
Fyrirmyndarfólk: Æfing 3
 → Framkvæmd 80 mín.

Skref 2
Kennari sýnir glærurnar og ræðir að það er mikilvægt að 

hafa góðar fyrirmyndir, ekki einungis í lífinu heldur einnig 

í fjölmiðlum og sýnir fjögur dæmi um góðar fyrirmyndir í 

fjölmiðlum og spyr hvort að börnin þekki þetta fólk og af 

hverju það þyki góðar fyrirmyndir (lýsingar á fólkinu má 

finna í notes undir hverri glæru).

Skref 3 → Hver nemi fær stórt karton eða A3 blað og á að kynna fræga manneskju/hetju úr fjölmiðlum sem er í uppáhaldi.
 → Leiðbeiningar (skrifa á töflu). Veldu þér fræga manneskju eða hetju sem er í uppáhaldi hjá þér, þú átt að kynna hana fyrir bekkjarfélögunum og gæta þess að útskýra:• Hvers vegna er þessi manneskja/hetja góð fyrirmynd og hvers vegna höfðar hún til þín?
• Hvaða jákvæðu áhrif gæti hún haft á þig eða önnur ungmenni?• Er mögulega eitthvað neikvætt við hana sem fyrirmynd? → Nemendur fá síðan tækifæri til að kynna sína manneskju/hetju og lýsa.

Skref 1: 

 → Kennari biður nemendur að 

loka augunum og hugsa: Hver er 

mikilvægasta manneskjan í þínu lífi?

 → Nemendur taka viðtal við sessunaut og 

þurfa ekki að skrifa niður, bara hlusta.

 → Viðtalsspurningar: Hver er 

mikilvægasta manneskjan í þínu 

lífi? Hvað er það sem gerir þessa 

manneskju svona frábæra? 

 → Kennari biður um nokkrar tillögur að 

jákvæðum eignleikum til að skrifa á 

töflu.

Hæfniviðmið
 → Að nemandi geri sér grein fyrir 
gildi fyrirmynda og geti vegið og 
metið hvers konar fyrirmyndir 
eru settar fram í fjölmiðlum.

 → Að nemendi geti unnið á 
sjálfstæðan hátt að því að skoða 
sínar fyrirmyndir.

 → Að nemandi geti tjáð sig um sínar 
fyrirmyndir og komið á framfæri 
viðhorfum sínu og hvað skipti  
mestu máli.

Gögn 
 → Glærusýning (sjá 
á heimasíðu)
um fjórar góðar 
fyrirmyndir úr 
fjölmiðlum.

 → Viðtalsspurningar 
prentaðar út, eitt á 
par, 

 → karton. 

Lykilhugtak: Kynjakerfi (e. 
gender order, patriarchy)   
Kynjakerfi er hugtak sem notað er til að lýsa 

félagslegu yfirráðakerfi þar sem karlar njóta góðs 
af kerfisbundinni undirskipun kvenna 

(Úr orðabók jafnréttisstofu).


