
HVÍT FORRÉTTINDI



VERKEFNI

• 3 manna umræðuhópar

• Myndband: upplifun og skoðanir 
ungs fólks af hvítum forréttindum

• Spurningar út frá myndböndunum

• Skrifið niður svörin ykkar í hópunum 
til að styðja við í umræðunum

• Einstaklingshugleiðing



CONNOR 24 
ÁRA
http://www.whitenessproject

.org/millennials/connor-24

http://www.whitenessproject.org/millennials/connor-24


UMRÆÐUR

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

1

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

2

Afhverju er Connor 
fyrst núna að átta sig 
á hversu heppinn 
hann er að hafa 
næstum því hreina 
sakaskrá?

3

Hvað segir það okkur 
um mikilvægi þess 
að tala um húðlit 
innbyrðis og við aðra? 
Hver gæti verið 
niðurstaðan verið?

4



HAFIÐ Í 
HUGA

Hafið eftirfarandi 
spurningu í huga þegar 
horft er á næstu þrjú 
myndbönd: 

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



SARAH 18 
ÁRA
https://www.whitenessproje

ct.org/millennials/sarah-18

https://www.whitenessproject.org/millennials/sarah-18


LEILANI 17 
ÁRA
https://www.whitenessproje

ct.org/millennials/leilani-17

https://www.whitenessproject.org/millennials/leilani-17


MAKENNA 
21 ÁRS
https://www.whitenessproje

ct.org/millennials/makenna-

21

https://www.whitenessproject.org/millennials/makenna-21


UMRÆÐUR

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

1

Deilið þið þeirri skoðun 
að „litblinda“ stuðli að 
sátt á milli kynþátta í 
skólastofunni?

2

Hvernig getur þessi 
„litblinda“ einangrað 
eða skaðað litaða 
nemendur?

3



„LITBLINDA“

Hvað er „litblinda“?



EINSTAKLINGSHUGLEIÐING

Skrifið frjálst í nokkrar 
mínútur um eigin reynslu 
af því að vera hvítur eða 
vera í kringum hvíta 
einstaklinga.

1

Hvernig getur sú reynsla 
haft áhrif á það hverrar 
skoðunar þú hefur á 
hvítum forréttindum?

2

Svörin við þessari 
vangaveltu þarf ekki að 
svara opinberlega. En það 
má vera í dagbókinni 
ykkar.

3



RASISMI Á 
ÍSLANDI

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

Hefur þú orðið 
vitni af rasisma á 
Íslandi?

Gerðir þú eitthvað 
til stoppa þann 
sem beitti rasískri 
hegðun?
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