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Annadís Gréta Rudólfsdóttir – 10.000.000 kr. 

„Börn á tímum kynlífsvæðingar og stafrænnar tækni: Rannsókn og aðgerðir“ 

Markmið þessa verkefnis er tvíþætt. Annars vegar felst það í rannsókn á kynjaðri menningu í leik-, grunn- 
og gagnfræðaskólum (5-9 ára og 12-15 ára) og á netinu (12-15 ára). Þar verða skoðuð þau tækifæri og 
takmarkanir sem börnum og unglingum eru sett við að birta og móta kyngervi sitt. Hins vegar að hanna 
gagnvirka heimasíðu fyrir börn og kennara, sem veitir uppbyggilega leiðsögn til að takast á við málefni sem 
börnin sjálf telja brýn og snerta kynjuð samskipti og kynjaðan reynsluheim þeirra. Rannsóknin gengur út 
frá þeim forsendum að börn séu virk í að skilgreina og skapa kyngervi sitt. Jafnframt er gert ráð fyrir því að 
kyngervi taki mið af þroska barna og félagslegri stöðu þeirra.  

 

Akureyrar Akademían – 3.317.460 kr.  

„Konur upp á dekk!“ 

Akureyrarakademían, Jafnréttisstofa, Starfsgreinasamband Íslands og JCI Sproti munu setja saman 
námskeiðið „Konur upp á dekk!“ fyrir konur í verkalýðshreyfingunni. Markmiðið er að hvetja konur til 
aukinnar þátttöku í starfsemi verkalýðshreyfingarinnar og auka þar með kynjajafnrétti. Námskeiðið verður 
opið öllum konum sem eru félagar í aðildarfélögum Starfsgreinasambandsins og í starfsmannafélögum 
sveitarfélaganna, þeim að kostnaðarlausu. Námskeiðin verða haldin á sex stöðum á landinu; Akureyri, 
Borgarnesi, Egilsstöðum, Ísafirði, Reykjavík og Selfossi.  

 

Arnhildur Gréta Ólafsdóttir – 9.000.000 kr. 

„Full Steam Ahead“ 

The project is a documentary film to raise awareness and campaign for gender equality in STEM, focusing 
on the geothermal sector. It’s an industry that is growing and attracting women engineers who are 
interested in environmentally sustainable energy. The film will feature different generations of women; 
some are pioneers who have broken the gender barrier in the workplace while others have just been 
recruited for the job. Some are just beginning their science and engineering studies. Many women are 
working in the direct use aspect, giving back energy and economy to women and girls in rural or isolated 
communities. By showing and telling the experiences that these women have endured in different eras 
within the geothermal industry, we will be able to ensure that their voices will be heard outside the walls 
of the companyies and faculties. 

 

Brynja Elísabeth Halldórsdóttir – 1.370.000 kr. 

„Immigrant women‘s experiences of EDV and IPV (IWEV): A baseline exploration“ 

The primary goals of this research are to map the prevalence of work-place harassment and violence (EBV) 
and intimate partner violence (IPV) and develop tools for key stakeholders to assist victims. While these 
two aspects of violence against women are significantly different, the stories shared indicate that both are 
prevalent in Iceland. In order to address these issues, a baseline understanding of the phenomenon is 



needed. The aim of this research is to develop a baseline understanding of and illuminate EBV and IPV 
against immigrant women in Iceland and to develop and provide resource materials. This analysis will be 
built on an online survey in several languages, anonymous narratives, and interviews with immigrant 
women and key stakeholders who provide services for women. 

 

Drífa Jónasdóttir – 2.000.000 kr. 

„Umfang, eðli og kostnaður vegna heimilisofbeldis – lögregla, dómstólar og velferðarsvið 
Reykjavíkurborgar“ 

Markmiðið er að rannsaka umfang, eðli og kostnað, sem hlýst af þegar karlmenn beita konur 
heimilisofbeldi. Heildstætt mat á umfangi, eðli og kostnaði vegna heimilisofbeldis karla í garð kvenna hefur 
enn ekki verið unnið hér á landi og rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á þá þætti. Niðurstöður 
rannsóknarinnar koma til með að hafa mikið og breitt vísindalegt gildi. Niðurstöðurnar munu efla 
vísindaumhverfi á sviði heimilisofbeldis, auk þess skapa þær betri grundvöll til markvissari og upplýstari 
ákvarðanatöku stjórnvalda og fagaðila í tengslum við heimilisofbeldi. Vonast er til að niðurstöður 
rannsóknarinnar verði hagnýttar í vinnu við að sporna gegn heimilisofbeldi og þar með við að jafna hlut 
kynjanna.  

 

Erla Doris Halldórsdóttir – 5.000.000 kr.  

„Hví eru karlmenn ekki ljósmæður á Íslandi?“ 

Í rannsókninni verður gerður samanburður á greinum sem birtust í tímariti Ljósmæðrafélags Íslands, 
Ljósmæðrablaðinu annars vegar, frá því að það kom fyrst úr árið 1922 og fram til 2018 og hins vegar hinu 
norska tímariti, Tidskrift for jordmor  á sama tímabili, til að meta hvort karlmenn hafi verið útilokaðir frá 
ljósmæðrastarfinu með þöggun. Einnig verður önnur umfjöllun um karla sem ljósmæður á Íslandi á öðrum 
vettvangi rýnd með það að markmiði að greina hvort þeir fái rými í opinberri umræðu. Enn fremur verður 
tekið viðtal við ljósföður í Noregi, Jan Bakke, sem fyrstur karla lauk ljósmæðraprófi frá ljósmæðraskóla í 
Björgvin í Noregi árið 1977. Hann verður m.a. spurður um hvernig honum var tekið í starfi ljósmóður af 
hálfu starfsfólks og fæðandi kvenna. Rannsóknin verður unnin út frá kynjasögulegri aðferðarfræði eins og 
hún hefur þróast á undanförnum árum. 

 

Erla Hlín Hjálmarsdóttir – 4.200.000 kr. 

„Réttindabarátta fatlaðra kvenna í Úganda“ 

Verkefnið felur í sér að tveimur nemendum sem vinna að bættum réttindum og réttindabaráttu fatlaðra 
kvenna í Úganda, er gefinn kostur á að stunda diplómanám í alþjóðlegum jafnréttisfræðum við 
Jafnréttisskólann á vorönn 2019. Nemarnir leggja áherslu á réttindabaráttu fatlaðra kvenna í hagnýtum 
lokaverkefnum sínum. Meginmarkmið verkefnis er að nemendur vinni að  hagnýtum verkefnum sem bæti 
stöðu fatlaðra í Úganda. Verkefnið byggir á prófaðri aðferðafræði en yfir 100 nemendur hafa lokið hagnýtu 
námi við Jafnréttisskólann og vinna nú að jafnréttismálum í sínum heimalöndum.  

 

 

 

 



Freyja Vilborg Þórarinsdóttir – 3.000.000 kr.  

„Kynjavísitölur á markaði“ 

Megintilgangur verkefnisins er að þróa og móta mælistiku á jafnrétti meðal skráðra félaga á íslenskum 
markaði, þannig að betur sé hægt að greina þróun jafnréttismála, bæði í samhengi við stöðu efnahagsmála 
og rekstrarumhverfi fyrirtækjanna, með það að markmiði að efla jafnrétti kynjanna innan skráðra félaga á 
íslenskum markaði og alþjóðavísu. Mótuð verður  vísitala (e. Index), sem sýni stöðu kynjajafnréttis á 
íslenskum markaði. Vísitalan verður uppfærð með reglubundnum hætti og birt opinberlega ásamt 
skýringum á stöðunni hverju sinni. Verkefnið lýtur nánar tiltekið að því að tryggja eftirlit með þróun 
kynjahlutfalla í áhrifastöðum hjá skráðum félögum á markaði og þeim breytum sem taldar eru mikilvægar 
við að skilgreina jafnrétti innan fyrirtækja og hafa vægi í vísitölunni. 

 

Giti Chandra – 4.000.461 kr.  

„#Ég líka. Fyrirlestraröð og útgáfa“ 

Verkefnið skiptist í þrjá verkþætti: (i) skipulagningu fyrirlestraraðar um #églíka/#metoo byltinguna á 
Íslandi; (ii) útgáfu greinasafns á íslensku í ritröð Fléttna; (iii) útgáfu greinasafns á ensku um efnið hjá 
alþjóðlegu forlagi. Verkefnið hvetur til rannsókna og þekkingarsköpunar um kynferðislega áreitni og 
ofbeldi og varpar ljósi á stöðu kynjanna í íslensku samfélagi og vinnur þannig  gegn kynbundnu ofbeldi og 
heimilisofbeldi. Í verkefninu felst einnig kynning á íslensku jafnréttisstarfi og íslenskum lausnum erlendis 
þar sem útgáfa bókar á ensku er fyrirhuguð.  

 

Gréta Bergrún Jóhannesdóttir – 5.000.000 kr. 

„Áhrif nærsamfélagsins á búsetu ungra kvenna í íslenskum sjávarbyggðum“ 

Markmiðið er að rannsaka samfélagslega stöðu og búferlaflutninga ungra kvenna í íslenskum 
sjávarbyggðum. Staða þeirra verður greind á grundvelli opinberra gagna og spurningakannana og verða 
áhrif sögulegra, efnahagslegra og félagslegra breytinga kortlögð á landsvísu með sérstakri áhersla á 
menningu og valdauppbyggingu samfélaganna sjálfra. Í rannsókninni verður dregin upp mynd af 
reynsluheimi aðfluttra kvenna af íslenskum og erlendum uppruna og innfæddra kvenna sem þar bjuggu, 
fóru en sneru aftur eða fluttu á brott fyrir fullt og allt.  

 

Haukur Arnþórsson – 1.000.000 kr. 

„Staða kvenna á Alþingi 1991-2016“ 

Markmið verkefnisins er að kortleggja stöðu kvenna á Alþingi og skapa þar með nýja þekkingu á sérstöðu 
þingkvenna og hvað einkenni störf þeirra. Með þessu verkefni er leitast við að  styrkja stöðu kvenna í 
stjórnmálum og auðvelda Alþingi að stuðla að kynjajafnrétti í störfum sínum.  Með rannsókninni gefst 
tækifæri til að skoða hvernig staðan á Íslandi rímar við núverandi kenningar í kynjafræði og stjórnmálafræði 
um stjórnmálaþátttöku kvenna og kenningar um starfsemi þjóðþinga. Í fyrsta sinn eru tekin saman 
tölfræðileg gögn um stöðu kynjanna á Alþingi og þau sett í fræðilegt samhengi. 

 

 

 



Hilma Rós Ómarsdóttir – 1.900.000 kr. 

„Kynjamunur í skimun á þunglyndi og kvíða meðal ungs fólks: Réttmætisathugun“ 

Rannsóknin leitast eftir að svara hvort skimunarlistar fyrir kvíða og þunglyndi séu skekktir á þá vegu að 
ungar konur greinast frekar með þessar raskanir en ungir karlmenn þótt raunverulega sé ekki munur á 
þessum hópum. Enn fremur verður kannað hvort einstök atriði eða listarnir í heild valdi því að ungir 
karlmenn greinist síður með þunglyndi og/eða kvíða heldur en ungar konur. Markmið verkefnisins er 
annars vegar að kanna hvort einstök atriði skimunarlista gagnist jafnvel til að mæla kvíða og þunglyndi 
ungra karla og kvenna og ef ekki, þá hins vegar að setja fram tillögur að betra mælitæki. Kvíði og þunglyndi 
eru eitt stærsta lýðheilsuvandamál íslensks samfélags og leggja ríkisstofnanir nú þegar tíma og fjármuni í 
skimun á þessum sálræna vanda. Í verkefninu verða notaðir þunglyndis- og kvíðakvarðar sem nú þegar eru 
nýttir til þess að skima fyrir þessum röskunum svo sem PHQ-9 og GAD-7.  

 

Hulda Rósa Guðnadóttir – 300.000 kr. 

„Þáttaka myndlistarkonu í alþjóðlegum hraðli“ 

Verkefnið snýst um að styðja við baráttu skapandi kvenna á Íslandi til þátttöku á hinum alþjóðlega 
myndlistarmarkaði í Berlín (Kunstlerhaus Bethanien) til jafns við karla. Styrkþega gefst kostur á að taka þátt 
í svokölluðum „hraðli“, hjá stofnun sem nýtir tengslanet og reynslu  til að kynna viðkomandi listakonu. 
Verkefnið vekur athygli á stöðu íslenskra myndlistarkvenna á Íslandi.  

 

Ingólfur Ásgeir Jóhannesson – 3.000.000 kr.  

„Nýliðun karla í kennslu“ 

Meginmarkmið rannsóknarinnar er að rannsaka hvernig nýbrautskráðum kennslukörlum vegnar í 
grunnskólakennslu. Rannsókninni er ætlað að svara tveimur meginspurningum. Annars vegar, hver sé 
reynsla nýbrautskráðra kennslukarla í grunnskólum fyrstu tvö starfsárin og hins vegar að hvaða leyti 
reynsla nýbrautskráðra kennslukarla í grunnskólum sé tengd kyni þeirra og að hvaða leyti ekki. Tekin verða 
viðtöl við tíu nýbrautskráða kennslukarla í grunnskólum og verður unnið úr þeim eftir hefðum eigindlegra 
rannsókna. Kenningar um kyngervi og karlmennsku, rannsóknir um karla í kennslu og rannsóknir og 
kenningar um nýliðun í starfi kennara liggja að baki þessu verkefni. 

 

Katrín Ólafsdóttir – 8.000.000 kr.  

„Ofbeldi í nánum samböndum út frá sjónahorni geranda“ 

Markmið þessa verkefnis er að rannsaka ofbeldi í nánum samböndum út frá sjónarhorni þeirra sem 
ofbeldinu beita. Erlendis hefur heimilisofbeldi/ofbeldi í nánum samböndum mikið verið rannsakað og 
birtist þar ítrekað sterkur kynjavinkill. Gerendur eru í miklum meirihluta karlmenn. Á Íslandi hafa 22% 
kvenna mátt þola ofbeldi í nánu sambandi af hálfu karlkyns maka. Verkefnið miðar  að því að rannsaka 
upplifun gerenda af ofbeldi sem þeir beita maka sinn Verkefnið byggir á tvíþættu aðferðamódeli; annars 
vegar viðtalsrannsókn og hins vegar magnbundinni innihaldsgreiningu (e. quantitative content analysis) og 
krítískri orðræðugreiningu (e. critical discourse analysis). 

 

 



Karolína Hulda Guðmundsdóttir – 400.000 kr. 

„Var jafnræði í uppeldi og menntun 10 systkina frá Vatnshorni á s.hl. 19. aldar?“ 

Markmiðið er að draga fram og varpa ljósi á, hvort jafnræði ríkti í uppeldi og menntun systkinanna frá 
Vatnshorni í Skorradal sem voru: Björn (1856-1951), Jórunn (1857-1889), Eyvindur (1858-1911), Þórunn 
Ástríður (1859-1935), Bóthildur (1861-1865), Hólmfríður (1862-1935), Steinunn (1863-1921), Steindóra 
(1864-1885), Bóthildur (1867-1931) og Bjarni (1869-1941). Verkefnið beinist að uppeldisaðstæðum 
systkina í sveit undir lok 19. aldar, þ.e. áherslum og atlæti sem bjó þau undir fullorðinsárin og varpar ljósi 
á stöðu kynjanna undir lok 19. aldar. 

 

Kristín Björnsdóttir – 3.300.000 kr.  

„Jafnrétti fyrir alla: jafnréttisfræðsla í framhaldsskólum“ 

Meginmarkmið verkefnisins er tvíþætt, annars vegar að efla jafnréttisfræðslu í starfsdeildum 
framhaldsskóla og hins vegar að kynna framhaldsskólanemum, óháð námsbraut, fyrir hugmyndum um 
útvíkkun jafnréttishugtaksins. Verkefnið fellur því undir þróunarverkefni í skólakerfinu þar sem hugmyndir 
fötlunar- og kynjafræða eru samþættar með áherslu á jafnan rétt allra kynja. Tuttugu og þrír 
framhaldsskólar starfrækja starfsbrautir fyrir fatlaða nemendur og nemendur sem ekki geta nýtt sér 
almennt námsframboð og verður þeim boðið upp á jafnréttisfræðslu í formi vinnustofa. Einnig verða 
kennsluáætlanir og námsgögn gerð aðgengileg framhaldsskólakennurum á vef verkefnisins 
(jafnrettifyriralla.is). Þá verður öllum framhaldsskólum á landinu boðið upp á fyrirlestra um útvíkkun 
jafnréttishugtaksins. 

 

Kvennaráðgjöfin – 2.500.000 kr.  

„Opnun þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis“ 

Tilgangur verkefnisins er að opna þjónustumiðstöðvar fyrir þolendur ofbeldis á Akureyri 2018. Ætlunin 
er að opna sambærilega miðstöð og Bjarkarhlíð í Reykjavík, sem tók til starfa þann 1. febrúar 2017. 
Þjónustumiðstöðin verður útbúin þannig að öll þjónusta fyrir þolendur kynferðisofbeldis, ofbeldis í 
nánum samböndum eða eru brotaþolar í mannsalsmálum og/eða vændi verði á einum stað sem 
auðveldar þolendum að leita sér aðstoðar. Þjónustan mun miða að því að þjónusta bæði karla og 
konur. Á miðstöðinni mun vera þverfaglegt teymi sem veitir brotaþolum þá þjónustu sem þeir þurfa. 
Kvennaráðgjöfin mun sinna lögfræði- og félagsráðgjöf í þjónustumiðstöðinni.  

 

María Rún Bjarnadóttir – 3.000.000 kr. 

„Takmarkar internetið mannréttindavernd?“ 

Megintilgangur rannsóknarinnar er að kanna hvort hið landamæralausa eðli internetsins hafi hamlandi 
áhrif á mannréttindavernd ríkja sem bundin eru af Mannréttindasáttmála Evrópu, þegar reynir á 
athafnaskyldu ríkja til þess að tryggja réttindi á borð við friðhelgi einkalífs og persónuvernd á netinu. Í 
rannsókninni er sérstaklega fjallað um álitaefnið í samhengi við birtingu viðkvæms efnis sem einstaklingar 
hafa ekki samþykkt að verði gert aðgengilegt öðrum, og þá sérstaklega um efni sem vísað hefur verið til 
sem hrelliklám. Leitast er við að svara spurningum um hvort athafnaskyldur ríkja til þess að vernda 
mannréttindi breytist í takti við tækniþróun og hvort  að sjónarmið um fullveldi og hefðbundin landamæri 



ríkja séu í raun farin að ganga framar mannréttindavernd í ljósi þess að internetið lýtur ekki sömu 
landamærum og ríki.  

 

Maj Britt Hjördís Briem – 1.500.000 kr. 

„Jafnlaunaregla íslensks réttar“ 

Meginmarkmið verkefnisins er að gefa greinargóða mynd af lagaákvæðum íslensks réttar sem tryggja eiga 
launajafnrétti á íslenskum vinnumarkaði. Til þess að ná því markmiði verða ákvæðin skoðuð með hliðsjón 
af túlkun innlendra og erlendra úrskurðaraðila á inntaki þeirra. Að lokinni slíkri greiningu getur höfundur 
tekið afstöðu til þess hvort þeim sé beitt með réttum hætti í íslenskum rétti, til samræmis við alþjóðlegar 
skuldbindingar og samræmda EES-túlkun. 

 

Markus Hermann Meckl – 3.044.170 kr.  

„KvennaVinna: Creating deserving labour opportunities for immigrant women“ 

KvennaVinna is an action research project and an innovative model developed to address this challenge 
and enhance immigrant women‘s employment opportunities. The general objective of the project is to 
provide better and more suitable employment to immigrant women by offering support, training and 
mentorship programs in the workplace; to identify best practices and develop practical approaches that 
employers and companies can implement; and to develop the individual potential of women.  

 

Rebekka Sigrún D Lynch – 6.000.000 kr. 

„Ofbeldi gegn konum: þáttur lífeðlislegra ferla í heilsufari þolenda til langframa“ 

Meginmarkmið verkefnisins er að bæta skilning á afleiðingum ofbeldis og því lífeðlisfræðilega ferli sem 
ofbeldi veldur hjá þolandanum. Verkefnið er nú þegar hafið með því að meta tíðni ofbeldis gegn konum á 
Íslandi og áhættu þeirra á algengum geðrænum kvillum annars vegar og hjarta- og æðasjúkdómum hins 
vegar. Tvö sértæk markmið eru sett fram í verkefninu þ.e.  að kortleggja áhættuþætti hjarta- og 
æðasjúkdóma hjá konum, m.a. offitu, háþrýsting, blóðfituröskun og sykursýki, annars vegar hjá konum 
sem hafa verið beittar ofbeldi og hins vegar þeim sem hafa ekki verið beittar ofbeldi. Skoðað verður hvort 
þunglyndi og kvíði hafi áhrif á þetta samband (e. effect-modification).  

 

Sigríður Matthíasdóttir – 3.000.000 kr. 

„Rannsókn á ævi Pálínu og Pálínu. Ævisaga tveggja kvenna“ 

Markmið verkefnisins er að rita ævisögu fyrir almenning um líf tveggja kvenna, Pálínu S. Guðmundsdóttur 
Ísfeld (1864-1935) og barnabarns hennar Pálínu Kr. Þorbjörnsdóttur Waage (1926-2005). Enn fremur er 
markmiðið að rita fræðilega grein um efnið. Pálína eldri og yngri voru báðar verslunarkonur á Seyðisfirði 
um áratugaskeið og ráku þar verslun er nefndist Verslun E.J. Waage. Verkefnið fjallar um þætti í sögu 
íslenskra kvenna sem til þessa hafa lítið verið rannsakaðir þrátt fyrir að hafa augljóslega mikla þýðingu, en 
meirihluti íslenskra vesturfara var konur, öfugt við það sem gerðist í nágrannalöndunum, og stór hluti 
þeirra ógiftur. Samt sem áður hafa rannsóknir á þeim verið takmarkaðar bæði innan sagnfræði og annarra 
fræðigreina. 

 



Sigrún Sigurðardóttir –  2.760.000 kr. 

„Understanding culture, help seeking and healing after Gender Based Violence“ 

This project addresses the phenomena by investigating behavioral, emotional, and cognitive effects of 
trauma and help seeking after Gender Based Violence (GBV). This overall project compares and contrasts 
social and cultural barriers and facilitators of help seeking in our country partners. Further, the project 
examines The therapeutic impact of the Clinical Ethnographic Narrative Interview (CENI) as an intervention 
to reduce symptoms, increase use of social support, and promote post-traumatic growth, perception of 
need, and help seeking behavior for women who have experienced GBV. This project is part of a larger 
established international consortium that is examining GBV help seeking (Ireland, Italy, Japan, Brazil, 
Romania, Greece and the US). 

 

Sigrún Stefánsdóttir – 1.500.000 kr. 

„Heimilisofbeldi – birtingarmyndir þess og hvað er til ráða?“ 

Tilgangur verkefnisins er að draga fram í dagsljósið birtingarmyndir heimilisofbeldis á Íslandi með viðtölum 
við þolendur þess og fellur verkefnið vel inn í þá umræðu sem nú er í gangi, m.a. #metoo umræðan. Mikil 
hula hefur verið yfir þessari tegund ofbeldis og þolendur þess oft litið á það sem persónulega skömm að 
lifa við heimilsofbeldi. Reynslusögur þolenda heimilisofbeldis verða birtar í bók sem er m.a. ætlað að sýna 
fram á að heimilisofbeldi fer ekki eftir stéttum, menntun eða efnahag eins og oft er haldið fram í 
umræðunni um ofbeldi að þessu tagi.  

 

UMF Fjölnir skákdeild – 500.000 kr. 

„Sterkar skákkonur“ 

Markmiðið með verkefninu er að hvetja stúlkur enn frekar til skákiðkunar og þá með áherslu á yngstu 
grunnskólanemendurna. Skákíþróttin er jaðaríþrótt sem nýtur mikillar virðingar á Íslandi. Í engu öðru landi 
eru stórmeistarar fleiri hlutfallslega en hér á landi og hefur Ísland náð góðum árangri á alþjóðlegum 
landsmótum. Íslenskar skákkonur hafa oftast unnið Norðurlandmót kvenna nú síðast vann Lenka 
Ptasnikova eini íslenski stórmeistari kvenna mótið. Eins og í öðrum íþróttum þarf að hlúa vel að konum og 
stúlkum sem eiga það til að detta út fyrr eða fyrirvaralaust miðað við drengi eða karlmenn. 

 

Vaka Vésteinsdóttir – 2.000.000 kr. 

„Kynbundin skekkja í frammistöðumati: Kennslumat háskólakennara“ 

Markmið þessa verkefnis er margþætt og felur í sér eftirfarandi þætti: a) að hanna mælingu á kennslumati 
sem leggja má fyrir á ólíkum tungumálum (sem prófuð verður á tveimur tungumálum í þessari rannsókn 
en auðveldlega má fjölga tungumálum í framhaldsrannsóknum), b) að meta hvort kynbundin skekkja er í 
mati íslenskra nemenda á kennslu, c) að bera saman mat íslenskra og þýskra nemenda á kennslu eftir því 
hvort kennari er karl eða kona, d) að bera saman mat á kennslu eftir kyni kennara og því hvort kennsluefnið 
tengist raunvísindum eða félagsvísindum þar sem gjarnan er litið á raunvísindi frekar en félagsvísindi sem 
viðfangsefni karla og öfugt og e) meta hvort nemendur láti í ljós ólík viðhorf til kynjanna eða hvort ætla 
megi að ef munur finnst á mati á körlum og konum þá sé hann tilkominn vegna þátta sem nemendur gera 
sér ekki grein fyrir. 

 



W.O.M.E.N. in Iceland Samtök kvenna af erlendum uppruna á Íslandi – 1.500.000 kr. 

„#metoo á landsbyggðinni“ 

Tilgangur þessa verkefnis er þríþættur. Í fyrsta lagi  að fræða konur af erlendum uppruna um þjónustu og 
réttindi þeirra sem er fyrir hendi á landsvísu, í öðru lagi að koma saman ólíkum aðilum þvert á fagsvið til 
þess að hvetja þá áfram í að bæta þjónusta við innflytjendur og í þriðja og síðasta lagi að búa til vettvang 
sem skapar mikilvægt tengslanet fyrir konur af erlendum uppruna á landsvísu. Í kjölfar frásagna um #metoo 
er mikilvægt að lögð sé áhersla á fræðslu varðandi kynferðislega áreitni og ofbeldi ásamt 
kynþáttfordómum og mismunun. 

 


