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Um kennsluverkefnin
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Við samningu verkefnanna var horft til metanlegra hæfniviðmiða 
Aðalnámskrár. Kjarni þeirra er jafnrétti kynjanna. Miðað er við að nemendur
geti með verkefnunum aflað sér þekkingar á jafnrétti kynjanna og hvernig nýta
má þá þekkingu í samfélaginu almennt. 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. Hér eru kynnt fjögur
sjálfstæð verkefni sem ætluð eru nemendum á miðstigi í myndmenntakennslu.
Verkefnunum er ætlað að vera bæði fræðandi og skemmtileg.



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

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013)

Hæfniviðmið í sjónlistum úr Aðalnámskrá grunnskóla
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Ólíkar fjölskyldur

Tilgangur/markmið verkefnis: Markmiðið er að nemendur fái fræðslu um ólík 
fjölskylduform. Markmið þessa verkefnis er að kynna fyrir nemendum þau 
fjölmörgu og ólíku fjölskylduform sem til eru. Verkefninu er ætlað að sýna 
nemendum að ekki sé aðeins til eitt fjölskylduform og er ætlunin að kynna 
fjölbreyttar fjölskyldusamsetningar.

Fjölskyldur geta verið allskonar en sama hvert fjölskylduformið er gegna þær 
mikilvægu hlutverki í lífi hvers barns. Í umfjöllun um fjölskyldur er 
fjölbreytileikinn viðurkenndur og ljósi varpað á þann auð sem hann gefur. 
Verkefninu er ætlað að auka víðsýni nemenda og vinna gegn fordómum t.d 
gagnvart hinsegin fjölskyldum. í upphafi velta nemendur fyrir sér hvað 
fjölskylduform er og hvernig samsetning þeirra getur verið ólík.
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Hæfniviðmið verkefnisins/að nemandi geti:

- eflt víðsýni og gagnrýna hugsun
- byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum 
og reynslu
- geti tjáð sig á einfaldan hátt um viðfangsefnið sitt
- unnið eftir einföldu ferli frá hugmynd til afurðar

Kveikja: Kveikjurnar eru tvær og er ýmist hægt að velja aðra þeirra eða báðar.

Kveikja númer eitt: kennari les kafla upp úr bókinni Vertu þú! eftir Ingileif
Friðriksdóttur og Maríu Rut Kristinsdóttur. Bókin geymir litríkar og skemmtilegar
sögur af fjölbreytileikanum og hvetur til fordómaleysis og víðsýni. Kennari ræðir við
nemendur um ólík fjölskylduform og fjölbreytileikann. 

Kveikja númer tvö: kennari sýnir nemendum stutt myndband á Youtube sem fjallar
um ólík fjölskylduform. 
Linkur á myndband: https://www.youtube.com/watch?v=cTqC4U_98Xo
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Lýsing á vinnu nemenda: Nemendur vinna sjálfstætt í þessu verkefni og eiga að 
draga einn miða þar sem ólíkum fjölskylduformum er lýst (ólík fjölskylduform 
á hverjum miða). Nemandinn á að teikna upp það fjölskylduform sem að hann 
dró. Í lokin eiga nemendur að taka þátt i umræðum sem að kennarinn stýrir.

 
Hugmyndir að námsmati:

- jafningjamat 
- sjálfsmat
- leiðsagnarmat
- símat t.d. með hliðsjón af vinnubrögðum, frammistöðu, sköpun og skilningi
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Gögn/efni sem þarf: 

- hvít blöð í stærð A1
- blýantar og strokleður
- svartir tússpennar/útlínupennar (bæði þykkir og mjóir)
- tússpennar
- trélitir eða aðrir litir
- tölva og skjávarpi (ef sýna á myndband)
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Dæmi um ólík fjölskylduform: Kjarnafjölskylda, stjúpfjölskylda, hinsegin 
fjölskyldur, fósturbörn, ættleidd börn, barnlausar fjölskyldur, einstæðir 
foreldrar, börn sem alast upp hjá ættingjum og svo lengi mætti telja.

Umræðupunktar:

- Hvað er fjölskylduform?
- Hvað þýðir hugtakið fjölskylda (hvað gerir fjölskyldu að fjölskyldu?)
- Er til eitthvað sem heitir venjuleg fjölskylda? Hvað er venjulegt?
- Er eitthvað fjölskylduform betra en annað?
- Hvernig er þín fjölskylda samsett?



Framkvæmd: 

1. Kennari byrjar á kveikju, hann getur valið aðra hvora eða báðar ef hann kýs 
svo.

2. Kennari stýrir léttum umræðum við nemendur um fjölbreytileikann og 
 ólík fjölskylduform.

3. Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendum og gerir þeim ljóst til hvers er 
ætlast af þeim í tímanum.

4. Því næst draga nemendur miða sem kennarinn hefur skrifað á ólík 
fjölskylduform. Nemendur teikna það fjölskylduform á blað.

5. Þegar nemendur eru búnir með myndina sína eiga þeir að teikna sína eigin 
fjölskyldu á annað blað.

6. Gott er að hafa umræður í lok tímans um verkefnið.

7. Hægt er að hengja myndirnar upp á vegg í kennslustofu eða á veggi skólans, 
til þess að umræður skapist milli nemenda um ólík fjölskylduform.
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Staðalímyndir kynjanna í atvinnulífinu

Staðalímyndir byggja á fyrirfram gefnum skoðunum um ákveðna hópa. Þær
geta ýtt undir fordóma, útskúfun og jafnvel hræðslu gagnvart einstaklingum
og jaðarhópum sem ekki uppfylla skilyrði staðalímyndarinnar. Þannig geta
þær verið skaðlegar okkur og samfélaginu í heild. Staðalímyndir eiga það
einnig til að flokka fólk í ákveðna hópa. Vegna þessa er mikilvægt að
nemendur kynni sér staðalímyndir um karla- og kvennastörf og hugmyndir
sem fylgja þeim eins og t.d. kynbundinn launamun og hvernig hallar á konur í
áhrifastöðum.
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Tilgangur/markmið verkefnis: Tilgangur verkefnisins er að fá nemendur til að 
vera meðvitaða um hugtakið staðalímynd og hversu skaðlegt það getur verið. 
Einnig er mikilvægt að fá nemendur til þess að hugsa dýpra og skoða hvort þeir 
hafi leynda fordóma. Það er einnig mikilvægt að þeir átti sig á því að í raun eru 
engin karla- eða kvennastörf heldur einungis störf sem ættu að henta öllum 
kynjum. Nemendur eru hvattir til þess að skoða inn á við, hvaða hugmyndir 
þeir hafa gagnvart þessu viðfangsefni og því er eitt af aðalmarkmiðum 
verkefnisins að virkja nemendur í gagnrýnni hugsun. 



 

Hæfniviðmið/að nemandi geti:
 
- eflt gagnrýna hugsun sína
- byggt eigin listsköpun á hugmyndavinnu tengdri ímyndun, rannsóknum 
 og reynslu
- unnið einfalda hugmyndavinnu og skissu
- útskýrt vinnuferlið sitt frá hugmynd til myndverks
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Kveikja: Kennari byrjar á því að kynna staðalímyndir fyrir nemendum og ræða 
þær frá ýmsum hliðum m.a. hvernig þær geti verið skaðlegar samfélaginu. 
Kennari ræðir um hefðbundin og óhefðbundin „kvennastörf“ og hefðbundin 
og óhefðbundin „karlastörf“. Markmiðið er að reyna að fá nemendur til þess 
að hugsa hvort þeir hafi leynda fordóma og fá þá til þess að tjá sig um þetta 
viðfangsefni. Gagnrýnin hugsun nemenda skiptir máli í þessu verkefni.

Hægt er að sýna nemendum stutt myndband sem sýnir mjög sjónrænt 
launamun kynjanna þar sem að börn leika aðalhlutverk: (ath. myndbandið er á 
norsku) 
https://www.youtube.com/watch?v=jax54E2GWWg
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Lýsing á vinnu nemenda: Nemendur eiga að vinna saman í pörum og byrja 
þeir á að taka þátt í umræðum í kveikju. Fyrst vinna þeir að skissuvinnu og 
síðan eiga þeir að búa til myndasögu um staðalímyndir kvenna og karla í 
atvinnulífinu.  Verkefnið á að vinna á stórt blað og skal innihalda a.m.k. 8 
ramma.

Hugmyndir að námsmati:

- jafningjamat 
- sjálfsmat
- leiðsagnarmat
- símat t.d. með hliðsjón af vinnubrögðum, frammistöðu, 
 sköpun og skilningi

Gögn/efni sem þarf: 
 
- hvít blöð (A1 eða A3)
- blýantar og strokleður
- reglustikur (til að búa til ramma á blaðið)
- svartir útlínupennar (bæði þykkir og mjóir)
- tússlitir/trélitir eða aðrir litir
- tölva og skjávarpi (ef sýna á myndband)
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 Umræðupunktar:

- Eru til kvenna og karlastörf? 
- Hvað telst til karlastarfa?
- Hvað telst til kvennastarfa?
- Af hverju sækjast karlar ekki í umönnunarstörf?
- Sækjast konur í áhrifastöður?
- Hvað er kynbundinn launamunur?
- Af hverju er þessi kynbundni launamunur enn þá til staðar og hvað er hægt 
 að gera til þess að stoppa hann?
- Konur og staða þeirra á vinnumarkaðinum um t.d. 1960?
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Framkvæmd:

1. Kennari byrjar á kveikju. Kennari fær nemendur til þess að taka þátt í 
umræðum. Eftir umræður útskýrir kennari verkefnið fyrir nemendum.

2. Nemendur para sig saman eða kennari setur nemendur í pör.

3. Nemendur byrja á skissuvinnu og þróa hugmyndir sínar áfram.

3. Nemendur eiga síðan að vinna á stórt blað að myndasögugerðinni og vinna 
að endanlegri útfærslu.

4. Ef nemendur klára ekki myndasöguna er hægt að vinna með hana áfram í 
næsta tíma og hægt væri að taka léttar umræður í lokin, nokkurs konar 
samantekt á tímanum um það hvernig nemendum fannst ganga og hvað þeim 
fannst um viðfangsefnið.



Konur sem breyttu heiminum 

Verkefnið er tileinkað merkum konum sem breyttu sögunni. Í 
mannkynssögunni eru gríðarlega magnaðar konur sem að hafa sett mark sitt á 
heiminn og breytt honum til hins betra á svo margan hátt.  Oft á tíðum hefur 
konum ekki verið gert nægilega hátt undir höfði varðandi þau afrek sem þær 
hafa náð. Vísindaheimurinn hefur verið mjög karllægur þrátt fyrir að konur 
hafi lagt heilmikið til á sviði vísinda og er nauðsynlegt að opna huga nemenda, 
sér í lagi stúlkna, um að þeir geti náð árangri óháð kyni. Þar sem ójöfnuður í 
samfélaginu er mikill þegar kemur að jafnræði kynjanna (karla og kvenna) er 
mikilvægt að skoða afrek kvenna og lyfta þeim á hærri skör.

Tilgangur/markmið verkefnis: Verkefninu er ætlað að kynna nemendum fyrir 
merkum konum sem breyttu heiminum á einhvern hátt með því að afreka 
eitthvað stórkostlegt. Verkefnið snýst um að vekja athygli á mögnuðum 
konum og afrekum þeirra. Tilgangurinn með að hafa aðeins konur sem 
viðfangsefni er verið að gera þeim hærra undir höfði og minnast afreka 
þeirra.Verkefninu er ætlað að vekja athygli nemenda á þessum konum og hvað 
þær hafa lagt til í gegnum tíðina sem stuðlað hefur að  auknu jafnrétti fyrir alla.
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Hæfniviðmið/að nemandi geti:
 
- eflt gagnrýna hugsun sína
- tjáð skoðanir og tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu
- unnið með öðrum í hópi
- fjallað um eigin verk og verk annara í virku samtali við aðra nemendur
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Kveikja: Kveikjurnar fyrir þetta verkefni eru tvær. 

Kveikja eitt: Kennari les brot að eigin vali úr bókinni Frábærlega framúrskarandi konur 
sem breyttu heiminum. Í bókinni má finna konur sem unnu mörg stórkostleg afrek með 
því að elta hjarta sitt og drauma. 

Kveikja tvö: Nemendum er sýnt brot úr myndböndum af Youtube, en þar má finna mörg 
myndbönd sem tileinkuð eru konum og stúlkum og þeirra mögnuðu afrekum. Hér eru 
nokkur dæmi um myndbönd:.

- Myndband á Youtube um frægar konur sem að hafa lagt sitt að mörkum til vísinda: 
ttps://www.youtube.com/watch?v=W53Ks824GTA

- Myndband um hvetjandi konur: https://www.youtube.com/watch? v=Tdp3AK9K13o

- Myndband um hvetjandi orð til kvenna: https://www.youtube.com/watch?
v=bXBPvXikVNc

- Myndband sem hvetur stelpur áfram og sýnir þeim að þær geta allt sem þær vilja. 
https://www.youtube.com/watch?v=li_h6zRedBc
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Lýsing á vinnu nemenda: Nemendur eiga að vinna í pörum. Þeir eiga að velja 
sér eina konu til að fjalla um og búa til veggspjald um hana. Í lokin  halda þeir 
stutta kynningu á sínu verkefni. Veggspjaldið á að vera ríkulega myndskreytt 
tengt viðfangsefninu ásamt nokkrum staðreyndum og fróðleiksmolum. Hér 
að neðan má finna lista yfir frægar konur sem allar eiga það sameiginlegt að 
hafa áorkað einhverju merkilegu á sinni lífsleið. Listinn er alls ekki tæmandi og 
það er hægt að breyta honum og bæta inn á hann að vild. Hægt er að fá 
nemendur til þess að taka þátt í að bæta inn á hann. 

- Malala Yousafzai 
- Greta Thunberg 
- Vigdís Finnbogadóttir 
- Bríet Bjarnhéðinsdóttir
- Marie Curie
- Rosa Parks
- Mary Wallstonecraft
- Amelia Earhart
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Hugmyndir að námsmati:

- jafningjamat 
- sjálfsmat
- leiðsagnarmat
- símat t.d. með hliðsjón af vinnubrögðum, frammistöðu, sköpun
 og skilningi
 

Gögn/efni sem þarf: 
 
- tölva og skjávarpi (ef sýna á myndbönd)
- bókin Frábærlega framúrskarandi konur sem breyttu heiminum
   (helst nokkur eintök svo nemendur geti gluggað í þær)
- ipadar (til að nemendur geti aflað sér upplýsinga um viðfangsefnið)
- hvít stór blöð (A1) 
- blýantar og strokleður
- svartir útlínupennar (bæði þykkir og mjóir)
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Framkvæmd:
 
1. Kennari byrjar á kveikju. 

2. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum og útskýrir hver markmiðin eru í 
tímanum /til hvers er ætlast til af þeim. Kennari skiptir nemendum upp í pör 
eða nemendur gera það sjálfir.

3. Nemendur byrja á hugmyndavinnu og velja sér eina kvenkyns fyrirmynd til 
þess að fjalla um og vinna að veggspjaldi um hana.

4. Ef nemendur klára ekki veggspjaldið strax, er hægt að taka næsta tíma í að 
klára það og nemendur hafa stutta kynningu og segja frá sínu verkefni.
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Umræðupunktar: 

- Spyrja nemendur hvaða merku konur þeir kannast við
- Afhverju fá ekki konur sömu viðurkenningu og karlar fyrir merkilega hluti 
  sem þær hafa gert?
- Spyrja nemendur um þeirra kvenkyns fyrirmynd og hvernig hún hefur haft 
  áhrif á þá.



Kynhlutverkin - hið kvenlega og karlæga

Þessu verkefni er ætlað að vekja athygli á kynhlutverkum í samfélaginu. Við 
búum í samfélagi sem er uppfullt af fyrirfram ákveðnum hugmyndum og 
væntingum um kynhlutverk okkar, t.d. hvernig við eigum að klæða okkur, 
hvernig við eigum að líta út og bera okkur. Samfélagið okkar er kynjað og 
hefur verið það mjög lengi. Það er ekki langt síðan fólk fór þora að fara út fyrir 
normið og vera það sjálft og hætta að fylgja fyrirfram mótuðum og stöðluðum 
kynhlutverkum. 
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Tilgangur/markmið verkefnis: Tilgangur verkefnisins er að vekja athygli 
nemenda á kynhlutverkum í samfélaginu. Nemendur eru fengnir til að 
skoða kynjakerfið í samfélaginu og vera gagnrýnir á það. 
Í verkefninu eru nemendur hvattir til þess skoða þessi kynhlutverk, 
væntingar þeirra til þeirra og hvað þeir telji að hægt sé að gera til þess að 
breyta þeim kynjuðu viðhorfum sem í gangi eru í samfélaginu. Verkefninu 
er ætlað að brjóta niður hugmyndir nemenda um kynhlutverkin.



Hæfniviðmið/að nemandi geti:
 
- eflt gagnrýna hugsun sína
- notað fjölbreyttan efnivið í sköpun sinni
- skapað myndverk í ýmsum tilgangi með margvíslegum aðferðum
- unnið sjálfstætt við verkefnavinnu
- tjáð skoðanir og tilfinningar í eigin sköpun með tengingu við eigin reynslu
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Kveikja: Kennari sýnir nemendum stutt myndband um kynhlutverkin og 
hvernig samfélagið hefur haft ákveðnar væntingar tengdar kynjunum. Í 
myndbandinu eru væntingum sem fylgja kynhlutverkunum gerð góð skil og 
útskýrt hvernig þær eru úreltar og eiga ekki lengur við í nútíma samfélagi.

Hér er vefslóð á myndbandið: https://www.youtube.com/watch?
v=Ulh0DnFUGsk 

Hér er annað myndband þar sem að börn og unglingar tjá sig um hvað þeim 
finnst um væntingar kynhlutverkanna og steríótýpurnar sem fylgja þeim: 
https://www.youtube.com/watch?v=aTvGSstKd5Y

Hér er annað stutt myndband þar sem að gerð var rannsókn á stráka og stelpu 
leikföngum og staðalímyndum kynjanna: https://www.youtube.com/watch?
v=nWu44AqF0iI
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Lýsing á vinnu nemenda: Nemendur eiga að vinna sjálfstætt í þessu verkefni. 
Kennari kynnir fyrir nemendum kynhlutverkin og þær væntingar sem oft fylgja 
þeim. Kynhlutverkin eru skoðuð með gagnrýnum augum og nemendur eru hvattir 
til þess að hugsa sjálfstætt og tjá sína skoðun á málefninu. Nemendur eiga að vinna 
að klippimynd sem á að innihalda persónu/manneskju sem er bæði með kvenlega og 
karlmannlega eiginleika. Í þessu verkefni eru nemendur hvattir til þess að skoða 
viðhorf sín gagnvart kynhlutverkunum, hvað finnst þeim vera kvenlegt og hvað 
finnst þeim vera karllægt. Er ekki í lagi að einstaklingur hafi báða eiginleika eða 
jafnvel hvorugan? Og hvað þýðir það þá?

Hugmyndir að námsmati:

- jafningjamat 
- sjálfsmat
- leiðsagnarmat
- símat t.d. með hliðsjón af vinnubrögðum, frammistöðu, sköpun 
 og skilningi
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Gögn/efni sem þarf:

- tölva og skjávarpi (ef sýna á myndbönd)
- tímarit/gamlar bækur sem má klippa úr/lituð blöð
- hvít blöð til þess að líma á (A2 eða A3)
- límstifti
- skæri

Umræðupunktar: 

- Af hverju er liturinn bleikur tengdur við stelpur?
- Af hverju er liturinn blár tengdur við stráka?
- Eru til strákaleikföng? En stelpuleikföng?
- Hvað er talið vera kvenlægt? Karllægt?
- Geta strákar ekki verið með kvenlega eiginleika? Eða stelpur með karllæga     
  eiginleika? Eða báða eiginleika? Eða hvorugt?
- Staðalímyndir kynjanna, eiga konur að hafa önnur áhugamál heldur en 
  karlar? Eða öfugt?



Framkvæmd:
 
1. Kennari byrjar á kveikju.

2. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum og útskýrir hver markmiðin eru í 
tímanum /til hvers hann ætlast af þeim.

3. Nemendur hefjast handa við verkefnavinnu og þegar henni lýkur á hver og 
einn nemandi að kynna sitt verkefni stuttlega ásamt hugmyndavinnu.
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