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Ágrip (útdráttur)
Eftirfarandi greinagerð er unnin sem lokaverkefni til B.Ed. gráðu í grunnskólakennarafræði
við Háskóla Íslands, Menntavísindasviði sumarið 2017. Greinagerðin fjallar um
námsverkefni ætlað 10. bekk í grunnskóla.
Verkefnið á að samþætta lífsleikni, trúarbragðafræði, landafræði, þjóðfélagsfræði
og sögu. Hægt er að nýta það sem eintaklings- og paraverkefni. Verkefninu er ætlað að
efla hugarflug og ímyndunarafl ásamt skapandi hugsun nemenda. Einnig munu nemendur
læra um mismunandi samfélög og menningarheima og einbeita sér að eftirfarandi
hæfniviðmiðum samfélagsgreina: jafnrétti, mannréttindum, lýðræði, virðingu,
siðgæðisvitund, tjáningu, sköpun, fjölskyldugerðum, fjölmenningu, heimssögu og
trúarbrögðum.
Við gerð þessa verkefnis las höfundur sér til um hæfniviðmið samfélagsgreina í
Aðalnámskrá grunnskóla, ásamt því að kynna sér fjölmargar bækur um kennsluaðferðir,
námsmat, spunaspil og greinar um notkun ímynduarafls í samfélagsgreinum. Höfundur
setti fram líkan af verkefni, hvernig framvinda þess ætti að fara fram og hvaða spilagögn
væru ómissandi ásamt markmiði verkefnisins með samþættingu og tengingu við
Aðalnámskrá grunnskóla.
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Formáli
Ég hef í langan tíma haft áhuga á svokölluðum hlutverkaleikjum, eða hlutverkaspilum,
þegar kemur að kennslu og hefur þessi hugmynd legið í leyni hjá mér í mörg ár, og fannst
mér orðið tímabært að framkvæma hana. Hugmynd mín var að búa til spil sem einnig væri
hægt að nýta sem námsverkefni en eftir að hafa legið yfir þessu í þónokkurn tíma sá ég
mér ekki fært að búa til bæði, og ákvað því að einbeita mér að verkefninu.
Ég vil þakka þeim sem hafa ýtt undir þá ástríðu mína að kenna, en byrjunarreitinn má
finna í mínum gamla grunnskóla, Reykjahlíðarskóla í Mývatnssveit. Seinna meir fékk ég
byr undir báða vængi í Verkmenntaskólanum á Akureyri þar sem góðir ensku og
samfélagsgreinakennarar helltu olíu á eldinn og gerðu mér ljóst fyrir fullt og allt að ég vildi
verða kennari. Sá sem kynt hefur bálið hvað mest er leiðbeinandi minn, Eggert Lárusson
en fyrst þegar ég kom að máli við hann um efnið sýndi hann því ómældan áhuga og er það
honum að þakka að ég ákvað loksins að láta verða af þessari hugmynd. Samræður okkar
og athugasemdir hans hafa verið mér hvetjandi og á hann miklar þakkir skildar fyrir sinn
hlut í þessu verkefni. Ég vil færa þakklæti mitt til Kiddýjar Ámundadóttur og Sigríðar
Jóhannesdóttur sem lásu greinagerðina yfir og hjálpuðu mér að ná yfirsýn á verkefnið.
Að lokum vil ég þakka fjölskyldu minni og þá sérstaklegu móður og föður þeim Unu
Einarsdóttur og Úlfari Sæmundssyni og afa og ömmu, þeim Einari Arnþórssyni og Rósu
Jóhannsdóttur fyrir tuttugu og átta ár af þolinmæði, hvatningu og væntumþykju.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim
samkvæmt bestu vitund. 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 sjálf ábyrgð á því sem missagt
kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Akureyri, 9. maí 2017
Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun
Karen Dögg Úlfarsdóttir Braun
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1

Inngangur
Mikið hefur verið lagt upp úr því undanfarin ár að kennsla sé sem fjölbreyttust svo að

hún höfði til fleiri en eins hóps af nemendum. Fjölbreyttar kennsluaðferðir eru líka góðar
til að halda áhuga nemenda í námi og námspil og leikir eru ein af þessum aðferðum. Leikir
og spil hafa oft verið notuð fyrir uppbrot í tímum en með innleiðingu fjölbreyttari
kennsluaðferða eru þau nú í meira mæli notuð til kennslu. Mikilvægt er að jafnvægi sé í
þeim námspilum sem notuð eru, að þau miðli þekkingu og séu einnig skemmtileg.
Verkefnið sem greinagerðin er skrifuð um byggir á sömu hugmynd og námspil og
leikir gera en byggir þó meira á ímyndunaraflinu en mörg önnur spil. Markmið
verkefnisins er að nemendur geti sett sig í spor annarra og öðlast sýn á heiminn sem er
aðskild frá þjóðarvitund þeirra sem Íslendinga.
Í sporum annarra er ætlað að efla siðferði, réttsýni, samhygð og gagnrýna hugsun
nemenda ásamt því að bæta þekkingu þeirra á þeim námsgreinum sem kenndar eru undir
heitinu samfélagsgreinar.
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2

Sociological Imagination
,,Sociological imagination’’ snýst um að horfa á sitt eigið samfélag með augum

annarra. Einnig er hægt að lýsa því sem að fara í spor annarra, en það er einmitt tilgangur
verkefnisins. ,,Sociological imaginiation’’ felur það í sér að hjálpa fólki að skilja betur það
tímabil sem þau eru að alast upp í en einnig til að hjálpa þeim að verða virkir þátttakendur
í liðnum atburðum sögunnar (Trevino, 2012).

2.1 Charles Wright Mills
Charles Wright Mills var bandarískur félagsfræðingur sem skrifaði bókina The
Scoiological Imagination. Þar setti hann fram þá hugmynd að félagsfræði nútímans væri of
mikið stjórnað af kröfum stjórnsýslunnar og að þörf væri á hinum vitsmunalega þætti sem
félagsfræðin væri upphaflega byggð á (Elwell, 2013). Mills taldi að þeir nemendur sem
gefa ímyndunaraflinu lausan tauminn, geti þar með víkkað sjóndeildarhring sinn og leyft
sjálfum sér þann munað að líta á heiminn án landamæra (Mccoy, 2012). Með þessum
hætti geta nemendur öðlast reynslu af því að setja sig í annarra spor og með því
uppskorið samkennd og virðingu í garð annarra. Ekki er einungis mikilvægt fyrir nemendur
að geta sett sig í spor annarra persónulega séð heldur líka til að þeir geti litið á
mismunandi sögulega viðburði með augum þeirra sem þá snerta, eins og til dæmis stríð í
Sýrlandi með augum Sýrlendinga eða kjarnorkuárás á Hiroshima með augum Japana.
Hægt er að nýta þetta til að ferðast aftur í tímann, til framtíðar eða jafnvel til að sjá
hvernig nútíminn væri ef sögulegir atburðir hefðu farið öðruvísi. Þessi aðferð gerir okkur
kleyft að setja atburði, sem venjulega eru okkur fjarri, í samhengi sem við skiljum og
getum þar af leiðandi gert erfiðleika annarra að okkar eigin (Mccoy, 2012). Það er áskorun
kennarans að hlúa að sköpunarkrafti, ímyndunarafli og samkennd nemenda svo að þeir
geti lært dýrmætan lærdóm með því að setja sig í spor annarra. Til þess að það sé hægt
verða kennarar að setja fram nýjar og spennandi leiðir svo að nemendur geti nýtt sér
þessa hluti í lærdómsferli sínu, og svo þeir geti með huganum einum að vopni byrjað að
losa sig frá þeim skorðum sem oft eru í huga þeirra skýjaðar af hlutdrægni og
ómeðvituðum fordómum og leyft sjálfum sér að kanna heiminn sem er fullur af fólki sem
þau eiga margt sameiginlegt með.
.
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3

Fjölgreindakenning Howard Gardner
Fjölgreindakenningin gengur út á það að hver og einn einstaklingur hafi fleiri en eina

greind. Upphafsmaður hennar var sálfræðingurinn Howard Gardner en árið 1983 gaf hann
út bókina Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences, þar sem hann bar fyrst
fram þessa kenningu (Armstrong, 2000). Margir telja að greind sé einn afmarkaður
eiginleiki sem fólk hefur mismikið af og að hægt sé að setja fólk í próf sem ákvarðar
greindarvísitölu þess. Þar eru nokkrir eiginleikar prófaðir og má þar nefna rökhugsun, getu
til að leysa vandamál, minni og skipulag (Collins, 2012). Fyrsta greindarprófið var sett í
notkun í kringum árið 1905, en það voru frönsku sálfræðingarnir Alfred Binet og Théodore
Simon sem settu það saman. Prófið átti að hjálpa til við að finna út hvaða nemendur í
fyrstu bekkjum barnaskóla þyrftu frekari stuðning til menntunar (Armstrong, 2000). Prófið
fékk heitið Simon-Binet matskvarðinn og hefur verið notað í áraraðir þó það hafi verið
útfært verulega síðan það var fyrst tekið í notkun. Auk þess hefur fjöldi annarra
greindarprófa litið dagsins ljós undanfarin 100 ár. Fjölgreindakenning Gardners stígur á
móti greindarprófum á borð við Simon-Binet matskvarðann því að samkvæmt hans
kenningu þá á hugtakið greind að ná yfir alla getu fólks, bæði til að vinna úr upplýsingum
og skapa eitthvað nýtt (Armstrong, 2000). Árið 1983 lagði hann fram að greindirnar væru
sjö talsins, og að erfitt væri að mæla þær því þær nytu sín best í hinu hversdagslega lífi í
náttúrulegum aðstæðum en ekki í stjórnuðu umhverfi þar sem prófun færi fram. Í seinni
tíð bætti Gardner við áttundu greindinni, og að lokum setti hann fram hugmynd að
níundu greindinni, tilvistargreind (Gardner, 1999).
Til að útskýra greindinar mun ég notast við skýringar úr bók Thomas Armstrongs,
Fjölgreindir í skólastofunni (2000), en hann taldi fram átta greindir í bók sinni og eru þær:
Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind,
tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Ég tel að
fjórar af þessum greindum eigi erindi við verkefni mitt.
Málgreind
Einstaklingar með sterka málgreind hafa gott vald á tungumáli bæði munnlega og
skriflega og eiga léttara að nýta sér tungumál í gegnum mælskulist, minnishjálp,
útskýringar og stoðhjálp. Í verkefninu eiga nemendur að halda dagbók þar sem þeir skrifa í
hlutverki það sem á daga þeirra hefur drifið.
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Samskiptagreind
Einstaklingar með sterka samskiptagreind eiga auðvelt með að lesa úr svipbrigðum og
hegðun annarra, næmi fyrir svipbrigðum, rödd og látbragði. Einnig eiga þeir auðveldara
með að setja sig í spor annarra. Grunnurinn sem verkefnið er byggt á er sá að nemendur
geti sett sig í spor annarra og því er þessi greind tilvalin.
Sjálfsþekkingargreind
Einstaklingar með sterka sjálfsmynd þekkja sjálfan sig vel og geta gert sér grein fyrir
hvar þeir eru sterkir og veikir fyrir. Þeir nota þessa þekkingu á sjálfum sér til að ná lengra í
námi og öðru sem þau taka sér fyrir hendur. Það er mikilvægt fyrir framvindu verkefnisins
að nemendur þekki hvar þeir eru sterkir fyrir í samfélagsgreinum og geti þar af leiðandi
eytt meira tíma í að byggja upp þá þætti þar sem þeir eru veikari og einnig fengið hjálp á
þeim sviðum.
Umhverfisgreind
Einstaklingar með góða umhverfisgreind eru næmari fyrir fyrirbærum náttúrunnar og
eiga auðveldara með að þekkja og flokka fjölda tegunda úr jurta- og dýraríkinu. Partur af
verkefninu snýst um að rannsaka gróður- og veðurfar í landi sem er nemendum ókunnt og
því getur verið mikilvægt að þau hafi bæði reynslu og séu nösk að skilgreina jurta- og
dýralíf.
Það væri hægt að útfæra verkefnið á þann hátt að reynt sé á allar greindirnar.
Höfundur hefur ekkert á móti því að þeir sem nýti sér verkefnið betrumbæti það á þann
hátt sem þau vilja.
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4

Spunaspil
Spunaspil sem eru í líkingu við Í sporum annarra flokkast undir kennsluaðferðina

hermileikir. Hermileikir byggjast á þremur meginþáttum sem eru a) að leikurinn eða spilið
byggi á ákveðnum reglum, b) að nemendur setji sig í annarra spor og c) að leikurinn
endurspegli raunverulegt samfélag (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Í bókinni Nafnorð – fram um þrjá reiti er bent á að hermileikir snúast um það að setja
nemendur í raunverulegar aðstæður þar sem þau verði að taka ákvarðanir, gera áætlanir,
bregðast við breyttum aðstæðum, svo eitthvað sé nefnt. Engar rannsóknir hafa sýnt fram
á neikvæðar hliðar þess að nota spil í kennslu og því ættu kennarar að geta nýtt sér
kennsluaðferðir í þessum dúr án þess að hafa áhyggjur af neikvæðum áhrifum. Með
námsspilum er einnig verið að koma til móts við fjölbreyttan nemendahóp og hægt er að
nýta þau til að efla nemendur í samkeppni og samvinnu, sérstaklega fyrir þá sem óvanir
eru hópavinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1976).

4.1 Saga spunaspila
Fyrsta borðspunaspilið sem var búið til fyrir sölu fékk nafnið Dungeons and Dragons en
það voru þeir Gary Gygax og Dave Arneson sem gáfu það út árið 1974 en spilið byggist að
mestu leyti á, og getur eflt, ímyndunarafli og félagshæfni þátttakenda (Adams, 2013). Í
kjölfarið byggðist upp svokölluð költ fylgni en með því er átt við að aðdáun tiltekins hóps
beinist í garð kvikmyndar, bókar, hljómsveitar eða annars (Collins dictionary, e.d.).
Á 6. áratug seinustu aldar spruttu upp félög þar sem meðlimir sviðsettu sögulega
atburði, en vinsælustu atburðirnir í gegnum áratugina hafa vanalega verið stríð eins og
Bandaríska þrælastríðið og frelsisstríð Bandaríkjanna (The Top 20 Historical Reenacment
Societies, 2016). Þó svo að umgjörð þessara sviðsetninga fylgi ávallt raunveruleikanum og
því sem gerðist í fortíðinni, þá hafa þátttakendur frjálsar hendur hvað varðar baksögu
persóna þeirra, svo lengi sem þeir eru ekki þekktir hermenn úr sögunni. Það mætti því
líkja Í sporum annarra við álíka sviðsetningar, þar sem nemendur fylgja þeim reglum sem
settar hafa verið af höfundi en þau hafa frjálsar hendur hvað varðar bakgrunn persóna
sinna.
Spunaspil koma í mörgum myndum; borðspil, penni og pappír, sviðsetningar og
tölvuleikir en í seinni tíð hefur internetið gert þátttakendum kleift að tengjast og spila leiki
saman í rauntíma (Chung, 2013). Í þessu verkefni myndu nemendur notast hvað mest við
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penna og pappír til að lýsa gerðum og hugsunum persóna sinna en annar höfundur
Dungeons and Dragons, Gary Gygax, gaf út, ásamt Jeff Perren, spunaspil sem byggðist á
penna og pappír árið 1971 sem fékk nafnið Chainmail og er það talið fyrsta útgefna
spunaspilið þar sem einungis var notaður penni og pappír (Peterson, 2012).

4.2 Reglur spunaspila
Stephen L. Lortz (1979) skrifaði í grein sinni Role-playing sem var birt í tímaritinu
Different Worlds, að fantasíu spunaspil byggjast á því að leyfa ákveðnum fjölda leikmanna
að taka að sér hlutverk ímyndaðra persóna og hafa frjálsar hendur að einhverju leyti í
ímynduðum heimi (Simpson og Elias, 2011). Puchalska-Wasyl, Chmielnicka-Kuter og Oles ́
(2008) notuðu skilgreiningu Hughes (1988) sem skilgreindi spunaspil sem ,,sameiginlega
fantasíu“ sem ,,tengir ímyndunarafl einstaklinga sem er þó stjórnað af reglum“. Sá spuni
sem verið er að vinna með í þessu verkefni á sér hinsvegar rætur í raunveruleikanum en
ekki fantasíu. Þó er margt líkt með því verkefni sem höfundur greinir frá hér og
spunaspilum sem tíðkast hafa frá útgáfu Dungeons & Dragons. Þó ekki sé notast við
svokallaðan sögumeistara eins og í venjulegum spunaspilum þá fer Í sporum annarra að
mestu fram í hugarheimi þátttakenda og með því að setja hugsanir sínar á blað. Teningar
gegna lykilhlutverki í spunaspilum en notkun þeirra hefur verið minnkuð fyrir þetta
verkefni. Vanalega eru þeir notaðir til að búa til persónur en teningaköst geta ákvarðað
gáfur, líkamsþol eða jafnvel visku þeirra persóna sem leikmennirnir eru. Teningar eru
einnig notaðir til að ákveða niðurstöður og örlög þeirra leikmanna sem taka þátt í bardaga
eða reyna leysa vandamál (Helgi Þorsteinsson, 1995). Í verkefni höfundar eru teningar
hins vegar einungis notaðir til að ákvarða hvaða land hver nemandi fær.
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5

Í sporum annarra

5.1 Lýsing á verkefninu
Verkefnið fékk heitið Í sporum annarra, en það snýst einmitt um að unglingar geti sett
sig í spor jafnaldra sinna í mismunandi löndum eða landsvæðum heimsálfanna sex.
Nemendur fara í rannsóknarleiðangur í gegnum land sem þau fá af handahófi. Vegferð
þeirra mun eiga sér stað í gegnum námsbækur og í gegnum vefsíður og forrit. Vefsíður og
forrit eins og Google Earth, Wikipedia, heimasíða Námsgagnastofnunar og heimasíða CIA
World Factbook koma að góðum notum í þessu verkefni. Einnig munu nemendur svara
spurningum sem byggðar eru á hæfniviðmiðum 10. bekkjar en hæfniviðmiðin má finna í
Aðalnámskrá grunnskóla. Til viðbótar munu nemendur draga eitt atburðaspil á viku, en
höfundur bjó til fjóra flokka sem betur verða útskýrðir í kafla 5.2.1.
Verkefnið flokkast undir hlutverkaleiki eða spunaspil, þó svo að ekki sé gert ráð fyrir
því að þátttakendur sé að spila á móti hvor öðrum. Hinsvegar væri hægt að útfæra
verkefnið svo að þannig verði en tilgangur verkefnisins í þeirri mynd sem er sýnt fram á
hér er einungis að þátttakendur auki skilning sinn á því námsefni sem þau hafa verið að
læra frá 8. bekk til 10. bekkjar.
Þau lönd og landsvæði sem valin voru fyrir þetta verkefni eiga það öll sameiginlegt
að hægt er að skoða þau í Google Street View í forritinu Google Earth, en þau eru 90
talsins og eru þau staðsett í sex af heimsálfunum sjö (Google Street View, 2017). Eina
heimsálfan sem kemst ekki á blað er Suðurskautslandið. Listi yfir þau lönd sem verkefnið
nær yfir má sjá í Viðauka 1: Lönd/landsvæði.
Við undirbúning þessa verkefnis gerði höfundur ráð fyrir því að nemendur myndu
hafa bakgrunn í trúarbragðafræði, landafræði, sögu, lífsleikni og þjóðfélagsfræði enda er
hugmyndin sú að verkefnið verði notað sem námsmat í enda 10. bekkjar. Margir
möguleikar eru á því hvernig hægt væri að leggja það fyrir nemendur. Það væri hægt að
taka frá þrjár til fjórar vikur og leggja það fyrir nemendur allt á sama tíma. Einnig væri
hægt að nota heilt skólaár í það, nota tvo til þrjá daga í hverri viku og láta
dagbókaruppfærslur nemenda því spegla heilt skólaár í sporum þeirrar persónu sem þau
búa til. Síðast en ekki síst væri hægt að byrja verkefnið í 8. bekk og leyfa því að þróast með
nemendum, en þá myndu dagbókarfærslurnar spegla uppvaxtarár nemenda og þeirrar
persónu sem þau búa til.
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5.2 Spilagögn
Innihald Í sporum annarra er sem hér segir:
•

Þrír flokkar, hver með fimm undirflokkum sem inniheldur sex lönd

•

Einn teningur

•

Atburðaspjöld sem eru í mismunandi litum eftir því hvað er á þeim. Siðferðisleg
vandamál eru á bláum spjöldum, atburðaspjöld sem viðkoma náttúruhamförum
eru græn á litinn, atburðaspjöld sem viðkoma efnahagslegum og pólitískum
umbrotum eru gul á litinn og atburðaspjöld sem viðkoma persónulegum
breytingum eru fjólublá á litinn. Spilin eru alls 26.

•

Dagbók þar sem nemendur eiga að skrifa í hlutverki að minnsta kosti þrisvar
sinnum í viku, um það sem á daga þeirra hefur drifið.

•

Spurningar sem eru byggðar á hæfniviðmiðum 10. bekkjar í Aðalnámskrá
grunnskóla.

5.2.1 Atburðaspjöld
Atburðaspjöldin skiptast í fjóra mismunandi bunka. Hver bunki er með einkennandi lit
eftir flokkum. Atburðaspjöldin taka á mismunandi málefnum og á að svara þeim með
dagbókarfærslum.
5.2.1.1 Siðferðisleg vandamál
Á þessum spjöldum er tekið á siðferðislegum vandamálum sem allir unglingar kljást
við eins og einelti, hópþrýsting og sjálfskaða. Þau er sex talsins.
5.2.1.2 Náttúruhamfarir
Á þessum spjöldum eru mismunandi náttúruhamfarir sem geta skollið á að óvörum.
Má þar nefna skógarelda, aurskriður og jarðskjálfta. Þau er 13 talsins.
5.2.1.3 Efnahagslegar og pólitískar umbreytingar
Á þessum spjöldum eru mismunandi aðstæður sem geta komið upp og haft
persónuleg áhrif á einstaklinga en einnig haft áhrif á landið sem heild eins og stríð, pólitísk
yfirtaka og efnahagshrun. Þau eru þrjú talsins.
5.2.1.4 Persónulegar breytingar
Á þessum spjöldum eru mismunandi persónulegar aðstæður sem hafa áhrif á líf
unglinga eins og skilnaður foreldra og flutningar. Þau eru fjögur talsins.
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5.2.2 Spurningar
Allar þær spurningar sem samdar voru fyrir verkefnið taka mið af hæfniviðmiðum 10.
bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla. Nemendur fá spurningar á A4 blöðum. Sjá má
spurningar í Viðauka 4.

5.2.3 Dagbók
Nemendur eiga að halda dagbók þar sem þau skrifa, í hlutverki, um það sem hefur
gerst í lífi persónunnar sem þau hafa búið til. Að skrifa í hlutverki býður upp á enn meiri
nálgun við þá persónu sem nemendur eiga að vera að túlka. Nemendur geta sett fram
ólíkar aðstæður sem þau þurfa að kljást við og leysa síðan úr. Að skrifa í hlutverki getur
eflt fjölbreytileika í málnotkun og hjálpað nemendum að ,,öðlast reynslu og þekkingu í
mismunandi notkun málsins eftir því hvaða orðalag er viðeigandi hverju sinni’’ (Anna
Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2006). Þetta er aðferð sem tengist málgreind
Gardners (Gardner, 1999). Hver dagsbókarfærsla myndi vera um 300 orð en þó getur hver
og einn kennari sniðið lengdina að sínum vilja.

5.3 Markmið verkefnisins
Markmið Í sporum annarra er margþætt og við mótun verkefnisins var miðað við
hæfniviðmið sem nemendur í 10. bekk eiga að hafa lokið við eða lært. Verkefnið er
nemendamiðað en það á ekki einungis að efla og skerpa á því námsefni sem þau eiga að
hafa lært á unglingastigi heldur gerir það þeim kleyft að leyfa ímyndunarafli sínu að leika
lausum hala upp að vissu marki, en nemendur skapa sína eigin persónu sem er á þeirra
aldri og búa til sinn heim í kringum verkefnið. Nemendur fá ekki að velja það land sem
persónan býr í, en það er valið af handahófi. Einnig munu aldur persónunnar og kyn fara
eftir raunverulegum aldri og kyni nemandans. Eins og minnst var á í kafla 5.1 hér að ofan
þá eru nokkrir möguleikar á því hvernig hægt væri að leggja verkefnið fyrir nemendur.

5.3.1 Samþætting námsgreina
Samþætting námsgreina gegnir lykilhlutverki í verkefninu en það er einmitt hugsað
sem tilvalið tækifæri til að flétta saman þau mörgu og mismunandi viðfangsefni sem
samfélagsgreinar snerta. Verkefnið snýst ekki einungis um það að nemendur geti lært að
setja sig í spor annarra og eflt þar með réttsýni, samhygð, jafnrétti, virðingu og lýðræði
heldur er það einnig sett upp þannig að hægt sé að fræða nemendur um auðlindir
jarðarinnar og nýtingu þeirra og þá náttúruferla sem eiga sér stað og siðferðisleg álitamál
eins og hópþrýsting og einelti.
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Þessi þrjú dæmi sýna fram á að hægt er að samþætta náttúrufræði, landafræði,
lífsleikni og heimspeki við þetta verkefni. Það myndi fara eftir kennurum hvernig og í
hversu miklu mæli það myndi verða gert enda er verkefnið gert til þess að hver og einn
geti útfært það á sinn hátt þó svo að umgjörðin sé ávallt sú sama.

5.3.2 Aðalnámskrá grunnskóla
Þó það þurfi að leggja upp með það að verkefni séu fjölbreytt og grípi áhuga nemenda
er einnig mikilvægt að fylgja Aðalnámskrá grunnskóla þannig að Í sporum annarra hafi
eitthvað gildi sem námsefni. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru hæfniviðmið og eitt af
hæfniviðmiðum samfélagsgreina er að nemendur eigi að geta, við lok tíunda bekkjar, sett
sig í spor annars fólks með ólíkan bakgrunn eða viðhorf, á ýmsum stöðum og tímum
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í Aðalnámskrá er einnig fjallað um að nemendur geti
sýnt fram á mikilvægi þess að bera virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum, fyrir
mannréttindum, félagslegu réttlæti, jöfnuði og helgi mannlegs lífs (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2013), vegið og metið skoðanir og upplýsingar, brugðist við þeim á
fordómalausan og réttsýnan hátt og fengist við samfélagsleg og siðferðileg málefni frá
mismunandi sjónarhólum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Með því að vinna þetta
verkefni geta kennarar hjálpað nemendum sínum að ná tökum á þeirri hæfni sem talin eru
upp hér að ofan ásamt öðrum sem snerta verkefnið á beinan hátt.

5.3.3 Atburðarás verkefnisins
Nemendur byrja á því að kasta tening. Ef tölurnar eitt eða tvö koma upp þýðir það að
nemandi fær flokk eitt, ef þrjú eða fjögur koma upp þýðir það að þau fá flokk tvö og fimm
til sex þýðir flokkur 3. Í hverjum flokki eru svo fimm undirflokkar og eiga nemendur þá að
kasta aftur. Talan sem kemur upp á teningnum í það skipti merkir hvaða undirflokk
nemandinn fær, þ.e. eitt samsvarar undirflokki eitt og svo koll af kolli. Í hverjum
undirflokki eru svo sex lönd/landsvæði og endurtaka nemendur þá teningakastið og fá
það land sem samsvarar þeirri tölu sem þeir fengu á teninginn. Alexandra er nemandi í 10.
AH og í fyrsta skipti sem hún kastar teningnum fær hún töluna þrjá. Það þýðir að hún er
með flokk númer tvö. Í næsta kasti fær Alexandra töluna fimm sem þýðir að hún er með
undirflokk fimm og í þriðja kastinu fær hún þrjá sem þýðir að landið sem Alexandra á að
skrifa um er Kambódía. Þegar tilkall hefur verið gert til landsins er ekki hægt að fá það
aftur, og ef það myndi gerast þá myndi seinni nemandinn þurfa að endurtaka köstin til að
fá annað land sem ekki væri búið að gera tilkall til.
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Þegar hver nemandi hefur fengið land byrja þau á fræðilegri heimildaleit um landið.
Þar geta þau nýtt sér námsbækur og internetið en kennari verður búinn að taka til lista
yfir þær bækur, vefsíður og annað efni sem nemendur geta nýtt sér í leitinni. Í Viðauka 2
er listi yfir helstu trúarbrögð hverrar heimsálfu fyrir sig þar sem nemendur geta séð hvaða
trúarbrögð eru fjölmennust, kynnt sér þau síðan í bókum eða á netinu og tekið meðvitaða
ákvörðun um það í hvaða trú þeirra persóna og fjölskylda þeirra er. Með þessu er vonast
til að létta nemendum aðeins leitina, enda eru til tugir afsprengja hinna mismunandi
trúarbragða og endalaust hægt að kynna sér þau.
5.3.3.1 Mótun persóna
Hver og ein persóna hefur sama kyn og er á sama aldri og sá nemandi sem leikur
hana. Nemendur rannsaka hlutfall kynþátta í því landi sem þau fá af handahófi og taka
síðan ákvörðun um hvaða kynþátt persóna þeirra tilheyrir. Í framhaldi af því munu
nemendur fá miða með öllum helstu trúarbrögðum þeirrar heimsálfu sem landið þeirra er
í. Með þessum upplýsingum geta þeir rannsakað trúarbrögðin og tekið meðvitaða
ákvörðum um hvaða trúarbrögð persóna þeirra og fjölskylda tilheyrir.
5.3.3.2 Þjóðfundir
Nemendur myndu vera fulltrúar þess lands sem þau fá af handahófi. Einu sinni í viku
myndu vera haldnir fundir þar sem fulltrúarnir myndu fá tækifæri til að fara með erindi
um hvað þau myndu vilja bæta í sínu landi, hvernig þau myndu fara að því og hvernig þau
sæu fyrir sér að lokaútkoman myndi vera. Önnur hugmynd er sú að kennari myndi velja
efni fyrir hverja viku. Dæmi um það er t.d. þjóðaröryggi en þá gætu nágrannaþjóðir unnið
saman og flutt sameiginlegt erindi um hvernig þau gætu sameinað krafta sína til að gæta
að þjóðaröryggi. Fyrirmyndin að þessari hugmynd kemur frá Bandaríkjunum og nefnist þar
National Model United Nations (National Model United Nations, 2017).

5.3.4 Námsmat
Hugtakið námsmat getur haft mismunandi merkingar í hugum fólks enda er hægt að
meta nám með ólíkum leiðum og aðferðum. Formlegt mat byggist gjarnan á mælingum og
skriflegum prófum (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011) en þó hafa nýjar aðferðir rutt sér til
rúms á undanförnum áratugum þar sem mikil umræða hefur átt sér stað ,,um að skólar
þurfi að koma betur til móts við þarfir nútímasamfélags með frekari mælikvörðum og
skýrari markmiðum og miða að betri árangri sem geti skilað hæfari einstaklingum út í
síbreytilegt samfélag“ (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011).

17

5.3.4.1 Hlutverk námsmats í skólastarfi
Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla er megintilgangur námsmats ,,að veita
leiðbeinandi upplýsingar um námið og hvernig markmiðum þess verður náð“
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Með námsmati er verið að fylgjast með hvernig
nemendum tekst að ná almennum hæfniviðmiðum sem sett hafa verið upp í Aðalnámskrá
grunnskóla, stuðla að námshvatningu, örva nemendur til framfara og meta hvaða aðstoð
þeir þurfa (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013).
5.3.4.2 Í sporum annarra og námsmat
Í kennsluverkefninu verður lögð áhersla á fjölbreytt námsmat til að koma til móts við
mismunandi þarfir sem flestra nemenda. Þær námsmatsaðferðir sem myndu nýtast eru:
Leiðsagnarmat
Í leiðsagnarmatsferli er upplýsinga aflað um stöðu nemenda í námi þeirra á meðan á
því stendur. Undir leiðsagnarmat flokkast margar matsaðferðir, þar á meðal þær sem
höfundur hefur ákveðið að notast við í verkefninu, en þær eru meðal annars: sjálfsmat,
athuganir, jafningjamat, leiðarbækur og kannanir (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008).
Sjálfsmat
Mikilvægt er að nemendur geti sjálfir metið nám sitt og gert sér grein fyrir því hvað
betur þarf að fara svo þeir geti náð árangri. Með því geta nemendur gert sér ,,raunhæfar
væntingar um árangur og styrkst í trúnni á eigin getu og færni’’ (Erna Ingibjörg Pálsdóttir,
2011). Það getur komið fyrir að nemendur ofmeti eða vanmeti sig en oftast er matið
raunhæft (Lilja M. Jónsdóttir, 1996).
Kennaramat
Það er ávallt mikilvægt að kennari fylgist vel með vinnu nemenda. Hann getur gengið
á milli nemenda og skráð athugasemdir um vinnu þeirra. Einnig væri hægt að halda
umræðufundi með nemendum þar sem hann ræðir við þá um framvindu verkefnisins og
skráir niðurstöður (Lilja M. Jónsdóttir, 1996).
Uppskeruhátíð
Námsmatsaðferðin uppskeruhátíðir ber mörg önnur heiti og má þar nefna gestakvöld,
hátíðir og málþing en hefur þó ávallt eitt meginmarkmið; að nemendur geti sýnt og kynnt
afrakstur verkefna sinna (Ingvar Sigurgeirsson, e.d.).

18

Leiðarbók
Hver nemandi útbýr bók sem öll verkefni þeirra verða sett í. Mikilvægt er að kennari
útskýri vel fyrir nemendum hvað sé í bókinni, einnig þarf að vera ljóst hvernig kennari
kemur til með að meta leiðarbækur nemenda (Lilja M. Jónsdóttir, 2001).

5.3.5 Benjamin Bloom
Sálfræðingurinn Benjamin Bloom var frumkvöðull í námskrárfræðum í Bandaríkjunum
um miðja seinustu öld. Bloom var meðlimur í háskólanefnd sem setti inntökuskilyrði og sá
um inntökupróf í marga háskóla sem myndað höfðu samræmdar kröfur. Við þessa reynslu
sannfærðist hann um að umbóta væri þörf á þessu sviði og fékk hann brennandi áhuga á
námskrárfræðum uppfrá því (Andri Ísaksson, 1983).
Bloom taldi að skipta ætti mannlegum hæfileikum í þrjú meginsvið: þekkingarsvið
(cognitive domain), viðhorfa- og tilfinningasvið (affective domain) og leiknisvið
(psychometer domain) (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Árið 1956 gaf Bloom, ásamt
meðnefndarmanni sínum David R. Kratwohl og fleiri nefndarmönnum, út bókina
Flokkunarfræði námsmarkmiða I: Vitsmunasviðið. Átta árum síðar, árið 1964, kom út
annað bindi sem bar heitið Flokkunarfræði námsmarkmiða II: Viðhorfa- og
tilfinningasviðið (Andri Ísaksson, 1983). Þriðja bindið, sem átti að snúast um leiknisviðið,
hefur enn ekki litið dagsins ljós.
5.3.5.1 Þekkingasviðið
Markmið á þekkingasviðinu skiptast í sex þrep, eftir því hversu flókin þau eru. Fyrst
eru einföldustu markmiðin og síðast eru þau sem gera hvað mestar kröfur til hugsunar,
gildismats, færni eða annars andlegs og líkamlegs þroska. Til þess að geta klifrað þrepin
þarf fyrst að ná þeim markmiðum sem fyrstu þrepin standa fyrir (Ingvar Sigurgeirsson,
1999).
Til að útskýra hin sex þrep þekkingasviðsins mun ég notast við skýringar úr bók
Ingvars Sigurgeirssonar, Að mörgu er að hyggja (1999), og eru þær: minni, skilningur,
beiting, greining, nýmyndun/nýsköpun og mat.
Minni
Áhersla er lögð á minni; að muna staðreyndir, orð, skilgreiningar, hugtök, aðferðir,
kenningar og önnur minnisatriði.
Skilningur
Mikilvægt er að nemandinn geti lagt merkingu í þá þekkingu sem hann heftur aflað
sér.

19

Beiting
Lögð er áhersla á að nemendur geti beitt þekkingu, hugtökum, aðferðum eða
kenningum við þekktar eða óþekktar aðstæður.
Greining
Hér eiga nemendur að geta beitt gagnrýnni hugsun á heimildir, hugmyndir eða gögn.
Hér verða nemendur að geta gert grein fyrir máli sínu og færa fram rök, styðja mál sitt
með heimildum eða setja fram rökstuddar tilgátur.
Nýmyndun/nýsköpun
Nemendur þurfa að sýna fram á sjálfstæði sitt og nýta þá þekkingu sem þau hafa aflað
til að setja fram eigin hugmyndir eða lausnir. Hér geta þau tengt saman ólíkar hugmyndir
og byggt á þeim nýjar eða komið með tillögur að úrbótum.
Mat
Hér eiga nemendur að leggja rökstutt mat á upplýsingar, hugmyndir, skoðanir eða
gildismat. Mikilævgt er að nemendur geti útskýrt mismunandi viðhorf, borið þau saman
og metið og tekið afstöðu til þeirra.
5.3.5.2 Viðhorfa- og tilfinningasviðið
Markmiðin á viðhorfa- og tilfinningasviðinu má skipta í fimm þrep, og er uppsetning
þeirra svipuð þekkingasviðinu, þar sem einföldustu markmiðin eru fyrst og verða
markmiðin kröfumeiri eftir því sem nemendur klifra þrepin.
Til að útskýra hin fimm þrep viðhorfa- og tilfinningasviðsins mun ég áfram notast
við skýringar úr bók Ingvars Sigurgeirssonar, Að mörgu er að hyggja (1999). Þrepin fimm
eru: athygli/eftirtekt, svörun/þátttaka, alúð/rækt, heildarsýn/ábyrgð og heildstætt
gildismat.
Athygli/eftirtekt
Hér eiga nemendur að taka eftir og veita athygli.
Svörun/þátttaka
Mikilvægt er að nemendur fylgist með á virkan hátt, bregðist við og sýni vilja.
Alúð/rækt
Nemendur leggja alúð í verkefni sín, bjóða sig fram eða deila með öðrum.
Heildarsýn/ábyrgð
Nemendur eru reiðubúnir að axla ábyrgð og sýna ábyrga afstöðu.
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Heildstætt gildismat
Nemendur hafa mótað sér grundvallarviðhorf og eru samkvæmir sjálfum sér og sínum
viðhorfum. Einnig sýna þeir frumkvæði og beita sér fyrir umbótum hinna ýmsu mála.
5.3.5.3 Tenging Bloom við Í sporum annarra
Flokkunarkerfi Bloom á vel við Í sporum annarra. Verkefnið byggist mikið, og reiðir sig,
á sköpunarhæfileika, rökhugsun, viðhorf og þekkingu og skilning en þetta eru allt svið sem
flokkunarkerfi Bloom nær yfir. Kennarar sem nýta sér þetta verkefni geta nýtt
flokkunarkefi Bloom til að betrumbæta eða búa til nýjar spurningar og atburðaspjöld, eða
verkefni til að leggja fyrir nemendur.
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6

Umræður

6.1 Undirbúningur kennara
Kennari þarf að undirbúa sig áður en hafist er handa við verkefnið. Það þarf að fara
yfir þær spurningar sem sem fylgja með og breyta eða bæta við ef kennara finnst að þess
sé þörf. Einnig þarf kennari að finna heimildir sem honum finnst að nemendur ættu að
nýta sér við vinnu á verkefninu. Það er líka mikilvægt að kynna sér þær kennsluaðferðir og
það námsmat sem höfundur hefur sett sem viðmið því ef kennari er ekki vel að sér í þeim
þá er lítið hægt að gera við verkefnið. Vel undirbúinn kennari á að geta gert verkefnið
auðveldara fyrir nemendum sínum og á léttara með að svara spurningum þeirra.

6.2 Kennsluaðferðir
Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er sagt að ,,kennsluaðferð er leið til að fá
nemendur tik að takast á við tiltekið námsverkefni“. (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
Höfundur telur það vera góða lýsingu því það felur í sér að kennarar þurfi að gera efnið
áhugavert svo að nemendur hafi áhuga á að takast á við það og sýnir það hversu krefjandi
það getur verið fyrir kennara að vekja áhuga og hversu mikið þeir, að öllu jafna, leggja á
sig.

6.2.1 Þrautalausnaraðferðir
Þrautalausnaraðferðir eins og hermileikir og ef-aðferðin passa vel sem
kennsluaðferðir fyrir verkefnið. Það er megintilgangur þrautalausna að þjálfa nemendur í
rökhugsun svo þeir geti tekist á við ýmis úrlausnarefni. Nemendur læra að glíma við
viðfangsefni í víðu samhengi og að leita ólíkra leiða (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).

6.2.2 Leitaraðferðir
Efnis- og heimildakönnun og leitaraðferðalíkanið eru leitaraðferðir sem hægt væri að
nýta sem kennsluaðferðir í þessu verkefni. Þær byggjast á skipulegri upplýsingaröflun og
úrvinnslu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013).
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7

Lokaorð
Markmið greinagerðarinnar er að gera lesendum grein fyrir ástæðum mínum fyrir

gerð verkefnisins Í sporum annarra. Með verkefninu vil ég efla hæfni nemenda, og þá
sérstaklega hugarheim eins og hann kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla. Með því að
gefa nemendum færi á að leysa raunveruleg vandamál sem unglingar nú á dögum þurfa
að fást við vil ég efla reynsluheim þeirra. Þessi hugmynd hefur legið lengi í leyni hjá mér
og er ég þakklát fyrir að geta loksins komið henni á framfæri. Ferlið hefur verið mér
lærdómsríkt og krefjandi en skemmtilegt þó og er ég mjög ánægð með afraksturinn sem
ég tel vera mjög metnaðargjarnan og finnst mér að verkefnið geti komið að góðum notum
í framtíðinni og að hægt sé að nýta það í kennslu á marga vegu.
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Viðauki 1: Lönd/landsvæði
Afríka
Botswana, Ghana, Lesotho, Madagascar, Réunion, Senegal, Suður-Afríka, Swaziland,
Úganda.

Asía
Bangladesh, Bútan, Filippseyjar, Hong Kong, Indónesía, Ísrael, Japan, Kambódía, Kyrgistan,
Laos, Macau, Malasía, Mongólía, Palestína, Sameinuðu arabísku furstadæmin, Singapúr,
Sri Lanka, Suður-Kórea, Taiwan, Tæland,

Evrópa
Albanía, Andorra, Belgía, Bretland, Búlgaría, Danmörk, Eistland, Finnland, Frakkland,
Gíbraltar, Grikkland, Grænland, Holland, Isle of Man, Írland, Ítalía, Jersey, Króatía,
Lettland, Litháen, Lúxemborg, Makedónía, Mónakó, Noregur, Pólland, Portúgal, Rúmenía,
Rússland, San Marínó, Serbía, Slóvakía, Slóvenía, Spánn, Svartfjallaland, Sviss, Svíþjóð,
Tékkland, Tyrkland, Ungverjaland, Úkraína, Þýskaland.

Eyjaálfa
Amerísku Samóaeyjar, Ástralía, Guam, Norður-Maríanaeyjar, Nýja-Sjáland, Pitcairn-eyjar.

Norður Ameríka
Bandaríkin, Bermúda, Kanada, Mexíkó, Púertó Ríkó.

Suður Ameríka
Argentína, Bólivía, Brasilía, Chile, Ekvador, Falklandseyjar, Kólumbía, Perú, Úrúgvæ.
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Viðauki 2: Trúarbrögð
Evrópa

Afríka
•
•
•

•

•

•
•

Alþýðutrú
Bahá’i
Kristni
o Baptistakirkjan
o Biskupakirkjan
o Mormónar
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
o Vottar Jehóva
Íslam
o Sunni
o Síjar
Trúleysi/guðleysi

•

•

Asía
•
•

•

•

•

•

•

•

Bahá’i
Gyðingatrú
o Askenasar
o Sefardar
o Mizrah
Kristni
o Mótmælendatrú
o Rétttrúnaðarkirkjan
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
Íslam
o Sunni
o Síjar
Austur-Asísk trúarbrögð
o Taósiður
o Shintotrú
Indversk trúarbrögð
o Hindúatrú
o Jainism
o Búddatrú
o Sikkatrú
Trúleysi/guðleysi

•
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Bahá’i
Gyðingatrú
o Askenasar
o Sefardar
o Mizrah
Kristni
o Baptistakirkjan
o Biskupakirkjan
o Mótmælendatrú
o Rétttrúnaðarkirkjan
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
o Vottar Jehóva
Íslam
o Súnni
o Síjar
Indversk trúarbrögð
o Búddatrú
o Hindúismi
Trúleysi/guðleysi

Eyjaálfa
•
•

•

•

•

•
•

Suður Ameríka

Bahá’i
Gyðingatrú
o Askenasar
o Sefardar
o Mizrah
Kristni
o Baptistakirkjan
o Biskupakirkjan
o Mótmælendatrú
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
o Vottar Jehóva
Íslam
o Sunni
o Síjar
Indversk trúarbrögð
o Hindúatrú
o Búddatrú
Innfædd Áströlsk/Ný-Sjálensk
trúarbrögð
Trúleysi/guðleysi

•
•

•

•

•

•

Norður Ameríka
•
•

•

•

•

•
•

Bahá’i
Gyðingatrú
o Askenasar
o Sefardar
o Mizrah
Kristni
o Baptistakirkjan
o Biskupakirkjan
o Mormónar
o Mótmælendatrú
o Rétttrúnaðarkirkjan
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
o Vottar Jehóva
Íslam
o Súnni
o Síjar
Indversk trúarbrögð
o Búddatrú
o Hindúismi
Túarbrögð innfæddra
Trúleysi/guðleysi
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Bahá’i
Gyðingatrú
o Askenasar
o Sefardar
o Mizrah
Kristni
o Mormónar
o Mótmælendatrú
o Rómversk-kaþólska
kirkjan
o Vottar Jehóva
Íslam
o Súnni
o Síjar
Indversk trúarbrögð
o Búddatrú
o Hindúismi
Trúleysi/guðleysi

Viðauki 3: Atburðaspjöld
Siðferðisleg vandamál

Náttúruhamfarir

•

Einelti

•

Jarðskjálfti

•

Hópþrýstingur

•

Eldgos

•

Heimilisofbeldi

•

Hvirfilbylir

•

Vinur/vinkona með átröskun

•

Þrumuveður

•

Vinur/vinkona sem stundar

•

Fellibylir

sjálfskaða

•

Skógareldar

•

Aurskriða

•

Snjóflóð

•

Grjóthrun

•

Snjóbylur

•

Flóð

•

Þurrkur

•

Flóðbylgja

Efnahagsleg og pólitísk umbrot

•

Pólitísk yfirtaka

•

Óstöðugleiki innan efsta embætti
landsins

•

Efnahagshrun

•

Stríð

Persónulegar breytingar
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•

Skilnaður foreldra

•

Þunglyndi

•

Flutningar – afhverju?

•

Breyta um skóla – afhverju?
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Viðauki 4: Spurningar
1. Lýstu fjölskyldu þinni.
a. Hver er aldur fjölskyldumeðlima og við hvað vinna foreldrar/foreldri þitt?
b. Hvaða kynþætti tilheyrir þú og þín fjölskylda?
c. Eruð þið í minnihlutahóp eða meirihlutahóp?
d. Eruð þið innfædd eða innflytjendur?
e. Hver er höfuðborg landsins sem þið búið í?
2. Hver er staða efnhags í landinu sem þú býrð í og hvaða áhrif hefur hann á líf
fjölskyldu þinnar?
3. Hvernig er stjórnarfari landsins háttað?
a. Lýstu stjórnarfari landsins.
b. Hver er æðsti embættismaður landsins?
c. Hvaða stjórnmálaflokkar eru stærstir og hverjar eru helstu stefnur þeirra?
d. Hallast stærstu stjórnmálaflokkar til vinstri, hægri eða eru þeir í miðjunni?
4. Í hvaða trú/trúfélagi ert þú og þín fjölskylda?
a. Afhverju?
b. Er trúfrelsi í landinu sem þú býrð í?
c. Er ríkisstrú í landinu? Ef já, hvaða trú er það?
d. Eruð þið strangtrúuð? Trúleysingjar?
e. Ef svo er, afhverju?
5. Hvað eiga margir heima í landinu?
a. Hversu margir tilheyra sama kynþætti og þú og hversu margir tilheyra
sömu trúarbrögðunum?
b. Er einhver togstreita á milli kynþátta eða trúarbragðahópa í landinu?
6. Í hvaða borg/bæ býr þú og þín fjölskylda?
a. Afhverju?
b. Í hvaða skóla gengur þú og hver eru uppáhaldsfögin þín?
c. Hvað gerir þú þér til skemmtunar?
7. Hvernig eru útivistarsvæðin þar sem þú býrð?
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a. Þegar þú gengur um þau, hvaða trjágróðri tekur þú eftir?
b. Hvaða blóm eru í kring?
8. Hvaða dýr sérðu þegar þú labbar um heimasvæðið þitt?
9. Fjölskyldan fer út fyrir borgina/bæinn sem þið búið í.
a. Í hvaða gróðurbelti er landið sem þú býrð í?
b. Lýstu landslaginu sem þú sérð.
c. Hverskonar gróður vex þar?
d. Eru fjöll í kring? Ef já, hverskonar fjöll eru það?
e. Eru vötn, fljót eða lækir? Ef já, hverskonar?
f. Eru dalir, firðir eða ósar? Ef já, hverskonar?
10. Hvernig er veðurfarið þar sem þú átt heima?
a. Í hvaða loftslagsbelti er landið sem þú átt heima í?
11. Hefur einhverntímann verið stríð eða átök í landinu?
a. Ef já, hver var ástæða þess?
b. Eru enn þann dag í dag átök í landinu?
12. Hver er hinn menningarlegi arfur landsins þíns?
a. Eru það bókmenntir, dansar, söngvar?
b. Skrifaðu niður nokkur dæmi.
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Viðauki 5: Flokkar

Flokkur 1
Undirflokkur 2

Undirflokkur 1
1

Madagascar

1

Bangladesh

2

Danmörk

2

Bermúda

3

Guam

3

Botswana

4

Mexíkó

4

Rúmenía

5

Kólumbía

5

Indónesía

6

Tæland

6

Nýja-Sjáland

Undirflokkur 4

Undirflokkur 3
1

Úrúgvæ

1

Japan

2

Ástralía

2

Senegal

3

Ungverjaland

3

Argentína

4

Slóvenía

4

Sviss

5

Sri Lanka

5

Þýskaland

6

Ghana

6

Tékkland

Undirflokkur 5
1

Grænland

2

Andorra

3

Serbía

4

Norður-Maríanaeyjar

5

Ekvador

6

Bandaríkin
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Flokkur 2
Undirflokkur 1

Undirflokkur 2

1

Holland

1 Singapúr

2

Hong Kong

2 Amerísku Samóaeyjar

3

Palestína

3 Gíbraltar

4

Frakkland

4 Búlgaría

5

Perú

5 Svartfjallaland

6

Bretland

6 Isle of Man

Undirflokkur 3

Undirflokkur 4

1 Írland

1 Lettland

2 Malasía

2 Mongólía

3 Svíþjóð

3 Kanada

4 Chile

4 San Marínó

5 Úkraína

5 Swaziland

6 Úganda

6 Pitcairn-eyjar

Undirflokkur 5
1 Bólivía
2 Kambódía
3 Grikkland
4 Taiwan
5 Lesotho
6 Noregur
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Flokkur 3
Undirflokkur 1

Undirflokkur 2

1

Kyrgistan

1 Spánn

2

Belgía

2 Króatía

3

Macau

3 Finnland

4

Tyrkland

4 Litháen

5

Slóvakía

5 Suður-Kórea

6

Sameinuðu arabísku

6 Réunion

furstadæmin
Undirflokkur 4
Undirflokkur 3

1 Albanía

1 Makedónía

2 Mónakó

2 Portúgal

3 Falklandseyjar

3 Pólland

4 Bútan

4 Suður-Afríka

5 Jersey

5 Filippseyjar

6 Eistland

6 Ítalía

Undirflokkur 5
1

Laos

2

Rússland

3

Lúxemborg

4

Púertó Ríkó

5

Brasilía

6

Ísrael
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