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Formáli 

Þetta meistaraverkefni er unnið við listkennsludeild Listaháskóla Íslands og er metið til 20 

eininga. Leiðbeinandi minn í verkefninu var Dr. Ellen Gunnarsdóttir og kann ég henni 

mínar bestu þakkir fyrir jákvætt viðhorf, fagleg vinnubrögð og hvatningu þegar á þurfti að 

halda. Sérfræðingar mínir í verkefninu voru Susan Elizabeth Gollifer sem gaf ráðleggingar 

varðandi mannréttindin og Bernd Ogrodnik sem gaf mér góð ráð varðandi skuggaleikhús.  

Bestu þakkir fær Guðrúnu Jóna Halldórsdóttir fyrir aðstoð við framkvæmdahluta 

smiðju 1 og einnig nemendur sem sóttu smiðjurnar, kennarar og aðrir starfsmenn skólanna. 

Ég þakka Auði Örlygsdóttur hjá Háskóla Íslands og aðstandendum Höfða friðarseturs fyrir 

að bjóða mér að taka þátt í verkefni á þeirra vegum. Síðast en ekki síst vil ég þakka Jönu 

Eir Víglundsdóttur fyrir ómetanlegan stuðning, hjálp og hvatningu á síðustu metrum 

ritgerðarinnar og fjölskyldu minni fyrir þolinmæðina og endalausa hjálp öll þrjú námsárin. 
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Útdráttur 

Í þessu meistaraprófsverkefni voru gerð drög að kennsluaðferð þar sem kenndar voru 

greinar úr samningi Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna í gegnum listform skugga-

leikhússins. Við uppbyggingu kennsluaðferðarinnar var notuð aðferðarfræði reynslunáms-

kenningar David Kolbs. Kennslan fór fram í formi smiðju. Haldnar voru tvær smiðjur í 

samstarfi við Reykjarvíkurborg, Höfða Friðarsetur og Háskóla Íslands. Nemendur í 

smiðjunum voru á aldrinum 11-12 ára og í annarri smiðjunni voru 15 nemendur en í hinni 

29 nemendur. Þetta voru fjölþjóðlegar smiðjur, þar sem nemendur töluðu mörg tungumál 

auk íslensku. Smiðjurnar byggðust upp á því að nemendurnir hlustuðu og horfðu á 

fræðsluefni um valdar greinar Barnasáttmálans og unnu upp úr þeim skuggaleikrit. Þetta 

gerðu þeir í gegnum reynslunám, þar sem þeir unnu hugmyndavinnu, handrit og 

leikbrúður. Að lokum sýndu nemendurnir leikritið að viðstöddum áhorfendum, sem voru 

aðrir nemendur skólanna og foreldrar. Við uppbyggingu smiðjanna var unnið út frá 

kenningum mannréttindakennslunnar og þá sérstaklega farið í Barnasáttmálann og 

innleiðingu hans á Íslandi. Farið var yfir sögu og möguleika í kennslu í gegnum skugga, 

listkennslu og samþættingu hennar við bókleg fög. Til að meta árangur kennsluaðferðar-

innar og smiðjanna í heild, var bæði samtal á milli nemenda og kennara og auk þess var 

lagður fyrir þá spurningalisti. Spurningalistinn var lagður fyrir 25% heildarfjölda nemenda 

smiðjanna sem ýmist voru sjálfboðaliðar eða valdir með slembiúrtaki. Niðurstöðurnar 

komu vel út, almenn ánægja var með kennsluaðferðina hjá nemendum og þeir náðu að 

skilja og túlka inntak greina Barnasáttmálans í gegnum skuggaleikhúsið.  
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Abstract 

In this master‘s project a teaching method was outlined whereby articles of the UN 

Convention of the Rights of the Child were taught through shadow theatre. The 

pedagogical method used was David Kolb‘s model of experiential learning. Two 

workshops were held, held in collaboration with the City of Reykjavik, the Höfði Peace 

Center and the University of Iceland. Students’ ages were between 11 and 12, one group 

had 15 students, and the other 29 students. The composition of the student groups was 

multi-national with several students speaking other languages in addition to Icelandic. The 

workshop was based on students listening to and watching informational sources on 

selected articles of the Convention and developing from those their own shadow theatre 

productions. They did this through experiential learning, i.e. conceptual work, scripts and 

puppets. The final outcome was a production attended by parents and other students. 

Theories on human rights education were used to develop the workshop, and the 

Convention and its application in Iceland was introduced. To assess the efficacy of the 

teaching method and the workshops as a whole, conversations between the teacher and 

students were held and 25% of the students (those who volunteered or were selected as a 

random sample) responded to a questionnaire. The results were positive, there was general 

satisfaction among students with the teaching method and they gained and were able to 

interpret articles of the Convention through shadow theatre.    
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Inngangur  

Fjölbreytileikinn er mikill í íslensku samfélagi í dag. Það sést meðal annars á því að 

haustið 2016 höfðu 4.148 nemendur eða 9,3% grunnskólanemenda á Íslandi erlent 

tungumál að móðurmáli og veturinn 2015–2016 voru 12.859 nemendur með sérkennslu 

eða stuðning í skólanum (Hagstofan, 2017). Í skólanum koma því saman börn frá ólíkum 

heimshlutum, með ólík tungumál og trúarbrögð, börn með félagsleg vandamál eða 

sérþarfir, þau koma úr misjöfnum aðstæðum og hafa misgott bakland. Þessi börn eiga það 

öll sameiginlegt að hafa gengið í gegnum misjafna hluti um ævina. Því er nauðsynlegt að 

börn læri að bera virðingu fyrir hvert öðru. Ef öllum á að líða vel er nauðsynlegt að gefa 

öllum innsýn í heim hvers annars. Þar á meðal heim barna með ólíkan uppruna, því allir 

eiga rétt á að njóta eigin menningar og tungumáls (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 18/1992; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Þetta leiðir hugann að mannréttindum. Eru mannréttindi eitthvað sem við hugsum 

aðeins um rétt á meðan fréttir hljóma um ofsafengna atburði erlendis eða hugsum við 

eitthvað út í það sem er okkur nær? Hvað með réttindi barna okkar? Gleymum við kannski 

að fræða börnin um mannréttindi, því okkur finnst við búa í öruggu landi og vera nokkuð 

örugg þegar á heildina er litið? Mannréttindi eru fléttuð inn í daglegt líf okkar allra og 

standa mun nær okkur en við höldum. Mannréttindabrot eru nefnilega ekki eitthvað sem 

gerist aðeins í útlöndum, þau eru brotin á hverjum degi í fjölskyldum okkar, í vinahóp 

barnanna okkar og hjá nágrannanum (Osler, 2013). Þau gerast á leikvellinum, inni í 

stofnunum og á stöðum þar sem við héldum að börnin væru örugg. Til að fækka 

mannréttindabrotum er nauðsynlegt að þekkja hvað felst í hugtakinu réttindi. Í Ritröð 

mannréttindakafla Aðalnámskrár er sagt að til að geta skilið heiminn þurfi hver 

einstaklingur að kunna skil á mannréttindum og þannig þekkja réttindi sín og annarra 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). Því er mannréttindakennsla afar 

mikilvægur þáttur í námi barna.  

„Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um mannréttindi sem allir eiga 

jafnt tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, skoðana, þjóðernis, 

uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, sem hér eftir verður nefndur 

Barnasáttmálinn, inniheldur 54 greinar sem fjalla um það sem er barni fyrir bestu. 

Aðildarríki Barnasáttmálans skuldbinda sig með 42. grein sáttmálans til að kynna ákvæði 

samningsins fyrir börnum og fullorðnum með viðeigandi og virkum hætti. 
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Með mannréttindakennslu fá börnin innsýn í aðra menningarheima og sögu annarra 

þjóða og þjóðarbrota, minnihlutahópa og jaðarsettra hópa. Oft og tíðum er þetta saga 

baráttu þar sem barist hefur verið, eða er barist, fyrir réttlæti og reisn. Þessi innsýn breytir 

hugarfari barna og þau fara að horfa opnari augum á þá margbreytilegu veröld sem við 

búum í. Þau fara að hafa skoðanir á málefnum sem áður voru þeim hulin. Með kennslunni 

er ýtt undir að þau  myndi sér skoðanir á því hvað mannréttindi þýða fyrir þau persónulega 

og geri sér grein fyrir hvað þau geta gert mikið þegar kemur að mannréttindum. Þau eru 

þannig hvött til að láta skoðanir sínar í ljós og láta gott af sér leiða á friðsamlegan hátt. 

Fræðimaðurinn Nancy Flowers (2000) segir að mannréttindakennsla tali til hjartans jafnt 

sem hugans og hún kennir nemendum að allt mannkynið sé ein stór fjölskylda. Höfundur 

telur að ef við náum að innræta þann hugsunarhátt í börnin okkar og nemendur, þá sé 

framtíðin björt.  

Fræðimenn sem fjalla um mannréttindakennslu eru flestir sammála um það að til að 

nemendur læri um mannréttindi þurfi þeir að fara í gegnum ákveðið ferli upplifunar og að 

kennslan þurfi að snerta hjarta, hug og hönd nemandans (Bajaj, 2011; Flowers, 2000). Slíkt 

reynslunám er í anda fræðimannsinns David Kolbs. Hann setur fram kenningu um 

reynslunám. Í henni segir að þekking verði til með umbreytingu á reynslu eða ferli 

upplifunar. Hann setur fram námslíkan sem er hringrás, þar sem nemendur taka virkan þátt 

og lögð er áhersla á að allir finni námsleið sem hentar þeim. Námsefnið er sett fram á 

marga ólíka vegu sem stuðlar að tengingu við raunverulegar aðstæður (Manolas og 

Kehagias, 2005). Börn eiga auðvelt með að fara í hlutverk raunverulegra aðstæðna og lifa 

sig inn í það sem fram fer, þau skoða heiminn í gegnum ímyndun og tilfinningar (Ritröð 

um grunnþætti, lýðræði og mannréttindi). Hlutverka-/ímyndunarleikir er námsaðferð sem 

þau þekkja frá leikskólaárunum og fyrstu árum grunnskóla. Börnin líkja eftir fólki, 

aðstæðum, hegðunarmynstri eða því sem þeim þykir áhugavert, í þeim tilgangi að læra um 

heiminn og tjá sig (Vygotsky, 1967). Vegna hæfileika barna til að setja sig í spor annarra, 

ná þau að þroska hæfni sína til tengslamyndunar og samkenndar með öðrum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011; Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012). 

Þessi meðfædda námsaðferð er nýtt í drögum að nýju kennsluaðferðinni. Þar skapa 

nemendurnir heila veröld í kringum þau mannréttindi sem þau leggja áherslu á hverju 

sinni. 

Skuggaleikhús er þannig frábært tæki til að fanga þann hæfileika barnanna að lifa sig 

inn í aðstæður og læra af þeim. Skuggaleikhús býður upp á að vinna með mannréttindi og 

er þar með upplagður miðill til að kenna Barnasáttmálann. Með skuggaleikhúsi myndast 
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ákveðið rými fyrir börnin sem hægt er að nota til að skýra flókin, viðkvæm mál og túlka og 

segja frá eigin líðan og annarra í gegnum brúður. Þannig getur brúðuleikhús stuðlað að 

bættri andlegri og líkamlegri líðan hvers og eins, ásamt meðlíðan og samkennd með öðrum 

(Robinson, 1982). 

Á þeirri vegferð leikur reynslunám stórt hlutverk, þar sem samvinna, sköpun og 

ímyndunarafl fá að njóta sín. Þarna verða greinar Barnasáttmálans kenndar þannig að 

börnin geti sett sig inn í lagalegar hliðar mannréttinda sinna. Með þessu fá þau á einfaldan 

hátt vitneskju um rétt sinn og annarra barna, þar sem þau fara stig af stigi í gegnum 

undraveröld skuggaleikhússins. Með slíkri kennslu þróa nemendur með sér samskipta-

hæfileika, lýðræðislega- og upplýsta gagnrýna hugsun. Í Aðalnámsskránni er einmitt lögð 

áhersla á þessi atriði, sem enn og aftur undirstrikar nauðsyn þess að auka mjög mannrétt-

indakennslu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011; Ólafur Páll Jónsson og Þóra 

Björg Sigurðardóttir, 2012).  

Ég hef verið þeirrar gæfu aðnjótandi að starfa með framtíð landsins í fimm ár. Ég hef 

starfað í leikskóla og séð börnin vaxa og þroskast og notið þeirrar ómældu gleði sem 

börnin gefa manni þegar þau taka sín fyrstu skref út í lífið. Ég hef alla tíð verið málsvari 

mannréttinda, lýðræðis, réttlætis og ekki síst umhyggju fyrir náunganum á hans eigin 

forsendum. Sköpun er mér eðlislæg og því var verkefnið Friður, sumarið 2017, eðlilegt 

framhald af hugðarefnum mínum. Það verkefni varð svo kveikjan að þessu lokaverkefni. Í 

Frið var ég með tvö námskeið þar sem unnið var með mannréttindakennslu í gegnum listir. 

Fyrra námskeiðið var fyrir börn á aldrinum sjö til átta ára og var haldið í Norræna húsinu. 

Seinna námskeiðið var samstarfsverkefni við Höfða Friðarsetur, en það er 

samvinnuverkefni Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. Þátttakendur voru börn á 

aldrinum 12–13 ára, ýmist af erlendum eða íslenskum uppruna. Mér þótti mjög gaman og 

áhugavert að vinna með börnunum. Ekki síst vegna þess að þau virtust njóta þess að vinna 

að mannréttindum í gegnum listir, leggja skólabækurnar til hliðar og læra í gegnum hjarta, 

huga og hönd. Þarna sannfærðist ég um kraft listsköpunar í kennslu. Það var því löngun og 

þörf fyrir að vinna með börnum að listum og mannréttindum sem varð til þess að ég valdi 

að gera drög að kennsluaðferð í þessu lokaverkefni.  

Í þessu verkefni eru færð rök fyrir því að kennsla í gegnum listir sé áhrifarík leið til 

mannréttindakennslu fyrir börn á miðstigi grunnskóla. Þetta er gert fyrst og fremst með því 

að gera drög að kennsluaðferð til mannréttindakennslu í formi skuggaleikhússmiðju sem 

nemendur framkvæma á vettvangi. 
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Greiningarvinna verkefnisins leiddi í ljós að lítið var til af efni til mannréttindakennslu 

á miðstigi grunnskóla. Ég hafði samband við Unicef, félag Sameinuðu þjóðanna (UN 

Iceland), Menntamálastofnun, Umboðsmann barna, Barnaheill, Amnesty og kynnti mér 

vefsvæði Barnasáttmálans. Á þessum stöðum voru aðeins til 11 verkefni (fyrir eina 

kennslustund hvert) sem komu inn á réttindi barna auk bókarinnar Allir eiga rétt frá 

Unicef. Það var hins vegar enginn sem var með efni sem beint var ætlað til kennslu á 

greinum Barnasáttmálans. 

Fræðslan fór fram í gegnum skuggaleikhússmiðju og var kennsluáætlun byggð upp 

samkvæmt kenningum David Kolbs um reynslunám. Börnunum voru kenndar valdar 

greinar úr þeim þremur flokkum sem réttindum barna er skipt niður í Barnasáttmálanum, 

en alls eru greinar innan flokkanna 54 talsins. Í smiðjunni valdi ég úr eftirfarandi greinum, 

eftir því hvað hóparnir voru stórir: a) Þátttöku: gr.12, 13, 18, 19. b) Vernd: gr. 19, 18 og c) 

Umönnun: gr. 30, 13, 23.  

Ég tel listræna nálgun í gegnum skuggaleikhús vera ákjósanlega leið til mannréttinda-

kennslu barna. Með þannig reynslunámi myndast rými til að læra í gegnum mannréttindi 

og í þágu mannréttinda ekki síður en um mannrétttindi (hjarta, hug og hönd). Ferlið fór 

þannig fram að fyrst lærðu börnin um Barnasáttmálann í gegnum innlögn, þar sem þau sáu 

myndbönd og fræddust um valdar greinar Barnasáttmálans. Eftir það lærðu þau í gegnum 

Barnasáttmálann þegar hugarflug og handritagerð áttu sér stað. Þar settu þau sig í spor 

annarra barna í öðrum aðstæðum og þurftu sum hver að breyta viðhorfum sínum til 

aðstæðna og annarra einstaklinga á þessu stigi. 

Hópurinn þurfti að öðlast gagnkvæma virðingu, bæði innan hópsinns og gagnvart 

öðrum. Ýtt var við hjarta og tilfinningum barnanna þegar unnið var með hugarflug og 

handritagerð. Að lokum var lært í þágu mannréttinda, en þar var börnunum kennt að 

bregðast við réttindabrotum. Sú kennsla átti sér stað í gegnum æfingar skuggaleiksins og 

sýninguna sjálfa. Þessi hluti var framkvæmdur verklega.  

Uppsetning ritgerðarinnar er eftirfarandi. Fyrst er farið yfir þær kenningar sem notaðar 

eru. Aðalkenning verkefnisins er kenning David Kolbs um reynslunám. Auk hennar er 

farið í kenningar um listsköpun í skólum og samþættingu í gegnum listsköpun. Greint 

verður frá sögu mannréttinda og innihaldi Barnasáttmálans og kenningum tengdum 

mannréttindakennslu. Í lok fræðikaflans verður farið yfir sögu skuggaleikhúsa og 

rannsókna á þeim. Í byrjun hvers undirkafla er hugarkort sem rammar inn efni hans. 

Á eftir fræðikaflanum er farið yfir undirbúning og aðferðafræði verkefnisins, þar sem 

unnið var í gegnum drög mín að kennsluaðferð til mannréttindakennslu. Kennsluaðferðin 
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var notuð í framkvæmd smiðjanna og þar unnið út frá hugmyndum 

skuggaleikhúslistformsins. Í undirbúningnum var farið yfir markmiðið kennslunnar, 

námsmat, kennsluáætlanir og hæfniviðmið. Þar á eftir er farið yfir framkvæmd verkefnisins 

á vettvangi, í smiðju 1 og smiðju 2. Að síðustu eru niðurstöður smiðjanna greindar með 

aðstoð kenninganna.  
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1 Mannréttindi í gegnum listsköpun  

1.1 Reynslunám  

 
Hugarkort 1: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Kaflinn er tileinkaður kenningu David A. Kolbs um reynslunám. Farið verður yfir 

bakgrunn kenningarinnar, stig námslíkansins og loks hvernig skipuleggja megi kennslu 

með hliðsjón af kenningunni.  

„Nám er ferlið þar sem þekking er búin til með umbreytingu á reynslu“ 1 (Kolb, 1984, 

bls. 41, þýð. GRG). Þetta eru orð David A. Kolbs fræðimanns, en hann hefur mikla trú á 

reynslunámi og hefur unnið við rannsóknir á því í áratugi. Árið 1984 setti hann fram 

kenningu um framgang náms, sem hann byggði upp sem námslíkan og lýsti sem hringrás 

(Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001). Þessa kenningu byggði hann að miklu leyti á 

„heimspekilegri verkhyggju Deweys, félagslegri sálfræði Lewins, þroskastigum Piagets og 

erfðafræðilegum sjónarhornum sem skapa einstaka sýn á nám og þroska.“ Kenningin er 

nefnd Experiential-learning-theory, sem útleggst reynslunámskenning á íslensku (Kolb, 

1984).2 

Þetta heiti valdi Kolb til þess að greina kenninguna frá atferliskenningum sem neita 

hlutlægri reynslu í námi og vitsmunalegum námskenningum sem leggja áherslu á það 

vitsmunalega en leggja atferlið til hliðar (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001). Með því 

að setja fram þetta líkan vildi Kolb veita innsýn í námsferlið og hvaða leiðir til náms henta 

hverjum og einum. Hann vildi auka sjálfsvitund og búa þannig til hvetjandi verkfæri til 

þess að fólk geti tekið stjórn á eigin námi (Manolas og Kehagias, 2005). Kolb segir að 

þegar við lærum, þá gerum við það á sama hátt og þegar við nálgumst lífið í heild, hvort 

sem um er að ræða ferlið við ákvarðanatöku, hvernig við tökumst á við áskoranir eða 

leysum vandamál. Nám á sér stað allt lífið, hvar sem við erum og hvað sem við tökumst á 

                                                 
1 „the process whereby knowledge is created through the transformation of experience” (Kolb, 1984, bls. 41) 
2 . . .intellectual origins in the experiential works of Dewey, Lewin, and Piaget. Taken together, Dewey’s 

philosophical pragmatism, Lewin’s social psychology, and Piaget’s cognitive- developmental genetic 

epistemology form a unique perspective on learning and development. 
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við. Þetta er eilífðarferli sem stuðlar að framförum, námi og þróun (Manolas og Kehagias, 

2005).  

Virkt nám hefur bein áhrif á nemendurna, þar sem þeir fá ekki eingöngu 

upplýsingarnar sjónrænt og orðrænt, heldur eru virkir þátttakendur í eigin námi. Þegar nám 

er byggt upp á þennan hátt, fá nemendurnir námsefnið borið fram á marga vegu. Allt frá 

fyrirlestrum til flókinna hópverkefna, þar sem efnið er fært út í raunverulegar aðstæður. 

Þannig verða oft til ný verkefni/vandamál og á þann hátt verður til hringrás náms (Manolas 

og Kehagias, 2005). 

 
Hugarkort 2: Upprunalegi fjögurra liða námshringur Kolbs (útf. GRG) 

(Peterson, Kolb og Decato, 2014). 

Námslíkanið er byggt upp á þeim fjórum þrepum sem einstaklingur fer í gegnum í 

námi og í raun í lífinu öllu (sjá hugarkort 2). Kolb telur að nám geti aðeins orðið 

árangursríkt ef nemandinn nær að ganga í gegnum öll fjögur þrep hringrásarinnar. Þess 

vegna geti ekkert eitt þrep uppfyllt þær kröfur að verða árangursríkt þrep, nema að það 

standi með hinum þrem (Manolas og Kehagias, 2005; Peterson, Kolb og Decato, 2014). 

Fyrsta þrepið er að upplifa raunverulega reynslu (e. concrete experience). Næsta þrep er 

svo athugun og hugleiðingar nemandans á reynslunni (e. reflective observation of the new 

experience). Það leiðir til þriðja þrepsins sem er myndun óhlutbundinna hugtaka 

(e. abstract conceptualization) og almennra ályktana sem síðar eru notaðar til að byggja á í 

framtíðinni. Fjórða þrepið er svo virk þátttaka eða reynsla (e. active experimentation) sem 

leiðir til nýrrar reynslu og þannig heldur hringrásin áfram í öllum okkar athöfnum 

(Manolas og Kehagias, 2005; McLeod, 2017). Það skal þó tekið fram að þrátt fyrir að 

hámarksárangur náist aðeins ef farið er í gegnum öll stigin, verður nám engu að síður til þó 

aðeins sé farið í gegnum eitt stig eða fleiri og öðrum sleppt (McLeod, 2017). 
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Hugarkort 3: Kolb bætti fjórum liðum við námshringinn og setti þá inn á milli upprunalegu fjögurra liðanna (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; Manolas og Kehagias, 2005) (útf. GRG). 
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Kolb bætti fjórum liðum við námshringinn og setti þá inn á milli upprunalegu fjögurra 

liðanna, auk jafnvægis í miðju námshringsins, eins og sjá má á hugarkorti 3. Alls urðu 

liðirnir níu (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; Manolas og Kehagias, 2005). 

Reynsla (e. experiencing, feeling)   

Áþreifanleg reynsla veitir grunn að námsferlinu. Manneskja, sem stödd er á þessu stigi, 

leggur áherslu á raunverulega reynslu og skilur tilfinningar sínar. Hún er til staðar og fellur 

djúpt inn í verkefnið með beinni, huglægri reynslu, nýtur augnabliksins og dvelur þar. Á 

þessu stigi tekur fólk ekki einungis þátt í upplifuninni/reynslunni heldur veitir það henni 

athygli (Manolas og Kehagias, 2005; Peterson, 2017). Nám á þessu stigi er einstaklings-

bundið, byggir á persónulegri nálgun og tilfinningum, frekar en kerfisbundnum 

athugunum. Viðkomandi þarf að rannsaka með opnum hug og aðlögunarhæfni (Manolas 

og Kehagias, 2005).  

Að ímynda sér (e. diverging, feel and watch) 

Fólk á þessu stigi er hugmyndaríkt og á auðvelt með að vinna hugmyndavinnu á borð við 

hugarflug. Hér horfir fólk á reynsluna frá mörgum sjónarhornum og notar ímyndunaraflið 

til að leysa verkefni. Á þessu stigi vill fólk frekar horfa og safna upplýsingum en að taka 

þátt og á þann hátt sækja sér fróðleik. Það er því hér sem merking reynslunnar verður til 

þegar reynslan er endurspegluð og krufin. Hér er fólk enn móttækilegt fyrir ólíkum 

hugmyndum og fjölbreytni. Það er næmt og tilfinningaríkt. Fólk á auðvelt með að meðtaka 

persónulegar athugasemdir og hjálpa öðrum, enda velur það að vinna í hóp. Tilhneiging er 

til þess að fólk, sem kýs helst að vinna á þessu sviði, sé listrænt (Kolb, Boyatzis og 

Mainemelis, 2001; Manolas og Kehagias, 2005).  

Nákvæm íhugandi athugun (e. reflective observation, watch)  

Hér á nám sér stað í kjölfar þolinmæði, hlutlægni, varkárni og dómgreindar. Þegar farið er í 

gegnum þetta stig er áþreifanleg reynsla skoðuð frá mörgum sjónarhornum og hún brotin 

niður með því að spegla hana og kryfja. Hér er m.a. skoðað hvers vegna og hvernig 

reynslan varð til. Þessi brot eru svo notuð á seinni stigum námsins (Manolas og Kehagias, 

2005).  

Greining (e. analysis/ assimilating, think and watch)  

Fólk sem er á þessu stigi velur að fá upplýsingar á formi fyrirlestra, lesturs eða þar sem 

hægt er að kanna greiningarmyndir. Það vinnur út frá rökréttri nálgun og er afar gott í að 
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greina efni eða reynslu og snjallt í að safna magni fjölbreyttra upplýsinga, sem það svo 

setur saman í rökréttar myndir, kenningar og líkön. Það vill heldur vinna eftir rökréttum  

gögnum en aðferðum sem eingöngu eru byggðar á hagnýtu gildi. Á þessu stigi hefur það 

minni áhuga á samskiptum við annað fólk en mun meiri áhuga á hugmyndum og abstrakt 

hugtökum. Fólk á þessu stigi er afar gott í tækni- og upplýsingamálum og því mikilvægt 

fyrir atvinnulífið á því sviði (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; McLeod, 2017).  

Óhlutbundnar hugmyndir (e. abstract conceptualization, thinking)  

Á stigi óhlutbundinna hugmynda á sér stað óhlutbundin hugmyndavinna, þar sem til verða 

nýjar hugmyndir eða kenningar sem eru afrakstur hinnar rökréttu vinnu. Nemendur geta 

dregið upp almenna hugmynd eða kenningu út frá ályktunum sínum af gögnunum. Þetta 

stig krefst þess af nemendum að þeir noti bæði rökræna hugsun og hugmyndir til að skilja 

aðstæður. Nemendur þurfa oft á leiðsögn kennara að halda á þessu stigi (Manolas og 

Kehagias, 2005).  

Umbreyting (e. converging, think and do)  

Á námstigi umbreytingar á fólk gott með að leysa vandamál og nýta sér svo lausnirnar í 

ákvarðanatöku. Hugmyndir verða að veruleika. Þetta eru oft tæknileg vandamál og fólk 

sem dvelur mikið á þessu námstigi virðist hafa meiri áhuga á tæknilegum verkefnum en 

félagslegum. Þetta námstig er því algengt á meðal fólks í tæknigeiranum. Í skólaumhverfi 

velja þessir einstaklingar sér oft verkefni sem tengjast nýjum hugmyndum og verklegum 

æfingum, t.d. á rannsóknarstofu, fram yfir annars konar verkefni (Manolas og Kehagias, 

2005; McLeod, 2017; Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001).  

Virk reynsla (e. active experimentation, doing)  

Á námstigi virkrar reynslu horfir fólk til lokaniðurstöðunnar í gjörðum sínum. 

Markmiðadrifnir einstaklingar nýta sér oft námstig virkrar reynslu. Í tilfelli nemenda nota 

þeir kenningar sem þeir hafa mótað á fyrri stigum til að spá fyrir um raunheim og bregðast 

við í samræmi við það (Manolas og Kehagias, 2005).   

Aðlögunarhæfni (e. accommodatin, feel and do)  

Á þessu námstigi leggur fólk áherslu á tækifæri. Það nær öðrum með sér í lið og þorir að 

taka áhættur á vegferð sinni að nýjum tækifærum. Fólk sem nýtir sér þetta stig treystir  á 

innsæi sitt frekar en raunsæi og þrífst á að framkvæma og öðlast nýja reynslu. Það nær í 

upplýsingar hjá fólki sem hefur skoðað hlutina ítarlega, í stað þess að fara sjálft í 
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rannsóknarvinnu. Margir sem starfa við sölu- og markaðsstörf nýta sér þessa námstækni 

(Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; Manolas og Kehagias, 2005).  

Jafnvægi (e. balancing)  

Á námstigi jafnvægis notar fólk sitt lítið af hverju af mismunandi námsstigum en fer ekki 

djúpt ofan í hvert stig eins og þeir sem velja ákveðin námsstig fram yfir önnur. Á þessu 

stigi á fólk gott með að sjá hlutina frá ólíkum sjónahornum og getur brúað bilið á milli 

einstaklinga. Fólk sem nýtir sér þetta stig er oft skapandi en getur átt erfitt með að taka 

ákvarðanir (Peterson, 2017).  

Ásar  

Innan hringsins eru tvær breytur sem hafa áhrif á námsstíl okkar, en það eru ásar sem 

ganga lóðrétt og lárétt inni í hringnum. Ásinn sem fer frá vestri til austurs er kallaður 

samfelld vinnsla (e. processing continuum) og segir til um hvernig við nálgumst verkefnið. 

Ásinn sem gengur frá suðri til norðurs er kallaður samfelld upplifun (e. perception 

Continuum) og stjórnar tilfinningalegum viðbrögðum okkar og hugsunum. Það er ekki 

hægt að framkvæma út frá báðum endum ássins á sama tíma, því það er ekki hægt að hugsa 

og upplifa (e. experiencing) á sama tíma (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; McLeod, 

2017). 

 
Mynd 1: Upprunalegi fjögurra liða námshringur Kolbs með ásum (McLeod, 2017). 

Þegar kennsla er skipulögð er mikilvægt að muna að hvert einasta stig námsferilsins 

heitir tveimur nöfnum og það seinna er alltaf reynsla. Það gefur því til kynna að nemandinn 

þurfi á öllum stigum námsins að upplifa. Þó svo að Kolb hafi komist að því að 
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þægindarammi nemenda var misjafn innan stiganna og að nemendur sæktu þannig meira í 

að vinna á einu stigi kenningarinnar en öðru, þá þarf að byggja kennsluna upp þannig að 

farið verði í gegnum öll stig hringsins á sem fjölbreyttastan hátt. Það þarf að setja fram 

verkefnin með þeim hætti að af þeim leiði bein reynsla (þau fá að reyna/upplifa). Það er 

hægt að gera þetta á marga vegu, s.s. í gegnum skráningar, myndir, kvikmyndir, 

frásagnalist, brandara, lestur, tilraunir eða vettvangsrannsóknir (Manolas og Kehagias, 

2005).  

Það er margt sem spilar inn í á hvaða þrepi nemandanum þykir þægilegast að læra. 

Þetta er einskonar vani og þarna spilar inn í menningarlegur og félagslegur bakgrunnur, 

eðli verkefnisins, hlutverk innan verkefnisins og fleira. Flestir eiga einn uppáhaldsstíl sem 

þeir eru öruggir í að vinna á en eiga svo aðra til vara og grípa í þá inn á milli. En þó svo að 

námsstíllinn ákvarðist eftir vali og ákvörðunum okkar í lífinu, þá er alltaf hægt að læra nýja 

námsstíla (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; Peterson, 2017; Peterson, Kolb, Decato, 

2014). 

1.2 Mikilvægi listsköpunnar í skólum  

 
Hugarkort 4: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Í þessum kafla verður farið yfir kenningar um mikilvægi lista og samþættingar þeirra í 

skólastarfi. Hvers vegna listsköpun í skólum sé mikilvæg og hverjir séu kostir listkennslu, 

félagslega, vitsmunalega, samfélagslega og hvort listkennsla ýti undir sköpun nemendanna. 

Það þarf ekki að vera listfræðingur eða listamaður til að njóta lista, að læra í gegnum 

þær eða að skapa. Í aðalnámskrá stendur: „Að skapa er að fara út fyrir mengi hins þekkta 

og þar með auka þekkingu sína og leikni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 

24).  

Ken Robinson (1982), fræðimaður í menntamálum, talar um mikilvægi þess að kenna 

listir í skólum og almennt að nemendur stundi listsköpun. Listir eru grundvallarleið okkar 

til að skilja, skipuleggja og dýpka innsýn okkar á heiminn. Börn þurfa að vera virk og ekki 
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er nóg að hafa hugmyndir eða fá vitneskju um eitthvað, heldur þarf að bregðast við 

aðstæðunum. Þannig má segja að listir geti þróað náttúrulega hæfileika barna yfir í hagnýta 

færni. Robinson segir að mikil áhersla á bókleg fög í skólum raski því sem raunhæft er að 

læra frá hinum raunverulega, praktíska heimi framtíðarinnar, heimi nemendanna. Þegar 

litið er til nútíðar og framtíðar séu iðnaður og verslun að kalla eftir fólki sem er 

lausnarmiðað, sýni frumkvæði og leiti eftir tækifærum sem nýtist í nýsköpun. Hann segir 

sköpun vera grunninn að þessum eiginleikum og stuðli þannig að góðum efnahagslegum 

aðstæðum. Því sé nauðsynlegt að hlúa að skapandi hugsun á öllum sviðum menntunar. 

Hann heldur því fram að við séum með skipulögðum hætti að kenna nemendum á þann hátt 

að þau missi alla sköpunarhæfni.  

Fræðimaðurinn Jessica Davis (2008) segir hlutverk lista stórt í þjóðfélaginu og því 

nauðsynlegt að kenna þær m.a. í skólum, því mikilvægt sé að skapa listamenn þar sem þeir 

framleiði verk fyrir söfn, leikhús, tónleikasali og fjölmiðla. Davis tekur jafnframt undir orð 

Robinsons og segir að við verðum að kenna nemendum okkar listir og í gegnum listir til að 

þjóna hagkerfinu. Listamenn þurfi m.a. að leiða rekstur fyrirtækja, starfa í 

leiðtogahlutverkum, þ.á.m. sem stjórnendur, kennarar og stjórnmálamenn, ásamt því að 

koma fram með nýjungar í vísindum. Til þess að sinna þessum störfum telur hún okkur 

þurfa opinn og skapandi hug, sem opnast á náttúrulegan hátt með listsköpun.  

Það fer ekki á milli mála hversu þroskandi það er að leggja stund á listsköpun. 

Robinson (1982) segir að listsköpun efli hreyfiþroska og samhæfingu t.d. handa og augna, 

efli sjón-, lyktar- og snertiskyn, ásamt því að ýta undir að nemendur tjái sig á nákvæman 

hátt. Hann segir frá því hversu áhrifamikið það er að nota listsköpun sem meðferð, bæði 

við líkamlegum sem og andlegum/tilfinningalegum röskunum. Sjónlistir, dans, leiklist og 

tónlist eiga sérstaklega við sem meðferðarúrræði. Sandra S. Ruppert (2006), ráðgjafi í lista- 

og menntunarfræðum, segir það hafa mikil áhrif á allt skólaumhverfið þegar listir eru í 

hávegum hafðar. Það hefur jákvæð áhrif á samfélags- og menningarlega þætti og ekki má 

gleyma jákvæðum áhrifum á nýjungar í kennslu og fagleg og árangursrík vinnubrögð 

kennara. Burton, Horowitz og Abels (1999) bæta því við að þar sem markvisst er unnið 

með listir, séu kennarar meðvitaðri um hæfileika nemenda sinna og finnist almennt að 

skólinn sé skemmtilegur vinnustaður.  

Þegar litið er til einstakra greina listsköpunar er auðveldara að sjá hvaða áhrif þær hafa 

á skólastarfið. Sem dæmi má nefna að þegar nemendur stunda leiklist, þá takast þeir á við 

það sem er að gerast úti í samfélaginu á hverjum tíma og það sem þeim liggur á hjarta. Á 
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þann hátt nota nemendur leikinn til að læra og fá skilning á heiminum í kringum sig, sem 

eykur virkni þeirra í lýðræðislegri þátttöku (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Börn eru vön að nota leik sem kennslutæki, enda er það þeirra aðferð til að læra á og 

um lífið. Hlutverkaleikir eru mjög sterkir í leikjum barna allt frá unga aldri. Leiklist og 

hlutverkaleikir  eru tvær hliðar á sama peningnum segir Peter Slade listmeðferðafræðingur.  

Hann segir að ungabörn byrji strax að gera tilraunir með leiklist þegar þau æfa hljóð 

og hreyfingar og þannig sé leiklist í öllum leik, hvort sem fullorðnir taki eftir því eða ekki 

(Heggstad, 1998). Fræðimaðurinn Betty J. Wagner (1986) hefur rannsakað hvernig kennsla 

í gegnum hlutverkaleiki er áhrifaríkari kennsluaðferð en almennir fyrirlestrar með dæmum. 

Wagner bar saman hlutverkaleiki í paravinnu og skriflega verkefnavinnu í fjórða og 

áttunda bekk. Niðurstaðan var sú að í fjórða bekk og upp í áttunda bekk voru 

hlutverkaleikir mun áhrifaríkari aðferð en tilsögn eða engin fyrirmæli. Nemendur voru 

meira sannfærandi munnlega en skriflega og voru tvisvar sinnum líklegri til að nota 

munnleg rök félaga síns úr hlutverkaleiknum í skriflegum rökstuðningi fremur en eigin 

rök. 

1.2.1 Samþætting í gegnum listsköpun  

Við innleiðingu nýrrar Aðalnámsskrár grunnskólanna árið 2011 varð meiri áhersla á 

samþættingu en áður og segir m.a. að: „á sama hátt á í heildstæðri menntun að flétta ætíð 

saman listir, verk- og bóknám. Þannig eiga list- og verkgreinar að skipa veglegan sess í 

öllu skólastarfi, skólasamfélögum og nemendum til heilla“ (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013, bls. 162). Ekki sé nóg að hlusta og lesa um verklega þætti, s.s. listir, 

hönnun, saum og matargerð, heldur verði að taka þátt í og iðka þessi fög og til þess sé 

samþætting vel fallin. Með henni læra nemendur á hlutbundinn hátt sem gerir námið 

merkingarbærara. Í Aðalnámsskrá segir einnig: „Þessu er hægt að ná meðal annars með 

samþættingarverkefnum þar sem unnið er með aðferðum list- og verkgreina. Slíkt nám 

dýpkar skilning, þekkingu og reynslu nemenda í mörgum námsgreinum“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 162).    

Með samþættingu er verið að auka fjölbreytni í kennsluháttum og margir möguleikar 

bjóðast til að uppfylla kröfur um einstaklingsmiðað nám. Hanne Weisser (1999), 

sérfræðingur í Steiner-fræðum, segir að með samþættingu lista og annarra faga séu meiri 

líkur á því að nemendur fái að spreyta sig og láta ljós sitt skína á þeim sviðum sem þeir 

hafa mestan áhuga á. Þegar kennsla fer fram í gegnum listir, byggir það á því að nemendur 

og kennari vinni saman á skapandi hátt með námsefnið. Það eru vissulega forréttindi að fá 
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að vinna á þennan hátt, því þarna er hægt er að mynda einstakt samband við hvert og eitt 

barn, þar sem nándin er meiri en í bóklegri kennslu. Kennari getur ekki annað en gefið af 

sér til nemandans og öfugt. Þetta verður til þess að kennarinn og nemendur fara að treysta 

hvor öðrum, sem hefur góð áhrif á andann í bekknum.   

Með samþættingu gefst færi á að kenna á skapandi hátt, þar sem skólabækurnar eru 

lagðar til hliðar og námsefnið kennt út frá einhverju áþreifanlegu. Við það einfaldast 

flóknir hlutir og verða skiljanlegri fyrir nemendum. Þetta er andstætt þeim kennsluháttum 

sem við þekkjum og hafa verið stundaðir, þar sem nemandinn situr við borð og glósar 

undir fyrirlestri kennarans. Það sem getur gerst við þetta fyrirlestrarform er að nemandinn 

nær ekki að færa þekkinguna út í  sinn reynsluheim. Þá vantar tengingu og þannig skilning 

á efninu. Með þessari „gömlu aðferð“ er einnig hætta á að námsefnið, t.d. orðaval, verði of 

flókið fyrir nemendurna og henti því ekki við kennslu allra nemenda bekkjarins (Weisser, 

1999).  

Það eru ýmsir þættir sem koma fram við samþættingu námsgreina, þættir sem eru ekki 

alltaf augljósir í fyrstu. Í rannsókn sem gerð var í Danmörku, af fræðimanninum Tatiana 

Chemi (2010), kom í ljós að með samþættingu skapandi greina og bóklegra faga hafði 

myndast gott andrúmsloft í vinnurýminu. Það var afslöppuð og jákvæð stemming, þar sem 

jákvæðar tilfinningar urðu til. Þessar aðstæður og tilfinningar eru afar nauðsynlegar, þar 

sem nemandi lærir mest þegar honum líður vel, er í traustum aðstæðum og sér tilgang með 

náminu. Það eru þó ekki jákvæðu tilfinningarnar sjálfar sem eru lærdómsríkar, heldur það 

sem leiðir af þeim. Chemi segir þær gera nemandann opnari fyrir námi og sköpun, fyrir að 

hugsa út fyrir kassann og hafa sveigjanlegar og samþættar hugsanir. Þetta verður til þess að 

ýta undir að ný þekking skapist og auðveldara verði að byggja ofan á fyrri þekkingu. Þó að 

jákvæðu tilfinningarnar séu ekki alltaf sjáanlegar eða merkjanlegar hjá nemandanum, 

hafa þær alltaf áhrif á framvindu námsins. Þær efla hæfni og hæfileika nemandans, því þær 

greiða leiðina að nýjum upplýsingum.  

Það eru ýmsir óhlutbundnir þættir sem leynast meðvitað eða ómeðvitað í samþættingu 

með listum. Fræðimenn í University of California fylgdust með 12.000 nemendum í 12 ár. 

Þar staðfestu þeir hversu áhrifaríkt það er að kenna fagurfræðileg fög í samþættingu við 

bókleg fög. Þetta gilti ekki síst um samþættingu í stærðfræði, lestri og tungumálum. Þeir 

segja að allir hafi hag af þessari samþættingu, því samspil allra þátta valdi því að öll fögin 

vaxi og eflist. Þetta er óhjákvæmilegt þar sem námsferlið er notað til að túlka, raða og 

spegla það sem verið er að læra og þannig fæst merking í efnið og nýjar hugmyndir fæðast 

(Tonsberg, 2015).   
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Samþætting með listum og skapandi greinum er áhugaverður kostur, ekki síst ef litið 

er til framtíðar segir Lars Geer Hammershøj (2012) félagsfræðingur. Hann segir að hér 

áður fyrr hafi staða fólks í samfélaginu oltið á ríkidæmi eða menntun, en í dag séu tímarnir 

aðrir og mælikvarðar á stöðu og velgengni hafi breyst. Hann telur að í framtíðinni verði 

það þeir sem kunna að hugsa á skapandi hátt sem verði vinningshafarnir í því nýja 

samfélagi sem nú er að byggjast upp, en fólk sem ekki hugsar út fyrir kassann sitji eftir. 

Nám er mikilvægt en ekki víst að það verði samt nóg eitt og sér í framtíðinni og því er ekki 

síður mikilvægt að skapa vitneskju. Til þess þarf að geta beygt og sveigt hugmyndir og 

reglur og hugsað á skapandi hátt. Hammershøj segir okkur hafa yfirburði fram yfir tölvur, 

vélar og tæki, sem er nauðsynlegt fyrir framtíðaratvinnusköpun og þátttöku. Þetta gefur til 

kynna að við verðum að styrkja aukna sköpun í námi, svo hún verði almennt hluti 

af  þankagangi komandi kynslóða (Hammershøj, 2017). Það má velta því fyrir sér hvers 

vegna samþætting sé ekki meira notuð. Fræðimaðurinn Merete Sørensen telur að ástæðan 

sé ekki skortur á fjármagni, því til lengri tíma litið borgi sig að kenna samþætt með 

fagurfræðilegum fögum og samfélagið eigi eftir að hagnast á því seinna meir. Sørensen 

segir að með fjölbreyttum kennsluháttum styðji nemendur betur hver við annan, þeir verði 

áhugasamari og þar með verði árangurinn betri (Tonsberg, 2015). 

1.3 Mannréttindanám á miðstigi grunnskóla 

 

Hugarkort 5: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Kaflinn er tileinkaður mannréttindanámi. Fyrst verður farið yfir skilgreiningar á 

mannréttindum, síðan sögu og innihald Barnasáttmálans og loks kenningar um 

mannréttindakennslu og valdeflingu sem henni getur fylgt. 

1.3.1 Mannréttindi 

Mannréttindi eru skilgreind á marga vegu. Flestir eru sammála um að öllum eigi að líða 

vel, en inntak og þær aðferðir sem unnið er út frá eru ólíkar. Atli Harðarson, menntunar-

fræðingur, skiptir mannréttindum niður í tvo þætti: „1. Réttur hvers manns til að verða ekki 
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misþyrmt, rændur, kúgaður, niðurlægður eða myrtur. 2. Þau réttindi sem þarf að tryggja 

fólki til að þeim réttindum sem nefnd eru í lið (1) sé ekki stefnt í voða“ (Atli Harðarson, 

1998, bls. 274). Í skilgreiningu Evrópuráðsins á mannréttindum kemur fram að 

,,mannréttindi snúist um jafnrétti, reisn, virðingu, frelsi og réttlæti.“3 (Brander o.fl., 2012, 

þýð. GRG) 

Samkvæmt skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna er ,,[S]érhver manneskja borin frjáls og 

jöfn öðrum að virðingu og réttindum“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

„Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna kveður á um mannréttindi sem allir eiga jafnt 

tilkall til án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, trúar, skoðana, þjóðernis, 

uppruna, eigna, ætternis eða annarra aðstæðna“ (Mannréttindaskrifstofa Íslands, e.d.). 

Til að ná fram markmiðum mannréttinda þarf að skoða mannréttindi út frá lagalegum, 

pólitískum og siðferðislegum sjónarhornum. 

a) Lagalegur skilningur, samkvæmt t.d. skrám, lögum og samþykktum, á að taka af öll 

tvímæli þegar árekstrar verða á milli siðferðis og pólitískra skilgreininga. Sem dæmi 

um slíka skrá er Mannréttindayfirlýsing Sameinuðu þjóðanna. 

b) Pólitískur skilningur eru þau réttindi sem talin eru réttlát, hvort sem þau eru lagalega 

skilgreind eða ekki, t.d. réttur til að stofna stjórnmálaflokka og stéttarfélög.  

c) Siðferðislegur skilningur fjallar um almenn „[r]éttindi sem [allar manneskjur] hafa 

óháð staðbundnum kringumstæðum líkt og samfélagsgerð og efnahag“ (Ólafur Páll 

Jónsson, 2002). Þetta er t.a.m. réttur til lífs, mannhelgi og frelsis (Ólafur Páll Jónsson, 

2002). 

1.3.2 Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barna 

Óhætt er að segja að ferlið að samningi um réttindi barna hafi verið langt. Ákvæðum um 

réttindi barna hefur í gegnum tíðina verið skotið inn í samninga, þeirra á meðal í 

Genfarsáttmálann frá 1924 en þar kemur fram að börn eigi að njóta sérstakrar verndar (Lög 

um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 18/1992; Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Árið 1959 var samþykkt yfirlýsing um mannréttindi barna á Allsherjarþingi 

Sameinuðu þjóðanna. Yfirlýsingin var byggð á fyrri samningum (Mannréttindaskrifstofa 

Íslands, e.d.). Samningur um réttindi barna, nú þekktur undir nafninu Barnasáttmáli 

Sameinuðu þjóðanna eða Barnasáttmálinn, var fullbúinn til undirritunar 20. nóvember 

1989 og er það því stór dagur í mannréttindum barna. Samningurinn var fullgiltur af 

Alþingi Íslendinga árið 1992 (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins 

                                                 
3 „Human rights are about equality, dignity, respect, freedom and justice“. 



 

 23 

nr. 18/1992). Það var þó ekki fyrr en löngu seinna, árið 2013, sem Íslendingar lögfestu 

hann og var Ísland eitt af fyrstu ríkjunum til að gera það. Þar með er okkur skylt að tryggja 

öllum börnum upp að 18 ára aldri sérstaka vernd, umönnun og leyfi til þátttöku og að líta á 

þau sem fullgilda einstaklinga með rétttindi óháð réttindum fullorðinna (Lög um samning 

Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). 

Barnasáttmálinn inniheldur 54 greinar sem fjalla um það sem er barni fyrir bestu. 

Greinum sáttmálans er skipt niður í þrjú þemu, það er (a) umönnun, (b) vernd og (b) 

þátttaka. Undir vernd falla tiltekin grundvallarréttindi barna. Þetta eru réttindi til „lífs, 

friðhelgi fjölskyldu- og einkalífs, félaga-, skoðana-, tjáningar- og trúfrelsis“ (Aldís 

Yngvadóttir o.fl., e.d.; Osler og Starkey, 1998). Ef greinarnar eru skoðaðar út frá 

skólasamfélaginu, þá falla eftirfarandi greinar þar undir: a) Umönnun: 2, 28, 29, 30, 13, 31, 

23 og 14. Þetta eru þættir sem snúa að jöfnum tækifærum í skóla óháð kyni, fötlun eða 

efnahag, t.d. að börn fá sömu þjónustu, skólabækur og aðgengi. b) Vernd: 5, 15, 16, 17, 18, 

19, 28.2, 29 og 40, sem vernda rétt nemendanna, t.d. að skápar nemenda séu einkaeign, að 

upplýsingar megi ekki fara til þriðja aðila nema foreldrar og að barn samþykki og að 

fordómar eða ofbeldi líðist ekki. c) Þátttaka: 12, 13, 14, 15, 17, 19, 29a, sem fela í sér að 

nemendur mega láta skoðanir í ljós, t.d. að stofna má nemendafélög og að samráð skal vera 

á milli foreldra, nemenda og skóla um gæði kennslunnar (Osler og Starkey, 1998).  

Mikilvægt er að Barnasáttmálinn sé sjáanlegur börnum, líkt og segir í grein 29b sem 

fellur undir vernd, en þar kemur fram að ,,menntunn barna skuli beinast að því að: móta 

með því virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og grundvallarsjónarmiðum þeim er 

fram koma í sáttmála hinna Sameinuðu þjóða“ (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 19/2013). Samningurinn er því gefinn út í nokkrum útgáfum sem eru 

misauðveldar í lesningu. Á síðunni Barnasáttmáli.is er hægt að skoða samninginn og skólar 

geta einnig pantað samninginn þaðan. Auk aðalútgáfu samningsins, sem er í fullri lengd, er 

hann gefinn út í styttri útgáfu sem er mun einfaldari og skiljanlegri fyrir börn. Þriðja 

útgáfan er svo í formi myndskreytts veggspjalds eða bæklings. Barnasáttmálinn er einnig 

gefinn út á fjölda tungumála og á að vera það almennur að hann nái yfir menningarleg, 

landfræðileg og félagsleg landamæri, þar sem hann gildir fyrir öll börn óháð aðstæðum á 

meðal þjóða samkvæmt 2. grein samnings (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um 

réttindi barnsins nr. 18/1992). 
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1.3.3 Efling mannréttindakennslu 

Í 42. grein Barnasáttmálans kemur fram að aðildarríkin skuldbindi sig til að kynna ákvæði 

samningsins fyrir börnum og fullorðnum með viðeigandi og virkum hætti. Ekki veitir af 

eflingu mannréttindakennslu ef marka má þingsályktunartillögu um dag helgaðan fræðslu  

um mannréttindi barna, þingskjal nr. 26/2015, en þar kemur fram að kannanir bendi til þess 

að vitneskja íslenskra barna um mannréttindi sé takmörkuð. Samkvæmt þeim könnunum 

áttu íslensk börn m.a. erfitt með að þekkja muninn á rétttindum og forréttindum. Alþingi 

ályktar að ,,einhver helsta áskorunin sem Ísland stendur frammi fyrir er að auka þekkingu á 

innihaldi Barnasáttmálans“ (þingskjal nr. 26/2015). Þekking eða vanþekking íslenskra 

barna fellur að líkani Tibbits um kennslu mannréttinda en þar kemur fram að markmið 

mannréttindakennslu barna á aldrinum 8-11 ára séu meðal annars að þekkja muninn á 

þörfum og réttindum auk þess að veita fræðslu um réttindi til ríkisfangs og samfélagslega 

ábyrgð (Tibbitts, 2008). 

Árið 2005 var ákveðið að Ísland ásamt öllum aðildarríkjum Barnasáttmálans skyldu 

efla áherslu á mannréttindakennslu í löndunum. Aðgerðaráætlunin er kölluð Plan of 

Action. Þessi aðgerðaráætlun Sameinuðu þjóðanna felst í því veita fræðslu um lög og 

sáttmála í þrengri skilningi og að stuðla að góðri „mannréttindamenningu“ í öllum 

heiminum í víðum skilningi.  

Innleiðing áætlunarinnar á heimsvísu er gerð í nokkrum stigum. Fyrsta stigið fór fram 

á árunum 2005-2009 og er tileinkað innleiðingu í grunnskólum. Innan skólans er byrjað á 

yngstu bekkjunum þar sem námsefnið er mjög einfalt. Þegar nemendurnir eru komnir á 

miðstig læra þau um mannréttindi sem eiga við Ísland. Öll innleiðingin er gerð í samræmi 

við Aðalnámsskrá (Menntamálaráðuneyti, 2008; Tibbitts, 2008; United Nations, 1993). 

Þær leiðir sem valdar hafa verið við innleiðinguna þurfa að koma fram í námsskrá skólanna 

og fléttast inn í allar námsgreinar (Menntamálaráðuneytið, 2008). Enda er, samkvæmt 

aðgerðaráætluninni, samþætting á milli námsgreina og gott samstarf allra aðila sem að 

barninu koma, besta leiðin til að árangur náist í mannréttindakennslu (United Nations, 

1993).  

Til að áætlunin geti gengið eftir, þarf fræðslu fyrir kennara og mikilvægt er að þeir séu 

tilbúnir í verkefnið, að þeir hafi þekkingu á hugmyndafræði mannréttinda og geti verið 

gagnrýnir í túlkun upplýsinga. Mikilvægt er að viðhorf, hegðun og samskiptahæfni kennara 

sé góð, bæði gagnvart málefninu og nemendum. Framkvæmdarhæfni þarf að vera góð og 

kennari þarf að vita hvernig á að bregðast við ef ákveðnar aðstæður koma upp. Kennari 

þarf þannig að geta lært af reynslunni og geta byggt ofan á þá þekkingu nýja reynslu til að 
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vera undirbúinn ef aðstæðurnar endurtaka sig (Menntamálaráðuneytið, 2008; United 

Nations, 1993). 

Innleiðingin kemur fram á marga vegu í menntakerfinu í dag. Lýðræði hefur reyndar 

verið mikið áhersluatriði í Aðalnámskrá frá 1974, en mannréttindi eru varla nefnd, hvorki í 

lögum né námskrám, fyrr en árið 2008 þegar lög að nýrri Aðalnámsskrá tóku gildi. 

Aðalnámskráin var gefin út árið 2011 en árið 2013 bættust svo við greinasvið. Með 

tilkomu nýju námskrárinnar varð grundvallarbreyting á áherslum á mannréttindakennslu. 

Fjöldi greinasviðanna 2013 voru sex, ein fyrir hverja menntastoð en menntastoðir eru 

stoðir sem settar voru undir menntun allra skólastiga og eiga að ganga þvert á allt nám. 

Stoðirnar eru læsi, sjálfbærni, sköpun, heilbrigði og vellíðan, jafnrétti og sú síðasta er 

lýðræði og mannréttindi. Þetta þýðir að öllum skólum er skylt að flétta mannréttindi og 

lýðræði inn í kennslu og inn í allar námsgreinar. Þar sem menntastoðirnar eru aðeins sex 

má segja að mannréttindakennslu sé gert hátt undir höfði í þessari reglugerð og ber skólum 

því að virða það (Mennta og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Önnur ákvörðun sem tekin hefur verið til að ýta undir mannréttindakennslu í skólum, 

er samþykkt Alþingis frá árinu 2016 (þingskjal nr. 18/145/2016) um að halda skuli upp á 

afmælisdag Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þann 20. nóvember ár hvert. Halda skal 

upp á daginn með þeim hætti að dagurinn verði helgaður mannréttindafræðslu í skólum. 

Jákvæðir þættir mannréttindakennslu eru margir og nokkrir þeirra eru taldir upp hér að 

neðan, í hugarkorti 7. Hafa ber í huga að þessum þáttum verður ekki náð á skjótan hátt, því 

mannréttindakennsla skilar sér ekki frá degi til dags. Þetta er langhlaup þar sem kennslan 

er í raun forvarnarstarf og árangur skilar sér því oft seinna í lífinu. Þrátt fyrir það þarf að 

meta starfið og er það gert eftir leiðum hvers skóla og kennslan endurskoðuð eftir því. Það 

má aldrei láta deigan síga og forðast ber að líta á kennsluna sem tímabundið námskeið, hún 

þarf að vera stöðugt í gangi um ókomin ár (Flowers, 2000). 
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Hugarkort 6: Ávinningur mannréttindakennslu á sér margar myndir (Bajaj, 2011) (þýðing GRG). 

Tilgangur mannréttindakennslu er margþættur og túlkaður misjafnt eftir því hvort um 

er að ræða, t.d. hjálparsamtök, grasrótarsamtök, leiðtogaráð Evrópu eða Sameinuðu 

þjóðirnar. Munurinn liggur í útfærslunni og hugmyndafræðinni að baki henni. Túlkun 

Sameinuðu þjóðanna er í stuttu máli sú að mannréttindakennsla stuðli að uppbyggingu 

alhliða mannréttindamenningar (Brander o.fl., 2012).  

Leiðtogaráð Evrópu segir tilganginn vera að stuðla að mannréttindamenningu og 

stuðla þannig að vernd mannréttinda og grundvallarfrelsis. Hjá Amnesty International er 

tilganginum lýst á þann hátt að hann eigi „að koma í veg fyrir mannréttindabrot, reyna að 

útrýma þeim og byggja upp samfélög sem virða mannréttindi í hvívetna“ (Íslandsdeild 

Amnesty International, e.d.).  

Felisa Tibbits, mannréttindafræðingur, segir að í nánast öllum fræðiritum um 

mannréttindafræðslu sé lögð áhersla á reynslunám (Bajaj, 2011). Þar vísar Tibbits í það 

hve árangursrík sú aðferð er. Fræðimaðurinn John L. Hammond (2016) tekur í sama streng 

og leggur áherslu á að nemendur upplifi með því að taka þátt í mannréttindakennslu. Að 

læra um mannréttindi krefjist þess af nemendum að þeir hugsi á annan hátt og setji sig í 

aðrar stellingar en venjulega. Til þess að það takist þurfi verkefni að ná til tilfinninga og 

gilda nemenda ekki síður en huga þeirra. 

Fræðimenn eru flestir sammála því að ekki sé nóg að kenna hvert innihald 

mannréttinda sé, heldur þurfi nemendur að fara í gegnum ákveðið ferli. Í þessu ferli er svo 

nauðsynlegt að verkefnin sem lögð eru fyrir hafi markmið sem tengjast hjarta, hug og hönd 

(Bajaj, 2011; Flowers, 2000). Nemendur læri þannig í gegnum mannréttindi, í þágu þeirra 

og um þau. Þannig snýst mannréttindakennsla ekki aðeins um að fræða þá, heldur að kenna 

þeim að skilja mannréttindi, þekkja réttindi sín og gera tilkall til þeirra. 
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Mannréttindakennsla felst í því 

1. að kenna í gegnum mannréttindi. Þá er átt við að kennt sé að virða gildi og breyta 

viðhorfum til mannréttinda til framtíðar. Þetta er kennsla sem kallar á hjarta og 

tilfinningar nemandans. Þar þarf kennarinn að spegla gildi og reglur mannréttinda með 

gagnkvæmri virðingu.  

2. að kenna í þágu mannréttinda. Með því er verið að kenna hvernig bregðast megi við 

réttindabrotum og þannig verja og vernda réttindi sín og virkja fólk í þátttöku 

mannréttindamála. Þarna þurfa kennarar að hvetja nemendur til að nota rétt sinn, virða 

og sjá rétt annarra, því þessi tegund kennslu kallar á aðgerðir þar sem hendur vinna 

verkin.  

3. að kenna um mannréttindi. Þegar mannréttindakennslan snýst um það, er verið að 

koma þekkingu áfram út í samfélagið. Þekkingu sem snýst um að fólk viti hvað 

mannréttindi snúist um og skilningur myndist. Þessi hluti lýtur að því vitsmunalega hjá 

nemandanum. Þarna er nemandanum kennt um sögu, lög, og sáttmála mannréttinda, 

þannig að skilningur myndist og þekkingin skili sér út í samfélagið. Það kemur svo í 

veg fyrir mannréttindabrot og býr til samfélag þar sem virðing fyrir manneskjunni og 

mannréttindum er sjálfsagður hlutur. Hér er það hugurinn sem skiptir mestu máli 

(Bajaj, 2011; Íslandsdeild Amnesty International, e.d.; United Nations General 

Assembly, 2011). 

Mannréttindavandamál eru oft flókin (e. wicked problems) og margslungin. Þegar 

reynt er að leysa slík mál koma gjarnan upp fleiri álitamál. Engar skjótvirkar lausnir finnast 

og ekki hægt að vinna með þau í hefðbundinni línulegri aðferð. Til að létta undir og 

auðvelda meðferð flókinna mála verður að koma til skapandi starf. Stephen 

Murgatroyd talar um það í þessu samhengi að það þurfi að endurhanna skólana, þannig að 

próf verði ekki aðalatriðið heldur ferlið sjálft. Þannig verði sköpun mikilvægari í náminu 

og fókusinn færður yfir á efniskönnunina (e. project-based work) sjálfa. Gott sé að vinna í 

heilum eða hálfum dögum í stað stuttra kennslustunda (Murgatroyd, 2010).  

1.3.4 Valdefling og hópastarf  

Valdefling er afar mikilvæg í mannréttindakennslu. Einn af frumkvöðlum umfjöllunar um 

valdeflingu, Paulo Freire (2018) líkir valdeflingu, eða frelsun (e. liberation) eins og hann 

orðar það, við erfiða fæðingu þar sem nýr einstaklingur kemur í heiminn. Setja má þessa 

hugmynd í samhengi við mannréttindakennslu, þar sem sá minnimáttar þarf að valdeflast/ 

frelsast til að fá mátt til að standa á eigin rétti. Guðrún Alda Harðardóttir (2015) talar um 

það í doktorsritgerð sinni „að valdefling feli í sér breytingu á því hvað einstaklingurinn 

bæði vill og telur sig geta gert“. Hún snýst um vald barnsins til að ráða sér og þeim 
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aðstæðum sem það er í en þó ekki að hafa vald yfir öðrum (Guðrún Alda Harðardóttir, 

2015). Paulo Freire (2018) segir að nauðsynleg skilyrði þess að frelsast sé að 

einstaklingurinn átti sig á því að aðstæður hans eru ekki fasti, heldur séu þær breytingum 

háðar. Freire talar um að breytingar á kennsluháttum geti hjálpað börnum við að átta sig á 

þessu. Hann mælir með því að hverfa frá skipulagi þar sem kennari kenni nemendum 

þekkingu, yfir í skipulag þar sem kennarar og nemendur horfa gagnrýnum augum á 

þekkingu og endurskapa hana í sameiningu.   

Til að börn valdeflist þarf að horfa á hæfileika þeirra og getu, en ekki á það sem þau 

eru miður góð í. Jákvæðni og virðing í þeirra garð ásamt trausti eru stórir liðir ásamt því að 

gefa börnunum tækifæri til að fá aukna ábyrgð. Barnið valdeflist ef það stendur undir 

ábyrgðinn, finnur að það ræður við verkið og hefur vald á því sem það gerir. Hin eina 

sanna valdefling eyðir tilfinningu um „vanmátt, hjálparleysi og vonleysi“ og verður því 

eftirsóknarverð. Það má þó ekki skilja það þannig að valdið sé eingöngu á höndum eins 

aðila, heldur er valdinu dreift á milli þeirra aðila sem vinna saman og á þann hátt minnkar 

vald hvorugs, heldur eykst vald þeirra yfir aðstæðunum (Guðrún Alda Harðardóttir, 

2015).      

Valdeflandi aðstæður geta orðið til víða og ekki síst í hópavinnu. Ingvar Sigurgeirsson 

(2013) heldur því fram að mikilvægt sé að leggja áherslu á hópastarf í skólastarfi, þar sem 

samvinna sé stór hluti af lífinu. Í hópastarfi þurfa nemendur að taka tillit til hvers annars og 

læra þannig meðal annars samvinnu og auk þess fæðast oft frjórri og fjölbreyttari lausnir í 

hópavinnu en þegar nemendur vinna einir. Þó að hópavinna ýti undir að nemendur tileinki 

sér samvinnu, þá getur verkaskipting í hóp einnig orðið til þess að einstaklingarnir öðlist 

trú á eigin getu, þegar þeir fá tækifæri til að nýta hæfileika sína innan hópsins og við það 

myndast valdeflandi aðstæður.  

Það sem einkennir góða hópavinnu er góður andi og góð samskipti, þar sem rökrætt er 

og mikil hugmyndavinna fer fram. Svo að þetta takist má kennarinn ekki spila of stórt 

hlutverk, þó hann megi leggja sitt að mörkum þegar vel gengur. Mikilvægt er að nemendur 

komist í gott samband við efniviðinn með hjálp kennara, sem þó tekur ekki fram fyrir 

hendurnar á nemendum eða kemur með hugmyndir á undan þeim. Ef þetta er haft að 

leiðarljósi, fá nemendur svigrúm til að öðlast þekkingu og færni af hópvinnunni (Dewey, 

2000) og börnin valdeflast við það traust sem þeim er sýnt, en valdefling er mikilvægur 

hlekkur í hópavinnu og allri samvinnu.   

Fræðimaðurinn John Dewey lagði mikla áherslu á samvinnu í skrifum sínum. Hann 

færði rök fyrir því að börn gætu átt í heimspekilegum samræðum í hópavinnu (Goucha, 

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001541/154173e.pdf
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2007). Með heimspekilegum samræðum er átt við, í samræmi við skrif fræðimannanna 

Stephan Millett og Alan Tapper, samtal þar sem fram fara skoðanaskipti. Samtalið á að 

auðvelda nemendum að tengja á milli hugtaksins sem um er rætt og þess áþreifanlega, sem 

og að greina á milli mismunandi sjónarhorna. Við þessar aðstæður tengja nemendur það 

sem þeir læra við reynslu sína á nýjan hátt (Millett og Tapper, 2012). 

Dewey (2000) leggur mikla áherslu á að nemendur taki þátt í eigin námi, fyrst og 

fremst með samvinnu þar sem allir hafa tækifæri á að leggja eitthvað til málanna. Með því 

skapist virðing, jafnræði og virkni á milli einstaklinga hópsins. Þegar unnið er á þennan 

hátt öðlast einstaklingurinn trú á eigin getu. Þannig leiðir hópavinna af sér að nemendur 

verða betur undirbúnir undir lífið þegar kemur að lýðræðislegum ákvörðunum. Dewey 

telur færnina sem nemendur öðlast af hópvinnu sérstaklega mikilvæga í ljósi þess að oft og 

tíðum verða átök í samfélögum manna vegna þess að fólk getur ekki talað saman á 

lýðræðislegan hátt um félagsleg vandamál og málefni (Dewey, 2000). Fræðimaðurinn 

Audrey Osler (2013) talar líka um reynslunám í sínum skrifum og tekur dæmi um það 

hvernig þátttökunám getur hjálpað nemendum að átta sig á mannréttindum í 

nærumhverfinu, til dæmis í skólaumhverfinu. Slíkt nám getur vakið nemendur til 

umhugsunar um valdajafnvægi á milli barna og fullorðinna og hvatt nemendur til að taka 

þátt í lýðræðislegri ákvarðanatöku innan skólans. 

1.4 Skuggaleikhús og sagnalist   

 

Hugarkort 7: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Í þessum kafla verður farið í sögu og gagnsemi skuggaleikhúss í skólastarfi. Skuggar hafa 

fylgt okkur frá því að ljós fór að skína á jörðina og okkar eigin skuggi víkur aldrei frá 

okkur. Skuggar koma og fara án þess að skilja eftir sig nokkur spor. Þeir breytast frá einni 

stundu til annarrar og eru trúir fyrirmynd sinni. Skuggar leika stóran þátt í lífi okkar, allt 

frá fæðingu þegar barnið liggur og horfir tímunum saman á skuggana í kringum sig og 

fyrsta skuggaleikhús ævinnar hefst.  
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Fyrsta heimildin um skuggaleikhús er frá Kína, 121 f.Kr., en talið er að það sé 

upprunnið frá Asíu. Skuggaleiksýning getur verið af öllum stærðum og gerðum, allt frá 

litlum, einföldum sýningum upp í heljarinnar sjónarspil með allt að 200 leikurum, ljósum 

og flugeldum (Brandon og Guritno, 1993). Þar sem skuggaleikhús hefur þróast mann frá 

manni innan margra svæða í Asíu, er fjölbreytileikinn mikill á milli og innan svæða, þó svo 

að hefðin hafi sterkar rætur víðast hvar. Það er þó ekki fyrr en árið 1633 sem getið er um 

skuggaleikhús í Evrópu og var það við ensku hirðina. Enn í dag eru mörg 

skuggaleikhúsform í gangi í Evrópu (Currell, 2007), þó lítið sé um þetta listform hér á 

landi.  

Listformið hefur víkkað út með tíma og útbreiðslu. Nútíma skuggaleikhús er aðallega 

stundað í Evrópu, Norður-Ameríku, Japan og Ástralíu og er mjög fjölbreytt. Þetta er mun 

jarðbundnara form en í Austurlöndum og er hannað til að skemmta. Nútíma skuggaleikhúsi 

er skipt niður í fjóra hluta. Það er leikhús þar sem allur líkaminn er notaður til að mynda 

skugga, handskuggar, brúðuskuggar og skuggaleikhús með skjávarpa (Reusch, 2005; 

Wisniewski og Wisniewski, 1997). Bernd Ogrodnik, listrænn stjórnandi, segir að tilkoma 

halogenperunnar og skjávarpans hafi opnað nýja sýn inn í skuggaleikhúsheiminn og orðið 

til þess að endurvekja listform skuggaleikhússins (Bernd Ogrodnik, munnleg heimild, 19. 

nóvember 2018).  

Þegar unnið er með börnum er ekki haldið stíft í gamlar hefðir þjóðanna. Þá er allt 

tiltækt efni notað í brúðurnar og umhverfi þeirra. Aukahlutir og brúður eru skornar út í 

pappa, þunnt timbur, plastfilmur og hvaðeina sem getur gefið skugga. Uppsetning 

leikhússins þróast hægt og sígandi eftir getu og þroska barnanna og ár frá ári bætist við þá 

leikni sem börnin hafa öðlast. Börnin byrja á því að gera mjög einfaldar brúður. Þetta geta 

verið handbrúður eða brúður án liðamóta. Næsta skref eru svo brúður með útskurði, 

flóknum liðamótum og allt til rafmagnsstýrðra skuggabrúða. Þegar brúðunum er stjórnað er 

það gert aftan frá. Til þess eru notaðir vírar eða prik sem stjórnandinn heldur í. Oft geta 

verið margir vírar eða mörg prik á einni dúkku og stundum þurfa fleiri en einn að stjórna 

henni (Brandon og Guritno, 1993; Currell, 1999).  

Þegar börn eru á leikskólaaldri og á yngsta stigi grunnskóla eru til einfaldar leiðir til 

að vinna með skuggana. Þá er ljósi varpað beint upp á vegg með kastara, skjávarpa/ mynd-

varpa, spottljósum eða öðrum ljósgjafa. Mikill lærdómur er fólginn í því að vinna með 

spottljósum, þar sem ljósin eru staðsett á nokkrum stöðum og þannig verða þau eins og 

margir skuggar á veggnum. Þarna myndast gott tækifæri til rannsóknarvinnu og enn meiri 

ef litafilmur eru settar framan á ljósin og litablöndun á sér stað. Börnin búa svo til skugga 
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með því að staðsetja sig á milli veggjar og ljóss. Við þessar aðstæður hafa börnin mögu-

leika á að nota eigin líkama auk annarra verkfæra til að mynda skuggana. Önnur aðferð 

fyrir börn á fyrsta stigi og miðstigi grunnskóla er að vinna með skjávarpa. Varpinn varpar 

þá ljósi á skjá og áhorfendurnir sitja hinu megin við og horfa á ævintýrið á meðan leikarinn 

leikur með verurnar ofan á skjávarpanum. Báðar þessar aðferðir gera hlutina einfaldari, því 

barnið sér það sama og áhorfandinn. Þriðja aðferðin er svo að leika beint fyrir aftan tjaldið 

og fá þannig meira rými fyrir leikinn. Með þessum aðferðum er hægt að leika m.a. með 

þrívíð form, dýr, liti og tákn og nota til þess ýmis efni, s.s. glærur, plast, vatn, sand og 

endurnýtanlegan/verðlausan efnivið (Reusch, 2005; Wisniewski og Wisniewski, 1997).   

Nemendurnir vinna sjálfstæðar með hverju árinu og þegar þau eru orðin 8–12 ára, taka 

þau smátt og smátt yfir allt ferðalagið, en fram að því hefur kennarinn haldið utan um öll 

grundvallaratriðin og leitt nemendurna í gegnum verkið í átt að lokasýningunni. Þegar 

nemendur eru með viðfangsefnið alveg á hreinu, getur vinna við handrit, bakgrunn og 

brúður hafist. Á þessu stigi eru brúðurnar orðnar flóknari og fleiri liðamót komin á þær, 

þær geta hreyft sig og nemendur hafa lært hvernig innkoma á tjaldið á sér stað og önnur 

tæknileg atriði (Wisniewski og Wisniewski, 1997).  

1.4.1 Hagur  

Skuggaleikhús er hvetjandi fyrir sköpunarkraft barna. Það örvar ímyndunaraflið og 

áhugahvötin eykst. Börn hlusta á sögur í gegnum brúður og leikföng og heyra röddina  

skipta um blæ. Allt gerir þetta sögurnar eftirsóknarverðari og ekki spillir fyrir að margar 

þeirra eru með boðskap sem börnin læra af með tíð og tíma (Brown, 2004). Mörg börn sem 

ekki hafa áhuga á „venjulegum“ brúðuleikhúsum heillast af tækninni sem er orðin í þeim 

og vilja vinna með ljósin, rafstýrðar brúður, og þau tækniatriði sem hafa komið inn í 

listformið. Þarna eru möguleikarnir óendanlegir og breytingarnar hafa verið mun meiri í 

skuggaleikhúsi en í öðrum brúðuleikhúsformum. Þannig eru næg tækifæri fyrir 

nemendurna að prufa sig áfram (Bernd Ogrodnik, munnleg heimild, 19. nóvember 2018). 

Skuggaleikhús getur virkað sem meðferð við ýmsum andlegum hömlunum/kvillum sem 

nemendur eiga við að stríða. Sem dæmi um það er saga úr bókinni Schattentheater eftir 

Rainer Reusch (2005) skuggaleikhúsmeistara, en þar er sagt frá ungum dreng sem tók þátt í 

skuggaleik. Drengurinn talaði aldrei í skólanum en þegar kom að því að leika í skugga-

leikhúsi og hann kom bak við tjaldið, byrjaði hann að tala fyrir brúðuna sína. Þetta varð til 

þess að brjóta ísinn og drengurinn gat eftir það haft eðlileg samskipti við aðra nemendur í 

bekknum.  
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Áhrif skuggaleikhúss á hópavinnu eru ótvíræð. Ólíkt annarri hópavinnu, þá krefst 

leikhúsið þess af þátttakendum að þeir séu samstilltir og leggi sig alla fram sem ein heild. 

Þeir leggja sjálfa sig til hliðar á meðan og treysta á hina í hópnum. Það er enginn einn 

leikstjóri eða kennari sem krefst þess, heldur er það sjálft verkið. Sjálf skemmtunin sem 

fylgir þessari vinnu er drifkraftur hópavinnunnar (Reusch, 2005). Leiklistin styrkir 

jafnrétti, samkennd, lýðræði í skólastarfinu og styrkir bekkjar- og skólabraginn (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Peck og Virkler (2006) gerðu rannsókn í landsbyggðarskóla í Bandaríkjunum, þar sem 

rannsakað var hvort skuggaleikhús gæti stutt við lestur og skrift nemenda á skapandi hátt 

og gefið þeim tækifæri á að þroska leikni sína á spennandi hátt. Það kom rannsakendum á 

óvart hve frábær kennsluaðferð þetta var og hversu mikil hvatning þessi námsleið var fyrir 

nemendurna, sem allir lögðu sitt á vogarskálarnar til að verkefnið myndi verða sem best. 

Frá upphafi var stefnt á lokasýningu og þeim að óvörum gaf það verkefninu stærri 

tilgang/gildi hjá börnunum og hafði áhrif til góðs allan tímann. Þessar niðurstöður kallast á 

við það sem sagt er í Aðalnámskránni um leiklist, en þar er talað um að sköpunarferlið sé 

mikilvægt en einnig sé mikilvægt að nemendur fái tækifæri til að hampa vinnu sinni með 

leiksýningu eða kynningu, ekki síst þar sem það gefur samvinnu heimilis og skóla byr 

undir báða vængi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Eftir skuggaverkefnið hjá 

Peck og Virkler (2006) var áberandi hversu ánægðir nemendurnir voru með 

kennsluaðferðina og báðu þeir um að fá að gera annað verkefni með skuggaaðferðinni 

strax á eftir og er það til marks um hve mikið þeir fengu út úr því að læra á þennan listræna 

hátt.   

Árið 2016 var gerð rannsókn í Ástralíu þar sem skoðað var hvort hægt væri að nota 

listform skuggaleikshússins í vinnu með börnum af grískum uppruna. Í þessu skapandi ferli 

skuggaleikhússins, þar sem börnin sáu um uppbyggingu alls leikhússævintýrisins undir 

leiðsögn kennara, gafst tækifæri á að ræða og skoða ýmis mál sem á þeim hvíldu eða voru í 

umræðunni hverju sinni. Oft eru þetta mál sem lúta að félagslegum málefnum (e. social 

issues) sem mörg hver þekkja af eigin raun, s.s. einelti, jafnrétti, fordóma, virðingu og 

lausn vandamála. Þetta er mikilvægt ferli og í samræðunum gefst börnunum tækifæri á að 

spyrja spurninga um lífið, ábyrgð og ákveðið val sem þau standa frammi fyrir í lífinu. Í 

rannsókninni var unnið með félagslegt réttlæti (e. social justice) og þá sértaklega út frá 

stöðu þeirra sjálfra sem afkomendur innflytjenda í Ástralíu. Í ljós kom að skuggaleikhúsið 

virtist hjálpa börnum, með húmor, ímyndunarafl og samvinnu að leiðarljósi, til að skilja 
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félagslegt réttlæti í tengslum við þau sjálf og aðra (Hatzigianni, Miller og Quiñones, 

2016).  

Sá fjölbreytti hagur sem hlýst af leiklist í skólum kemur einnig fram í aðalnámskrá. 

Þar er ritað: „Hún [leiklistin] styður nemandann í að tjá, móta og miðla hugmyndum sínum 

og tilfinningum. Leiklist reynir auk þess stöðugt á samvinnu, samskipti, sköpun, tungumál, 

tjáningu, gagnrýna hugsun, líkams- og raddbeitingu. Allt fer þetta fram í gegnum leik og 

sköpun.“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennarar tala oft um tímaleysi og að of mikið sé að gera, en skuggaleikhúsið gefur 

þessum kennurum leið til þess að kenna á skemmtilegan og merkingarbæran hátt, því þarna 

eru endalausir möguleikar og hægt að kenna hvaða grein sem er í gegnum skuggana (Peck 

og Virkler, 2006).   

Það eru þó ekki aðeins nemendurnir og kennararnir sem njóta góðs af því að nota 

skuggaleikhús sem kennsluaðferð, heldur er hagur í því fyrir skólana líka. Fjölmargir kostir 

eru við þessa aðferð og hér fyrir neðan verða nokkrir þeirra nefndir.  

 
Hugarkort 8: Ýmis hagnýtur ávinningur fyrir skóla hlýst af kennslu í gegnum skuggaleikhús (Wisniewski 

og Wisniewski, 1997) (útf. GRG). 

1. Fljót í framkvæmd. Þarna er komin leið til að setja af stað leikhús eftir eigin sögu eða 

námsefni sem tekur ekki langan tíma að gera og er mun fljótlegri í framkvæmd en 

önnur brúðugerð.  

2. Ódýrt. Það þarf nefnilega lítið annað en blað, skæri og sogrör eða prik og svo er hægt 

að nota allt það efni sem til er í skólum ásamt endurnýtanlegu efni að heiman. Flestir 

skólar eiga skjávarpa eða lampa.  

3. Drasl. Þarna er maður laus við þrif önnur en að sópa, ekkert lím eða málning.  
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4. Forþekking/ hæfileikar. Börnin þurfa ekki að vera með sérstaka hæfni eða vera vön að 

vinna með þessa gerð fígúra. Það er hægt að gera þetta með börnum á öllum aldri, svo 

lengi sem þau geta annaðhvort klippt eða teiknað.  

5. Þægileg og auðveld. Flestir börn verða fljótt þreytt í höndunum á að halda annarri 

hendinni uppi þegar þau eru að leika með handbrúðu. Brúðan fer að hverfa niður fyrir 

„leikhúsgólfið“ og verurnar verða eins og rækjur í laginu. Þegar hins vegar er leikið 

með skuggaverur er minni hætta á þessu. Börnin nota báðar hendurnar og þar sem 

haldið er í prik er minni hætta á að fígúran fari í keng. Það hjálpar líka að börnin sjá 

brúðuna jafnauðveldlega frá báðum sjónarhornum, það er sá sem leikstýrir og 

áhorfandinn sjá það sama. Þetta er oft það sem börnum finnst einna erfiðast, það er að 

sjá ekki það sem þau eru að sýna hinum.  

6. Sjónrænir möguleikar. Það eru endalausir möguleikar á að gera þetta leikhús 

spennandi, t.d. með bakgrunni teiknuðum á glærur, með renningi sem hreyfibakgrunn, 

borðum, vatni, vindi og fleira. Listinn er nánast endalaus.  

7. Reynsla. Reynsla barnanna af því að horfa á tvívíða mynd í sjónvarpi og á tölvum gerir 

það að verkum að þau eru vön margvíslegum sjónarhornum. Þau vita hvað gerist í 

nærmynd, víðmynd og fjarmynd, hvernig senan getur skipt um mynd, farið úr einu í 

annað og eru meðvituð um hvernig persónur eru kynntar til leiks (Wisniewski og 

Wisniewski, 1997).  

Sagnalist er stór hluti skuggaleikhússmenningarinnar, þó svo að ekki sé nauðsynlegt 

að fara með texta. Með leikritinu velja börn oft að segja söguna munnlega meðfram 

leiknum. Sú leikni að segja sögur og dæmisögur til að koma fréttum og fróðleik á milli 

manna hefur verið rótgróin hefð á Íslandi í gegnum aldirnar og sagnalist okkur því ekki 

alveg ókunn. Sagnalistin hefur ekki aðeins skemmtanagildi, heldur er þetta frábær 

námsleið. Það styðja rannsóknir Yri Hassons prófessors, en hann hefur rannsakað 

líffræðilegar tengingar heilans bæði frá sjónarhóli hlustandans og þulsins. Hann segir 

greinilegt að heilastöðvar sem virkjast í sagnaþulinum virkjist á sama tíma hjá 

hlustandanum eftir því sem sagan er sögð. Þannig að með þessu er ljóst að ef við segjum 

sögu sem hefur haft mikil áhrif á okkur, getum við komið þeim tilfinningum áfram til 

annarra sem finna þannig samkennd með okkar upplifun. Á þennan hátt getur 

sagnaþulurinn plantað inn hugmyndum, hugsunum og tilfinningum (Iliopoulos, 2017).  

Sagnalistin er því ákjósanleg til að koma fróðleik til barna, því börn eru þannig gerð 

að þau leita alltaf eftir svari við spurningunni hvert lífið sé að fara. Í gegnum sögur eins og 

Hans klaufa geta þau lært um styrk, sjálfstraust og hvernig maður getur staðið á eigin 

fótum og sýnt samkennd og ýmislegt fleira.   
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2 Undirbúningur og aðferðafræði  

2.1 Þarfagreining 

 

Hugarkort 9: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Eftir að hugmyndin um mannréttindakennslu í gegnum skuggaleikhús kom upp, fór ég í 

greiningarvinnu þar sem ég hafði samband við þá aðila sem standa að málefnum barna á 

landinu og hafa sýnt mannréttindum séstaka athygli. Ég hafði samband við Unicef, félag 

Sameinuðu þjóðanna (UN Iceland), Menntamálastofnun, Umboðsmann barna, Barnaheill, 

Amnesty og kynnti mér vefsvæði Barnasáttmálans. Í ljós kom að lítið er til af efni fyrir 

miðstig, en það er það stig sem ég kannaði sérstaklega. Unicef gerði námsefnið Allir eiga 

rétt og þar eru verkefni, sögur og hlutverkaleikir þar sem börn setja sig í spor annarra. Þetta 

efni er gefið út hjá Menntamálastofnun, sem einnig gefur út Kompás, handbók í 

mannréttindakennslu fyrir kennara og æskulýðsfulltrúa með áherslu á reynslunám. Hjá UN 

snéri námsefnið að heimsmarkmiðunum. Á vefsíðu Barnasáttmálans eru nokkrar 

kennsluhugmyndir og veggspjöld og tveir bæklingar en ekkert útgefið efni. Þar er einnig 

kynntur gagnvirkur tölvuleikur sem ekki hefur verið aðgengilegur um þó nokkurn tíma að 

þeirra sögn. Amnesty er með fimm verkefni fyrir þennan aldurshóp sem fara inn á sömu 

málefni og Barnasáttmálinn. Ekkert efni er til á vegum Umboðsmanns barna og Barnaheill 

er aðeins fyrir yngri börn. Þegar kom að því að horfa eingöngu á Barnasáttmálann og að 

kynna hann í lagalegu samhengi, eins og mín hugmynd var, þá fann ég ekkert námsefni 

fyrir miðstig eða önnur skólastig. 

2.2 Markmið  

Mig langaði að byggja kennsluáætlunina upp þannig að hún komi af stað samtali um mann-

réttindi í gegnum skapandi vinnu, sjálfstæð vinnubrögð og lýðræðislegt hópastarf. Ég ætla 

að ná þessum markmiðum með því að kynna fyrir nemendum þá tækni sem skuggaleikhús 

býður upp á sem námsaðferð og gefa þeim þannig annað sjónarhorn á námsefnið. Ég ætla 

að vera með virkar kveikjur sem tengjast námsefninu og leyfa efniviðnum að leika stórt 
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hlutverk í sköpun barnanna. Mig langar að sjá nemendur vinna saman í hóp, efla lýðræðis-

legar ákvarðanatökur og styrkja samkennd, hópavinnubrögð og ýta undir valdeflingu með 

hópavinnu og leiksýningu. Námsefnið verður kynnt með myndböndum, sögum og 

kynningu um Barnasáttmálann. Þar verða teknar fyrir greinar úr öllum þrem hópunum 

Barnasáttmálans, þ.e. þátttöku: greinar 12, 13, 18, 19, vernd: greinar 19, 18 og umönnun: 

greinar 30, 13, 23 (Osler og Starkey, 1998). Að endingu verða umræður í lok hverrar 

smiðju.  

Ég vildi sjá hvernig börnin ynnu sig í gegnum námsefnið og hvort það myndi gerast á 

svipaðan hátt og Kolb setur fram, hvernig skuggaleikhúsaðferðin myndi koma út og 

hvernig listirnar samþættust með mannréttindunum. Ég lagði áherslu á að hafa ekki áhrif á 

námsferli barnanna með neinum hætti, heldur leyfa þeim að vinna ferlið frá hugmynd til 

lokaútgáfu upp á eigin spýtur án þess að grípa inn í og trufla en leyfa þeim frekar að kalla 

eftir aðstoð ef hennar væri þörf. Ég hafði áhuga á að sjá hvort skuggaleikhúsið sem aðferð 

væri það áhugavert að þau vildu læra áfram á þennan hátt meira um mannréttindi eða 

jafnvel önnur fög.  

Ég lagði upp úr því að fara inn á alla grunnþættina sex eins og kveðið er á um í 

Aðalnámsskrá. Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Ég vildi að sjálfsögðu gefa mannréttindum og sköpun 

mikið vægi og eru það þeir grunnþættir sem auðveldast er að sjá í smiðjunni, en hinar 

stoðirnar fjórar eru einnig hluti af henni. Hérna fellur sköpun undir leik-, brúðu- og 

handritagerðina í heild. Það verður lesið í menningu, mannréttindi, tilfinningar, réttlæti, 

form og fleira. Þegar unnið er við að skapa leikbrúðurnar er bæði farið inn á heilbrigði og 

velferð ásamt sjálfbærni, þar sem talað er um beitingu verkfæra, þrifnað og frágang, ásamt 

notkun endurvinnanlegs efnis. Farið var inn á sjálfbærni í gegnum fólk og félagslegt 

jafnrétti og brýnt var fyrir börnunum að jafnræðis og jafnréttis væri gætt í allri 

hópavinnunni. Að lokum kom ekkert annað til greina en að beita lýðræðislegum 

vinnubrögðum á meðal nemenda en ekki síður að leiðbeina á lýðræðislegan hátt, þar sem 

börnin áttu fyrst og fremst að segja sínar hugmyndir og færa þær í framkvæmd án stýringar 

og á þann hátt valdeflast með verkefninu. 

Ég vann eftir Aðalnámsskrá 2013 og greinaheftunum tveimur, Lýðræði og 

mannréttindi annars vegar og Sköpun hins vegar og lét það falla inn í kennsluáætlunina og 

smiðjuna. 
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2.3 Námsmat 

Eitt námskeið er ekki nægjanlegur mælikvarði á það hvað einstaklingur hefur lært að mínu 

mati og alls ekki þegar talað er um jafn viðamikið verkefni og mannréttindi. Því ákvað ég 

strax í upphafi að matið yrði aðeins munnlegt viðtal við börnin og í formi jákvæðra 

ummæla af minni hálfu, en að börnin fengju líka tækifæri til að meta kennsluaðferðina og 

það gerðu þau munnlega með mér eða í gegnum spurningalista. Sjö spurningar voru á 

listanum og voru þær eftirfarandi: 

1. Hvað finnst þér þú hafa lært á námskeiðinu?   

2. Hvernig finnst þér að læra á þennan máta? Skali 1–10. 

3. Myndir þú vilja læra önnur fög á þennan máta í skólanum þínum?   

4. Hvað kom á óvart í dag? 

5. Hvað mætti betur fara? 

6. Lærir þú um mannréttindi í skólanum? 

7. Ef svo er, hvernig lærirðu um mannréttindi? 

Sjá viðauka 3. 

Að auki fékk ég kennara barnanna í smiðju 2 til að spyrja þau sex mánuðum eftir 

smiðjuna hvort þau myndu eitthvað eftir því sem þau lærðu í smiðjunni um 

Barnasáttmálann. 

2.4 Kennsluáætlun og hæfniviðmið 

Skuggaleikhús Barnasáttmálans smiðja 2 
 

 

Nafn: Guðrún Ragnheiður Guðmundsdóttir   

Hópur: 5. og 6. bekkur Blandaður nemendahópur  

Dagsetning: 24. maí 2018 Lengd kennslust.: 2x 8:45 - 12:30  
 

Við ætlum að veita börnunum tíma 

og rúm til að: 

• fá innsýn í Barnasáttmála 

samvinnuþjóðanna með áherslu 

á útvaldar greinar sem eiga við 

nærumhverfi þeirra 

• að skapa 

• að setja sig í spor annarra  

• að þjálfa samvinnu 
 

 

 

 
Efni og áhöld 

Endurnýttur pappi, dúkahnífar, stór blöð, túss, límband, 

greinar úr garðinum/grillpinnar, skjávarpi, hvítt lak. 

Stöng og band fyrir lakið, járnvírar fyrir liðamót og bönd 

til að tengja við liðamót 
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Hæfniviðmið: 

Í lok smiðjunnar á nemandinn að vera 

fær um að : 

•  tjá sig á skapandi hátt um 

minnst eina grein 

Barnasáttmálans þar sem 

leikmunir eru notaðir til að 

styrkja sköpunina 

• átt í samræðum við hina 

nemendurna um aðrar greinar 

sáttmálans 

• geta sýnt fram á sjálfstæð 

vinnubrögð 

• geta unnið í hóp við skapandi 

vinnu 
  

 

Mannréttindi 

Mannréttindi í nærumhverfinu, 

Barnasáttmáli SÞ, greinar: 12, 13, 19, 

23 og 30. Sjá viðauka 2  

 

 

Kennsluaðferð: 

Kennari gengur á milli, fylgist með og kemur með 

kveikjur ef þarf, einnig stingur hann inn fróðleik um 

mannréttindi eins og passar hverjum hóp fyrir sig. 

Kennari sem jafningi, reynslunám. 

_________________________________________ 

Kennsluhættir: Unnið er eftir kennsluháttum Kolb. 

_________________________________________ 

Mat: 
1. Sjálfsmat nemanda í gegnum samtal.  
 

2. Mat nemandans á smiðjunni á spurningalista sjá svör 

viðauka 3.  

 

Barnasáttmálinn 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html  
 

Aðalnámsskrá, Lýðræði og mannréttindi: 

Ein af grunnstoðum Aðalnámsskrár er lýðræði og mannréttindi. Það er til marks um hversu 

mikilvægt það er að kenna börnum um rétt sinn og annarra. 
 

Aðalnámsskrá, List-og verkgreinar: 

Lögmál og aðferðir skuggaleikhússins kynntar. 

Þjálfun í að móta hugmyndir og þróa þær áfram í tilbúið verk.  

Efling í sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og efling á þekkingu mannréttinda og 

Barnasáttmálans hins vegar. 
 

Aðalnámsskrá grunnskóla: 

Farið er inn á grunnþættina sex: sköpun, lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

læsi og jafnrétti.  

 

Fyrri þekking 

Hafa áður fengið innsýn og kennslu um mannréttindi og því verður lagt inn nýtt efni og byggt ofan á 

fyrri þekkingu.  
 

Kveikja 

Myndbönd og fræðsla í formi samtals.  
 

Samþætting 

Lista og mannréttinda. 
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Tímaáætlun 

8:45 - 10:30        Aðalkennslustund 

   

Innlögn - Samtal í hópum - Hugarkort - handritagerð. 

30 mín                Frímínútur 

11:00 - 11:40 Rifja upp innlögn í orðum - Handritagerð - 

persónusköpun/brúðugerð. 

10 mín                Frímínútur 

11:50 - 12:30 Flóknari persónusköpun/brúðugerð.  

Æfingar. 

12:30 - 12:50       Matur  

10 mín                Frímínútur 

13:10 - 13:50 Sýningar. 

10 mín                Frímínútur 

14:00 - 14:40 Sýning og frágangur. 

 

Ítarleg áætlun skuggaleikhúss  
 

Tími Hvað  Hvernig  Hvers vegna  

10 

mín 

Nemendur boðnir 

velkomnir í 

skólann. 

• nemendur koma sér fyrir í  

hring, kennari heilsar og allir 

fara í upphitunarleik 

 

• Skipt í fjóra fjögurra manna 

hópa 

• kennari kemst í tengsl  

við hvert barn og gerir 

sér betur grein fyrir  

hvernig barninu líður. 

• nemendur verða afslappaðri 

og tilbúnir í 

kennslustundina  

15 - 20 

mín 

 

  Innlögn. 

 

   

Kennari  

• segir frá mannréttindum 

• sýnir myndband um 

mannréttindi 

• útskýrir framkvæmd 

verkefnis  

  

   Kveikja 

• myndband og spjall 

  

30 

mín 

  Sköpun  

• hópurinn kemur sér saman 
um viðfangsefni út frá grein 

úr Barnasáttmálanum 

• Þau skapa söguþráð og 

brúður.  

• Hvert handrit er 1-2 blaðsíður 

að lengd 

 Fá nemendur til að  

• hugsa í gegnum efniviðinn 

• setja sig inn í mannréttindi 

• spyrja spurninga 

• virkja sköpunarkrafta sína 

og ímyndunarafl 

30 

mín 

  Nesti/frímínútur Tími fyrir smá snarl 
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40 

mín 

  Sköpun. • vinnu við leikhúsið er haldið 

áfram  

• brúðurnar teiknaðar og 

skornar út úr pappa 

• trépinni límdur aftan á þær til 

að halda þeim uppi  

• hægt er að setja pappann 

saman með vír svo liðamót 

myndist og brúðan geti hreyft 

þau. 

• ath. ekki lita eða gera 

smáatriði á brúðuna þau sjást 

ekki 

• læra um þær greinar 

Barnasáttmálans sem þau 

hafa fengið úthlutað 

• læra að vinna með misjöfn 

form 

10 

mín 

  Leikur Farið í leik saman.   Hrista aðeins upp í hópnum. 

50 

mín 

  Æfing á 

leikritum. 

• nemendur æfa sýninguna sína 

• hver hópur fær 10 mínútur til 

að æfa með tjaldi.  

• hinir undirbúa og ganga frá  

• nemendur æfa sig í að koma 

fram með áherslu á 

aðalatriðin í mannréttinda-

greininni sinni 
 

• Heilsa og vellíðan 

30 

mín 

  Hádegismatur 

  

55 

mín 

  Sýning  

   

• leikritin eru sýnd  • Valdefling 

• Uppskera ávöxt erfiðisins 

15 

mín 

  Samtal og 

listrænt spjall. 

• umræða um leikritin/listrænt 

spjall 

• hvernig gekk? 

• hvað var skemmtilegast?  

• hvar sáuð þið skýra vísun í 

mannréttindi? 

• mætti bæta einhverju við? 

• Auka hugtakaskilning 

• Festa í minni hugtök um 

greinar sáttmálans 

• Hvað lærðum við  

• Fá gagnrýna hugsun í gang 

 

Kennsluáætlun smiðju 1 er í viðauka 1. 
 



 

 41 

3 Lýsing á framkvæmd    

 

Hugarkort 10: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Í eftirfarandi niðurstöðum eru nöfn barnanna skálduð vegna persónuverndar og skólarnir 

ekki nefndir með nafni. 

3.1 Smiðja 1  

Rannsóknin fór fram í tveimur grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Í fyrri skólanum voru 

þátttakendur 29 talsins og komu öll úr 6. bekk. Bekkurinn er fjölþjóða og eru þar börn með 

íslenskan uppruna, börn sem hafa fæðst hér og eiga erlenda foreldra, sum eru aðflutt sem 

ung börn eða eru nýbúar. Þetta gerir bekkjarbraginn ólíkan flestum íslenskum skólum, þar 

sem töluð eru 27 tungumál yfir skóladaginn. Þetta voru flottir krakkar og virðast hjálpa 

hver öðrum, t.a.m. ef einhver skilur ekki leiðbeiningar eða annað. Það var einnig mikil 

samfélagsleg breidd í hópnum og töluverð stéttaskipting á milli heimila. Nemendahópurinn 

var í smiðjunni í fimm tíma. Við völdum fimm greinar Barnasáttmálans og Susan Elizabeth 

Gollifer, sérfræðingur í mannréttindakennslu, var okkur innan handar í því. Ástæðan fyrir 

valinu var samsetning og aldur hópsins og mikilvægi greinanna fyrir hópinn, ekki síst með 

tilliti til þess hversu mikil breidd var í hópnum félagslega og hversu fjölþjóðlegur hann var. 

Smiðjan var hluti af fimm daga verkefni sem haldið var um miðjan maí 2018 í 

samstarfi við Höfða, Friðarsetur Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands. Fyrsti fundurinn 

var í byrjun mars þar sem ég gekk inn í verkefnið með nokkuð mótaðar hugmyndir um það 

sem ég vildi gera ef ég tæki þetta að mér. Ég fékk Guðrúnu Jónu Halldórsdóttur, nema í 

Listaháskólanum, til að hjálpa mér við framkvæmd smiðju 1, þar sem fjöldi barnanna var 

mikill. Fyrsti fundurinn, þar sem allir aðstandendur, kennarar og leiðbeinendur komu 

saman, var haldinn í byrjun maí. Þarna var fulltrúi Háskóla Íslands, fulltrúi 

félagsmiðstöðvar barnanna og stuðningsfulltrúar ásamt mér. Fundurinn var haldinn í 

skólanum en sjálft námskeiðið fór fram í félagsmiðstöð hverfisins. 
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3.1.1 Lýsing  

Þann 7. maí 2018 mættum við í félagsmiðstöð hverfisins, undirbjuggum smiðjuna og stuttu 

síðar mættu börnin með kennurum sínum. Við byrjuðum á því að kynna okkur og fórum 

svo í nokkra leiki með börnunum ásamt hinum leiðbeinendunum. Þetta voru leikir sem 

snéru að mannréttindamálum og voru á vegum samstarfsaðila verkefnisins. Að því loknu 

var komið að innlögn og við gerðum það með þeim hætti að tala stuttlega almennt um 

Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og til frekari dýpkunar á efninu sýndum við börnunum 

tveggja til þriggja mínútna myndbönd úr völdum greinum. Greinar sáttmálans kynntum við 

með umfjöllun og myndböndum sem flest voru á ensku. Ég þýddi það sem sagt var en 

langflestir skildu þó ensku.  

Í lokin fengu nemendurnir að sjá myndband þar sem þeir lærðu í gegnum 

skuggaleikhús, til að gera sér grein fyrir því hvað er átt við með skuggaleikhúsi og hversu 

einfaldar brúðurnar geta verið. Á meðan á því stóð fylgdist ég náið með börnunum. Þau 

voru mjög áhugasöm og algjör þögn ríkti á meðan myndbandið var sýnt. Það var greinilegt 

að sumt hafði meiri áhrif á börnin en annað og á þetta sérstaklega við um grein 19, en þar 

var rætt um ofbeldi á heimilum og kynferðisofbeldi. Þá voru nokkur börn mjög stjörf og 

einn einstaklingur sem var mjög sorgmæddur og ég var hrædd um að viðkomandi myndi 

brotna. Við ræddum saman eftir hvert myndband og þar lögðum við áherslu á mikilvægi 

þess að tala við einhvern, segja frá og treysta vini eða fullorðnum fyrir vandamálinu. Í 

lokin rétti einn einstaklingur upp hönd og sagðist hafa lent í ofbeldi en gæti ekki sagt frá 

því. Ég sagði að það væri gott og rétt ákvörðun hjá viðkomandi að gera það að lokum og 

það væri einmitt það sem væri svo mikilvægt. Þetta var í enda innlagnarinnar. Ég fór til 

kennarans og bað hana að taka þetta og fylgja því áfram, því ég hefði ekki möguleika á því.  

Bekknum var skipt upp í fimm sex manna hópa. Það var kennari bekkjarins sem mælti 

með skiptingunni þar sem hún þekkti börnin vel. Hver hópur var með sér herbergi þar sem 

gott næði myndaðist og einn kennari eða leiðbeinandi var með hverjum hóp ásamt 

stuðningsfulltrúa þar sem það átti við. Hver hópur fékk eina grein í stuttri útgáfu og 

leiðbeinandinn útgáfu í fullri lengd, ef börnin skildu spyrja nánar. Nú fóru hóparnir í sitt 

herbergi hver, þar töluðu börnin um greinina sem þau áttu að túlka í skuggaleikritinu og 

gerðu hugarkort út frá hugmyndum sínum.  
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Mynd 2: Innlögn Barnasáttmálans fer fram í máli og myndum 

 

Mynd 3: Hugmyndavinna þar sem heimspekilegar 

umræður um réttindi barna fara fram. 

 

Mynd 4: Dæmi um hugarkort þar sem umræðupunktar 

hópavinnunnar voru settir fram. 

Að því loknu tók handritavinna við, þar sem í flestum tilfellum einn skrifaði og hinir 

spunnu upp söguþráð. Handritavinnan reyndist einstaklingunum og hópum miserfið en 

flestir náðu tökum á henni og fóru áfram yfir í brúðugerðina. Einum hóp þótti 

handritagerðin óyfirstíganleg (hóp A). Sá hópur var samansettur af strákum sem voru með 
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greiningar, áttu við athyglis- eða hegðunarvanda að stríða. Ég setti spurningarmerki við 

þessa hópaskiptingu og spurning hvort ekki hefði verið betra að dreifa þeim en ég treysti 

reynslu kennarans. Mér þótti skrítið að einstaklingur með erfiða reynslu var settur í þennan 

hóp sem mér þótti ekki sanngjarnt. Einstaklingnum leið greinilega ekki vel og sat einn úti í 

horni á sófa. Við fengum í gegn að einstaklingurinn var fluttur og við það fór hann að 

blómstra og taka þátt.   

Hóparnir voru flestir mjög hugmyndaríkir og áttu ekki í erfiðleikum með að skrifa 

handrit að leikritinu eftir greinunum sem þau fengu úthlutað úr Barnasáttmálanum. Hópur 

A átti hins vegar mjög erfitt með að setja sig inn í verkefnið. Börnin í hópnum áttu að 

túlka minnihlutahópa en voru mjög upptekin af tölvuleik. Þetta var leikur sem gengur út á 

að drepa sem flesta. Þó að mér fyndist leikurinn ekki mjög mannréttindalegur, reyndi ég að 

koma til móts við drengina og fá þá til að hugsa leikinn út frá minnihlutahópum en það 

gekk illa. Ég hjálpaði þeim þá að skrifa stikkorð og hvað margar persónur ættu að vera í 

verkinu og með það fóru þeir af stað í brúðugerðina. Þegar hún byrjaði kom annað hljóð í 

strokkinn. Þeir sökktu sér niður í hana og bjuggu til fleiri brúður og aukahluti en ég hafði 

stungið upp á. Þegar þeir voru búnir varð 15 mínútna bið eftir því að þeir gætu æft leikritið 

og þann tíma notuðu þeir til að leika sér með brúðurnar og aukahlutina. Það var gaman að 

sjá þetta, þar sem allt í einu urðu þeir rólegir eftir mikil læti allan fyrripart dags.  

 

 
Mynd 5: Unnið að persónusköpun og brúðugerð. 
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Mynd 6: Æfingar í skuggaleikhúsi Barnasáttmálans. 

Hinir hóparnir luku einnig sinni brúðugerð en í brúðugerðinni fólst að teikna á 

pappaspjald brúðu eða þann hlut sem átti að vera í leikritinu, skera hann út og líma 

haldfang/prik á brúðuna. Taka þurfti tillit til stærðar brúðunnar/hlutarins og hvernig skuggi 

myndaðist af honum á sem bestan hátt. Að þessu loknu fengu allir 10–12 mínútur til að æfa 

leikritið. Þarna var klukkan orðin eitt og foreldrar komnir að borða með börnunum. Það 

voru ekki margir foreldrar mættir og sumir voru leiðir vegna þess. Eftir matinn var svo 

sýning með öllum leikritunum fyrir nemendur og alla sem komu. Ég lét hóp A byrja þar 

sem ég sá að þeir myndu ekki hafa einbeitingu í að horfa á hina og eiga svo að fara upp á 

eftir að sýna. Það hefði verið gaman ef þeir hefðu verið með leikritið betur æft því 

hugmyndin var fín. Allir hóparnir stóðu sig frábærlega og virtust hafa náð inntaki 

verkefnisins. Við lokuðum verkefninu með því að fara yfir greinarnar aftur, tala saman og 

ég fékk nokkra barnanna til að svara spurningum.  

 

 

 

 

 

Mynd 7: Lokaýning hjá smiðju 1. 

3.1.2 Hugleiðingar  

Ég held að samsetning hópsins hafi mikið að segja um það hvernig niðurstaða smiðjunnar 

verður. Það var mikil breidd í hópunum bæði hvað varðar efnahagslega-, félagslega stöðu 

og bakgrunns barnanna. Ég tel því verkefnið vera mun marktækara en hefði hópurinn verið  
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einsleitur. Ég sé eftir smiðjuna að skuggaleikhús er skiljanlegt form fyrir alla, sama hvaðan 

þeir koma og hvaða tungumál þeir tala.   

Ég held að það þyrfti lengri tíma í framtíðarframkvæmd á þessu verkefni, þar sem 

meiri tími yrði tekinn í að útskýra hverja grein fyrir sig. Þetta yrði þó að vera vel útfært því 

ég sá að þau höfðu ekki meiri eirð í sér til að sitja og horfa og hlusta heldur en þann tíma 

sem við notuðum í það. Það er nauðsynlegt að gera þetta á þann hátt að við náum að halda 

athygli þeirra allan tímann og því spurning hvort ekki hefði verið gott að fara dýpra í 

hverja grein og jafnvel fleiri dæmi, fara svo í pásu/leik og halda svo áfram með næstu 

greinar. Það hefði líka verið betra að vera með færri börn í einu því þarna myndaðist fljótt 

órói. Ég hef viðmiðun þar sem ég var með skuggaleikhússmiðju sem fram fór þremur 

mánuðum fyrr, þar voru 15 nemendur í rólegheitum og mikið nám átti sér stað. Með þessa 

reynslu sem viðmið held ég að minni eining eigi betur við, ekki síst þar sem mikið er um 

félagsleg vandamál í hópnum úr smiðju 1.  

Ég bað um sjálfboðaliða þegar ég lagði fram spurningalistann. Það buðu fjórir sig 

fram, tvo bað ég að koma (valda eftir slembiúrtöku) og ein bað um að koma eftir á. Þetta 

var blandaður hópur, strákar og stelpur, sem kunnu allt frá engri íslensku upp í góða. Sumir 

fylltu út sjálfir en ég hjálpaði þeim sem áttu erfitt með að lesa eða skilja íslenskuna (þarna 

hefði verið sniðugt að vera með spurningalista á fleiri tungumálum). Sjá spurningar í 

viðauka 3.  

Það er afar mikilvægt að fylgjast vel með börnunum á meðan talað er við þau og fá 

upplýsingar hjá kennaranum áður en hafist er handa hvort vitað sé til að eitthvert barnanna 

hafi lent í þeim aðstæðum sem taka á fyrir í kennslunni. Ekki er síður mikilvægt að vera 

með plan hvernig og hver tekur á því ef svona kemur upp eða ef einhver vill tala. Það er 

best að kennarinn sé inni í tíma og jafnvel einhver annar sem börnin eru vön að umgangast 

svo þau geti leitað þangað, því við sem erum að halda námskeiðið getum lítið gert á 

þessum stutta tíma nema koma skilaboðum áfram. 

3.2 Smiðja 2  

Þátttakendur smiðjunnar voru 14 nemendur úr sjálfstætt reknum skóla  í Reykjavík sem 

starfar eftir Aðalnámskrá, en námskrá og stefna skólans einkennast af  miklu reynslunámi. 

Nemendurnir eru á miðstigi og er kennt í samkennslu sem einum bekk. Bekkurinn er 

blandaður, samsettur af strákum og stelpum, fjögur börn eiga erlenda foreldra, eru fædd 

erlendis eða tala litla íslensku og tveir eiga við námsörðugleika og hegðunarvanda að 

stríða. Íslenska er notuð í kennslu en stundum fara þau yfir í ensku í frímínútum og 
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hópavinnu. Það virðist vera góð samstaða í hópnum og virðing fyrir hvort öðru. Það er 

þeim ofarlega i huga að ekki megi stríða og sá hluti Mannréttindasáttmálans að allir hafi 

sama rétt sama hvernig þeir eru virðist vera nokkuð á hreinu.  

Bekknum var skipt niður í 4 hópa þar sem þrír til fjórir voru í hóp og talið var í þá. Ég 

var ein með hópana í skólastofunni en kennari þeirra kom inn í bekkinn nokkru sinnum yfir 

daginn og var þá kallað í hana um samtal. Henni var svo boðið að horfa á lokaútkomuna.  

Framkvæmd var sú sama og í smiðju 1, en hér í smiðju tvö höfðu börnin fengið að 

vinna eftir kennsluaðferðinni einu sinni áður og vissu út í hvað þau voru að fara. Þegar ég 

kynnti fyrir þeim að ég ætlaði að kenna þeim um Barnasáttmálann með þessum hætti, 

braust út gleði og ég heyrði kölluð nokkur „yesss“ og „jááá“. Ég spurði hvort þau væru 

ánægð með að vinna á þennan hátt og voru þau sammála um það fyrir utan Emil sem sagði 

nei.  

3.2.1 Lýsing  

Þegar tíminn byrjaði fóru öll börnin í hring. Ég og kennarinn löbbuðum hringinn og tókum 

í höndina á hverjum og einum og buðum góðan daginn. Þau eiga sitt eigið einkennis-

handaband svo ég lærði það og þau lögðu upp úr að ég gerði það rétt. Við sungum svo 

morgunsöng á fimm tungumálum sem var afar viðeigandi í byrjun mannréttindakennslu. 

Svo endaði morgunstundin á að fara í nokkra hringleiki. Á þennan hátt byrja allir morgnar í 

skólanum. Nú tók við að kynna umræðu dagsins og greinar Barnasáttmálans í máli og 

myndum ásamt myndböndum. Að því loknu var rætt saman og farið í að gera hugarkort.  

 

  

Mynd 8: Mikil sköpunargleði og hugmyndaríki ríkti í hugarkortagerðinni. 

Upp úr hugarkortagerðinni fóru börnin í handritavinnu. Í henni hjálpuðust allir við að 

skálda en einn skrifaði niður handritið. Nú var ákveðið að taka hlé til morguns á smiðjunni 

vegna góðs veðurs. Daginn eftir byrjuðum við á að vinna í persónusköpun og að teikna og 
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skera út persónur og leikmuni. Fyrir þetta stig kveikti ég á kastara og lét hann lýsa svo þau 

gætu gert sér grein fyrir hvaða skuggi kæmi fram og hvað ekki og unnið þannig 

rannsóknarvinnu. 

 

Mynd 9: Æfingar á leikritinu fara fram út frá handriti. 

Í seinni smiðjunni lagði ég áherslu á að þau segðu nafn greinarinnar upphátt fyrir 

leikþáttinn og enduðu sýninguna á að segja inntak greinarinnar sem fjallað var um. Sem 

dæmi sagði sögumaður eins hópsinns: „Öll börn hafa vernd gegn ofbeldi og verða að muna 

að segja frá ef það gerist.“ Dagurinn endaði svo á því að þriðja og fjórða bekk var boðið 

ásamt kennaranum að koma og horfa á leikritin.  

3.2.2 Hugleiðingar  

Ég dró þann lærdóm af smiðju 1 að hóparnir mættu vera minni og ég nýtti mér þann 

lærdóm í smiðju 2. Einnig ákvað ég að fá meiri upplýsingar um bakgrunn nemendanna frá 

kennara. Við notuðum meiri tíma í að kynna sáttmálann heldur en í smiðju 1 þar sem mér 

fannst stemningin í bekknum vera til þess fallin að dýpka aðeins efnið því hópurinn virtist 

vera með athyglina vel við efnið, þau spurðu og voru áhugasöm. Þetta tel ég hafa verið gott 

því þau gátu spurt meira og sett sig í spor barna í sömu aðstöðu, þó passa ég mig á að gefa 

ekki of mikið af dæmum til að leyfa þeirra hugmyndaflugi að ráða ferð. Þegar skapandi 

vinnan byrjaði  ákváðu börnin sjálf verkaskiptinguna í hópnum og það virtist ganga vel og 

aðeins einn hópur sem var ekki sammála en þau leystu það vel með því að tala saman um 

málið. Börnin í hópunum gengu öll beint í verkin og tveir hóparnir unnu alveg á eigin 

spýtur en tveir þurftu smá aðstoð með að skilja til hvers var ætlast og hvernig hægt væri að 

tengja leikrit við sáttmálann. Börnin höfðu bæði gert handrit og unnið með hugarkort áður. 

Ég hafði komið inn í bekkinn með námskeið þrem mánuðum fyrr þar sem við unnum með 

skuggaleikhús og Forn-Egypta. Sú smiðja var unnin á sama hátt og þessi. Börnin voru 

einnig búin að taka þátt í handritakeppni RÚV þar sem bekknum var skipt í hópa og gerð 
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handrit að stuttmynd. Tvær þeirra voru svo gerðar, teknar upp og sýndar á RÚV. Þannig að 

mikið var búið að vera að tala um handritagerð og sköpun í bekknum og jarðvegurinn því 

vel plægður þegar smiðja 2 var haldin. Þetta tel ég að hafi gert það að verkum að börnin 

gengu hreint til verks og flestum fannst formið einfalt og gátu þannig einbeitt sér meira að 

innihaldi málefnisins og sögunnar. 

Þau sem voru með minnihlutahópa töluðu um einhverfu sem maður hefði frekar sett 

undir þroskahömlun, en að sjálfsögðu er þetta líka minnihlutahópur eins og ég útskýrði að 

margir geta verið í mörgum hópum. Þau sem voru með þroskahömlun (sjá viðauka 4) 

töluðu um hán sem á vantaði þrjá putta og hvernig hán gat aðlagað sig að því að spila 

tölvuspil. Mér þótti merkilegt að þau vildu ekki kyngera sína persónu en komst ekki að því 

hver ástæðan var. Kannski hafði umræða dagsins haft eitthvað um það að segja og þau 

þannig notað efni fleiri greina Barnasáttmálans í handritið án þess beint að gera sér grein 

fyrir því. Þau sem voru með ofbeldi og vanrækslu töluðu um vanrækslu á dreng sem ekki 

fékk að borða né ný föt og foreldrarnir unnu mikið og voru aldrei heima. Síðasti hópurinn 

vann með tjáningarfrelsi þar sem þau fléttuðu inn muninn á að tjá sig og að leggja í einelti. 

Hver hópur fékk 10 mínútur til að æfa og á meðan hóparnir voru að æfa fóru hinir út að 

leika og skiptust þannig á. Þetta tókst mjög vel og virðist ekki síður vera áhugavert fyrir 

þau, þó svo að þau hafi prufað aðferðina áður. Ég lagði áherslu á að þau enduðu leikritið á 

því að segja umfjöllunarefni leikritsinns í einni setningu. Til dæmis sagði einn hópur: 

„fatlaðir hafa jafnan rétt og aðrir til að stunda íþróttir og tómstundir og þau eiga að fá hjálp 

til að geta það.“ 

Ætlunin var að smiðjan stæði í einn dag en þennan dag var veðrið yndislegt og varð 

bara meira og meira sumar eftir því sem nálgaðist hádegi. Því tókum við þá ákvörðun að 

börnin mættu vera í útivinnu frá hádegi enda var garðyrkjuþema í gangi í skólanum. Ég 

myndi svo mæta morguninn eftir og við myndum klára verkefnið. Þetta reyndist vel og 

ekkert mál að útfæra þetta yfir á tvo daga nema síður sé. Ég er mjög ánægð með þessa 

hugmynd hjá mér og umsjónarkennaranum þeirra og af þeim kennsluháttum sem þessi 

ákvörðun var byggð á. Þetta rímar vel við smiðjuna þar sem reynslunám og áhugi barnanna 

er látið vera leiðarljós í vinnu þeirra. Sólin var farin að toga í og þá tími til að taka hlé og 

fara í reynslunám í garðyrkju. 

Þetta var afar upplýsandi fyrir mig og ég sá að þau höfðu líka lært þó það væru 

kannski ekki allir sem gerðu sér grein fyrir því, t.d. Emil sagðist ekkert hafa lært því hann 

vissi þetta allt áður. Hann er lesblindur, með námsörðugleika og handritagerðin varð 

honum ofviða. Í lok hennar fékk hann að hvíla sig með því að fara út að leika í 15 mínútur 
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En þegar kom að persónusköpun og leiknum blómstraði hann. Það er því greinilegt að ekki 

allir þættir smiðjunnar eiga jafn mikið við alla einstaklinga og með Kolb í huga velja þau 

sjálf hvaða hlutverki þeim líður best í. Það væri gaman að prufa aðra skiptingu t.d. innan 

hópanna og spyrja hver vill gera hvað eða hvort eigi að láta þau þjálfa sig í öllu. Það væri 

t.d. áhugavert að láta þau öll gera hugmyndavinnu/ hugarkort velja svo: a) handritagerð b) 

búa til bakgrunn og leikmuni, brúður o.s.frv. og sjá hvað kæmi út úr því. 

Þegar ég skoða viðbrögð barnanna við greinum Barnasáttmálans sá ég hversu 

mikilvægar þeim þóttu þær. Þau sátu mjög róleg og einbeitt en þegar ég sýndi myndband 

um líkamlegt og kynferðislegt ofbeldi sá ég að einn einstaklingur varð meyr og þegar sú 

kynning var búin ákvað ég að hafa frímínútur til að hann gæti jafnað sig. Ég talaði við 

kennarann sem sat aftast í bekknum og hún sagði mér að einstaklingurinn hafi lent í erfiðri 

lífsreynslu fyrr um haustið en væri búinn að fá hjálp og segja bekknum frá því. Kennarinn 

settist hjá einstaklingum þegar hinir fóru í frímínútur og talaði við hann. Kennarinn sagði 

að hann hefði gert rétt í því að segja frá en það var einmitt það sem ég lagði mikla áherslu á 

í innlögninni. Þarna var kennarinn inni í stofunni og tók á aðstæðunum þegar þær komu 

upp sem er mjög mikilvægt þar sem kennarinn er sá sem þekkir barnið best. 

Mér finnst sjáanlegt að það skiptir ekki máli hvort nemendurnir eigi uppruna að rekja 

til annarra heimshluta. Þau skilja samninginn og finnst hann eðlilegur sem svo undirstrikar 

hversu vel hann á við öll börn án landamæra. Að loknu svona mikilvægu efni er 

nauðsynlegt að vera með eftirfylgni og talaði ég við kennara þeirra um það og hún lofaði 

að fara í gegnum þetta aftur eftir sex mánuði. 

 

 
Mynd 10: Lokasýning hjá smiðju 2.  
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4 Niðurstöður   

 

Hugarkort 11: Áhersluþættir kaflans (GRG). 

Í eftirfarandi niðurstöðum eru nöfn barnanna skálduð vegna persónuverndar og skólarnir 

ekki nefndir með nafni. Ég hef tengingu við smiðju 2 þar sem eitt barna minna gengur í 

sama skóla. Smiðjurnar eru byggðar upp á virku námi og með skuggaleikhús aðferðinni 

fengu börnin tækifæri til að vinna sig í gegnum námsefnið á marga mismunandi vegu og 

fengu það framreitt allt frá fyrirlestrum upp í sameiginleg hópaverkefni (Manolas og 

Kehagias, 2005). Ein aðalástæða þess að ég valdi að hafa smiðju í heilan dag í stað þess að 

koma inn í stuttar kennslustundir yfir nokkrar vikur var sú að þannig taldi ég bestan 

árangur nást, börnin komast betur inn í verkefnið og ná þannig dýpri tengingu við 

viðfangsefnið (Murgatroyd, 2010). 

4.1 Smiðjan og reynslunámskenningin  

Þegar kennsluaðferðin var hönnuð og kennsluáætlunin gerð, var gengið út frá þeirri hug-

myndafræði að nám gæti aðeins orðið árangursríkt ef nemendur færu inn á öll fjögur stig 

námshringsinns í náminu (Manolas og Kehagias, 2005). Í verkefnavali var því boðið upp á 

verkefni sem ýtti undir að þessi vegferð yrði sem eðlilegust og allir hefðu möguleika á að 

takast á við hvert stig á sínum forsendum. Allt ferli smiðjunnar frá fyrstu innlögn að 

lokasýningu leiddi til beinnar reynslu. En það er undirstöðuatriði kenningarinnar Kolbs 

(Manolas og Kehagias, 2005).  

Fyrstu skref smiðjunnar eru að sjá myndbönd þar sem börnin upplifa hvað sumir þurfa 

að ganga í gegnum í lífinu, sem er reynsla (e. experiencing, feeling). Þarna geta tilfinningar 

barnanna byrjað að láta á sér kræla og þegar kemur að næsta stigi að ímynda sér (e. 

diverging, feel and watch) bæta þau við að skoða reynsluna í heild frá mörgum 

sjónarhornum. Til þess notuðu þau hugarkort og þá byrja þau að nota ímyndunaraflið til að 

leysa verkefnin. Á næsta stigi nákvæmrar íhugandi athugunar (e. reflective observation, 

watch) halda þau áfram að skoða hvers vegna reynslan varð til og á þann hátt endurkasta 

þau reynslunni og vinna áfram með hugarkort. Uppbygging smiðjunnar bauð ekki upp á að 
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þau færu í greiningu (e. analysis/ assimilating, think and watch). Handritagerðin fellur 

undir óhlutbundna hugmynd (e. abstract conceptualization, thinking) vegna þess að þar 

verða til almennar og rökréttar hugmyndir sem eru afleiðingar af vinnu fyrri stiga. Þegar að 

brúðugerðinni er komið eru þau búin að ná næsta stigi sem er umbreyting (e. converging, 

think and do), þá hugsa þau og byrja að framkvæma. Lokastigið er svo virk reynsla (e. 

active experimentation, doing) en þá er komið að því að leika bæði æfingar og sýningu.  

 

Hugarkort 12: Smiðjan var byggð upp í kringum reynslunámsaðferð Kolbs og er sú leið 

sem börnin fóru í gegnum á leið sinni frá fyrstu innlögn að lokasýningunni (GRG). 

4.1.1 Börnin og ferlið 

Börnin voru misupplögð í þá vinnu sem boðið var upp hverju sinni, en flest tóku þátt í 

öllum stigum námshringsins. Sjáanlegt var þó að sum völdu að sitja og bíða þar til það var 

komið að næsta verkefni. Þau völdu sér þannig að vera þar sem þeim fannst þægilegast og 

voru á heimavelli og fylgdust með hinum. Þetta er það sem Kolb segir að gerist í náms-

hringnum, ekki allar aðferðir eigi við alla, en þó að fólk eigi sér oftast uppáhaldsaðferð, þá 

getur það notað hinar ef með þarf (Manolas og Kehagias, 2005). 

Myndböndin (reynsla) voru innlögn smiðjunnar. Á meðan hún var, voru börnin mjög 

þögul og hugsi, eins og þau væru með djúpa athygli á verkefninu. Samkvæmt fræðunum 

eru þetta stig skynjunar og athygli, þar sem viðkomandi fellur djúpt ofan í reynsluna með 

beinni huglægri reynslu og dvelur í augnablikinu og fannst mér þetta vera sýnilegt í 

smiðjunni (Manolas og Kehagias, 2005; Peterson, 2017). Börnin í smiðju 1 spurðu ekki 

spurninga fyrr en innlögninni var lokið, eins og ekki hafi verið þörf fyrir það.  En í smiðju 

2 komu spurningar í lok tveggja greina. Það voru greinarnar 12 (réttur til að láta skoðanir 

sínar í ljós og til að hafa áhrif ) og 30 (minnihlutahópar) og svo voru samræður og 

spurningar í lok innlagnar. 
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Í báðum smiðjum sá ég miklar tilfinningar á meðan við horfðum á myndböndin en 

Kolb heldur því fram að þetta sé einmitt stig tilfinninganna (Manolas og Kehagias, 2005, 

Peterson, 2017). Sumir voru stjarfir, aðrir horfðu bara á myndböndin í hljóði og það vottaði 

fyrir tárum á hvörmum. Enda kom í ljós að í báðum smiðjunum voru einstaklingar sem 

höfðu lent í mjög erfiðum upplifunum um ævina. Í bæði skiptin var þetta eitthvað sem 

hafði verið rætt áður, en þetta stig náði mjög greinilega að rifja upp erfiðar tilfinningar. 

Viðbrögðin voru misjöfn. Í eitt skiptið setti viðkomandi upp skjöld og sagði frá yfir hópinn 

eins og ekkert væri en í hitt skiptið sat barnið með þetta þar til kennarinn fór og talaði við 

það.  

Hugarkort, stig nákvæmrar íhugandi athugunar, varð til þess að þau þurftu að hugsa til 

baka út frá því sem þau höfðu séð og heyrt í innlögninni (Manolas og Kehagias, 2005). Nú 

hjálpuðust þau að við að muna orð og teikna hluti upp eftir því sem hugmyndirnar spruttu 

fram. Það tók smá stund að komast af stað en þegar þau voru byrjuð, virtist ímyndunaraflið 

ekki láta á sér standa. Enda segir í reynslunámskenningunni að á stigi ímyndunar séu 

einstaklingar góðir í því að vinna í hóp  og mjög hugmyndaríkir og því hugmyndavinna s.s. 

hugarflug og vinna með hugarkort auðveld (Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001; Manolas 

og Kehagias, 2005). Því var vel við hæfi að vinna þetta hugarkort saman á eitt blað, hver 

hópur út af fyrir sig og gekk það mjög vel, í flestum tilfellum tóku allir þátt. Stig ímynd-

unar er góður staður fyrir þá sem eru hugmyndaríkir og geta horft á reynslu frá mörgum 

sjónarhornum, enda voru aðilar sem blómstruðu í hugarkortagerðinni (Kolb, Boyatzis og 

Mainemelis, 2001; Manolas og Kehagias, 2005). Anna var sérstaklega góð í að teikna og 

kom með mikið af hugmyndum í formi teikninga. Hún talaði litla íslensku og því var þetta 

góð tjáningarleið fyrir hana. Það var eftirtektarvert að börnin skrifuðu sitt og hvað á ensku 

eða íslensku og þarna sá ég greinilega hvernig þau yfirfærðu þá grein Barnasáttmálans sem 

hópurinn vann með yfir á sitt tungumál, það er að segja þau settu sinn veruleika inn í 

greinarnar. Bára sagði sem dæmi: „Einu sinni sagði ég að ég þyrfti ekki ljós en amma 

fannst ég þurfa hafa ljós.“ Þarna var hún að túlka tjáningarfrelsi 13. gr. Barnasáttmálans. 

Pétur túlkaði líka 13. greinina þegar hann teiknaði mynd af barni sem heldur á teikningu af 

hjarta og barnið segir „Er þetta ekki flott?“ Við hlið barnsins stendur fullorðin manneskja 

grimm á svip og segir „Litaðu hjartað“. Það virtist vera af nógu að taka þegar þau byrjuðu 

að tengja hugmyndir sínar, Barnasáttmálann og veruleikann saman, en flestar hugmyndir 

voru greinilega byggðar á eigin reynslu. Nanna skrifaði: „Tökum mark á góðum 

skoðunum“ og Erna skrifaði: „Ekki dæma eftir útlitinu.“ Í 30. Grein, sem fjallar um 

minnihlutahópa, yfirfærir Lóa greinina yfir á hund og setur á hugarkortið: „Bliiiiindur 
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Huuuuunduur“ og Siggi var á sömu nótum og skrifar: „Fatlaðir Kettiiiiiiir“. Ekki voru þó 

margar hugmyndirnar heimfærðar á gæludýrin, heldur voru þarna dýpri hugmyndir í gangi. 

Þegar 30. gr. var krufin betur, komu upp fleiri minnihlutahópar, t.d. „Samkynleg“ 

(samkynhneigð), „Túngumál“, „Einhverfa“ og „Forsetar“ sem að sjálfsögðu eru í 

minnihluta í heiminum og ekki síst fáir forsetar í þeim heimshlutum þar sem lýðræði er 

lítið og gaf þetta svar kjörið tækifæri á að tala um lýðræði.  

Í báðum smiðjum voru aðilar sem ekki gátu einbeitt sér að verkefninu allan tímann, en 

þeir löbbuðu um og skoðuðu hjá hinum eða héldu sig í sínum hóp og létu hugann reika. Í 

smiðju 2 átti Emil átti erfitt með einbeitningu og Logi hafði ekki eirð í sér og var svolítið í 

að fara inn í hina hópana og reyna að ná athygli þeirra með því að trufla og hafa læti. Ég 

reyndi að sýna honum áhugaverð verkefni og hugmyndir í stað þess að atyrða hann. Ég sá 

fljótt að hann réð ekki við þetta verkefni, því hann fleygði hlutum til og frá. Hann átti 

greinilega erfitt með þessar heimspekilegu umræður sem Millet og Alan Tapper tala um að 

fari fram þegar skipst er á skoðunum í hópavinnu (Millett og Tapper, 2012). Ég sá samt að 

hann hafði alveg hugmyndaflug, hann kunni bara ekki að beisla það á þessu stigi. Við 

fórum út í leiki og eftir það róaðist Logi, en hann átti þó enn erfitt með samvinnuna og 

ástæðuna tel ég vera að samtalið hafi reynst honum erfitt. En í þessu samtali tengja 

nemendurnir milli hugtaks og þess áþreifanlega og greina þannig mismunandi sjónarhorn 

(Millett og Tapper, 2012). Þetta krefst æfingar sem hann nær vonandi seinna í lífinu. 

Handritagerðin er á stigi óhlutbundinna hugmynda og tók hún lengstan tíma. Þar 

þurftu börnin meiri handleiðslu frá mér en á fyrri stigum og samkvæmt kenningunni er það 

einmitt það sem gerist. Þegar námskenningin er skoðuð er þetta stigið sem þau geta greint 

eitt ákveðið efni (Manolas og Kehagias, 2005). Þetta gerðist þegar þau nýttu sér upplýsing-

arnar úr hugarkortinu til að setja niður í einn ákveðinn söguþráð. Handritagerðin krefst 

vinnslu gagna frá hugarkortinu og yfir í handritið. Í þessari vinnslu þurfa þau að setja sig í 

spor annarra og hvort tveggja gera þau með rökhugsun. Í námskenningu Kolbs er því 

haldið fram að fólk þurfi báða þessa eiginleika, rökhugsun og hugmyndir, til að vinna með 

svo það skilji aðstæður (Manolas og Kehagias, 2005). Það er misjafnt hversu auðvelt 

börnin eiga með rökhugsun en flest tóku þátt í þessum lið. Það var eins og þau ættu 

auðveldara með þetta en hugmyndavinnuna. Emil í smiðju 2 var ein af undantekningunum 

en hann átti erfitt með þetta enda er hann bæði lesblindur og á erfitt með einbeitingu. 

Honum leið mjög illa að þurfa að einbeita sér að þessum hluta. Ég reyndi að hvetja hann 

áfram en hann vafraði bara um. Kennarinn kom inn í stofuna og sagði mér að hann ætti 

alltaf í erfiðleikum með yfirfærslu svo við ákváðum að leyfa honum að fara út að leika í 
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smá stund og svo gæti hann haldið áfram í hópavinnunni. Logi fékk líka leyfi til þess að 

fara út að viðra sig þegar hann varð þreyttur og hann átti líka í erfiðleikum með að einbeita 

sér að yfirfærslunni. Strákarnir komu svo inn eftir nokkra stund og fylgdust með hinum. Í 

þessum tilfellum sjást dæmi um hvar og hvernig börnin velja meðvitað eða ómeðvitað að 

vinna á sínu ákveðna sviði en hoppa yfir önnur (Manolas og Kehagias, 2005). 

Brúðugerðin er á umbreytingarstiginu og getur haft í för með sér mörg vandamál, ekki 

síst þegar kemur að því að setja brúðuna saman og finna lausnir til að hún virki á sem 

bestan hátt. Þetta rímar vel við kenningu Kolbs þar sem segir að þetta sé stig þar sem 

vandamál séu leyst, ekki síst tæknilegs eðlis. Þau nýta svo þessa lausn í ákvarðanatöku 

(Manolas og Kehagias, 2005; McLeod, 2017; Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001) sem 

sannaði sig í smiðjunni.  

Leikritið æft og sýnt. Það var mismunandi hvernig börnin tókust á við það, sum voru 

mjög alvarleg og vildu halda sig við handritið á meðan önnur hlógu og fífluðust. Á þessu 

stigi virkrar reynslu þurfa börnin að bregðast við í takt við það ferli sem þau höfðu skapað 

fram að þessu til þess að þau gætu spáð fyrir um raunveruleikann (Manolas og Kehagias, 

2005). Þessi virka reynsla verður mjög áþreifanleg í skuggaleikhúsinu þegar sagan lifnar 

við og verður raunveruleg. Börnin höfðu mjög gaman af þessu stigi, það var mikið hlegið 

og fíflast og þau prufuðu ýmsar útfærslur með og án handrits. Sum vildu þó fylgja 

handritinu en það eru þeir einstaklingar sem leið vel á þessu stigi og töldu sig örugga 

(Peterson, 2017; Kolb, Boyatzis og Mainemelis, 2001). Í smiðju 2 var eftirtektarvert hvað 

varð stórkostleg breyting á Loga. Hann hafði átt erfitt með flest hinna stiganna og náði ekki 

að una sér né einbeita sér að verkefninu en hér breyttist allt. Hann var góður í að lesa og 

var hann valinn til að vera sögumaður í hópnum, þau voru ekki byrjuð og mikil læti voru í 

Loga. Ég fór til hans og sagði við hann: „Logi, nú ert þú sá sem stjórnar leikhópnum, það 

er sögumaðurinn sem sér til þess að allt gerist í réttri röð og á réttum tíma.“ Hann tók þessu 

mjög hátíðlega og þetta hafði góð áhrif á hann. Um leið byrjaði hann að segja hópnum að 

þau yrðu að vera róleg og fara eftir handritinu. Hann náði alveg að lifa sig inn í hlutverkið 

á þessu stigi. Börnin voru fyrst ekkert á því að hlusta á hann en ég sagði þeim að gott væri 

að sögumaðurinn myndi sjá til þess að leikritið gengi fyrir sig eins og þau hefðu ákveðið 

og því þurftu þau að hlusta á hvað hann hefði að segja. Börnin hlustuðu nú á Loga og hann 

var rólegur, yfirvegaður, ákveðinn og hélt stjórn á hópnum allt til loka sýningarinnar. Þegar 

þarna var komið hafði hann hoppað yfir mörg stig ferlisins en loks kom að því að hann 

fann sitt rétta stig og því er upplagt að nýta það stig til að kenna honum í framtíðinni. 
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Að ofan eru dæmi um hegðun einstaklinga úr smiðju 2 en þar náði ég að fylgjast vel 

með enda aðeins 15 börn, en í stóra hópnum var greinilegt að hann var of stór til að hægt 

væri að fylgjast náið með einstaka barni og því voru dæmin úr þeim hóp ekki eins sjáanleg. 

Ég sá ekki dæmi um stig jafnvægis enda erfitt að sjá það á svo stuttum tíma. Sennilega 

hefði verið best að vera með einn lítinn hóp hefði ég ætlað að einblína á þann part og 

verður það því að bíða betri tíma. 

4.2 Smiðjan, listsköpun og samþætting 

Þegar litið er til listsköpunar var eftirtektarvert hvað börnin í smiðju 2 voru ákveðin og 

óhrædd við að prufa sig áfram og greinilegt var að þau voru að byggja ofan á fyrri reynslu 

og þekkingu. Þetta er mjög eðlilegt í ljósi þess hve listsköpun, teikningu og handverki er 

gert hátt undir höfði í skólanum. Áhugi barnanna á listum sást vel þegar ég spurði Sigga 

hvað honum fyndist hann hafa lært á námskeiðinu. Hann tók strax afstöðu út frá listinni en 

honum þótti skuggaleikhúsferlið allt mjög skemmtileg. Hann svaraði spurningunni mjög 

ákveðið með orðunum „að tala skýrt“. Þetta er gott dæmi um það að líta á það sem manni 

finnst skemmtilegast og auðveldast og skoða þá vinnu í stað þess að einblína á lagalegar 

greinar sáttmálans sem var verið að fiska eftir með spurningunni (Kolb, Boyatzis og 

Mainemelis, 2001; Peterson, 2017). 

Mér varð hugsað til Robinson (1982), sem segir listir vera afbragðs meðferðarúrræði 

bæði við líkamlegum og andlegum röskunum, þegar ég sá hvernig hegðun Loga breyttist 

frá byrjun ferilsins til loka þess. Hann fór frá því að ráða ekki við sig, yfir í að vera 

yfirvegaður og skipulagður sögumaður og stjórna leikritinu og enginn vafi lék á því að 

munurinn lá í því að með virku reynslunni var listin orðin áþreifanlegri fyrir honum og 

þannig hafði hún jákvæð áhrif á líðan hans.  

Mér fannst ég hins vegar ekki vera nógu mikið inni í hverjum hóp, vegna fjölda 

nemenda í smiðju 1, til að geta sagt til um hvort þau byggðu ofan á listsköpunarhæfni sína 

eða væru að prufa sig áfram. Í öllu falli voru þau ekki hrædd við efniviðinn.  

Smiðjurnar voru mjög ólíkar. Í smiðju 1 voru margir litlir hópar og hver hópur með 

sitt eigið rými. Stemningin og andrúmsloftið í herbergjunum var þægilegt, afslappað og 

jákvætt, eins og Chemi hafði séð gerast við samþættingu bóklegra faga og lista í sínum 

rannsóknum (Chemi, 2010), en  þó var  ein undantekning á þessu í smiðju 1. Einn hópurinn 

náði ekki þessari afslöppun og þar voru töluverð læti. Þar sem þessi hópur var í 

sérherbergi, hafði þetta ekki áhrif á hina. Í smiðju 2 voru hins vegar tveir drengir sem náðu 

ekki þessari ró. Annar þeirra truflaði einbeitninguna í hópnum sem gerði það að verkum að 
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aðeins einn hópur náði að vinna í ró, en sá hópur hafði fundið sér afvikinn stað í skoti í 

stofunni og náði því ró og góðum vinnuanda án þess að truflast. Þrátt fyrir þetta voru allir 

hóparnir mjög jákvæðir. 

Það var afar áhrifaríkt að upplifa þá breytingu sem varð á hóp A úr smiðju 1. Hann 

hafði ekki getað einbeitt sér allan tímann fram að brúðugerðinni. Þegar að henni kom 

umbreyttist hann og steyptist alveg á bólakaf inn í heim listarinnar. Hópurinn naut hverrar 

mínútu í brúðugerðinni, sýninguni og biðinni þar á milli til að breyta, bæta og leika með 

brúðurnar. Þarna var skýrt dæmi um það hvaða áhrif til góðs listin getur haft á andlega 

líðan einstaklinga og í þessu tilfelli á heilan hóp (Reusch, 2005; Robinson, 1982).  

Í smiðjunum var markvist unnið með samþættingu lista og bóklegra faga, enda segir 

Ken Robinson (1982) að listir séu grundvallarleið til að veita innsýn í heiminn. Í þessu ferli 

upplifði ég að samþættingin flyti saman án þess að börnin tækju eftir því að þau væru í 

raun að læra lagalegan texta, sem oft getur verið frekar þurr að lesa. Þegar ég spurði börnin 

í smiðju 1 hvað þeim fyndist þau hafa lært á námskeiðinu, voru flest svörin jákvæð. 

Þórkatla sagði að hún hefði „lært um rétt barna“. Juan og Emilija sögðu að vináttan væri 

mikilvæg og að hjálpa öðrum. Mörg hver voru mjög upptekin af vináttunni, enda er mikið 

búið að tala um hana í skólanum frá því þau voru í fyrsta bekk og greinilegt að svona 

endurtekning skilar árangri sem undirstrikar árangur og mikilvægi eftirfylgni (Flowers, 

2000). 

Þegar önnur börn í hópnum voru innt eftir svari, stóð ekki á þeim svörum. Þórunn 

sagði að hún hefði lært mikið og taldi upp nokkra hluti, m.a. um „hvernig börnum getur 

liðið, Barnasáttmálann og vernd gegn ofbeldi“. Aðspurður svaraði Ali: „Ef það er eitthvað 

vandamál verður að segja frá því“ og Nasim tók í sama streng og sagði: „Problem – tell“. 

Mikil áhersla var lögð á mikilvægi þess að segja frá í smiðjunni og þessi tvö síðustu svör 

bera þess vitni að það hafi tekist. Af sjö aðspurðum svaraði einn „ekki neitt“, annar sagði 

stutt og laggott „já“ við spurninguni um hvað þeim fyndist þau hafa lært. 

Í smiðju 2 sögðust tveir ekki hafa lært mikið. Pétur sagði „bara að þú verður að vera 

góður við barnið þitt“. Soffía sagði „ekki mikið en þetta er eitthvað sem ég vissi en hafði 

ekki verið mikið að spá í það“ og þetta svar er nokkuð gott, því enn og aftur sjáum við 

hversu nauðsynlegt það er að endurtaka, byggja ofan á og halda áfram að fræða til 

framtíðar (Flowers, 2000). 
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4.3 Smiðjan, skuggaleikhús og mannréttindi 

Tenging við Barnasáttmálann var áberandi og öll smiðjan gekk út á það að afla sér 

þekkingar á honum. Börnin fóru yfir greinar í öllum þrem flokkum Barnasáttmálans, 

(Bajaj, 2011): 

a. Þáttöku: 12, 13, 18, 19.  

b. Vernd: 19, 18.  

c. Umönnun 30, 13, 23.  

Ég lagði verkefnið upp þannig að það stuðlaði að því að breyta viðhorfum barnanna til 

mannréttinda í gegnum hjarta, hug og hönd (í þágu mannréttinda, um þau og í gegnum 

þau) (Bajaj, 2011; Flowers, 2000). Þetta tókst vel, þar sem hjartað sló í innlögninni, 

hugurinn í hugarkortinu og handritagerðinni og höndin kom svo án vafa inn í brúðugerðina 

og leikhússýninguna. Það var mjög flott hvernig börnin virtust ná að flytja inntak 

greinanna sem þau fengu, yfir í skuggaleikhúsið. En það gerðu þau með því að fara í 

hlutverk aðila sem lenda eða hafa lent í erfiðleikum og þau reyndu að finna leið til að leysa 

eða lýsa ferli sögunar í gegnum hlutverkaleik leikhússins (Vygotsky, 1967). Þetta gekk vel 

hjá báðum smiðjunum og virtist námsformið ekki vera þeim ókunnugt, þó þau hafi ekki 

prufað skuggaleikhúsgerð fyrr. Hér á eftir er dæmi sem lýsir þessu vel en þar yfirfærðu 

börnin grein 19 sem fjallar um vernd gegn ofbeldi og vanrækslu yfir á dreng: 

Einu sinni var strákur hann bjó í mjög stóru húsi en fékk mjög lítið 

herbergi og óhrein föt. Hann fékk bara mat einusinni á dag og hann spurði 

hvort hann mætti fá meiri mat en mamma hans og pabbi sögðu „nei við 

þurfum að vinna!!!“ Hann fór upp í herbergið sitt þá hringdi vinur hans 

„ég var að borða besta lasanja í heimi ó“ skillti á svo fór hann að heiman 

til vinar sins og sagði „má ég búa hjá þér“ af hverju vinur hanns segir 

föreldrunum sínum ,og foreldrarnir hringdu í foreldra hanns þau komu 

báðust fyrirgefningar og allir lifðu hamingjusamir til æfiloka. Endir. 

Annar hópur fékk úthlutaða gr. 23 um fötluð börn. Einhverra hluta vegna var þeim 

mjög í mun að aðalpersónan væri kynlaus. Þau töluðu alltaf um hán og hán fékk nafnið 

Alex því nafnið er hvorutveggja karlkyns og kvenkyns nafn sögðu þau. Alex var fatlað 

barn, aðeins með þrjá putta og þurfti að takast á við mörg vandamál. Til dæmis elskar það 

að spila Playstation: „Það er stundum erfitt því ég er bara með tvo putta, en þá á ég rétt á 

að fá hjálp og hjálpartæki. Stína besta vinkona mín hjálpar mér ef ég er leiður hérna er 

hún“.  Stína: „What the heck! er allt í lagi Alex?“ Í þessu tilfelli fléttuðu þau inntak 23. 

greinar mjög vel inn í leikritið og tel ég það til marks um að þau hafi verið að ná inntakinu. 
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Báðir hópar voru áræðnir þegar kom að því að leika í leikhúsinu og tel ég það hafa 

hjálpað mikið upp á sjálfsöryggið að þau léku á bakvið tjald. Þannig sáu þau ekki 

áhorfendur. Drengirnir í hóp A í smiðju 1 höfðu átt mjög erfitt ferli fram að sýningunni. 

Þeir voru með læti og einbeitningarleysi, en þegar þeir byrjuðu að leika á bakvið tjaldið 

gerðist eitthvað. Það var algjör þögn og þeir sýndu verk sitt sem þöglar skyggnur. Þetta var 

ekki ákveðið fyrir fram hjá þeim. Það var eins og tjaldið breytti hegðun þeirra algjörlega og 

þeir þyrftu ekki að látast lengur til að ná athygli, heldur urðu þeir feimnir enda öll athyglin 

á þeim nú þegar. Þessi mikla og skyndilega breyting er í samræmi við það sem Reusch 

segir að geti gerst í skuggaleikhúsi þegar börnin eru komin í öruggt umhverfi skjásins, 

samanber drenginn sem talaði í fyrsta skipti við skólafélagana þegar hann lék í 

skuggaleikhúsi (Reusch, 2005).  

Börnin unnu skuggasmiðjuna í hópavinnu á mjög lýðræðislegan og valdeflandi hátt. 

Þau fengu gott tækifæri til að valdeflast í gegnum hópvinnu, ákvarðanatöku og samvinnu 

við önnur börn, ásamt því að koma fram fyrir hópinn og leika. Leitast var við að treysta 

börnunum fyrir verkefninu og þar með gefa þeim tækifæri á aukinni ábyrgð (Guðrún Alda 

Harðardóttir, 2015; Osler og Starkey, 1998). Þau stóðu undir ábyrgðinni og því var þetta 

liður í stærra valdeflingarferli hjá börnunum. 

Í hópastarfinu voru skýr merki um að einstaklingar fengu leyfi til að nýta hæfileika 

sína innan hópsins (Ingvar Sigurgeirsson, 2013). Sem dæmi voru tveir fjögurra manna 

hópar þar sem einn einstaklingur tók að sér að bera ábyrgð á handritagerðinni, skrifaði og 

sá til þess að hinir héldu sig við efnið. Hins vegar kom í ljós mikilvægi þess að kennarar 

geti brugðist við erfiðum aðstæðum, samanber þegar upp kom að einstaklingur sem hafði 

gengið í gegnum erfiða lífsreynslu einangraði sig frá hópnum (Menntamálaráðuneytið, 

2008; United Nations, 1993). 

Börnin unnu náið með efniviðinn, með stuðningi frá mér, bæði í brúðugerðinni sem og 

öðrum þáttum smiðjunnar, en þannig öðluðust þau þekkingu og færni af hópavinnunni 

(Dewey, 2000). Heimspekilegar samræður áttu sér stað allt ferlið, þar sem fram fóru 

skoðanaskipti á milli barnanna. Þau virtust vera alveg óhrædd við að lýsa sínum skoðunum 

og átti þetta við um öll stig smiðjunnar, en þó voru merkjanlega dýpstu samræðurnar á 

meðan handritagerðin og æfingarnar fóru fram. Í þessum samræðum tengja börnin á milli 

hugtaks og þess raunverulega (Millett og Tapper, 2012) og það er það sem smiðjan gengur 

út á, að læra um rétt sinn og annarra og geta fært þá vitneskju út í raunveruleikann. 

Mér fannst báðar smiðjurnar takast vel. Að sjálfsögðu er erfitt að segja hversu mikið 

situr eftir hjá börnunum, en vonandi rifjast það upp þegar þau þurfa að byggja ofan á það 
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seinna. Ég tel að börnin hafi fengið heilmikið út úr skuggasmiðjunni, bæði hvað varðar 

samveru, uppbrot í skólastarfi og að leggja grunn að stærra verkefni sem er að kynnast 

öllum sáttmálanum í heild og þar með þekkja réttindi sín og annarra. Þegar farið var yfir 

spurningalistann kom í ljós hversu nauðsynlegt það er að endurtaka og halda mannréttind-

akennslunni stanslaust áfram, því börnin eru fljót að gleyma. Spurningin sem vísað er til er: 

Lærir þú um mannréttindi í skólanum? Af börnunum 12 svöruðu 11 spurningunni neitandi, 

en aðspurðir höfðu kennararnir aðra sögu að segja. Sama var uppi á teningnum þegar 

umsjónarkennarinn í smiðju 2 spurði börnin hvað þau myndu úr smiðjunni sex mánuðum 

seinna. Svörin voru fá. Þetta segir okkur að ekki megi líta á mannréttindakennslu sem eitt 

námskeið eða smiðju heldur sem hluta af stærri pakka, því þetta er langhlaup ekki 

spretthlaup (Flowers, 2000).  

 

Hugarkort 13: Samantekt smiðjanna tveggja (GRG). 
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5 Lokaorð 

Með umhverfi fjölmenningar og skóla án aðgreiningar í huga, er mannréttindakennsla í 

grunnskóla mikilvæg, enda eru mannréttindi og lýðræði ein af grunnstoðunum í 

Aðalnámsskrá. Í þessu verkefni færði ég rök fyrir því að kennsla í gegnum listir sé 

áhrifarík leið til mannréttindakennslu fyrir börn á miðstigi grunnskóla. Ég gerði 

kennsluefni út frá hugmyndafræði skuggaleikhúss til mannréttindakennslu og framkvæmdi 

á vettvangi í tveimur smiðjum. Ég greindi vinnu nemenda í smiðjunum og komst að því að 

nemendur fóru, eins og gert er ráð fyrir í kennsluáætlun verkefnisins, í gegnum námsstig 

Kolbs. Smiðjurnar virtust koma á samtali um mannréttindi í gegnum skapandi vinnu, 

sjálfstæð vinnubrögð, lýðræðislegt og valdeflandi hópastarf, eins og markmiðið var.  

Í framtíðinni sé ég fyrir mér að halda áfram með vinnu við mannréttindakennslu með 

kennsluaðferðinni, þar sem áhersla væri lögð á eftirfylgni. Þar er að segja, smiðja í upphafi 

annar og stutt upprifjun í lok hennar, þar sem afrakstur smiðjunnar er skoðaður. Þetta mætti 

endurtaka ár hvert með nýjum greinum sáttmálans hverju sinni. Þá mætti einnig efla 

samþættingu í skólastarfi með notkun á kennsluaðferðinni og þannig kenna fleiri 

námsgreinar í gegnum skuggaleikhús.  
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Viðauki 

 

Viðauki 1 

Friður - Skuggaleikhús Kennslu áætlun 

  

  

Nafn: Guðrún Ragnheiður Guðmundsdóttir  

  

Hópur: 6. Bekkur Blandaður nemendahópur 

  

Dagsetning: 7. maí 2018 Lengd kennslust. Einn kennsludagur 

  

  

Við ætlum að veita börnunum tíma og 

rúm til að: 

  

• fá innsýn í Barnasáttmála 

samvinnuþjóðanna með áherslu á 

útvaldar greinar sem eiga við 

nærumhverfi þeirra 

• að skapa 

• að setja sig í spor annarra  

• að standa saman 

• að hugsa um hvort annað  

• að kynnast betur og styrkja 

vináttubönd 

  

  

____________________________________

_____ 

  

Mannréttindi 

Mannréttindi í nærumhverfinu, 

Barnasáttmáli SÞ greinar: 12, 13, 19, 23 og 

30..  

Sjá viðauka 2 

  

  

 
Efni og áhöld 

Endurnýttur pappi, dúkahnífar, stór blöð, túss, 

límband, greinar út garðinum, skjávarpi, hvítt lak. 

Stöng og band fyrir lakið, járn vírar fyrir liðamót 

og bönd til að tengja við liðamót. 

________________________________________

______  

Kennsluaðferð: 

Kennari gengur á milli, fylgist með og kemur með 

kveikjur ef þarf, einnig stingur hann inn fróðleik 

um mannréttindi eins og passar hverjum hóp fyrir 

sig. 

Kennari sem jafningi, uppgötvunar og 

tilraunanám 

________________________________________

______ 

Kennsluhættir: Unnið er eftir kennsluháttum 

Kolb 

________________________________________

______ 

Mat: 
Sjálfsmat 
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Barnasáttmálinn 

http://www.barnasattmali.is/barnasattmalinn/barnasattmalinnheildartexti.html  

  

Aðalnámsskrá Mannréttindi: 

Ein af grunstoðum aðalnámsskrár er lýðræði og mannréttindi. Það er til marks um hversu 

mikilvægt það er að kenna börnum um rétt sinn og annarra. 

  

Aðalnámsskrá list-og verkgreinar: 

Kynnt lögmál og aðferðir skuggaleikhuss. 

Þjálfun í að móta hugmyndir og þróa þær áfram í tilbúið verk  

Efling í sköpun, túlkun og tjáningu annarsvegar og efling á þekkingu mannréttinda og 

Barnasáttmálans. 

  

Aðalnámsskrá grunnskóla: 

Farið er inn á grunnþættina:  sköpun,  

læsi: menningu og mannréttindi.  Hópavinna 

Sjálfbærni: endurvinnanlegt efni notað 

  

  

Fyrri þekking 

Hafa fengið smá innsýn og kennslu inn í mannréttindi, unnið út frá fyrri þekkingu 

  

  

Kveikja 

Vídeo og fræðsla í formi samtals. 

  

  

Hugtök 

Friður, mannréttindi, nærumhverfi, listsköpun í gegnum mannréttindi og sviðslistir. 

  

  

Samþætting 

Lista og mannréttinda. 

  

Skuggaleikhús (framkvæmd) 

  

  Hvað  Hvernig  Hvers vegna  

  10 

mínútur 

  Nemendur boðnir         

velkomnir í skólann 

Nemendur koma sér fyrir í hring, 

kennari heilsar og allir fara í 

upphitunarleik 

  

Skipt í 6, fimm manna hópa 

  - Kennari kemst í tengsl við 

hvert  

   barn og gerir sér betur grein 

fyrir  

   hvernig barninu líður. 

   - Nemendur verða afslappaðri 

og 

   tilbúnir í kennslustundina  
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15 - 20 

mínútna 

innlögn  

  

  Innlögn 

  

   

Kennari  

• segir frá mannréttindum 

• Sýnir myndbönd um 

mannréttindi 

• útskýrir framkvæmd 

verkefnis 

  

  

   Kveikja 

  

  

30 mínútur 

  

  

  

  

  Sköpun   

• Nemendur koma sér 

saman um þema um 

mannréttindi sem 

hópurinn vinnur útfrá. 

• Þau skapa söguþráð og 

brúður  

• Hvert handrit er 1-2 

blaðsíður á lengd. 

  

 Fá nemendur til að  

•  Hugsa í gegnum 

efniviðinn 

• Setja sig inn í 

mannréttindi 

• Spyrja spurninga 
• Virkja sköpunarkrafta 

sína og ímyndunarafl. 

15 mínútur   Nesti/frímínútur Tími fyrir smá snarl   

5 mínútur  Frímínútum lokið 

  

Nemendur koma sér fyrir í 

sínum hóp 
 Vera vel undirbúinn fyrir 

verkefnið 

30 mínútur   Sköpun • Vinnu við leikhúsið er 

haldið áfram  

• Brúðurnar teiknaðar og 

skornar út úr pappa 

• Trépinni límdur aftan á 

þær til að halda þeim 

uppi  

• Hægt er að setja 

pappann saman með vír 

svo liðamót myndast og 

brúðan geti hreyft þau. 

• Ath ekki lita eða gera 

smáatriði á brúðuna þau 

sjást ekki. 

Nemendur læra um þau 

elimennt sem þau hafa valið sér 

í sambandi við mannréttindi 

  

Læra að vinna með misjöfn 

form 

10 mínútur   Leikur Farið í leik saman   Hrista aðeins upp í hópnum 

60 mínútur   Æfing á leikritum Nemendur taka prufur og æfa  

sýninguna sína. Hver hópur fær 

10  

mínútur til að æfa. Hinir 

undirbúa  

sýninguna sína á meðan og klára 

frágang. 

 Nemendur æfa sig í að koma 
fram og bera fram aðalatriðin í 

verkefni sínu. 

30 mínútur   Hádegismatur     
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40 mínútur   Sýning og Samtal 

  (popp og vatn?) 

• Leikritin eru sýnd 

• Umræða um þau 

• Farið er yfirnámsefni 

tímanns 

Til að:  

• Auka hugtakaskilning 

• festa í minni námsþætti 

dagsins. 

20 mínútur   Samtal Umræða um leikritin 

Hvað kom vel út? Hvernig gekk? 

Hvað var skemmtilegast? Hvar 

sáu þið skýr mannréttindi? 

 Til að: 

• Auka hugtakaskilning 

• Festa í minni hugtök 

um mannréttindi 

• Hvað lærðum við og 

hvernig fannst okkur til 

takast? 

  

   5 mín 

frágangur 

  • Frágangur (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011).  
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Viðauki 2 

  

Farið verður í greinar 

12, 13, 19, 23, 30 og 39. 

 12. grein    Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif  (Respect for the 

views of the child) Börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar í öllum málum er varða þau 

og að tekið sé réttmætt tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. 

Börnum skal veitt tækifæri til að tjá sig um eigin málefni við málsmeðferð fyrir dómi eða 

stjórnvaldi. 

 13. grein    Tjáningarfrelsi (Freedom of expression) 

Börn eiga rétt á að tjá sig nema það brjóti gegn almennu siðgæði, skaði mannorð eða brjóti 

gegn réttindum annarra. Börn eiga rétt á að leita sér upplýsinga, taka við upplýsingum og 

koma þeim á framfæri. 

 19. grein     Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu (Protection from all forms of violence) 

Börn eiga rétt á vernd gegn hvers kyns líkamlegu, andlegu og kynferðislegu ofbeldi, 

misnotkun, skeytingarleysi og vanrækslu, innan eða utan heimilis. Stjórnvöld skulu veita 

börnum sem sætt hafa illri meðferð og fjölskyldum þeirra viðeigandi stuðning. 

23. grein    Fötluð börn (Children with disabilities)  

Andlega eða líkamlega fötluð börn eiga að búa við aðstæður sem tryggja virðingu þeirra og 

stuðla að sjálfsbjörg þeirra og virkri þátttöku í samfélaginu. Þau skulu njóta sérstakrar 

umönnunar, eiga aðgang að menntun, þjálfun, heilbrigðijónustu, endurhæfingu, 

starfsundirbúningi og tómstundaiðju. 

30. grein    Minnihlutahópar (Children of minorities/indigenous groups) 

Börnum sem tilheyra minnihlutahópum skal ekki bannað að njóta eigin menningar, iðka 

eigin trú eða nota eigið tungumál í samfélagi með öðrum í hópnum. 
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Viðauki 3 Mat  

Sjálfsmat 

Hvernig var 

að vinna 

saman í hóp 

 
Ég 

lærði  

 
Frumkvæði 

mitt 

Framkoma 

annarra gagnvart 

mér (við mig)  

Framkoma mín 

Gagnvart öðrum 

(við aðra) 

 gott 
 

mikið        
 

erfitt 
 

Lítið 
 

    
 

  
 

Ekkert       
 

 
 

 
 

Spurningar sem ég spyr þau 

kyn Spurning svar athugas 

   Hvað finnst þér þú hafa lært á námskeiðinu? 
  

  Hvernig finnst þér að læra á þennan máta? Skali 1-10 
  

   Vildirðu læra önnur fög á þennan máta í skólanum þínum? 
  

   Hvað kom á óvart í dag?   
 

 
Hvað mætti betur fara? 

  

 

Lærir þú um mannréttindi í skólan.   
  

 

Ef svo er, hvernig lærirðu um mannréttindi? 
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Viðauki 4 

Hugarkort og handrit 
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 Viðauki 5  
 

Svör við spurningum  

Alls 
jákvæð 
svör af 7 
aðspurðum  Spurning 

Samntekt spurninga  

Svar 

5 

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

Hvernig börnum getur liðið, Barnasáttm, vernd gegn ofbeldi 

5 

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

Rosa gaman,samvinna og hafa gaman, 

6 

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

Útlensku 

5 

Hvað kom á 

óvart í dag? 

Skrítið að sýna foreldrum 

3 og 3 

tillögur 

Hvað mætti betur 

fara? 

krakkarnir tala minna og minna stjórnsöm 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei en pínu 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

kennarinn sýnir vídeo og skrifa og lesa 

    

      

  Spurning 

Barn 1 

Svar 

  

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

Vinátta mikilvæg og hjálpa öðrum 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

Rosa skemtilegt 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

Já 
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Hvað kom á 

óvart í dag? 

Man ekki eftir neinu 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

Þetta var fullkomið 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Já 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

Kennarinn segir okkur frá 

    

      

  Spurning 

Barn 2 

Svar 

  

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

Ekki neitt 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

1 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

Já 

  

Hvað kom á 

óvart í dag? 

Skuggaleikhús 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

Ekkert 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

Nei 

      

  

Athugasemd: 
Kannski óx 
verkefnið honum 
í augu hann hafði 
verið mjög erfiður 
í hóp (hóp-a-) og 
vildi ekki skrifa 
eða búa til sögu 
en þegar 

koma að því að skera út karaktera snérist allt við og áhuginn tók 
við, hann gæti hafað átt erfitt með að lesa og skilja spurningarnar 
og 
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 hefði þurft hjálp 
við það kannski 
upplestur. Hann 
vildi gera vel í að 
leika en þorði svo 
ekki að láta ljós 
sitt skína, 

auðveldara að verkja athyggli með slæmri en aðdáunarverðri 
hegðun. 

      

  Spurning 

Barn 3 

Svar 

  

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

vinátta ekki að skilja útundan 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

10 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

Já !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

  

Hvað kom á 

óvart í dag? 

ég var hissuð að þetta var skemtilegt 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

allt var perfikt 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

Nei 

     

      

  Spurning 

Barn 4 

Svar 

  

Hvað finnst þér 
þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

já 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

10 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

já 
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skólanum 

þínum? 

  

Hvað kom á 

óvart í dag? 

fá popp 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

setja sýninguna í sjónvarp 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

Nei 

    

      

  Spurning 

Barn 5 

Svar 

  

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

Ef það er eitthvað vandamál verður að segja frá því 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

Ekki gott 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

Nei 

  

Hvað kom á 

óvart í dag? 

  

Ekkert 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

að hægt sé að setja sjónvarp/tölvu/skjá við hliðina á og sýna 
leikinn 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 

  

Nei 

      

  

Var í erfiða 
hópnum og þeir 
höfðu gert leikrit 
upp úr tölvuleik 
(minnihlutahópar) 

þegar ekki var hægt að sjá leikinn rúlla við hliðina á tjaldinu t.d. á 
sjónvarpi = áttu erfitt með að flytja af einu formi yfir á annað. 
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og fannst erfitt að 
koma honum til 
skyla 

      

      

  Spurning 

Barn 5 

Svar 

  

Hvað finnst þér 

þú hafa lært á 

námskeiðinu? 

um réttindi barna 

  

Hvernig finnst 

þér að læra á 

þennan máta? 

Skali 1-10 

10 

  

Vildirðu læra 

önnur fög á 

þennan máta í 

skólanum 

þínum? 

já 

  

Hvað kom á 

óvart í dag? 

Þetta var mjög gaman 

  

Hvað mætti betur 

fara? 

Stærri skjár 

  

Lærir þú um 

mannréttindi í 

skólann. 

Nei 

  

Ef svo er, hvernig 
lærirðu um 
mannréttindi? 
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Viðauki 6 

Myndefni 

 

Valið efni úr þessum myndböndum sýnt 
 

Almennt 

 https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ  

Grein 12 Virða skoðanir barna (Respect for the views of the child)  

https://www.youtube.com/watch?v=pFHnbujV_xI  

Grein 13 Tjáningarfrelsi (Freedom of expression) Barn að tjá sig með kubbum 30 sek 

https://www.youtube.com/watch?v=xKBu2B8xZYE  

Frelsi til að tjá sig á tölvu, 1 mín, Unichef 

https://www.youtube.com/watch?v=VqQLGwsIRHI  

Símamyndir https://www.youtube.com/watch?v=ynN7wIkRdIE&feature=youtu.be 

Grein 19 Vernd fyrir ofbeldi (Protection from all forms of violence)  

almennt https://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70&feature=youtu.be  

barsmíðar 3 mín 

https://www.youtube.com/watch?v=0VNOoo9SSrE&feature=youtu.be 

Kynferðislegt ofbeldi 3:27 mín 

https://www.youtube.com/watch?v=uAD17zMgjHc&feature=youtu.be  

grein 23 fötluð börn (Children with disabilities)  

(https://www.youtube.com/results?search_query=Convention+on+the+Rights+of+the

+Child+Article+23 ) 

Einhverfa https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ&feature=youtu.be  

Einfættur strákur https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo  

grein 30 Minnihlutahópar (Children of minorities/indigenous groups)  

Fuglar Virðing https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig  

 

  

  

  

  
 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mI2dYmNCJVQ
https://www.youtube.com/watch?v=pFHnbujV_xI
https://www.youtube.com/watch?v=xKBu2B8xZYE
https://www.youtube.com/watch?v=VqQLGwsIRHI
https://www.youtube.com/watch?v=ynN7wIkRdIE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=GXaC6XOUY70&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0VNOoo9SSrE&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=uAD17zMgjHc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/results?search_query=Convention+on+the+Rights+of+the+Child+Article+23
https://www.youtube.com/results?search_query=Convention+on+the+Rights+of+the+Child+Article+23
https://www.youtube.com/watch?v=3SzazN2OrsQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=3scOr_d9Dwo
https://www.youtube.com/watch?v=WjoDEQqyTig
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