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Náms- og kennsluáætlun - Vorönn 2021 

Kynjafræði 

Kennari Dóra Dögg Kristófersdóttir, doradogg@fss.is , Facebook síða hópsins 

Viðtalstími Viðtalstími kennara: Mánudaga kl: 12:55-13:35 .  

Kennsluefni Efni frá kennara. 

Áfangalýsing Kyn og þjóðerni, kynhneigð, aldur, stétt, fötlun og fleiri félagslegir 
áhrifaþættir skapa margbreytileika nútímasamfélags og varða 
jafnréttismál því alla. Markmið áfangans er að nemendur þjálfist í að 
skoða heiminn með kynjagleraugum og nái tökum á helstu hugtökum 
kynjafræðinnar. Meðal efnisþátta er staða kynjanna á Íslandi og 
erlendis, klám og klámvæðing, kynbundið ofbeldi, völd og stjórnmál, 
staðalmyndir og birtingamynd kynjanna m.a. í afþreyingarefni og 
fjölmiðlum. Eitt af meginmarkmiðum áfangans er að vekja ungt fólk til 
meðvitundar um réttindi sín hvað varðar jafnréttismál. 

 

Vinnuáætlun 

Tímasókn skyldumæting: 15 vikur x 4 klst. 60 klst. 

Umræðuþræðir: 26 x 30 mín. 13 klst. 

Verkefni 44 klst 44 klst. 

Alls  117 klst. = 5 fein* 

 

 

*Viðmið um fjölda eininga 

Einingar Tímafjöldi í vinnu 
meðalnemanda í áfanga 

1 fein 18 - 24 klst. 

2 fein 36 - 48 klst. 

3 fein 54 - 72 klst. 

4 fein 72 - 96 klst. 

5 fein 90 – 120 klst. 

.  

 

 

Þekking 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og 

skilning á: 

• Hugtökum kynja- og hinseginfræðsla. 

• Birtingarmyndum kynjaskekkjunnar í 

nær og fjær samfélagi nemenda. 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni 

sem hann hefur aflað sér til að: 

• Skilja helstu orsakir mismununar á 

kynjunum í samfélagi skv. Hugmyndum 

kynjafræðinnar.  

mailto:doradogg@fss.is
https://www.facebook.com/groups/905588803512793
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• Tilurð kynjafræði sem fræðigreinar, 

fræðileg- og félagslegt inntak 

greinarinnar. 

• hvernig hægt sé að nýta hana 

dagsdaglega til að auðga líf sitt og 

annarra. 

• Beita hugtökum kynjafræðinnar á 

markvissan hátt um málefni kynja- og 

hinseginfræðinnar.  

• Skoða heiminn með kynjagleraugum. 

• Geta tengt menningu samfélagsins, gildi 

og viðmið – við eigið líf.  

• Eiga faglegar umræður og skrif innan 

efnistaka kynjafræðinnar.  

Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Beita hugtökum kynjafræðinnar á ólík, 

raunveruleg viðfangsefni og 

aðstæður. 

• Meta og greina jafnréttismálefni og 

kynjaskekkju út frá menningarlegum 

gildum samfélagsins.  

• Rýna í og greina staðalmyndir 

kynjanna í samfélagslegri orðræðu og 

myndefnum, poppmenningunni, 

vinnumarkaðnum, stjórnmálum og 

öðrum sviðum samfélagsins og stöðu 

kynjanna eins og hún birtist í 

fjölmiðlum og víðar. 

• Taka þátt í umræðu, munnlega og 

skriflega, um kynjafræði. 

 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

Þáttaka og virkni er metin með einlægri umræðuþáttöku jafnt og þétt yfir 
kennslustundir. Umræðuþræðir og umræðuþáttaka nemenda innihalda 
rök og viðeigandi hugtök jafnt og þétt til að sýna fram á skilning og færni 
í efnistökum fagsins. 

Virk þáttaka í námskeiðinu: 

Virk þátttaka í kennslustund felst í því að mæta í tíma og taka þátt í 
umræðum þar hvort heldur sem í tali eða í rituðu máli í umræðuþráðum 
á innu, í vefpóstum, í public chat og á facebook þræði fagsins, allt eftir 
því hvað sé óskað eftir hverju sinni. 

Nemandi sem missir af kennslustund getur tekið þátt í þessum rituðu 
umræðuvettvöngum fagsins en þarf sjálfur að gæta þess að það er gert 
innan tímamarkanna sem sett eru og eftir fyrirmælum þráðanna hverju 
sinni. 
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Virk þáttaka í heimanámi námskeiðsins felst í því að skila *á 
viðeigandi staði *eftir hverja kennslustund *innan þeirra tímamarka sem 
gefin eru *og fylgja fyrirmælum hverju sinni. 

Í sumum tilfellum felst það til dæmis í að kennari setur fyrir verkefni sem 
skila á eftir fyrirmælum eða setur fram myndband, hugleiðingu eða 
umræðukveikju eftir tímann sem nemendur eiga að bregðast við einnig 
eftir fyrirmælum. Í öðrum tilfellum eru það meðal annars ígrundanir eða 
myndbönd samnemenda sem á að bregðast við áður en næsta 
kennslustund hefst. Kennari lætur vita hvað á við hverju sinni.  

Til að ná áfanga þarf að ná 4,5 úr öllum verkþáttum.  
 

 

 

 

 

 

Reglur áfanga Slökkt skal vera á farsímum í kennslustund nema kennari taki annað 
fram. Áfanginn er keyrður með mætingarskyldu. Þáttaka og virkni í tíma 
er skylda. Allir virða alla í tíma og ræða ekki málefni annarra utan tíma.  
Það á að hreinsa borð og stóla áður en farið er úr kennslustund. 

 

Annað sem 
kennari vill láta 
koma fram 

Það þarf að hafa tölvu með í tíma, hægt er að fá lánaða tölvu í 
bókasafni skólans en þarf að sækja hana tímanlega svo það bitni ekki á 
mætingu og þátttöku í tíma. 

Mikilvægt er að byrja á að lesa tímanlega efni sem sett sé fyrir og skila 
verkefnum og verkþáttum innan tímamarka. Dregið er niður fyrir sein 
skil.   

Þegar heimanámsefni eru innlegg eða ígrundanirnar er brýnt að fylgja 
fyrirmælum á borð við að horfa fyrst á myndbönd sem komin eru inn í 
þræðina hvert sinn. Það á við hvort sem það sé frá kennara eða 
nemendum fagsins og því næst bregðast við því eftir áhorfið eða 
lesturinn. 

 

 

 

 

 

 

Heiti Vægi 

Þáttaka og virkni í tímum. 25% 

Umræðuþræðir m. rökum 25% 

Ýmis verkefni 50% 
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Kennsluvikur                       Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
6. - 8. janúar 

Væntingar og vonir til áfangans. Horfa á 

upptöku. Umræðuþáttaka. 

Umræðuþræðir 

2. vika 
11. - 15. janúar 

Fyrri þekking á hugtökum fagsins. 

Væntingar og vonir til áfangans.  

Horfa á upptökur. Umræðuþáttaka. 

Umræðuþræðir 

 

3. vika 
18. - 22. janúar 

Hefja eigin hugtakaorðabók, m.a. rýna í 

hugtakaorðabók a-ö og Kynungabók til 

þess en má líka fara víðar að leita. 

Horfa á upptökur um hlutdrægni =  

fyrirfram mótaðar hugmyndir (e. bias) m.a. 

þessar: (a, b, c,) (d) & og um kyn / kynjun / 

kyngervi ofl: (e, f, g, h) næstu vikur. 

Umræðuþáttaka. 

Umræðuþráður 18 jan. 

um hlutlægni (e. bias)  

& 20 jan. um kyn, kynjun 

o.fl. 

20. janúar: Skila fyrsta 

uppkasti að bæði 

a) eigin orðabók  

b) eigin link-lista. 

4. vika 
25. - 29. janúar 

Halda áfram að bæta inn á bæði eigin 

orðabók og eigin link-lista.  

Rýna í Kynungabók: Leita að efni sem 

vekur áhuga þinn. t.d. sem þú vilt fræðast 

meira um innan efnistaka kynjafræði, 

jafnrétti, lýðræði = Hefja þemaverkefni I. 

Byrjum að rýna í sjúka ást / kynlífshandritið 

(Klám: Karlmennskan). Umræðuþáttaka. 

Umræðuþræðir um 

sjúka ást og klám. 

 

 

Velja eigin efnistök 

jafnréttisverkefnis úr 

Kynungabók.   

5. vika 
1. - 5. Febrúar 

Vinnum áfram með þemaverkefni: jafnrétti.  

og horfa á efni um kynlífshandrit (Klám: 

Karlmennskan ). Umræðuþáttaka.  

Umræðuþræðir.  

Skila uppkasti jafnréttisv. 

6. vika 
8. - 12. febrúar 

Horfa á upptökur. Vinnum áfram með 

þemaverkefni 1. Umræðuþáttaka. 

Umræðuþræðir.  

Skila öðru uppkasti að 

eigin orðabók og að link-

listanum þínum. 

Klára skil á 

þemaverkefni 1. 

7. vika 
15. - 19. febrúar 

Horfa á upptökur samnemenda. 

Umræðuþáttaka. 

Vinnustund þemaverkefni 1.  

Umræðuþræðir.  

Klára skil á 

þemaverkefni 1. 

Senda vefpóst um 

upptökur nemenda. 

8. vika 
22. – 26. febrúar 

Horfa á upptökur samnemda. Sjúk ást og 

mörk. 

Karlmennskan / eitruð karlmennska 

Kvenska / eitruð kvenska. Umræðuþáttaka. 

Umræðuþræðir. 

Senda vefpóst um 

upptökur nemenda. 

https://www.ted.com/talks/cameron_russell_looks_aren_t_everything_believe_me_i_m_a_model?referrer=playlist-check_your_assumptions
https://www.ted.com/talks/becky_blanton_the_year_i_was_homeless?referrer=playlist-check_your_assumptions&language=en
https://www.ted.com/talks/yassmin_abdel_magied_what_does_my_headscarf_mean_to_you?referrer=playlist-check_your_assumptions&language=en
https://www.ted.com/talks/roxane_gay_confessions_of_a_bad_feminist?referrer=playlist-check_your_assumptions&language=en
https://www.ted.com/talks/molly_webster_the_weird_history_of_the_sex_chromosomes#t-802494
https://www.ted.com/talks/aaron_reedy_sex_determination_more_complicated_than_you_thought
https://www.ted.com/talks/karissa_sanbonmatsu_the_biology_of_gender_from_dna_to_the_brain#t-760621
https://www.ted.com/talks/moshe_szyf_how_early_life_experience_is_written_into_dna
https://www.youtube.com/watch?v=CuD_xt7DRC8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CuD_xt7DRC8&t=4s
https://www.youtube.com/watch?v=CuD_xt7DRC8&t=4s
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9. vika 
1. – 5. Mars 

Horfa á upptökur. Sjúk ást. 

Umræðuþáttaka. 

Horfum á stuttmyndina Myndin af mér út frá 

„Fáðu já“ tengda stafrænu kynferðisofbeldi / 

myndbirtingu án leyfis eða úr samhengi.   

Umræðuþræðir 

Skila: fyrsta hugmynd m. 

innihaldi í umræðuþráð 

hugtök sem þú hefur 

áhuga á að rýna í 

varðandi sjúk ást. 

10. vika 
8. - 12. mars 

Horfa á upptökur. Sjúk ást, Gaslighting, 

Pælingar um nánd og snertingu), (Kynlíf 

ungra kvk. Umræðuþáttaka.  

 

 

Umræðuþræðir 

Skila: Skila uppkasti 

efnisyfirlits sjúka ást.  

Skila endanlegu 

efnisyfirliti, handriti og 

upptöku þemaverkefni 2. 

„sjúk ást“  

11. vika 
15. - 19. mars 

Horfa á upptökur. Umræðuþáttaka. 

Jaðarinn tekinn fyrir aftur nú þegar við vitum 

meira (jaðarhópar, okkar blindni, ábyrgð, 

sektarkenndir..).  

Höldum áfram með gaslighting, sem má 

einnig sjá hér, hér og hér, svo tengjum við 

það við jaðarhópa og valdamisrétti t.d. út frá 

þáttunum Unbelievable. 

Umræðuþræðir.  

Undirbúa þemaverk 3. 

Skila hugmynd um 

hugtök þín. 

12. vika 
22. - 26. mars 

Páskafrí 

Horfa á upptökur. Umræðuþáttaka. 

Höldum áfram með jaðarhópa út frá að vera 

með slakari samfélagsstöðu og valdastöðu 

en sérstaklega skoðum við nánar kynsegin: 

(Intersexuality, biological sex) og hinsegin: ( 

, hhh,)   

Umræðuþræðir. 

Halda áfram að sýna 

vöxt í þemaverkefni 3. 

13. vika 
6. - 9. apríl 

Horfa/hlusta á upptökur. Umræðuþáttaka. 

Fara yfir umræðuþræðina alla og setja 

saman í dagbók. 

 

Umræðuþræðir.  

Skila þemaverkefni 3. 

14. vika 
12. - 16. apríl 

Horfa á upptökur. Umræðuþáttaka. 

 

Umræðuþræðir. 

 

15. vika 
19. - 23. apríl 
Sumard. fyrsti 

Horfa á upptökur. Umræðuþáttaka. 

Nemendur ígrunda verkefnin sín. 

Dýpka dagbókarhugleiðingar sínar. 

Umræðuþræðir. 

 

16. vika 
26. - 30. apríl 

Horfa á upptökur.  Umræðuþáttaka. 

 

Skila endanlegum  

B) link-listanum 

Skila endanlegri  

B) hugtakaorðabók 

https://www.sjukast.is/
https://www.myndinafmer.com/
https://www.myndinafmer.com/fadu-ja-1
https://www.google.com/search?q=gaslighting&rlz=1C1GCEU_enIS915IS916&sxsrf=ALeKk002U6iaGnjBXe7tR8M6XqFL4t1wuA:1615323751674&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjpqanzjaTvAhUOHcAKHUBQAiMQ_AUoAnoECBkQBA&biw=1280&bih=625&dpr=1
https://www.ted.com/talks/sue_jaye_johnson_what_we_don_t_teach_kids_about_sex#t-427135
https://www.ted.com/talks/peggy_orenstein_what_young_women_believe_about_their_own_sexual_pleasure
https://www.ted.com/talks/peggy_orenstein_what_young_women_believe_about_their_own_sexual_pleasure
https://www.google.com/search?q=sj%C3%BAk+%C3%A1st&rlz=1C1GCEU_enIS915IS916&sxsrf=ALeKk021J7VaqP_TLzANnn6EACe5jMooTw:1610947367675&source=lnms&tbm=vid&sa=X&ved=2ahUKEwjtjejM3qTuAhUTSxUIHbeuAxEQ_AUoAnoECBIQBA&biw=1360&bih=625
https://youtu.be/FISZshe9L3s
https://youtu.be/iqQMS9c0Qfs
https://youtu.be/DgmdnPDsnc0
https://youtu.be/DgmdnPDsnc0
https://en.wikipedia.org/wiki/Unbelievable_(miniseries)
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Fkimberle_crenshaw_the_urgency_of_intersectionality%3Futm_source%3Dfacebook.com%26fbclid%3DIwAR1qeHspcLHLSIXVOaE3xvr3YxnaEyKR0MG0oF6wkFiyCIaxNcqcu741nCo&h=AT0T6rKnrNDUdODUEzf2BGrD3DAPOJ3FgCp0HG5eqzZ7wWLBZy3wvLUjldTg63SvC-bg35v5X3PRop_jv6oCyZV_c6MJWtEnjLu3BygFJqmsILhQT7viU1l2_mI2zuIY7g&__tn__=H-R&c%5b0%5d=AT3kNVCa_g3lb6xxsVllsn1mpN_Sf0k5HBLCImLgx2_xbAZ1yufTJJAGTjF5cMxBdcDbScV8CofEwB-HFtJWb2qOngLqpY-5hX7MHCP8N_8hhCIwFNmGJ21eqz7wHrSP9FQRxPqieECuKisBJI4jclu9UnLGvbCbYrjZViL1alupGmJqEsuSxJY4YcRL9Y7R0vnR4HD6i1hPke9Q
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.ted.com%2Ftalks%2Femily_quinn_the_way_we_think_about_biological_sex_is_wrong%3Flanguage%3Den%26fbclid%3DIwAR0tVS36Q0H0Tb-l3vy_hG7t-M-LF0FZ54Vvso36jfaHKKevVWDJK9Nj4OQ%23t-4776&h=AT17neY4FvyhiGFvFR3uvmbO3eQiNSjFOpOVrNd_TVqULGHFozBzEoUkjubDJRXiokwa2eecc_xB4cPoHcbdLpM5XGlBOj5hAqyChgLiVbbsBIHgtT2CO1Dg8DqMgmKRiSlhPjF8ZGNRIQ&__tn__=R%5d-R&c%5b0%5d=AT3kNVCa_g3lb6xxsVllsn1mpN_Sf0k5HBLCImLgx2_xbAZ1yufTJJAGTjF5cMxBdcDbScV8CofEwB-HFtJWb2qOngLqpY-5hX7MHCP8N_8hhCIwFNmGJ21eqz7wHrSP9FQRxPqieECuKisBJI4jclu9UnLGvbCbYrjZViL1alupGmJqEsuSxJY4YcRL9Y7R0vnR4HD6i1hPke9Q
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEU_enIS915IS916&biw=1280&bih=625&tbm=vid&sxsrf=ALeKk029WylfrjC8_uohd4FBM-4p_UXw-A%3A1615330695928&ei=h_1HYNiSOIO78gLBxrfQBg&q=%22a%C3%B0+vera+hinsegin%22&oq=%22a%C3%B0+vera+hinsegin%22&gs_l=psy-ab.3..0i333k1.30456.32348.0.32761.2.2.0.0.0.0.151.248.1j1.2.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.2.248....0.iGjEyZ5Pz64
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17. vika 
3. - 6. maí 

Horfa á upptökur. 

Umræðuþáttaka. 

Skila endanlegri dagbók 

úr umræðuþráðunum. 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Dóra Dögg Kristófersdóttir 

 


