
Kennsluáætlun 

Áfangi: KYNJ3ÚT05 

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

Önn: Haustönn 2019 

Áætlun unnin: Júní 2019 

 

Markmið: 

Þekkingarmarkmið: 

Að nemendur hafi aflað sér þekkingar og skilnings á: 

• birtingarmyndum kynjaskekkju frá alþjóðlegu sjónarhorni 

• kynjakerfi í mismunandi samfélögum 

• stöðu kynjanna í nútíð og fortíð 

• sögu kynjabaráttu 

• helstu persónum og hópum sem koma við sögu 

Leiknimarkmið: 

Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

• meta jafnrétti útfrá menningarlegum gildum samfélagsins 

• rýna í menningu og áttað sig á stöðu kynjanna eins og hún birtist þar 

• afla sér heimilda á viðurkenndan hátt 

• nýta fræðilegt efni jafnt á íslensku sem erlendum tungumálum 

• nota fræðilegar heimildir á sjálfstæðan hátt 

• nýta viðurkenndar heimildir til að miðla efni á fjölbreyttan hátt 

Hæfnimarkmið: 

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

• tengja menningu samfélagsins, gildi og verðmæti við eigið líf 

• ígrunda viðhorf sín 

• setja sig í spor annarra 

• dýpka skilning á samfélaginu sem hann býr í 

• setja fram fræðilegt verkefni byggt á sjálfstæðri heimildarvinnu 

sem metið er með: Verkefnaskilum, virkni/þátttöku, skýrslum, lokaverkefni annar 

 

Námsefni: Hugskot: skamm-, fram- og víðsýni. Höfundar Friðbjörg Ingimarsdóttir 

og Gunnar Hersveinn 

Kvika. Höfundur: Þóra Hjörleifsdóttir. 



Kynungabók (má finna efst á Moodle). 

Annað ítarefni frá kennara 

Leiðsagnarmat (%): Verkefni 50% 

Próf 30% (próf úr Kviku 

gildir tíu prósent og 

lokapróf gildir 20%) 

Virkni/þátttaka 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 

• Umræðutímar fara reglulega fram, í tímana verða nemendur að mæta og verða að hafa lesið 

það efni sem kennari leggur til að hverju sinni (fjarnemar taka þátt á annan máta). 

• ATHUGIÐ! Nemandi þarf að ná 4,5 í hverjum námsþætti til þess að hann gildi til 

lokaeinkunnar 

Um próf: 

• Í áfanganum fara fram tvö próf, með mismikið vægi. Sjá nánar að ofan.  

 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 

verkefnum/kannanir 

Vika 34 

19.-23. ágúst 

19 – Starfsdagur - kennarafundur 

20 – Fyrsti kennsludagur 

17 – Nýnemadagur – nýnemadagur 

 

Kynning á kynjafræði: fyrilestur 

Skil á verkefni 1: um 

kynjafræði 

Vika 35 

26.-30. ágúst 

 

Gagnrýnin hugsun 

Lesa bls. 11-30 í Hugskot 

Umræðutími 1 

 

Vika 36 

2.-6. september 

Gagnrýnin hugsun 

Lesa bls. 11-30 í Hugskot 
Skil á verkefni 2: 

greinagerð um gagnrýna 

hugsun 

 

Vika 37  

Flokkanir 

Lesa bls. 23-53 í Hugskot 

Umræðutími 2 

Skil á verkefni 3 



9.-13. september 

 

Ítarefni: bls. 16 í Kynungabók 

Vika 38 

16.-20. september  

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 16.-20. sept 

 

 

Lestur á kjörbók hefst, fyrsti hluti 

 

  

Umræðutími 3 

Skil á verkefni 1 úr 

kjörbók 

Vika 39 

23.-29. september 

 

 

 

Annar hluti kjörbókar lesinn 

 

Skil á verkefni 2 úr 

kjörbók 

Vika 40 

30.-4. október 

30. sept. – námsmatsdagur 

30 – Námsmatsdagur (ekki kennsla) 

Þriðji hluti kjörbókar lesinn 

 

Umræðutími 4 

Skil á verkefni 3 úr 

kjörbók 

Vika 41 

7.-11. október 

 

Fjórði hluti kjörbókar lesinn  

Skil á verkefni 4 úr 

kjörbók ...að sjá hlutina frá 

sjónarhóli annarra. 

Vika 42 

14.-18. október 

 

Staðalmyndir 

Lesa bls. 55-74 í Hugskot 

 

 

Umræðutími 5 

Próf úr kjörbók (vægi 

10%) 

Vika 43 

21.-25. október 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 22. – 25. okt 

Staðalmyndir 

Lesa bls. 55-74 í Hugskot 

 

Skil á verkefni um 

staðalmyndir 

 

Vika 44 

28.-1. nóvember 

 

Fordómar 

Lesa bls. 81-96 í Hugskot 

 

Ítarefni: Hið sanna kyn 

 

 

Vika 45 

4.-8. nóvember 

7. og 8. nóv. – 

námsmatsdagur 

 

7. – Námsmatsdagur (ekki kennsla) 

8. – Námsmatsdagur (ekki kennsla) 

 

Fordómar 

Lesa bls. 81-96 í Hugskot 

  

Umræðutími 6 

Skil á verkefni um 

staðalmyndir 

Vika 46 Jafnrétti 

Lesa bls. 99-135 í Hugskot 

Umræðutími 7 

 



11.-15. nóvember Ítarefni: Stjórnkerfi og lagaumhverfi 

jafnréttismála í Kynungabók 

 

 

Vika 47 

18.-22. nóvember 

 

Jafnrétti 

Lesa bls. 99-135 í Hugskot 

 

Ítarefni: Stjórnkerfi og lagaumhverfi 

jafnréttismála í Kynungabók 

 

 

Skil á verkefni um 

jafnrétti 

Vika 48 

25.-29. nóvember 

Síðasta kennsluvika 

 

Friðarmenning 

Lesa bls. 143-170 í Hugskot 

 

Umræðutími 8 

 

Verkefni 

Vika 49 

2.-6. desember 

Framhaldsdeild í 

Grundarf. 2. – 6. des 

Lokaverkefnavika 

 

 

Lokapróf (upp úr Hugskot, 

Kynungabók og öðru 

lesefni áfangans) 

 

Vika 50 

9.-13. desember 

 

Námsmatsvika 

 

 

Vika 51 

16.-20. desember 

Námsmatsvika 

17 – Útskrift klukkan 16:00 

 

 


