
 

Kennsluáætlun 

Áfangi: KYNJ2KY05 

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

Önn: Haustönn 2022 

Áætlun unnin: 15. ágúst 2022 

 

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, umræðum, könnunum/prófum og lokaverkefni 

annar 

 

Námsefni: Kynjafræði fyrir byrjendur, rafbók. Forlagið. 

https://kynjafraedi.vefbok.forlagid.is/  

Efni frá kennara 

Leiðsagnarmat (%): Verkefni 30% 

Umræður 15% 

Próf/kannanir 30% (hvert próf 7,5%) 

Lokaverkefni annar 20% 

% 

 

https://kynjafraedi.vefbok.forlagid.is/


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. 

• Nemendur verða að taka þátt í hverjum námsþætti og skila tilheyrandi verkefnum, 
til þess að geta staðist áfangann. 

• Áfanganum er skipt í fjóra hluta. Sjá nánar hér að neðan 
Um verkefni 

• Áfanganum er skipt niður í fjóra hluta og er sem hér segir: 
-  Fyrsti hluti: 1. kafli 
 - Annar hluti: 2.+3. kafli 
 - Þriðji hluti: 4. kafli 
 - Fjórði hluti: 5.+6. kafli 

• Hverjum hluta fylgja umræðutímar/tímaverkefni (2-4), próf/hugtakapróf og 
verkefni (1-2 verkefni á viku). 

• Ekki öll verkefni gilda til einkunnar, kennari tilkynnir það eftir á hvort verkefni 
gildi til einkunnar eður ei. Það er alltaf í hag nemenda að skila öllum verkefnum. 

Um próf: 

• Próf fara fram reglulega þar sem skilningur nemenda á grunnhugtökum 
kynjafræðinnar verða skoðuð. Þau geta farið fram sem skrifleg eða sem 
viðtöl/samræður. 
 

 

Kennsluvikur Áætluð yfirferð Skil á 
verkefnum/kannanir 

33. vika 
14-20 ág. 

15. ág. Stundatöflubirting 
17. ág. Nýnemadagur 
18. ág. Skólasetning 
 

Kynning á áfanga, 
kennsluáætlun kynnt o.fl. 

34. vika 
21-28 ág. 

23. ág. Umsjón 
 

1. kafli 

Verkefni 1 
 
Umræðutími 1 

35. vika 
29.ág – 4. sept. 

29. ág. Töflubreytingum lokið 
30. ág. Fundur 
31. ág. Foreldrafundur 
 

1.kafli 

Verkefni 2 

36. vika 
5-11 sept. 

6. sept. Umsjón 
 

1.kafli 
  

Verkefni 3 
 
Umræðutími 2 

37. vika 
12-18 sept. 

13. sept. Fundur  
6-9. sept. Framhalsdeild í FSN 

Verkefni 4 



38. vika 
19-25. sept. 

20. sept. Umsjón 
23. sept. Námsmatsdagur 
 
2.kafli 

 

39. vika 
26. sept. – 2. okt. 

26. sept.  Námsmatsdagur 
27. sept. Umsjón 
 
2.kafli 

Ritgerð: fyrri skil 

40. vika 
3-9. okt. 

4. okt. Fundur 
2.+3.kafli 

Ritgerð: seinni skil 

41. vika 
10-16 okt. 

Valvika 
11. okt. Fundur 
 
2.+3.kafli 

Kynningar 
 
Umræðutími 3 

42. vika 
17-23. okt. 

18. okt. Umsjón 
 
3.kafli 
 

Verkefni 5 

43. vika 
24 -30. okt. 

25-28. okt. Framhalsdeild í FSN 
 
4.kafli  

Verkefni 6 
 
Umræðutími 4 

44. vika 
31 okt. – 6. nóv. 

31. okt – 1. nóv. Námsmatsdagar 
2-4. nóv. Haustfrí 
 
4.kafli 

 

45. vika 
7-13. nóv. 

8. nóv. Umsjón 
 
5.+6.kafli 

 

Verkefni 7 

46. vika 
14-20. nóv. 

15. nóv. Fundur 
 
5.+6.kafli 
 

Verkefni 8 
Umræðutími 5 

47. vika 
21-27. nóv. 

22. nóv. Fundur 
 
5.+6.kafli 
 

 
Rökræður 

48. vika 
28. nóv  -4. des. 

29. nóv. Umsjón 
 
5.+6.kafli 
 

Óljóst 

49. vika 
4 -11 des. 

Verkefnavika 
5-8. des. Framhalsdeild í FSN 
9. des. Námsmat 
 
Eitthvað skemmtilegt.  

Kemur í ljós 
 

50. vika 
12 – 18. Des. 

12-15. des. Námsmat 
16. des. Útskrift 

 



 


