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Kennsluverkefnið 
Þessu kennsluverkefni er ætlað nemendum á unglingastigi og voru það helst nemendur í 10. 

bekk sem höfundur var með í huga við gerð verkefnisins. Megintilgangur með þessu 

kennsluverkefni er að kynna fyrir nemendum hversu margbreytileg manneskjan getur verið og fá 

nemendur til að skoða eigin forréttindi og jaðarsetningu. Hjálpa þannig nemendum að sjá að 

hver og einn einstaklingur upplifir lífið á ólíkan hátt háð samspili margra sérkenna sem hver 

einstaklingur býr yfir. Samtvinnun er hugtakið sem lýsir því að tvö eða fleiri sérkenni margfalda 

áhrif kúgunar og/eða forréttinda fólks og hefur þar af leiðandi mikil áhrif á upplifanir og reynslu 

þeirra. Samtvinnun hjálpar fólki að sjá og viðurkenna misrétti sem margir jaðarsettir 

einstaklingar hafa orðið fyrir og verða fyrir enn þann dag í dag. Einnig hjálpar verkefnið fólki að 

átta sig á eigin forréttindastöðu og opnar þannig nýja sýn á þær leiðir sem fólk getur farið við að 

vinna gegn misrétti. 

Skipulag 

Kennsluverkefninu er skipt upp í þrjá námsþætti þar sem hver þáttur inniheldur minni verkefni. Í 

fyrsta þættinum eru forréttindi skoðuð og lögð er áhersla á mikilvægi þess að skoða eigin 

forréttindi og hvernig hægt er að nota þau til góðs. Hvít forréttindi eru skoðuð en það eru 

forréttindi sem margir nemendur á Íslandi geta mátað sig við og hægt er að sjá innan kerfisins. 

Fjallað er sérstaklega um jaðarsetningu á grundvelli húðlitar, uppruna og kynþáttar. Þó er gott 

fyrir kennara að hafa í huga að þær leiðir sem hér eru notaðar til að sporna við misrétti mætti 

einnig yfirfæra yfir á misrétti gegn fólki sem tilheyrir öðrum jaðarhópum. 

 Í öðrum þætti er fjallað um sérkenni einstaklinga og að hver og einn búi yfir mörgum 

ólíkum sérkennum sem mynda sjálfsmynd einstaklingsins. Einnig er farið yfir hvernig forréttindi 

eru aðstæðubundin. En möguleiki er á því að skilningur nemenda á forréttindum og 

jaðarsetningu dýpkist þegar þeir sjá að það fer eftir aðstæðum hvort þeir njóti forréttinda eða 

verði fyrir mismunun. Þegar skilningur á sérkennum hefur aukist eru góðar líkur á því að 

nemendur átti sig á því hversu óréttlátt það er að koma með fullyrðingar um einstakling út frá 

nokkrum sérkennum hans. Samspil sérkenna er það flókið að mjög erfitt er að spá fyrir um 

persónueinkenni, upplifanir og lífsreynslu fólks út frá fáum staðreyndum sem oft eru byggðar á 

augljósum sérkennum. 
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Í þriðja og síðasta þættinum er farið nánar út í hugtakið samtvinnun. Áður en farið er yfir í 

þennan þátt er góður grunnur lykilatriði svo að nemendur nái sem mestum skilningi. Þessi 

þáttur er punkturinn yfir i-ið í kennsluverkefninu en nemendur vinna í hópum að greinargerð og 

kynningu sem krefst allrar þeirrar þekkingar sem þeir ættu að hafa tileinkað sér úr fyrri þáttum. 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir í hverju samtvinnun felst og að það fari eftir 

hverjum og einum einstaklingi hver áhrif hennar eru. Með því að ná góðum tökum á samtvinnun 

og í hverju hugtakið felst, færir það nemendur nær mikilvægi almennrar jafnréttisbaráttu sem 

allir ættu að njóta góðs af. Líka þeir sem njóta mikilla forréttinda. 

Reglur um virðingu 

Mikilvægt er að setja niður reglur um virðingu í samskiptum áður en verkefnið hefst. Með 

samskiptareglum eru meiri líkur á að verkefnavinnan gangi betur og að nemendum líði vel og 

þori að tjá og deila sínum skoðunum með samnemendum. Gott er að semja reglurnar með 

nemendum og fá hugmyndir frá þeim. Nemendur eru þá líklegri til að vilja fylgja þeim vegna þess 

að þau finna frekar fyrir ábyrgð. Reynið að forðast reglur sem lýsa því hvað á ekki að gera, þó er 

í lagi að einhverjar reglur beri það þema. Finnið heldur reglur sem segja hvað á að gera. 

Dæmi um reglur: 

● Hlustum á hvort annað. 

● Passa skal að allir fái tækifæri til að tala. 

● Ekki nota niðurlægjandi orð eða gera lítið úr því sem aðrir eru að segja. 

● Verum hjálpsöm og uppbyggileg þegar við ræðum viðhorf annarra. 

● Bjóðum fram hjálp og stuðning þegar þess þarf. 

● Allir hafa rétt á því að sitja hjá ef þeir treysta sér ekki til að tala um ákveðið málefni. 

● Sýnið velþóknun þegar einhver útskýrir, gerir eitthvað vel eða hjálpar þér á einhvern 

hátt. 

● Sýnið öllum jafna virðingu. 

Skýr afstaða gegn kynþáttafordómum og annars konar mismunun á að vera skýr og greinileg og 

ætti því ekki að líta á þörfina að halda jafnvægi á milli ólíkra viðhorfa ef það fer gegn þeirri 
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afstöðu. Rasísk ummæli, hinseginfóbía eða kvenhatur eru dæmi um viðhorf sem viðgangast ekki 

og er gríðarlega mikilvægt að kennarinn stígi inn í ef hann verður vitni að slíku. 

Hæfniviðmið fyrir kennsluverkefnið 

Sérstök hæfniviðmið eru að finna við hvert verkefni en eftirfarandi hæfniviðmið eru að finna í 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

Að verkefninu loknu geti nemendur:  

Reynsluheimur 

● sýnt fram á skilning á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir 

mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs, 

● aflað sér, hagnýtt, ígrundað og metið upplýsingar um menningar- og samfélagsmálefni, 

sem birtast í munnlegum flutningi, samræðum, texta og myndrænum búningi, 

● rökrætt mikilvæg hugtök, sem notuð eru um menningar- og samfélagsmálefni, 

Hugarheimur 

● hugleitt og tjáð hver hann er í augum sjálfs sín og annarra, útskýrt hvernig sjálfsmynd 

hans mótast af umhverfi og búsetu, stjórnmálum og félagslegum aðstæðum, sögu og 

menningu, trúar- og lífsviðhorfum, 

● sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn og viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum, 

Félagsheimur 

● tekið sjálfstæðan þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu, 

● útskýrt með dæmum margbreytileika mannlífsins og ólíkan bakgrunn fólks, borið virðingu 

fyrir frelsi fólks til mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta, 

● vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á fordómalausan og réttsýnan 

hátt, 

● komið þekkingu sinni og viðhorfum á framfæri með fjölbreyttum og markvissum hætti, 

einn sér og í samstarfi við aðra, 

● rökrætt gildi jafnréttis og mannréttinda á öllum sviðum samfélagsins og þekki almenn 

ákvæði um mannréttindi, 

● ígrundað eigin getu til aðgerða og gert sér grein fyrir afleiðingum gerða sinna eða 

aðgerðaleysis. 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 198-203). 



5 

 

 

Námsmat 

Námsmatinu er skipt upp í vinnusemi og samstarf, dagbókarfærslur, greinargerð og kynningu. 

Greinargerðin er unnin í 3-4 manna hópum og á hver hópur að draga nafn á 

einstaklingi úr myndbandaseríunni frá #RaceForward sem hópurinn á að fjalla um. Í  fyrsta lagi á 

hver hópur að gera grein fyrir jaðarsetningu einstaklingsins sem og fjalla um þá jaðarsettu hópa 

sem hann tilheyrir í sögulegu samhengi. Sömuleiðis á að skoða og fjalla um forréttindi sama 

einstaklings. Í kjölfarið á hver hópur að kynna greinargerðina sína þar sem meginatriði hennar 

koma fram og má hver hópur ráða útfærslu kynningarinnar (ráðfæra þarf sig við kennara um 

hugmyndir að útfærslu). 

Vinnusemi og samstarf er bæði metið út frá þeim verkefnablöðum sem nemendur 

vinna í gegnum allt kennsluverkefnið „Flokkun sérkenna“ og „Forréttindi eru 

aðstæðubundin“ og út frá jafningjamati (viðhengi) þar sem nemendur meta hvernig 

hópnum gekk að  vinna saman. Í jafningjamatinu eru eftirtaldir þættir metnir: „Hvernig var 

tíminn notaður?“, „Hugmyndir“, „Ákvarðanir“, „Þátttaka og samskipti“ og „Árangur“. Hver og 

einn nemandi fyllir út jafningjamatið í einrúmi og eru niðurstöðurnar notaðar til hjálpar við mat í 

flokknum „Vinnusemi og samstarf.“ 

Í gegnum alla vinnuna eiga nemendur að skrá í einstaklingsdagbók eftir hvert verkefni 

þar sem þremur spurningum er svarað.  

1. Lærðir þú eitthvað nýtt? Útskýrðu hvað það felur í sér í stuttu máli. 

2. Hvað fannst þér vera áhugaverðast? 

3. Tengdir þú við eitthvað af viðfangsefninu? 

Dagbókin er metin út frá innihaldi hennar. Þar er horft á fjölda færslna og hversu ítarlega 

spurningunum, sem lagðar eru fyrir, er svarað. 

Kynningin á greinargerðinni og innihald hennar eru einnig metin en þar er horft á að 

innihald sé sett fram á skýran og hnitmiðaðan hátt, að allir meginþættir greinargerðarinnar komi 
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fram og að allir meðlimir hópsins taki þátt á einn eða annan hátt (þátttaka hópmeðlima er metin 

inn í vinnusemi og samstarf). 

Gott er að útvega nemendum plastvasa sem geymir öll verkefnablöð (viðhengi) og 

annað sem fylgir kennsluverkefninu, en öll verkefnablöðin eru hluti af mati á því hvort 

hæfniviðmiðunum hafi verið náð. Gott er að byrja á því að tilkynna nemendum það, svo það fari 

ekki á milli mála þegar vinnan er hafin. Nemendur fá matsblað (viðhengi) í byrjun 

kennsluverkefnisins þar sem hægt er að sjá hvernig mat fer fram í öllu kennsluverkefninu. Áður 

en lengra er haldið er gott að minna á þá góðu lexíu, að því betur sem kennarinn er undirbúinn 

fyrir kennsluna, því betra. Viðfangsefni eins og þetta er afar viðkvæmt. Mikilvægt er að kennarinn 

sé búinn að fara í ákveðna sjálfsskoðun, þar sem hann fer yfir öll þau atriði sem nemendur munu 

fara yfir í þessu kennsluverkefni og skoða þau út frá sér sjálfum.   
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Verkefni 1 

Í þessum hluta er fjallað um hvað forréttindi og jaðarsetning fela í sér, hvað hvít forréttindi eru 

og hvaða leiðir hægt er að fara til að berjast gegn rasisma sem og öðru misrétti í samfélaginu. 

„Litblinda“ er skoðuð, birtingarmyndir hennar og hver áhrif hennar geta verið. Í þessum hluta fá 

nemendur smjörþefinn af því sem koma skal í næstu verkefnum og verða enn tilbúnari í frekari 

jafnréttisvinnu. 

Hæfniviðmið 

Að nemendur geti... 

● greint frá leiðum til að nota sín forréttindi og/eða jaðarsetningu til að hjálpa öðrum, 

● rökrætt um mikilvægi þess að gera grein fyrir forréttindum og jaðarsetningu og tala um 

þau, 

● sett sig í spor fólks sem eru jaðarsett og/eða með forréttindi á ýmsum stöðum og 

tímum, 

● ígrundað eigin getu til aðgerða með eigin forréttindum og gert sér grein fyrir afleiðingum 

gerða sinna eða aðgerðaleysis, 

● tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu um forréttindi og jaðarsetningu 

einstaklinga. 

Hluti 1 - Hvað eru forréttindi? 

Námsefni og gögn 

● A4 blöð 

● Pappírstunna (eitthvað sem hægt er að kasta pappírsbolta ofan í) 

Bekkjarskipulag 

● Allir sitja við borðin sín og snúa fram. Ekki er nauðsynlegt að stilla borðunum í 

„hefðbundinni“ uppstillingu, en passa þarf að það sé erfiðara fyrir suma nemendur að 

hitta og mjög auðvelt fyrir aðra. 
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Kennsluaðferðir 

Hlutverkaleikur (Þrautalausnir) og Smáfyrirlestur (útlistunarkennsla) 

1. Tíminn byrjar á því að hver nemandi fær eitt A4 blað sem á að krumpa saman í bolta. 

2. Kennarinn setur þá pappírstunnu fremst í skólastofunni fyrir framan alla nemendurna. 

3. Kennarinn útskýrir að bekkurinn táknar íbúafjölda Íslands og allir hafa tækifæri til að 

verða rík og færast upp í yfirstéttina. Til þess að komast upp í yfirstéttina þurfa 

nemendur að hitta pappírsboltanum í pappírstunnuna. Að öllum líkindum heyrist í 

nemendum aftast kvarta yfir ósanngirni. Því aftar sem nemendur eru, því 

erfiðara er að hitta í tunnuna. 

4. Allir nemendur reyna að hitta ofan í tunnuna. 

5. Þegar nemendur hafa lokið sínu kasti þá útskýrir kennarinn að þetta hafi verið mjög skýrt 

dæmi um forréttindi. Kennarinn bendir nemendum á að líklegast voru flestir þeir sem 

kvörtuðu yfir ósanngirni, voru þeir sem voru aftast. Þeir sem voru fremstir voru ólíklegri 

til að vera meðvitaðir um þau forréttindi sem þeir höfðu. Eina sem þeir sáu voru nokkur 

skref á milli þeirra og ruslatunnunnar. 

6. Kennarinn útskýrir þá fyrir nemendum að þeirra markmið er að gera sér grein fyrir 

þeirra eigin forréttindum og nota í þessu tilviki þau forréttindi sem menntun er, til að 

gera sitt besta í að ná sínum markmiðum á sama tíma og að berjast fyrir þá sem eru fyrir 

aftan í röðinni. 

Námsmat 

Dagbókin 

Hluti 2  - Notkun forréttinda þinna til að gera eitthvað gott 

Námsefni og gögn 

● Glærupakki 1 (viðhengi) 

● Skjávarpi 

● Hljóð (hátalari) 

● Reynslusaga Joy DeGruy - Myndband:  

https://www.youtube.com/watch?v=Wf9QBnPK6Yg
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Bekkjarskipulag 

● Þessi hluti inniheldur fyrirlestur með þátttöku nemenda, ekki er þörf á hópaskiptingu. 

Kennsluaðferðir 

Smáfyrirlestur (Útlistunarkennsla) og Hlutverkaleikir – Kyrrmynd (innlifunaraðferðir og tjáning). 

Kennarinn les af glærunum og biður nemendur um innlegg eftir hvern punkt. Dæmi: „Kennarinn: 

Ekki taka því persónulega að þú njótir forréttinda eða hætta að hugsa út í þau vegna þess að þér finnst 

það óþægilegt. Kennarinn spyr: Hvað er átt við með því ? Getið þið komið með dæmi um þegar 

einstaklingur tekur því persónulega þegar einhver bendir á forréttindin þeirra? Hver eru algeng 

viðbrögð?“. 

1. Við hverja glæru er texti sem kennarinn getur notað til halds og trausts. Betra er þó að 

aðlaga dæmin að hverjum bekk fyrir sig. 

2. Nemendur beita virkri hlustun og spyrja ef þeir skilja ekki eða vilja vita meira. 

● Hvað get ég gert þegar ég þekki forréttindin mín? 

Fyrir utan það að viðurkenna sín forréttindi, getur fólk notað forréttindi sín á 

þann hátt sem gagnast öllu fólki. 

● Ekki taka því persónulega að þú njótir forréttinda eða hætta að hugsa 

út í þau vegna þess að þér finnst það óþægilegt. 

Að finna til sektarkenndar eða vörn eru mjög algeng viðbrögð þegar bent er á 

forréttindi einstaklinga, en að lokum hafa þau þveröfug áhrif. Frekar en að 

einblína á hvað þér finnst óþægilegt við þessar umræður, einblíndu á það hvernig 

fólki sem verður fyrir mismunun líður til þess að finna út hvað þú getur gert með 

þessar upplýsingar. Ef þín eðlishvöt eða innri tilfinning segir þér að bakka út úr 

óþægilegum umræðum og að þú sért ekki með rasísk, hómófóbísk, transfóbísk 

eða karlrembísk viðhorf, hugsaðu frekar í staðinn: Hvað get ég gert til að hjálpa 

þeim sem verða fyrir misrétti vegna sérkenna sinna? 

● Lærðu hvenær er best að hlusta, hvenær er best að styðja við og gefa 

pláss og hvenær er best að láta í sér heyra. 

Þegar fólk sem verður fyrir misrétti segir frá upplifun sinni af kúgun, þá er 

mikilvægt að fólk yfirgnæfi ekki samræðurnar eða fari að efast um reynslu fólks. 



10 

 

Þú getur notað þín forréttindi til þess að styrkja eða efla þessar frásagnir. Deildu 

reynslu fólk sem verður fyrir misrétti á samfélagsmiðlum til dæmis. Viðurkenndu 

hugmyndir litaðra og svartra. Það hjálpar ekki einungis jaðarsettu fólki að ná til 

fólks, heldur hjálpar það einnig að dreifa boðskapnum/skilaboðunum beint frá 

upptökunum, frekar en í gegnum linsur fólks sem deilir ekki sömu upplifun. 

 

Að því sögðu, þá koma einnig tímar þar sem fólk sem deilir ekki sömu reynslu 

þarf að láta í sér heyra. Það er ekki sanngjarnt að fólk sem glímir við misrétti 

þurfi sífellt að leiða baráttumál eða grípa inn í þegar eitthvað móðgandi er sagt 

eða gert. Ef þú heyrir rasísk, hómófóbísk ummæli, þá skaltu segja eitthvað. Ef þú 

sérð tækifæri í því að fræða aðra um kynþátt, hinsegin mál eða kynjamisrétti, 

gerðu það. Sem bandamaður, getur þú nýtt þín forréttindi verið tæki til að ná til 

fólks sem er jafnvel líklegra til að hlusta á þig eða tengja við þína leið að skilningi á 

eigin fordómum og forréttindum. 

● Aflaðu þér upplýsinga og menntaðu þig sjálfur/sjálf/sjálft. 

Rétt eins og þú ættir ekki að alltaf að gera ráð fyrir því að jaðarsett fólk taki 

slaginn, þá áttu heldur ekki að gera ráð fyrir því að þau kenni þér hvað er rétt og 

rangt. Á sama tíma og það er í lagi að spyrja þá sem bjóða sig fram til að svara 

spurningum, þá hefur þú einnig vald til að afla þér upplýsinga. Finndu og lestu 

bækur og greinar um viðfangsefnið skrifað af þeim sem tilheyra viðeigandi hópi. 

Sem dæmi, lestu heimildarefni um þrælkun og rasisma sem skrifað er af lituðu 

fólki sem tilheyrir þessum hópum sem þurftu eða þurfa að þola þrælkun og 

rasisma. Efni sem skrifað hefur verið af lituðu og svörtu fólki hefur aukist mikið 

og auðvelt er að finna þess konar efni í dag. Nýttu þér upplýsingarnar sem eru til 

og reyndu að komast hjá því að íþyngja lituðum vinum eða samnemendum með 

endalausum spurningum um reynslu þeirra. 

● Deildu vitneskju þinni. 

Segðu fólki frá því hvað þú hefur lært. Komdu þér í gegnum óþægilegar og djarfar 

samræður í þínum innri hring. Ekki leyfa jafnöldrum þínum að komast hjá því að 

skoða sín forréttindi og læra um reynslu annarra sem njóta ekki sömu 

forréttinda. 
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● Taktu áhættu á því að missa óunnin réttindi þín til þess að bæta 

réttindi annarra. 

Myndband 

Hérna er Dr. Joy DeGruy að segja frá því hvernig mágkona hennar sem tilheyrir 

tveimur kynþáttum, nýtti sín hvítu forréttindi sem hún hefur hlotið vegna húðlitar 

síns til góðs. Þarna er mágkona hennar Joy að fórna sínum þægindum sem hvítur 

viðskiptavinur til þess að benda á óréttlátu meðferðina sem Joy varð fyrir af 

völdum afgreiðslustarfsmannsins. Ef systir hennar væri svört eins og Joy þá hefði 

starfsmaðurinn og konurnar aftar í röðinni mögulega lesið í þessa ábendingu á 

annan hátt og er hún Joy að álykta það út frá fyrri reynslu.  Það eru til aðrar 

leiðir til að beita sér gegn óréttlæti í lífinu. Það er t.d. hægt að benda á ef kennari 

eða yfirmaður mismunar samnemendum eða vinnufélögum vegna kynþáttar, 

kynhneigðar, kynjavitundar, fötlunar eða annarra jaðarsérkenna. Það getur þýtt 

að þú beitir þér fyrir því að samnemandi sem verður fyrir aðkasti vegna 

jaðarsetningar sinnar fá sömu meðferð og þú. 

3. Þegar fyrirlestrinum er lokið skiptir kennarinn nemendum upp í 5- 6 manna hópa. 

4. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að hver hópur fær 10 -20 mínútur til þess semja 

stuttan leikþátt. Hver hópur má velja eitt af atriðunum sem kennarinn fjallaði um í 

fyrirlestrinum og útskýra það í „kyrrmynd“. Dæmi: Nemendur stilla sér upp í 

aðstæðurnar sem DeGruy lýsir í myndbandinu. Einn nemandinn stillir sér upp sem De 

Gruy, annar sem afgreiðslukonan o.s.frv. Einnig getur einhver leikið afgreiðslukassann ef 

áhugi er fyrir því. Þegar hópurinn hefur stillt sér upp í kyrrmynd, gengur kennarinn að 

hverjum nemanda (leikmun) og biður um útskýringu á þeirra hlutverki. Loks spyr 

kennarinn hvaða atriði úr fyrirlestrinum þau eru að leika. 

5. Eftir að allir hópar hafa komið fram fer kennarinn yfir þau atriði sem komu fram og 

hvaða atriði urðu eftir. 

6. Kennarinn býður upp á fleiri spurningar og lýkur þessum hluta. 

Námsmat 

Dagbókin. 

https://www.youtube.com/watch?v=Wf9QBnPK6Yg
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Hluti 3 – Hvít forréttindi 

Námsefni og gögn 

● Glærupakki 2 (viðhengi) 

● Stílabækur eða blöð fyrir hópana til að skrifa niður sína umræðupunkta. 

● Myndböndin: Connor, Sarah, Leilani og Makenna 

Hafa í huga 

● Myndböndin eru á ensku því þarf að gera ráðstafanir ef einhver nemandi hefur ekki tök á 

henni. 

● Tilvalið er að samþætta nám í samfélagsgreinum og ensku í þessu verkefni. 

● Í glærupakkanum eru myndir af íslenskum dæmum um rasisma sem finna má á 

samfélagsmiðlum. Meta þarf hverju sinni hvort viðeigandi sé að sýna þau dæmi með tilliti 

til nemenda bekkjarins. Erfitt getur verið fyrir nemendur sem tilheyra þeim hópi sem um 

ræðir að sjá þessar athugasemdir. 

Bekkjarskipulag 

● Hópverkefni (3-4 saman) 

Kennsluaðferðir 

Stýrð samræða (umræðu- og spurnaraðferðir) og smáfyrirlestur (útlistunarkennsla). 

1. Kennari skiptir nemendum í 3-4 manna hópa. 

2. Kennarinn sýnir nemendum myndbönd af ungu fólki tala um hvað fylgir því að vera hvítur 

einstaklingur.  

3. Nemendur sjá myndbandið með Connor á „Whiteness and I“. 

4. Nemendur fá um 10 mínútur til að ræða 5 spurningar innan hópsins (spurningarnar eru í 

glærupakkanum). 

5. Hver hópur velur einn fulltrúa til að segja frá svörum hópsins. 

● Hvaða forréttindi talar Connor um að hafa vegna þess að hann er hvítur? 

● Ef Connor væri svört eða lituð manneskja, hvernig myndi fólk líta á hann? 

● Af hverju er Connor fyrst núna að átta sig á hversu heppinn hann er að hafa 

næstum því hreina sakaskrá? 

https://www.whitenessproject.org/millennials/connor-24
https://www.whitenessproject.org/millennials/sarah-18
https://www.whitenessproject.org/millennials/leilani-17
https://www.whitenessproject.org/millennials/makenna-21
https://www.whitenessproject.org/millennials/connor-24
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● Hvað segir það okkur um mikilvægi þess að tala um húðlit innbyrðis og við aðra? 

Hver gæti verið niðurstaðan verið? 

6. Kennarinn fer yfir svörin með nemendum handahófskennt og skrifar punkta upp á töflu. 

7. Ef einhverjir hópar vilja koma fram með auka punkta þá mega þeir það. Hafa ber í huga 

þær reglur um virðingu sem settar voru fyrir. 

8. Næst er horft á myndböndin hjá Sarah, Leilani og Makenna. 

9. Þegar því er lokið, ræðið eftirfarandi spurningar við nemendur: 

● Ákveðið þema „litblindu“ kemur upp í öllum myndböndunum, hvaða þema er 

það? ( þessa spurningu fá nemendur að sjá fyrir áhorfið. 

● Deilið þið þeirri skoðun að litblinda stuðli að sátt á milli fólks af ólíkum uppruna í 

skólastofunni? 

● Hvernig getur þessi litblinda einangrað eða skaðað svarta og litaða nemendur?  

10. Kennarinn útskýrir að loknum umræðum að „litblinda“ feli í sér að einstaklingar telji það 

rétt viðhorf að fullyrða að þeir sjái ekki húðlit fólks. Þess konar viðhorf eyðir sögu, 

menningu og reynslu litaðs og svarts fólks og ýtir undir neikvæðar staðalímyndir litaðs og 

svarts fólks en jákvæðar staðalímyndir hvíts fólks. Með þessu viðhorfi heldur hvítt fólk að 

það sé ekki rasískt, komi að lituðum einstaklingum fordómalaust en geri það í raun og 

veru ekki því það hunsar þeirra ólíku sögu og reynslu. Ef fólk hunsar sögu, menningu og 

reynslu fólks, hvernig er hægt að horfast í augu við þá mismunun sem á sér stað vegna 

kynþáttar og uppruna fólks annars vegar og annarra jaðarsettra hópa hins vegar. 

11. Eftir áhorfið gilda sömu fyrirmæli og áður. Nemendur horfa og kennarinn fer yfir 

spurningarnar eftir 10 mín (ekki heilagur tímarammi). 

12. Einstaklingshugleiðing. Næst er tekinn tími til að hugsa. Nemendur skrifa sem frjálst í 

nokkrar mínútur um eigin reynslu af því að vera hvítur eða vera í kringum hvíta 

einstaklinga. Hvernig getur sú reynsla haft áhrif á það hverrar skoðunar þú hefur á 

viðfangsefni dagsins? Svörum við þessari vangaveltu þarf ekki að svara opinberlega. 

13. Næst eru birtar spurningar um rasisma á Íslandi. Þessum spurningum er svarað saman í 

opnum samræðum. Gott er að minna á virðingarreglurnar. 

14. Sumir hugsa jafnvel að rasismi fyrirfinnst ekki á Íslandi og hafa þær raddir heyrst víða.  

● Getur þú nefnt dæmi um rasisma eða aðra fordóma á Íslandi? 

● Hefur þú orðið vitni af rasisma á Íslandi? 

https://www.whitenessproject.org/millennials/sarah-18
https://www.whitenessproject.org/millennials/leilani-17
https://www.whitenessproject.org/millennials/makenna-21
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● Gerðir þú eitthvað til stoppa þann sem beitti rasískri hegðun? 

15.  Kennarinn lýkur kennslunni og passar að allir fari út í góðu jafnvægi. 

Námsmat 

Dagbók. 
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Verkefni 2 

Þessi hluti er til þess fallinn að sýna nemendum hvað það er í raun ósanngjarnt að dæma 

einstakling út frá því fyrsta sem þú sérð eða heyrir af manneskju. Hver og ein manneskja býr yfir 

margbreytilegum sérkennum sem gerir hana að því sem hún er. Vonin er að nemendur færist 

nær því að hugsa manneskju sem meira en bara fyrstu kynni og reyni eftir fremsta megni að 

forðast ályktanir um manneskju út frá fáeinum sérkennum. Einnig er fjallað ítarlegra um 

forréttindi og farið yfir það hvernig forréttindi eru aðstæðubundin. 

Hæfniviðmið 

Að nemendur geti... 

● útskýrt hvernig sjálfsmynd einstaklinga er margbreytileg í samhengi við sérkenni, 

● gert grein fyrir sinni eigin sjálfmynd í samhengi við sérkenni, 

● útskýrt hvað sérkenni eru í samhengi við forréttindastöðu og/eða jaðarsetningu 

einstaklinga, 

● skýrt með dæmum hvernig forréttindi eru aðstæðubundin, 

● tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu um forréttindi og jaðarsetningu 

einstaklinga, 

● dregið saman áhugaverða punkta úr umræðum bekkjarstofunnar. 

Hluti 1 – Hvað er sjálfsmynd? 

Námsefni og gögn 

● Autt blað eða stílabók. 

Bekkjarskipulag 

● Ekki er sérstök þörf að breyta skipulaginu. 

Kennsluaðferðir 

Stýrð umræða (Umræðu- og spurnaraðferðir). 
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1. Kennarinn biður alla um að hugsa með sér 5 orð sem lýsa þeim sem best. Kennarinn 

getur tekið dæmi eins og : Ég er sískynja karl, ég er faðir, ég er hávaxinn, ég er 

Siglfirðingur og ég er hamingjusamur. 

2. Kennarinn biður þá nemendur um að fækka orðunum niður í 3 orð, staldrar við og 

biður svo nemendur um að fækka niður í 1 orð. Líklegast verður það erfitt fyrir 

nemendur að velja bara eitt orð sem lýsir þeim sem einstaklingi. 

3. Þegar þessu er lokið, lýsir kennarinn aðstæðum þar sem einstaklingur er að hitta ykkur í 

fyrsta skipti og þetta eru einu upplýsingarnar sem hann fær. 

● Eru 5 orð nógu miklar upplýsingar fyrir manneskju til að þekkja ykkur sem 

manneskju? 

● En 3 orð? 

● Hvað þá 1 orð? 

4. Svarið ætti að vera nei. Þá bendir kennarinn á þann punkt að sama hvaða hópi þú 

tilheyrir, hvort þú tilheyrir jaðarsettum hópi eða forréttindahópi, þá getur ókunnugur 

einstaklingur ómögulega vitað hvernig einstaklingur þú ert og hvernig þú hefur upplifað 

lífið út frá því sem hann sér. Því ættu allir að reyna forðast það eftir bestu getu að draga 

ályktanir út frá þeim nokkru sérkennum sem eru á borðinu. 

Námsmat 

Dagbókin  

Hluti 2 – Mín sérkenni 

Námsefni og gögn 

● Glærupakki 

● Vinnublað með flokkum sérkenna 

● Stílabók 

Bekkjarskipulag 

● Einstaklingsverkefni og bekkjarumræður. 

Kennsluaðferðir 

Töflukennsla (Þulunám og þjálfunaræfingar) og Stýrð umræða (Umræðu- og spurnaraðferðir) 
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1. Kennarinn biður nemendur um að hugsa um hvernig mismunandi sjálfsmyndir 

einstaklinga getur skapað einsleika og sérstöðu. 

2. Kennarinn lýsir því hvernig sjálfsmynd okkar skapast af fjölbreyttum eiginleikum 

(sérkennum) sem við notum til að flokka eða skilgreina okkur, út frá þeim sem eru í 

kringum okkur. Stundum hugsar fólk um sérkenni sem sýnilega eiginleika manneskju en 

stundum eru okkar sérkenni ósýnileg. 

3. Nemendur fá blað með flokkun sérkenna. 

4. Hver og einn nemandi  á að fylla inn í töfluna með sínum sérkennum, blaðið er hluti af 

námsmatinu. Ef einhver er ekki tilbúin/n/ð að skrá ákveðnar upplýsingar þá má 

sleppa eða skálda þær upplýsingar. 

● Kyneinkenni 

● Kynjavitund 

● Þjóðerni 

● Kynþáttur 

● Trú 

● Félagsleg staða (stétt) 

● Tungumál 

● Hjúskaparstaða 

● Foreldri eða barnlaus 

● Fjölskyldustærð og -samsetning. 

● Kynhneigð 

● Menntun 

● Starfsferill 

5. Nemendur merkja hvaða sérkenni eru sýnileg og hver eru ósýnileg.  

6. Kennarinn rifjar upp efni síðasta verkefnis eins og hvít forréttindi, misrétti gagnvart 

lituðu fólki og „litblindu“. Kennarinn útskýrir að hægt er að öðlast forréttindi eða 

tilheyra jaðarsettum hópum út frá öðrum sérkennum en húðlit. 

7. Kennarinn spyr alla nemendur í einu að eftirfarandi spurningum: 

● Getur einhver nefnt dæmi um forréttindi sem tengjast sérkennunum sem við vorum 

að flokka áðan? 



18 

 

● En getur einhver nefnt jaðarsetta hópa sem verða fyrir mismunun í daglegu líf sem 

tengjast sérkennunum? 

● Eru til einstaklingar sem tilheyra bæði jaðar- og forréttindahópum? 

● Er hægt að njóta forréttinda vegna einhverra ákveðinna sérkenna í einhverjum 

aðstæðum en verða fyrir mismunun á öðrum stað vegna sömu sérkenna? Dæmi: er í 

einhverjum aðstæðum þar sem það hentar mjög vel að vera á unglingsaldri eins og 

þið en það hentar afskaplega illa í öðrum aðstæðum? Hugsið þetta. 

 

Námsmat 

Flokkun sérkenna – Vinnusemi og samstarf (sjá matsblað) 

Dagbókin. 

Hluti 3 – Forréttindi eru aðstæðubundin 

Námsefni og gögn 

● Verkefnablað 

● Grein eftir Ingu Björk Margrétar Bjarnadóttir  

Bekkjarskipulag 

● 2-3 manna hópar 

Kennsluaðferðir 

Einn - fleiri - allir (Hópvinnubrögð) 

1. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að forréttindi eru aðstæðubundin með eftirfarandi 

grein svo nemendur sjái: Tímaritsgrein eftir Ingu Björk. 

2. Kennarinn fer yfir byrjun greinarinnar. Inga Björk Margrétar Bjarnadóttir lýsir því hvernig hún 

sem fötluð samkynhneigð kona nýtur ákveðinna forréttinda. Hún segir frá því þegar ófatlað fólk 

í kringum hana varð orðlaust þegar hún sagðist vera forréttindapési. Hún segir að fólk sjái svo 

oft fyrir sér hvítan miðaldra kall í fínum fötum. Hún nýtur forréttinda vegna þess að hún er hvít, 

hefur stundað nám í háskóla, hún hefur vitsmunalega og félagslega færni og kann á reglur 

samfélagsins. Með þeim forréttindum á hún t.d. auðveldara með að læra á kerfin og finna þann 

https://d.docs.live.net/485ab5a59f135fe5/Documents/Hí/3.%20ár/Aukaönn/Lokaverkefni/LAGFÆRINGARSKJÖL/●%09https:/flora-utgafa.is/5-utgafa/ekki-bidja-mig-ad-vinna-vinnuna-thina/?fbclid=IwAR3HZlSGBsNvZ7MpNy5McVeaGyDgBe2zIHAODcQUcrwxE6PTO80Pn4Xj1FY
https://flora-utgafa.is/5-utgafa/ekki-bidja-mig-ad-vinna-vinnuna-thina/?fbclid=IwAR3HZlSGBsNvZ7MpNy5McVeaGyDgBe2zIHAODcQUcrwxE6PTO80Pn4Xj1FY
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stuðning sem hún þarf og hefur rétt á. Bæði fólk sem býr við jaðarsetningu og forréttindi, á oft 

erfitt með ímynda sér að t.d. fatlað hinsegin fólk njóti forréttinda. Eins og Inga segir þá eigum 

við það til að líta á fólk sem einstaklinga með forréttindi eða ekki. (Inga Björk gefur sig út á það 

að vera með fyrirlestra um fötlunaraktívisma og skólar gætu því ráðið hana til að halda fræðslu). 

3. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að hver og einn á að velta fyrir sér og reyna að 

koma með dæmi um hvernig forréttindi eða jaðarsetning eru aðstæðubundin. Mikilvægt 

er að nemendur deili ekki vangaveltum sínum til annarra á þessum tímapunkti. 

4. Hver nemandi fær verkefnablað (sjá viðhengi) sem á að fylla út og setja að lokum í 

verkefnavasann sinn. 

5. Loks raðar kennarinn nemendum í 2-3 manna hópa. Í hverjum hópi eiga nemendur að 

bera saman niðurstöður sínar og gera það á þann hátt að hinir hóparnir heyri ekki (þá 

eru meiri líkur á fjölbreyttari niðurstöðum). Hver hópmeðlimur skráir sameiginlega 

dæmið á sitt blað. 

6. Nemendur eru síðan fengnir til segja frá sínum dæmum í hópunum. Ekki er nauðsynlegt 

fyrir alla hópa að kynna en gott er að fá sem flest dæmi fyrir fjölbreytni og meiri líkur á 

að nemendur skilji hugtakið. 

 

Námsmat 

Verkefnablað - Vinnusemi og samstarf og greinargerð (sjá matsblað). 

Dagbókin. 
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Verkefni 3 

Samtvinnun er grunninntak þessa verkefnis og eru fyrri verkefni til þess fallin að undirbúa 

nemendur fyrir þennan hluta. Nemendur fá að sjá birtingarmynd samtvinnunar í fjölbreyttu ljósi 

sem og að vinna ítarlega verkefni um hvernig samtvinnun hefur áhrif á einstaklinga í bæði 

nútímanum og í sögunni. Nemendur vinna lokaverkefni kennsluverkefnisins alls í þessum hluta. 

Hæfniviðmið 

Að nemendur geti... 

● útskýrt hvað felst í  hugtakinu samtvinnun (intersectionality), 

● gert grein fyrir því að hver einstaklingur býr yfir mörgum ólíkum sérkennum sem öll hafa 

mismunandi áhrif á lífreynslu og upplifanir hvers einstaklings, 

● fjallað um samtvinnun í sögulegu samhengi, 

● fjallað um réttindabaráttu jaðarsetts hóps í sögulegu samhengi, 

● tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu um forréttindi og jaðarsetningu 

einstaklinga. 

Hluti 1 – Samtvinnun 

Námsefni og gögn 

Myndband af Youtube um samtvinnun.  

Bekkjarskipulag 

Hver nemandi í sínu sæti. 

Kennsluaðferðir 

Smáfyrirlestur (Útlistunarkennsla), Stýrð umræða (Umræðu- og spurnaraðferðir). 

1. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að: Samtvinnun er tæki til að skoða hvernig mörg ólík 

sérkenni hvers og eins einstaklings hefur margfölduð áhrif á líf og upplifanir hans. Reynsla og 

upplifun hvítrar ófatlaðrar konu og reynsla hinsegin fatlaðrar konu sem eru orðnar þreyttar á 

kynjamisrétti er ekki eins. Á meðan hvíta ófatlaða konan hugsar mestmegnis um kynjamisréttið 

sem viðgengst í samfélaginu, þá þarf hinsegin fatlaða konan að öllum líkindum að líða 

https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE&t
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kynjamisrétti, fötlunarfordóma og hinseginfóbíu. Þar af leiðandi er óréttlátt að setja allar konur 

undir sama hatt, rétt eins og það er óréttlátt að setja allt svart eða litað fólk undir sama hatt. 

2. Kennarinn sýnir skýringarmyndband um samtvinnun (e. intersectionality):  

3. Kennarinn myndar samræður með öllum bekknum 

● Eru einhverjar spurningar um samtvinnun og /eða það sem kom fram í myndbandinu? 

● Nú þegar þið hafið horft á þetta myndband, getið þið greint frá eigin forréttindum 

eða jaðarsetningu vegna sérkenna ykkar? 

● Finnst ykkur þið skilja sjálfvitund ykkar betur eftir þessa vinnu okkar í síðustu tímum? 

4. Kennarinn lýkur samræðunum og kynnir inn lokaverkefnið. 

 

Námsmat 

Dagbókin. 

Hluti 2 – Samtvinnun hópaverkefni 

Námsefni og gögn 

Verkefnalýsing (viðhengi) 

#RaceForward myndbandaserían á Youtube. 

Bekkjarskipulag 

Hópar 3-4 saman. 

Kennsluaðferðir 

Hópverkefni (Hópvinnubrögð) og Efnis- heimildakönnun (leitaraðferðir). 

1. Kennarinn segir frá því að eftirfarandi sería er frá Race Forward samtökunum sem 

berjast fyrir jafnrétti kynþáttajafnrétti. Í þessari seríu eru 8 ólíkir einstaklingar að tala um 

samtvinnun og hvernig kynþáttur þeirra og önnur sérkenni tvinnast saman og hafa bæði 

persónuleg og kerfisleg áhrif á líf þeirra. 

2. Kennarinn sýnir eitt myndband úr seríunni. 

https://www.youtube.com/watch?v=w6dnj2IyYjE&t
https://www.youtube.com/watch?v=4o-qnznd10Y&list=PL4ruTyc9FHOVwmxdmpsQkGFLaqBNlTkaz
https://www.youtube.com/watch?v=4o-qnznd10Y&list=PL4ruTyc9FHOVwmxdmpsQkGFLaqBNlTkaz
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3. Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að hann mun skipta bekknum upp í hópa og að hver 

hópur eigi að skrifa greinagerð um einn af þessum 8 einstaklingum (dregið verður um 

það hver skrifar um hvaða einstakling). 

4. Í greinagerðinni eiga eftirfarandi atriði að koma fram: 

● Í myndbandinu kemur fram hvaða jaðarsettu hópum 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. 

● Hver hópur á að fjalla um hvern jaðarsetta hóp 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? 

d) Tilheyra þeir einstaklingar öðrum forréttinda og/eða jaðarsettum hópum. 

5. Hver hópur á að halda kynningu fyrir samnemendur þar sem megininntak 

greinagerðarinnar kemur fram og aðrir þættir (sjá matsblað). 

6. Hver hópur má velja hver útfærsla kynningarinnar er en hópurinn þarf að ráðfæra sína 

hugmynd við kennarann fyrst. 

Námsmat 

Greinargerð (sjá matsblað). 

Kynning (sjá matsblað). 

Dagbók (sjá matsblað). 
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