
Sagan sem hefur ekki verið skrifuð: Æfing 5
 → Framkvæmd 60 mín.

Hæfniviðmið
 → Að nemandi geti dregið ályktanir af 
frumheimild eins og gamalli ljósmynd og 
velt fyrir sér lífi og vinnu karla, kvenna og 
barna.

 → Að nemandi geti sett ályktanir sínar í 
heildstæðan texta.

 → Að nemandi þekki hugtakið kynjagleraugu 
og geti komið auga á ólíkar aðstæður 
fólks.

Gögn 
 → Glærur, Ljósmyndir útprentaðar 
og greiningarlykill  á par (sjá 
gögn á heimasíðu).

 → -Ritunarbók eða línustrikuð blöð. 
Athuga- 

 → Rýndu í myndina, skoðaðu og taktu eftir. Beittu athyglisgáfunni 
og mundu eftir kynjagleraugunum.

 → Hverju tekur þú fyrst eftir? → Finndu eitthvað lítið en áhugavert.
 → Sérðu eitthvað óvænt eða eitthvað 
sem þú áttar þig ekki á? → Sérðu eitthvað sem þú tókst ekki 

eftir í byrjun?

Ígrunda-  

 → Settu fram tilgátu og  búðu til 

þínar eigin kenningar. 

 → Hvaðan er þetta?

 → Frá hvaða tíma?

 → Hvað er að gerast?

 → Getur þú getið þér til um 

hvernig fólkinu líður eða 

persónuleika þeirra?

 → Hvað getur þú lært af því að 

skoða þetta t.d. um konur, 

fátæka vinnumenn,  stelpur 

eða stráka?

Spyrja- 
 → Hverju veltir þú fyrir þér.  → Hvað?

 → Hver?
 → Hvenær?
 → Hvers vegna? → Hvert er mögulegt að leita svara?

 → Kennari gefur nemendum upplýsingar sem eru til um hverja mynd. Nemendur fá þá að bera saman við tilgátur sínar. Kennari undirstrikar að það þarf enginn að hafa áhyggjur af að gera vitlaust, það eru litlar upplýsingar til um hverja mynd.
 →  Ljósmyndir ásamt ritunarverkefnunum eru hengdar upp á vegg og kynntar ef tími gefst til.

 → Kennari  opnar glærur og les brot úr barnahorn þjóðviljans 

frá 1974 (sjá glærur á heimasíðu) þar spurði Vilborg 

Dagbjartsdóttir: Hvar er amma? Hvar er langamma? 

Kennari les fyrstu tvær efnisgreinarnar og endar þar sem 

stendur „þó hefur verið til fleira kvenfólk en Bríet fyrst 

að hún gat stofnað félag“. Kennari spyr: Hvernig eru 

námsbækur í sögu núna?  

 → Kennari útskýrir stuttlega að þau ætli að skoða gamlar 

ljósmyndir frá Íslandi með kynjagleraugum: Sögubækur 

og námsbækur hafa verið gagnrýndar fyrir að fjalla mest 

um það sem virðulegir karlar voru að gera. En nú ætli þau 

sjálf að gerast rannsakendur og skoða þessa sögu sem ekki 

hefur enn verið skrifuð. Saga eins og þessi hefur ekki verið 

skrifuð því það er lítið fjallað um þá sem höfðu ekki mikil 

völd svo sem börn, fátæka og konur.  

Skref 1

Greiningarlykill
Lykilhugtak: Kynjagleraugu  

Skemmtilegt hugtak sem er notað um fólk eða 
af fólki sem hefur komið auga á að kynin búa 

við ólíkar aðstæður. Það er talað um að setja upp 
kynjagleraugun til að leiðrétta kynblinduna eða 
laga þá sjónskekkju á stöðu kynjanna sem var 
fyrir. Oft er erfitt að taka þessi gleraugu niður 
því ef fólk hefur komið auga á misrétti á einu 

sviði er erfitt að loka augunum fyrir því á öðrum 
sviðum. (Úr orðabók jafnréttisstofu)

 → Kennari parar nemendur saman, hvert par fær 
ljósmynd (nemar fá engar upplýsingar um myndina). 

Nemendur fá greiningarlykil til hliðsjónar sem 
byggist á þremur þáttum: Athuga (e. Observe), 
Ígrunda (e. Reflect) og Spyrja (e. Question). 

 → Parið skoðar myndina sína og ræðir hvern þátt og 
skrifar svo niður.  → Nemendur eiga að skrifa um myndina og nota heilar 

setningar „Á myndinni er kona sem virðist...“
 → Kennari aðstoðar nemendur að finna spurningar 
til að ýta undir frekari rannsóknir. Kennari minnir 

nemendur á að skoða sérstaklega hvað karlar eru að 

gera og hvað konur eru að gera á myndinni og hvað 

það getur sagt okkur um kynhlutverk þessa tíma. 
Ef það eru börn á myndinni er mikilvægt að skoða 
hvort þau séu að æfa sig í tilteknum kynhlutverkum 

(samanber Að verða sjálfbjarga: Æfingu 4).

Skref 2

Skref 3


