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Að verða sjálfbjarga: Æfing 4
 → Framkvæmd 80 mín.

Skref 2
 → Kennari sækir öll kannanablöðin og flokkar 

hverja spurningu í bunka.
 → Bekknum er síðan skipt í 5 hópa og hver hópur 

fær eina könnun til að skoða og taka saman 

niðurstöður. Hóparnir fá stór A3 blöð til að 

teikna upp sínar töflur og túss í tveim litum (lit 

fyrir stráka og lit fyrir stelpur).
 → Kennari útskýrir uppbyggingu á töflum, 

spurningin verður að koma skýrt fram. Á 

lóðrétta ásnum er fjöldi svara (1-10 sirka), á 

lárétta ásnum eru svarmöguleikarnir og þá 

verður að kyngreina.

Skref 3 → Þegar töflurnar eru tilbúnar verður að gefa hverjum hóp tíma til að útskýra niðurstöðurnar úr sinni könnun og koma með tilgátu um hvað þær merkja. Hóparnir fá spurningar til að styðjast við og eiga að reyna að svara út frá niðurstöðum í sinni könnun.  • Er munur á þeirri þjálfun sem kynin fá í sínu daglega lífi?  • Eru fleiri breytur en kyn sem skipta máli og hefði líka mátt spyrja um?
 → Að loknum kynningum er gott að ræða aftur spurninguna sem varpað var fram í byrjun tímans. Hvernig geta börn í dag undirbúið sig fyrir framtíðina til að verða sjálfbjarga og fær í flestan sjó?

Skref 1 
 → Kennari byrjar á stuttri hugstormun og 

biður nemendur um að koma með svör við 

spurningunni: Hvernig geta börn í dag 

undirbúið sig fyrir framtíðina til að verða 

sjálfbjarga og fær í flestan sjó? Kennari 

skrifar allar tillögur nemenda á töfluna án þess 

að dæma þær eða meta og þakkar svo fyrir 

tillögurnar.
 → Kennari útskýrir tilgang með þessum 5 litlu 

könnunum:
 → Eitt markmið með uppeldi og menntun er að 

gera börn sjálfbjarga svo að þau geti séð um 

sig sjálf að mestu leyti. Hugmyndir okkar 

sem erum að ala börn upp í dag (kennarar, 

foreldrar og afar og ömmur) eru gjarnan 

tengdar því hvernig við vorum sjálf alin 

upp. Það er skrýtin mótsögn að uppeldi 

á börnum í dag byggir oft á því hvernig 

þjóðfélagið var áður, en samt er verið að búa 

börn undir samfélag framtíðarinnar. Það 

er gott fyrir börn að átta sig á þessum galla 

og hugsa sjálf: hvað þarf ég að kunna og æfa 

mig í til að ég geti orðið sjálfbjarga?

 → Kennari dreifir könnununum til nemenda sem 

allar snúast um hversdagslega þætti í daglega 

lífinu sem nemendur gætu mögulega verið að 

þjálfa sig í. Kennari fer í gegnum hverja könnun 

fyrir sig og útskýrir að það á ekki að setja 

nafnið sitt heldur svara hverri könnun fyrir 

sig. Nemendur svara í rólegheitum fimm litlu 

könnunarblöðunum.

Hæfniviðmið
 → Að nemandi þroski með sér þá hugmynd að hefðir og 
venjur eru ekki hafðar yfir vafa né óumbreytanlegar.

 → Að nemandi temji sér að líta gagnrýnum augum á 
daglegt líf og það sem strákum og stelpum er kennt.

 → Að nemandi taki virkan þátt í hugstormun og 
hópastarfi.

 → Að nemendi framkvæmi spurningakönnun, setji 
niðurstöður í töflu og lýsi niðurstöðum.

Gögn 
 → Fimm litlar 
kannanir 
útprentaðar svo 
allir í bekknum geti 
svarað.  

 → A3 blöð og tússlitir, 
3 á hóp.

Lykilhugtak: Kynskiptur 
vinnumarkaður (e.gender segregation 

in the labour market)    
Kynskiptur vinnumarkaður einkennist af því að mikill meirihluti 

þeirra sem vinna ákveðin störf eru af öðru kyninu (80%). Góð dæmi 
um þetta eru hjúkrunarfræði, þar sem meirihlutinn er kvenkyns, og 
mannvirkjagerð, þar sem meirihlutinn er karlkyns. Vinnumarkaður 
á Norðurlöndum er mun kynskiptari en í öðrum löndum Evrópu. (Úr 

orðabók jafnréttisstofu).


