
Barátta sem breytir heiminum: kosningaréttur  
og kvennafrídagurinn: Æfing 6

 → Kvennafrídagurinn (80 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.

Gögn: 
 → Glærur með myndum af 
kvennafrídeginum 1975 til að varpa 
upp á skjávarpa (sjá rafrænt á 
heimasíðu).

 → Tölvur/spjaldtölvur til að leita 
upplýsinga um kvennafrídag. 
Kennari getur einnig prentað út 
af kvennasögusafni yfirlit hvers 
vegna kvennafrí, og viðtal við Gerði 
Steinþórsdóttur af tímarit.is . 

 → Stór pappaspjöld og tússlitir til að 
gera kröfuspjöld.

 → Litlir miðar til að skrifa á stikkorð.

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).

 → Kveikja gæti verið að kennari biður nemendur að 
rétta upp hönd sem voru á leikskóla. Kennari sýnir 

mynd af kvennafrídeginum 24. október 1975 og 
segir að þetta sé ástæðan fyrir því að þau áttu öll 
kost á að fara í leikskóla (þó einhver hafi kannski 
ekki nýtt sér það).  → Kennari segir stuttlega frá kvennafrídegi: 25.000 konur söfnuðust saman á Lækjatorgi 
í Reykjavík á kvennafrídegi þann 24. október 
1975. Þetta er líklega stærsti útifundur 
Íslandssögunnar. Fjölmargir fundir voru 
haldnir um allt land sem voru einnig 
fjölsóttir. Það voru margar ástæður fyrir því 
að fundurinn var haldinn. Menntun kvenna 
skilaði sér ekki í launaumslögin eins og 
menntun karla. Á vinnumarkaði ráku þær 
sig allstaðar á veggi. Þær fengu litlu sem 
engu ráðið á vinnustöðum, voru sniðgengnar 
við stöðuhækkanir, komust ekki til áhrifa, 
og flest sem þær gerðu var lítils metið. Þær 
báru áfram alla ábyrgð á heimili og börnum, 
og ennfremur hvíldi oft á þeim umönnun 
aldraðra foreldra og tengdaforeldra. 
Barnaheimili voru fá og rétt til þriggja 
mánaða fæðingarorlofs höfðu aðeins þær 
konur sem unnu hjá ríkinu, bæjarfélögum 
og bönkum. Konur höfðu fengið nóg af 
valdaleysi og mismunun og vildu sýna fólki 
þá ósýnilegu vinnu sem konur unnu. Um 
90% íslenskra kvenna lögðu niður störf 
þennan dag og atvinnulífið lamaðist.  (Herdís 
Helgadóttir, 1996)

Skref 1
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 → Nemendum skipt í 3-4 manna hópa sem hafa 

spjaldtölvu eða útprentaðar greinar og fá 15 mín 

(classroom timer) til að kynna sér kvennafrídag 

með því að googla kvennafrí 1975  eða skoða 

kvennasogusafn.is,   fjallkonan.is, hvers vegna 

kvennafrí. Nemendur reyna að átta sig á hverjar voru 

helstu kröfurnar og baráttumálin og rissa á blað 

stikkorð eins og fleiri leikskólapláss, sömu laun. Hópar 

skila kennara stikkorðamiðum um kvennafrídaginn.

Skref 2

 → Kennari stöðvar hópana og biður um dæmi frá nemendum 
um hvers vegna var kvennafrí. 

 → Kennari fær nemendur til að átta sig betur á málefnum 
kvennafrísins og heldur áfram með glærusýningu og 
skoðar kröfuspjöldin. Mynd 2: sömu laun fyrir sömu 
vinnu, fleiri konur í framhaldsnám. Mynd 3 stelpur= 
dúkka, strákur= bíll, launajafnrétti í raun, fleiri dagheimili, 
jafnrétti í stöðuveitingum. (Það má einnig sýna myndir 
frá kvennafrídegi víðar á landinu t.d. vestmannaeyjum á 
sigurgeir.is) 

 → Kennari endar þessa umræðu með því að spila lagið áfram 
stelpur frá 1975 eða spila sjálf á gítar.

Skref 3

 → Hver hópur gerir kröfuspjald með sitt eigið slagorð í anda 

kvennafrídagins 1975 sem enn er mikilvægt og má enn berjast 

fyrir í dag. Ef hópur er alveg hugmyndasnauður má hann draga 

stikkorðamiða sem hann á að vinna með.

 → Verkefnalýsing til nemenda: Framan á spjaldið fer grípandi 

slagorð (2-3 kröftug orð eða stutt setning). Aftan á fer ykkar 

útskýring á slagorðinu. Hvers vegna er þetta mikilvægt málefni? 

Hverju þarf að breyta eða hvað þarf að laga? Getið þið komið 

með dæmi sem lýsir ástandinu sem þið eruð ekki sátt við?

Skref 4

 → Ef hópur klárar sitt kröfuspjald fær hann stikkorðamiða og spilar 

með þeim einfalda útgáfu af Alías. Nemi dregur stikkorð sem hann 

reynir að lýsa án þess að segja nákvæmlega hvað stendur á miðanum. 

Hinir giska. Þegar allir hafa fengið tækifæri til að draga miða má 

setja þá aftur í púkk og leika sömu miðana. Þetta reynir ekki eins 

mikið á leikhæfileikana þegar vitað er nokkurn veginn hvaða orð er 

verið að leika. Í þriðju umferð mætti leika orðið á miðanum bara með 

höndunum eða svipbrigðum.
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