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Jafnréttisfræðsla og fjölbreytileiki 

Kennari Ásta Birna Ólafsdóttir asta.olafsdottir@fssi.is  

 

Viðtalstími 

Mánudagar frá 14:00-14:40 

Námsefni 

Áfanginn byggist mikið á fyrirlestrum sem brotnir verða upp með 
fjölbreyttum verkefnum. Unnið verður með efni sem unnið er af Kristínu 
Björnsdóttur, prófessor við menntavísindasvið Háskóla Íslands, ásamt 
ítarefni frá kennara.  

Áfangalýsing 

Áfanginn er bóklegur og er fjórar kennslustundir á viku. Markmið áfangans 
er að efla vitund nemenda varðandi fjölbreytileika samfélagsins og jafnan 
rétts fólks óháð kyngervi, fötlun, uppruna, stöðu eða annarrar félagslegra 
þátta. Í áfanganum er fjallað um mannréttindi og alþjóðasamning sem 
Ísland er aðili að eins og til dæmis samning SÞ um réttindi fatlaðs fólks og 
barnasáttmálann. 

 

Námsmat og vægi 
námsmatsþátta 

 

Símatsáfangi  ☒   

 Heiti Vægi 
 Mæting 10% 
 Virkni og þátttaka í tímum 10% 
 Skil á tímaverkefnum 40% 
 Kannanir x2 30% 
 Lokaverkefni og kynning 10% 
    

 

Reglur áfanga Mikilvægt er að fylgjast vel með og taka þátt í umræðum. Einnig er 
mikilvægt að skila öllum verkefnum á réttum tíma.  
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Þekking Leikni 

Nemandi skal hafa öðlast þekkingu á: 

 
• Hvað felst í hugtökunum jafnrétti, 

mismunun og mannréttindi 
• Að öllum réttindum fylgja skyldur 
• Hvernig mismunandi hópar 

samfélagsins upplifa forréttindi og eða 
margþætta mismunun 

 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 
 

• Greina hvernig misrétti birtist hjá 
ýmsum hópum s.s. kynjamisrétti 

• Finna leiðir til að stuðla að jafnrétti 
• Tengja saman réttindi og skyldur 

 

Hæfni 

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að: 
 

• Þróa með sér hæfni og sjálfstæð vinnubrögð í umfjöllun um jafnréttismál 
• Vinna með öðrum að verkefnum í jafnréttismálum 
• Sýna frumkvæði 
• Taka þátt í gagnrýnum samræðum um jafnréttismál 

 

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð námsefnis Skil á verkefnum 

1. vika 
5. - 8. janúar 

Kynning á áfanganum. 
Kynning á nemendum 
Jafnrétti og mannréttindi glærur 
Malala 
Netbók kafli 1. Jafnrétti bls 1-2 

 

2. vika 
9. - 15. janúar 

Jafnrétti og mannréttindi glærur 2 
Mannréttindi kafli 2 netbók bls: 5-6 
Myndband jafnrétti og mannréttindi 

 

3. vika 
16. - 22. janúar 

Jafnrétti kynjanna kafli 3 netbók bls 7-12 Tímaverkefni (1). 

4. vika 
23. - 29. janúar 

Jafnrétti kynja glærur Tímaverkefni (2). 
Paraverkefni 

5. vika 
30. janúar - 5. febrúar 

Jafnrétti kynja 
Jón yngvi viðtal, jafnrétti sjálfsagt mál 

Tímaverkefni (3). 
Seðlaverkefni 

6. vika 
6. - 12. febrúar 

Myndband jafnrétti kynja 
Karlmenn eru að verða meðvitaðari um 
jafnréttismál, viðtal. 
Karlmennskan. 

 

7. vika Götulist í þágu jafnréttis, glærur Könnun úr fyrri hluta 



13. - 19. febrúar Karlmenn eru ekkert merkilegri en konur 
viðtal. 

8. vika 
20. - 26. febrúar 

Hvað er margbreytileiki? Glærur. 
Ingólfur Ásgeir, viðtal, kynjamisrétti er 
ekki gott fyrir neinn. 

 

9. vika 
27. febrúar - 5. mars 

Jafnrétti kynja og hinsegin veruleikinn 
Jafnréttiskarlarnir útvarpsþáttur 

Tímaverkefni 
Seðlaverkefni (4) 

10. vika 
6. - 12. mars 
Miðannarmat 

Kafli 4 í netbók. Jafnrétti og hinsegin 
veruleikinn bls 13-18. 

 

11. vika 
13. - 19. mars 

Réttindi fatlaðs fólks  

12. vika 
20. - 26. mars 

Kafli 5 netbók. Jafnrétti og fatlað fólk bls 
18-23. 

 

13. vika 
27.mars  - 2. apríl 
Starfshlaup - Páskafrí 

Jafnrétti og landamæri netbók kafli 6. bls 
24-30. 

 

14. vika 
11. - 16. apríl 

7.kafli netbók Aktivismi bls 31-35. 
Skærulist 
Skærulist i þágu jafnréttis grein 

 

15. vika 
17. - 23. apríl 

Sumardagurinn fyrsti 

8. kafli netbók Hugmyndir bls 36-38 Lokakönnun 

16. vika 
24. - 30. apríl 

Farið yfir lokakönnun og verkefnskil og 
samantekt áfangans. 

 

17. vika 
1. - 7. maí 

Farið yfir alþjóða samninga og reglugrðir, 
kynningar 

 

18. vika 
8. - 10. maí 

Samantekt áfangans, kynningar  

 

 

Með fyrirvara um breytingar og von um gott samstarf 

Ásta Birna Ólafsdóttir 


