
Gögn 
 → Spjaldtölvur (tveir nemar saman)
 → Blað með spurningum sem 
nemendur eiga leit svara við (sjá 
rafrænt á heimasíðu)

 → Vefur um konur og stjórnmál á 
vegum Landsbókasafns Íslands 
- Háskólabókasafn: http://www.
konurogstjornmal.is

 → Kennari opnar vefinn konur og stjórnmál og sýnir 

nemendum á skjávarpa. Vefurinn er gerður af 

Landsbókasafni og er vandaður og skemmtilegur. 

Kennari sýnir undirskriftalista (kennari getur t.d. 

sýnt undirskriftir frá ykkar landshluta, eða sýnt 

undirskrift langömmu sinnar ef hún er til). Útskýrir 

að konur voru að krefjast þess að fá kosningarétt og 

þær fengu hann loks árið 1915.
 → Nemendur fá spjaldtölvur eða tölvur og skoða 

vefinn sjálf eða 2-3 saman (eftir fjölda spjaldtölva). 

Nemendum er sagt að kanna sérstaklega hvað 

gerðist fyrir árið 1915 þegar konum var veittur 

kosningaréttur. Leita svara við þessu: Hvaða 

aðferðum var beitt til að berjast fyrir því að konur 

fengju jafnan rétt á við karla? Finnið dæmi um:

•	Fyrirlestur	• Hver
• Hvenær• Hvers vegna (málefni)

•	Greinaskrif (tímarit eða dagblað)
• Hver • Hvenær• Hvers vegna (málefni)

•	Aðrar	aðferðir• Hver • Hvenær• Hvers vegna (málefni)
 → Þegar flestir hafa lokið við að finna svör ræðir 

kennari hvað nemendur fundu á vefnum.

Skref

Barátta sem breytir heiminum: kosningaréttur  
og kvennafrídagurinn: Æfing 6

 → Kosningaréttur 1915 (40 mín.) framkvæmd

Hæfniviðmið
 → Að nemandi öðlist grunnþekkingu á sögu 
kvennabaráttu á Íslandi.

 → Að nemandi tengi við málefni þessa tíma 
og hverju er mikilvægt að vinna að í dag 
til að auka jafnrétti.

 → Að nemandi skilji hvernig megi hafa áhrif 
í átt til breytinga og þekki baráttuaðferðir 
sem má beita til að auka jafnrétti.

Lykilhugtak: Jafnrétti kynjanna (e. 
gender equality)

Kringumstæður þar sem konur og karlar njóta sömu 
réttinda og tækifæra þannig að hegðun, væntingar, 

óskir og þarfir kvenna og karla eru jafnmikils metnar. 
Jafnrétti kynjanna þýðir að kynin séu jafn sjáanleg í 

samfélaginu, jafn valdamikil og taki þátt í opinberu og 
einkalífi í jöfnum hlutföllum. Samkvæmt íslenskum 

lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og karla nr. 
10/2008, á að gilda jafnrétti á Íslandi. Markmið laganna 
er að koma á og viðhalda jafnrétti og jöfnum tækifærum 
kvenna og karla og jafna þannig stöðu kynjanna á öllum 

samfélagssviðum. (Úr orðabók jafnréttisstofu).


