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Ágrip 

Samskipti meðal barna og unglinga voru í brennidepli hjá þeim 16 manna 

nemendahópi sem valdi að vinna að skapandi hópverkefni sem sínu lokaverkefni til 

B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum vorið 2014. Hópurinn skiptist niður í smærri 

hópa þar sem viðfangsefnið var annars vegar neteinelti og hins vegar samskipti 

bekkjarfélaga á yngsta stigi grunnskóla. Afraksturinn er fræðslumynd um neteinelti, 

kennsluefni um samskipti í formi brúðuleikhúss um Von og Trausta sem og vefsíður 

með fjölbreyttu efni fyrir foreldra, kennara, börn og unglinga. Hvoru verkefni fylgir 

skýrsla þar sem lýst er fræðagrunni og hvernig skapað var út frá honum. Skapandi 

hópverkefni er aðgengilegt á vefnum á http://skrif.hi.is/skapandihopverkefnibed/. 

Hópurinn sem vann að kennsluefni í formi brúðuleikhúss lagði upp með að skoða 

samskipti bekkjarfélaga á yngsta stigi grunnskóla. Tekin voru fyrir málefni sem upp geta 

komið í daglegu lífi barna. Unnir voru fimm þættir af brúðuleikhúsinu Von og Trausti og 

vefsíða sett upp. Þar er hægt að nálgast þættina, kennsluleiðbeiningar og annað efni 

sem tengist verkefninu. Efninu er ætlað að vera kveikja að umræðum sem leiða til 

góðra samskipta nemanda á yngsta stigi. Vefsíða hópsins er: 

http://skrif.hi.is/vonogtrausti. 

 

http://skrif.hi.is/skapandihopverkefnibed/
http://skrif.hi.is/vonogtrausti
http://skrif.hi.is/vonogtrausti
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Formáli 

 
Verkefni þetta er lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræðum við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands vorið 2014.  Í ár var boðið uppá þann 

möguleika í annað sinn að gera skapandi hópverkefni. Leiðbeinendurnir voru þeir sömu 

og í fyrra skipti eða þær Guðbjörg Pálsdóttir, Kristín Jónsdóttir og Kristín Á. Ólafsdóttir. 

Höfundar þessa verkefnis koma af ýmsum kjörsviðum innan Kennaradeildar. Tvær eru 

af kjörsviðinu kennsla ungra barna, tvær af myndmenntarkjörsviði og ein af 

textílkjörsviði. Við sjáum fyrir okkur að brúðuleikhúsið muni nýtast okkur öllum í 

framtíðarkennslu. 

Við viljum þakka leiðbeinendum okkar fyrir góða hjálp og trú á því sem við höfum 

verið að gera. Einnig viljum við þakka Helgu Arnalds fyrir ómetanlega hjálp, mikinn 

stuðning og góðar ráðleggingar varðandi brúðuleikhús. Gunnhildi Óskarsdóttur viljum 

við þakka fyrir að lána okkur brúðurnar því án þeirra hefði þetta ekki verið hægt. Birgir 

Sigurjón Birgisson og Hjalti Freyr Ragnarsson fá einnig bestu þakkir fyrir lagstefið sem 

þeir sömdu sérstaklega fyrir okkur. 

Lokaverkefni þetta er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) 

og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við höfum sótt til 

annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða öðrum hætti en 

berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfestum við með 

undirskrift okkar. 

Reykjavík,  7. maí 2014 

 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 
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1 Inngangur 

Einelti er vágestur sem allt of margir nemendur hafa orðið fyrir á skólagöngu sinni. Víða í 

skólum er einelti tekið föstum tökum og eru dæmi um að nemendum sé kennd æskileg 

hegðun og samskipti með skýrum skóla- og bekkjareglum. Nemendur venjast því að ræða 

þau mál sem upp geta komið í bekknum og öðlast skilning á því hvernig hægt er að bæta 

samskipti sín á milli. Það er von okkar sem unnum þetta verkefni að minnka megi líkur á 

einelti með því að tryggja góð og jákvæð samskipti meðal bekkjarfélaga frá upphafi 

skólagöngu. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna hvernig má stuðla að góðum 

samskiptum í bekk á yngsta stigi? Markmið hópsins var frá upphafi að vinna hagnýtt efni 

sem myndi gagnast í skólastarfi. Verkefnið þróaðist frá því að vera hugmynd að spili, fyrir 

öll stig grunnskóla, yfir í kennsluefni í formi brúðuleikhúss fyrir nemendur á yngsta stigi. 

Brúðuleikhúsið Von og Trausti hefur þann tilgang að kenna nemendum góð samskipti sem 

einkennast af virðingu, samkennd og umhyggju.  

Hugmyndin að brúðuleikhúsinu Von og Trausti kom í kjölfar vettvangsnáms höfunda. 

Þættirnir urðu fimm og fjalla um ýmis mál sem varða nemendur og aðstæður sem geta 

komið upp í þeirra daglega lífi. Persónusköpun þróaðist samhliða túlkun leikenda og gerð 

handrita. Þættirnir eru hugsaðir sem kveikja að umræðum sem kennarinn stýrir eftir 

sýningu hvers þáttar. Á vefsíðunni má finna tillögur að umræðum í formi spurninga fyrir 

kennara og hagnýtar upplýsingar um umræðustjórnun. 
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2 Af hverju brúðuleikhús?  

Upphaflega ætlaði hópurinn að hanna spil sem börn í 1. - 4. bekk læra mikilvæga þætti 

um jákvæð samskipti og hegðun í bekknum til að efla góðan bekkjaranda. Eitthvað 

flæktist það þó fyrir okkur hvernig spilið ætti að vera. Það þurfti að vera skemmtilegt 

og hafa einhverja gulrót svo að nemendur hafi áhuga á að spila spilið. Við fengum 

Helgu Ágústsdóttur í heimsókn en hún er mjög fróð um spil og sögðum henni frá 

hugmyndum okkar. Hún tók vel í þær og var ánægð með að við hyggðumst hanna spil 

því börnum finnst gaman að spila og læra mikið í gegnum það án þess að átta sig á því.  

Tvær úr hópnum eru á kjörsviði kennslu ungra barna og ræddu við vettvangskennara 

sína um hugmyndina að spilinu. Kennararnir gátu ekki séð fyrir sér að það myndi henta 

börnum á yngsta stigi. Í kjölfarið fóru þær í verslunina Spilavini sem sérhæfir sig í 

spilum fyrir alla fjölskylduna og fengu það viðmót að hugmyndin gengi ekki upp. Kona 

sem rætt var við talaði um að það vantaði alla gulrót í spilið og aldrei myndi ganga að 

spila það með svona stórum hóp nemenda á yngsta stigi.  

Þar sem mikill tími hafði farið í heimildaleit og hugmyndavinnu dró á tímabili úr trú 

okkar á verkefninu. Á þessu stigi ákváðum við að taka þeim ábendingum sem við 

höfðum fengið og finna nýja leið til að vinna að lokamarkmiðum okkar. Okkur varð ljóst 

að við þyrftum að snúa við blaðinu og taka algjörlega nýja stefnu. Í heftinu sköpun er 

sköpunarferlið útskýrt. Það má að mörgu leyti segja að vinnuferli hópsins einkennist af 

þeim þáttum sem þar er lýst. Þar kemur fram að ferlið er ekki ein bein og samfelld 

braut. Mörgum sinnum þarf að  gaumgæfa, líta gangrýnum augum á eigin verk, gera 

tilraunir, yfirstíga hindranir og tengja saman óvænta hluti áður en verkið er fullgert 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

 Á vettvangstímabilinu sáu tvær úr hópnum sem eru á kjörsviðinu kennsla ungra 

barna brúðuleihúsið Krakkarnir í hverfinu sem öllum nemendum í 2. bekk er boðið upp 

á. Þær fylgdust með sýningunni og viðbrögðum nemenda og heilluðust af forminu sem 

notað var til að koma boðskap og fræðslu til nemendanna. Í kjölfarið kom upp sú 

hugmynd að breyta lokaafurð verkefnis okkar í brúðuleikhús með það að markmiði að 

stuðla að góðum samskiptum í bekk á yngsta stigi. Vegna þess hve greinilegt var að 

brúðurnar náðu til barnanna kom sú hugmynd að vinna myndbandsþætti með 

brúðuleik. Hugmynd samtakanna Blátt áfram að brúðuleikhúsi var fengin frá 

samtökum í Bandaríkjunum sem nefna sig Kids On The Block.  Um er að ræða samtök 

sem sérhæfa sig í að búa til brúður og leikþætti til að ræða við börn um mál sem erfitt 

er að tala um (Blátt áfram, 2013). Vitundarvakning velferðarsviðs sem er á vegum 

Velferðarráðuneytisins hefur tekið við af samtökunum Blátt áfram og sýna nú  
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brúðuleikhúsið Krakkarnir í hverfinu sem forvörn við ofbeldi gegn börnum 

(Velferðarráðuneytið, 2012). 

      Sæbø (2003) segir í bók sinni Drama I barnehagen að börn frá þriggja ára aldri geti 

meðtekið það sem sagt er með leikrænni tjáningu. Þegar þau eru þriggja ára átti þau sig á 

hlutverkum og geta að einhverju leyti sett sig í spor annara. Í brúðuleikhúsinu Von og 

Trausta reynum við að fá börnin til að lifa sig inní þættina og setja sig í spor Von og 

Trausta. Þættirnir voru valdir með tilliti til þeirra áhugasviðs og þess sem þau þekkja.  

Brúður geta einnig verið mjög gagnlegar, notkun leikbrúða er árangursrík leið til að gefa 

sögum líf. Áhersla er sett á hlutverkaleik sem hvetur börn til að setja sig í spor annarra í 

sögum og  ævintýrum (Bernier og O‘ Hara, 2005). Brúðuleikur getur verið liður í því að 

gera kennslustundir fjölbreyttar og liður í því markmiði að vekja áhuga nemenda. Til þess 

að halda við eðlislægri forvitni barnsins og nýta til fulls alla þroskamöguleika þess er 

mikilvægt að hver kennslustund og skóladagur séu fjölbreytileg (Mennta- og 

menningamálaráðuneytið, 2011). Það er þýðingarmikið að hafa fjölbreytni í kennslu til að 

mæta þörfum ólíkra nemanda. Fjölbreytni í náminu getur einnig orðið til þess að námið 

verði bæði skemmtilegra og eftirminnilegra (Ingvar Sigurgeirsson, 2011).  

 Sæbø (2003) bendir  á að það sé hægt að fara ýmsar leiðir með börnum þegar unnið er 

með leikrænni tjáningu t.d. með brúðuleikhúsi, skuggaleikhúsi, einföldum æfingum og 

leikjum. Þegar börn eru vön því að vinna með leikræna tjáningu eykst frjálsi leikur þeirra. Í 

gegnum leikræna tjáningu kynnist kennari nemendum sínum nánar og gerir mikið fyrir 

samskipti nemanda og kennara. Með því að kennari taki þátt í leiknum auðgar kennari 

sjálfsprottna leiki barnanna. Sæbø (2003) telur hlutverk kennarans vera margþætt og að 

hann leggi línurnar út frá leikrænni tjáningu og kennslufræðilegri hugsun. Í því samhengi 

mætti ætla að brúðuleikhúsið Von og Trausti geti nýst sem grundvöllur að frekari vinnu 

með nemendum.  

Brúðuleikhús hefur lengi verið notað til að ná athygli barna. Sem dæmi um það var 

fræðsla í Afganistan sett á laggirnar þar sem brúður voru notaðar til að kenna börnum að 

forðast jarðsprengjusvæði. Í Suður-Afríku var brúða notuð til að kenna unglingum hvernig 

forðast á að smitast af HIV veirunni. Oft er skemmtilegra að horfa og hlusta á líflegar 

brúður heldur en að hlusta á langdregnar aðvaranir fullorðinna (DV, 2002). 

Ingvar Sigurgeirsson bendir á að notkun kennslumyndbanda geti verið öflugur miðill. 

Myndbandsþættir eða hlutar úr þeim henti oft til þess að vekja áhuga nemenda á 

námsefni, til skýringar, yfirlits eða upprifjunar (Ingvar Sigurgeirsson, 2011). Í aðalnámskrá 

er bent á að til þess að halda áhuga nemenda sé mikilvægt fyrir kennarann að veita þeim 

handleiðslu á sem fjölbreyttastan máta og að leik sé gert hátt undir höfði. Þar af leiðandi  
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þurfi námsgögnin að vera fjölbreytt því það eru þau sem gegna því hlutverki að ná  

markmiðum skólastarfsins (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

 

2.1 Brúðuleikhúsið 

Brúðuleikhúsið Von og Trausti eru leikþættir sem fjalla um ýmis mál sem varða 

nemendur og aðstæður sem geta komið upp í þeirra daglega lífi. Lagt var upp með að 

taka fyrir málefni sem reyna á samskiptafærni nemenda. Eftir að hafa reynt að kafa í 

hugarheim barna, bæði út frá eigin reynslu í vettvangsnámi, með viðtölum við kennara 

ungra barna og nemenda í 1. og 2. bekk ásamt annarri heimildaöflun höfum við rekist á 

nokkur viðfangsefni sem við teljum mikilvægt að taka fyrir. Langt ferli ígrundunar og 

heimildaöflunar leiddi til þess að við rákumst á fjölmörg viðfangsefni sem við teljum 

þarft að taka fyrir. Niðurstaðan varð  að taka fyrir fimm viðfangsefni. 

Einn af sex grunnþáttum í núgildandi aðalnámskrá er heilbrigði og velferð. Í riti um 

þann grunnþátt segir að jákvæð samskipti séu lykillinn að vellíðan og árangri. Oftar en 

ekki er líðan afleiðing samskipta en góð samskipti snúast um virðingu, traust og 

samkennd (Margrét Héðinsdóttir, Fanný Gunnarsdóttir og Erla Kristjánsdóttir, 2013). 

Samskipti nemenda innan bekkjar hljóta því að hafa mikil áhrif á líðan hvers og eins. Því 

ættu virðing, traust og samkennd að vera í hávegum höfð allt frá fyrsta skóladegi. Í 

fyrrnefndu riti segir að félagsvitund felist í því að skilja aðra og geta sett sig í þeirra spor 

sem og að í samskiptum endurspeglist ýmis viðhorf og gildi (Margrét Héðinsdóttir ofl., 

2013). Brúðuleikhúsinu er ætlað að efla félagsvitund með því að gefa nemendum 

tækifæri til að spegla sig í upplifunum sögupersónanna og ræða saman í hópi jafningja.  
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3 Von og Trausti 

Brúðuleikhús geta verið ólík að gerð og útliti. Hvort sem um ræðir gerð brúðanna eða 

sviðsmyndarinnar hlýtur hvort tveggja að hafa mikil áhrif á áhorfandann. Strax í upphafi 

sáum við, eftir að hafa tekið stefnubreytingu frá spili yfir í brúðuleikhús, að mikil vinna 

væri fyrir höndum. Í fyrstu vorum við með háleitar hugmyndir um það að vinna brúður og 

sviðsmynd sjálfar frá grunni. Við veltum fyrir okkur mismunandi gerðum brúða allt frá 

einföldum sokkabrúðum yfir í flóknari brúður úr fjölbreyttum  efnum. Samhliða því sem 

við veltum fyrir okkur tæknilegri hlið brúðuleikhússins hófumst við handa við skrif á 

leikþáttum.  

Í fyrstu var leikgerðin afar flókin og við komumst fljótt að raun um það að hún gengi 

ekki upp sem skyldi en hugmyndin var sú að hafa margar sögupersónur og heldur flókna 

sviðsmynd. Stuttu eftir að hugmyndin um brúðuleikhúsið kom upp fengum við að vita af 

brúðum sem við gætum fengið afnot af. Einnig vorum við svo lánsamar að fá fljótt fund 

með Helgu Arnalds en hún er annar umsjónarmaður verkefnisins Krakkarnir í hverfinu. 

Aðstoðin sem við fengum hjá henni reyndist ómetanleg og tekin var sú stefna að notast 

aðeins við tvær brúður og halda leikmyndinni eins einfaldri og hugsast gæti. Þannig 

breyttust áherslur okkar og við einbeittum okkur að innihaldi og gæði handritanna og 

brúðuleikhúsins. 

Að svo stöddu tókum við þá ákvörðun að vinna nokkra leikþætti þar sem tvær 

persónur ræddu saman um ýmis málefni. Uppsetningin skyldi vera þannig að um tvo ólíka 

persónuleika væri að ræða en annar þeirra væri í hlutverki fræðarans sem ræddi við hinn 

um hversdagslegar raunir þeirra. Það freistaði okkar mikið að hafa persónuleikana 

kynlausa til að losa þá undan kynbundnum hlutverkum og samskiptum. Í kjölfarið 

skoðuðum við brúðurnar, persónuleikana sem okkur þóttu birtast í útliti þeirra og það fas 

sem þær buðu upp á í leikrænni tjáningu. Við vorum sammála um það að önnur brúðan 

hefði rólegra yfirbragð og hentaði í hlutverk fræðarans á meðan hin biði upp á meiri 

ærslagang og hvatvísari hegðun.  

Við tók leit að kynlausum nöfnum í formi hugstormana og leit á netinu. Afar erfitt 

reyndist að finna sannfærandi nöfn sem okkur fannst henta en á endanum duttum við 

niður á tvö nöfn sem við töldum eiga vel við í táknrænum skilningi. Fræðarinn sem reynist 

hinni persónunni eins konar stoð og stytta skyldi heita Trausti. Fyrst við vorum komnar út 

á þá braut að hafa nöfnin kynbundin tókum við þá ákvörðun að brúðurnar yrðu ekki af 

sama kyni. Hin persónan fékk því hið mjög svo táknræna nafn Von en með því var ætlunin 

að leggja áherslu á jákvæðni og bjartsýni um betri framtíð. 
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Eftir að hafa komist að þessari niðurstöðu með hlutverk og nöfn persónanna 

veltum við fyrir okkur hvort eða að hvaða leyti kynbundin hlutverk hefðu áhrif á 

boðskap brúðuleikhússins. Því miður virðist sem staðalímyndir kynjanna eigi það til að 

þróast með börnum frá unga aldri. Þar sem markmið verkefnis okkar er að byggja upp 

jákvæð samkipti bekkjarfélaga teljum við að mikilvægt hafi verið að velta þessum 

hlutverkum fyrir okkur. Low (1989) bendir á samhengi milli menningarsamfélagsins og 

þess sem til er ætlast af kynjunum. Færni eins og sjálfsbjargarviðleitni, áræðni og 

hugrekki virðist ósjálfrátt alið upp í strákum. Stelpum er aftur á móti ætlað að vera 

vinnusamari, ábyrgðarfyllri, hógværari og undirgefnari  gagnvart hinu kyninu. 

Kenningar sem þessar gætu tengst því að oft á tíðum eru stelpur álitnar 

samviskusamari og hlýðnari en strákar og á það ekki síst við í skólasamfélaginu. 

Samviskusemin getur birtst í ýmsum myndum en hvað samskipti varðar mætti ætla að 

samkvæmt kynbundnum hlutverkum væri stelpa í hlutverki fræðarans. Því fannst okkur 

þær tilviljanakenndu ákvarðanir sem leiddu til niðurstöðunnar hafa verið skemmtilegur 

umsnúningur á hefðbundnum hlutverkum kynjanna.  
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4  Efni þáttanna 

Við val á efni þáttanna var sjónum beint að málefnum sem koma ítrekað upp í 

skólasamfélaginu, ekki síst hjá yngstu nemendunum. Von segir eldri frænda sínum, 

honum Trausta, frá upplifunum sínum og hann reynir að útskýra og leiðbeina henni um 

hvað sé rétt og rangt. Í fyrsta þættinum er óbein kynning á sögupersónunum og 

frændsystkinunum Von og Trausta þar sem ólíkar fjölskyldugerðir þeirra koma fram. Tveir 

þættir koma inn á einelti, annar þátturinn fjallar um misskilning á hugtakinu en hinn fjallar 

um einelti þar sem útilokun á sér stað. Þá fjallar einn þáttur um klöguskjóðuna þar sem 

spurningar vakna um réttlæti og umhyggju fyrir samnemendum. Að lokum er þáttur sem 

snýr að því þegar einhverjum er ekki boðið í afmæli. Allir þættirnir innihalda grunn að efni 

sem við teljum að geti stuðlað að góðum samskiptum. Til þess að efnið nýtist sem skyldi 

er þó mikilvægt að því sé fylgt eftir með úrvinnnslu kennara og nemenda.  

Í fyrsta þættinum Von og Trausti hjá ömmu og afa kemur fram í samtali þeirra að þau 

búa við ólíkar aðstæður en eiga það sameiginlegt að hittast alltaf hjá ömmu sinni og afa 

eftir skóla. Með dæmi um tvær fjölskyldugerðir er sjónum beint að því að ekki eru allir 

eins og búa ekki við sömu aðstæður. Staðalímynd fjölskyldunnar hefur breyst mikið á 

síðustu áratugum. „Færri kynslóðir eru á heimilum, fleiri einstæðir foreldrar og fleiri 

stjúpfjölskyldur. Samskipti þeirra sem næst standa barninu eru því í mörgum tilfellum 

flóknari en áður fyrr” (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 28).  

Í þættinum ræða Von og Trausti um liðna helgi. Trausti upplifir kærkomna stund með 

föður sínum sem mikið álag vegna þess hve mikil áhersla er lögð á skemmtanagildi 

samverunnar. Von sér þetta hins vegar út frá öðru sjónarhorni. Hún hálf öfundar Trausta 

þar sem fjölskylduaðstæður þeirra eru fremur ólíkar. Með samtalinu átta þau sig betur á 

því að eigin aðstæður hafi sína kosti. Hvort um sig hjálpar hinu að sjá það. Einnig gera þau 

sér grein fyrir því að á hverju máli sé fleiri en ein hlið, bæði jákvætt og neikvætt. Þau velta 

fram og til baka atriðum sem þau sjá sem eftirsóknarverð í lífi hvors annars. Þau koma 

eigin sjónarmiðum á framfæri og reyna að setja sig í spor hins í leiðinni. Sigrún 

Aðalbjarnardóttir (2007) bendir á að grunnur samskiptahæfni okkar sé það að geta 

samhæft mismunandi sjónarmið sem og hæfnin til að setja sig í spor annarra. Sú hæfni 

vísar til skilnings á eigin sjónarmiðum og annarra. Von og Trausti sýna fordæmi með því að 

spegla sig í hvort öðru. Mismunandi dæmi nemenda um ólíka fjölskylduhætti geta þannig 

reynst sem æfing í samskiptahæfni. 

Víða í skólum er tekið á einelti föstum tökum og eru dæmi þess að nemendum sé kennd 

æskileg hegðun og samskipti með skýrum bekkjarreglum. Margar aðferðir hafa verið  



14 

notaðar í skólum landsins til að byggja upp jákvæð samskipti og má þar nefna   

aðferðina uppeldi til ábyrgðar. „Uppeldi til ábyrgðar miðar að því að ýta undir 

ábyrgðarkennd og sjálfstjórn barna og unglinga og þjálfa þau í að ræða um tilfinningar 

og átta sig á þörfum sínum. Vinnuaðferðunum er einnig ætlað að styðja starfsmenn 

skóla við að móta sér skýra stefnu varðandi samskipti og agamál“ (Guðlaug Erla 

Gunnarsdóttir og Magni Hjálmarsson, 2007). Tveir þættir koma inn á einelti, annar 

þátturinn fjallar um misskilning á hugtakinu einelti en hinn fjallar um einelti þar sem 

útilokun á sér stað. Um er að ræða tvö sjónarhorn sem vert er að huga að þegar 

fjallað er um einelti. Oft eiga nemendur erfitt með að átta sig á raunverulegri 

merkingu orðsins. Við þekkjum þess dæmi að í daglegu tali sé hugtakinu einelti slengt 

fram og þá oft í merkingunni að einhver hafi verið að stríða eða hrekkja í einu 

ákveðnu tilviki. Fullorðnir gantast gjarnan með þetta hugtak sem grefur óneitanlega 

undan alvarleika málsins.  

Erfitt getur verið að skilgreina hugtakið einelti og vefjist það fyrir fullorðnum gefur 

að skilja hve erfitt málið getur verið fyrir börn. Birtingarmyndir eineltis eru 

margskonar en í könnun Olweusaráætlunar gegn einelti (Ragnar F. Ólafsson, 2008) er 

spurt hvort viðkomandi þolandi hafði orðið fyrir uppnefni, útskúfun, líkamlegu 

ofbeldi, rógi og lygum, peningastuldi eða eyðileggingu á eignum, ógnunum eða 

kúgun, meiðandi athugasemdum um húðlit eða uppruna og kynferðislegri áreitni. Af 

þessu má sjá hve víðfemt hugtakið einelti er og ef til vill er það einn af þeim þáttum 

sem stuðla að misskilningi, til að mynda meðal ungra barna. Í leikþættinum Einelti 

ræða Von og Trausti hugtakið einelti og að það geti tekið á sig mismunandi 

birtingarmyndir. Von telur sig ekki vera að taka þátt í einelti en gerir sér grein fyrir að 

eitthvað er ekki eins og það á að vera. Í þættinum Von misskilur einelti telur hún sig 

hafa verið lagða í einelti. Hún upplifir höfnun þegar aðstæður fara ekki eftir hennar 

höfði í leik við vinkonur sínar. Trausti útskýrir fyrir Von að hún hafi ekki verið lögð í 

einelti þrátt fyrir þær tilfinningar sem hún upplifði. Sér til rökstuðnings vísar hann í 

fyrra samtal þeirra í leikþættinum Einelti.  

 Í þættinum Klöguskjóða er komið inn á rétt hvers og eins til að segja frá því sem 

honum býr í brjósti þegar hann verður vitni að því að brotið er á annarri manneskju. 

Megin boðskapur þáttarins beinist að virðingu og samkennd sem okkur ber að sýna 

hvert öðru í daglegum samskiptum. Meðal þeirra gilda sem Sigrún Aðalbjarnardóttir 

(2007) leggur sérstaka áherslu á þegar kemur að mannlegum samskiptum eru virðing 

og umhyggja. Sigrún kafar dýpra í hugtakið virðing og vill meina að um sé að ræða 

jafnræðishugtak þar sem borin er virðing fyrir  rétti hvers og eins til að hafa sínar 

persónulegu skoðanir og njóta virðingar í leik og starfi. „Gildi sem lykja um rétt fólks  
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og ábyrgð eru þannig samofin bæði sjálfsvirðingu og virðingu fyrir öðrum. Samkvæmt 

þessari hugsun tengist virðing meðal annars réttlætiskennd einstaklings og samfélags“ 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007, bls. 78). 

Von upplifir tilfinningalega togstreitu milli þess annars vegar að framfylgja 

réttlætiskennd sinni og hins vegar ótta við viðbrögð samnemanda síns vegna þessa. Að 

baki þættinum býr því sú hugsun að hann geti verið umræðugrundvöllur fyrir bekkinn til 

að ræða þær tilfinningar sem upp geta komið við svipaðar aðstæður. Í flestum bekkjum 

er talað um það við nemendur að það sé í lagi að segja frá tilfellum sem geta komið upp. 

Oft hafa nemendur ekki kjark til þess, vegna hræðslu við að fá þann stimpil að þeir séu 

klöguskjóður. Það þykir neikvætt að fá á sig það orð. Í sumum tilfellum sæta nemendur 

ofsóknum vegna þess að þeir segi frá einhverju sem hefur gerst t.d. úti í frímínútum. 

Okkur fannst þarft að taka þetta efni fyrir þar sem þetta kom fram bæði í samtölum við 

nemendur í 1. og 2. bekk. 

Í þættinum Afmæli ræða Von og Trausti mikilvægi þess að bjóða öllum 

bekkjarfélögum í afmælisveislu. Oft heyrist af nemendum sem hafa verið skildir útundan 

hjá bekkjarfélögum þegar um afmælisboð hefur verið að ræða. Auk þess hefur komið 

upp sú staða að ekki hefur verið mætt í afmæli hjá einstaka nemanda. Bæði barn og 

fjölskylda þess upplifir mikla höfnun og vonbrigði. Mál af þessu tagi hafa birst í 

fjölmiðlum landsins og samskiptamiðlum að undanförnu og má þar nefna frétt í DV sem 

birtist þann 23. desember 2013 (Atli Már Gylfason, 2013). Flestir foreldrar eru sammála 

um nauðsyn þess að hafa samráð um hvernig afmælisboðum er háttað meðal 

bekkjarfélaga. Í niðurstöðum rannsóknar Kristínar Jónsdóttur og Amalíu Björnsdóttur 

(2014) kemur fram að 77% foreldra þyki mikilvægt að samráð sé haft um afmælisboð. 

Von og Trausti ræða um málefnið út frá sjónarmiði þess sem skilinn er útundan. Það 

tengist að mörgu leyti atriðum sem fjallað er um í hinum þáttunum. Áhersla á góð 

samskipti sem einkennast af virðingu og umhyggju á að vera rauður þráður í gegnum 

þáttaröðina um Von og Trausta. 
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5 Um kennsluefnið 

Brúðuleikhúsið Von og Trausti er hugsað sem kveikja að umræðum um hin ýmsu 

málefni sem upp geta komið í daglegu lífi. Um er að ræða þætti með brúðuleik sem 

nemendur horfa á með kennaranum. Brúðurnar Von og Trausti velta upp aðstæðum 

sem þau lenda í eða verða vitni að. Hugmyndin er sú að nemendur horfi á þættina og 

nái að spegla sig í upplifun og skoðunum Vonar og Trausta. Eftir hvern þátt stýrir 

kennarinn umræðum þar sem nemendur eru hvattir til að bregðast við inntaki 

þáttanna. Fyrst skal lesa bakgrunnsupplýsingar um sögupersónurnar Von og Trausta 

fyrir nemendur. Í framhaldi af því er þáttur eitt spilaður sem er nokkurs konar kynning 

á þeim ásamt því að farið er í önnur málefni. Því næst koma aðrir þættir sem lýst 

hefur verið hér að framan. Með hverjum þætti fylgja spurningar sem nýta má sem 

kveikju að umræðum.  

Ingvar Sigurgeirsson (2013) fjallar um hinar ýmsu kennsluaðferðir og leiðir til að 

framfylgja þeim í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna. Þar kemur fram að mikilvægt sé 

fyrir kennara að undirbúa sig og nemendur sína áður en sýning á kvikmynd hefst. 

Nemendum þarf meðal annars að vera ljóst hver séu helstu markmið með sýningunni. 

Með sýningu á brúðuleikhúsinu Von og Trausti er opnað fyrir umræður um efni sem 

varðar samskipti. Ingvar Sigurgeirsson (2013) bendir einnig á að aflvaki góðrar 

umræðu sé spurning sem vekur nemendur til umhugsunar en spurningar af þeim toga 

eru oft kallaðar opnar spurningar.  

Brúðuleikhúsið Von og Trausti býður upp á marga möguleika fyrir kennarann til að 

kalla fram umræður með nemendum. Rannsókn hefur verið gerð um árangur af 

brúðusýningunni Krakkarnir í hverfinu sem sett var upp sem forvörn um ofbeldi gegn 

börnum. Í skýrslunni kemur fram að sýningin hefur „skapað umræðugrundvöll til að 

ræða við krakkana“ (Elísabet Karlsdóttir, Guðný Bergþóra Tryggvadóttir og Ásdís 

Aðalbjörg Arnalds, 2014). Í skýrslunni segir að markmiðið með brúðusýningunni sé að 

hjálpa börnum að segja frá ef þau eru beitt hvers kyns ofbeldi. Markmiðið með 

brúðuleikhúsinu Von og Trausti er að koma af stað umræðum í bekknum sem vekja til 

umhugsunar um samskipti og gætu gefið nemendum tækifæri til að segja frá ef þeir 

upplifa sömu eða svipaðar aðstæður og koma fram hjá Von og Trausta.  
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6 Lokaorð 

Vinna við skapandi hópverkefni 2014 hefur verið afar lærdómsrík. Ekki einungis vegna 

þess að við fengum tækifæri til að vinna utan hefðbundins ramma heldur reyndi einnig 

mikið á staðfestu okkar í að halda stöðugt áfram í leit að hentugum lausnum. Skapandi 

hópverkefni hefur gefið okkur tækifæri til að efla færni okkar í samstarfi og skapandi 

vinnuferli. Það sem við teljum að standi upp úr er einmitt það ferli sem við höfum gengið 

í gegnum frá upphafi verkefnisins til lokaafurðar. Fimm ólíkir einstaklingar mættust með 

alla sína styrkleika og veikleika og hafa leitast við að byggja hvern annan upp í þágu 

heildarinnar. Úr varð brúðuleikhúsið Von og Trausti sem við erum ákaflega stoltar af 

enda liggur mikil vinna að baki ferlinu sem ekki var hnökralaust. Skapandi hópverkefni 

2014 stóð fyrir sýningu 14. apríl þar sem við fengum margar góðar og gagnlegar 

ábendingar. Það gladdi okkur ekki síst að heyra raddir um að þörf væri á efni sem þessu í 

skólastarfi hér á landi. Við höfum því mikla trú á að afurð okkar geti gagnast í kennslu 

góðra samskipta á yngsta stigi og hafi forvarnargildi gegn einelti.  
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