
Kennsluáætlun 
Áfangi: KYNJ2KY05 

Kennari: 
María Kúld Heimisdóttir (maria@fsn.is) 

Sólrún Guðjónsdóttir (solrun@fsn.is) 

Önn: Vorönn 2020 

Áætlun unnin: 2. janúar 2020 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• Helstu hugtökum kynjafræðinnar, t.d. kyngervi, staðalmyndum, klámvæðingu, 
jafnrétti, femínisma, feðraveldi og kynhlutverkum. 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• Taka þátt í umræðum um algeng álitamál sem tilheyra kynjafræðinni og beita 
femínísku viðhorfi til að greina staðalmyndir og kynjaskekkju í fréttaflutningi og 
annarri orðræðu. 

Hæfnimarkmið: 

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

• Líta á samfélagið út frá sjónarhorni kyns og kynferðis með gagnrýnum augum og 
geti tengt hugmyndir kynjafræðinnar við eigin veruleika 

• Setja sig í spor annarra og bera virðingu fyrir mismunandi lífsgildum, 
mannréttindum og jafnrétti. 

sem metið er með: Verkefnaskilum, þátttöku/virkni, prófum/könnunum, málþingi 

 

Námsefni: Kynungabók (efst á Moodle) 

Annað ítarefni frá kennurum 

Námsmat: Verkefni 40% 

Málþing 20% 

Kannanir/próf 20% 

Þátttaka/virkni 20% 



 

Skipulag náms: 

Um skilafrest og vanskil: 

• Öll verkefni hafa ákveðin skilafrest, nemendur þurfa að vera búin að skila inn 
verkefnum fyrir miðnætti á föstudegi. 

• Eftir að skilafrestur er útrunnin lokast skilaboxið og ekki er tekið við verkefnum 
eftir þann tíma 
 

Um próf: 

• Munnleg/skrifleg próf fara fram reglulega þar sem skilningur nemenda á 
grunnhugtökum kynjafræðinnar verða rannsökuð 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 2 

5.-11. janúar 

 

Kennsla hefst 7. janúar 

 

Kynning á áfanga og kennsluáætlun 

 

 

Skil: verkefni 1 

Vika 3 

12.-18. janúar 

 

Innlögn á hugtökum kynjafræðinnar: 

jafnrétti og feminismi, staðalmyndir, 

sjálfsmynd, kynhlutverk 

 

Fyrirlestur um sjálfsmynd 

Skil: verkefni 2 

 

 

Vika 4 

19. – 25. janúar 

 

Staðalmyndir, sjálfsmynd, kynhlutverk 

Fyrirlestur um kynhlutverk 

 

 

Skil: verkefni 3 

 

 

Vika 5 

26.jan. – 1. febrúar 

 

Jafnrétti, feminismi, kynhlutverk 

Fyrirlestur um jafnrétti 

  

Umræðutími 

 

Vika 6 

2.-8. febrúar 

Framhaldsd. í Grundarf. 

4.-7. feb. 

Jafnrétti og feminsmi 

 

 

Skil: verkefni 4  

Kynningar á verkefni 4, 

Bechdel prófið 

Vika 7 Karlmennska og kvennska 

 

 

Skil: verkefni 4 (2 saman) 



9. – 15. febrúar 

10.og 11. feb. – 

námsmatsdagar 

12. feb. – birting 

umsagnar 

 

Vika 8 

16. – 22. febrúar 

 

Karlmennska og kvennska 

North county 

 

Umræðutími 

Skil: verkefni 5 

Vika 9 

23. – 29. febrúar 

 

 

Kynsegin-hinsegin og allskonar 

 

Unnið að verkefni 6 og 

kynningum 

Vika 10 

1.-7. mars 

 

Kynsegin-hinsegin og allskonar 

Nemendur kynna afrakstur verkefnis 6 

Skil: verkefni 6 

Kynningar 

Vika 11 

8. – 14. mars 

Framhaldsdeild í Grf. 10.-

13. mars 

Klám og klámvæðing 

Klám í daglegu líf 

Hefndarklám 

 

Undirbúningur fyrir rökræður 

Skil: verkefni 7 

 

Vika 12 

15. – 21. mars 

Valtímabil 16.-20. mars  

Klám og klámvæðing Rökræður fara fram 

Vika 13 

22. mars – 28. mars 

Námsmatsdagar 26. og 

27. mars 

28. mars – birting 

umsagnar 

 

Kynbundið ofbeldi 

Vændi og mansal  

 

 

 

Skil: verkefni 8 

Vika 14 

29. mars – 4. apríl 

 

Vændi og mansal 

The trap 

Nemendur undirbúa málþing og velja 

viðfangsefni 

 

Umræðutími 

Skil: verkefni 9 



 

 

Vika 15 

5.-11. apríl  

 

 

Páskaleyfi 

 

Vika 16 

12.-18. apríl 

Kennsla eftir páskaleyfi hefst 15. apríl 

 

Undirbúningur fyrir málþing 

 

 

Vika 17 

19.-25. apríl 

 

 

23. apríl – sumardagurinn fyrsti 

 

Undirbúningur fyrir málþing 

Málþing hefst 

 

Málþing: nemendur skila 

rafrænt og kynna fyrir 

öðrum 

Vika 18 

26. apríl -2. maí 

 

 

1.maí – Verkalýðsdagurinn 

 

Málþing: nemendur skila 

jafningjamati og 

sjálfsmati 

Vika 19 

3. -9. maí 

 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 4. – 8. maí 

 

 

Lokaverkefnisvika 

Lokaverkefni – Sýning 8. maí 

 

 

Vika 20 

10.-16. maí 

 

 

Námsmat 

 

 

 

Vika 21 

17.-23. maí 

 

 

18. maí – einkunnabirting 

21. maí – uppstigningardagur 

23. maí kl. 14:00 - útskrift 

 

 

 

 

 


