
Skref 2 
Nemendur vinna verkefni um Hallgerði 

og Narfa tvö og tvö saman (dreifa sér um 
stofuna) og búa til mögulegar athugasemdir 
frá þeim (sjá verkefnablað fyrir nemendur á 
heimasíðu). Nemendur eiga að láta sér detta 
í hug athugasemdir sem Narfi og Hallgerður 

gætu mögulega komið með sem væru 
staðalmyndir um stráka eða stelpur.
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Skref 3 
Í lokin er gott að safna nemendum saman aftur með blöðin sín og ræða hvaða athugasemdir frá Narfa og Hallgerði nemendur spunnu upp og hvernig börnunum hefði sjálfum liðið með að fá svona athugasemdir. Kennari getur bryddað upp á frekari umræðu ef tími gefst og spurt: Eru aðrir þættir sem móta sjálfsmyndina  en hvers kyns við erum? 

Loks má hengja blöðin upp á vegg.

Staðalímyndir á færibandi: Æfing 1
 → Framkvæmd seinni hluti 40 mín. Gögn 

 → Verkefnablað um Narfa 
nöldursegg og Hallgerði 
hispurslausu útprentað 
eitt á mann (sjá skjal á 
heimasíðu).

Skref 1 

Kennari segir frá Narfa nöldurseggi og Hallgerði hispurslausu. Kennari segir: 

Narfi nöldurseggur er með mjög ákveðna uppskrift af því í hausnum á 

sér hvernig strákar eiga að hegða sér og hann er oft að skipta sér af og 

nöldra ef honum finnast strákar hegða sér eitthvað öðruvísi en strákar 

eiga að gera. Um daginn var Narfi stórhneykslaður þegar hann sá einn 

hressan strák í 6. bekk sem var í glænýjum buxum og sagði við hann: 

„Ha ert þú í rósóttum buxum,  en þú ert strákur“. 

 Hallgerður hispurslausa er eins og Narfi með uppskrift í kollinum 

um það hvað stelpur geta og hún er oft með athugasemdir við stelpur 

ef henni finnst þær gera eitthvað sem stelpur eiga ekki að geta gert. 

Hallgerður var alveg hissa um daginn þegar hún hitti stelpu í  

5. bekk sem hélt á ræðukeppnis-bikar og sagði: 

„Ha vannst þú ræðukeppni í skólanum, en þú ert stelpa“.
Skref 2

Kennari útskýrir að það séu til staðalímyndir af flestum 

hópum:  Staðalímynd um börn gæti verið að 

börn vilji ekki Sushi eða fiskrétti, þau vilji 

bara pylsur og pítsur. Getið þið nefnt einhver dæmi 

um staðalímynd? (stuttar umræður) Skref 3

Kennari biður nemendur og hugsa um sjálfa sig:  

Finndu eitthvað sem gerir ykkur sérstök, jafnvel 

svolítið skrýtin og öðruvísi. Kennari gefur nemendum 

gott ráðrúm til að hugsa sig um og biður nemendur að 

vera stolta af þessu og rækta það. Næst komi einmitt 

leikur sem byggir á því sem gerir okkur sérstök.

Skref 4 
Leikurinn Vindurinn feykir (tilgangur: að hreyfa sig, kynnast og átta sig á að við erum ólík og lík).Þátttakendur sitja í hring, einn stóll á mann nema fyrir þann sem er í miðjunni. Eftir því sem þátttakendur eru fleiri þeim mun skemmtilegri er leikurinn. Einn er hann og byrjar hann á því að standa í miðjunni. Segir hann:„vindurinn feykir þeim sem eiga hund“ og þá standa þeir upp sem eiga hund og reyna að ná í nýtt sæti. Bannað er að setjast í sitt sæti aftur. Þar sem stólarnir eru færri en þátttakendur verður alltaf einn eftir inni í hringnum og er hann. Hann segir þá: „vindurinn feykir þeim sem .....“ hér er það einungis ímyndunaraflið sem setur því takmörk hverju vindurinn feykir. Eina reglan er að sú/sá sem er hann segir eitthvað sem á við sjálfa/n sig, t.d. vindurinn feykir þeim sem þolir ekki ketti, á bróður, æfir fótbolta, elskar þungarokk. Þetta má aðeins segja ef þetta er satt um þig.Skemmtileg viðbót við þennan leik og gerir hann öllu erfiðari en Ávaxtasalat, sem flest börn þekkja, er að þegar sitjandi þátttakandi sér að það er autt sæti honum á hægri hönd á hann að setjast í það. Þetta kemur öllum þátttakendum á skrið  eins og nemendur séu á færibandi og það verður mun  erfiðara fyrir þá sem standa í miðjunni að ná sér í sæti.

Staðalímyndir á færibandi: Æfing 1
 → Framkvæmd fyrri hluti 40 mín.

Skref 1  → Nemendur skoða mynd Hugleiks (sjá glærur á heimasíðu) og kennari stýrir stuttum umræðum.  → Hvað er að gerast á myndinni? Mynduð þið vilja stíga á þetta færiband? Viljum við að allir séu eins? → Væri hægt að gera svipaða mynd um stráka?

Hæfniviðmið
 → Að nemandi átti sig á ólíkum 
kynhlutverkum á nokkrum 
sviðum og hvernig þau mótast og 
breytast.

 → Að nemandi geti vegið og metið 
áhrif  staðalmynda. 

 → Að nemandi þroski með sér 
gagnrýni á þau skilaboð sem 
ungmenni fá og læri hvernig 
vinna megi með þau á sjálfstæðan 
og uppbyggjandi hátt.

Gögn 
 → Stólar í hring, einn 
á mann. 

 → Mynd Hugleiks, 
varpað upp 
(sjá glærur á 
heimasíðu) eða 
dreift útprentaðri á 
blöðum ef skjávarpi 
er ekki við hendina.

Lykilhugtakið:  
Kyngervi (e. gender) 

Hugtak sem er notað um félagslega tilbúin 
hlutverk kvenna og karla. Það sem við 

teljum kvenlegt og karlmannlegt er lærð 
hegðun. Kyngervi breytist með tímanum 
og er mismunandi innan og milli ólíkra 

menningarheima. Hugmyndin um að bleikt 
sé kvenlegur litur en blátt sé karlmannlegur 

er til dæmis félagslega mótuð hugmynd. 
Hugmyndir okkar um kvenleika og karlmennsku 

á ekki rætur að rekja til líffræðilegra þátta 
heldur mótast merking þessara eiginleika 
af menningunni hverju sinni. (Úr orðabók 

jafnréttisstofu).


