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Ágrip 

 

Þetta verkefni er hluti af 10 ETC lokaverkefni til B.Ed.- prófs með áherslu á list- og 

verkgreinar við deild faggreinakennslu, Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Verkefnið er 

tvískipt og samanstendur af greinargerð annars vegar og verkefnum sem styðja við 

jafnréttisfræðslu í myndmennt hins vegar. Í þessu verkefni er hugtakið jafnrétti tekið fyrir, 

skoðað er fyrir hvað það stendur og hvernig hægt sé að flétta jafnréttiskennslu inn í 

myndmenntakennslu í grunnskóla. Nokkur verkefni fylgja með greinargerðinni og snúast 

þau öll um jafnrétti en þau eru í senn skapandi og fræðandi og eru ætluð fyrir nemendur í 

fimmta til sjöunda bekk. Jafnrétti er einn af sex grunnþáttum menntunar og er afar 

mikilvægt að í öllum grunnskólum sé öflug og markviss fræðsla um jöfn réttindi fólks.  
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6  

Formáli 

Jafnrétti er mér hugleikið hugtak og þar sem ég hef verið nemandi við deild 

faggreinakennslu með myndmennt sem kjörsvið á Menntavísindasviði Háskóla Íslands 

undanfarin ár fannst mér tilvalið að taka hugtakið fyrir og búa til nokkur 

myndmenntarverkefni sem geta stuðlað að jafnréttisfræðslu kynjanna. Verkefnin eru 

ætluð nemendum í fimmta til sjöunda bekk. 

Ég vil þakka leiðbeinenda mínum Hönnu Ólafsdóttur kennara á kjörsviði Sjónlista við 

Háskóla Íslands fyrir góðar leiðbeiningar við gerð þessa verkefnis. Ég vil einnig þakka 

tengdamóður minni Hjördísi Kristinsdóttir og móðursystur eiginkonu minnar Ingibjörgu 

Kristinsdóttur fyrir ómetanlega aðstoð við uppsetningu og yfirferð verkefnisins. Síðast en 

ekki síst vil ég þakka eiginkonu minni Elfu Ingvadóttur fyrir allan stuðninginn og 

þolinmæðina í gegnum ferlið á þessu lokaverkefni. 

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

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 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(ur) ábyrgð á því sem 

missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

Reykjavík, maí 2021 

 

 

__________________________ 
 
 
 

http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeimsamkv%C3%A6mt
http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur)ogfylgt%C3%BEeimsamkv%C3%A6mt
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1. Inngangur 

Árið 2011 gáfu stjórnvöld út nýja Aðalnámskrá grunnskóla. Námskráin var sett fram með 

þeim hætti að í stað þess að sjónum væri eingöngu beint að námsþáttum einstakra 

námsgreina var sett fram stefna sem byggð var að miklu leyti á sex grunnþáttum 

menntunar. Þessi þættir eru læsi, sjálfbærni, lýðræði, jafnrétti, heilbrigði og velferð og 

sköpun. Grunnþáttunum var ætlað að gegna veigamiklu hlutverki í öllu skólastarfi á Íslandi 

og áttu þeir að endurspeglast í starfsháttum og skólabrag skólanna og samskiptum þeirra 

við samfélagið.  

Við gerð þessarar greinargerðar var ákveðið að einblína á grunnþáttinn jafnrétti 

vegna þess að hann er höfundi hugleikinn auk þess sem höfundur telur þörf á aukinni 

jafnréttisfræðslu í grunnskólum. Í ritröðinni Jafnrétti um grunnþætti menntunar sem gefin 

var út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og Námsgagnastofnun er hugtakinu 

jafnrétti lýst á þann veg að það nær yfir marga þætti mannlífsins eins og kyn, kynhneigð, 

trú og lífsskoðanir, fatlanir, ætterni og þjóðerni (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 2).  

Við sem samfélag þurfum að hjálpast að við að vinna að betra og réttlátara 

samfélagi fyrir alla, þar sem að okkur líður öllum vel og við njótum sömu réttinda. Það er 

okkur öllum í hag að huga að jafnréttismálum og því er jafnréttisbaráttan fyrir alla. Mikil 

þróun hefur orðið í jafnréttismálum á undanförnum árum hér á landi og má sem dæmi 

nefna jafnrétti kynjanna sem hefur farið mikið fram þó enn sé langt í land. Að mörgu er að 

hyggja þegar jafnréttismál eru annars vegar og ákvað höfundur að skoða möguleika þess 

að flétta jafnréttisfræðslu inn í myndmenntakennslu fyrir fimmta til sjöunda bekk 

grunnskólanema. Til þess að svo gæti orðið var mikilvægt að kynna sér hugtakið 

jafnréttisfræðsla, gildi þess innan skólanna og ávinning þess að nemendur hljóti slíka 

fræðslu. Með þetta markmið að leiðarljósi var ákveðið að búa til kennsluverkefni sem 

henta helst nemendum á miðstigi í grunnskóla. Í verkefnunum er fyrst og fremst lögð 

áhersla á jafnrétti kynjanna og eru þau ætluð til notkunar í myndmennt sem er partur af 

sjónlistum Aðalnámsskrár og er þeim ætlað að stuðla að og styðja við jafnréttisfræðslu 

nemenda.  
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2. Ástæða fyrir vali verkefnis 

Höfundur er kennaranemi með myndmennt sem kjörsvið við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og var hann búinn að gera tilraunir til þess að finna myndmenntarverkefni á 

veraldarvefnum sem tengdust jafnrétti. Við eftirgrennslan og skoðun kom í ljós að þegar 

leitað er eftir slíkum verkefnum er fátt um fína drætti sem hentar íslenskum aðstæðum. 

Því var ákveðið að hefjast handa við að leggja drög að hugmyndabanka með áherslu á 

verkefni tengdum jafnrétti. Þannig er reynt að koma  til móts við þá vöntun á verkefnum 

af þessum toga með von um að aðrir geti nýtt þau og haldið áfram með þróun þeirra. 

Verkefnin eiga það öll sameiginlegt að stuðla að aukinni jafnréttisvitund nemenda og er 

lögð áhersla á að vinna með jafnrétti kynjanna. Verkefnabankinn er þó aðeins sýnishorn af 

því sem hægt er að gera á þessum vettvangi en honum er ætlað að gera kennurum kleift 

að nálgast myndmenntaverkefni fyrir nemendur á miðstigi grunnskólans. Í Aðalnámskrá 

grunnskóla segir að allir grunnþættir eigi að vera sýnilegir í öllu skólastarfinu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 17) og á öllum námssviðum sem og námsgreinum.  

Það er mikilvægt að kenna börnum og unglingum um jafnrétti, að þau skilji hvað það er og 

af hverju það er mikilvægt. Það kemur til með að styrkja þau og hjálpa þeim í að verða 

betri og ábyrgari samfélagsþegnar (UNA-UK, 2008). Rannsóknir hafa sýnt fram á ýmsan 

ávinning þegar vel er staðið að fræðslu um jafnrétti kynjanna. Það eykur á hamingju 

samfélagsins og bæði fyrirtæki og stofnanir eru betur rekin og allt þjóðfélagið verður 

lýðræðislegra og betra í heildina. Það er því til mikils að vinna (Kyn og jafnrétti, 2010). 
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3. Fræðilegt efni  

3.1 Hugtakið jafnrétti 

Þegar almennur hluti Aðalnámskrár grunnskóla var gefinn út árið 2011, voru í kjölfarið 

gefin út þemahefti um sex grunnþætti menntunar sem var ætlað að mynda kjarna þeirrar 

menntastefnu sem Aðalnámskráin var byggð á. Grunnþáttunum var ætlað að taka tillit til 

þágildandi laga, reglugerða og alþjóðasamninga sem íslensk stjórnvöld voru aðilar að. 

Grunnþættirnir eru eins og nefnt var í inngangi læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 3).  

Jafnrétti er í hinu daglega tali oftast notað þegar rætt er um stöðu og réttindi karla 

og kvenna. Samkvæmt lögum á jafnrétti að vera grundvallarregla í allri íslenskri 

stjórnskipun og kemur eftirfarandi fram í 65. grein stjórnarskrárinnar:  

„Allir skulu vera jafnir fyrir lögum og njóta mannréttinda án tillits til kynferðis, 

trúarbragða, skoðana, þjóðernisuppruna, kynþáttar, litarháttar, efnahags, 

ætternis og stöðu að öðru leyti. Konur og karlar skulu njóta jafns réttar í hvívetna “ 

(Lög um mannréttindi nr. 65/1995). 

3.1.2 Kyn og kynhneigð 

Hugtakið kyn er samkvæmt orðabók Árnastofnunar skilgreint sem: „líffræðilegt kynferði “ 

karlkyn eða kvenkyn” (Halldóra Jónsdóttir og Þórdís Úlfarsdóttir, 2021). Hins vegar hefur 

það einnig verið þýtt á þann hátt að ekki séu eingöngu karlkyn eða kvenkyn og að í ólíkum 

menningarheimum og samfélögum séu skilgreiningar á kynjum mismunandi og að þau 

geti haft ólíka þýðingu (UNESCO, 2014). 

Samkvæmt Mannréttindaskrifstofu Reykjavíkurborgar er hugtakinu kynhneigð lýst 

þannig að kynhneigð segi okkur til um hverjum fólk getur laðast að, orðið skotið í eða 

ástfangið af. Það eru til margar kynhneigðir og fólk getur skilgreint sig eins og hver og einn 

kýs (Reykjavíkurborg, e.d.). 

Við höfum lengi vel lifað í tvískiptum heimi, hinum karllæga og hinum kvenlæga, þ.e.a.s. 

við flokkum fólk annað hvort sem karla eða sem konur. Þegar við fæðumst, þá erum við 

annað hvort talin vera stelpa eða strákur og þá erum við ósjálfrátt strax komin í ákveðinn 
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flokk. Þessi þörf mannsins fyrir því að flokka alla og setja þá í ákveðna kassa byrjar því 

strax við fæðingu (Gerður Bjarnadóttir og Guðný Guðbjörnsdóttir, 2011). 

Kynjatvíhyggja hefur því verið umlykjandi í samfélaginu mjög lengi en nú er svo komið að 

umræðan hefur opnast á undanförnum árum þ.e. að það séu ekki einungis til tvö kyn. Í 

raun er flokkunin og kynjatvíhyggjan gríðarleg einföldun á því hvernig hlutirnir eru í raun 

og veru og getur verið mjög takmarkandi þáttur í lífi margra. Umræðan sem hefur átt sér 

stað í samfélaginu um kyn og kynhneigð undanfarin ár hefur komið því til leiðar að 

samfélagið er nú mun opnara fyrir þeim sem ekki virðast passa inn í ramma 

kynjatvíhyggjunnar.   

Hugtakið kynsegin kom fram á sjónarsviðið árið 2014 en það nær yfir einstaklinga 

sem skilgreina kyn sitt utan kynjatvíhyggjunnar þ.e. þess kerfis sem verið hefur við lýði 

mjög lengi en segja má að orðið kynsegin sé í raun og veru undir regnhlífarhugtakinu 

trans. Kynsegin einstaklingar geta upplifað sig til að mynda karlkyns eða kvenkyns, bæði 

eða hvorugt eða að þau kjósa að skilgreina ekki kyn sitt (Gender, Sex, and Sexualities: 

Psychological Perspectives, 2018). 

Misjafnt er hvernig einstaklingar upplifa kyn sitt og í raun kemur engum það við hvernig 

fólk skilgreinir sig, allir ættu að fá að vera eins og þeir vilja. Nú til dags eru skólar sífellt að 

verða opnari gagnvart nemendum sem skilgreina sig ekki innan þeirra viðmiða sem gilda 

almennt í samfélaginu.    

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að allir nemendur skuli fá viðeigandi fræðslu 

um jafnréttismál þar sem áhersla sé lögð á að búa kynin undir jafna þátttöku í 

samfélaginu. Þar segir ennfremur að drengir og stúlkur eigi að hafa alveg jafna möguleika í 

skólakerfinu og að þar eigi ekki að vera neinar hindranir í vegi þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 

Sýn samfélagsins á kynin og kynjahlutverkin er stöðugt varpað fram í gegnum 

fjölmiðla, menningu og í listum. Listir og dægurmenning geta því haft mikil áhrif á skoðanir 

fólks og á viðhorf þeirra bæði óbeint og/eða beint. Því geta listir verið mikilvægur þáttur í 

að styðja við og þróa jákvæð viðhorf hjá ungu fólki gagnvart kynjajafnrétti (Macneill, 2018, 

bls. 10).  

Í Kynungabók (2010, bls. 7) kemur fram að margvíslegar ástæður liggi að baki 

kynjamisrétti í samfélaginu en þó er talið að ein helsta ástæðan fyrir því sé sú að 
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gamaldags hugmyndir um karlmennsku og kvenleika séu enn á sveimi. Þær séu í raun 

innprentaðar í unga fólkið okkar og gera það að verkum að það viðheldur því kerfi sem 

hefur ríkt í gegnum árin í stað þess að breyta því. Því hefur lengi vel verið haldið fram að 

kynin séu afar ólík að eðlisfari og eru þær hugmyndir í raun barn síns tíma. Talið er að þær 

geti stuðlað að útilokun á annað hvort kynið og er slík útilokun ein birtingamynd 

kynjamisréttis. Þó að samfélagið sé komið langt í jafnréttismálum má enn finna gamaldags 

hugmyndir og hugsunarhátt gagnvart kynjunum eins og t.d. kynbundið launamisrétti. 

Á síðu Reykjavíkurborgar (Reykjavíkurborg, e.d.) kemur fram að við  lifum í 

upplýsingasamfélagi og að börn og unglingar nú til dags séu orðin mun meðvitaðri um 

fjölbreytileikann í samfélaginu heldur en börn voru hér áður fyrr. Í skólakerfinu í dag eru 

alls konar nemendur og finna má  hinsegin börn í öllum skólum. Samkvæmt gátlista 

Reykjavíkurborgar fyrir skóla til að verða hinseginvænni kemur fram að 

grunnskólanemendur landsins séu afar fjölbreyttur hópur sem byrji á að tjá kynvitund og 

kynhneigð sína á öllum aldri. Nemendur geta einnig átt hinsegin fjölskyldur og vini og því 

þurfa skólar að vera undir það búnir að styðja við fjölbreyttan nemendahóp og gera það 

sem þeir geta til þess að búa öllum gott námsumhverfi. Skólar þurfa að stuðla að umhverfi 

sem byggir á fordómaleysi, umburðarlyndi og góðri menningu þar sem allir upplifa sig 

velkomna. Mikilvægt er að allir nemendur fái góða fræðslu þannig að allir nemendur fá að 

kynnast margbreytileikanum í hvaða formi sem hann kemur. Reykjavíkurborg vill því  

vinna að hinseginvænu umhverfi og með því stuðla að fordómaleysi, víðsýni og 

hinseginvænna samfélagi. 

3.1.3 Fjölmenning 

Hugtakið fjölmenning er oftast notað með öðrum tengdum hugtökum eins og 

fjölmenningarlegt samfélag og fjölmenningarlegur skóli og í því samhengi er átt við staði 

þar sem ólíkt fólk með margvíslega menningu (tungumál, trúarbrögð, viðhorf o.fl.) býr 

og/eða starfar saman á jafnréttisgrundvelli (Guðrún Pétursdóttir, 2006). 

Samkvæmt Hagstofu Íslands hefur fjölgun erlendra ríkisborgara orðið mikil hér á 

landi en til samanburðar var hlutfall þeirra árið 2009 7,6% en árið 2020 var það komið í  

13,5% og því má segja að fjölmenning á Íslandi hafi aldrei verið meiri (Hagstofa Íslands, 

e.d.).  
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Það er staðreynd að Ísland er orðið fjölmenningarsamfélag og er fjölmenning því 

órjúfanlegur og stór hluti af íslensku skólastarfi. Samkvæmt rannsókn sem unnin var árið 

2013 um fjölmenningu á Íslandi kallar fjölmenning á að kyn, uppruni og menningarlegur 

fjölbreytileiki fái að endurspeglast í skólastarfi og í allri menntun barna og unglinga. 

Menning nemenda er háð uppruna þeirra og verður starfsfólk skólanna að gera sér grein 

fyrir því að það eru ekki einungis börn af erlendum uppruna sem hafa aðra menningu, trú 

og gildi í lífinu. Öll höfum við okkar eigin menningu, trú og gildi og þessar breytur gera 

okkur að þeim manneskjum sem við erum. Þessi atriði geta haft áhrif á hvernig 

einstaklingur skilur annað fólk en til þess er mikilvægt að búa yfir góðri sjálfsþekkingu. 

Lykilinn að góðum og uppbyggilegum samskiptum er jákvæð sjálfsmynd og góð samskipti 

skipta miklu máli í fjölmenningarlegri kennslu. Viðhorf okkar mótast bæði af reynslu og 

umhverfi en það tekur yfirleitt langan tíma að móta þau. Viðhorfin endurspegla oftast 

menningu okkar sem og aðra þætti í umhverfi okkar en þau koma oft fram þegar við 

eigum í samskiptum við aðra, óbeint eða beint (Anna Lilja Sævarsdóttir, Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir og Hermína Gunnþórsdóttir, 2013). 

Í ritröðinni Jafnrétti kemur fram að allt skólastarf og menntun sé mótað af 

menningu samfélagsins alveg eins og samfélagið sjálft er mótað af þeim einstaklingum 

sem í því búa. Í dag erum við vanari fjölmenningu en áður var þegar einstaklingar af 

erlendum uppruna voru í litlum mæli hér á landi. Skólar og kennarar geta haft mikil áhrif 

viðhorf nemenda gagnvart fjölmenningu með því að miðla og kynna hana fyrir nemendum 

sínum (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 26). 

Skólum er í sjálfsvald sett, upp að vissu marki, hvaða námsefni þeir kjósa að nota til 

að setja þá fræðslu fram. Skólar geta til að mynda nýtt þemadaga og kynnt þannig fyrir 

nemendum sínum fjölmenningu í víðu eða þröngu samhengi. Það getur bæði haft góð og 

jákvæð áhrif á viðhorf íslenskra nemenda til þess lands eða menningar sem verið er að 

kynna hverju sinni. Nemendur fá þar með tækifæri til að kynnast margbreytileika lífsins og 

geta tamið sér jákvæð viðhorf gagnvart ólíkum einstaklingum, menningu þeirra og gildum. 

Það er afar mikilvægt að nemendur fái að kynnast ólíkum menningarheimum og að þeir 

læri að bera virðingu fyrir öllum einstaklingum, sama hvaðan þeir koma. Það rímar vel við 

þau gildi sem Aðalnámskrá grunnskóla byggir á og ætlar skólum að vinna eftir (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). 



13  

3.1.4 Trú og lífsskoðanir 

Við það að heimurinn opnaðist með tilkomu veraldarvefsins urðu ólíkir menningarheimar 

kunnugri fólki en áður. Með tilkomu þess mátti finna fleiri mismunandi trúarbrögð og 

hægt var að kynna sér þau til hlítar til þess að skilja menningarmun nemenda. Til að svo 

geti orðið er nauðsynlegt að þekkja til trúarbragða þeirra. Grunnskólar verða því að setja 

sér stefnu um hvernig þeir ætli að koma til móts við nemendur með ólíkar trúar- og 

lífsskoðanir, hvernig megi tryggja rétt allra nemenda óháð þeirra lífsskoðunum (Kristín 

Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 30).  

Með þekkingu á ólíkum trúarbrögðum getum við aukið skilning á mikilvægi þess að 

allir séu frjálsir og megi stunda sín trúarbrögð í friði og með þekkingunni hlúum við að 

lýðræðinu og hvetjum fólk til þess að sýna fjölbreytninni skilning. Með því að efla 

þekkingu og skilning á trúarbrögðum getum við sem samfélag dregið úr árekstrum og 

átökum sem byggjast á fordómum og skilningsleysi á trú annara og stuðlað að virðingu 

fyrir réttindum þeirra. Þekking á ólíkum trúarbrögðum er nauðsynleg í allri menntun barna 

og unglinga þar sem hún skapar skilning á sögu ólíkra menningarheima, s.s. bókmennta og 

lista auk þess sem hún stuðlar að menningarlegri víðsýni (Sigurður Pálsson, 2011). 

3.1.5 Fatlanir 

Með hugtakinu fötlun er átt við einstakling sem er með líkamlega og/eða andlega 

skerðingu (Félagsmálaráðuneytið, 2006). Mikilvægt er að nemendur fái fræðslu um 

fatlanir og hvað felst í þeim. Umfjöllunin þarf að byggja á virðingu fyrir mannlegum 

margbreytileika sem og mannlegu eðli. Fatlanir geta verið af ýmsum toga og eru í raun 

afstæðar, en þær eru hluti af lífinu. Fatlanir geta verið með ýmsu móti eins og t.d. 

andlegar fatlanir, geðfatlanir, hreyfihamlanir og sjón og heyrnarskerðing. Nemendur með 

fatlanir upplifa ýmis konar áskoranir í umhverfi sínu og við sem samfélag þurfum að leggja 

okkar af mörkum til þess að draga úr hindrunum sem standa í vegi fatlaðra einstaklinga til 

að lifa sem eðlilegustu lífi. Við sem samfélag ættum að auðvelda einstaklingum með 

fatlanir að taka þátt í atvinnulífi, menningu, félagslífi og í samfélaginu eins og hægt er 

(Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 33). Við 

þurfum því að kenna börnum og unglingum að fatlanir eru hluti af margbreytileikanum. 
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4. Kennslufræði 

Í myndmennt fá nemendur tækifæri til þess að vinna að málefnum daglegs lífs á 

gagnrýninn hátt og nota ímyndunarafl sitt. Nemendur þroska með sér gagnrýna og 

skapandi hugsun í gegnum sjónlistir og það þjálfar þá í að geta þekkt vandamál 

samfélagsins og fundið lausnir á þeim (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

147-148). Í verkefnunum fjórum sem að fylgja þessari greinargerð fá nemendur tækifæri 

til að fást við fjölbreytt viðfangsefni sem viðkoma jafnrétti kynjanna. Nemendur þurfa að 

nota gagnrýna hugsun sína við úrvinnslu verkefnanna og fá þeir að uppgötva ýmislegt í 

gegnum skapandi og í senn fræðandi verkefni en slíkt nám má tengja við ýmsa fræðimenn 

eins og John Dewey og Sir Ken Robinson. 

4.1 John Dewey 

 John Dewey var bandarískur heimsspekingur og menntunarfæðingur og eru kenningar 

hans þekktar út um allan heim (Dewey, 2000, bls 9). Hugmyndir hans um einstaklingseðli, 

tjáningu og umhverfi eru taldar vera mikilvægir þættir í menntun og þroska einstaklingsins 

og telur Dewey verklega þætti vera mjög mikilvæga. Í bók hans Reynsla og menntun segir 

Dewey að reynslan leiki stórt hlutverk í öllu námi barna og það sé hægt að læra jafnt af 

henni, bókum og kennurum. 

 Hann hvatti börn til þess að gera tilraunir og til að efla sjálfstæða hugsun sína (Pound, 

2005, bls 21–22). Hann sagði að heimurinn sem við lifum í sé síbreytilegur og að við 

þurfum því að undirbúa börnin undir ábyrgð síðar á lífsleiðinni og reyna að stuðla að 

velgengni þeirra í lífinu með því kenna þeim að tileinka sér alla góðu þekkinguna og færni 

sem getur hlotist af námi (Dewey, 2000, bls. 28).  

4.2 Ken Robinson 

Sir Ken Robinsson var breskur frumkvöðull í menntamálum og var hann mikill talsmaður 

fyrir mikilvægi skapandi skólastarfs og hefur hann gefið út mikinn fjölda af bókum um það 

efni (Robinson, 2010). Í bók sinni Out of our minds segir hann að það þurfi að ýta undir 

sköpun í skólakerfinu til þess að þroska skapandi hugarfar nemenda (Robinson, 2010, bls. 

5-6). Robinson segir að allir geti verið skapandi og að allir geti lært  að skapa. Það að 

kenna nemendum að vera gagnrýnir og skapandi sé nauðsynlegur grunnur til þess að geta 
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tekist á við þær samfélagslegu breytingar sem eru í gangi og eiga eftir að koma. Það að 

þjálfa nemendur í að vera opnir fyrir ýmsum hugmyndum og að þeir geti unnið saman í 

hópum hjálpi til að þeir skilji heiminn betur og eigi auðveldara með að leysa hvers kyns 

vandamál sem gætu komið upp. Hann segir að menntun sé því mikilvægur þáttur í að 

undirbúa nemendur fyrir að verða virkir samfélagsþegnar (Robinson, bls. 59). Kenningar 

Robinsons eiga því vel við verkefnin fjögur sem fylgja með þessari greinargerð, en við 

úrvinnslu þeirra fá nemendur að velta fyrir sér hugmyndum um samfélagið sjálft. Þeir 

þurfa að nota gagnrýna hugsun og síðast en ekki síst að vera skapandi. Markmiðið með 

verkefnunum er að stuðla að jafnrétti fólks og með slíkri fræðslu ná nemendur að skilja 

heiminn betur og hvernig hann virkar. 
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5. Jafnréttisfræðsla í skólum  

Markmið jafnréttismenntunar á að vera að skapa jöfn tækifæri fyrir alla einstaklinga til 

þess að þroskast á sínum eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa í frjálslegu 

samfélagi í anda umburðarlyndis og jafnréttis (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 3). Hugtökin jafnrétti og mannréttindi eru í raun 

samofin. Samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu Þjóðanna eiga allar manneskjur 

rétt á það sé borin virðing fyrir þeim og að réttindi þeirra séu virt (Sameinuðu þjóðirnar, 

e.d.). 

Í september árið 2005 settu Sameinuðu þjóðirnar fram sautján heimsmarkmið og heita 

þau einfaldlega Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og eiga þau að gilda frá árinu 2016 

til ársins 2030. Öll markmiðin hafa undirmarkmið og eru þau  hundrað sextíu og níu talsins 

og eiga að taka bæði tillit til innanlandsmála og alþjóðasamstarfs. Heimsmarkmiðin mynda 

öll tengsl og eru fimm meginþemu sem snerta þau, en þau eru: mannkynið, jörðin, 

hagsæld, friður og samstarf. Aðaláhersla Heimsmarkmiðanna er að engir einstaklingar eða 

hópar séu út undan. Fimmta heimsmarkmið SÞ fjallar um jafnrétti. Með markmiðinu er 

reynt að ýta undir og stuðla að því að jafnrétti kynjanna sé tryggt og að völd kvenna og 

stúlkna út um allan heim séu efld. Undirmarkmið þessa markmiðs eru þó nokkur en verða 

þau ekki talin upp hér (Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna, 2015.) Hægt er að kynna 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fyrir nemendum grunnskóla og þannig kynna fyrir 

þeim sjálfbæra þróun og um leið fræða þau um mannréttindi og jafnrétti. 

Jafnrétti ætti að hafa snertiflöt við allt skólastarf og er nauðsynlegt að skólar séu 

með öfluga og markvissa jafnréttisfræðslu. Þegar jafnréttisfræðsla er framkvæmd er 

nauðsynlegt að hún kenni börnum og unglingum að beita gagnrýnni hugsun um þær 

aðstæður sem eru í samfélaginu og í heiminum. Með slíkri fræðslu er markmiðið einnig að 

kenna þeim að læra að greina aðstæður sem leiða til mismununar sumra og forréttinda 

annara (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013). 

Jafnréttiskennsla á að stuðla að því að nemendur dýpki og þrói þekkingu sína og færni 

sem þeir þurfa til þess að verða góðir og gildir samfélagþegnar. Mikilvægt er að gefa 

börnum og unglingum tækifæri til þess að fá að tjá sig og taka þátt í umræðum við aðra 

við gerð jafnréttisverkefna (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 2018, bls. 2). 
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Hugtakið skóli án aðgreiningar er mörgum kunnugt og á það sér djúpar rætur í 

hugmyndum um jöfnuð, félagslegt réttlæti og lýðræðislega þátttöku einstaklinga. Skóli án 

aðgreiningar gengur út á það að skólinn starfi undir þeim formerkjum að komið sé til móts 

við bæði náms- og félagslegar þarfir nemenda með jafnrétti og félagslegt réttlæti að 

leiðarljósi (Steingerður Ólafsdóttir o.fl., 2014). Nauðsynlegt er að allir kennarar þekki þá 

stöðu sem er í jafnréttismálum í samfélaginu og að þeir láti sitt ekki eftir liggja í að fræða 

og upplýsa nemendur sína. Mikilvægt er að öllum nemendum líði vel í skóla og að þeim 

finnist þeir eiga heima þar sama hver svo sem félagsleg staða þeirra er, uppruni , kyn, 

kynhneigð, trúarbrögð eða lífsskoðun þeirra (Kristín Dýrfjörð, Þórður Kristinsson og 

Berglind Rós Magnúsdóttir, 2013, bls. 12).  

Í bókinni Starfshættir í Grunnskólum við upphaf 21. aldar (2014) er 

einstaklingsmiðuðu námi og nemendamiðuðu námi gerð góð skil.  

Einstaklingsmiðuðu námi er lýst með þeim hætti að skipulag náms taki mið af 

stöðu hvers og eins nemanda. Nemendur eiga að bera ábyrgð á námi sínu og nám hvers 

og eins byggist á einstaklingsáætlun. Þannig er hægt að tryggja að hver og einn nemandi 

fái það námsefni sem  hentar honum og hans þörfum (Starfshættir í grunnskólum, 2014, 

bls. 51). Í skýrslu sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið (2014) gaf út í samstarfi við 

Menntavísindastofnun Háskóla Íslands segir að einstaklingsmiðað nám sé hugtak sem er í 

raun þrengra en hugtakið skóli án aðgreiningar. Það þýðir að reynt er að koma til móts við 

hvern nemenda og að hann fái námsefni sem að henti honum sem best. Það mætti þá 

segja að einstaklingsmiðað nám væri hluti af kennslufræði sem að snýr að skóla án 

aðgreiningar.  

Nemendamiðuðu námi er lýst svo að forsenda náms sé að nemandi sé virkur 

þátttakandi í eigin námi, hann hefur ákveðið vald og getur stýrt námi sínu mikið sjálfur. 

Það byggist því bæði á sjálfstæði og virkni nemandans. Allir nemendur í grunnskólum 

þurfa að fá nám sem hentar þeim hvort sem þeir séu með fötlun eða eða ekki 

(Starfshættir í grunnskólum, 2014, bls. 6). 

Til þess að hægt sé að búa til umhverfi fyrir nemendur sem er án aðgreiningar, í 

list- og verkgreinum, er nauðsynlegt að hafa umhverfið með þeim hætti að það sé öruggt, 

hvetjandi, fordómalaust og einnig að nemendur finni að þeir séu velkomnir þangað þrátt 

fyrir ólíkan bakgrunn, menningu og mismunandi getu. Samkvæmt lögum (Lög um 
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grunnskóla nr 25/2008) um grunnskóla eiga allir nemendur rétt á því að fá list-og 

verkgreinakennslu við sitt hæfi. Nauðsynlegt er að list-og verkgreinakennarar séu 

meðvitaðir um mikilvægi þess að skapa jákvætt andrúmsloft, sýna umburðarlyndi, veita 

nemendum frelsi til sköpunar og eigi í virkum samskiptum í sinni kennslustofu. Kennarar 

geta því og eiga að leggja sitt af mörkum til þess að stefna að árangursríku námi hjá 

nemendum án aðgreiningar (Musneckiené, 2020). 

Grunnskólar eiga að starfa í anda skóla án aðgreiningar. Það má segja að við á 

Íslandi séum komin nokkuð langt í jafnréttismálum miðað við mörg önnur lönd. 

Rannsóknir sýna að kynjajafnrétti hér hefur mælst það hæsta í heiminum og var þar tekið 

mið af heilsu og menntun fólks, efnahag og stjórnsýslu. Þó að Íslendingar hafi það nokkuð 

gott, miðað við margar aðrar þjóðir, má samt ekki sofna á verðinum og hætta 

jafnréttisfræðslunni. Algjört jafnrétti hefur ekki náðst því miður (Anna Elísa Hreiðarsdóttir, 

2018, bls. 2). Eins og fyrr segir hafa orðið miklar góðar breytingar á stöðu kynjanna á 

síðustu áratugum. Það hefur dregið úr kynjamisrétti sem hefur fengið að viðgangast í allt 

of langan tíma í samfélaginu. Þessar breytingar hafa tekið sinn tíma og hafa þær ekki 

komið allar í einu og alls ekki átakalaust. Kynjamisréttið sem er nú við lýði er talið hafa 

komið frá þeim tímum þegar karlmenn úr valdastéttum fengu tækifæri til að móta 

samfélagið út frá eigin hagsmunum og gildismati þeirra sem hefur haft áhrif á trúarbrögð, 

lög, reglur, hefðir og siði í öllu samfélaginu (Kynungabók, bls. 7). Í dag erum við með 

jafnréttislög, jafnréttisstofu, jafnréttisnefndir, jafnréttisráð og kærunefnd til þess að knýja 

fram breytingar (Kynungabók, bls. 37). 

Markmið jafnréttismenntunarinnar á að vera að skapa tækifæri fyrir alla 

nemendur til þess að þroskast á sinn eigin hátt og stuðla að fordómaleysi og víðsýni. 

Mikilvægt er að börn og unglingar kynnist fjölbreytileikanum sem felst í hinu mannlega 

eðli. Vegna þessa er nauðsynlegt að fræða börn og unglinga á öllum skólastigum og í 

öllum stofnunum samfélagsins um jafnrétti, hvar við stöndum og hvað við getum gert til 

þess að fullkomið jafnrétti náist. Bæði rannsóknir og reynslan hefur sýnt okkur að það sem 

skiptir máli og virkar er samstaða milli allra í samfélaginu, baráttan og aðgerðir er það sem 

virkar til þess að draga fram breytingar. Til þess að við getum þróast áfram og gert betur í 

samfélaginu þurfum við að skilja hvað býr að baki kynjamisrétti og gera betur en áður 

(Kynungabók, 2010). 
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5.1 Jafnréttisáherslur í myndmennt 

Myndmenntakennsla án aðgreiningar er afar mikilvæg að mati höfundar og ætti 

markmiðið hennar einna helst að vera það að öllum nemendum líði vel inni í 

myndmenntastofunni og að þeim finnist þeir eiga heima þar og að þeir geti verið 

algjörlega þeir sjálfir. Að nemendum finnist þeir vera metnir að verðleikum og að í 

stofunni geti þeir skapað persónuleg listaverk eins og þeir vilja. Samkvæmt skýrslu 

(MacNeill, Coles, Vincent, Kokkinos, Robertson, 2018) geta listir gegnt mikilvægu 

hlutverki, því að í listsköpun geta allir einstaklingar tekið sér frelsi til þess að skapa á 

persónulegan hátt og á sínum eigin forsendum. Með listinni er hægt að gera svo margt. 

Einstaklingar geta tjáð sig í gegnum list sína og fléttað sína sjálfsmynd og menningu í 

verkið ef þeir kjósa að gera svo. List er mikilvægur miðill sem getur átt heilmikinn þátt í því 

að einstaklingar fái að kanna og ögra sjálfum sér, og kynnast ólíkum félagslegum 

viðmiðum. 

 

                       

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls. 148) segir að myndmennt eigi að vera skapandi ferli 

fyrir nemendur og að þar fari fram mikilvægt ferli þar sem að nemendur geta fengið að tjá 

sig á persónulegan hátt, fundið sína innri rödd og þróað leikni á ýmsum sviðum. Það að 

Mynd 1: Úr Aðalnámsskrá; rannsaka, skapa og 
greina 
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skapa, greina og njóta listar getur stuðlað að því að nemendur læra að þróa með sér 

samkennd, umburðarlyndi og gagnrýninn skilning á heiminum. Börn byrja ung að geta sagt 

frá sögum á myndrænan hátt og það er vel hægt að halda í þann eiginleika með því að 

stuðla að markvissri myndmenntakennslu frá unga aldri. Kennarar þurfa líka að gefa 

nemendum tækifæri til þess að taka áhættur og gera mistök, allt til þess að stuðla að 

þróun skapandi hugsunar þeirra. Þegar nemendur skapa sjónræn verk eru þeir ýmist að 

vinna út frá sinni eigin reynslu, menningu eða umhverfi eða eigin rannsóknum og 

greiningum (sjá mynd 1). Það að stuðla að því að nemendur nái að tengja við eigin reynslu 

fær þá til að þjálfa sig í að vera læsir á umhverfi sitt. Eitt af lykilatriðum menntunar er að 

búa nemendur undir lífið, þjálfa þá í að skilja heiminn og stuðla að því að þeir verði bæði 

virkir og gagnrýnir samfélagsþegnar sem að munu láta gott af sér leiða. Myndmennt er 

tilvalin til þess að stuðla að þessum eiginleikum því að þar er unnið markvisst með 

skynjun, greiningu og túlkun.  
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6. Um kennsluverkefnin og notkun þeirra 

Vegna mikilvægi jafnréttiskennslu og að hún sé kennd gegnum allt skólastarf óháð hvaða 

grein fengist er við er gott að geta leitað í verkefnabanka sem hægt er að nýta í 

myndmenntakennslu. Kennsla í jafnrétti á heima í myndmenntastofunni rétt eins og í 

öðrum skólastofum. Það er ekki nóg að slík kennsla fari eingöngu fram í lífsleikni eða í 

samfélagsfræði. Kennarar verða að hafa aðgengi að efni sem getur aðstoðað þá við að 

leggja sitt af mörkum til jafnréttisfræðslunnar óháð því hvaða faggrein þeir kenna. Því 

fannst höfundi mikilvægt, sem tilvonandi myndmenntakennara, að leggja sitt af mörkum 

til jafnréttisfræðslunnar og leggja drög að slíkum verkefnabanka.  

Við undirbúning á þessum verkefnum kom í ljós að ekki var mikið til af verkefnum sem 

ýttu undir jafnréttisfræðslu. Ákveðið var að búa til fjögur verkefni sem hægt væri að leggja 

fyrir nemendur í myndmennt þó ekki sé eingöngu hægt að nýta þau í þeirri námsgrein. Öll 

verkefnin hafa það markmið að kynna og fræða nemendur um jafnrétti kynjanna. Við gerð 

námsefnisins studdist höfundur við Aðalnámskrá grunnskóla. Verkefnin fjögur eru öll 

sjálfstæð og gerð með miðstig grunnskóla í huga en það er vel hægt að aðlaga þau að fleiri 

aldurshópum. Eins og kom fram hér að ofan er hvert og eitt verkefni sjálfstætt, en þó er 

mælt með því að þau séu öll lögð fyrir þar sem þau styðja vel við hvert annað og stuðla 

þannig að auknum skilningi hjá nemendum. Í myndmennt er hægt að vinna með málefni 

daglegs lífs á gagnrýninn hátt og því eru þetta tilvalin verkefni til að vekja nemendur til 

umhugsunar um jafnréttishugtakið. Miðað er við að nemendur geti með verkefnunum 

aflað sér þekkingar á jafnrétti kynjanna og hvernig nýta megi þá þekkingu í samfélaginu 

almennt. 

 Verkefnin eiga það öll sameiginlegt að reyna á gagnrýna hugsun nemenda, 

nemendur þurfa að vera opnir og spyrja spurninga . Við gerð verkefnanna vildi höfundur 

geta tengt þau við fræði Sir Ken Robinson, en hann talaði mikið fyrir því að það væri 

mikilvægt fyrir nemendur að vera gagnrýnir og skapandi í hugsun sinni til þess að geta 

tekist á við allar þær samfélagslegu breytingar sem eiga sér stað í heiminum. Fræði John 

Dewey höfðu líka áhrif á verkefnaval en hann sagði að börn og unglingar ættu að efla 

sjálfstæða hugsun sína og að heimurinn væri síbreytilegur rétt eins og Ken Robinson hélt 

fram. Hann sagði að kennarar þyrftu að undirbúa börn fyrir þá ábyrgð sem þau fengju við 
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það að fullorðnast. Með því að gefa nemendum kost á því að vinna að verkefnunum sem 

fylgja greinagerðinni erum við þannig að búa til upplýstari samfélagsþegna, en þeim er 

ætlað að stuðla að víðsýni. 

Verkefnin snúast öll um jafnrétti kynjanna en þau fara um nokkuð víðan völl, t.d. 

snerta þau á ólíkum fjölskylduformum, staðalímyndum kynjanna, kynhlutverkunum og 

merkum konum sem breyttu heiminum til hins betra.  

Við gerð allra verkefnanna er mikilvægt að fá nemendur til þess að taka þátt í umræðum 

með samnemendum sínum og kennara. Þar geta bæði nemendur og kennarar skipst á 

hugmyndum og skoðunum og nemendur fengið svör við spurningum sem brenna á þeim. 

6.1 Hæfniviðmið sjónlista í Aðalnámskrá grunnskóla 

Við samningu verkefnanna er horft til hæfniviðmiða Aðalnámskrár við lok 7. bekkjar sem 

tilgreind eru hér að neðan. Listinn er ekki tæmandi og geta kennarar og aðrir sem ætla að 

nýta sér verkefnin breytt þeim og bætt eftir þörfum. 

 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að geta: 

 

- tjáð skoðanir eða tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu 

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

- byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum  

  og reynslu 

- fjallað um eigin verk og verk annara í virku samtali við aðra nemendur 

- greint og fjallað um áhrif myndmáls í umhverfinu og samfélaginu 

 

(Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 148-149). 
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7. Lokaorð 

Mikilvægt er að allir nemendur í skólum fái góða og markvissa fræðslu um jafnréttismál. 

Þó svo að margt hafi áunnist í jafnréttismálum hérlendis og við sem þjóð stöndum 

framarlega í þeim efnum þá er baráttunni samt sem áður hvergi lokið. Jafnréttismál er 

málefni sem á heima í grunnskólum landsins og það er á ábyrgð okkar fullorðinna að 

fræða og upplýsa nemendur um þessi mál.  

Markmið þessa verkefnis var að leitast eftir hvort að það væri mögulegt að flétta 

jafnréttiskennslu inni í myndmennt. Niðurstaðan er sú að höfundur telur að það sé vel 

hægt eins og öðrum fögum í grunnskólum. Með verkefnahefti sem fylgir þessari 

greinargerð fá nemendur að kljást við krefjandi verkefni og álitamál og beita gagnrýnni og 

skapandi hugsun. Það er ósk og von höfundar að verkefnin muni nýtast í kennslu hvort 

sem er í myndmennt eða öðrum námsgreinum. 
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