
Samtvinnun hópverkefni 

Í þessu verkefni er unnið í 3-4 manna hópum og hver hópur dregur um það hvaða 

einstakling úr myndbandaseríunni frá #RaceForward, er fjallað um. Í  fyrsta lagi eigið 

þið að gera grein fyrir hvaða forréttinda- og jaðarhópi einstaklingurinn tilheyrir og 

fjalla um þá jaðarhópa sem einstaklingurinn tilheyrir í sögulegu samhengi. Þið gerið 

það í greinargerð sem þið skilið kennara. Í öðru lagi eigið þið að kynna ykkar 

greinargerð þar sem meginatriði hennar koma fram og megið þið ráða útfærslu 

kynningarinnar (ráðfæra þarf hugmynd af útfærslu við kennara áður). 

Greinargerð 

Í myndbandaseríunni eru 8 ólíkar manneskjur sem allar hafa það sameiginlegt að vita 

hver forréttindi þeirra eru og hvaða jaðarhópum þær tilheyra. Ykkar verkefni er að 

fjalla um það ásamt öðrum mikilvægum atriðum. Greinargerðin á að vera... 

• Um það bil 1 til 1 og ½ blaðsíða 

• Leturgerð Calibri (body) 

• Leturstærð 12 

• Línubil 1.5 

...og eiga eftirfarandi atriði að koma fram: 

• Ítarleg skilgreining á hugtökunum forréttindi, jaðarsetning, litblinda(eða 

þöggun) og samtvinnun. 

• Í myndbandinu kemur fram hvaða jaðarhópum einstaklingurinn tilheyrir. 

Segið frá þeim og hvernig það að tilheyra þessum hópum/hópi getur haft 

áhrif á líf þeirra. 

• Í myndbandinu kemur einnig fram hvaða forréttindahópi einstaklingurinn 

tilheyrir. Segið frá þeim og hvaða áhrif það hefur á líf þeirra að tilheyra 

þeim hópum/hópi. 



• Fjallið um hvern jaðarhóp sem einstaklingurinn tilheyrir í sögulegu 

samhengi:  

a) Hvernig hefur réttindabarátta þessa hóps þróast í gegnum tíðina. 

b) Hver er staðan núna? 

c) Hvaða þekktu einstaklingar hafa leitt réttindabaráttur þessa hópa? 

Nefnið að minnsta kosti þrjá og segið stuttlega frá þeim. 

d) Tilheyra þeir einstaklingar öðrum forréttinda og/eða jaðarsettum 

hópum. 

Kynningin 

Eftir að hafa lokið greinargerðinni eigið það að búa til einhvers konar kynningu á ykkar 

greinargerð. Kynningin á að vera 5-10 mínútur. 

Kynningin má vera í formi glærusýningar, myndbands, plagats, viðtalsþáttar, heimasíðu 

eða eitthvað annað sem ykkur dettur í hug (mikilvægt er að ráðfæra sig við kennarann 

áður en útfærslan er ákveðin). Krafan er að allir meginþættir greinargerðarinnar komi 

fram skýrt og greinilega (sjá matsblað fyrir kynningu). 

Kynningin skal vera sett fram á hnitmiðaðan og skýran hátt. Framsetning skiptir máli og 

þurfa allir meðlimir hópsins að koma fram í kynningunni á einn eða annan hátt. 

Útfærsla kynningarinnar ræður hvernig sú framkoma verður. 

Athugið 

• Skipuleggið hópstarfið vel 

• Lesið vel allar heimildir 

• Gætið þess að afhenda skriflegt efni til yfirlestrar áður en þið skilið. 

• Gangið vel frá og munið að hver hópur ber ábyrgð á sínum gögnum 

• Munið að skrifa í dagbókina  

(sá sem skráir í dagbókina losnar við tiltekt þann daginn) 

• Í lokin verðið þið að leggja mat á hópstarfið 



VANDIÐ ALLA YKKAR VINNU 

GANGI YKKUR VEL 


