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Ágrip 
 
Verkefnið Stígðu á stokk stúlka, kennsluefni í tónlist og leiklist er lokaverkefni okkar 

til B.ed-gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

     Markmið kennsluefnisins er að vinna markvisst með aðferðir tónlistar og leiklistar 

til að efla sjálfstæði, sjálfsmynd, sköpunargleði og frumkvæði unglingsstúlkna. Lögð 

er áhersla á sjálfstæð vinnubrögð og skapandi hugsun og lagt upp með það að 

nemendur semji og flytji frumsaminn söngleik. Nemendur fá einnig fræðslu í 

tónlistar- og leiklistarsögu. Kennsluefnið nær yfir eina önn og er miðað við 160 

mínútna kennslutíma á viku þar sem að hvor grein fær 80 mínútur til umráða. Í byrjun 

annar fer fram í sitthvoru lagi sjálfstæð tónlistar- og leiklistarkennsla sem fléttast svo 

saman þegar líður á önnina.  

     Greinargerð þessari er ætlað að styðja við verkefnið Stígðu á stokk stúlka og varpa 

ljósi á tilurð þess og tilgang. Hér er staða unglingsstúlkna skoðuð með tilliti til 

sjáfsmyndar, sögunnar, samfélagsins og skólakerfisins. Einnig er gerð grein fyrir 

stöðu listgreina innan skólakerfisins. 
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 1. Inngangur 
 

Unglingsárin eru tími mikils vaxtar, ekki bara í líkamlegum skilningi heldur einnig  

siðferðislegum og vitrænum. Aðalviðfangsefni unglingsáranna er að skapa sér 

sjálfsmynd og finna út hver maður er. Oft vill það verða svo að stúlkur skríði inn í 

skel óöryggis og ósjálfstæðis á unglingsárunum og margar hverjar eiga erfitt með að 

komast úr henni þegar þær fullorðnast. 

     Kennsluefnið Stígðu á stokk stúlka varð til fyrir þær sakir að höfundum fannst 

sláandi hversu lítið væri til af efni til að efla sjálfsmynd, sjálfstæði, öryggi og þor 

unglingsstúlkna sem þurfa margar nauðsynlega á því að halda. Í vettvangsnámi okkar 

var oft erfitt að horfa upp á hversu auðveldlega stelpur gefa frá sér valdarétt sinn inni í 

kennslustofunni þegar strákarnir eiga í hlut. Þegar við fórum að kynna okkur 

kynjamun í skólastofunni betur fórum við að sjá hversu ranglega unglinsgsstúlkur 

meta hæfileika sína og getu og hversu ólíkar kröfur skólasamfélagið gerir til 

kynjanna. Okkur fannst því nauðsynlegt að finna leið til að efla þor stúlkna því ef að 

þær geta ekki staðið á skoðunum sínum hver gerir það þá fyrir þær? 

     Tónlist og leiklist eru listgreinar og kennsluaðferðir sem báðar gera kröfu um 

sjálfstæði, þor og öryggi. Tilvalið er því að nota báðar greinarnar við gerð 

kennsluefnisins, þar sem að saman bjóða þær upp á ótal möguleika og útfærslur í 

kennslu. Vinna í tónlist og leiklist krefst þess að nemendur vinni sjálfstætt, einir eða í 

hóp og læri að nýta hugmyndir sínar í skapandi vinnu. Greinarnar krefjast þess að 

nemendur stígi út fyrir þægindaramma sinn, taki áhættur og treysti eigin dómgreind. 

Kennsla sem miðar að auknu sjálfstæði, þori, öryggi og öðru sem nefnt er hér að ofan 

er nauðsynlegur hluti af skólastarfi og þá sérstaklega þegar unglingsstúlkur eiga í hlut. 
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2. Listgreinakennsla í skólastarfi 

2.1. Tímaskipting listgreina 
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla tekur listasviðið til fimm listgreina, en þær eru 

myndmennt, textílmennt, tónmennt, dans og leikræn tjáning. Í grunnskóla eru 

myndmennt, tónmennt og textílmennt sjálfstæðar skyldunámsgreinar fyrstu átta 

skólaárin en valgreinar á 9. og 10. ári. Leikræn tjáning og dans eru samþætt öðrum 

námsgreinum eða kennd sem valgreinar eða námskeið (Aðalnámskrá grunnskóla: 

listgreinar. 2007:3). 

     Í grunnskólalögum er tiltekinn sá lágmarkstími sem nemendur eiga að vera í skóla. 

Einnig er í lögunum skilgreindur sá lágmarkstími sem nemendur eiga rétt á og þessum 

tíma er svo skipt niður á skyldunámsgreinarnar í svokallaðri viðmiðunarstundaskrá. 

Viðmiðunarstundaskráin segir til um vægi námsgreina og ákvarðar vikulegan 

lágmarkskennslutíma sem hver nemandi á rétt á á einstökum námssviðum. Gert er ráð 

fyrir að skólar geti skipt lágmarkstímum á hverju námssviði á milli ára. Skipting 

kennslutíma skal birt í skólanámskrá og skipulag á milli ára fyrir námsgreinar og 

námssvið á að vera í samræmi við Aðalnámskrá. Í viðmiðunarstundaskrá er 

listgreinum úthlutað 1280 mínútum í vikulegan kennslutíma, 640 mínútur eiga að 

deilast á 1.-4. bekk, 460 mínútur á 5.-7. bekk og 160 mínútur á 8.-10. bekk 

(Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti. 2006:12).  

     Eins og áður er nefnt eru leiklist og dans ekki inni í viðmiðunarstundaskrá og því 

ekki gert ráð fyrir þessum greinum inn í þeim mínútufjölda sem gefinn er upp. 

Leikræn tjáning og dans flokkast oft undir valgreinar og í viðmiðunarstundaskrá er 

gert ráð fyrir tilteknum mínútufjölda á þær greinar. Í 1.- 4. bekk er gert ráð fyrir 560 

mínútum á viku í valgreinar, 400 mínútur deilast á 5.-7.bekk og 8.-10. bekk er 

úthlutað 960 mínútum. Samtals eru þetta því 1920 mínútur á viku. Í 

viðmiðunarstundaskrá er gert ráð fyrir að skólar geti ráðstafað hluta af þeim 

lágmarkstíma sem lögin ákveða. Heimilt er að nota hann til að auka kennslu í 

skyldunámsgreinum eða til að ná staðbundnum markmiðum skólans. Gert er ráð fyrir 

hlutfallslega fleiri tímum í valgreinar á unglingastigi, en skólar geta breytt vægi 

skyldunámsgreina og valgreina. Valnám í 8.-10. bekk má setja í þrjá meginflokka. 

Greinar sem miða að skipulegum undirbúningi fyrir bóknámsbrautir, undirbúning 

undir starfsmenntun list- eða tækninám og viðfangsefni sem einkum miða að því að 

víkka sjóndeildarhring nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti. 2006:13). 
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Misjafnt er á milli skóla hversu margar valgreinar eru í boði og því alls ekki sjálfgefið 

að leiklist og dans séu á þeim lista og ætla má að það sé ólíklegt að þessar greinar rati 

inn í stundaskrá allra nemenda. Þó eru í Aðalnámskrá sett fram lokamarkmið sem 

nemendur 10. bekkjar eiga að geta sýnt fram á bæði í leikrænni tjáningu og dansi.  

     Þegar viðmiðunarstundaskrá er skoðuð með tilliti til listgreina vaknar 

óhjákvæmilega sú spurning hvort ekki væri í allra þágu að gefa hverri grein fastan 

tíma innan hennar. Ef skólastjórnendur ákvarða hversu mikinn tíma hverri grein er 

úthlutað er ekki útilokað að misræmi verði á tímaskiptingunni með þeim afleiðingum 

að nemendur verði af kennslu sem þeir eigi rétt á. Einnig hlýtur maður að spyrja sig 

þeirrar spurningar hvort eðlilegt sé að leiklist og dans, sem spila stórt og mikilvægt 

hlutverk í menningu okkar og sögu, eigi ekki að eiga fastan sess í 

viðmiðunarstundaskrá grunnskólanna. 

 

2.2. Mikilvægi listgreinakennslu 
 

Afar mikilvægt er að við viðurkennum og leggjum rækt við allar 
þær greindir sem í manninum búa og samsetningu þeirra. Við 
erum ólík hvert öðru, aðallega vegna þess að greindir okkar eru 
mismunandi samsettar. Ef við viðurkennum þetta tel ég okkur eiga 
meiri möguleika á að takast á við mörg þeirra vandamála sem við 
stöndum andspænis nú á tímum. –Howard Gardner- (Armstrong. 
2001:13) 

 

     Listin spilar mikilvægt hlutverk þegar að því kemur að skerpa skilningarvit okkar 

og rækta ímyndunaraflið. Í gegnum listina eigum við auðveldara með að skynja það 

sem við getum ekki séð, heyrt, bragðað á eða snert í raunveruleikanum. Hún gefur 

okkur fyrirmyndir sem hjálpa okkur að sjá heiminn í nýju ljósi og veitir okkur 

tækifæri og verkfæri til að fást við mismunandi verkefni á listrænan og skapandi hátt. 

Í gegnum listina lærum við að sjá það sem við hefðum annars ekki tekið eftir, finna 

fyrir því sem annars hefði ekki snert okkur og við getum tileinkað okkur listrænan 

hugsunarhátt sem leiðir til endursköpunar á okkur sjálfum (Eisner. 2002. bls:4-5). 

     Í listnámi reynir á marga þætti mannlegrar hæfni, bæði til hugar og handa, og þar 

þurfa nemendur að beita rökhyggju sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná árangri. Í 

listnámi þurfa þeir að fá tækifæri til að virkja öll svið hæfileika sinna, nota öll 

skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að meta upplýsingar og túlka 

þær (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar. 2007:6).  
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     Listgreinarnar bjóða upp á yfirgripsmikla menntun sem dýpkar skilning nemenda 

með þeim hætti að þær leyfa þeim að kanna þá hluta lífsins sem byggja á 

tilfinningum, innsæi og fyrirbærum sem vísindin eiga erfitt með að útskýra. 

Mannkynið notar hverja listgrein sem aðferð til að tákna þætti raunveruleikans; til að 

reyna að gera heiminn skiljanlegan, geta stjórnað lífinu betur og til að deila skilningi 

með öðrum. Listgreinarnar auðga námskrána með því að efla vitund og skilning um 

leið og þær styrkja tengingu við allar tegundir vitneskju. Þetta er ástæðan fyrir því að 

menntun án listgreina er ófullkomin menntun (Gallagher. 2001:22). Megintilgangur 

listgreinakennslu á að vera að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum þá reynslu að 

skapa og skynja á áhrifaríkan hátt. Sköpunargáfa er ekki sérhæfður hæfileiki sem 

sumir hafa og aðrir ekki. Hún er hluti af vitsmununum, getur tekið á sig margar 

myndir og birtist í mismunandi hæfileikum sem hvert og eitt okkar býr yfir. Sköpun er 

möguleg í öllum athöfnum sem manneskjan tekur sér fyrir hendur og hún helst í 

hendur við ímyndunaraflið sem er eitt af sérkennum mannsins (Robinson. 2001:111). 

     Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

• listnám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins 
 
• listnám eflir sköpunargáfu þar sem listir reyna jafnt á ímyndunarafl 

og rökhyggju 
 

• listnám veitir tækifæri til að þroska fjölbreyttan og persónulegan 
tjáningarmáta 

 
• listnám eflir sjálfsmynd og sjálfsskilning sem er grundvöllur 

farsældar í lífi og starfi 
 

• listnám eykur tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um 
fagurfræði 

 
• listnám þjálfar hæfni til þátttöku í menningu samfélagsins 

 
• listir eru einn helsti áhrifavaldur samfélagsins 

 
• listir eru mikilvæg atvinnugrein 

 
• listir eru kveikja hugmynda og nýsköpunar í efnahagslífi og 

samfélagi manna 

• listir móta og endurspegla sjálfsmynd og gildismat samfélagsins  

Öll listgreinakennsla miðar að því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka 

menningarskilning nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar. 2007:5-6). Af 
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þessu mætti draga þá ályktun að listgreinakennslu sé gert hátt undir höfði innan 

skólakerfisins og njóti virðingar og viðurkenningar jafnt í orði sem á borði. Ætli það 

sé raunin í grunnskólum landsins?  

 

2.3. Listgreinarnar tónlist og leiklist innan grunnskólans 
Sagt er að sérhvert barn sé listamaður. Vandinn er hinsvegar að 
viðhalda listamanninum í barninu þegar það vex úr grasi (Anna 
Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:8). 

 

     Tónlist er sérstakur þáttur í mannlegri greind sem hægt er að þroska með 

markvissri kennslu og þjálfun. Fyrir menntun einstaklinga hefur tónmenntarkennsla 

víðtækt gildi sem felur það í sér að efla alhliða þroska nemandans. Tónlistariðkun 

krefst líkamsþjálfunar, skapandi og rökréttrar hugsunar og agaðra og skipulegra 

vinnubragða. Tónlistariðkunina er hægt að yfirfæra yfir á aðra hæfni og þekkingu, svo 

sem samhæfingu hugar og handar, lestrarþjálfun, málþroska, formskynjun, samvinnu 

og samlíðan, félagsmótun, hlutfallaskynjun, sögu og samfélagsskilning. 

Tónlistarfræðsla í grunnskólum er liður í menntun þeirra nemenda sem síðar meir 

kynnu að leggja stund á þessa grein til frekara náms og starfs (Aðalnámskrá 

grunnskóla: listgreinar. 2007:22). Ýmsar rannsóknir benda á að tónlistariðkun hafi 

mótandi áhrif á þroska, persónuleika og greind einstaklingsins, að hún bæti 

einbeitingu, minni, úthald og námsárangur og síðast en ekki síst félagslega hæfni 

(Elfa Lilja Gísladóttir. 2009:7). 

 
Tónlist hefur á öllum tímum í öllum samfélögum verið samofin lífi 
og starfi manna. Í gleði og í sorg, við vinnu, heima og heiman, í 
átökum og í friði, til örvunar, sefjunar og hvíldar, alls staðar er 
tónlistin. Hún hefur upphafið andann, sameinað, varðveitt söguna 
og útskýrt það sem orð fá ekki sagt. Ekkert svið mannlegrar tilveru 
er án tónlistar (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar. 2007:22).    
 

     Leiklist/leikræn tjáning er þverfagleg grein sem á að auka fjölbreytni 

kennsluaðferða í skólastofunni og samþætta um leið uppeldis- og menntamarkmið 

eins og þau eru sett fram í grunnskólalögum. Leiklist er kennslutæki sem stuðlar að 

sjálfstæði nemenda og þar er markvisst unnið að því að efla ábyrgðarkennd, 

frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og þeim gefið tækifæri á 

þekkingaröflun sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð vinnubrögð (Anna 
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Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:6). Á meðan að allar listgreinar innihalda 

að einhverju leyti vissa sjálfsskoðun gefur leiklistin nemendum einnig færi á að 

upplifa persónulegt lærdómsferli samnemenda sinna (Gallagher. 2001:4). 

     Sérstaða leikrænnar tjáningar er persónusköpun og hlutverkaleikur. Nemendur 

læra að takast á við ímyndaðar aðstæður og um leið að setja sig í spor annarra og 

vegna þeirrar kröfu sem aðstæðurnar gera til þátttakendanna fer fram skilningur og 

nám. Hinar sértæku aðferðir greinarinnar auðvelda nemendum að yfirvinna 

tilfinningalegar og líkamlegar hömlur og þróa sjálfstraust í daglegum samskiptum. Í 

leiklist og leikrænni tjáningu taka nemendur þátt í ferli sem byggir á skipulagðri og 

markvissri samvinnu sem eflir félagsþroska (Aðalnámskrá grunnskóla: listgreinar. 

2007:37). Leiklist getur verið forvarnartæki. Aðferðir leiklistarinnar stuðla að því að 

styrkja sjálfsmynd unglinga á markvissan hátt þannig að þeir geti tekið ákvarðanir út 

frá sínum skoðunum og tilfinningum en ekki vegna áhrifa frá félögum sínum (Anna 

Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 2004:8). 

     Allir grunnskólanemendur eiga að fá tækifæri til að vinna með aðferðir leikrænnar 

tjáningar í skólastarfi, bæði í verkefnum byggðum á námsefni og eins verkefnum sem 

vinna að því að byggja upp sjálfsmynd nemenda og þjálfa þá í lífsleikni (Aðalnámskrá 

grunnskóla: listgreinar. 2007:39). 
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3. Staða stúlkna í skólum með tilliti til tónlistar og leiklistar 

3.1. Hvernig er sjálfsmati drengja og stúlkna háttað með tilliti til tónlistar og 

leiklistar? 

Samkvæmt Barböru J. Bank standa stúlkur í áttunda bekk sig betur í öllum 

listgreinum. Meðal unglinga eru stúlkur í miklum meirihluta hvað varðar þátttöku í 

listgreinum og taka fleiri valfög í listum en drengir. Sumar rannsóknir benda á 

mismunandi val kynjanna á þáttum eins og litavali, útfærslu, nákvæmni og löngun til 

tilraunastarfsemi í listum og er þá sérstaklega verið að fjalla um sjónlistir. Aðrar 

rannsóknir benda á að þegar blandaður bekkur er settur í hópavinnu fara drengir 

sjálfkrafa í leiðtogastöður meðan stúlkum finnst þær þurfa að vinna saman (Bank. 

2007:357).  

     Unglingsstúlkur eru líklegri til að skilja og meta væntingar kennara og til að taka 

vel í umræður og gagnrýni á verkefnum sínum hvort sem gagnrýnin er frá nemendum 

eða kennurum. Hugmyndir nemenda og viðbrögð eru undir áhrifum þeirra 

skilgreininga um kynin sem sýnileg eru í menningu okkar. Einnig styrkir hin dulda 

námskrá kynjaða félagsmótun nemenda og kennarar ýta oft ómeðvitað undir og 

styrkja kynjatengda hæfileika og námsleiðir. Í kjölfar kvennahreyfinganna sem 

spruttu upp á sjöunda áratugnum hefur margt breyst og ekkert síður innan sviða 

listarinnar. Hugmyndir um hlutverk kvenna, stöðu þeirra innan listarinnar, jafna 

möguleika í námi og hvernig konur eru sýndar í listum hafa breyst mikið. Engu að 

síður fyrirfinnst þessi staðlaða kynjaflokkun innan námsgreina skólanna rétt eins og í 

samfélaginu. Jákvæðir dómar um listaverk eða annars konar afurðir lista innihalda 

oftast karlkyns eða karllæg lýsingarorð. Kvenkyns nemendur eiga erfitt með að líta á 

sjálfa sig sem listamenn. Kennarar eru því hvattir til að nota ekki kynjaðan talsmáta 

og bent á að setja nemendur í hlutverk í skólastofunni sem ýta undir þá þætti sem þarf 

að styrkja, eins og leiðtogahlutverk hjá stúlkum og samvinnuhlutverk hjá drengjum 

(Bank. 2007:358). 

     Svipaða sögu er að segja um leiklist og tónlist í skólastarfi. Leiklist og tónlist eru 

oft settar innan þeirra námsgreina sem taka á tilfinningum og eru taldar mjúkar eða 

stelpulegar. Stærðfræði og vísindi reyna hins vegar á hugann og eru því taldar harðar 

og því ekki stelpulegar greinar (Gallagher. 2001:5). Innan tónlistarinnar eru 

skilgreiningar á hugtökum oft á tíðum kynlægar. Sem dæmi má nefna þegar að rætt er 

um hljómasamsetningar og endingar á lögum sem karlmannlegar eða kvenlegar, þar 
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sem að með karlmannlegu er átt við sterkt, ákveðið og endanlegra, á meðan það sem 

er skilgreint sem kvenlegt er veikara, óákveðið og ekki eins endanlegt. Kynbundið val 

á hljóðfærum er enn áberandi (Bank. 2007:309-310).  

     Oft er talað um að þegar blandaður bekkur í tónlist spilar í hópi endi það iðulega á 

því að stelpa sé sett á hljóðnemann fari hún ekki þangað sjálfviljug. Í gegnum tíðina 

hefur verið litið á söng sem kvenlæga athöfn vegna þess að samkvæmt skilgreiningu 

stjórnast konan af líkamanum en karlmenn, sem sagðir eru hafa stjórn á náttúrunni og 

alls utan líkamans, fara ósjálfrátt á hljóðfærin sem eru hvað “karllægust” eins og 

trommur, bassa og rafmagnsgítar. Samkvæmt Lucy Green er orðræðan um stúlkur og 

stráka í tónlist með þeim hætti að stúlkur eru líklegri til að hlusta á dægurlagatónlist 

(popular music) en taka ekki virkan þátt í tónlistariðkuninni á meðan að drengir eru 

virkari í flutningi þess háttar tónlistar. Stúlkur séu aftur á móti virkari þátttakendur í 

klassískri tónlist. Athygli vekur þó að drengir eru aldrei nefndir sem óvirkir eða 

,,einungis” neytendur þegar kemur að tónlist. Í bók Green kemur einnig fram sú 

skoðun tónlistarkennara að stúlkur séu smeykari við að nýta sér tæknina, tölvur og 

tónlistarforrit en drengir. Að sama skapi virðast stúlkur forðast að spila á hávær eða 

rafmögnuð hljóðfæri. Þrátt fyrir að margar konur hafi slegið í gegn og átt farsælan 

feril í tónlist sem flytjendur, eru mjög fáar þeirra í röðum leiðandi tónskálda eða 

hljómsveitarstjóra. Konur sem flytjendur eru frekar teknar í sátt en þær sem eru í 

stjórnendastöðu eða stöðu tónskálds (Green. 1997:175-183).  

     Ekki hafa verið gerðar margar rannsóknir á kynjamun í leiklistarkennslu 

grunnskólanna. Ástæðan fyrir því gæti verið sú að leiklistin er mjög ung grein innan 

veggja skólakerfisins (Bank. 2007:352). Draga mætti ályktanir í þá átt að stelpur hagi 

sér mjög svipað innan leiklistarinnar og tónlistarinnar og dragi sig frekar til hlés en 

strákarnir. 

     Kathleen Gallagher bendir á að stelpur þurfi fleiri leiðir til að verða öflugar innan 

skólans. Leiklist gefur stelpum tækifæri á að tjá sig um hvernig þær skilja heiminn og 

gefur þeim frelsi til að byggja sig upp án þess að vera í fyrirfram ákveðnu hlutverki. Í 

leiklistarvinnu geta stelpur einnig nýtt sér kynferði sitt og menningarlegan bakgrunn 

til þess að standa stoltar og hefja upp raust sína (Gallagher. 2001:6-27).  
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3.2. Gerir menntakerfið mismunandi kröfur til kynjanna? 

Mikið hefur verið rætt um mismun kynjanna og ólíkar kröfur sem þau gera til sjálfs 

síns, en gerir samfélagið og þar af leiðandi skólakerfið mismunandi kröfur til 

kynjanna?  

     Enn ber nokkuð á mismuni kynjanna í skólakerfinu og raunar í samfélaginu öllu. 

Stúlkur lúta í lægra haldi og þá sérstaklega þegar þær komast á kynþroskaaldur. Þrátt 

fyrir ólíka frammistöðu drengja og stúlkna er enginn mælanlegur munur á hæfni eða 

greind kynjanna sem beinir sjónum óumflýjanlega að áhrifamætti samfélagsins. Sterk 

rök eru fyrir því að foreldrar ali börn sín upp á ólíkan hátt eftir því af hvaða kyni þau 

eru. Þannig virðast nemendur koma inn í grunnskólana með fyrirfram mótuð 

kynhlutverk. Rannsóknir á væntingum kennara til nemenda sinna sýna fram á að 

tilætlanir og væntingar þeirra til hvers og eins nemenda geti mótað getu þeirra og 

árangur. Kennarar koma mismunandi fram við nemendur sína eftir kyni þeirra, en það 

er ekki þar með sagt að það stafi einungis af skoðunum kennarans um kynin. 

Hegðunarmynstur nemenda ýtir undir einhverja af þessum þáttum (Bank. 2007:541-

542). 

     Berglind Rós segir í rannsókn sinni að augljóst sé að mismunandi kröfur séu 

gerðar til kynjanna. Stúlkur eigi að vera samviskusamar, duglegar og skila vel 

heimavinnu á meðan að eðlilegt sé að strákarnir nenni ekki að læra og skili 

heimavinnu illa. Þegar stúlkur fá háar einkunnir er það vegna þess að þær eru 

duglegar, samviskusamar og vinnusamar, en þegar strákarnir fá háar einkunnir er það 

vegna þess að þeir eru gáfaðir, frá náttúrunnar hendi, og þurfa ekki að hafa fyrir vinnu 

sinni. Þeir strákar sem fengu hæstu einkunnirnar var spáður mestur frami og taldir 

gáfaðastir þrátt fyrir að einkunnir stúlknanna væru hærri. Kennararnir töluðu mjög 

kynjaskipt um nemendurna. Þeir nefndu sérstaklega hvað strákarnir væru duglegir að 

skila heimavinnu sinni vegna þess að við því var ekki búist af þeim en talið sjálfsagt 

að stúlkurnar gerðu (Berglind Rós Magnúsdóttir. 2005:181-191). 

     Kathleen Gallagher fjallar einnig um þennan mismun kynjanna í bók sinni Drama 

education in the lives of girls. Þar kemur fram að þegar stúlkum og drengjum sé 

blandað saman verði ekki samruni tveggja jafnra hópa heldur dragi annar hópurinn sig 

til hlés á meðan að hinn geti haldist nánast óbreyttur. Fylgismenn samkennslu 

kynjanna benda á að þegar komi að félagsmótun sé betra fyrir stráka en stelpur að 

vera í blönduðum bekk. Rannsóknir sem gerðar hafa verið í Vestur – Kanada sýna að 
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stelpur í kynjaskiptum skólum fá hærri einkunnir en þær sem eru í blönduðum skólum 

þó að þeim hafi verið kennt af sömu kennurum. Skólar stefna ekki vísvitandi að því 

að kenna kynjunum á mismunandi hátt, en samkvæmt Söru Delamont eru 

skólastofnanir íhaldsamari þegar kemur að kynhlutverkum en heimilin og samfélagið 

(Gallagher. 2001:32).  

     Í viðtölum sem Gallagher tók við stúlkur sem ganga í stúlknaskóla kom fram að 

þær myndu ekki vilja vera í blönduðum skóla. Ástæðurnar sem þær gáfu voru m.a. að 

í umhverfi sem samanstandi einungis af stúlkum geti þær verið þær sjálfar án þess að 

eiga á hættu að vera gagnrýndar eða álitnar heimskar. Þær sögðust frekar þora að tjá 

skoðanir sínar og voru ekki eins hræddar um að hafa rangt fyrir sér. Þær töldu þá 

spennu sem oft myndast á milli stúlkna stafa af baráttu þeirra um athygli drengja og 

henni finndu þær ekki fyrir í kynjaskiptum skólum. Þeim fannst krafan um að vera 

dugleg, klár og sæt ekki ríkjandi og þær upplifðu sig mun afslappaðri og sáttari við 

sjálfa sig en þegar þær voru í blönduðum skólum (Gallagher. 2001: 88-97). 

     Árið 2005 höfðu 135 miljónir barna ekki aðgang að menntun. Af þessum fjölda 

voru 60% stúlkur. Mest hallar á hlut stúlkna í Mið-Austur löndum, Norður – Afríku, 

Suður – Asíu og Vestur og Mið – Afríku. Aftur á móti er það svo að í flestum ríkjum 

Suður – Ameríku er hærra hlutfall kvenna í skólum. Það er algengara að stúlkur mæti 

hindrunum sem koma í veg fyrir menntun þeirra. Slíkar hindranir eru til dæmis 

menningargildi, staðalmyndir um kynin, lág félagsleg staða, þörf fjölskyldunnar á 

aukatekjum og varnarleysi stúlkna gegn kynferðislegri misnotkun. Þetta verður til 

þess að stúlkur í þróunarlöndunum eru seint, eða alls ekki, skráðar í skóla (Bank. 

2007:542). 
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4. Sjálfsmynd stúlkna 

4.1. Hvernig meta stúlkur sig? 

 Segja má að upphafsreitur karla og kvenna sé ólíkur vegna þess að strax við fæðingu 

er barn skilgreint sem strákur eða stelpa út frá líffræðilegu kyni og er þannig orðið 

hluti af annarri af tveim meginfylkingum samfélagsins. Engin hætta er á því að 

hópunum sé ruglað saman. Þvert á móti er aðgreiningin styrkt fyrir tilstuðlan félags- 

og menningarlegs mótunarafls sem ýtir hvorum hópi markvisst og skipulega inn í 

kerfi ríkjandi kynbundinna staðalímynda með tilheyrandi hlutverki. Kyngervi 

einstaklingsins verða honum smátt eiginleg og hvor hópur fyrir sig fer eftir leikreglum 

samfélagsins og leikur sitt hlutverk (Sólveig Karvelsdóttir. 2005:85).  

     Á seinni árum hefur tal um svokölluð skemu heilans aukist. Með skema er átt við 

flokkun heilans á nýjum upplýsingum sem hann fær, þannig lærir barnið að greina 

fugl frá flugvél, fugl er í flokki lifandi vera sem flýgur og blakar vængjum meðan 

flugvél er fljúgandi hlutur sem er búinn til. Talað er um að börn noti skemu til að 

flokka niður kynbundinn mismun og kynbundnar hegðanir. Þau geta aðskilið karla frá 

konum og tengt við það hár og fatastíl allt frá fyrsta ári ævi þeirra, sem þýðir að 

flokkun í kvenlægt og karllægt heldur áfram uppfrá því. Rannsakendur telja einnig að 

börn noti þessi skemu sem inn-flokk og út-flokk ef svo mætti segja. Þau flokka þá 

hegðun og atferli efir því hvort það passi við þeirra eigin kynhóp (inn-flokk) eða ekki 

(út-flokk) og nota þessa flokkun til að velja leikföng, hegðun eða til að ákveða hvort 

þau ætli að tileinka sér sértækar nýjar upplýsingar (Bank. 2007:81). 

    Töluvert hefur verið fjallað um sjálfsmyndir barna og unglinga og sérstaklega hefur 

borið á umræðum um unglingsstúlkur. Samkvæmt Kathleen Gallagher er skrefið í 

áttina að því að verða fullorðin kona markað af vaxandi óánægju á sjálfri sér og 

hæfileikum sínum og neikvæðu viðhorfi til líkama síns (Gallagher. 2001:35). Ýmsar 

rannsóknir hafa verið gerðar á sjálfsmynd unglinga og mun milli kynja í þeim efnum. 

Algeng niðurstaða úr slíkum rannsóknum og athugunum er að eftir kynþroskann verði 

stúlkur ekki eins líklegar og drengir til að tala í skólastofunni og að vera ósammála 

opinberlega. Bandaríski sálfræðingurinn Carol Gilligan tengir þetta við 

sjáfsmyndarþróun stúlkna. Þær eru uppteknari af umönnun, tillitssemi og tengslum 

við aðra fremur en að mynda sér eigin skoðun og halda fast í hana sem virðist hins 

vegar vera mikilvægara hjá drengjum. Hún hefur rannsakað sjálfsmynd stúlkna og 

furðar sig á því að fyrir 11 ára aldur séu stúlkur sjálfsöruggar líkt og strákar en við 16 
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ára aldurinn verði þær mun áttavilltari og ,,missi” hálfpartinn röddina (Guðný 

Guðbjörnsdóttir. 1994:135). Talið er að þetta sé tímabundið ástand, en hvenær lagast 

það? Er hægt að segja að allar stúlkur hverfi af þessu skeiði? Fá þær stuðning og 

hvatningu til þess að öðlast sjálfsöryggi aftur?  

    Guðný Guðbjörnsdóttir gerði athugun á sjálfsmynd og viðhorfum ungs fólks í 

Reykjavík árið 1992. Meðal annars var spurt hvort þau hefðu oft áhyggjur vegna  

fjölskyldu, náms, vina, kærasta/kærustu, framtíðarinnar eða vegna eigin ástands eða 

hegðunar. Þar kom fram að stúlkur hafa oftar áhyggjur af ástandi sínu og hegðun en 

drengir. Guðný segir þetta geta bent til þess að stúlkur séu tengdari vinum sínum eða 

að vináttutengsl þeirra séu ólík þeim tengslum sem drengir mynda. Þetta er í samræmi 

við niðurstöður Gilligan um að unglingsstúlkur átti sig snemma á því að það sé oft 

betra að þegja til að halda góðum tengslum, en jafnframt átti þær sig á því að þögnin 

kæfi rödd þeirra. Sökum þess myndast oft ósamræmi á milli hugsana þeirra, 

tilfinninga og athafna (Guðný Guðbjörnsdóttir. 1994:170).  

     Rannsókn  Berglindar Rósar Magnúsdóttur fjallar einnig um sjálfsmynd unglinga. 

Í rannsókninni var sjónum beint sérstaklega að nemendum í einum 10. bekk og hann 

skoðaður og skipt upp í hópa.  Í ljós kom að stúlkurnar mátu drengina hærra en sjálfa 

sig þegar spurt var að því hver væri gáfaðastur í bekknum. Þó að þær væru sjálfar með 

hæstu einkunnirnar töldu þær strákana almennt gáfaðari og efnilegri. Jafnframt völdu 

þær sig ekki í leiðtogastöður og réttlættu það með þeirri skýringu að strákar væru 

betur til þess fallnir að stjórna. Stúlknahópurinn skiptist í tvennt: ,,skutlur” og ,,hinar 

góðu”. Skutlurnar byggðu sjálfsmynd sína á athygli frá strákum og notuðu líkama 

sinn og ímynd til að öðlast virðingu og aðdáun ásamt því að standa sig vel í skóla. 

,,Hinar góðu” byggðu aftur á móti sjálfsmynd sína fyrst og fremst á einkunnum, 

góðmennsku og ábyrgð. Gildi, viðmið og viðurkenning kennara og foreldra var þeim 

einnig mjög hugleikið. Strákarnir sem stóðu sig vel í náminu og voru af stúlkunum 

taldir klárastir voru sammála því og fannst þeir sjálfir vera gáfaðastir í bekknum. 

Jafnframt kom það fram að í hópnum sem var skilgreindur jaðarhópur voru stúlkur, 

svokallaðar strákastelpur, sem einnig mátu sig gáfaðastar. Óttinn við að þykja 

athyglissjúk/ur virðist bara vera hjá stúlkunum í þessum hópi en slíka stimpla virðast 

strákar ekki eiga á hættu að fá (Berglind Rós Magnúsdóttir. 2005:173-194).  

     Almennt eru strákar kappsfullir og með sterkan vilja til að sigra á meðan að konur 

reyna að ná sem bestri niðurstöðu fyrir allan hópinn. Ólíklegt er að konur verði 

leiðtogar i kynblönduðum hópum. Í blönduðum skólum teygja áhrif drengjanna sig í 
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allar áttir á meðan að áhrif stúlknanna virðast vera lítil í nærveru þeirra. Stelpurnar 

skipa lægri sess í þeim efnum, bæði gagnvart kennurum og karlkyns bekkjarfélögum 

sínum. Engu að síður trúa stúlkur á jöfn tækifæri kynjanna og vilja sjá konur í 

óhefðbundnum störfum en meðvitaðir, skynsamlegir og sjálfverndandi útreikningar 

þeirra láta þær ,,velja” það sem er best fyrir þær. Þó að þær segðust berjast á móti þá 

velja þær leiðir sem ýta undir bæði kynja og stéttaskiptingu (Gallagher. 2001: 32-35). 

 

4.2. Sögulegar ástæður 

Ráðandi orðræða um kynin á hverjum tíma á sér sögulegar rætur sem gefa henni 

aukið vægi og ákveðið hlutleysi í hugum flestra. Karlmennska og kvenleiki fela, frá 

fornri tíð, í sér andstæða merkingu og skal því talað um þau í samhengi hvort við 

annað. Það sem er talið karllægt getur ekki verið kvenlægt og öfugt. Slíka tvíhyggju 

má rekja allt aftur til Aristótelesar sem lagði áherslu á að karlinn væri hið eiginlega 

kyn ,,viðmiðið”, en konan aðeins ófullkomin mynd af manninum eða frávik frá 

viðmiðinu. Talið var að karlinn stjórnaðist af skynsemi en konan af líkama og 

tilfinningum. Hann væri sterkur, virkur og harður af sér en hún veikgeðja, 

hræðslugjörn og óvirk (Horowitz. 1976:183-211). Þessar hugmyndir hafa 

endurholdgast í aldanna rás og eru hluti af nútíma menningu en birtast á annan hátt. 

Þrátt fyrir aðra birtingarmynd eru hugmyndirnar þær sömu. Þegar skólaganga kvenna 

var loks viðurkennd sem nauðsyn einkenndist menntun af þessum hugmyndum 

feðraveldis. Menntahugsuður eins og Rousseau taldi mikilvægast að menntun kvenna 

fælist í því að gera þær hæfari til að sinna börnum, heimili og eiginmanni, en ekki til 

að hafa völd og áhrif í samfélaginu (Berglind Rós Magnúsdóttir. 2005:174).  

     Menntun kvenna einkenndist af þessari hugmynd allt fram á 20. öld.  Berglind Rós 

bendir á að andstaða hafi ríkt geng því að konur væri langskólagengnar og það 

beinlínis talið hættulegt þeim. Svo langt var gengið að segja að þær myndu missa 

eiginleikann til að gefa barni brjóst ef þær fengu of mikla menntun. Algengt var að 

lærðar konur, sem gjarnar urðu kennarar, giftust ekki vegna þess að starfsframi og 

hjónaband útilokuðu hvort annað. Af þessu má sjá hversu mikil áhersla var lögð á 

aðskilnað milli kvenleika og rökhugsunar/skynsemi í þeim tilgangi að halda konum 

fyrir utan samfélagsleg völd með takmarkaðri menntun og þekkingu. Það er því ekki 

skrítið að í tímans rás hafi reynst erfitt að viðurkenna konur sem greindar og jafn 

hæfar körlum á opinberum vettvangi. Margt hefur verið reynt til að sanna yfirburði 
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karlkynsins sem dæmi um það má nefna að á 18. öld var reynt að sýna fram á  að 

konur hefðu hlutfallslega minni heila en karlar og þannig viðhalda ráðandi orðræðu 

um að skynsemin væri karlsins en tilfinningarnar og líkaminn konunnar (Berglind Rós 

Magnúsdóttir. 2005:175-176). 

     Árið 1833 varð Oberlin háskólinn í Bandaríkjunum fyrsti háskólinn til að taka inn 

kvenkyns nemendur. Fyrsta háskólagráðan sem veitt var konu, til jafns við karlmann, 

var þó ekki fyrr en 1841. Sama ár varð Háskólinn í Zurich fyrsti skólinn í Evrópu til 

að opna dyrnar fyrir konum og 1867 útskrifaðist Nadeshda Suslowa, fyrst allra 

kvenna í Evrópu, með doktorspróf (Bank. 2007:147). Á Íslandi fengu konur rétt til 

æðri menntunar árið 1886. Þær máttu taka próf frá Lærða skólanum en ekki stunda 

nám þar. Þær máttu hins vegar stunda nám í Læknaskólanum og taka próf þaðan. Auk 

þess máttu þær sitja í Prestaskólanum og taka þaðan próf í guðfræði en ekki þó hið 

sama og prestar tóku. Það var tekið skýrt fram að konur mættu ekki stíga í stólinn eða 

prédika yfir söfnuði. Ekkert ofantalið gaf konum þó rétt til að starfa við þau embætti 

sem þær lærðu til og þær fengu ekki styrki fyrir námi sínu. Árið 1911 fengu konur að 

lokum rétt til menntunar, styrkja og embættisstarfa til jafns á við karla. Það var 

Kvenréttindafélag Íslands sem beitti sér mjög fyrir aðgöngurétti kvenna að öllum 

skólum, styrkjum og embættum til jafns við karlmenn. Í mars 1911 lagði Hannes 

Hafstein fram frumvarp um rétt kvenna til embættisnáms, námsstyrkja og embætta. 

Það var baráttukonan Bríet Bjarnhéðinsdóttir sem fékk Hannes til að leggja fram þetta 

frumvarp. Lögin voru staðfest í júlí sama ár og fengu konur þá fullt jafnrétti til 

menntunar og embætta (Sigríður Th. Erlendsdóttir. 1993:108-111). 

     Þórdís Þórðardóttir talar um ,,goðsögn um jafnstöðu kynjanna”. Hún segir að nú í 

upphafi 21. aldarinnar sé það goðsögn að jöfn staða kynjanna sé orðin að veruleika. Á 

Íslandi sem og víðar í vestrænum samfélögum hefur þurft að setja lög um jafnan rétt 

kvenna og karla. Konur hafa ennþá lægri laun en karlar og enn er sú tilhneiging 

ríkjandi að halda konum frá áhrifastöðum (Þórdís Þórðardóttir. 2005:36). 

     Feminískum hreyfingum er oftast skipt í þrjú megintímabil. Fyrstu bylgju 

femínisma, sem oftast er rakin til baráttu bandarískra kvenna fyrir kosningarétti á 

miðri 19. öld, annari bylgju femínisma, sem kom fram um 1960 og náði hámarki um 

1970 þegar konur stóðu upp gegn því misrétti sem þær voru beittar og þriðju bylgju 

femínisma má svo rekja til níunda áratugarins en þar er tekið aukið tillit til 

fjölbreytileika kvenna (Steinunn Helga Lárusdóttir. 2005:15). 
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4.3. Samfélagslegar ástæður 

Fjölmiðlar eru stundum kallaðir fjórða valdið, hin þrjú verandi löggjafarvald, 

framkvæmdavald og dómsvald, og það ekki að ástæðulausu. Þeir hafa gríðarleg völd 

vegna þess að þeir stjórna því sem almenningur heyrir og sér, hvaða skoðanir fá 

hljómgrunn og hverjir fá að koma máli sínu á framfæri. Þannig móta fjölmiðlar 

almenningsálitið og hafa áhrif út í samfélagið. Fjölmiðlar leika stórt hlutverk við að 

standa vörð um umræður og ákvarðanir af lýðræðislegum toga. (Krístín 

Ástgeirsdóttir. [Án ártals]). Fjölmiðlar hafa vald til að stjórna kynímyndum og stýra 

þannig hugmyndum fólks um sjálft sig og aðra. Jafnframt framleiða þeir 

menningarlega sögu, burðargrind, þar sem fólk sér sjálft sig og veröld sína. Þær 

ímyndir sem fjölmiðlarnir setja fram efla staðalímyndir um kynin og takmarka þá 

möguleika sem fólk telur eiga við um sjálft sig (Andersen. 2006:67-69). 

     Mikilvæg skilaboð um stöðu kvenna, hlutverk þeirra og líf felast í því hvernig þær 

birtast í fjölmiðlum. Almenningur áttar sig tæplega á mikilvægum þætti kvenna í 

samfélaginu ef umfjöllun fjölmiðla um konur er að miklu leyti eggjandi myndir og 

ítarleg samantekt af einkalífi kvenkyns dægurstjarna, en að litlu eða engu leyti um 

konur á þingi, konur í viðskiptalífinu, íþróttakonur eða kvenkyns sérfræðinga (Byerly. 

og Ross. 2006:162-164). Jafnvel fréttir, sem eru ætlaðar til að sýna hlutlausa 

umfjöllun og ætti að vera hægt að taka alvarlega, eru fullar af  hlutdrægni. Konur 

flytja þannig gjarnan mjúkar eða mannlegar fréttir á meðan að raddir karla heyrast 

frekar í heimsfréttunum (Andersen. 2006:69). 

     Staðalímyndir um kynin grundvallast í vangetu eða tregðu til að viðurkenna konur 

sem sjálfstæðar, hæfileikaríkar manneskjur sem geta látið til sín taka á öllum sviðum 

lífsins. Þessar staðalímyndir geta því hindrað konur í að taka þátt í samfélaginu 

(Williams. 2000:580). 

     Mannslíkaminn er eitt af lykiltáknum mannlegs samfélags. Áherslan á útlit fólks 

og klæðaburð er gífurleg og hefur bæði áhrif á börn og fullorðna. Fólk á að passa upp 

á þyngdina, vera grannvaxið og í góðu formi. Til eru töflur sem sýna hæfilega þyngd 

miðað við hæð, æskilegt fitumagn og passlegt magn hitaeininga. Mikilvægt er að 

stunda líkamsrækt og vanda fæðuvalið ekki bara heilsunnar vegna heldur líka til að 

bæta útlitið. Í vestrænum samfélögum er hvítur hörundslitur ekki eftirsóknarverður og 

því mikilvægt að gefa líkamanum sólbrúnan blæ. Lita skal gráu hárin hjá konum en 

skalli, ellimerki karla, þykir fínn. Hrukkur kvenna er hægt að strekkja og setja má 
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fyllingu í varirnar og þykir hvort tveggja til bóta. Líkamshár kvenna þarf að fjarlægja, 

nema á augabrúnum og höfði. Þá er æskilegt að brjóst kvenna séu stór og séu þau það 

ekki er hægt að kaupa í þau sílikon fyllingar og koma þeim fyrir undir húð með þar til 

gerðri aðgerð. Ýtt er undir útlitsdýrkunina og henni haldið við á margvíslegan hátt. 

Þeir sem telja sig ekki uppfylla þessar kröfur samfélagsins, það á einkum við um 

konur, leggja oft mikið á sig til að reyna að bæta það upp með róttækum aðgerðum 

sem flokkast undir viðurkenndar leiðir til að móta líkamann og um leið sjálfsmyndina 

að þeirri ímynd sem við sjálf og ekki síður samfélagið þráum (Þorgerður 

Þorvaldsdóttir. 2003:16-18). 

      Á 20. öldinni hefur líkaminn enn á ný orðið eitt aðal hugarefni ungra stúlkna. Nú á 

dögum er fjöldi stúlkna sem hefur áhyggjur af líkama sínum sérstaklega lagi hans, 

stærð og vöðvabyggingu vegna þess að þær trúa því að hann sé táknmynd sjálfsins.  

Upp úr 1920 stunduðu unglingsstúlkur fyrst markvissar aðgerðir til þess að minnka 

líkamsþyngd sína með því að takmarka neyslu matar og stunda líkamsrækt. ,,Fyrsta” 

megrunin varð að veruleika vegna nýrra hugmynda um kvenlega fegurð sem byrjuðu 

að þróast um aldamótin 1900. Árið 1908 kynnti franski hönnuðurinn Paul Poiret nýja 

ímynd sem átti eftir að steypa hinni þrýstnu ímynd Viktoríutímabilsins úr stóli. Í stað 

þess að leggja áherslu á mjótt mitti og ýktar mjaðmir var athyglinni beint að 

leggjunum. Nýja tískufyrirmyndin var nú grönn leggjalöng og flatbrjósta. Þessi þróun 

gaf tóninn að því sem átti eftir að vera kallað öld sveltisins (Brumberg. 1997:99-100). 

Óhætt er að halda því fram að þessi öld sé enn ekki liðin. Líkamsímyndin er orðin svo 

ríkjandi að dæmi eru um það að ungar stúlkur svelti sig í hel til þess að líkjast 

fyrirmyndum sínum sem eru oftar en ekki frægar leikkonur eða ofurmódel. 

Tískuheimurinn í dag nýtir sér tækni eins og myndvinnsluforrit óspart sem gerir það 

að verkum að unglingarnir eltast við að líkjast einhverju sem ekki er raunverulegt. 

    Hvergi á Vesturlöndum er jafn hátt hlutfall 13 og 15 ára stúlkna í megrun og á 

Íslandi samkvæmt nýlega birtri rannsókn Alþjóðaheilbrigðisstofnunarinnar (WHO). 

Samkvæmt rannsókninni segist tæpur þriðjungur 13 ára íslenskra stúlkna vera í 

megrun sem er hæsta hlutfall í þeim löndum sem könnunin náði til. Um 35% 15 ára 

stúlkna sögðust vera í megrun sem er einnig hæsta hlutfall meðal landa í 

rannsókninni. Strax á leikskólaaldri eru börn farin að velta því fyrir sér hver þeirra séu 

feit og hver ekki. Vitað er til þess að skólastúlkur í Reykjavík, allt niður í sjö ára 

gamlar, séu í megrun og keppi innbyrðis um hver þeirra sé grennst (Hlynur Orri 

Stefánsson. 2008). 
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5. Stígðu á stokk stúlka, frá hugmynd til kennsluefnis 

5.1. Ástæður fyrir efnisvali 

Ástæðurnar fyrir því að höfundar lögðu upp með þetta verkefni eru margþættar. Eins 

og kom fram hér að ofan lifum við og hrærumst í samfélagi þar sem að hugmyndir um 

kynin stjórna að miklu leiti atferli okkar og ákvarðanatöku. Þessar hugmyndir eru svo 

rótgrónar í mannkynssöguna að þeim er tekið sem eðlilegum viðmiðum og gildum. Þó 

að mörg skref hafi verið tekin fram á við í jafnréttisbaráttunni þá er enn langt í land og 

hvarvetna má sjá augljós dæmi þess.  

     Í sameiginlegu vettvangsnámi okkar í unglingadeild eins grunnskóla á 

höfuðborgarsvæðinu urðum við varar við mikinn mun á kynjunum sem yfirleitt var 

stelpum í óhag. Eftir vettvangsnámið fórum við að velta því fyrir okkur hvers vegna 

þessi munur kæmi svona sterkt fram á unglingsárunum og fórum að skoða okkar 

nánasta umhverfi út frá þessarri spurningu.  

     Þegar tónlistarmenningin er skoðuð eru staðreyndir sláandi. Hvar eru 

stúlknabílskúrsböndin á móti öllum þeim tugum strákabanda sem skjóta upp kollinum 

ár hvert? Afhverju er litið á trommur, rafmagnsgítar og bassa sem strákahljóðfæri? Er 

það vegna þess að stelpur geti ekki spilað á þessi hljóðfæri? Vitaskuld er það ekki 

raunin. En hver er ástæðan fyrir þessari kynjaskiptingu í hljóðfæraskipan? Einnig má 

velta fyrir sér ástæðum fyrir því að stelpur verða óöruggar og óframfærnar á 

unglingsárunum og hvort eitthvað sé hægt að gera til að sporna við þeirri þróun og 

brjóta niður þessa múra sem eru fátt annað er minnisvarði feðraveldisins.  

    Við fórum að velta fyrir okkur ýmsum hugmyndum sem allar tengdust að einhverju 

leiti eflingu á sjálfsmynd og sjálfstæði unglingsstúlkna. Önnur með áherslu á tónlist 

og hin með áherslu á leiklist. Við sáum fljótt að þessar tvær aðferðir ættu mjög góða 

samleið og væru upplagðar til þess að ná þeim markmiðum sem við vildum stefna að. 

Við ákváðum því að búa til sameiginlegt kennsluefni fyrir unglingsstúlkur með það að 

markmiði að efla sjálfstæði, sjálfsmynd, sköpunargleði og frumkvæði unglingsstúlkna 

í gegnum tónlist og leiklist 

 

 5.2. Kennsluaðferðir 
 Kennsluaðferð er það skipulag sem kennari hefur á kennslu sinni, námsefni, 

viðfangsefnum og samskiptum við nemendur sína með það að leiðarljósi að þeir læri 
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það sem stefnt er að (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:9). Val á kennsluaðferðum er 

líklega með afdrifaríkari ákvörðunum sem kennari tekur þegar hann er að undirbúa 

kennslu. Til er fjöldinn allur af kennsluaðferðum og hefur hver þeirra bæði kosti og 

galla. Kennsluaðferðir eru byggðar á ólíkri hugmyndafræði og hafa mismunandi 

markmið (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:67).  

     Til að geta sett námsefni fram á fjölbreyttan, skemmtilegan og áhugaverðan hátt er 

mikilvægt fyrir kennara að nota sem ólíkastar kennsluaðferðir í skólastofu sinni. 

Fjölgreindakenning Gardners vísar veginn að fjölbreytilegum kennsluaðferðum sem 

auðvelt er að nota. Hún gefur kennurum einnig tækifæri á að þróa nýjar hugmyndir og 

kenningar áfram. Fjölgreindakenningin leggur áherslu á að engin ein aðferð henti 

öllum nemendum í öllum tilvikum. Börn búa yfir ólíkri hæfni og þess vegna er 

mikilvægt fyrir kennara að leggja áherslu á mismunandi greindir í kennslu sinni svo 

að hver nemandi fái tækifæri til að nýta þróuðustu greind sína í náminu (Armstrong. 

2001:63).  

     Sumar kennsluaðferðir gera kröfu um það að nemendur vinni, einir eða í hópum, 

sjálfstætt að skapandi verkefnum sem þeir taka þátt í að velja, móta og þróa. Færa má 

rök fyrir því að slík viðfangsefni ættu að vera stærri hluti af skólastarfi en raun ber 

vitni því þau reyna á fjölþætta hæfileika og ekki hvað síst á skapandi hugsun 

nemenda. Fá verkefni eru jafn lærdómsrík. Það sem vegur þyngst er að skapandi 

verkefni eru hvað líklegust til að vera nemendum góður undirbúningur fyrir 

framtíðina þar sem frumkvæði, sjálfstæð vinnubrögð, sköpunargáfa og hugmyndaflug 

eru mikilsmetnir kostir (Ingvar Sigurgeirsson. 1999b:76). Í tónlist og leiklist er lagt 

upp úr sjálfstæðum vinnubrögðum og skapandi hugsun. Í bók Önnu Jeppesen og Ásu 

Helgu Ragnarsdóttur; Leiklist í kennslu kemur fram að í leiklist er unnið markvisst að 

því að efla ábyrgðarkennd, frumkvæði, sjálfstæði og umburðarlyndi nemenda og þeim 

sé gefið tækifæri á að afla sér þekkingar sem ýtir undir frumlega hugsun og sjálfstæð 

vinnubrögð. Tekið er fram að leiklist sé þverfagleg grein sem notuð sé til að auka 

fjölbreytni í kennsluaðferðum og samætta náms- og uppeldismarkmið. Hlutverk 

kennara er að búa til aðstæður fyrir nemendur þar sem þeir fá tækifæri til að túlka 

sínar eigin hugmyndir og annarra. Kennari þarf að búa yfir ákveðinni þekkingu og 

þori til að beita aðferðum leiklistarinnar (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir. 

2004:6).  

    Hugmyndir heimspekingsins John Dewey um gagnhyggju fjalla um mikilvægi 

þess að nemendur tengi við sinn eigin reynsluheim og vinni út frá sjálfum sér. 
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Hugmyndir hans hafa mikið verið notaðar í skólastarfi og þar er lögð áhersla á að 

nemandinn læri með því að framkvæma (Learning by doing). Hann setti fram 

kenningu um reynsluna sem mælikvarða og viðmiði á framkvæmd skólastarfs sem 

leiði til menntunar. Námsferlið á að vera menntandi reynsla. Hann sagði skólann vera 

lifandi samfélag í smækkaðri mynd þar sem barnið væri virkur þátttakandi. 

Nemandinn á að vera miðpunktur skólastarfsins ekki sem einangraður einstaklingur 

heldur hluti af félagshóp þar sem nemendur vinna að sameiginlegum verkefnum undir 

handleiðslu kennara (Dewey. 2000:11-14). Ýmis rök má færa fyrir því að leggja 

áherslu á hópvinnu innan veggja skólans. Samvinna af ýmsum toga á eftir að verða 

ríkur þáttur í starfi flestra síðar á lífsleiðinni og því gefur auga leið að þjálfun í að 

vinna með öðrum er góður undirbúningur fyrir lífið. Í hópvinnu gefst tækifæri á að 

skipta verkum þannig að þátttakendur fái að spreyta sig á mismunandi hlutverkum en 

einnig fær hver einstaklingur að rækta sína einstaklingsbundnu hæfileika.  Hópvinna 

veitir þjálfun í sjálfstæðum vinnubrögðum og gefur tækifæri til skapandi vinnu en 

einnig þurfa nemendur að læra að taka tillit til annarra sem hefur að sjálfsögðu ríkt 

uppeldisgildi (Ingvar Sigurgeirsson. 1999a:136).  

     Kennurum er falið það erfiða verkefni að vekja áhuga ólíkra einstaklinga á sama 

viðfangefninu. Það er alveg ljóst að því markmiði verður seint náð með því að treysta 

á eina kennsluaðferð. Mikilvægi fjölbreyttra kennsluaðferða er gífurlegt. Með þeim er 

t.d. hægt að ná til nemenda sem að öðrum kosti myndu jafnvel flosna upp úr námi. 

Einnig geta þær gert það að verkum að nemendur átti sig á styrkleikum sínum á 

sviðum sem þeir hefðu annars ekki kynnst. Síðast en ekki síst spornar fjölbreytileiki 

kennsluaðferða við stöðnun í starfi sem eins og gefur að skilja er engum til góðs. 
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6. Lokaorð 
 
Við vinnslu þessa lokaverkefnis var lagt af stað með það að leiðarljósi að búa til 

námsefni sem stuðlaði m.a. að bættri sjálfsmynd unglingsstúlkna. Það virðist vera 

staðreynd að sjálfsmynd þeirra bíði hnekki á unglingsárunum og stundum svo að erfitt 

er að bæta það sem brotið er.   

     Í vinnuferlinu vöknuðu upp ýmsar spurningar. Er eðlilegt að til séu rannsóknir sem 

gefa skýrar niðurstöður í þá átt að kennarar hafi tilhneigingu til að mismuna 

nemendum sínum eftir kyni? Ljóst er að í gegnum söguna hafa konur verið beittar 

misrétti og oft þurft að lúta í lægra haldi þegar kemur að réttindum og möguleikum til 

náms og annarra lífsgæða. Er ekki tími til kominn að skólakerfið leggi ríkulega 

áherslu og metnað í að byggja stelpur upp, standa vörð um sjálfstraust þeirra og 

sjálfsmynd og stuðla að því að uppræta þau áhrif sem sagan virðist enn hafa á 

samfélagið? 

     Við lestur Aðalnámskrár grunnskóla vaknar sú spurning hvort listgreinar séu jafn 

hátt skrifaðar og hún segir til um. Reynsla okkar á vettvangi sýnir því miður að svo sé 

ekki. Listgreinar er það fyrsta sem fær að víkja þegar harðnar í ári. Tónmennt, 

myndmennt og textílmennt sem eru skyldufög og eiga fastan tíma í 

viðmiðunarstundaskrá fá að víkja ef ekki finnast kennarar til að kenna þau. Myndi 

slíkt hið sama gerast ef að ekki fengist stærðfræðikennari? Einnig vaknar sú spurning 

hvort ekki sé orðið tímabært að leiklist fái verðskuldað pláss í viðmiðunar-stundaskrá. 

Greinin hefur löngu sannað sig, ekki bara sem listgrein heldur einnig sem 

kennsluaðferð og Háskóli Íslands útskrifar nú sérmenntaða kennara á þessu sviði.  

     Á unglingastigi grunnskólanna vill það oft verða svo að fjölbreytileiki 

kennsluaðferða minnkar og vægi listgreina einnig. Það er okkar trú að tónlist og 

leiklist séu mikilvægur þáttur í unglingakennslu þar sem að þær bjóða upp á 

fjölbreyttar leiðir til að vinna með sjálfstraust, þor, sjálfsmynd og sjálfstæði 

unglinganna. Eins og fram hefur komið er staða unglinggstúlkna á þessum sviðum oft 

ekki sterk og nokkuð virðist vanta upp á frumkvæði og ekki síður leiðir til að takast á 

við vandamálið. Kennsluefnið Stígðu á stokk stúlka er því okkar lóð á vogarskálarnar. 

 
 
 

Ylfa Ösp Áskelsdóttir og Ösp Kristjánsdóttir 
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