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Formáli 

Meistaraverkefni þetta er til 30 eininga (ECTS) M.Ed. lokaprófs við 

Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands og skiptist í tvo þætti. 

Annars vegar í  greinargerð og hins vegar í kennsluvef sem birtur er á 

mannrettindafraedsla.is. Tilgangur kennsluvefsins er að stuðla að aukinni 

mannréttindavernd með fræðslu.  

Greinargerðin er unnin á fræðilegum grunni og á grundvelli hans voru 

skipaðir tveir rýnihópar. Markmið þeirra var að reyna á framsetningu efnisins 

og notkunarmöguleika vefsins í fræðslustarfi. Niðurstöður rýnihópanna voru 

nýttar við hönnun á efnisgerð og útliti vefsins. Greinargerðin sýnir vinnuferlið 

sem rannsakandi fór í gegnum, hvaða þættir höfðu áhrif á gerð 

fræðsluefnisins og hvers vegna. Þá lýsir greinargerðin öllu því sem 

nauðsynlegt var að hafa í huga við mótun vefsins.     

Leiðbeinandi minn, Kristín Jónsdóttir, lektor við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands, fær kærar þakkir fyrir áhuga sinn á verkefninu, faglega 

leiðsögn og einlæga hvatningu við vinnuna. Íslandsdeild Amnesty 

International þakka ég góða samvinnu og vil þar sérstaklega nefna Magnús 

Guðmundsson. Þá þakka ég sexmenningunum sem voru í rýnihópunum fyrir 

þátttökuna. Höllu Jónsdóttur sérfræðingi verkefnisins þakka ég góðar 

ábendingar.   

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. Ég hef kynnt mér 

Vísindasiðareglur Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í 

rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun 

niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég 

þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálfur 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift 

minni.   

 

Reykjavík, 3. maí 2016 

Páll Ásgeir Torfason 
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Ágrip 

Markmið kennsluvefsins mannrettindafraedsla.is er að skapa vettvang fyrir 

kennara og aðra fagaðila þar sem þeir geta sótt gögn og upplýsingar um 

mannréttindafræðslu fyrir ungmenni og börn. Í þessari greinargerð verður 

fjallað um ferlið við vinnslu kennsluvefsins allt frá hugmynd og mótun til 

opnunar. Á síðastliðnum árum hefur umræða um mikilvægi mannréttinda 

orðið stöðugt öflugri og vegna vaxandi áhuga hafa hugmyndir um 

mannréttindafræðslu orðið vinsælli. Til þess að standa vörð um mannréttindi 

og grundvallarfrelsi þarf virka mannréttindavernd og hún byggir á því að fólk 

þekki rétt sinn og virði réttindi annarra. Því má segja að mannréttindafræðsla 

sé meðal grunnréttinda manna líkt og önnur menntun, atvinna og húsaskjól 

samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948. 

Vettvangurinn sem mótaður var er kennsluvefur sem inniheldur gagnabanka 

með fræðsluefni svo sem tilbúnum kennsluáætlunum, leiðbeiningum um 

ígrundun og kennslu mannréttinda, fréttir úr ungmennastarfi Íslandsdeildar 

Amnesty, upplýsingar um hvernig ungmenni geti tekið virkan þátt í starfi 

Íslandsdeildar Amnesty auk annarra gagna og upplýsinga sem nýtast við 

mannréttindafræðslu.  Samhliða gerð gagnabankans fór fram rannsókn með 

þátttöku tveggja rýnihópa þar sem leitað var svara við því hvernig 

kennsluvefur nýtist best til mannréttindafræðslu í grunnskólum. 

Rýnihóparnir komu með margvíslegar og  gagnlegar ábendingar við gerð 

kennsluvefsins svo sem um uppsetningu texta, litaval og aðgengi efnisþátta. 

Niðurstaða rýnihópana var svo nýtt  til að fullmóta kennsluvefinn. Slóðin á 

vefinn er http://mannrettindafraedsla.is.  

file:///C:/Users/Notandi/Downloads/mannrettindafraedsla.is
http://mannrettindafraedsla.is/
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Abstract 

 

Mannrettindafraedsla.is - Educational website for teachers and others who 

work with youth 

The objective of the website mannrettindafraedsla.is is to create a platform 

for teachers, and others who work with young people, to access information 

on teaching Human Rights Education to youth. This thesis focuses on the 

preparation of the website, from idea to reality. In recent years discussion 

about the importance of human rights has become more pronounced. That 

discussion has lead to a growing popularity of Human Rights Education in 

schools. In order to protect our human rights and freedom we need a 

functional Human Rights protection to introduce people to their rights and 

rights of others. According to the The Universal Declaration of Human Rights 

from 1948, Human Rights Education is one of the fundamentals, along with 

education, employment and housing. The site includes a database with 

general instructions on Human Rights Education, along with syllabuses, 

instructions on how to teach and talking points about human rights. The 

website also frequently posts news about the youth activity in the Icelandic 

department of Amnesty International, information about how young people 

can take active part in the fight against human rights violations, and other 

tools for Human Rights Education. Alongside the development of the 

educational website, a research was conducted with focus groups. They 

brought up multiple suggestions on how to improve the website for teaching 

Human Rights Education in schools, for example regarding text size, colors 

used on the website and accessability. The focus group suggestions where 

then used to finalize the educational website. The website URL is 

http://mannrettindafraedsla.is. 

 

http://mannrettindafraedsla.is/
http://mannrettindafraedsla.is/
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1 Inngangur 

Markmið verkefnisins er að skapa vettvang fyrir kennara og aðra fagaðila þar 

sem þeir geta sótt gögn og upplýsingar um mannréttindafræðslu fyrir börn 

og ungmenni. Vettvangurinn er kennsluvefur sem inniheldur gagnabanka 

með kennsluefni svo sem tilbúnum kennsluáætlunum auk ýmissa gagna og 

upplýsinga fyrir kennara sem nýtast í mannréttindafræðslu.  Samhliða gerð 

gagnabankans fór fram rannsókn með þátttöku tveggja rýnihópa þar sem 

leitað var svara við eftirfarandi spurningu: Hvernig kennsluvefur nýtist best til 

mannréttindafræðslu í grunnskóla? Í þessari greinargerð verður farið yfir 

niðurstöður rannsóknarinnar og fjallað um ferlið við gerð kennsluvefsins 

mannrettindafraedsla.is. 

Efnið á kennsluvefnum var valið á faglegum grunni; Aðalnámskrá 

grunnskóla, rannsóknum á mannréttindafræðslu og rannsóknum á miðlun 

námsefnis á vef. Hópur fólks frá Íslandsdeild Amnesty og hópur reyndra 

kennara mynduðu rýnihópa sem tóku þátt í rannsókn þessari og lögðu þannig 

sitt af mörkum við að móta stefnu og innihald vefsins.  

Höfundur hafði samband við starfsfólk Íslandsdeildar Amnesty 

International vegna námsefnisgerðar um mannréttindafræðslu. Höfundur 

hafði áhuga á að búa til rafrænt efni um mannréttindi. Ástæða þess var að 

B.Ed verkefni höfundar, undir merkjum skapandi hópverkefnis, er vefurinn 

neteinelti.is þar sem búið var til rafrænt efni til að fræða unglinga um einelti 

á netinu. Í því ferli lærði höfundur mikið um framsetningu námsefnis og 

almenna vefvinnslu sem hann hafði áhuga á að nýta í M.Ed verkefni. 

Hugmyndinni um rafrænt námefni um mannréttindi var vel tekið og 

starfsfólk Íslandsdeildar Amnesty taldi mjög mikilvægt að koma 

mannréttindafræðslu betur á framfæri. Íslandsdeildin hefur fengið fjölda 

fyrirspurna frá skólum um námsefni tengt mannréttindum sem hægt væri að 

nýta í kennslu.  

Eftir nokkra fundi með starfsmönnum á skrifstofu Íslandsdeildar Amnesty 

varð ljóst að mikilvægt er að útbúa aðgengilegt efni á netinu til þess að svara 

þessari eftirspurn.  Ákveðið var að búa til vefsíðu vegna þess að ef kennarar 

og nemendur hafa aðgang að námsefni og tækninni sem þarf til þess að nýta 

sér námsefnið hafa þeir möguleika á því að öðlast þá færni og þekkingu sem 

nútímasamfélagið krefst (Holcomb, 2007). Auk þess getur vefsíða aukið 

framboð á mögulegum kennsluaðferðum og auðveldar aðgengi upplýsinga 

file:///C:/Users/Notandi/Desktop/M.ED%20verkefni/neteinelti.is
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fyrir skólastarf (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn G. Hjartarson, 1999). 
Íslandsdeild Amnesty gegndi hlutverki sérfræðinga um málefni mannréttinda 

og voru tengiliðir við höfuðstöðvar Amnesty International til þess að nálgast 

kennsluefni og önnur gögn tengd mannréttindafræðslu sem nýta mátti á 

vefnum. Nemi í tómstunda- og félagsmálafræði sem var starfsnemi hjá 

Íslandsdeild Amnesty  lagði til nokkur verkefni inn í verkefnabankann sem 

samin voru af alþjóðardeild Amnesty International og falla að frístundastarfi. 

Höfundi vefsins fannst æskilegt að skapa tengsl við félags- og 

frístundamiðstöðvar þar sem meirihluti verkefna í verkefnakistunni eru 

ætluð skólastarfi. Auk þess var Íslandsdeild Amnesty hluti af rýnihópi sem fór 

yfir innihald vefsins til að hámarka gæði þess. 

2 Mannréttindafræðsla 

Hugmyndir um mannréttindi hafa verið ríkjandi frá fornöld. Þessi 

hugmyndafræði hefur líklegast mótast út frá ólíkum hefðum og menningu. 

Slíkar kenningar eiga rætur að rekja til fornra hefða og ýmissa 

menningarheima. Rit sem fjalla um réttindi einstaklingsins svo sem Magna 

Carta frá árinu 1215 er talið vera eitt af mikilvægustu ritum 

mannréttindasögunnar (Erlendur Lárusson og Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, 2003). 

Magna Carta er eitt af fyrstu ritunum sem fjalla um réttindi einstaklinga og 

því er talið að það hafi mótað viðhorf og stefnu annarra um eigin réttindi 

(Kasper, 2011). Auk þess hefur franska mannréttindayfirlýsingin og 

stjórnarskrá Bandaríkjanna átt stóran þátt í að móta mannréttindasamninga  

og gildi um réttindi og skyldur (Erlendur Lárusson og Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, 

2003).  
Það mannréttindarit sem er talið hafa haft mest áhrif á samfélagið í dag 

er Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna (Erlendur Lárusson og 

Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, 2003). Þar eru talin upp grundvallarréttindi sérhvers 

einstaklings óháð kynþætti, litarhætti, kynferði, tungu, trúarbrögðum, 

stjórnmálaskoðunum eða öðrum skoðunum, þjóðerni og félagslegum 

uppruna, efnahag, ætterni eða stöðu. Öllum aðildarríkjum Sameinuðu 

þjóðanna ber skylda til að virða yfirlýsinguna og þær skuldbindingar sem þar 

eru taldar upp (Sameinuðu þjóðirnar, 1995). Auk þess hafa þar aðildarríki 

Sameinuðu þjóðanna heitið því að efla almenna virðingu fyrir 

mannréttindum og grundvallarfrelsi í orði og verki (Sameinuðu þjóðirnar, 

2008). Mannréttindayfirlýsingin hefur hlotið mestan stuðning af öllum 
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mannréttindastefnum og yfirlýsingum í heiminum (Erlendur Lárusson og 

Jóhanna K. Eyjólfsdóttir, 2003).  

Á síðastliðnum árum hefur umræða um mikilvægi mannréttinda orðið 

stöðugt öflugri og vegna vaxandi áhuga hafa hugmyndir um 

mannréttindafræðslu orðið vinsælli. Að læra um mannréttindi tilheyrir 

grunnréttindum manna líkt og önnur menntun, atvinna og húsaskjól 

samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna frá árinu 1948 

(Sameinuðu þjóðirnar, 1995).  
Í Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna segir: 

Menntun skal beina í þá átt að þroska persónuleika 
einstaklinganna og auka virðingu fyrir mannréttindum og 
grundvallarfrelsi. Hún skal miða að því að efla skilning, 
umburðarlyndi og vináttu meðal allra þjóða, kynþátta og 
trúarhópa og að styrkja starf Sameinuðu þjóðanna í þágu friðar  
(Sameinuðu þjóðirnar, 1995). 

 

Til þess að viðhalda mannréttindum og grundvallarfrelsi þarf virka 

mannréttindavernd og hún byggir á því að fólk þekki rétt sinn og virði réttindi 

annarra  (Sameinuðu þjóðirnar, 1995). Hægt er að tengja þetta við skyldur 

menntakerfisins. Menntakerfið á að vekja nemendur til umhugsunar, fræða 

og hvetja til lýðræðislegrar þátttöku og því er mikilvægt að nemendur öðlist 

skilning á mannréttindum (Menntamálaráðneytið, 2008). Sameinuðu 

þjóðirnar hafa skilgreint mannréttindafræðslu sem þjálfun, miðlun og 

upplýsingar sem miða því að byggja upp alhliða mannréttindamenningu með 

því að þjálfa þekkingu og færni og móta viðhorf (United Nations, 1996). 

Þessar hugmyndir um mannréttindafræðslu hafa mótað grundvöll fyrir 

mannréttindi í Aðalnámskrá grunnskóla. Í gildandi Aðalnámskrá grunnskóla, 

almenna hlutanum sem var fyrst útgefinn árið 2011, eru skilgreindir sex 

grunnþættir menntunar. Einn af þessum grunnþáttum er lýðræði og 

mannréttindi. Í ritröð um þessa grunnþætti er fjallað sérstaklega um lýðræði 

og mannréttindi (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Þar 

segir að í lýðræðisríki eigi borgarar að búa við mannréttindi og ráða sínum 

málum sameiginlega. Sérstaka áherslu þarf því að leggja á að mannréttindi 

og lýðræði haldist í hendur í skólakerfinu. Þó að þessi hugmyndafræði sé ekki 

nýtilkomin hjá öðrum þjóðum virðist hún vera ný hér á landi. Á Íslandi var 

lýðræði fyrst nefnt í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1974 en hugtakið 

mannréttindi kom mun seinna fram (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012).  
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Þó að þessar nýju áherslur séu komnar í Aðalnámskrá grunnskóla er ljóst 

að misvel hefur gengið að innleiða mannréttindafræðslu í sjálft skólakerfið. 

Árið 2010 tók Unicef á Íslandi þátt í rannsókn sem lögð var fyrir börn á 

aldrinum 12 – 16 ára búsett á Norðurlöndunum. Markmið rannsóknar var 

meðal annars að komast að því hversu vel nemendur  væru að sér um 

mannréttindi ásamt því að afla upplýsinga um þátttöku þeirra í daglegu lífi og 

ákvarðanatöku. Spurningar voru lagðar fyrir þátttakendur á vefnum og með 

skriflegum spurningalista (Unicef á Íslandi, 2010). Niðurstöður 

rannsóknarinnar sýndu að íslensk börn hafa minni þekkingu á 

mannréttindum sínum en önnur börn á Norðurlöndunum. Auk þess er vitund 

um eigin réttindi að meðaltali veikari meðal drengja en stúlkna hjá öllum 

þáttökuþjóðum. Niðurstöðurnar sýndu einnig að stúlkur upplifa oftar brot 

gegn jafnrétti sem bendir til þess að réttindi drengja og stúlkna séu ekki þau 

sömu. Stúlkur virðast hafa mannúðlegri viðhorf gagnvart fullyrðingum 

rannsóknarinnar um mannréttindabrot (Unicef á Íslandi, 2010). 

Niðurstöðurnar vekja margar spurningar. Hvernig stendur á því að 

mannréttindavitund stráka er minni en stelpna og af hverju hafa stúlkur 

mannúðlegra viðhorf en drengir? Hægt er að velta því fyrir sér hvort 

meðvitund stúlkna og þekking á réttindum sínum hafi jákvæð áhrif á viðhorf 

þeirra til mannréttinda. Réttindi stráka séu í reynd meiri en stúlkna og því sé 

þekking þeirra minni. 

Út frá þessum niðurstöðum er mikilvægt að skoða stöðu 

mannréttindafræðslu á Íslandi. Í kjölfar laga um velferð barna og ungmenna 

í leik-, grunn- og framhaldsskólum (2. gr. laga nr. 91/2008 um grunnskóla) var 

starfshópur um mannréttindafræðslu í grunnskólum settur á laggirnar. 

Starfshópurinn útbjó skýrslu þar sem leitast var við að skilgreina meginþætti 

inntaks mannréttindafræðslu (Menntamálaráðneytið, 2008). Í skýrslunni 

kom fram að mannréttindakennsla færi að einhverju leyti fram í meirihluta 

þeirra 49 grunnskóla sem skoðaðir voru. Aðeins fjórir skólar svöruðu því til 

að engin formleg mannréttindakennsla ætti sér stað innan þeirra veggja 

heldur færi fræðslan fram með óformlegum hætti í gegnum lífsleikni og 

samfélagsgreinar. Kennslan var í formi umræðna, verkefnavinnu og 

fyrirlestra. Þegar spurt var um hvaða námsefni væri nýtt til kennslu var 

kennsluefni Rauða krossins oftast nefnt, efni frá Námsgagnastofnun, 

myndbönd og efni á vefnum (Menntamálaráðneytið, 2008).  

Þessar niðurstöður eru ólíkar niðurstöðum í rannsókn Unicef  á 

mannréttindafræðslu innan grunnskóla frá árinu 2006 sem sýndu að ekki var 

talað um mannréttindafræðslu í skólanámskrám þeirra fimm grunnskóla sem 

þar voru skoðaðir (Ólafía Erla Svansdóttir, 2006). Auk greiningar voru tekin 

viðtöl við kennara og skólastjórnendur en þar kom fram að 
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mannréttindakennsla væri sjaldan í skólanum og það efni sem hefði verið 

gefið út fyrir þessa kennslu væri lítið notað. Ástæða þess var talin sú að 

kennararnir þekktu ekki það námsefni sem  væri í boði og að mannréttindi 

væru ekki forgangsatriði í lífsleikni- eða samfélagsfræðitímum (Ólafía Erla 

Svansdóttir, 2006). 

2.1 Gildi verkefnis 

Að mati höfundar þarf að uppfæra það efni sem þegar er til um 

mannréttindafræðslu  og  miðla því jafnframt á nútímalegri hátt. Þess vegna 

varð kennsluvefur  fyrir valinu. Það efni sem til er um mannréttindafræðslu 

hér á landi er orðið gamalt og því þörf á að uppfæra það. Helst ber að nefna 

námsbókina Kompás sem er námsbók um mannréttindafræðslu. Hún er 

ætluð æskulýðsleiðtogum, kennurum og öðrum sem vinna með ungu fólki 

(Helga Jónsdóttir, Þórgunnur Skúladóttir og Brander Patricia, 2009). Auk þess 

er fjallað um mannréttindafræðslu á námsvef Unicef. Tilgangur vefsins er að 

fræða unglinga um réttindi sín og skyldur ásamt því að hvetja þá  að vera 

virkir þátttakendur í samfélaginu (Unicef á Íslandi, 2007).  

Mannréttindi skipa stóran sess í Aðalnámskrá grunnskóla sem aftur 

myndar grundvöll fyrir þann kennsluvef sem um ræðir í þessu verkefni. Í 

Aðalnámskránni segir að í lýðræðisríki þurfi einstaklingar að búa við 

mannréttindi og ráða öllum meiriháttar málum sínum sameiginlega (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, sjá bls. 21 og áfram). Það er því hlutverk 

grunnskóla að efla skilning og þátttöku nemenda í lýðræðisríki og á sama tíma 

að vekja þá til umhugsunar um eigin mannréttindi. Auk þess eru lýðræði og 

mannréttindi skilgreind sem grunnþáttur menntunar í Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þessir grunnþættir eiga að endurspeglast í öllum starfsháttum 

skóla líkt og í samskiptum og skólabrag. Þeir verða að vera sýnilegir og koma 

fram í námsgreinum og námsviðum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 17).  

Þann 20. febrúar 2013 var Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna lögfestur 

hér á landi (Umboðsmaður barna, 2014). Í honum segir að hvert barn eigi sín 

réttindi og kröfur sem er fjallað er um í yfirlýsingunni líkt og friðhelgi til 

einkalífs, trúfrelsis og réttindi til menntunar (Barnasáttmáli Sameinuðu 

þjóðanna, 2014). Réttindin og kröfurnar eru án nokkurs greinamunar 

kynþátta, litarhátta, kynferðis, tungu, trúarbragða, stjórnmálaskoðana eða 

annarra skoðana (Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna, 2014). Auk þess 

verður að taka fullt tillit til siðvenja og menningararfleiðar hverrar þjóðar til 

að vernda barnið og tryggja að það þroskist á jákvæðan hátt (Barnasáttmáli 
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Sameinuðu þjóðanna, 2014). Ætla má að mikilvægt sé að fræða börn og 

ungmenni um rétt sinn til að verja þau fyrir brotum á réttindum þeirra. 

 

2.2 Siðferði 

Hvað eru mannréttindi og hvernig eru þau skilgreind? Ólafur Páll Jónsson 

(2002) segir að lagður sé þrenns konar skilningur í hugtakið; lagalegur, 

pólitískur og siðferðislegur. Lagalegur skilningur er að mannréttindi séu þau 

réttindi sem eru í réttindaskrám og alþjóðasamþykktum. Pólitískur skilningur 

felur í sér þau réttindi sem talið er æskilegt að tryggja þó að þau séu ekki inn 

í alþjóðarsamþykktum. Með siðferðislegum skilningi er átt við mannréttindi 

sem allir menn hafa óháð staðbundnum kringumstæðum eins og 

samfélagsgerð eða efnahag. Þó að hægt sé að skipta mannréttindum í þrennt 

eftir fyrrgreindum skilningi mynda þau alltaf eina heild. Ef einum þætti 

mannréttinda er ógnað þá er það ógn gagnvart öllum mannréttindum (Ólafur 

Páll Jónsson, 2002).  

Í mannréttindafræðslu ber að hafa í huga ýmis siðferðisleg atriði. 

Samkvæmt tölum Hagstofunnar frá árinu 2015 eru innflytjendur á Íslandi um 

29.192 eða um 8,9% íslensku þjóðarinnar (Hagstofa Íslands, 2015). 

Bakgrunnur, menning og gildi þessara einstaklinga geta verið töluvert ólík því 

sem ríkir hér á landi. Því er mikilvægt að kennarar hafi þessa þætti í huga 

þegar þeir kenna um mannréttindi. Ætla má að hluti af þeim nemendum sem 

eru af erlendum uppruna hafi búið við bágar aðstæður þar sem mannréttindi 

þeirra hafa ekki verið virt (Mannréttindaskrifstofa Íslands, 2014). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (sjá bls. 84) er fjallað um siðferði í margvíslegu 

samhengi. Siðferði á að vera leiðarljós í allri kennslu og þarf að flétta það með 

markvissum hætti inn í allt nám nemenda. Það er hægt að nýta tilfinningar 

og reynslu nemenda til þess að þróa siðferðiskennd hjá þeim (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013). Í því samhengi þarf að kenna þeim ríkjandi 

gildi, norm og skráðar og óskráðar reglur samfélagsins t.d. hvað teljist rétt og 

rangt í breytni fólks. Nemendur þurfa því að fá þjálfun í því að gera 

greinarmun á neikvæðu og jákvæðu hegðunarmynstri í samskiptum. Þeir 

verða því að fá tækifæri til þess að taka siðferðislega afstöðu í álitamálum og 

bera virðingu fyrir skoðunum annarra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Orleníus og Bingsten (2006) skilgreindu nokkur hugtök sem kennari 

verður að huga að í starfi. Þessi hugtök eru gildi, gildismat og norm. Gildi er 

það sem fólk reynir að sækjast eftir, gildismat er persónuleg ígrundun um 
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hvað sé rétt eða rangt, og norm er skilgreint sem óskráð forskrift að því 

hvernig fólk skuli haga sér. Hægt er að yfirfæra þessi hugtök á 

mannréttindafræðslu þar sem kennarinn reynir að fá nemendur til að læra 

um mannréttindi og meta þau mikils. Mannréttindi geta þó verið erfitt 

umræðuefni þar sem nemendur innan bekkjar eða hóps eru með ólíkan 

bakgrunn og reynslu af mannréttindum. Því er það hlutverk kennarans að 

ígrunda hvað sé rétt eða rangt til þess að ná markmiðum kennslunnar. Hann 

verður að taka ákveðna þætti inn í eins og þjóðerni einstaklingana og 

heimilisaðstæður svo tekið sé dæmi. 

Í hvert sinn sem þessi gildi líkt og Oreníus og Bingsten (2006) tala um koma 

upp í raunverulegum aðstæðum er mikilvægt fyrir kennara að hafa verkfæri 

til þess að greina þær siðklípur sem birtast í skólastarfinu (Hansen D., 2001). 

Jafnframt þurfa kennarar að þróa starfssiðfræði sína með því að ígrunda 

stöðugt starf sitt (Hansen D., 2001).  Hansen (2001) telur að allar þær 

ákvarðanir sem kennarinn tekur í kennslustund er hægt að tengja við siðferði 

og getur haft áhrif á siðferði nemenda. Staðsetning kennara í stofunni, 

raddbeiting hans, athygli á nemendur og námsefni er dæmi um þá þætti sem 

hafa áhrif á siðferði í kennslustund. Líklegt er að kennarinn geri sér ekki grein 

fyrir þessum þáttum, að mati Hansen. Það er því er mikilvægt að kennsluefnið 

á kennsluvefnum styðji kennara í því að skoða efni vefsins út frá þeim 

siðferðislegum atriðum sem þarf að taka mið af.  Höfundur kennsluvefjarins 

þarf á sama hátt og kennarar að huga að þessum siðferðilegu atriðum þegar 

hann velur og semur efni fyrir vefinn.  

 

3 Miðlun námsefnis á vef 

En hvaða aðferðir henta til að kenna mannréttindi? Tibbetts (2002) talar um 

þrjár aðferðir sem kennarar ættu að byggja á þegar þeir fræða nemendur sína 

um mannréttindi: Gildi og vitund, ábyrgð, þjálfun og breytingar.  

Gildi og vitund byggjast á því að miðla þekkingu um mannréttindamál og 

að hjálpa nemendum til þess að efla með sér þörf til að virða mannréttindi. 

Markmið kennslunnar er að ryðja leiðina að heimi þar sem mannréttindi eru 

virt í gegnum vitund og skuldbindingu við mannréttindayfirlýsingu 

Sameinuðu Þjóðanna og annarra lykilrita (Tibbitts, 2002). Sú kennsla sem 

fellur undir þennan flokk er til dæmis saga og uppruni mannréttinda, 

lykilatriði mannréttinda og ýmis vandamál í heiminum sem ógna 
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mannréttindum (svo sem mannsal og barnaþrælkun). Kennarinn verður að 

hafa í huga að kennslan á ekki að þjálfa ákveðna hæfni heldur á hún að kveikja 

áhuga nemenda (Tibbitts, 2002). Ábyrgð byggist á því að einstaklingar taki 

þátt í því að fylgjast með og vernda mannréttindi.  Þar er gert ráð fyrir að 

nemendur séu í beinum eða óbeinum í tengslum við ábyrgð á 

mannréttindum. Þeirra skyldur eru m.a beint eftirlit mannréttindabrota eða 

það að vernda réttindi fólks. Sem dæmi um kennsluaðferðir má nefna þjálfun 

og breytingar. Þegar notast er við þjálfun eiga nemendur að taka sér hlutverk 

aðgerðafulltrúa sem fylgist með og skrásetur þau mannréttindabrot sem eiga 

sér stað. Með aðferðinni breytingar læra nemendur um þau brot á 

mannréttindum sem eiga sér stað í dag og búa til herferð sem dregur úr 

brotum eða kemur alfarið í veg fyrir þau (Tibbitts, 2002). Markmið kennara í 

kennslu mannréttinda verða að vera þau að breyta viðhorfi, gildum og sýn 

nemanda til þess að byggja upp friðsamlegt samfélag þar sem mannréttindi 

eru virt  (United Nations Human Rights, 2005). Með þessari aðferð er leitast 

við að efla einstaklinginn í að þekkja mannréttindabrot og leita að leiðum til 

að koma í veg fyrir þau. Auk þess er gengið út frá því að nemandinn hafi lent 

í aðstæðum sem falla undir mannréttindabrot og að sú reynsla auki skilning 

þeirra (Tibbitts, 2002).  

Kennslufræðilegar hugmyndir og aðferðir Tibbits voru hafðar að leiðarljósi 

við uppbyggingu vefsins og verkefna inni á honum.  

Hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla (2013)eru hönnuð til að stuðla að 

námshvatningu, örva nemendur til framfara og meta hvaða aðstoð þeir 

þurfa. Kennurum ber skylda að taka mið af þessum hæfniviðmiðum í allri 

þeirri kennslu sem nemendur taka þátt í. Hæfniviðmiðin eru margvísleg og 

snerta ýmsa þætti námsins. Verkefnin í verkefnakistu vefsins stuðla hvert um 

sig að ákveðnum markmiðum í mannréttindafræðslu,  taka mið af 

hæfniviðmiðum og byggja á fjölbreyttum aðferðum. 

Kennarar hafa áhuga á að nota aðferðir sem virkja nemendur enn betur, 

svo sem að nota ýmiskonar leiki til kennslu (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía 

Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014). Auk leikja 

eru það útikennsla, notkun forrita, umræða í hópum og kynning niðurstaðna 

og þemaverkefni. Því mun vefurinn bjóða upp á kennsluefni og tilbúnar 

kennsluáætlanir sem beina athygli að mismunandi viðfangsefnum með 

ólíkum kennsluaðferðum en mikið er stuðst við leiki, hópvinnu og umræður 

að ýmsu tagi. 

Vefurinn er hannaður á þann hátt að það sé sýnilegt ef nýtt efni kemur inn 

á vefinn. Einn af helstu styrkleikum kennsluvefja er að þeir uppfærast 

reglulega með nýjum upplýsingum og efni (Hafsteinn Karlsson og Þorsteinn 
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G. Hjartarson, 1999) Það kveikir áhuga og heldur vefnum ferskum. 

Veraldarvefurinn geymir töluverða þekkingu og efni sem kennarar geta sótt 

sér og það er hlutverk kennarans að fara í gegnum efnið og velja úr því efni 

sem er í boði (Clinch og Richards, 2002). Það sem kennarinn verður að hafa í 

huga þegar hann sækir efni fyrir sig eða nemendur sína er að efnið þarf að 

vera gagnvirkt, áþreifanlegt og á vefsíðum sem tengjast menntamálum. Rétt 

meðferð staðreynda er tengd trausti og skoðun á vefsíðum og góð valmynd 

og aðgengi vefsins eru mikilvæg atriði í því að auka notkun vefs (Ooi, C.T., H. 

Ho og Amri., 2010). Við gerð vefsíðunnar voru fyrrnefnd atriði höfð til 

hliðsjónar í því augnamiði að vefurinn sé  virkur, aðgengilegur, gagnvirkur og 

faglegur. 
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4 Rannsókn með þátttöku rýnihópa 

Í þessum kafla verður fjallað um aðferðafræði og framkvæmd 

rannsóknarinnar sem höfundur vefsins vann að samhliða hönnun og 

efnisgerð. Höfundur kennsluvefsins fór í hlutverk rannsakanda og því verður 

vísað til hans þannig í skrifum um rannsóknina. Fyrst verður fjallað um 

markmið, aðferð og þátttakendur rannsóknarinnar. Í lokin verða svo 

niðurstöður hennar dregnar saman. 

4.1 Markmið 

Markmið rannsóknarinnar var að draga fram reynslu og skoðun kennara á 

kennsluvefjum, einnig var leitast eftir þekkingu starfsmanna Íslandsdeildar 

Amnesty á mannréttindamálum. Þannig var reynt að hámarka gæði vefsins, 

bæði hvað varðar innihald og framsetningu. Hlutverk Íslandsdeildar Amnesty 

var að koma inn sem fagaðilar um mannréttindafræðslu en hlutverk 

kennaranna að skoða framsetningu vefsins. Niðurstöður rannsóknarinnar 

höfðu áhrif á mótun vefsins og framtíðarnotkun hans.  

4.2 Aðferð 

Tekin voru rýnihópaviðtöl við þrjá kennara og þrjá sérfræðinga um 

mannréttindi frá Íslandsdeild Amnesty. Hér er um tilviksrannsókn að ræða 

sem byggir á eigindlegum aðferðum. Notast var við rýnihópaviðtöl til þess að 

hámarka gæði efnisins og stuðla þannig að því að kennsluvefurinn yrði 

faglegur, bæði að efni og framsetningu. Rýnihópur kennara skoðaði hvernig 

kennsluvefur þarf að vera uppbyggður þannig að hann sé notendavænn og 

einfalt að nýta hann í kennslu. Starfsfólk Íslandsdeildar Amnesty yfirfór efni 

vefsins og kannaði hvort það stæðist alþjóðlegar kröfur um 

mannréttindafræðslu Amnesty International.  

 Rýnihóparannsókn er oft notuð til þess að fá betri skilning á viðhorfum 

og reynslu tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni og skilja 

viðfangsefnið út frá þeirra sjónarhorni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Ákveðið 

var að nýta þessa aðferð til þess að fá fram reynslu og skoðanir kennara og 

starfsfólks Íslandsdeildar Amnesty, bæði varðandi uppbyggingu vefsins og 

gæða hans.  

Í þessari rannsókn er notast við hálfopin viðtöl í rýnihópum (e. guided 

focus group). Það felur í sér að rannsakandinn notar fyrirfram ákveðinn 

spurningalista til þess að leiða samræðurnar í rýnihópnum. Það er þó 

mikilvægt að rannsakandinn líti á spurningarnar sem viðmið sem hægt er að 

breyta miðað við framvindu umræðanna sem skapast (Lichtman, 2013).  



 

21 

Þessi aðferð var einnig valin því hún hentar vel ef rannsakandi vill safna 

upplýsingum og gögnum á einfaldan og fljótlegan hátt. Aðferðin er 

sveigjanleg og hægt er að skoða margvísleg viðfangsefni með henni, búa til 

marga ólíka hópa og hitta þá hvar sem er (Sóley S. Bender, 2013). Tveir 

rúmlega klukkutíma fundir voru haldnir með rýnihópunum á 

rannsóknartímanum. Fundirnir voru hljóðritaðir og rannsakandi skráði svo 

niður atriði og ábendingar sem þar komu fram. 

Þó að hver rýnihópur skoðaði ólíka þætti vefsins, efnislegt innihald og 

sjónræna framsetningu, blönduðust þessir þættir oft saman. Nokkur atriði 

sem kennarahópurinn taldi rétt að breyta vörðuðu efnislegt innihald vefsins 

sem þau töldu of ítarlegt en önnur atriði snéru að uppbyggingu hans. 

Niðurstöður rýnihópanna tengdust því báðum þáttum þrátt fyrir aðgreiningu 

sjónrænna og innhaldslegra þátta. Þannig mynduðu niðurstöður 

rýnihóparannsóknarinnar  eina heild sem efldi hugmynda- og hönnunarvinnu 

höfundar.  

4.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rýnihópum eru valdir því þeir hafa eitthvað sameiginlegt sem 

tengist viðfangsefninu (Sóley S. Bender, 2013). Rannsakandinn leitaðist við 

að fá kennara með ólíkan bakgrunn og víðtæka kennslureynslu til þess að 

taka þátt í rýnihópaviðtali við kennara.  

Í hvorum rýnihópi voru þrír þátttakendur. Í kennarahópnum voru 

kennarar með fjölbreyttan bakgrunn sem þekktust lítið, tveir karlar og ein 

kona sem vinna ekki á sama vinnustað. Í Amnesty hópnum voru starfsmenn 

sem þekktust en höfðu þó ólíkan bakgrunn, tvær konur og einn karlmaður. 

Sumir telja að betra sé að þátttakendurnir þekkist þar sem samræðan gæti 

orðið óheftari með því móti. Það eru þó engar reglur sem segja til um hversu 

stórir rýnihópar eiga að vera, fjölda rýnihópa í rannsóknum eða samsetningu 

rýnihópanna. Það er þó æskilegra að hafa þátttakendur fleiri en færri til þess 

að tryggja að virkar samræður myndist (Lichtman, 2013).  
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4.2.2 Greining gagna 

Við greiningu viðtala við kennara og starfsfólk Íslandsdeildar Amnesty var 

ákveðið að nota aðferðafræði rýnihóparannsókna til þess að fá betri mynd af 

viðhorfum og reynslu tiltekins hóps gagnvart ákveðnu viðfangsefni og skilja 

viðfangsefnið út frá þeirra sjónarhorni (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003).  

Í viðtölunum við rýnihópana hlustaði rannsakandi á umræður 

þátttakanda, tók þátt í umræðum án þess að taka afstöðu og hélt sig til hlés 

þegar við átti.  

Eftir að viðtölunum lauk skráði rannsakandi niður þá þætti sem komu fram 

og greindi vægi þeirra. Vægi þáttanna var metið út frá fjölda viðmælenda sem 

voru sammála. Ef einungis einn viðmælandi kom með ábendingu en hinir 

voru ósammála var vægi þáttsins talið lítið. Ef fleiri en einn viðmælandi 

reyndist sammála ábendingunni var vægi hans metið meira. Ef rannsakandi 

var ósammála einhverri ábendingu en viðmælendur sammála leitaði 

rannsakandi til leiðbeinanda síns um aðstoð við að meta vægi þeirrar 

ábendingar.  

 

4.3 Niðurstöður rannsóknar með rýnihópum 

Markmið rannsóknarinnar var að ná fram reynslu og skoðun starfsmanna 

Íslandsdeildar Amnesty og kennara til að vefurinn mannrettindafraedsla.is 

verði faglegur bæði í efni og framsetningu.  

Í rýnihópi kennara var framsetning vefsins einkum skoðuð. Þátttakendur 

töldu að framsetningin þyrfti að vera skýr, aðgengileg og einföld. Þessir þrír 

þættir ættu að vera hafðir til hliðsjónar við uppbyggingu vefsins. 

Í rýnihópi Íslandsdeildar Amnesty var athyglinni einkum beitt að 

efnisgerðinni. Líkt og í rýnihópi kennara töldu starfsmenn Amnesty að 

efnisgerð vefsins þyrfti að vera skýr, auk þess þyrfti textagerð að vera 

hnitmiðuð og einföld. Þessir þrír þættir ættu að vera hafðir til hliðsjónar við 

efnisgerð.  

Báðir rýnihópanna fjölluðu þó oft um hvort tveggja, efnisgerð og 

framsetningu, og er þá í niðurstöðum vísað til þátttakenda. Í hverjum 

undirkafla hér á eftir er fjallað um niðurstöður rýnihópanna varðandi 

tilgreinda hluta eða síður á vefnum, fyrst framsetningu og svo efnisgerð.  
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4.3.1 Forsíðan 

Þátttakendur voru sammála um að efnið á forsíðunni væri skýrt og 

aðgengilegt. Það voru þó nokkrir þættir sem mikilvægt væri að hafa í huga. 

Það fyrsta sem þátttakendur nefndu var vefborðinn á forsíðunni. 

Vefborðinn á að vera þungamiðja vefsins og miðla efni frá 

verkefnakistunni á forsíðuna. Því var ákveðið að á vefborðanum væri efni 

vefsins sem vefstjóri vill setja í fókus.   

 

Þátttakendur töldu einnig mikilvægt að leturstærð á forsíðunni ætti vera 

stærri en á öðrum síðum. Þetta væri til að grípa athygli lesenda vefsins. 

Kennarar fletta oft hratt yfir vefsíður og því er nauðsynlegt að texti síðunnar 

grípi lesandann og kynni honum á augljósan máta úrvalið sem finna má á 

síðunni. Þátttakendur töldu það algengan galla á kennslusíðum að reynt væri 

að miðla of miklu efni. Ef vefsíður reyna að miðla of miklu verður það efni 

sem er á vefsíðunni of umfangsmikið og ruglingslegt. Því er mikilvægt að 

passa sig að halda efninu innan ákveðins ramma, greina aðalatriði frá 

aukaatriðum, og setja það fram á skiljanlegan en ekki of ítarlegan hátt. 

Rýnihópur kennara var hrifinn af fréttakerfinu á forsíðunni sem er að 

þeirra mati einfalt og þægilegt og á að vera reglulega uppfært. Efnið þar inni 

á að tengja saman efni verkefnakistunnar út frá málefnum sem snerta 

samfélagið. Ef mikil umræða skapast m.a um flóttafólk er tilvalið að vefstjóri 

setji inn frétt með kennsluhugmyndum um málefni flóttamanna og beini á 

verkefnakistuna. Með þessu verður efni vefsíðunnar alltaf í brennidepli og 

Mynd 1. Forsíða vefsins 
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gefur kennurum og öðrum fagaðilum hugmyndir um nýtingu verkefna í 

tengslum við fjölbreytt markmið.  

Forsíðan á að vera myndræn og nota sitt á hvað íslenskar myndir og myndir 

og efni úr starfi Amnesty International. Ef myndefni á forsíðunni er reglulega 

uppfært er líklegra að mati þátttakenda að notendur síðunnar muni koma 

aftur. Allar uppfærslur sýna notendum að vefurinn er reglulega uppfærður 

og vel staðið að honum. 

Rýnihópur Amnesty taldi forsíðuna þurfa að vera þungamiðju vefsins. Þar á 

allt efnið að vera dregið fram. Forsíðan þjónar sem einskonar kveikja til að 

lesandinn fái áhuga á vefnum. Fréttakerfið þarf að vera virkt og vera með 

fjölbreyttar fréttir úr ólíkum áttum. Kennarar gætu til dæmis skrifað pistla um 

kennslu mannréttinda í grunnskólum og félagsmiðstöðvastarfsmenn gætu 

gert hið sama, sagt frá merku starfi þessu tengdu hjá félagsmiðstöðvum. Auk 

þess væri þetta góður vettvangur til að skrifa fréttir um að nýtt námsefni sé 

komið inn á síðuna. 

Fréttakerfið á að vera myndrænt og myndir sem fylgja fréttunum eiga að 

draga lesandann inn á síðuna. Í stað þess að hafa margar fréttir á forsíðu töldu 

þátttakendur alveg nóg að hafa þrjár sýnilegar fréttir á forsíðunni. 

Þátttakendur stungu einnig upp á að hafa Amnesty International 

auðkennismerkið á forsíðunni til að lesendur geri sér grein fyrir að 

Íslandsdeild Amnesty standi bakvið vefsíðuna. Það eykur vægi vefsins og gerir 

hann traustvekjandi. 

 

 

4.3.2 Um okkur (undirsíða) 

Eftir að hafa skoðað undirsíðuna um okkur voru þátttakendur sammála um 

að textinn ætti að vera stuttur og hnitmiðaður. Ef farið er of ítarlega í sögu 

og tilgang síðunnar er líklegt að lesandinn missi áhuga á textanum. Til að 

mæta þeim sem vilja lesa ítarlegri texta um samtökin og vefsíðuna kom einn 

af þátttakendunum með þá hugmynd að í stað þess að hafa mikinn texta gæti 

textinn vísað á annað efni með hlekkjum. 

,,Það væri örugglega sniðugt að vera með linka eins og 
Wikipedia… Láta textann á vefsíðunni linka á verkefni, vefsíður 
sem dæmi, ef þú talar um Barnasáttmálann væri linkur á hann.“ 
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Með þessu móti gæti textinn verið stuttur en innihaldið mikið. Í stað þess 

að fjalla ítarlega um efnið væri hægt að setja inn hlekk í textann sem beinir á 

myndband sem útskýrir það.   

Í rýnihópi Íslandsdeilar Amnesty kom fram að þeir óskuðu eftir að hafa vefinn 

tiltölulega sjálfstæðan en samt ætti hann að hafa einhverja tengingu við 

samtökin. Því ætti textinn um Amnesty að vera stuttur og sem aukaatriði.  

Þátttakendur voru sammála um að textinn á þessari undirsíðu þyrfti að stikla 

á stóru. Of mikill texti þreytir lesandann. Greinaskil og titlar eiga að vera 

greinileg til að flæði textans verði betra. Þátttakendur vildu einnig sjá textann 

skýran og auðskiljanlegan.  

Textinn verður að innihalda markmið, tilgang og aðdraganda 

mannrettindafraedsla.is auk þess að stikla á stóru um stefnu og tilgang 

Amnesty International. Það er til töluvert efni á netinu um samtökin og því 

tilvalið að setja inn hlekki á það efni. 

Mikilvægt er að brjóta textann upp með  myndum, fyrirsögnum og 

greinaskilum. Það gerir textann meira aðlaðandi og einfaldari í lestri. 

 

4.3.3 Mannréttindafræðsla (undirsíða) 

Þátttakendur voru sammála um að á þessari undirsíðu, líkt og á öðrum 

stöðum vefsins, ætti að vera stuttur texti sem vitnar með hlekkjum í annað 

efni. Textinn á þessari síðu fjallar stuttlega um markmið 

mannréttindafræðslu, tilgang og kennsluaðferðir.  

Textinn skal forðast það að vera of fræðilegur og formlegur þar sem 

þátttakendur töldu það minnka áhuga lesandans. Auk þess væri mikilvægt að 

textinn væri hnitmiðaður og skýr. Kaflaskiptingin í textanum þarf að vera 

augljós og sjálfstæð, kennarinn þarf ekki að hafa lesið fyrri kafla til að skilja 

aðra kafla. 

Mikilvægt er að síðan um mannréttindafræðslu notist við kenningar og 

kennsluaðferðir sem alþjóðasamtök Amnesty International leggja upp með.  

Þó að tengingin við Amnesty International eigi ekki að vera í miðpunkti er 

mikilvægt að sýn vefsins og samtakanna passi saman. Rýnihópur Amnesty var 

sammála um að ef textinn væri byggður á öðrum rökum eða heimildum en 

þeim sem Amnesty International notast við gæti efni vefsíðunnar stangast á 

við stefnu samtakanna. Því verður rannsakandi að passa að tengja allan 

textann við hugsjónir Amnesty International.  

Textinn verður að vitna í gögn og rannsóknir alþjóðardeildar Amnesty 

International og samræmast starfi þeirra við mannréttindafræðslu á Íslandi. 
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Einnig þarf textinn að tengjast efni verkefnakistunnar. Ef fjallað er um 

kennslu mannréttinda er mikilvægt að efni verkefnakistunnar tengi við 

umfjöllunina. Vefurinn verður þá skýrari, markvissari og heildstæðari.  

Þátttakendum þótti einnig mikilvægt að þessi undirsíða veiti upplýsingar 

um ígrundun. Mörg verkefni inni á vefnum bjóða uppá mikla ígrundun eftir 

kennslustundir og því verður kennari að geta rætt við nemendur svo allir nái 

að ígrunda lærdóminn. 

 

 

4.3.4 Verkefnakistan (undirsíða) 

Verkefnakistan á að vera einföld og auðveld í notkun samkvæmt 

þátttakendum. Líkt og á við um forsíðuna er framsetning efnis og aðgengi að 

verkfærakistunni mikilvægt atriði fyrir notkun vefsins. Auk þess þarf aðgengið 

að vera einfalt, því er sniðugt að geta flokkað efnið út frá aldri, lengd og 

málefni. Verkefnin í verkefnakistunni þurfa ekki að vera mörg heldur þarf að 

beina sjónum að gæði efnisins. Ef efnið er gott er alltaf hægt að yfirfæra það 

með einhverjum hætti yfir á önnur málefni. Auk þess þurfa yfirlit eða ágrip 

verkefnanna að vera skýr svo lesandinn geti kynnt sér verkefni áður en hann 

skoðar það nánar.  

Þátttakendur bentu líka á mikilvægi þess að efnið í verkefnakistunni væri 

aðgengilegt, bæði til útprentunar og til lesturs í spjaldtölvum. Skólar eru að 

minnka notkun pappírs í kennslu og því verður vefurinn að bregðast við þeirri 

þróun.  

Þá var bent á að æskilegt væri að byggja efni vefsins upp með tilliti til þess 

að kennarar hafi lítinn tíma til undirbúnings og því þurfi allt efni að vera 

fullmótað fyrir þá. Verkefnakistan á að bjóða upp á pakka sem inniheldur öll 

gögn sem kennarinn þarf til að nota verkefnin. Ef kennari á að lesa upp texta 

eða vera með innlögn gæti verið hentugt að höfundur síðunnar væri búinn 

að útbúa myndband eða upptöku af innlögninni eða upplestrinum.  

Þátttakendur töldu einnig mikilvægt að hægt væri að sækja 

verkefnalýsingu með kennsluáætlun sem PDF skjal til útprentunar eða til að 

vista á spjaldtölvu. Erfitt er að prenta út eða vista heila vefsíðu og því verður 

vefurinn að bjóða uppá PDF skjal sem inniheldur verkefnalýsingu. 

Allt það efni sem í boði er verður að vera vel sýnilegt svo kennari eða 

annar fagaðili þurfi ekki að leita upp efnið. 

Miklar umræður sköpuðust um verkefnakistuna og hver væri besta leiðin til 

að flokka verkefnin þar. Hópurinn var sammála um að verkefnin ættu að vera 
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aldursskipt líkt og í grunnskólum, 6- 9 ára, 10- 12 ára, 13- 15 ára og 16 og 

eldri. Einnig var hópurinn sammála um að verkefnum ætti að vera skipt eftir 

lengd, þ.e. þeim tíma sem hæfilegt væri að áætla í vinnu við hvert verkefni. 

Eftir mikla umræðu um lengd verkefna og hvaða lengd ætti að vera algengust 

í verkefnakistunni voru þátttakendur sammála um að hæfileg lengd verkefna 

væru 20 – 40 mínútur. 

Kennslustundir í grunnskólum eru oftast 40-60 mínútur og verkefni þurfa 

að rúmast vel innan þess tíma. Til að mæta óskum kennara og annarra 

fagaðila verða fleiri verkefni í styttri kantinum en lengri. Auk þess verður lögð 

áhersla á að vera með kveikjur inn á vefnum. Mannréttindafræðsla er ekki 

algeng á Íslandi og því líklegt að kennarar og aðrir fagaðilar sem vilja nota 

vefinn þurfi efni til að brjóta ísinn og kynna mannréttindi fyrir börnum og 

unglingum áður en lengra er haldið.  

 

4.3.5 Taktu þátt (undirsíða) 

Þessi undirsíða er frábrugðin öðrum undirsíðum vefsins þar sem tilgangur 

hennar er að kynna ungmennaráð Amnesty. Þátttakendur voru sammála um 

að markhópur undirsíðunnar þyrfti að vera skýr. Er hún ætluð kennurum og 

öðrum fagaðilum eða er hún fyrir ungmenni? Ef undirsíðan er ætluð 

kennurum og öðrum fagaðilum þarf textinn að vera skrifaður með þá í huga.  

Niðurstaðan varð að síðan skuli kynna kennurum og öðrum fagaðilum fyrir 

starfi ungmennaráðs Amnesty með það að markmiði að þeir kynni það aftur 

fyrir ungmennum.  

Því á undirsíðan að sýna myndir, dæmi um viðburði og myndbönd sem 

tengjast starfinu. Það mun grípa athygli lesandans að mati þátttakenda.  

Vefsíðan verður að vera reglulega uppfærð og ná að sýna fjölbreytni 

starfsins með því að bæta sífellt inn myndum og upplýsingum um 

starfsemina. Það að tengja ungmenni og börn með sjónrænum hætti við 

samtökin kveikir, að mati þátttakenda, áhuga kennara og annarra fagaðila á 

efninu. 

Þátttakendur voru sammála um að þessi undirsíða gæti verið sjálfstæð í 

textagerð og upplýsingum. Hefðbundna formið á hinum undirsíðunum ætti 

ekki endilega við á Taktu þátt síðunni. 

Til þess að kveikja áhuga einstaklinga á ungmennaráði Amnesty ætti 

textinn að vera lausnamiðaður og einfaldur. Auk þess væri tilvalið að brjóta 

upp textann með myndböndum úr starfi.  
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Þátttakendur voru sammála um mikilvægi þess að kynna starf ungmenna 

innan Íslandsdeildar Amnesty fyrir lesendum síðunnar til þess að tengja 

saman lærdóm og virkni með því að gefa þeim tækifæri til að taka þátt í  

mannréttindabaráttu. Horfa þarf á þessa síðu sem framhald af lærdómnum í 

verkefnakistunni. Mikilvægt er að kennarar og aðrir fagaðilar átti sig á þeirri 

tengingu og verði duglegir í að miðla þessum upplýsingum til ungmenna.  

 

5 Kennsluvefurinn mannrettindafraedsla.is 

5.1 Undirbúningur 

Við undirbúning og uppsetningu vefsins var ákveðið að búa til vef sem er 

einfaldur í stjórnun þannig að starfsmenn Íslandsdeildar Amnesty gætu tekið 

við honum. Því var ákveðið að byggja vefinn á Wordpress 

vefumsjónarkerfinu. Wordpress vefumsjónarkerfið er þekkt fyrir að vera 

auðvelt í notkun og einfalt er að aðlaga það að eigin þörfum. Háskóli Íslands 

hefur að auki boðið upp á þetta vefumsjónarkerfi fyrir nemendur. 

Þegar vefumsjónarkerfi var valið fór fram óformleg þarfagreining á fundi með 

starfsmönnum Íslandsdeildar Amnesty.  Fundarmenn ræddu þar í þaula hvert 

innihald vefsíðunnar ætti að vera, hvernig útlit hentaði best og hvaða atriði 

þyrfti að hafa til hliðsjónar við val á útliti.  

Eftir þarfagreiningu ákvað rannsakandi að kaupa útlit af þekktum 

vefmarkaði Themeforest.com (2016) þar sem finna má ýmis útlit fyrir 

Wordpress. Útlitið sem valið var, var upphaflega hannað fyrir kirkjur og 

trúarlega söfnuði en rannsakandi aðlagaði vefinn svo hann myndi henta 

mannréttindafræðslu. 

Eftir að rannsakandi var búinn að ákveða vefumsjónarkerfi og útlit var 

næsta skref að kaupa hýsingu fyrir vefinn. Fyrir valinu varð hýsingarfyrirtækið 

1984. Valið byggist alfarið á fyrri reynslu höfundar af því fyrirtæki. 

Rannsakandi telur fyrirtækið vera traust og þjónusta við viðskiptavini er góð.  

Eftir val á hýsingu var ákveðið nafn á léni. Ákvörðunin var sett í hendur  

Íslandsdeild Amnesty þar sem deildin kemur til með að reka vefinn eftir að 

verkefninu lýkur. Niðurstaðan varð sú að vefurinn skyldi vera undir heitinu  

mannrettindafraedsla.is.  

Nafnavalið réðst af því að höfundur verkefnisins og starfsmenn 

Íslandsdeildar Amnesty töldu rétt að eignast lénið þar sem nafnið væri 

file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHPU14VP/mannrettindafraedsla.is
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHPU14VP/themeforest.com
file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHPU14VP/mannrettindafraedsla.is
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beintengt tilgangi vefsins.  Síðar væri hægt að kaupa annað lén með styttra 

nafni og beina því inn á vefinn svo að tvö lén beinist á hýsinguna.  

5.2 Uppsetning vefs 

Í rannsóknum sem höfundur kynnti sér um uppsetningu og aðgengi vefsíðna 

kom fram að kennarar velja helst vefsíður sem tengjast menntamálum, eru 

gagnvirkar og auðveldar í notkun. Auk þess er rétt meðferð staðreynda 

beintengd trausti og skoðun á vefsíðu (Ooi o.fl., 2010). Valmyndin þarf því að 

vera skýr og aðgengið aðlaðandi til að tryggja notkun vefsins (Clinch og 

Richards, 2002).  

Rannsakandi nýtir sér alla þessa þætti til að byggja upp vef sem byggir á 

faglegum og traustum grunni. Ákveðið var að hafa eftirfarandi þætti að 

leiðarljósi; að vefurinn sé virkur, aðgengilegur, gagnvirkur, áþreifanlegur og 

faglegur.  

Við uppsetningu vefs voru nokkrir þættir sem nauðsynlegt var að ákveða í 

samstarfi við Íslandsdeild Amnesty. Fyrst þurfti að huga að litaþema vefsins 

því samkvæmt kröfum alþjóðasamtaka Amnesty International verður allt efni 

sem gefið er út af samtökunum að vera innan marka ákveðins 

hönnunarramma. Því var ákveðið að nota sama litaþema og finna má á 

aðalsíðu samtakanna (http://amnesty.org). Hönnunin er björt og notast við 

skýra liti sem passa saman.  

Einnig þurfti að huga að uppsetningu forsíðunnar. Við uppsetningu 

forsíðunnar voru ábendingar rýnihópanna hafðar að leiðarljósi. Líkt og 

þátttakendur bentu á þarf forsíðan að vera einföld með fáum en góðum 

upplýsingum og draga fram efni inni á síðunni. Því var ákveðið að setja 

fréttakerfi inn á forsíðuna sem tengir fréttir um mannréttindafræðslu saman 

við verkefnakistuna.  Jafnframt var ákveðið að borðinn á forsíðunni ætti að 

sýna verkefni frá verkefnakistunni og draga fram þau sem eru í brennidepli 

hverju sinni. 

Mikil vinna fór í uppsetningu og gerð verkefnakistunnar. Verkefnakistan 

þarf að vera auðveld í notkun og aðgengileg. Í rýnihópaviðtölum komu ýmsar 

ábendingar um uppsetningu hennar og hugmyndir um breytingar á henni. 

Þær ábendingar sem mótuðu verkefnakistuna voru að kennarar og aðrir 

fagaðilar gætu flokkað verkefnin eftir aldri, lengd og umræðuefni. Einnig var 

ákveðið að allt efni sem færi í verkefnakistuna uppfyllti væntingar kennara 

um að geta mætt mismunandi þörfum nemenda. Sem dæmi má nefna að 

sögu má finna í textaformi á vef, í hljóðskrá og til útprentunar. Efnið verður 

að vera einfalt í uppsetningu og því er allt efni í verkefnakistunni sett upp sem 

A4 sem hægt er að prenta út eða opna í spjaldtölvum. 

http://amnesty.org/
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Uppsetning undirsíðanna um okkur, mannréttindafræðsla og taktu þátt 

voru einfaldar þar sem aðeins er um að ræða texta og myndir. Uppsetning 

textans er þó þannig að reynt er að brjóta hið hefðbundna form upp með 

myndum og gráum kössum til að draga fram aðalatriði textans. 

Reynt var eftir fremsta megni að búa til grafískt efni fyrir vefinn þar sem 

niðurstöður rýnihópaviðtala sýndu það að þau vildu sjá myndbönd, myndir 

og aðra grafík til að auka fjölbreytni og halda athygli lesenda.  

Eitt af því tímafrekasta í undirbúningnum var einkennismerki vefsins (e. 

logo). Upphaflega vildi rannsakandi að einkennismerkið táknaði 

mannréttindi. Það var þó erfitt í framkvæmd þar sem það þurfti að passa við 

stíl vefsins. Vefurinn var stílhreinn og lítið svigrúm fyrir  stór einkennismerki í  

lit. Því var ákveðið að skoða þekktan vefmarkað (Graphic River, 2016) þar sem 

hægt er að kaupa einkennismerki. Þar fann rannsakandi eftirfarandi 

einkennismerki sem hann taldi henta vel fyrir núverandi útlit vefsíðunnar, að 

auki taldi hann það í senn formlegt sem og líflegt. 

 

5.3 Gerð efnis 

Við efnisgerð síðunnar taldi rannsakandi mikilvægt að ekkert færi inn á 

síðuna nema hnitmiðaður texti og stílhreint útlit. Auk þess sýndu niðurstöður 

rýnihópanna að báðir hóparnir töldu mikilvægt að texti sem settur væri á 

síðuna væri ekki of langur og hefði jafnframt skýran tilgang. Því var allt efnið 

sem sett var inn á síðuna mótað með þessi atriði í huga. Einnig voru 

rannsóknir á borð við hugmyndir Tibbetts (2002) um uppbyggingu 

mannréttindafræðslu, rannsóknir innan íslenska skólakerfisins og 

kennslufræðilegar áherslur sem fjallað hefur verið um hér að framan, hafðar 

til hliðsjónar við gerð vefsins. Í rannsókn Ooi, Ho, and Amri (2010) kemur 

einnig fram að til þess að vefsíða öðlist traust og virðingu innan samfélagsins 

verði hún að fara rétt með heimildir. Því er mikilvægt að allt það efni sem fer 

inn á síðuna byggi á traustum og góðum heimildum. Ákveðið var að fá 

starfsmann Íslandsdeildar Amnesty til að lesa yfir efnið til að hámarka gæði 

þess og leiðrétta það efni sem byggir á veikum eða ótraustum grunni. 

Mynd 2. Einkennismerki vefsins. 
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Í verkefnakistunni var ákveðið að búa til skýran ramma í kringum þau 

verkefni sem sett verða þar inn. Öllum verkefnum er skipt í fjögur skref; 

undirbúningur, kveikja, framkvæmd verkefnis og ígrundun. Hvert skref fer 

yfir það sem stjórnandi verkefnisins þarf að hafa í huga og þarf að gera. 

Rýnihóparnir voru sammála um að þessi skipting væri hnitmiðuð og 

aðgengileg. Einnig var ákveðið að hvert verkefni  sem væri inn á 

verkefnakistuna væri ekki meira en 300-400 orð.  Það var gert til að forða því 

að lesandinn missti áhugann því verkefni væri of langt og ítarlegt. Öll 

verkefnin sem sett eru inn á verkefnakistuna eru annað hvort frumsamin en 

þýdd og staðfærð verkefni frá Amnesty International.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efnisgerðin á undirsíðunni mannréttindafræðsla var unnin með það í huga 

að hún væri í takt við sýn Amnesty International um málefnið. Vefurinn er 

hannaður til þess að vera fræðsluvefur samtakanna. Líkt og rýnihópur 

Íslandsdeildar Amnesty benti á, verður vefurinn að tengjast þeim og fjalla um 

mannréttindafræðslu líkt og fræðsludeild Amnesty International gerir. 

Textinn er stuttur og hnitmiðaður, hannaður til að grípa lesandann og fá hann 

til að lesa sér frekar til um málefnið og nýta verkefnakistu vefsins. Ákveðið 

var að setja inn á þessa undirsíðu umfjöllun um hvernig hægt sé að ígrunda 

sameiginlega í hópi eftir verkefnavinnu. Mörg verkefni í kistunni eru kveikjur 

Mynd 3. Dæmi um PDF skjal inná vefnum 
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á umræðu um mannréttindi og því verður kennarinn að geta leitt ígrundaðar 

samræður til að bæði dýpka lærdóm þátttakenda og draga fram niðurstöðu 

verkefna. 

Undirsíðan taktu þátt er hönnuð fyrir ungmenni og aðra sem vilja taka 

þátt í starfi Íslandsdeildar Amnesty International. Því er efnið þar inni alfarið 

byggt á starfi Amnesty International og tengist mannréttindafræðslu á þann 

hátt. Á undirsíðunni er almennur texti um hvað ungmennaráð Amnesty gerir 

og myndir úr starfinu. Textinn er líkt og á öðrum síðum, stuttur, hnitmiðaður 

og hannaður til að grípa athygli lesandans. Auk þess er hægt að sækja um að 

gerast meðlimur í ungmennaráði Amnesty. 

Á undirsíðunni um okkur væri aðeins stuttlega sagt frá samtökunum og 

vefnum. Markmið undirsíðunnar er að greina frá því hverjir standa  að baki 

mannrettindafraedsla.is og tilgangi vefsins. Teikningarnar á síðunni eru eftir 

Ernu Mist. 

Á forsíðunni er lítið um texta en hægt er að setja inn fréttir. Fréttakerfið 

er ólíkt öðrum síðum vefsins þar sem textinn þar getur verið ítarlegri en á 

undirsíðunum. Leiðarljós fréttakerfisins er að dýpka skilning lesenda og 

tengja saman efni vefsins. Umsjónarmanni mannrettindafraedsla.is eru þar 

gefnar frjálsari hendur við efnisgerð en framsetningin þarf engu að síður að 

vera markviss. Fréttaveita er opið form og því hefur höfundur ekki 

fastmótaðar hugmyndir um hvaða efni eigi að fara þar inn en bendir á að þar 

megi segja frá nýju efni, reynslu kennara af notkun vefsins og tengja saman 

efni verkefnakistunnar til að kynna nýja möguleika í fræðslu og kennslu um 

mannréttindi. 
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5.4 Framhald vefsins 

Áframhaldandi þróun vefsins verður í höndum Íslandsdeildar Amnesty. 

Ákveðið var að hann verði kynntur formlega í ágúst 2016. Kennarar og aðrir 

fagaðilar sem vinna með börnum og unglingum fara líklegast í sumarleyfi um 

svipað leyti og smíði vefsins og gerð þessa meistaraverkefnis lýkur. Því er 

mikilvægt að vefurinn verði kynntur með haustinu þegar starf skóla og 

annarra stofnana hefst að nýju að loknum sumarleyfum. 

Starfsmaður innan Íslandsdeildar Amnesty mun sjá um að uppfæra 

verkefnabanka vefsins og bæta inn fréttum. Sami starfsmaður mun fá það 

verkefni að kynna vefinn í skólum og öðrum stofnunum. Höfundur mun nota 

vefinn í kennslu og skólaþróunarstarfi og fylgist þannig með þróun hans. 

Mannréttindafræðsla innan Íslandsdeildar Amnesty verður sífellt 

umfangsmeiri og því verður áhugavert og spennandi að sjá hvernig vefsíðan 

muni standa með því fræðslustarfi sem fyrir er. 

6 Lokaorð 

Þegar ákveðið var að vinna vefsíðu um mannréttindafræðslu var ljóst að 

mikið námsefni, bæði innlent og erlent væri til staðar. Það var þó orðið 

nokkuð gamalt og sumt af því var lítið notað eða jafnvel gleymt. Í samvinnu 

við Íslandsdeild Amnesty var ákveðið að búa til vefsíðuna 

mannrettindafraedsla.is með það að leiðarljósi að hún gæti tekið saman það 

efni sem þegar væri til og aukið jafnframt við það. Vefsíðan væri reglulega 

uppfærð og notuð af kennurum og öðrum sem vinna með börnum og 

unglingum.  

Til eru margir kennsluvefir á netinu sem týnast í upplýsingaflæði nútímans 

og gleymast jafnvel alveg. Þó að vefsíður séu bitastæðar verða þær að vera 

reglulega uppfærðar og vel auglýstar til að standast tímans tönn. Því var 

mikilvægt að reyna að búa til vefsíðu sem væri bæði fagleg, einföld í notkun 

og einfalt að uppfæra. Það kemur síðan í hlut Íslandsdeildar Amnesty að 

kynna hana fyrir kennurum og öðrum fagaðilum og uppfæra hana reglulega. 

Hlutverk höfundar var að búa til vefsíðu sem kennarar og aðrir gætu hugsað 

sér að nota.   

Í þessari greinargerð hefur verið skýrt frá framkvæmd rannsóknar sem 

gerð var til að hámarka gæði vefsins mannrettindafraedsla.is. Í rannsókninni 

var hópur kennara og sérfræðinga í mannréttindamálum fenginn til að leggja 

file:///C:/Users/Lenovo/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/SHPU14VP/mannrettindafraedsla.is
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mat á vefsíðuna svo að hún yrði bitastæð fyrir þá sem vinna með börnum og 

unglingum. Rýnihóparnir komu með áhugaverðar ábendingar og hugmyndir 

um hvernig bæta mætti síðuna og rannsakandi nýtti sér það við gerð 

vefsíðunnar. Hér hefur verkferlið verið rakið og greint frá þeirri vinnu sem 

gerð vefsíðunnar útheimti.   

Niðurstaða verkefnisins er mannrettindafraedsla.is. Vefurinn er dæmi um 

virk tengsl milli atvinnulífsins og kennaradeildar Háskóla Íslands, eins og 

skólinn leggur áherslu á í stefnu sinni (Háskóli Íslands, 2016), og getur nýst 

sem fyrirmynd í því efni. Höfundur vonar að vefurinn mannrettindafraedsla.is 

muni þjóna tilgangi sínum og efla mannréttindafræðslu í komandi framtíð.  
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