusemi og samstarf er bæði metið út frá verkefnablöðunum „Flokkun 

sérkenna“ (viðhengi) og „Forréttindi eru aðstæðubundin“ (viðhengi) sem nemendur vinna í 

gegnum allt kennsluverkefnið og út frá jafningjamati (viðhengi) þar sem nemendur meta 

hvernig hópnum gekk að vinna saman. Jafningjamatið er metið út frá eftirtöldum þáttum: 

„Hvernig var tíminn notaður?“, „Hugmyndir“, „Ákvarðanir“, „Þátttaka og samskipti“ og 

„Árangur“. Hver og einn nemandi fyllir út jafningjamatið í einrúmi og eru niðurstöðurnar 

notaðar til hjálpar við mat í flokknum „Vinnusemi og samstarf“. 

Dagbókin er metin út frá innihaldi hennar. Þar er horft á fjölda færslna og hversu ítarlega 

spurningum, sem lagðar eru fyrir, er svarað. Kynningin á greinargerðinni og innihald hennar 

eru einnig metin en þar er horft á að innihald sé sett fram á skýran og hnitmiðaðan hátt. Allir 

meginþættir greinargerðarinnar komi fram og að allir meðlimir hópsins taki þátt á einn eða 

annan hátt. Nemendur fá matsblað (viðhengi) í byrjun kennsluverkefnisins þar sem hægt er 

að sjá hvernig matið fer fram í öllu kennsluverkefninu. Viðfangsefni eins og þetta er afar 

viðkvæmt. Mikilvægt er að kennarinn sé búinn að fara í ákveðna sjálfsskoðun, þar sem hann 

fer yfir öll þau atriði sem nemendur munu fara yfir í þessu kennsluverkefni og skoða þau út 

frá sjálfum sér.   
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4 Lokaorð 

Á Íslandi er mikið talað um hversu langt við erum komin sem þjóð í jafnréttismálum og hefur 

höfundur það á tilfinningunni að mörgum finnist þeir sjá fyrir endann á baráttunni fyrir 

jafnrétti. Hins vegar veit höfundur einnig að ekki eru allir á sama máli. Íslenska þjóðin hefur 

náð langt en alltaf er hægt að gera betur og eigum við, sem og aðrar þjóðir, mjög langt í land. 

Það er afar sjaldgæft að einstaklingar njóti ekki einhverra forréttinda. Margir hafa gerst 

sekir um forréttindablindu og er höfundur ekki saklaus þar. Verandi holdgervingur 

forréttinda á margan hátt: hvítur, ófatlaður, sískynja karlmaður er höfundur sífellt að reka sig 

á og læra og hefur lært gríðarlega mikið við vinnu þessa verkefnis og hefði eflaust notið góðs 

af slíku verkefni á sínum grunnskólaárum. Höfundur vonar að kennsluverkefnið muni reynast 

nemendum vel og vonar að sem flestir kennarar sjái sér leik á borði og taki kennsluverkefnið 

og vitneskjuna sem því fylgir inn í sína kennslu. Kennarar munu tvímælalaust læra af 

nemendunum sjálfum við framkvæmd kennsluverkefnisins. 

Ljóst er að samtvinnun er gríðarlega mikilvægur þáttur í að nemendur geti áttað sig á 

samfélagslegri stöðu sinni og annarra og er hún mikilvægt tól gegn jaðarsetningu og 

forréttindablindu og þeim áhrifum sem þeim fylgir. Fyrir vinnu þessa verkefnis hafði 

höfundur aldrei heyrt á samtvinnun minnst en er afar þakklátur fyrir að hafa fengið að 

kynnast henni þar sem skilningur hans jókst til muna og vonar að sem flestir tengi við. 
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