
Kennsluáætlun 
Áfangi: KYNJ2KY05 

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

Önn: Vorönn 2019 

Áætlun unnin: 2. janúar 2019 

 

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, lokaverkefni annar 

 

Námsefni: Efni frá kennara 
Leiðsagnarmat (%): -Þemu 80%  

(hvert þema 20%) 
-Lokaverkefni 20% 

% 

   

 

Skipulag náms: 
Um skilafrest og vanskil: 

• Öll verkefni hafa ákveðin skilafrest, nemendur þurfa að vera búin að skila inn 
verkefnum fyrir kl. 18 á föstudegi. 

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

• Önnin er unnin í fjórum þemum, þar sem hvert þema stendur í 3-4 vikur. Auk þess 
fara fram lokaverkefni annar. Í hverju þema skila nemendur 2-3 verkefnum auk 
lokaverkefnis innan hvers þema.  

• Athugið að nemendur skila verkefnum eins og í öðrum áföngum en fá ekki einkunn 
fyrr en við lok þemans. 

• Við lok hvers þema fara fram vitavikur. Á vitavikum hittir nemandi kennara 
einslega og farið er saman yfir gengið í lotunni, þar sem m.a. eru rædd markmiðin 
sem nemandi setti sér auk þess sem einkunn er ákveðin. 



Um próf: 

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

 

 

 

Áætluð yfirferð: 

Vikur Efni Skil á verkefnum og próf 

1. vika 
1.-5. janúar 

Fyrsti kennsludagur 4. janúar Kynning á áfanga 

2. vika 
6.-12. janúar 

Hvað er kynjafræði ? 
Hvað er jafnrétti ? 
Hvað er feminismi? 
Staðalmyndir, sjálfsmynd, 
kynhlutverk 

Fyrirlestur um sjálfsmynd 
Verkefni 1 

3. vika 
13.-19. janúar 

Kynning og innlögn á 
þemaverkefni 1 
Staðalmyndir, sjálfsmynd. 
Fjölmiðlar og áhrif þeirra. 

Fyrirlestur um kynhlutverk 
Verkefni 2 

4. vika 
20.-26. janúar 

Jafnrétti og feminismi 
 

Fyrirlestur um jafnrétti 
Verkefni 3: Bechdel prófið 
 

5. vika 
27.-2. febrúar 

Vitavika 1 
Jafnrétti og feminismi 
Vestfirðingar í Grundarfirði 

Skil á þemaverkefni 1 
Viðtöl fara fram 

6. vika 
3.-9. febrúar 

Karlmennska og kvenska  
Kynning og innlögn á 
þemaverkefni 2 
 

1. umsögn 

 
Verkefni 4: karlmennska og 
kvenska, 2 saman.  
 

7. vika 
10.-16. febrúar 

Karlmennska og kvenska  
& Kynhneigð 
 

Verkefni 5 
 

8. vika 
17.-23. febrúar 

Vitavika 2 
Kynhneigð 

Skil á þemaverkefni 2 
Viðtöl fara fram 

9. vika 
25.-2. mars 

Klám og klámvæðing 
 

Verkefni 6: Klám í daglegu lífi 

10. vika 
3.-9. mars 

Klám og klámvæðing 
 
 

Verkefni 7: að færa rök 
 

11. vika 
10.-16. mars 

Kynbundið ofbeldi 
Kynning og innlögn á 
þemaverkefni 3 

Verkefni 8: kynbundið ofbeldi, 
horfum á mynd 

12. vika 
17.-23. mars 

Kynbundið ofbeldi 
Vestfirðingar í Grundarfirði 

Verkefni 9: blaðagrein 



 

13. vika 
24.-30. mars 

 

28. mars: námsmatsdagur 
29. mars: vetrarfrí 

Skil á þemaverkefni 3 
Kynning á þemaverkefni 3 

14. vika 
31.-6. apríl 

2. apríl: umsögn 2 
 
 

Horft á heimildamynd 
Verkefni 9: mannsal 
 

15. vika 
7.-13. apríl 

Vitavika 3 
Vændi og mannsal  

Munnlegt próf 
Viðtöl fara fram 

16. vika 
14.-20. apríl 

 

PÁSKAFRÍ 😊 
 

 
 

17. vika 
21.-27. apríl 

Stutt vika 
 
24. apríl er fyrsti kennsludagur 
eftir páskafrí 
25. apríl sumardagurinn fyrsti 

Nemendur vinna að þemaverkefni 
4 
 
 
 

18. vika 
28.-4. maí 

Vitavika 4 
FRÍ 1. MAÍ 
 

Skil á þemaverkefni 4 
Viðtöl fara fram 
 

19. vika 
5.-11. maí 

Lokaverkefni annar 
 

Sýning fer fram föstudaginn 11. 
maí 

20.+21. vika 
14.-18. maí 
21.-25. maí 

 

Námsmat 

Úrvinnsla og námsmatsvinna 
kennara 
Útskrift 25. maí 
 

 

Birt með fyrirvara um breytingar 

María Kúld 

 


