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Formáli 

Fæðing þessa verkefnis á sér langa sögu. Undirrituð útskrifaðist sem lögfræðingur frá Háskóla 

Íslands vorið 2011. Í gegnum allt námið dróst ég að öllu sem tengdist barna- og fjölskyldurétti 

og sýna viðfangsefni mín í lokaritgerðum það svart á hvítu en BA-riterðin fjallaði um rétt barna 

til að tjá sig í forsjár- og umgengnismálum og meistararitgerðin fjallaði um mannréttindi barna 

í íþróttum. Í framhaldinu sérhæfði ég mig í mannréttindum en ég lauk LLM gráðu í 

mannréttindum vorið 2017 með áherslu á mannréttindi barna, kvenna og flóttamanna. Í 

náminu voru réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna mér sérstaklega 

hugleikin og sérstaklega velti ég því fyrir mér hvort að öll börn fengju fræðslu um réttindi sín 

eins og sáttmálinn kveður á um. Ég sá strax fyrir mér hve mikil áhrif slík fræðsla gæti haft til að 

móta réttsýna borgara sem láta sig varða hag náungans. Þá leitaði ég leiða til að kynna réttindi 

fyrir ungum börnum mínum en fann ekkert efni sem hentaði. Því fór það svo að meðfram 

náminu skrifaði ég barnabók, Rúnar góða, í því augnamiði að kynna réttindi barna fyrir 

börnum. Í kjölfarið fékk ég mörg tækifæri til að vinna með börnum og fyrir börn í kringum 

skólastarf. Vegna þessa ákvað ég að afla mér kennsluréttinda til að geta kennt börnum og 

þróað námsefni. Eftir eitt ár í náminu var ég svo heppin að fá til þess sérstakt tækifæri í 

Flataskóla, Garðabæ, en skólinn er einn af réttindaskólum UNICEF á Íslandi. Þar var mér treyst 

til þess að þróa og hanna sérstaka Réttindasmiðju þar sem fram fer réttindafræðsla fyrir 

nemendur í 3.–7. bekk. Sú þróunarvinna hefur tekið tvo vetur og lítur afraksturinn nú dagsins 

ljós. Verkefnið hefur gengið vonum framar og nemendur sýnt mikinn áhuga og jákvæðni 

gagnvart fræðslunni. Er ég skólastjóra Flataskóla, Ólöfu S. Sigurðardóttur, sérstaklega þakklát 

fyrir tækifærið og traustið. Þá er ég einnig þakklát samstarfsfólki mínu í Flataskóla sem tók 

verkefninu með opnum huga og veitti gagnlegar leiðbeiningar þegar kom að bekkjarstjórnun 

og kennsluháttum í smiðjunni. 

Einnig vil ég þakka Ragnýju Þóru Guðjohnsen, leiðbeinanda mínum fyrir góða leiðsögn og 

Ólafi Páli Jónssyni, sérfræðingi með verkefninu, sömuleiðis. 

Að lokum á fjölskylda mín sérstakar þakkir skilið. Börnunum mínum, Tuma, Degi og Fríðu 

vil ég þakka fyrir allan innblásturinn, foreldrum mínum og tengdaforeldrum fyrir alla pössunina 

og síðast en ekki síst vil ég þakka klettinum mínum, eiginmanni mínum, Ásgeiri Erni 

Hallgrímssyni, fyrir að hafa ávallt trú á því að verk mín séu þörf og tilgangsrík og fyrir 

ómetanlegan stuðning, umburðarlyndi og hjálp á meðan á skrifunum stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur Háskóla 

Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í öflun og miðlun 

upplýsinga, og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem 
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lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að 

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

 

Reykjavík, 11. maí 2020 

 

Hanna Borg Jónsdóttir 

  



 

5 

Ágrip 

Meistaraverkefni þetta snýr að þróun og hönnun námsefnis um réttindi barna fyrir miðstig 

grunnskóla. Námsefnið sem fengið hefur heitið Réttindasmiðja setur fram skilvirkar og 

markvissar leiðir til þess að fjalla um Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og Heimsmarkmið 

Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Þrátt fyrir aðkennarar hafi aðgang að margvíslegu 

efni sem tengist réttindafræðslu á hinum ýmsu gagnaveitum þá hefur verið skortur á 

hagnýtum leiðbeiningum um hvernig hægt er að byggja upp og setja fram heildstæða, 

markvissa og skilvirka kennslu um mannréttindi og réttindi barna. Markmið verkefnisins er því 

að taka saman og útbúa hagnýtt og aðgengilegt efni sem nota má í réttindafræðslu barna. 

Með hönnun efnisins er sérstaklega hugað að því að svara markmiðum aðalnámskrár (2011, 

2013) en Réttindasmiðjan býður upp á kjörnar aðstæður til þess að takast á við verkefni sem 

snúa með beinum hætti að grunnþáttunum sex um lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð, og sköpun. Útbúnar voru kennsluáætlanir fyrir 15 

kennslustundir sem hver og ein er um 80 mínútur að lengd. Námsefnið inniheldur ítarlega 

fræðslu sem meðal annars snýr að hugtökunum mannréttindi, jafnrétti, fordómar, sjálfbærni 

og að setja sig í spor annarra. Þá eru í námsefninu sýnidæmi um verkleg þjálfunarverkefni þar 

sem nemendur fá tækifæri til að öðlast dýpri skilning og að tengja hugtökin við eigið líf þannig 

að þau hafi persónulega merkingu fyrir þá. 

Í greinargerð með efninu er skoðað hvers vegna mikilvægt er að huga sérstaklega að 

réttindafræðslu í skólum en fyrir því eru bæði lagaleg rök auk þess sem í aðalnámskrá er að 

finna markmið þar að lútandi. Rannsóknir hér á landi og erlendis hafa gefið til kynna að 

mikilvægt sé að tryggja markvissa réttindafræðslu barna og að það hafi mikla þýðingu fyrir 

velferð þeirra og borgaravitund. Með Réttindasmiðju er lagt lóð á þessa vogarskál.  
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Abstract 

Human rights education – Curriculum for middle school 

This Masters project is about the development and design of a curriculum for children's rights 

education for middle school. The curriculum demonstrates an efficient and targeted ways of 

carrying out children's rights education based on the Convention on the Rights of the Child 

and the Sustainable Development Goals of the United Nations. Even though teachers have 

access to a variety of educational material that can be used in human right’s education, from 

various sources, it can be said that there is a need to present practical guidelines on how to 

build and establish a holistic, meaningful and effective human rights education. The objective 

of the project was therefore to compile and prepare practical and accessible materials that 

can be used in children's rights education. The design of the curriculum is particularly meant 

to meet the need of the national curriculum (2011, 2013). The curriculum that is presented 

here offers an ideal opportunity to confront topics that are directly addressed by the six basic 

elements of the national curriculum; democracy and human rights, equality, sustainability, 

literacy, health and well-being, and creativity. The curriculum offers fifteen syllabuses for 

classes of which each one is about 80 minutes in length. The curriculum contains thorough 

explanations of concepts like human rights, equality, prejudice, sustainability, and putting 

oneself in someone else's place. It also presents projects where students get the opportunity 

to gain a deeper understanding and to link the rights with their own lives so that their rights 

have a personal meaning for them. 

In the report it is examined why it is important to administer human rights education 

specifically in schools for which exist both legal arguments as well as the national curriculum 

stating such a requirement. Both Icelandic and foreign research indicate that it is important 

to ensure effective and meaningful human rights education for children and that it has great 

significance for their well-being and civic awareness. The curriculum here presented facilitates 

that to become a reality. 

  



 

7 

Efnisyfirlit 

 

Formáli ..............................................................................................................................3 

Ágrip .................................................................................................................................5 

Abstract .............................................................................................................................6 

Inngangur ..........................................................................................................................8 

1 Fræðilegur og kenningarlegur bakgrunnur ...................................................................9 

1.1 Lagaleg rök ...................................................................................................................... 9 

1.2 Aðalnámskrá ................................................................................................................. 11 

1.2.1 Réttindafræðsla og grunnþættirnir sex samkvæmt aðalnámskrá ........................ 12 

1.3 Kennslufræðin að baki réttindasmiðju ......................................................................... 13 

1.4 Réttindaskólar UNICEF ................................................................................................. 14 

1.4.1 Réttindaskólar UNICEF á Íslandi ............................................................................ 15 

1.5 Hvað segja rannsóknir um réttindafræðslu? ................................................................ 16 

1.6 Staðan á Íslandi ............................................................................................................. 18 

2 Rannsóknarspurning og nýmæli ................................................................................ 21 

3 Framkvæmd .............................................................................................................. 21 

4 Umræða um kennsluefnið ......................................................................................... 24 

4.1 Efnistök og áherslur ...................................................................................................... 24 

4.2 Kennsluaðferðir ............................................................................................................ 25 

5 Lokaorð og næstu skref ............................................................................................. 25 

5.1 Hvað lærði ég af þessu ferli? ........................................................................................ 25 

5.2 Hver er afurðin? ............................................................................................................ 26 

5.3 Hagnýting efnisins í skólakerfinu .................................................................................. 26 

Heimildaskrá ................................................................................................................... 27 

Viðauki 1: Réttindasmiðja – réttindafræðsla fyrir miðstig grunnskóla ............................... 30 

 



 

8 

Inngangur 

Þegar Ísland varð aðili að Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna árið 1992, skuldbatt ríkið sig 

m.a. til þess að fræða börn um réttindi sín. Sú skylda varð ennþá skýrari þegar sáttmálinn var 

lögleiddur árið 2013. Samt sem áður virðist skorta að íslensk börn séu frædd um réttindi sín 

með markvissum hætti í skóla. Undantekning þar á eru þó réttindaskólar UNICEF, en árið 2020 

eru þeir 7 talsins.  

Í aðalnámskrá kemur  fram að huga skuli sérstaklega að fræðslu um mannréttindi í skólum 

en svo virðist sem gert sé ráð fyrir að sú fræðsla fléttist inn í skólastarfið almennt og þvert á 

námsgreinar. Þegar svo er og enginn hefur umsjón með því að góð og markviss fræðsla fari 

fram, getur skapast hætta á fræðslan falli milli vita og minna verði úr framkvæmd en til stóð. 

Markmið þessarar greinargerðar er í fyrsta lagi að skoða stöðu réttindakennslu hér á landi og 

hvaða námsefni er að finna á Íslandi til réttindafræðslu sem byggt er á hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár. Í öðru lagi að rýna í niðurstöður rannsókna sem skoðað hafa þýðingu þess að 

hlúa að borgaravitund barna og ungmenna og þar með að sinna réttindakennslu og nýta þá 

þekkingu við hönnun á heildstæðu námsefni til réttindafræðslu; Réttindasmiðju. Sérstaklega 

verður horft til reynslu breskra grunnskóla þar sem markviss réttindafræðsla hefur farið fram 

um langt skeið.   
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1 Fræðilegur og kenningarlegur bakgrunnur  

1.1 Lagaleg rök 

Mikilvægt er að huga að því hvers vegna er mikilvægt að vel sé staðið að réttindafræðslu á 

Íslandi. Margvísleg íslensk lög taka fram að skylt sé að kenna börnum um mannréttindi í 

skólum og þá sérstaklega um þau réttindi sem Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna tryggir 

þeim. Sáttmálinn var fullgiltur á Íslandi árið 1992 en það var ekki fyrr en hann var löggiltur hér 

á landi árið 2013 sem hann gat haft bein réttaráhrif á borgara landsins. 

Í 42. gr. Barnasáttmálans kemur eftirfarandi fram um skyldu aðildarríkja til að kynna 

sáttmálann: 

Aðildarríki skuldbinda sig til að kynna meginreglur og ákvæði samnings þessa víða 

með viðeigandi og virkum hætti, jafnt börnum og fullorðnum. 

Ákvæðið má túlka á þann veg að aðildarríkjunum beri skylda til að tryggja að öll börn fái 

fræðslu um réttindi sín.  

Í 29. gr. segir eftirfarandi um hver markmið menntunar skulu vera: 

Aðildarríki eru sammála um að menntun barns skuli beinast að því að: 

a. Rækta eftir því sem frekast er unnt persónuleika, hæfileika og andlega og 

líkamlega getu þess. 

b. Móta með því virðingu fyrir mannréttindum og mannfrelsi og 

grundvallarsjónarmiðum þeim er fram koma í sáttmála hinna Sameinuðu 

þjóða. 

c. Móta með því virðingu fyrir foreldrum þess, menningarlegri arfleifð þess, 

tungu og gildismati, þjóðernislegum gildum þess lands er það býr í og þess 

er það kann að vera upprunnið frá, og fyrir öðrum menningarháttum sem 

frábrugðnir eru menningu þess sjálfs. 

d. Undirbúa barn til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi, í anda skilnings, 

friðar, umburðarlyndis, jafnréttis karla og kvenna og vináttu milli allra 

þjóða, þjóðhátta-, þjóðernis- og trúarhópa, og fólks af frumbyggjaættum. 

e. Að móta með því virðingu fyrir náttúrulegu umhverfi mannsins. 

Í Réttindasmiðju fer fram réttindafræðsla sem hefur þessi markmið. Þá segir eftirfarandi í 2. 

mgr. 25. gr. grunnskólalaga nr. 91/2008 um markmið náms: 
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Í aðalnámskrá skal setja ákvæði um inntak og skipulag náms í íslensku, íslensku 

sem öðru tungumáli eða íslensku táknmáli, stærðfræði, ensku, dönsku eða öðru 

Norðurlandamáli, list- og verkgreinum, náttúrugreinum, skólaíþróttum, sam-

félagsgreinum, jafnréttismálum, trúarbragðafræði, lífsleikni og upplýsinga- og 

tæknimennt. 

Þannig er gert ráð fyrir því að í öllum grunnskólum fari fram sérstök fræðsla um 

jafnréttismál en í Réttindasmiðjunni er mikil áhersla lögð á fræðslu af því tagi. 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna hefur eftirlit með innleiðingu Barnasáttmálans og 

ber öllum ríkjum sem hafa fullgilt sáttmálann að mæta fyrir nefndina á fimm ára fresti. Á 

nefndinni er þó mikið álag og reyndin er því sú að ríki hafa ekki komist að á fimm ára fresti, 

heldur hefur lengri tími liðið milli funda. Eftir að fyrirtaka nefndarinnar hefur farið fram með 

einstöku ríki fær það athugasemdir frá nefndinni um það sem betur má fara varðandi 

innleiðingu samningsins. Ætlast er til þess að ríki geri úrbætur í samræmi við þær. Næsta 

fyrirtaka Íslands mun fara fram árið 2021. Þar áður fór fram fyrirtaka árið 2011 og í kjölfarið 

birtust Íslandi margvíslegar athugasemdir um hvað ríkið þyrfti að bæta til að framfylgja 

skyldum sínum samkvæmt sáttmálanum. Sérstaklega kom fram að Ísland væri ekki að sinna 

nægilega vel þeirri skyldu sem fram kemur í 42. gr. sáttmálans, um að fræða beri bæði börn 

og fullorðna um inntak sáttmálans. Niðurstöður könnunar sem gerð var árið 2009 af UNICEF á 

Íslandi voru í samræmi við þessar athugasemdir en þar kom fram að aðeins 30% aðspurðra 

barna í 5.-7. bekk þekktu Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Í viðtali við Hjördísi Evu 

Þórðardóttur, réttindafræðslufulltrúa UNICEF á Íslandi, sem birtist á mbl.is árið 2015, segir hún 

að í nágrannalöndum okkar sé þekking meiri en hér. Þá sé stórt áhyggjuefni að meginþorri 

barna á Íslandi þekki ekki réttindi sín og hafi því takmarkaða færni til að setja réttindin í 

samhengi við líf sitt. Þetta styður það sem hér er sett fram, að það sé ekki nóg að börn hafi 

aðgang að sáttmálanum, þau þurfi skýra réttindafræðslu. Fyrrnefnd könnun frá 2009 sýndi t.d. 

að mikið vanti uppá að íslensk börn geri sér grein fyrir því að fullorðnir megi ekki beita þau 

líkamlegum refsingum af neinu tagi og að þau eigi rétt á að setja fullorðnu fólki mörk. Því er 

mikilvægt að þau fái fræðslu um réttindi sín sem gerir þeim ljóst að skoðanir og líðan þeirra 

hefur vægi.  

Íslensk stjórnvöld skiluðu fjórðu skýrslu sinni um stöðu réttinda barnsins á Íslandi í febrúar 

2019. Gert er ráð fyrir að hún verði tekin fyrir í 87. vinnulotu barnaréttarnefndarinnar í janúar 

2021. Líklegt er að nefndin gangi harðar að stjórnvöldum heldur en síðast vegna þess að Ísland 

lögfesti samninginn árið 2013. Í athugasemdum sínum frá 2011 mæltist nefndin til þess að 

Ísland gerði ráðstafanir til að setja á fót skilvirkt og varanlegt kerfi til samræmingar á 

framkvæmd stefnumiða um réttindi barnsins milli allra hlutaðeigandi aðila og stofnana á öllum 

stigum. Lögfestingunni 2013 fylgdi ekkert fjármagn og engin áætlun um innleiðingu sáttmálans 
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og því var erfitt að setja upp slíkt kerfi. Það verður því spennandi að sjá hvort að 

barnaréttarnefndinni þyki bót hafa orðið á málum tengdum 42. gr. sáttmálans í fyrirhugaðri 

fyrirtöku 2021. Það eru þó ákveðnir hlutir sem gefa tilefni til þess að vona það en á 

undanförnum árum hefur ýmislegt gerst í þessum efnum m.a. með tilkomu Réttindskóla 

UNICEF hér á landi og með stofnun sérstaks barnamálaráðuneytis. Auk þess hefur embætti 

Umboðsmanns barna aukið umsvif sín en embættið vinnur hörðum höndum að ýmsu 

fræðsluefni í tengslum við Barnasáttmálann auk Barnaheilla og UNICEF. Þá verður forvitnilegt 

að vita hvort fjallað verði sérstaklega um stöðu réttindfræðslu í skólakerfinu. Aðeins 7 skólar 

á Íslandi hafa hlotið viðurkenningu sem Réttindaskólar UNICEF en það er algjörlega valkvætt 

hvort skólar kjósa að sækjast eftir því. Eins og fjallað verður um hér á eftir kemur fram í 

aðalnámskrá að fræða beri börn um mannréttindi en ekki kemur fram hvernig beri að haga 

þeirri fræðslu. Þó er ljóst samkvæmt þeim leiðbeiningum sem Íslandi hafa borist frá 

Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna að ástæða er til þess að huga sérstaklega vel að 

réttindafræðslu fyrir börn. 

1.2 Aðalnámskrá 

Réttindasmiðjan er byggð upp með það fyrir sjónum að eftirfarandi markmið aðalnámsskrár 

náist en þau má öll finna í kaflanum um samfélagsgreinar: 

1. Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og 

rætt áhrif staðalímynda. 

2. Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til 

mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

3. Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við 

aðra. Að nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér 

og í samstarfi við aðra. 

4. Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

5. Að nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og 

tímum. 

6. Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

7. Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt. 

8. Að nemandi geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum 

hlutverkum innan þeirra. 

9. Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

10. Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

11. Að nemandi skilji mikilvægi heilbrigðra og hollra lífshátta.  
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12. Að nemandi skilji mikilvægi menntunar. 

13. Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

14. Að nemandi geti lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag 

og umhverfi. 

15. Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum 

samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

(Aðalnámskrá, 2013, bls. 198-203) 

Mig langaði að skoða hvernig vinna mætti með beinum hætti á árangursríkan hátt með 

framangreind markmið í skólastarfi. Námsefnið sem varð til hefur því þann tilgang. 

1.2.1 Réttindafræðsla og grunnþættirnir sex samkvæmt aðalnámskrá 

Réttindasmiðjan býður upp á kjörnar aðstæður til þess að takast á við verkefni sem snúa með 

beinum hætti að grunnþáttunum sex úr aðalnámskrá: lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, 

sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð, og sköpun. 

Áhersla er lögð á jafnrétti þar sem leiðarljósið er að allir borgarar sem á þessari plánetu 

búa séu jafn mikilvægir. Í því samhengi velta nemendur fyrir sér margbreytileika fólks í 

heiminum og því að einstaklingar eru jafn mismunandi og þeir eru margir. Farið er yfir öll 

helstu réttindi barna samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna og þau sett í samhengi 

við skyldur og ábyrgð. Mörg þessara réttinda tengjast heilbrigði og velferð með beinum hætti. 

Þá er farið yfir það hvernig mörg réttindi okkar takmarkast af réttindum annarra og að taka 

þurfi tillit til náungans. Þannig eru líkur á að réttindafræðslan bæti læsi nemenda á samskipti 

manna og samfélagið í heild. 

Einnig er lögð áhersla á lýðræðislega þátttöku barna í sínu nærumhverfi. Börn eiga rétt á 

að láta í ljós skoðanir sínar á málum er þau varða og að tekið sé tillit til skoðana þeirra í 

samræmi við aldur þeirra og þroska. Þannig geta þau haft áhrif jafnvel með smáum aðgerðum.  

Mannréttindi eru ein af grunnstoðum sjálfbærni en þá fara saman, mannréttindi, umhverfi, 

samfélag og efnahagslíf. Allt þetta þarf að geta verið til staðar á einni og sömu plánetunni án 

þess að það bitni á öðru. Í Réttindasmiðjunni er þeirri spurningu meðal annars velt upp hvort 

að jörðin hafi sérstök réttindi og spurt er hvers vegna allir jarðarbúar þurfi að hugsa vel um 

plánetuna okkar. Í þessu samhengi er farið gaumgæfilega yfir Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun þannig að nemendur skilji hvernig þau tengjast öll innbyrðis og 

að allir geti haft áhrif, ekki síður börn en fullorðnir. 

Í Réttindasmiðju er lögð áhersla á að allir fái tækifæri til að tjá sig og að skoðanir annarra 

séu virtar. Hvatt er til gagnrýninnar og skapandi hugsunar. Lögð er áhersla á að allar hugmyndir 
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og vangaveltur eigi rétt á sér, bæði í umræðum og verkefnum. Kennsluaðferðirnar sem 

notaðar eru miða að því að ýta undir framangreinda þætti. 

1.3 Kennslufræðin að baki réttindasmiðju 

Hvað kenningarlegt sjónarhorn varðar voru kenningar Johns Dewey (1859-1952) um menntun 

og skólastarf hafðar til hliðsjónar við gerð námsefnisins og val á kennsluaðferðum. Dewey lagði 

höfuðáherslu á reynslu, að nemendur lærðu best með því að reyna sjálfir (Dewey, 2000). Þá 

sagði hann að þekking og skilningur byggðist upp í félagslegum samskiptum. Þannig væri 

gagnlegast að nemendur fengju tækifæri til að eiga samræður þar sem þeir tefldu fram ýmsum 

sjónarmiðum sínum, greindi á en finndu málamiðlanir eða, ef allt um þryti, ákvæðu að vera 

sammála um að vera ósammála. Með slíku tækifæri fengju nemendur undirbúning til að taka 

virkan þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi. Þannig ætti að leggja áherslu á að bekkjarstarf einkennist 

af samvinnu og rökræðum þar sem reynir á sjálfstæða og gagnrýna hugsun. Dewey lagði 

áherslu á að nemendur væru ekki aðeins að leggja þekktar staðreyndir á minnið, heldur að 

þjálfa, efla og beita sinni eigin hugsun og færni á ýmsum sviðum. Í Réttindasmiðjunni er áhersla 

lögð á samvinnu nemenda og samræður. Umræðuaðferðir af ýmsum toga eru helst notaðar 

og sífellt er leitast við að fá hugmyndir og skoðanir frá nemendum. Þeir eru þannig hvattir til 

að mynda sér sínar eigin skoðanir og fá þjálfun í að deila þeim með öðrum. Hugsmíðahyggja í 

anda Dewey snýst einmitt um að hver og einn smíði eigin þekkingu, tileinki sér þekkingu og 

geri að sinni og skilji á eigin hátt. Hvatning til að mynda eigin skoðanir passar því vel við 

kenninguna. Samkvæmt Dewey (1994) verða síðan til æ flóknari hugsunarform með hækkandi 

aldri og auknum þroska nemenda, og jafnframt verða skoðanir þeirra ákveðnari og skýrari. Í 

Réttindasmiðjunni er lögð áhersla á að að nemendur fái tækifæri til að þjálfast í að mynda sér 

skoðun. 

Þá styðja kenningar og rannsóknir sálfræðingsins Jean Piaget (1896-1980) og sálfræð-

ingsins Lawrence Kohlberg (1927-1987) mikilvægi námsefnisins og val á kennsluaðferðum. Þeir 

kenndu sig báðir við formgerðarstefnu en hún leggur áherslu á að einstaklingurinn öðlist 

þekkingu á efnis- og félagsheiminum með því að móta og endurmóta stöðugt þekkingu sína í 

virku samspili við umhverfið (Piaget, 1965; Kohlberg, 1981). Í Réttindasmiðju er áhersla lögð á 

að nemendur setji réttindi sín í samhengi við líf sitt og annarra ásamt því að tengja þau við 

umhverfið og náttúruna. 

Að auki leggur kenning Vygotsky (1896-1934) um félagslega hugsmíðahyggju áherslu á 

mikilvægi félagslegs umhverfis og menningar fyrir þroska barna og unglinga (Vygotsky, 1978). 

Vygotsky (1978) taldi, líkt og Piaget, að barnið þroski vitsmunahæfni sína í samskiptum við 

umhverfið en hann benti með skýrari hætti á þátt menningar fyrir vitsmunaþroska og lagði þar 

áherslu á að skoðanir, gildi, hefðir og færni félagshóps yfirfærðust frá einni kynslóð til 
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annarrar. Í Réttindasmiðju er lögð rík áhersla á að öll börn séu jöfn en ekki eins. Sérstaklega er 

talað um margbreytileika fólks og vegna mismunandi viðhorfa okkar sjáum við hluti oft í ólíku 

ljósi enda eru viðmið fólks um hvað sé venjulegt misjöfn eftir menningarumhverfi þess. Rætt 

er að menning hafi mikil áhrif á skoðanir, gildi og hefðir en tekið fram að þess vegna sé 

mikilvægt að skoða eigin viðhorf með gagnrýnum hætti og vera á varðbergi og berjast gegn 

bæði eigin fordómum og fordómum sem við verðum vör við hjá öðrum. 

Einn kafli Réttindasmiðjunnar snýr að því að nemendur geri sér grein fyrir þýðingu þess að 

setja sig í spor annarra og skilji hve mikilvægur þáttur það er í því að vera í góðum samskiptum 

(Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007). Þar er byggt á kenningu sálfræðingsins Robert Selman (1980) 

en samkvæmt henni snýst þessi hæfni um að geta sett sig inn í hugsanir, líðan og aðstæður 

annarra á sama tíma og einstaklingur greinir milli eigin sjónarmiða og annarra. Hæfnin snýst 

einnig um að geta horft á sjálfan sig og samskipti sín við aðra með hliðsjón af sjónarhorni 

annarra. Í námsefninu er markvisst unnið að því að nemendur skilji út á hvað jafnrétti gengur 

og hvers vegna mikilvægt er að geta hugsað um heildina en ekki bara sjálfan sig. Til þess að 

geta það er mikilvægt að þeir hafi hæfni til þess að setja sig í spor annarra. Í Réttindasmiðjunni 

þjálfa nemendur samskiptahæfni sína en einn þáttur hennar er einmitt að geta sett sig í spor 

annarra á þann hátt sem Robert Selman lýsir og geta þannig brugðist við og metið skoðanir 

annarra og upplýsingar á fordómalausan hátt. 

Þegar kom að kennsluaðferðum nýttust bækur Ingvars Sigurgeirssonar, Listin að spyrja: 

Handbók fyrir kennara, Litróf kennsluaðferðanna og Að mörgu er að hyggja: Handbók um 

undirbúning kennslu, afar vel. 

1.4 Réttindaskólar UNICEF 

Réttindaskólar UNICEF er hugmyndafræði sem UNICEF í Englandi þróaði en heitið sem notað 

er á ensku er Right Respecting School Award. Hugmyndafræði þessi var fyrst sett fram árið 

2005 og hefur síðan verið notuð í rúmlega 2.500 skólum þar í landi. Hugmyndafræðin hefur 

síðan verið tekin upp í Kanada, Þýskalandi, Svíþjóð, Danmörku, Slóveníu og á Íslandi. UNICEF á 

Íslandi heldur utan um verkefnið hérlendis. Réttindaskólar byggja á hugmyndafræði sem tekur 

mið af Barnasáttmálanum og því að auka virðingu, vernd og innleiðingu mannréttinda. Þeir 

skólar sem vinna eftir skilyrðunum sem verkefnið setur leggja sáttmálann til grundvallar í öllu 

starfi sínu, skipulagningu, stefnumótun og starfsháttum. Sérstök áhersla er lögð á að skapa 

umhverfi sem byggist á þátttöku, jafnrétti og virðingu. 

Réttindaskólar byggja sérstaklega á forsendum sem tengjast ákveðnum greinum 

Barnasáttmálans. Þessar forsendur eru eftirfarandi: 

a) Þekking á réttindum barna – 42. gr. 
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Allir innan skólans, nemendur, foreldrar og starfsfólk, skulu hafa þekkingu á 

grundvallarforsendum Barnasáttmálans og skilja hvernig þær tengjast skólastarfinu. 

b) Barna- og ungmennalýðræði – 12. gr. 

Nemendum í réttindaskólum eru gefin reglubundin tækifæri til að taka þátt í þróun 

skólastarfs, segja skoðun sína og láta í sér heyra í tengslum við málefni er þau varða. 

Taka þarf tillit til skoðana þeirra við ákvarðanatöku eins og unnt er og þau fá 

upplýsingar um ákvarðanir sem eru teknar. 

c) Eldmóður fyrir réttindum barna – 2., 4., 12. og 29. gr. 

Nemendur fá reglubundin tækifæri, þvert á kennslugreinar, til að læra um eigin 

réttindi og á sama tíma læra þau að öll börn eiga sömu réttindi. Í réttindaskólum 

þjálfast börn og ungmenni í að beita réttindum sínum og eru hvött til að beita sér 

innan skólastarfs og í samfélaginu. 

d) Forsendur Barnasáttmálans eru hluti af daglegu starfi – 2., 4., 12. og 29. gr. 

Í réttindaskólum er Barnasáttmálinn rauður þráður í öllu starfi.  

e) Samstarf – 2., 3. og 6. gr. 

Þeir aðilar sem koma að verkefninu eiga í sérstöku samstarfi sem hefur það að 

markmiði að deila reynslu og efla réttindastarfið. 

Góð þekking á Barnasáttmálanum er því grundvallaratriði þegar kemur að réttindaskólum 

UNICEF. Ekki er gert ráð fyrir því að réttindafræðsla fari fram með sérstakri smiðju eða 

kennslugrein heldur gert ráð fyrir að fræðslunni sé fléttað inn í aðrar námsgreinar á líkan hátt 

og aðalnámskrá gerir ráð fyrir. Í réttindaskólaverkefninu er einnig talað um að 

réttindafræðslan fari fram á markvissan hátt. Námsefnið Réttindasmiðja sem hér er sett fram 

hefur það að markmiði að auðvelda möguleika í skólum til að réttindafræslu með því að hanna 

heildstætt aðgengilegt námsefni sem nota má með markvissum hætti. Námsefninu er hins 

vegar ekki ætlað að koma í staðinn fyrir það að fræðslunni sé fléttað inní aðrar námsgreinar 

og skólastarfið í heild sinni. 

1.4.1 Réttindaskólar UNICEF á Íslandi 

Í nóvember 2017 fengu fyrstu skólarnir á Íslandi viðurkenningu sem sérstakir réttindaskólar 

UNICEF. Voru það Flataskóli og Laugarnesskóli sem hana hlutu ásamt frístundaheimilunum 

sem vinna með þeim, Krakkakoti og Laugarseli. Í dag eru réttindaskólarnir sjö talsins og 

frístundaheimilin sem fengið hafa viðurkenninguna eru níu talsins.  

UNICEF á Íslandi hefur haldið utan um réttindaskólaverkefnið en síðan fyrstu réttinda-

skólarnir fengu viðurkenningu á haustdögum 2017 hefur UNICEF fylgt verkefninu eftir með 

könnunum, sem skólarnir hafa þurft að svara, um árangur og gengi með tilliti til markmiða 

verkefnisins. Einnig þurfa skólarnir að standast ákveðna endurskoðun á þriggja ára fresti þar 
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sem metið er hvort starfið fullnægi enn þeim kröfum sem uppfylla þarf til að halda 

viðurkenningunni. 

1.5 Hvað segja rannsóknir um réttindafræðslu? 

Í Bretlandi og Kanada er réttindaskólaverkefnið komið talsvert á veg en í Bretlandi byrjaði 

það fyrst árið 2005. Réttindafræðslan er því algengari þar og betri tækifæri til þess að rannsaka 

ávinning hennar. Umfangsmesta rannsóknin sem gerð hefur verið á verkefninu var 

framkvæmd af háskólunum í Sussex og Brighton í Englandi á árunum 2007–2010. Rannsóknin 

sem gerð var af Sebba and Robinson (2010) byggði á árlegum heimsóknum í 12 réttindaskóla 

auk þess sem farið var í stakar heimsóknir í 19 aðra skóla. Niðurstöður gáfu til kynna að 

ávinningur sé af markvissri og heildstæðri réttindafræðslu. Fram kom að þekking þessara 

nemenda og skilningur á réttindum sínum væri góður, öll samskipti innan skólans væru einnig 

góð þar sem nemendur og starfsfólk legðu sig fram um að virða réttindi annarra. Hlustun, 

virðing og samkennd einkenndi samskiptin og lítið sem ekkert væri um stríðni. Nemendur 

þessara skóla gerðu sér betur grein fyrir mikilvægi þess að virða réttindi annarra og 

náttúrunnar og að réttindin ættu við um börn um allan heim. Þá sýndu nemendur jákvæðari 

viðhorf þegar kom að fjölmenningu. Á heimasíðu UNICEF á Íslandi 

(https://unicef.is/rettindaskoli) segir að rannsóknir á Réttindaskólum í Bretlandi og Kanada 

hafi sýnt fleiri jákvæðar niðurstöður fyrir börn, fullorðna og skólastjórnendur. Sem dæmi 

kemur fram að nemendur í réttindaskólum hafi orðið betri í að standa vörð um eigin réttindi, 

t.d. rétt sinn til að taka þátt. Þá hafi þeir einnig orðið færari í að láta vita þegar brotið var á 

rétti þeirra eða ef þau urðu fyrir misnotkun af einhverju tagi. Einnig hafi þessir nemendur lagt 

meira af mörkum til að skapa öruggt skólaumhverfi fyrir öll börn. Börnin hafi auk þess öðlast 

betri skilning og þekkingu á alþjóðlegum málefnum og sýnt meiri áhuga á réttindum barna í 

alþjóðlegu samhengi. Jafnframt  hafi skólastjórarnir metið það þannig að skólarnir væru betur 

í stakk búnir til að vernda börn fyrir einelti, ofbeldi og öðrum brotum á réttindum þeirra. 

Katherine Covell og R. Brian Howe hafa mikið skrifað um mikilvægi réttindafræðslu. Þau 

leggja áherslu á að til þess að unnt sé að byggja upp og viðhalda menningu þar sem 

mannréttindi eru virt sé nauðsynlegt að einstaklingar þekki réttindi sín og annarra (Covell og 

Howe, 2018, bls. 191). Að kenna börnum um réttindi sín dýpkar skilning þeirra á þeim og 

stuðlar í leiðinni að gagnkvæmri virðingu og bættum félagslegum tengslum og jákvæðari 

viðhorfum til þess að leggja sig fram í námi (Covell, Howe og McNeil, 2010, bls. 118). Þá segja 

þau réttindafræðslu geta haft þau áhrif á börn að þau berjist frekar fyrir réttlæti og jafnrétti 

og verði líklegri til að þora að grípa til jákvæðra aðgerða til að vernda og styðja réttindi annarra. 

Til samanburðar hefur verið sýnt fram á að börn sem fá ekki réttindafræðslu skilja réttindi sín 

https://unicef.is/rettindaskoli
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fremur sem frelsi til að gera það sem þau vilja og átta sig ekki á því að réttindum fylgja skyldur 

til að virða réttindi annarra (Covell, Howe og McNeil, 2010, bls. 120). 

Í grein sinni, „Miseducating children about their rights“, fjalla Covell og Howe (2010, bls. 

91). um hvernig sé best að byggja upp réttindafræðslu. Þar setja þau fram rök fyrir því hvers 

vegna réttindafræðsla eigi að byggja á réttindum barna en ekki á skyldum. Það sé ekki að 

ástæðulausu, að ekki er minnst á skyldur barna í sáttmálanum. Með því að læra um réttindi 

sín læra nemendur að um réttindi allra barna er að ræða og því fylgi sú skylda að virða réttindi 

annarra. Þau ræða einnig það viðhorf sem oft hefur ríkt í garð réttindafræðslu að áhættusamt 

sé að börn kynnist því að þau hafi réttindi því þá muni fullorðnir missa allt vald og börn taka 

stjórnina og verða tilætlunarsöm (bls. 93). Því sé meira virði að kenna um skyldur. Þegar 

árangur réttindafræðslu hefur á hinn bóginn verið skoðaður kemur í ljós að fræðslan styður 

við hið andstæða eða að börn sem hafi fengið slíka fræðslu beri fremur virðingu fyrir hvert 

öðru, skilji mikilvægi vinnufriðar og málamiðlana og öðlist betri félagslega færni. Því þurfi 

kennarar ekki að hræðast að fræða börn um réttindi sín. Réttindasmiðja byggir því á réttindum 

barna en ekki skyldum og auk þess er lögð áhersla á mikilvægi þess að réttindi barna séu sett 

í samhengi við daglegt líf þeirra þar sem það auki skilning barna og geri þeim betur kleift að 

bera þau fyrir sig (Howe og Covell, 2018, bls. 91). Vaxandi áhersla víða um heim er á mikilvægi 

þess að hlúa að borgaravitund barna og ungmenna (Toh, Shaw and Padilla, 2017 ) þar með 

talið vitund barna fyrir réttindum sínum hefur birst í margs konar áherslum í skólastarfi með 

börnum og undir margs konar heitum. Borgaramennt er eitt þeirra. Í því sambandi hafa 

fræðimenn meðal annars skoðað hugmyndir um merkingu þess að vera góður borgari. Kubow, 

Grossman og Ninomiya (2012) hafa til að mynda bent á fjóra meginþætti þess; persónuþætti, 

félagsþætti, tímaþætti og rýmisþætti. Persónuþættirnir sem átt er við eru skipulögð og 

gagnrýnin hugsun, hæfni til að leysa vanda, skilningur og hæfni tengd fjölmenningu og vilja til 

að vernda umhverfið, verja mannréttindi og vera virkur þátttakandi í samfélaginu. Í 

Réttindasmiðjunni, námsefninu sem hér hefur verið hannað er hugað að því að efla alla þessa 

þætti hjá nemandanum. Með félagsþáttum er átt við að borgarar verði að geta unnið saman 

og átt góð samskipti hver við annan í fjölbreyttu umhverfi og í margs konar kringumstæðum. 

Sérstök áhersla er lögð á það í Réttindasmiðju að nemendur virði hvert annað og geti talað 

saman, myndað sér skoðanir og hlustað hvert á annað og virt skoðanir hvers annars á 

fordómalausan hátt. Með tímaþættinum er átt við mikilvægi þess að við lausn mála í 

nútímanum hafi borgarar í huga sögu og reynslu fortíðarinnar en hugi jafnframt að framtíðinni. 

Í námsefninu er kafli um Sameinuðu þjóðarnar og ástæða þess hvers vegna þær voru stofnaðar 

rakin en þá var vilji til þess að læra af fortíðinni og huga að lausn fyrir framtíðina. Í 

rýmisþættinum felst að borgarinn er hluti af margþættu samfélagi, þ.e.a.s. nærsamfélagi sínu, 

þjóðfélaginu og hnattrænu samfélagi. Í námsefni Réttindasmiðju um Heimsmarkmið 
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Sameinuðu þjóðanna er lögð sérstök áhersla á að börn geri sér grein fyrir því að þau geti haft 

áhrif í nærsamfélaginu, þjóðfélaginu og öllu hinu hnattræna samfélagi. 

1.6 Staðan á Íslandi 

Réttindaskólaverkefnið er enn tiltökulega nýtt af nálinni hér á landi og lítil hefð fyrir sérstakri 

réttindafræðslu innan íslenska skólakerfisins. Réttindafræðslan rúmast þó innan 

borgaramenntunar þar sem hún hefur svipuð markmið og lögð er áhersla á að efla þekkingu 

og skilning á réttindum, ábyrgð og skyldum sem fylgja því að vera virkur borgari í lýðræðislegu 

samfélagi (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007).  

Þekking á sviði borgaramenntunar hefur aukist hér á landi. Má í þessu sambandi 

sérstaklega nefna rannsóknir og skrif Sigrúnar Aðalbjarnardóttur. Í bók sinni Virðing og 

umhyggja (Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2007) fjallar hún um samskiptahæfni og siðferðiskennd 

barna og ungmenna og að þessir þættir leggi grunn að gagnkvæmri virðingu fólks, umhyggju 

og samlíðan með öðrum (bls. 13). Samskiptahæfni sé jafnframt mikilvægur grunnþáttur þess 

að huga að aðstæðum annarra, greina mismunandi sjónarmið og vera virkur 

samfélagsþátttakandi sem finnur farsælar lausnir í samstarfi við aðra í samfélaginu (bls. 345). 

Í umfjöllun Sigrúnar Aðalbjarnardóttur (2019) um borgaravitund hefur einnig komið fram 

að mikilvægt sé að hlú að sjálfstæðri hugsun barna og ungmenna og æfa þau í að skoða mál 

frá mismunandi sjónarhornum eins og gert er í Réttindasmiðju. Það styðji við ríkari 

borgaravitund þeirra og getu til að huga í senn að eigin ávinningi af því að vinna að málum og 

samfélagslegum ávinningi þess.  

 Einnig má nefna rannsóknir Ragnýjar Þóru Guðjohnsen (2016) en í doktorsverkefni hennar 

fjallaði hún um hugmyndir ungs fólks um hvað það þýði að vera góður borgari. Í niðurstöðum 

hennar kom fram að þau ungmenni sem höfðu fengið tækifæri til þátttöku í sjálfboðaliðastarfi 

og að huga að hag samborgara sinna voru líklegri til að vera góðir borgarar í framtíðinni. 

Jafnframt kom fram að því ríkari samkennd sem ungmenni höfðu því tilbúnari voru þau til þess 

að láta til sín taka sem góðir borgarar. Í viðtölum við ungmennin  huguðu þau mikið að 

réttindum og skyldum sem þau töldu samtengd. Réttindum fylgdi skyldan að virða réttindi 

annarra (bls. 129) og borgaralegum skyldum tengdist það að vera til staðar fyrir aðra í nær- og 

fjærumhverfi, huga að velferð annarra, vinna að jafnrétti, t.d. með því að taka þátt í 

sjálfboðastarfi og hafa áhrif í samfélaginu. Áherslur Réttindasmiðju falla vel að þessum 

niðurstöðum, en þar er sérstaklega unnið með jafnrétti og áhersla lögð á að börn geti haft 

áhrif á fólk í sínu nærumhverfi og þá er fjallað sérstaklega um hvernig aðgerðir okkar hafa áhrif 

nær og fjær í samhengi við Heimsmarkmiðin. Þannig er lögð áhersla á lýðræðislega þátttöku 

barna þar sem börn eiga rétt á að láta í ljós skoðanir sínar á málum er þau varða og að tekið 
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sé tillit til skoðana þeirra í samræmi við aldur þeirra og þroska. Þannig geta þau haft áhrif 

jafnvel með ýmsum smáum aðgerðum.  

Rannsóknir uppeldis- og menntunarfræðinganna Sigrúnar og Ragnýjar benda til að 

hlutverk foreldra sé gríðarlega mikilvægt þegar að því kemur að efla borgaravitund ungs fólks. 

Með leiðandi uppeldisaðferðum, stuðningi, hvatningu og aðstoð geta foreldrar ýtt undir 

jákvæð viðhorf ungmenna til borgaralegrar þátttöku fólks og þannig eflt borgaravitund þeirra 

(Ragný Þóra Guðjohnsen og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2016, bls. 279). Þetta sýnir mikilvægi 

hvatningar til borgaralegrar þátttöku en nemendur sem sitja Réttindasmiðju eru hvött til að 

láta rödd sína heyrast og láta samfélagið og vellíðan annarra sig varða. Rannsóknir á 

foreldrahlutverkinu og leiðandi uppeldisaðferðum sem byggja á grunnhugmyndafræði 

Baumrind (1971) styðja þá kenningu að börn læri umhyggjusama hegðun og vinsamleg 

samskipti við aðra þegar þeim eru sett mörk með rökstuddum útskýringum (Ragný Þóra 

Guðjohnsen og Hrund Þórarins Ingudóttir, 2019). Í Réttindasmiðju eru lagðar fram rökstuddar 

útskýringar fyrir því hvers vegna það er mikilvægt að koma vel fram við annað fólk og virða 

réttindi þeirra. Þannig má ætla að það hjálpi einnig við að kenna börnum umhyggjusama 

hegðun og vinsamleg samskipti. 

Þá hefur Ólafur Páll Jónsson heimspekingur skrifað um lýðræði og borgaramennt og 

hvernig megi í kennslu huga sem best að grunnþáttum menntunar samkvæmt aðalnámskrá 

(Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir 2012). Ólafur, sem byggir á hugmyndum frá 

John Dewey, hefur t.d. lagt áherslu á að lýðræðismenntun skuli miða að því að nemendur 

öðlist færni í því að tala saman og hafi vilja til að læra af öðrum, noti gagnrýna hugsun, geti átt 

í skoðanaskiptum, verið ósammála en fundið lausn sem báðir aðilar geta sætt sig við, m.ö.o. 

fundið málamiðlun, séu gagnrýnir á ríkjandi norm og hafi færni til að endurmeta þau, geti lifað 

í samfélagi með öðrum, þ.e.a.s. séu réttlátir, sanngjarnir og fylgi lögum og reglum og kunni að 

meta fjölbreytta menningu. Einnig á lýðræðismenntun að miða að því að nemendur geti 

skilgreint hið góða líf, en hæfnin sem á undan er nefnd er nauðsynleg til þess að geta gert það. 

Einnig hefur Ólafur lagt áherslu á að lýðræðismenntun skuli stuðla að því að nemendur skilji 

að náttúran setur manneskjunni mörk og að hið góða líf þurfi að falla innan þeirra marka sem 

að náttúran setur. Þannig snúist lýðræðisleg samskipti ekki aðeins um samskipti milli manna 

heldur einnig við náttúruna og aðrar lifandi verur. Þegar að þessu kemur er mikilvægt að gera 

sér grein fyrir því að allar manneskjur sem á jörðinni búa deila þessari plánetu og bera ábyrgð 

á henni saman og þurfa þannig að vinna saman og taka tillit til hvers annars (Ólafur Páll Jónsson 

og Rodriguez, 2019). Þetta passar mjög vel við það sem sett er fram í námsefninu í þeim hluta 

sem fjallar um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.  

Eins og fram hefur komið er Réttindaskólaverkefni UNICEF fremur nýtt af nálinni hér á landi 

og enn er verið finna góðar leiðir til þess að uppfylla skilyrðin sem verkefnið setur skólum. Þá 
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er þónokkuð til af fræðsluefni sem nota má til réttindafræðslu, t.d. á heimasíðu umboðsmanns 

barna, barn.is, heimasíðu UNICEF á Íslandi, unicef.is, og heimasíðu Barnaheilla, barnaheill.is. 

Á þessum vefveitum er þó ekki að finna mikið efni sem er sérstaklega sniðið að kennurum, 

t.a.m. kennsluáætlanir. Einnig er töluvert af efni sem tengist heimsmarkmiðunum að finna inni 

á heimasíðu Félags Sameinuðu þjóðanna (https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-

sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/) svo sem margvíslegar kennsluáætlanir sem 

taka fyrir mismunandi Heimsmarkmið. Í Réttindasmiðjunni er sérstaklega mælt með því að 

kennarar skoði þessar kennsluáætlanir sem margar hverjar henta vel fyrir nemendur á miðstigi 

grunnskóla. Ef að orðið „Barnasáttmálinn“ er slegið inn í leitarvél Menntamálastofnunar á 

mms.is, kemur upp plakat af sáttmálanum og einnig kemur upp kennslubókin Ég, þú og við öll 

sem er prýðilegt námsefni fyrir jafnréttismenntun í 6.-8. bekk með mörgum góðum 

hugmyndum að verkefnum. Efnið kom út árið 2014 og er vel nýtilegt en munurinn á því og 

Réttindasmiðju er sá að það er ekki eins sniðið að þörfum kennara, þ.e.a.s. ekki er að finna 

sérstakar kennsluáætlanir þar sem sérstaklega hefur verið hugað að innra skipulagi 

kennslustunda og ekki er búið að tengja efnið beint við sérstök hæfniviðmið aðalnámskrár. Ef 

að hins vegar orðið „mannréttindi“ er slegið inn í sömu leitarvél kemur þónokkuð af efni upp. 

Flest af því er mjög gott fræðsluefni sem getur verið kennurum afar gagnlegt. T.d. kemur upp 

ný ritröð, Börn í okkar heimi, sem gefin var út af Menntamálastofnun árið 2018 en í 

Réttindasmiðjunni er einmitt notast við tvær þeirra bóka sem henni tilheyra. Þá er einnig að 

finna eitthvað heildstætt efni eins og t.d. Litla-Kompás, sem er mjög yfirgripsmikil handbók um 

mannréttindamenntun fyrir börn en henni fylgja 40 kennsluáætlanir fyrir mismunandi aldur. 

Höfundi þykir efnið oft litað af því að það er þýtt en ekki skrifað af aðila sem þekkir aðstæður 

barna á Íslandi og kennara á Íslandi. Þá er það ekki samið sérstaklega með hæfniviðmið 

aðalnámskrár í huga. Þá er einnig að finna fleira efni frá Evrópuráðinu sem hefur verið þýtt yfir 

á íslensku enn er litað af sama annmarka, t.d. Uppvöxtur í lýðræði og Þátttaka í lýðræði. Því er 

ljóst að til er nokkuð af efni sem hægt er að nota við réttindafræðslu á miðstigi grunnskóla þó 

að ekkert af því sett upp á sama hátt og Réttindasmiðja. 

Þá hefur komið fram að kennara skortir oft sjálfstraust til að leggja í réttindafræðslu og 

geta hræðst það að ef að börn læri um réttindi sín þá missi kennari stjórn í kennslustofunni. 

Það er komið til af vanþekkingu á því hvernig réttindi barna virka og er efnið sem hér er sett 

fram búið til með það í huga að allir kennarar geti kennt það. Hér á landi er ekki mikil hefð fyrir 

sérstakri réttindafræðslu sem er miður þar sem ávinningur hennar er augljós. Til þess að 

breyting geti orðið þar á kemur námsefnið sem hér er sett fram sér vel þar sem sérstök áhersla 

er lögð á að setja það upp á einfaldan og notendavænan hátt þannig að allir kennarar hafi 

sjálfstraust til þess að kenna það. Auk þess er það sett fram á heildstæðan hátt þar sem gert 
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er ráð fyrir að allir tímarnir séu kenndir þar sem markmið aðalnámskrár eru sérstaklega höfð 

að leiðarljósi. 

2 Rannsóknarspurning og nýmæli  

Hér að framan hefur verið gefið yfirlit yfir niðurstöður rannsókna sem gefið hafa til kynna 

mikilvægi þess að hlúa að borgaravitund barna og ungmenna þar með talið með 

réttindafræðslu. Erlendis eru réttindaskólaverkefni víða komin lengra á veg en hér á landi. 

Samkvæmt íslenskum lögum er þó skylda að tryggja að börn fái fræðslu um réttindi sín. Í 

aðalnámskrá kemur einnig fram að sérstaklega skuli hlúð að fræðslu um mannréttindi og 

lýðræði. Hins vegar er ekki tekið fram hvernig það skuli gert. Þrátt fyrir að til sé efni sem nýta 

má í réttindafræðslu virðist sem vöntun sé á heildstæðu námsefni  sem er aðgengilegt og skýrt 

og notendavænt fyrir kennara. Aðalnámskrá gerir ráð fyrir að fræðslunni sé fléttað inn í 

skólastarfið og margvíslegar námsgreinar. Jafnframt hefur komið fram að hér á landi er til 

ýmislegt efni sem hægt er að nota til réttindafræðslu. Þrátt fyrir það virðist sem 

réttindafræðsla sé ekki almenn í grunnskólum á Íslandi og vöntun sé á heildstæðu, aðgengilegu 

efni sem byggir beint á markmiðum aðalnámskrar sem er fyrir kennara á Íslandi til að nýta í 

slíku námi. Þá felst það einnig í námsefninu að fræðslunni eru skapaðar sérstakar aðstæður í 

sérstakri Réttindasmiðju. Meginmarkmið með hönnun Réttindasmiðju er þannig að setja fram 

heildstætt námsefni til réttindafræðslu sem uppfyllir hæfniviðmið aðalnámskrár og fer fram í 

sérstakri smiðju. Í framangreindu ljósi eru sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning sem 

leitað verður svara við: 

Á hvern hátt má skipuleggja fræðslu um mannréttindi og heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna fyrir börn á miðstigi grunnskóla? 

3 Framkvæmd 

Á haustmánuðum 2018 hóf höfundur að kenna í Flataskóla, Garðabæ en Flataskóli er einn af 

fyrstu skólunum á Íslandi til að standast þau skilyrði sem þarf til að hljóta viðurkenningu sem 

sérstakur réttindaskóli UNICEF. Skólinn leggur áherslu á að allir nemendur fái réttindafræðslu 

og þangað var höfundur ráðinn til þess að þróa sérstaka Réttindasmiðju fyrir nemendur í 2.–

7. bekk. Verkefnið snerist um að hanna efni til að nýta í réttindafræðslu, búa til verkefni og 

skipuleggja heildstæða réttindafræðslu sem miðaði að því að nemendur næðu mörgum af 

markmiðum aðalnámskrár. Kennsluáætlanirnar og efnið hefur þróast talsvert frá því verkefnið 

hófst fyrir tæpum tveimur árum. Tækifærið til að að kenna börnum á aldrinum 7–12 ára 

réttindafræðslu var ómetanlegt, þar sem höfundur hefur óbilandi trú á réttindafræðslu sem 

leið til að byggja upp samfélag fullt af réttsýnum og réttindameðvituðum einstaklingum sem 
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trúa á jafnrétti og fordómaleysi. Nemendurnir voru því virkir þátttekendur í hönnun efnisins 

meðan á ferlinu stóð. 

Í leit höfundar að svari við rannsóknarspurningunni um hvernig má skipuleggja fræðslu um 

mannréttindi og heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fyrir börn á miðstigi grunnskóla voru í 

upphafi skoðuð öll hæfniviðmið samfélagsgreina í aðalnámskrá og markmið smiðjunnar 

mótuð með þau í huga. Viðeigandi viðmið úr aðalnámskrá voru svo valin og höfð til grundvallar 

þegar skoðað var hvaða námsefni myndi henta best. Aðstæður til þess að þróa efni, taka 

saman og hanna kennsluáætlanir voru mjög góðar. Höfundur kenndi 420 nemendum á 

aldrinum 7–12 ára. 2. bekkur fékk réttindafræðslu einu sinni í viku í 60 mínútur í senn, 3. og 4. 

bekkur fengu réttindafræðslu tvisvar sinnum í viku í 60 mínútur í senn og 5., 6. og 7. bekkur 

fengu réttindafræðslu tvisvar sinnum í viku í 80 mínútur í senn. Öllum árgöngum var skipt upp 

í smiðjuhópa sem samanstóðu af 12–14 nemendum. Hver hópur kom í Réttindasmiðjuna 12–

14 sinnum. Þetta fyrirkomulag gerði höfundi kleift að kanna hvernig viðfangsefni hentuðu 

hverjum aldri. Í hverjum árgangi voru um 6 smiðjuhópar og því gat höfundur breytt efninu og 

bætt við það á milli hópa. Segja má að unnið hafi verið með sama þema í hverjum árgangi en 

verkefnin og nálgunin voru mismunandi eftir árgöngum. Með þessu móti fékk höfundur einnig 

tækifæri til að kanna hvaða aldur væri móttækilegastur fyrir fræðslunni og efninu. Forprófun 

efnisins gaf til kynna að miðstigsaldurinn hentaði vel til þess að vinna með ýmis viðfangsefni 

réttindafræðslu og því ákvað höfundur að gefa út efni sérstaklega fyrir miðstigið. Fyrir yngsta 

stigið verður svo vonandi útbúið annað efni með verkefnum sem henta þeim betur. 

Framangreint ferli var síðan nýtt til að setja saman meginþemu Réttindasmiðju sem eru 

eftirfarandi: 

 Mannréttindi og Barnasáttmálinn  

 Jafnrétti 

 Fordómar 

 Máttur menntunar 

 Áhrifin mín? Hvernig manneskja vil ég vera? 

 Fyrirmyndir 

 Réttindi og þarfir ungbarna – rýnt í Barnasáttmálann 

 Réttindabærinn 

 Réttindi og forréttindi 

 Skyldur og ábyrgð 

 Börn á flótta - Að setja sig í spor annarra 

 Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun - hvernig get ég haft áhrif? 

 Námsmat 

Því næst setti höfundur saman kennsluáætlanir í samræmi við meginþemun. Þær þróuðust 

síðan í ferlinu. Hver hópur kenndi höfundi eitthvað þar sem prófað var að nota ýmis konar 
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kennsluaðferðir og skipulag kennslustunda. Sífellt var hægt að breyta og bæta. Höfundur hélt 

rannsóknardagbók á meðan á þessu ferli stóð og var sífellt vakandi yfir því hvað mætti betur 

fara. Oft komu tímar þar sem efnið var einfaldlega of þungt og nemendur áttu því erfitt með 

að halda einbeitingu. Stundum komu tímar þar sem ekki var tekið nægilegt tillit til úthalds 

ungra nemendanna til að halda athygli, stundum komu tímar þar sem nemendur voru mun 

fljótari að vinna verkefni en höfundur átti von á o.s.frv. Hver hópur kenndi höfundi mikið og 

þetta var því einstakt tækifæri til þessarar þróunar námsefnis. 

Réttindafræðslan byggir á ýmsu góðu efni sem höfundur valdi gaumgæfilega: 

 Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna  

 Ýmislegt efni frá UNICEF, m.a. myndbönd og verkefni 

 „Rúnar góði“ - barnabók  

 „Malala‘s Magic Pencil“ - barnabók byggð á sönnum atburðum 

 „Emmanuel‘s dream“ - barnabók byggð á sönnum atburðum 

 „Fordómar og þröngsýni“ - kennslubók gefin út af Menntamálastofnun 

 „Flóttamenn og farandfólk“ - kennslubók gefin út af Menntamálastofnun 

 Efni úr „Heimsins stærstu kennslustund“ sem var þýtt og gefið út í rafrænu formi af 

Félagi Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 

Sérstaklega var lögð áhersla á að finna góðar barnabækur með sönnum sögum sem fjölluðu 

um jafnrétti. Margar bækur voru keyptar, ýmist pantaðar að utan eða keyptar hérlendis og 

skoðaðar í þaula en að lokum urðu ofantaldar fyrir valinu. Emmanuel‘s dream segir merkilega 

sögu fatlaðs hjólreiðamanns frá Ghana, en hún kennir börnunum mikið um jafnrétti og 

mismunun og einnig um stöðu fatlaðra barna og réttindi þeirra. Ég er Malala kennir börnunum 

mikið um jafnrétti kynjanna og mátt menntunar og Fordómar og þröngsýni útskýrir hugtakið 

fordómar með skýrum hætti þannig að augu barnanna vakna fyrir fordómum af ýmsu tagi, 

bæði sinna eigin og annarra. Þá kom bók höfundar, Rúnar góði, einnig að góðum notum en 

hún skýrir réttindi barna samkvæmt Barnasáttmálanum með skýrum og einföldum hætti og er 

því gott að notast við áður en farið er í umræður. Þá komu ýmis myndbönd frá UNICEF, 

sérstaklega um heimsmarkmiðin og einnig um stríð, sér afar vel, sem og hugmyndir að 

verkefnum í tengslum við heimsmarkmiðin en það gat verið gott að byggja ákveðin verkefni á 

þeim. 

Námsmat réttindafræðslunnar fer fram á eftirfarandi hátt: 

Kennari leggur mat á umræður og samræður nemenda með tilliti til markmiða. Kennari 

leggur áherslu á að allir nemendur séu virkir í umræðum og reynir að tryggja að allir fái 

tækifæri til að tjá sig. Kennari leggur sífellt mat á virkni og skilning og skráir hjá sér. Kennari 

metur verkefni og vinnumöppu nemanda í heild. Nemendur fylla út sjálfsmat á frammistöðu í 

réttindafræðslunni. Kennari leggur áherslu á að taka eftir áhuga, jákvæðni og virkni auk þess 
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að meta skilning. Í lok smiðju var lögð könnun fyrir og þá voru tekin námsviðtöl, þar sem 

kennari ræddi einslega við hvern nemanda og fór yfir skilning með tilliti til markmiðanna auk 

þess að spyrja nemendur hvað þeim hefði þótt skemmtilegast, síst skemmtilegt og eins hvort 

að nemandi hefði ábendingu um hvað mætti betur fara. Þannig fékk kennari yfirsýn yfir 

skilning nemanda auk þess að fá ráð varðandi þróun efnisins. Með þessum hætti aflaði 

höfundur sér upplýsinga um hvort efnið næði fram markmiðunum og hvernig best væri að 

þróa það áfram. 

4 Umræða um kennsluefnið 

4.1 Efnistök og áherslur 

Viðfangsefni smiðjunnar eru eftirfarandi: 

Mannréttindi og barnasáttmálinn. Nemendur kynnast hugtakinu mannréttindi og tilgangi, 

tilurð og notkun Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Jafnrétti er helsta þema smiðjunnar, öll börn eru jafn mikilvæg er undirtónn alls sem gert 

er. Þó að öll börn séu mismunandi skipta þau öll jafn miklu máli og hafa sömu réttindin. 

Nemendur fræðast um hvað jafnrétti þýðir og tileinka sér. 

Nemendur fræðast um fordóma, hvernig þeir verða til og hvernig þá skuli varast ásamt því 

að setja sig í spor þeirra sem verða fyrir fordómum. 

Máttur menntunar. Nemendur fræðast sérstaklega um mikilvægi menntunar og hvers 

vegna það er mikilvægt að öll börn fái jöfn tækifæri til menntunar. 

Áhrifin mín. Annað þema sem er undirliggjandi í hverjum tíma smiðjunnar er að nemendur 

geri sér grein fyrir því hvernig þeir geta haft áhrif á líf sitt og annarra. Þeir sem hafa góð áhrif 

eru þeir sem bera virðingu fyrir réttindum annarra. Í framhaldinu er fjallað sérstaklega um 

hvað það þýðir að vera góð fyrirmynd. 

Nemendur kynnast réttindum sínum samkvæmt Barnasáttmálanum með því að setja þau í 

samhengi við ýmis verkefni. Þá eru réttindi sett í samhengi við skyldur og ábyrgð barna og auk 

þess læra nemendur að aðgreina forréttindi frá réttindum. 

Að setja sig í spor annarra. Áhersla er lögð á að nemendur skilji hvað það þýðir að setja sig 

í spor annarra. Unnið er sérstakt verkefni þar sem nemendur setja sig í spor flóttabarna. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Í smiðjunni kynnast nemendur 

Heimsmarkmiðunum, tilgangi þeirra, tilurð og hvernig þau virka sem ein heild. Nemendur 

kynnast því að það er margt sem hver og einn einstaklingur getur gert til að markmiðin náist. 
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4.2 Kennsluaðferðir 

Ýmsar kennsluaðferðir eru notaðar við fræðsluna: 

 Bein kennsla; kennari leggur inn efni og útskýrir, fræðir og vekur til umhugsunar. 

 Umræðu- og spurnaraðferðir; notaðar eru hópumræður, umræður í pörum og minni 

hópum. Með þessu þjálfast nemendur í að tjá sig, rökræða og taka tillit til annarra. 

 Tjáning; skrifleg tjáning, nemendur tjá hugmyndir sínar, skoðanir og vangaveltur með 

ritun og á myndrænan hátt. Hvatt er til skapandi hugsunar og tjáningar. 

 Hópvinna; nemendur vinna hópverkefni með það að markmiði að ráða ráðum sínum 

og komast að sameiginlegri niðurstöðu. 

Líkt og áður segir nýttust bækur Ingvars Sigurgeirssonar, Listin að spyrja: Handbók fyrir 

kennara, Litróf kennsluaðferðanna og Að mörgu er að hyggja: Handbók um undirbúning 

kennslu, afar vel þegar kom að því að hanna efnið og ákveða hvaða kennsluaðferðir hentuðu. 

Í hverjum tíma eru umræðu- og spurnaraðferðir af einhverjum toga notaðar og er þá gífurlega 

mikilvægt að vanda til verka þegar spurningar eru samdar og umræður skipulagðar og því 

dýrmætt að hafa aðgang að fyrstnefndu bókinni. Þá er varla hægt að ímynda sér skýrari bók 

um kennsluaðferðir en Litróf kennsluaðferðanna og því var mikið leitað í hana við hönnun 

efnisins. Að mörgu er að hyggja reyndist svo ómetanleg þegar kom að því að skipuleggja 

kennslu og innra skipulag kennslustundar. 

5 Lokaorð og næstu skref 

5.1 Hvað lærði ég af þessu ferli? 

Ferlið við að skapa þetta námsefni og setja fram rök fyrir mikilvægi þess var afar lærdómsríkt. 

Fyrst of fremst komst ég að því hvað börn eru ótrúlega opin og vitur og tilbúin til að takast á 

við viðfangsefni Réttindasmiðju. Af þeim gat ég lært mikið, bæði þeim sem efnið lá vel fyrir og 

einnig af þeim sem áttu erfiðara með að vinna með það. Reynslan af því að búa til námsefnið, 

kenna það og þróa var því mjög ánægjuleg.  

Auk þessa var hvetjandi að rýna í þann ávinning sem orðið hefur af markvissri réttinda-

fræðslu í Réttindaskólum UNICEF í Bretlandi og þá fannst mér virkilega gagnlegt að kynnast 

verkum Sigrúnar Aðalbjarnardóttur, Ragnýjar Þóru Guðjohnsen og Ólafs Páls Jónssonar þegar 

ég vann greinargerðina. 

Þessi vinna hefur eflt þá trú mína að réttindafræðsla fyrir börn sé mjög skilvirk leið til að 

byggja upp samfélag fullt af réttsýnum og réttindameðvituðum einstaklingum sem iðka og 

leggja áherslu á jafnrétti og fordómaleysi. 
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5.2 Hver er afurðin?  

Hér framar var lögð fram spurningin: Á hvern hátt má skipuleggja fræðslu um mannréttindi og 

heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna fyrir börn á miðstigi grunnskóla? Afurð þess verkefnis er 

heildstætt réttindafræðsluefni sem nefnt hefur verið Réttindasmiðja. Hún samanstendur af 15 

kennsluáætlunum auk þess að innihalda verkefni, fræðitexta, námsmatsblöð og könnun fyrir 

nemendur. Efnið er sett upp á skýran og greinargóðan hátt þannig að hvaða kennari sem er 

geti tekið að sér að kenna það.  

5.3 Hagnýting efnisins í skólakerfinu 

Á þeim tímapunkti sem meistaraverkefni þetta er birt eru styrkumsóknir í ferli vegna styrkja 

til að geta gefið efnið út svo það sé sem aðgengilegast. Efnið verður þannig annað hvort birt á 

vefsíðu sem væri sérstaklega búin til fyrir Réttindasmiðju og væri opin öllum, eða þá að efnið 

verður gefið út í bókaformi. Mikilvægt verður að kynna efnið vel þannig að sem allra flestir 

skólar fái vitneskju um það og geti nýtt sér efnið. Vonin er svo að skólastjórnendur og kennarar 

um allt land verði opnir fyrir því að takast á við verkefnið.  
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Formáli 

 

Höfundur er lögfræðingur, kennari og barnabókahöfundur, sérhæfð í mannréttindum og 

málefnum barna. Bættur hagur barna er mér hjartans mál og því ákvað ég að afla mér 

kennsluréttinda. Í tengslum við það fékk ég einstakt tækifæri til þess að hanna og þróa 

kennsluefni til að nýta í réttindafræðslu. Sú vinna fór fram í Flataskóla, Garðabæ, þar sem ég 

kenndi og þróaði efnið á tímabilinu frá ágúst 2018 til maí 2020. Flataskóli er einn af þremur 

skólum sem voru fyrstir íslenskra grunnskóla til að standast sérstök skilyrði og hljóta 

viðurkenningu sem réttindaskóli UNICEF haustið 2017. Þeir nemendur sem sátu tíma í 

réttindasmiðju á meðan á þróun efnisins stóð settu mark sitt á skipulag smiðjunnar ekki síst 

þegar kom að því að skipuleggja hverja kennslustund og komast að því hversu mikinn tíma það 

tekur að kenna efnið og fyrir nemendur að vinna verkefnin. Á ég þessum nemendum sérstakar 

þakkir skyldar auk þess sem ég vil færa skólastjóra Flataskóla, Ólöfu S. Sigurðardóttur, 

sérstakar þakkir fyrir traustið. Námsefnið var jafnframt lokaverkefni mitt til MEd. gráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég hef óbilandi trú á réttindafræðslu sem leið til að byggja upp samfélag fullt af réttsýnum 

og réttindameðvituðum einstaklingum sem iðka og trúa á jafnrétti og fordómaleysi. 

Efnið er sett upp þannig að allir kennarar geti kennt það, það þarf ekki sérstakan 

faggreinakennara til. Þannig ætti enginn að geta skorast undan því að takast á við verkefnið 

að kenna réttindasmiðju. Reynsla mín sýnir að nemendur hafa gagn og gaman að efninu og 

öðlast smátt og smátt meira öryggi og sjálfstraust til að taka virkan þátt í umræðum og velta 

upp mikilvægum spurningum. 

Það er von mín og trú að efnið verði kennt sem víðast og að allir hafi gaman af, bæði 

nemendur og kennarar. 

Hanna Borg Jónsdóttir 
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Réttindasmiðja 

Námsefni þetta er ætlað til kennslu í réttindasmiðju fyrir nemendur á miðstigi í grunnskóla. 

Um er að ræða kennsluáætlanir fyrir 15 kennslustundir sem eru 80 mínútna langar hver. Gert 

er ráð fyrir að efnið sé kennt minni hópum, t.d. 10-14 nemendum í einu og miðast kennslu-

áætlanir við það. Í réttindasmiðju fer fram kennsla sem byggir á Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna og Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun.  

Meginmarkmið  

Meginmarkmið smiðjunnar eru að nemandi: 

- geri sér grein fyrir því að öll börn eru jafn mikilvæg,  

- kynnist réttindum sínum samkvæmt Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna 

- verði færari um að setja sig í spor annarra, 

- geti tekið þátt í samræðu og samstarfi í jafningjahópi með því að hlusta og bera virðingu 

fyrir skoðunum annarra og tjá eigin skoðanir, 

- geri sér grein fyrir mikilvægi þess að virða réttindi annarra og getu sinni til að hafa góð 

áhrif á annað fólk, 

- geri sér grein fyrir eigin mikilvægi og mætti til að hafa áhrif þegar kemur að 

Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. 

Viðfangsefni smiðjunnar 

Mannréttindi og barnasáttmálinn. Nemendur kynnast hugtakinu mannréttindi og tilgangi, 

tilurð og notkun Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Jafnrétti er helsta þema smiðjunnar, það að öll börn eru jafn mikilvæg er undirtónn alls sem 

gert er. Þó að öll börn séu mismunandi skipta þau öll jafn miklu máli og hafa sömu réttindi. 

Nemendur fræðast um hvað jafnrétti þýðir og hvað það felur í sér. 

Nemendur fræðast um fordóma, hvernig þeir verða til og hvernig þá skuli varast ásamt því að 

setja sig í spor þeirra sem verða fyrir fordómum. 

Máttur menntunar. Nemendur fræðast sérstaklega um mikilvægi menntunar og hvers vegna 

það er mikilvægt að öll börn fái jöfn tækifæri til menntunar. 

Áhrifin mín. Annað þema sem er undirliggjandi í hverjum tíma smiðjunnar er að nemendur geri 

sér grein fyrir því hvernig þeir geta haft áhrif á líf sitt og annarra. Þeir sem hafa góð áhrif eru 

þeir sem bera virðingu fyrir réttindum annarra. Í framhaldinu er fjallað sérstaklega um hvað 

það þýðir að vera góð fyrirmynd. 
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Nemendur kynnast réttindum sínum samkvæmt Barnasáttmálanum með því að setja þau í 

samhengi við ýmis verkefni. Þá eru réttindi og skyldur barna sett í samhengi við ábyrgð foreldra 

og aðildarríkja Barnasáttmálans. Það er mikilvægt að sá sem fræðir börn um réttindi sín geri 

sér grein fyrir því að í Barnasáttmálanum er hvergi talað um að börn hafi skyldur en með því 

að fræðast um réttindi sín læra nemendur að þeim fylgir sú skylda að virða réttindi annarra. 

Ákvæði sáttmálans fjalla hins vegar um skyldur aðildarríkja og foreldra og annarra 

umönnunaraðila til að passa uppá að réttindi barna séu virt. 

Að setja sig í spor annarra. Áhersla er lögð á að nemendur skilji hvað það þýðir að setja sig í 

spor annarra. Unnið er sérstakt verkefni þar sem nemendur setja sig í spor flóttabarna. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Í smiðjunni kynnast nemendur 

Heimsmarkmiðunum, tilgangi þeirra, tilurð og hvernig þau virka sem ein heild. Nemendur 

kynnast því að það er margt sem hver og einn einstaklingur getur gert til að markmiðin náist. 

Réttindasmiðjan og aðalnámskrá 

Réttindasmiðja býður upp á kjörnar aðstæður til þess að takast á við verkefni sem snúa með 

beinum hætti að grunnþáttunum sex úr aðalnámskrá en þeir eru: lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti, sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð og sköpun. Hugtakið mannréttindi er 

sérstaklega tekið fyrir og farið yfir réttindi barna samkvæmt Barnasáttmálanum en réttindi 

barna tengjast heilbrigði og velferð með beinum hætti. Eins og áður kom fram er jafnrétti 

undirliggjandi þema smiðjunnar í heild þar sem haft er að leiðarljósi að allir jarðarbúar séu jafn 

mikilvægir. Nemendur velta fyrir sér margbreytileika fólks í heiminum og hvers vegna 

fjölbreytileikinn sé mikilvægur. Sjálfbærni er sérstakt viðfangsefni þegar kemur að umfjöllun 

um heimsmarkmiðin. Áhersla er lögð á lýðræðislega þátttöku barna í sínu nærumhverfi og þau 

hvött til að nýta sér rétt sinn og láta í ljós skoðanir sínar á málum er þau varða. Þá er 

sérstaklega farið yfir hvernig réttindi okkar geta takmarkast af réttindum annarra og að taka 

þurfi tillit til náungans. Þannig geta nemendur bætt læsi sitt á samskiptum manna og 

samfélaginu í heild. 

Eftirfarandi markmið er að finna í kafla aðalnámsskrár um samfélagsgreinar en réttinda-

smiðjan byggir á þeim: 

1. Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt 

áhrif staðalímynda. 

2. Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi 

trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 
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3. Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

Að nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í 

samstarfi við aðra. 

4. Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

5. Að nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

6. Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

7. Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt. 

8. Að nemandi geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum hlutverkum 

innan þeirra. 

9. Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

10. Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

11. Að nemandi skilji mikilvægi heilbrigðra og hollra lífshátta.  

12. Að nemandi skilji mikilvægi menntunar. 

13. Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

14. Að nemandi geti lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag og 

umhverfi 

15. Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum samkvæmt 

alþjóðasáttmálum. 

(Aðalnámskrá, 2013, bls. 198-203) 

Um fylgigögn - Leiðbeiningar fyrir kennara 

Eftirfarandi gögn þurfa að vera til reiðu til þess að hægt sé að kenna smiðjuna: 

Fyrir nemendur: 

1. Verkefnamappa fyrir hvern nemanda sem inniheldur öll þau verkefnablöð og 

fræðsluefni sem er að finna í kaflanum Til útprentunar fyrir nemendur. 

2. Í verkefnamöppu nemanda þarf að vera útprentað eintak af Barnasáttmála Sameinuðu 

þjóðanna. Þann 23. apríl 2020 kom út ný útgáfa af Barnasáttmálanum á vegum UNICEF, 

Barnaheilla, Menntamálastofnunar og Umboðsmanns barna. Hann er sérstaklega 
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útbúinn fyrir börn og er prýddur bæði skýringarmyndum og barnvænum texta. Hann 

er að finna hér:  

 https://www.barn.is/media/utgafur/Barnasattmalinn_veggspjald.pdf 

3. Skriffæri og litir. 

Fyrir kennara: 

1. Kennsluáætlanir fyrir réttindasmiðju. 

2. Rúnar góði, barnabók eftir Hönnu Borg Jónsdóttur með myndum eftir Heiðdísi 

Helgadóttur. Bókina má nálgast hér: https://www.salka.is/products/runar-godi 

3. Emmanuel‘s Dream: The True Story of Emmanuel Ofosu Yeaboah eftir Laurie Ann 

Thompson með myndum eftir Sean Qualls. Bókina má nálgast hér: 

https://www.amazon.com/Emmanuels-Dream-Story-Emmanuel-Yeboah/dp/044981744X 

4. Malala‘s Magic Pencil eftir Malala Yousafzai með myndum eftir Kerascoët. Bókina má 

nálgast hér: https://www.amazon.com/Malalas-Magic-Pencil-Malala-

Yousafzai/dp/0316319570 

5. Fordómar og þröngsýni eftir Louise Spilsbury með myndum eftir Hanane Kai í íslenskri 

þýðingu Höllu Sverrisdóttur. Bókin er hluti af bókaröðinni Börn í okkar heimi sem er 

gefin út af Menntamálastofnun. Bókina má nálgast hér: https://mms.is/namsefni/born-i-

okkar-heimi, hljóðbókina má nálgast hér: https://mms.is/namsefni/fordomar-og-

throngsyni-hljodbok og sérstakan kennsluvef með bókinni má nálgast hér: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/kri-kennari  

6. Flóttamenn og farandfólk eftir Ceri Roberts með myndum eftir Hanane Kai í íslenskri 

þýðingu Höllu Sverrisdóttur. Bókin er hluti af bókaröðinni Börn í okkar heimi sem er 

gefin út af Menntamálastofnun. Bókina má nálgast hér: https://mms.is/namsefni/born-i-

okkar-heimi, hljóðbókina má nálgast hér: https://mms.is/namsefni/flottamenn-og-

farandfolk-hljodbok og sérstakan kennsluvef með bókinni má nálgast hér: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/kri-kennari  

7. Kennari þarf að hafa til taks línustrikuð blöð og A4 blöð fyrir nemendur eftir þörfum. 

Það getur reynst gagnlegt að hafa tiltækt bekkjarsett af bókunum Rúnar góði, Fordómar og 

þröngsýni og Flóttamenn og farandfólk, þar sem gott getur verið að leyfa nemendum að lesa 

þessar bækur í samlestri og skoða í leiðinni áhrifaríkar myndir. 

Að lokum má benda á eftirfarandi heimasíður en þær eru afar gagnlegar fyrir kennara að hafa 

til hliðsjónar: 

https://www.barn.is/media/utgafur/Barnasattmalinn_veggspjald.pdf
https://www.salka.is/products/runar-godi
https://www.amazon.com/Emmanuels-Dream-Story-Emmanuel-Yeboah/dp/044981744X
https://www.amazon.com/Malalas-Magic-Pencil-Malala-Yousafzai/dp/0316319570
https://www.amazon.com/Malalas-Magic-Pencil-Malala-Yousafzai/dp/0316319570
https://mms.is/namsefni/born-i-okkar-heimi
https://mms.is/namsefni/born-i-okkar-heimi
https://mms.is/namsefni/fordomar-og-throngsyni-hljodbok
https://mms.is/namsefni/fordomar-og-throngsyni-hljodbok
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/kri-kennari
https://mms.is/namsefni/born-i-okkar-heimi
https://mms.is/namsefni/born-i-okkar-heimi
https://mms.is/namsefni/flottamenn-og-farandfolk-hljodbok
https://mms.is/namsefni/flottamenn-og-farandfolk-hljodbok
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/kri-kennari
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www.barn.is 

www.barnaheill.is 

www.unicef.is 

https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/ 

  

http://www.barn.is/
http://www.barnaheill.is/
http://www.unicef.is/
https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/


 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kennsluáætlanir 
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1. hluti 

Kynning - Barnasáttmálinn og grundvallarákvæðin fjögur 

     2 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- skilji hugtakið mannréttindi 

- skilji hvað Sameinuðu þjóðirnar eru 

- kynnist Barnasáttmálanum – hvernig hann varð til og hvaða hlutverki hann þjónar 

- kynnist fjórum grundvallarákvæðum Barnasáttmálans; 2., 3., 6. og 12. gr. 

- átti sig á því hvers vegna það er mikilvægt að börn þekki réttindi sín 

- kynnist tilgangi smiðjunnar 

Hæfniviðmið aðalnámsskrá: 

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu 

og réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum 

samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

- Að nemandi geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum 

hlutverkum innan þeirra. 

- Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og 

rætt áhrif staðalímynda. 

- Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til 

mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

__________________________________________________________________________ 

Fyrri hluti 

Gögn sem þarf að hafa tiltæk fyrir tímann: 

- Útprentuð skýringarblöð sem fylgja þessum tíma. 

- Verkefni 1. 

- Fjölnota möppu fyrir hvern og einn nemanda sem hann safnar svo í öllum verkefnum 

sínum úr smiðjunni. 

- Blýantar. 

Kennsluáætlun: 

- Smiðjukennari kynnir sig og nemendur smiðjuhópsins kynna sig.  

- Hér mætti fara í leik (ísbrjót) – t.d. þar sem nafnið fer  hringinn. Þá sest hópurinn í 

hring og nemandinn á hægri hönd kennara byrjar á því að kynna sig. Sá sem er hægra 
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megin við hann kynnir þá nemandann sem var að kynna sig og sjálfan sig. Sá sem er 

hægra megin við þann nemanda kynnir fyrri tvo nemendurna og svo sjálfan sig og svo 

koll af kolli. Að endingu þarf kennarinn að segja nöfn allra nemendanna í röð og að 

lokum kynnir hann sjálfan sig.  

- Kennari biður nemendur um að hafa opinn hug þó að þeir þekki smiðjuna ekki vel 

ólíkt list- og verkgreinasmiðjunum. Jákvæðni er fyrir öllu og jákvæðni er val. Kennari 

tjáir von um góða samvinnu í skemmtilegum tímum með fjörugum umræðum, þar 

sem allir eru ófeimnir við að spyrja og tjá skoðanir sínar. 

Viðfangsefni smiðjunnar útskýrð - Kennari fer stuttlega yfir eftirfarandi með nemendum: 

Hvað er réttindasmiðja? Hvað ætlum við að vera búin að tileinka okkur í lok smiðjunnar? 

- Mannréttindi og Barnasáttmálinn. Nemendur kynnast hugtakinu mannréttindi og 

tilgangi, tilurð og notkun Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

- Jafnrétti er helsta þema smiðjunnar, það að öll börn eru jafn mikilvæg er undirtónn alls 

sem gert er. Þó að öll börn séu mismunandi skipta þau öll jafn miklu máli og hafa sömu 

réttindin. Nemendur þurfa að skilja hvað jafnrétti þýðir og tileinka sér það. 

- Áhrifin mín. Annað þema sem er undirliggjandi í hverjum tíma smiðjunnar er að 

nemendur velta fyrir sér hvernig þeir geta haft áhrif á líf sitt og annarra. Þeir sem hafa 

góð áhrif eru þeir sem bera virðingu fyrir réttindum annarra. Í smiðjunni er m.a. skoðað 

hvernig tækifæri til áhrifa aukast eftir því sem einstaklingur fær betri tækifæri til 

menntunar.  

- Nemendur kynnast réttindum sínum samkvæmt Barnasáttmálanum með því að setja 

þau í samhengi við ýmis verkefni. Þá kemur það skýrt fram að Barnasáttmálinn kveður 

ekki á um neinar skyldur barna, aðeins skyldur foreldra og aðildarríkja. Hins vegar fylgir 

skylda til að virða réttindi annarra því að hafa réttindi. 

- Að setja sig í spor annarra. Mikilvægt er að nemendur skilji hvað það er að setja sig í 

spor annarra. Unnið er sérstakt verkefni þar sem nemendur setja sig í spor flóttabarna. 

- Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Í smiðjunni kynnast 

nemendur Heimsmarkmiðunum en loftslagsváin hangir yfir og mikilvægt er að allur 

heimurinn standi saman og standi vörð um jörðina áður en það er of seint og mennirnir 

hafa mengað of mikið. Nemendur kynnast því að það er margt sem hvert og eitt okkar 

getur gert í þessum málum. 

Þá bendir kennari á að í lok smiðju verði lögð fyrir könnun til að kanna hvort að nemendur 

hafi tileinkað sér efnið. Vinna má könnunina með gögnum, þ.e.a.s. nemendur mega hafa 

verkefnamöppuna sína hjá sér og þess vegna borgar sig að vinna vel í tímum. 
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Að lokum kynnir kennari fyrir nemendum lykilhæfnina sem metin verður í smiðjunni. Kennari 

útskýrir fyrir nemendum að hann meti frammistöðu nemenda í hverri kennslustund fyrir sig 

og að lokum meti nemandi sjálfur frammistöðu sína þegar kemur að lykilhæfninni. 

Lykilhæfnin er eftirfarandi: 

 Nemandi sýnir kurteisi og kemur vel fram við aðra. 

 Nemandi tekur virkan þátt í kennslustundum, t.d. með því að taka þátt í umræðum. 

 Nemandi fer eftir fyrirmælum kennara. 

 Nemandi er sjálfstæður í vinnubrögðum. 

 Nemandi er jákvæður gagnvart verkefnum sem lögð eru fyrir. 

 Nemandi gengur vel um kennslustofuna. 

Þá snýr kennari sér að innlögn efnis. 

Hvað eru mannréttindi? 

Mannréttindi snúast um allt það sem er okkur nauðsynlegt til að lifa sem manneskjur. Hvað 

gerir okkur mannleg? Hvaða þarfir höfum við? Allar manneskjur hafa ákveðnar grunnþarfir 

sem eru okkur öllum sameiginlegar. Við þurfum ákveðna hluti til að lifa af, mat, vatn, föt og 

húsaskjól – en er nóg að lifa af? Hvað þurfum við til að líða vel? Við þurfum að finna að borin 

sé virðing fyrir okkur og finna að við skiptum máli. Við þurfum að fá að taka þátt og hafa 

tækifæri til þess að hafa áhrif. Við þurfum vernd fyrir slæmum hlutum líkt og glæpum og 

ofbeldi. Mannréttindi snúast um þetta. Í mannréttindasáttmálum eru þessi réttindi skilgreind 

og með því að undirrita sáttmálann lofa aðildarríki að búa til kerfi sem verndar þessi réttindi 

allra borgara landsins. Ef þau gera það ekki geta þau verið sökuð um mannréttindabrot fyrir 

alþjóðadómstólum. Allir þurfa svo að virða mannréttindi hvers annars. 

Hér er lagt til að nemendur lesi eftirfarandi texta í samlestri en textann er að finna á 

verkefnablöðum nemenda: 

Mannréttindi eru skilgreind á eftirfarandi hátt á heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands: 

Mannréttindi eru réttindi sem okkur eru nauðsynleg til að lifa sem manneskjur. 

Mannréttindi færa einstaklingum jafnrétti og virðingu. Þau tryggja að allir hafi 

aðgang að grundvallar þörfum eins og fæði og húsaskjóli. Mannréttindi eru einnig 

vernd gegn ofbeldi í hvaða mynd sem það birtist og þau vinna gegn vanþekkingu og 

hatri. 

Mannréttindi eru alþjóðleg. Þau ná yfir öll landamæri, eiga við alla menningarhópa, 

alla hugmyndafræði og öll trúarbrögð. Hvar einstaklingur býr, hverjir foreldrar hans 

eru, hvaða ríkisstjórn stjórnar í landi hans, gildir einu þegar mannréttindi eiga í hlut, 

þau eru alltaf réttindi allra einstaklinga. 
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Mannréttindi gera fólki kleyft að rækta og þroska með sér mannlega eiginleika og 

hæfni. Mannréttindi varðveita réttinn til þátttöku í samfélaginu, réttinn til að stunda 

vinnu og sjá fyrir sjálfum sér. Þau varðveita réttindi einstaklinga til þess að hlúa að 

þeirri menningu sem þeir tilheyra ásamt því að vernda réttinn til þess að lifa við 

friðsamlegar aðstæður og vera laus við þjáningu af völdum annarra. 

www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi 

Börn eru svo vernduð sérstaklega þar sem þau eru mun viðkvæmari hópur og háð þeim 

fullorðnu með margt. Þau hafa ákveðin réttindi umfram þá fullorðnu en þessi réttindi eru sett 

fram í Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. 

Umræður: 

Kennari gefur hér rými fyrir nemendur að spyrja spurninga.  

Samlestur nemenda heldur svo áfram: 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna – saga hans og þýðing: 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var tilbúinn til undirritunar árið 1989 en tilurð hans á sér 

langa sögu.  

Í byrjun síðustu aldar var ekki litið svo á að börn hefðu eigin réttindi. Þá var hefðbundið að líta 

á barnið sem ósjálfstæðan, valdalausan einstakling sem háður var öðrum um allt. Börn voru 

álitin eign foreldra sinna og enginn utanaðkomandi gat skipt sér af því hvernig komið var fram 

við barnið. Þegar leið á 20. öldina varð svo umræðan um réttindi barna sífellt fyrirferðarmeiri. 

Ekki voru allir sammála um hvort að barn ætti að hafa önnur eða sömu, minni eða meiri réttindi 

en fullorðnir einstaklingar. Árið 1924 var fyrst viðurkennt að börn þyrftu sérstaka vernd með 

alþjóðlegri yfirlýsingu en hún var ekki bindandi fyrir ríki heimsins. Þar komu fram ýmsar 

grundvallarreglur um vernd og umönnun barna. Þá samþykktu Sameinuðu þjóðirnar 

yfirlýsingu um réttindi barnsins árið 1959 til að tryggja börnum aukna vernd en hún var heldur 

ekki bindandi fyrir ríki heimsins. Smám saman jókst virðing fyrir getu og hæfni barnsins og 

hugmyndir kviknuðu um stöðu barns sem einstaklings með eigin réttindi. Smátt og smátt jókst 

áherslan á að börn væru hæfir einstaklingar sem ættu rétt á að taka þátt í samfélaginu og 

ákvörðunum um eigið líf.  

Flest ríki voru sammála um að nauðsynlegt væri að vernda réttindi barna með alþjóðlegum, 

bindandi sáttmála. Því var hafist handa við gerð hans árið 1979, en það ár hafði formlega verið 

útnefnt ár barnsins. Það tók svo 10 ár að komast að samkomulagi um endanlegan texta og 

form samningsins en Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða 

Barnasáttmálinn eins og hann er oftast nefndur, var loks tilbúinn til undirritunnar þann 20. 

nóvember árið 1989. 

http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi
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Barnasáttmálinn markaði mikil tímamót, þar sem sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viður-

kenningu á því að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi. Sáttmálinn tryggir 

öllum börnum upp að 18 ára aldri sérstaka vernd og umönnun og endurspeglar nýja sýn á 

hlutverk og stöðu barna. Hann tekur fram að öll börn eigi rétt á því að vera fullgildir 

þátttakendur í samfélaginu og hafa áhrif. 

Barnasáttmálinn og Ísland: 

Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Það þýddi að Ísland lofaði 

Sameinuðu þjóðunum að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. Barnasáttmálinn varð svo að 

íslenskum lögum þann 20. febrúar árið 2013 en það gerir það að verkum að auðveldara er að 

passa upp á að farið sé eftir honum. 

Hvað eru Sameinuðu þjóðirnar? 

Sameinuðu þjóðirnar eru samtök nær allra þjóða heims. Þær voru stofnaðar stuttu eftir að 

seinni heimsstyrjöldinni lauk í þeim tilgangi að skapa vettvang fyrir fulltrúa ríkja heimsins að 

tala saman og vinna saman að friði í stað þess að berjast. Markmið Sameinuðu þjóðanna er að 

varðveita heimsfrið og öryggi, efla friðsamlega sambúð á milli þjóða, koma á alþjóðasamvinnu 

um lausn alþjóðavandamála og stuðla að virðingu fyrir mannréttindum. 

Nemendur vinna fyrri hluta verkefnis nr. 1  

__________________________________________________________________________ 

Seinni hluti 

Gögn sem þarf að hafa tiltæk fyrir tímann: 

- Útprentuð skýringarblöð sem fylgja þessum tíma. 

- Verkefni 1 

- A4 blöð fyrir forsíðu. 

- Fjölnota plast- eða pappamöppu fyrir hvern og einn nemanda sem hann safnar svo í 

öllum verkefnum sínum úr smiðjunni. 

- Blýantar og litir. 

Kennari rifjar stuttlega upp það sem farið var yfir í fyrri tímanum og heldur svo áfram þaðan 

sem frá var horfið. 

Grundvallarreglur Barnasáttmálans: 
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Öll réttindi Barnasáttmálans eru mikilvæg en þó eru fjögur ákvæði hans sem fela í sér 

grundvallarreglur sem eiga alltaf við. Mikilvægt er að hafa þær í huga þegar önnur ákvæði 

sáttmálans eru túlkuð: 

- 2. gr. – Jafnræði – bann við mismunun 

Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, 

tungu, trúar, stjórnmálaskoðana, ættiernis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra 

aðstæðna þeirra eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. 

- 3. gr. Það sem er barninu fyrir bestu skal ávallt ráða mestu 

Allar ákvarðanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. 

Setja á lög og reglur sem tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. 

Aðildarríki eiga að sjá til þess að stofnanir og þjónusta sem annast börn uppfylli reglur sem 

stjórnvöld hafa sett, sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni starfsmanna og 

yfirumsjón.  

- 6. gr. Réttur til lífs og þroska 

Sérhvert barn á meðfæddan rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og 

þroskast. 

- 12. gr. Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 

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. 

Kennari skrifar titil þessara greina upp á töflu. 

Ræðir þýðingu þeirra jafn óðum: 

Jafnræði – bann við mismunun – Farið er sérstaklega yfir þetta í næsta tíma. Þetta ákvæði segir 

að öll börn hafi jöfn réttindi, það skiptir ekki máli hvaðan þau koma, hvernig þau líta út, hvaða 

tungumál þau tala, á hvað þau trúa, hvort þau eru heilbrigð eða veik/fötluð, komi frá ríku 

heimili eða fátæku eða hvað mamma þeirra og pabbi hafa gert eða sagt. Öll börn eru jafn 

mikilvæg. 

Það sem er barninu fyrir bestu skal ávallt ráða mestu – Þegar verið er að taka ákvörðun um 

eitthvað sem snertir barn á alltaf að fara eftir því sem er best fyrir barnið.  
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Réttur til lífs og þroska – Þetta ákvæði segir að aðildarríki lofi að passa upp á að börn fái það 

sem þau þurfa til að lifa og þroskast. Ef að foreldrar geta ekki sinnt hlutverki sínu er það skylda 

stjórnvalda að veita stuðning og aðstoð. 

Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif – Þegar verið er að ákveða eitthvað 

sem varðar börn eiga börn að vera spurð álits þannig að þau fái tækifæri til þess að segja 

skoðun sína. Þannig geta þau haft áhrif á það sem ákveðið er. Það sem skiptir máli í þessu tilliti 

er aldur barnsins og þroski, því eldra sem barnið er, því meiri áhrif á það að hafa. Það sem 

ræður þó ávallt mestu er það sem er barninu fyrir bestu. 

Nemendur klára að vinna verkefni nr. 1  

Umræður: 

Hvaða réttindi þekkja börnin nú þegar? 

- Börnin rétta upp hönd og nefna réttindi sem þau þekkja. 

- Kennari skrifar réttindin sem nefnd eru upp á töflu og hrósar nemendum fyrir að 

kunna ýmislegt.  

- Dæmi um réttindi barna samkvæmt barnasáttmálanum: 

• að fá að ganga í skóla og fá að þroska hæfileika sína 

• að fá hollan mat og hreint vatn 

• að hafa einhvern sem hugsar vel um mann 

• að fá að leika sér og hvíla sig 

• að njóta verndar gegn ofbeldi 

• að fá að fara til læknis ef maður slasast eða veikist 

• að fá tækifæri til þess að segja hvað manni finnst um það sem skiptir mann 

máli 

Hvers vegna er mikilvægt að börn þekki réttindi sín og annarra? 

- Hvað dettur nemendum í hug? 

- Mjög mikilvægt er að börn átti sig á því hve dýrmætt það er að þekkja eigin réttindi 

og annarra. Bæði til að geta passað betur upp á sig sjálf og vita hvar þau standa og 

einnig til að geta hjálpað náunganum og staðið vörð um réttindi annarra. Börn átta 

sig betur á því hversu mikilvægt er að koma vel fram við náungann og saman má setja 

markmið um að útrýma stríðni og einelti. 

Verkefni – forsíða: 

Nemendur útbúa forsíðu fyrir vinnumöppuna sína. Teikna og lita á forsíðuna mynd að eigin 

vali sem tengist réttindum barna.  
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2. hluti 

Jafnrétti 

             1 x 80 mín 

Markmið: 

Að nemendur: 

- geri sér grein fyrir því að við erum öll jafn mikilvæg þó við séum ólík 

- átti sig á gildi jafnréttis 

- skilji hvers vegna bera skuli virðingu fyrir ólíkum skoðunum, siðum og venjum. 

- skilji mikilvægi þess að sýna tillitssemi og virðingu í samskiptum. 

- verði færari í að setja sig í spor annarra jafnaldra 

- átti sig á mikilvægi fjölskyldunnar og fjölbreytni fjölskyldugerða 

Hæfniviðmið aðalnámsskrár: 

- Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu.  

- Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til 

mismunandi trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

- Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við 

aðra.  

- Að nemandi geti tekið þátt í lýðræðislegu samstarfi og samræðu. 

- Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt. 

- Að nemandi geri sér grein fyrir margbreytileika fjölskyldna og margvíslegum 

hlutverkum innan þeirra. 

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu 

og réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum 

samkvæmt alþjóðasáttmálum.  

Gögn sem þarf að hafa tiltæk fyrir tímann: 

- Útprentuð skýringarblöð og verkefni sem fylgja þessum tíma. 

- Rúnar góði, barnabók 

- Fjölnota plast- eða pappamöppu fyrir hvern og einn nemanda sem hann safnar svo í 

öllum verkefnum sínum úr smiðjunni. 

- Blýantar. 
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Kennsluáætlun: 

Fyrsti kaflinn í Rúnari góða lesinn.  

- Umræður í kjölfarið um mismunandi fjölskyldugerðir og mikilvægi fjölbreytileikans 

sbr. vangaveltur bls. 11. 

Kennari skrifar upp á töflu: 

Jafnrétti: Við erum öll jafn mikilvæg. 

- Umræður í kjölfarið um jafnrétti sem kennari stýrir þannig að allir taka þátt.  

- Hvað þýðir það að við séum öll jafn mikilvæg? 

Kennari les 2. gr. Barnasáttmálans fyrir nemendur: 

- 2. gr. Jafnrétti – bann við mismunun 

Öll börn eiga að njóta allra réttinda Barnasáttmálans án tillits til hver þau eru, hvar 

þau búa, hvaða tungumál þau tala, á hvað þau trúa, hvernig þau hugsa og líta út, 

af hvaða kyni þau eru, hvort þau eru fötluð, rík eða fátæk og án tillits til þess hvað 

fjölskylda þeirra gerir eða trúir á. Aldrei skal koma fram við barn af óréttlæti. 

Jafnrétti 

Kennari útskýrir jafnrétti. Hvað er jafnrétti? 

Jafnrétti – Jafn réttur – Jöfn réttindi – Öll börn eru jöfn og hafa jöfn réttindi. Þá er átt við þau 

grundvallarréttindi sem Barnasáttmálinn felur í sér. Það er ekkert sem réttlætir það að bara 

sum börn fái að ganga í skóla, eða bara sum börn fái heilbrigðisþjónustu. Öll þau réttindi sem 

fram koma í Barnasáttmálanum eru réttindi allra barna. Þó að það séu börn í heiminum sem 

búa ekki við það að réttindi þeirra séu virt, þýðir það ekki að það sé í lagi, markmiðið er að 

réttindi allra barna séu virt og unnið er að því að úr þessu verði bætt. UNICEF er dæmi um 

samtök sem vinna að þessu markmiði. 

Það athugast samt sem áður að þó að öll börn eigi sömu réttindi þýðir það ekki endilega að öll 

börn eigi alltaf að fá það sama. Sum börn eiga rétt á sérstakri aðstoð eða þjónustu til þess að 

geta notið réttinda sinna. Þetta getur átt við um fötluð börn eða börn sem þurfa stuðning í 

skólanum. 

Mismunun 

Kennari útskýrir mismunun. Hvað er mismunun? 

Mismunun á sér stað þegar bara sumir fá eitthvað en ekki aðrir eða þá að einn hópurinn fær 

eitthvað sem er gott og annar hópur eitthvað sem er verra. Í 2. gr. Barnasáttmálans segir að 
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réttindum barna megi aldrei mismuna á grundvelli kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúar, stjórnmálaskoðana, ættiernis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra 

eða stöðu eða athafna foreldra þeirra. 

Spjallfélagaæfingar  

Kennari útskýrir spjallfélagaæfingar, en það er umræðuaðferð. Hún virkar þannig að kennari 

hefur nöfn nemenda skrifuð niður á spjöld sem hann setur saman í krukku/poka. Þegar nota á 

spjallfélagaæfingu þá dregur kennari tvo og tvo saman úr pokanum og þá eiga þessir tveir að 

ræða saman. Með þessu móti þurfa allir að æfa sig í að tala við alla.   

Markmið og tilgangur: Að æfa sig í að hlusta á aðra og bera virðingu fyrir skoðunum annarra, 

án þess endilega að vera sammála. Að æfa sig í að mynda sér sínar eigin skoðanir og fá tækifæri 

til að tjá þær.  

Kennari parar saman spjallfélaga í hvert sinn. Spjallfélagaæfingar eru notaðar markvisst í 

smiðjunni. 

Spjallfélagaæfing: 

Kennari dregur saman spjallfélaga.  

Kennari dreifir verkefnablöðum með eftirfarandi spurningum um jafnrétti: 

Spjallfélagaspurningar: 

1. Hvað eigum við öll sameiginlegt?  

2. Hvað getur verið ólíkt með okkur?  

3. Hvers vegna á að virða skoðanir annarra?  

Pörin fá um 10 mínútur til að ræða saman og svara þessum spurningum. Svo bendir kennari 

á einstaka nemendur, reynir að ná að virkja alla og fær að heyra dæmi um svör.  

Svör við spjallfélagaspurningum (fyrir kennara): 

1. Það sem við eigum öll sameiginlegt er að við erum öll manneskjur og höfum öll sömu 

þarfir og því sömu mannréttindin. 

Hér er átt við okkar grunnþarfir sem við eigum öll sameiginlegar en það er inntak 

mannréttinda. Það er ekki bara að fá að borða, eiga heimili, svefn og að ganga í skóla, 

heldur líka að finna að borin sé virðing fyrir okkur og okkar lífi, að fá tækifæri til að tjá 

skoðanir okkar, búa við jafnrétti og finnast við skipta máli. 

2. Í raun og veru getur allt verið ólíkt með okkur – nema það sem kom fram í svarinu við 

spurningu 1. 
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Kennari leggur áherslu á að við eigum ekki að einblína á hvað gerir okkur ólík, heldur 

hvað við eigum sameiginlegt. Leggja verður áherslu á mikilvægi fjölbreytileikans. Það 

hvernig heimurinn væri ef við værum öll nákvæmlega eins? Sem betur fer erum við 

ekki öll eins, því þá væri heimurinn alveg hundleiðinlegur. Við getum öll lært svo margt 

af hvort öðru þegar við höfum mismunandi þekkingu, skoðanir og reynslu að deila. Við 

höfum mismunandi menningu, tungumál og trú, hefðir og venjur og getum öll lært 

hvort af öðru. Mikilvægt er að hafa opinn hug. 

3. Hvers vegna er mikilvægt að kunna að hlusta á aðra og virða skoðanir annarra? Af því 

að eftir því sem við erum almennt betri í samskiptum því friðsælli verður heimurinn. 

Við verðum að vera tilbúin að læra af öðru fólki, sérstaklega þeim sem eru ekki endilega 

alveg eins og maður sjálfur. Ef að maður er fær í að setja sig í spor annarra til að reyna 

að skilja hvers vegna þeim líður einhvern veginn eða hvers vegna þeim finnst eitthvað 

þá er maður nokkuð fær í mannlegum samskiptum. 

Málamiðlun 

Hugtakið málamiðlun útskýrt.  

Málamiðlun er mikilvæg í samskiptum þegar aðilar eru ósammála. Með málamiðlun er komist 

að niðurstöðu sem allir aðilar geta sætt sig við í stað þess að annar ”vinni“ og hinn ”tapi“. 

Gott er að taka dæmi sem nemendur geta tengt við, t.d. hjón sem eru að ákveða hvað á 

að vera í matinn. Konuna langar mikið í kjúklingarétt en maðurinn getur ekki hugsað sér meiri 

kjúkling þar sem hann hefur borðað svo mikið af kjúkling í vinnunni þá vikuna. Ef að konan 

kann ekki að gera málamiðlun og taka þannig tillit til mannsins segist hún bara víst vilja 

kjúkling. Ef hún er flinkari í mannlegum samskiptum og kann að taka tillit til skoðana og 

langana annarra þá er hún tilbúin í málamiðlun. Þá spyr hún manninn hvað hann geti hugsað 

sér – hann hefur e.t.v. hugsað sér eitthvað létt t.d. salat en konan er töluvert svangari en svo 

að það dugi. Þá verður málamiðlunin kannski eitthvað allt annað, t.d. lasagna. Þá eru báðir 

u.þ.b. 75% sáttir í stað þess að annar aðilinn sé 100% sáttur og hinn 100% ósáttur en það er 

ekki góð lausn. Hugsanlega væri mögulegt að finna lausn þar sem báðir væru 100% sáttir, þau 

gætu t.d. útbúið salat og svo kjúkling og túnfisk til hliðar. Svo mætti velja sér hvort maður setti 

út á sitt salat.  

Þetta má svo yfirfæra á stærri mál eins og t.d. stríð. Á vettvangi Sameinuðu þjóðanna fara 

fram sífelldar málamiðlanir milli aðildarríkja um hvernig best sé að leysa alþjóðamál. Eins er 

mikilvægt fyrir nemendur að gera sér grein fyrir því að þau gera flest einhverjar málamiðlanir 

á hverjum degi, t.d. þegar þau ákveða að leika saman eftir skóla og þurfa að ákveða hvað þau 

ætla að gera saman. 

Nemendur vinna verkefni 2.  
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3. hluti 

Fordómar 

2 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- skilji hvað fordómar eru. 

- skilji af hverju fordóma ber að varast. 

- setji fordóma í samhengi við jafnrétti. 

- þjálfist í að setja sig í spor annarra. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi geti nefnt dæmi um gildi jafnréttis og mannréttinda í samfélaginu og rætt 

áhrif staðalímynda. 

- Að nemandi geti borið kennsl á ólíkan bakgrunn fólks og virt frelsi þess til mismunandi 

trúar, lífsgilda, skoðana og lífshátta. 

- Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra. 

Að nemandi geti tjáð þekkingu sína og viðhorf með fjölbreyttum hætti, einn sér og í 

samstarfi við aðra. 

- Að nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

- Að nemandi geti metið og brugðist við ólíkum skoðunum og upplýsingum á 

fordómalausan hátt. 

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

__________________________________________________________________________ 

Fyrri hluti 

Gögn sem þarf: 

- Börn í okkar heimi - Fordómar og þröngsýni eftir Louise Spilsbury og Hanane Kai, 

þýðandi Halla Sverrisdóttir. 

- A4 blað fyrir orðaský. 

- Línustrikað blað fyrir ritunarverkefni. 

- Blýantar. 
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Fordómar  

Hvað eru fordómar? Hvað segja nemendur? Forþekking nemenda könnuð. 

Kennari útskýrir fordóma og hvers vegna þeir eru hættulegir. Það eru fordómar þegar einhver 

dæmir einhvern annan fyrirfram án þess að þekkja hann eða hafa kynnst honum. Gefa dæmi. 

Til dæmis ef að þið vissuð að von væri á afleysingakennara og hann kæmi svo inn í stofuna. 

Hann væri furðulegur í útliti, t.d. með blátt hár, risastór eða rosalega lítill, í óvenjulegum fötum 

eða annað sem ykkur dettur í hug sem gæti gert hann óvenjulegan útlits. Fyrstu viðbrögð hjá 

nemendum gætu verið að hugsa: „Þetta getur ekki verið góður kennari!“ Kennarinn hefði samt 

ekki sagt aukatekið orð ennþá. Þið vissuð ekkert um hann nema hvernig hann lítur út. Þið 

vissuð ekki hvort hann væri vingjarnlegur, góður hlustandi, hugmyndaríkur, skilningsríkur, 

stuðningsríkur o.s.frv. Þið vissuð ekki hvernig mann hann hefði að geyma. Svo myndi hann 

byrja að tala við ykkur og kenna ykkur og þið kæmust e.t.v. að því að hann væri alveg frábær 

manneskja og kennari. Fordómar geta komið í veg fyrir að við kynnumst einhverju eða 

einhverjum og fordómar geta alið af sér hræðslu og sundrungu. Það er vont og ósanngjarnt að 

verða fyrir fordómum því það þýðir að þá er maður dæmdur út frá einhverjum fyrirfram 

ákveðnum hugmyndum sem hafa ekkert með það að gera hvaða manneskju maður hefur að 

geyma. Það sama gæti komið fyrir nemanda sem væri að byrja í nýjum skóla. Það er aldrei í 

lagi að dæma fólk fyrirfram. Skoðum þetta betur. 

Fordómar og þröngsýni 

Við lesum saman bókina Fordómar og þröngsýni úr bókaröðinni Börn í heimi eftir Louise 

Spilsbury og Hanane Kai, gefin út í íslenskri þýðingu Höllu Sverrisdóttur af 

Menntamálastofnun. Lesturinn tekur um 15-20 mínútur en með umræðum tekur hann lengri 

tíma. 

Bókin útskýrir efnið mjög vel. Gott er að taka pásur á milli og gefa rými til umræðna. 

Bókin er til sem hljóðbók: 

https://mms.is/namsefni/fordomar-og-throngsyni-hljodbok 

Einnig eru mjög góðar kennsluleiðbeiningar á sérstökum námsvef sem fylgir: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/kri-kennari 

Samkvæmt leiðbeiningunum er bókinni skipt upp í 14 stutta kafla sem ná yfir 2-3 blaðsíður 

hver. Hver kafli býður svo upp á umræður og eru kennsluleiðbeiningarnar kaflaskiptar og fylgja 

bókinni blaðsíðu fyrir blaðsíðu. 

Aftast í bókinni eru hugatakaskýringar og atriðisorðaskrá. 

https://mms.is/namsefni/fordomar-og-throngsyni-hljodbok
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/kri-kennari


 

53 

Fleiri hugmyndir að umræðupunktum er að finna í kaflanum Áður en lestur hefst í 

kennsluleiðbeiningunum: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/aur-en-lestur-hefst 

Orðaský 

Mjög gott er að gera orðaský upp á töflu í samvinnu við nemendur líkt og mælt er með í 

kennsluleiðbeiningunum fyrir Fordómar og þröngsýni. Nemendur skrifa sitt orðaský á autt blað 

og setja í möppuna sína. 

Til að gefa kennara hugmynd er eftirfarandi orðaský fengið að láni héðan: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/aur-en-lestur-hefst 

 

Lög og textar um fordóma 

Kennari bendir á að líkt og ástin er oft yrkisefni listamanna þá eru fordómar það líka. Hvort 

tveggja vekur upp miklar tilfinningar hjá fólki en fordómar eru óréttlátir og óréttlæti vekur 

oftar en ekki upp reiði og baráttuhug fólks sem er fært um að setja sig í spor þeirra sem fyrir 

fordómunum verða. 

Dæmi um lög þar sem textinn fjallar um fordóma eru: 

- Enga fordóma eftir Pollapönk: https://www.youtube.com/watch?v=C-FIt9qJ7mE 

- Ég er eins og ég er eftir Veturliða Guðnason (í flutningi Páls Óskars): 

https://www.youtube.com/watch?v=gpjBunTaAyE 

- Same Love eftir Macklemore: https://www.youtube.com/watch?v=hlVBg7_08n0 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/aur-en-lestur-hefst
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/fordomar-og-rongsyni/aur-en-lestur-hefst
https://www.youtube.com/watch?v=C-FIt9qJ7mE
https://www.youtube.com/watch?v=gpjBunTaAyE
https://www.youtube.com/watch?v=hlVBg7_08n0
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- Colors of the Wind úr kvikmyndinni Pocahontas: 

https://www.youtube.com/watch?v=O9MvdMqKvpU 

- Imagine eftir John Lennon: https://www.youtube.com/watch?v=L6svOHFSAH8 

Kennari spilar 2-3 lög og veltir textunum fyrir sér ásamt nemendum. Kynnir svo fyrir þeim 

ritunarverkefni. 

Ritunarverkefni 

Nemendur skrifa ritunarverkefni þar sem fordómar eru viðfangsefnið. Nemendur velja sér 

ritunarform en dæmi um textaform sem geta átt við eru: 

- Ljóð 

- Rapptexti 

- Frétt 

- Smásaga 

__________________________________________________________________________ 

Seinni hluti 

Gögn sem þarf: 

- Emmanuel‘s Dream, the True Story of Emmanuel Ofosu Yeboah  eftir Laurie Ann 

Thompson og Sean Qualls. 

- Línustrikað blað fyrir ritunarverkefni. 

- Blýantar. 

Kennsluáætlun 

Kennari rifjar upp það sem farið var yfir í síðasta tíma. 

Einn af þeim hópum sem oft verður fyrir fordómum eru einstaklingar sem glíma við fötlun af 

einhverju tagi. Þó að einstaklingur glími við fötlun þýðir það ekki að hann geti ekki lagt sitt af 

mörkum til samfélagsins. Fötluð börn hafa sömu þarfir og langanir og önnur börn, um að fá að 

vera með og leggja sitt af mörkum. Fordóma ber að varast í þessum tilvikum sem öðrum. Oft 

má læra margt af fötluðum og þeir sem þurfa að glíma við hindranir geta oft verið fyrirmyndir 

annarra þegar kemur að dugnaði, glaðlyndi og þolinmæði. 

Fötluð börn eiga rétt á sérstakri aðstoð. Í því felst ekki mismunun, heldur þvert á móti. Í því 

felst jafnrétti. Þessi sérstaka aðstoð miðar að því að tryggja það að þeir einstaklingar sem hana 

þurfa geti nýtt sér réttindi sín og að borin sé virðing fyrir þeim, þeir geti betur bjargað sér sjálfir 

og verið virkir þátttakendur í samfélaginu.  

https://www.youtube.com/watch?v=O9MvdMqKvpU
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Þessi sérstaka aðstoð getur verið í margs konar formi, sumir þurfa sérstaka aðstoð í skólanum, 

sumar þurfa sérstök hjálpartæki, sumir þurfa sérstaka þjálfun eða endurhæfingu, sumir þurfa 

aðgang að sérstakri tónstundaiðju o.s.frv. 

Fötluð börn 

Kennari les upp 23. gr. Barnasáttmálans um fötluð börn: 

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, heilbrigðisþjónustu, endurhæfingu, 

starfsundirbúningi og tómstundaiðju. 

Emmanuel Ofosu Yeboah 

Emmanuel Ofosu Yeboah er íþróttamaður og 

aðgerðarsinni frá Ghana. Hann fæddist árið 1977 

en þá kom í ljós að annar fótleggur hans var mjög 

vanskapaður. Í Ghana, Vestur Afríku, var það lengi 

þannig að ef að barn fæddist fatlað var líklegt að 

það yrði yfirgefið eða illa sinnt. Líklega fengi það 

enga menntun og myndi þannig líklega enda sem 

betlari á götunni. Talið var að barnið væri bölvað. 

Emmanuel barðist gegn þessum hræðilegu 

fordómum gegn fötluðum með hetjulegum hætti 

en hann hjólaði með öðrum fæti 650 km þvert yfir 

Ghana. Hann berst enn þann daginn í dag fyrir 

réttindum fatlaðra. Við kynnumst sögu hans í 

þessari bók. 

Kennari les bókina ,,Emmanuel‘s Dream‘‘  fyrir börnin. Bókin er á ensku en kennari þýðir 

jafnóðum. 

Eftir að búið er að lesa bókina er horft á eftirfarandi myndband um hann: 

- https://www.youtube.com/watch?v=BHUDh82sZYs 

Búin var til heimildamynd um Emmanuel en hún heitir Emmanuel‘s gift og kom út árið 2005. 

Oprah Winfrey talsetur myndina. Sjá hér: https://www.imdb.com/title/tt0447016/ 

Sjá stiklu hér: 

https://www.amazon.com/Emmanuels-Gift-Narrated-Oprah-Winfrey/dp/B001AEO0RY 

https://www.youtube.com/watch?v=BHUDh82sZYs
https://www.imdb.com/title/tt0447016/
https://www.amazon.com/Emmanuels-Gift-Narrated-Oprah-Winfrey/dp/B001AEO0RY
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Hægt er að kaupa myndina hér: 

https://www.amazon.com/Emmanuels-Gift-Narrated-Oprah-Winfrey/dp/B001AEO0RY 

Umræður 

Hvað getur Emmanuel kennt okkur? 

Ritunarverkefni 

Nemendur halda áfram með ritunarverkefnið sem kynnt var í síðasta tíma. 

Ef tími gefst til, myndskreyta nemendur verkefnið með mynd sem tengist Emmanuel.  

https://www.amazon.com/Emmanuels-Gift-Narrated-Oprah-Winfrey/dp/B001AEO0RY
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4. hluti 

Máttur menntunar 

1 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- geri sér grein fyrir rétti allra til menntunar og hvers vegna menntun er mikilvæg. 

- geri sér grein fyrir því að hver og einn getur haft áhrif. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi skilji mikilvægi menntunar. 

- Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

Gögn sem þarf: 

- Rúnar góði, barnabók.  

- Malala‘s Magic Pencil, barnabók. 

- Útprentuð verkefnablöð – Spjallfélagaæfing 2. 

- Blýantar. 

Í dag ætlum við að velta fyrir okkur hvers virði það er að fá að ganga í skóla og fá góða 

menntun. Við ætlum að velta því fyrir okkur hvaða mátt menntun gefur okkur. Byrjum á því 

að lesa um skóladaginn hans Rúnars. 

Annar kafli í Rúnari góða lesinn. 

- Á bls. 17 má svo finna hugleiðingar sem tengjast menntun 

- Hvernig væri heimurinn ef enginn hefði gengið í skóla? 

- Ganga öll börn í skóla? 

- Hvaða afleiðingar getur það haft ef að barn fær ekki tækifæri til að öðlast 

menntun? 

Kennari stýrir umræðum með þessar spurningar í huga.  

Kennari bendir á 28. og 29. gr. Barnasáttmálans: 

28. grein – Menntun 

Börn eiga rétt á grunnmenntun án endurgjalds og skulu eiga kost á 

framhaldsmenntun og upplýsingum og ráðgjöf um nám og störf. Aðildarríkjum ber 
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að koma á skólaskyldu, gera ráðstafanir sem stuðla að reglulegri skólasókn og 

reyna að draga úr brottfalli nemenda. Agi í skólum skal samrýmast mannlegri reisn 

barnsins og vera í samræmi við sáttmála þennan. 

29. grein – Markmið menntunar 

Menntun á að gefa börnum tækifæri til að þroskast á eigin forsendum, rækta 

hæfileika sína og undirbúa þau til að lifa ábyrgu lífi í frjálsu þjóðfélagi í anda 

skilnings, friðar, umburðarlyndis, jafnréttis kynjanna og vináttu allra þjóða og 

þjóðernishópa. Stuðla ber að virðingu fyrir mannréttindum, mismunandi 

menningarlegri arfleifð, tungu og gildismati, öðru fólki og náttúrulegu umhverfi 

mannsins. 

Kennari dregur svo í spjallfélagapör. 

Nemendur vinna spjallfélagaverkefni 2.  

Nemendur fá um 10 mínútur til að ræða saman og skrifa stikkorð á verkefnablaðið. Kennari 

gengur á milli og gengur úr skugga um að allir taki virkan þátt. 

Spurningarnar sem pörin ræða sín á milli eru: 

1. Hvernig væri heimurinn ef enginn hefði gengið í skóla?  

2. Ef að þú fengir ekki að fara meira í skóla frá og með morgundeginum, hvernig myndi 

þér líða? Hvers myndir þú sakna úr skólanum? 

3. Hvaða færni öðlumst við í skólanum? 

4. Hvaða máttur fylgir menntun? 

Næst er farið saman yfir svörin, nemendur eru beðnir um að deila svörum sínum og hópurinn 

ræðir niðurstöður. 

Gott er fyrir kennara að hafa í huga og benda á þegar farið er yfir svörin: 

1. Hvernig væri heimurinn ef enginn hefði gengið í skóla? 

Við getum ekki vitað svarið við þessari spurningu – en við getum t.d. velt því fyrir okkur 

hve langt við værum komin í tækni og vísindum, læknisfræði og borgarskipulagi. Væru 

til bílar, rafmagn og símar? Væru til lyf við sjúkdómum og sjúkrahús með tækjum og 

tólum sem þarf til að hjúkra fólki? Væru til eins margar góðar bækur? Hvernig væru 

tungumálin? Myndu Íslendingar skiptast upp í marga hópa sem hver talaði sína 

útgáfuna af gömlu íslenskunni? Hvernig væri sambandið við útlönd? Myndum við 

þekkja framandi menningu? Væru til flugvélar? Væri sjónvarpið til og leikjatölvur? 

Svona má halda áfram. 
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2. Hvernig myndi þér líða ef þú fengir ekki að fara meira í skóla og hvers myndir þú sakna? 

Myndir þú vera sátt/ur með þetta ef að þetta væri varanlegt? Eða værirðu bara sátt/ur 

í stuttan tíma fyrst á eftir? Hefðir þú tækifæri til að hitta jafn mikið af krökkum jafn 

reglulega? Gæti verið að þú þyrftir þá að vinna? Hvernig finndist þér það? Myndir þú 

sakna þess að læra stærðfræði, íslenska málfræði, myndmennt eða þess að læra nýtt 

tungumál? 

 

3. Hvaða færni öðlumst við í skólanum? Í skólanum lærum við að lesa, reikna, skrifa, við 

lærum erlend tungumál, heimilisfræði, sögu og landafræði og við lærum um 

mismunandi menningu og trúarbrögð þannig að við skiljum heiminn betur. Við lærum 

líka um réttindi barna og mikilvægi þess að koma vel fram við hvort annað.  

 

4. Mátturinn sem menntun gefur okkur er fólgin í auknum tækifærum í framtíðinni, 

auknu starfsöryggi og öruggari framtíð. Það mikilvægasta sem menntun gefur okkur er 

frelsið til að velja hvað við viljum gera í framtíðinni. Það er mismunandi hvort að fólk 

kýs að ná sér í háskólamenntun eða ekki en það sem skiptir máli er að fólk fái tækifæri 

til að velja sjálft hvað það vill gera. Það mikilvægasta er að allir fái jöfn tækifæri til þess 

að mennta sig. Það verði enginn eftir sem hefur ekkert val í lífinu þar sem hann fékk 

aldrei tækifæri til að mennta sig. 

Hvaða mátt veitir það okkur að læra vel að lesa? Ef að við lærum vel að lesa getum við 

notið bókmennta, lesið fréttir, lesið matseðla, lesið texta á erlendum kvikmyndum 

o.s.frv. En að læra vel að reikna? Það er mikilvægt til að geta rekið heimili og passað að 

launin dugi fyrir mat og útgjöldum, það er mikilvægt fyrir flest störf að geta reiknað 

o.s.frv. Svona má fara yfir hvað hver færni (lestur, skrift, stærðfræði, málfræði, 

heimilisfræði, erlend tungumál o.s.frv.) gefur okkur. 

Hvað segir þetta okkur?  

Þetta segir okkur hve mikilvægt það er að við förum vel með þau góðu tækifæri sem okkur eru 

gefin hér á Íslandi, berum virðingu fyrir þeim og leggjum okkur fram.  

Menntun er undirstaða jafnréttis, ef að allir fá tækifæri til að mennta sig eru meiri líkur á 

jafnrétti. Við skoðum þetta betur þegar við fræðumst um Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna 

síðar í smiðjunni. 

Því miður er það svo að mörg börn í heiminum fá ekki tækifæri til menntunar. Það er ekki í lagi 

og samræmist ekki Barnasáttmálanum og eru ýmis samtök að vinna að því að bæta þar úr, 

m.a. UNICEF. 
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Malala‘s Magic Pencil 

Kennari les bókina Malala‘s Magic Pencil. (Kennari 

þýðir jafnóðum) 

Eftir lesturinn segir kennari nánar frá sögu Malölu: 

Malala og saga hennar kynnt. Malala Yousafzai fæddist 

árið 1997 í Pakistan. Pabbi hennar var kennari og Malala 

elskaði að læra. Þegar hún var um 11 ára gömul komust 

Talibanar til valda en þeir settu ný lög í landinu sem 

bönnuðu stelpum að að ganga í skóla. Þetta voru lög sem 

standast ekki mannréttindasáttmála en þessu náðu þeir fram með ógnarstjórn. Malala gat ekki 

við þetta unað. Hún mótmælti þessu með hjálp föður síns. Þau héldu leynilegar kennslustundir 

og Malala hélt úti bloggi með lýsingum á reynslu sinni. Hún barðist fyrir menntun fyrir alla. 

Smám saman vakti bloggið hennar heimsathygli og hún var orðin sérstakur fréttaritari fyrir 

BBC þegar hún var einungis 11 ára gömul.  Þetta líkaði Talibönum ekki þar sem þetta ógnaði 

heljarstjórn þeirra. Það endaði með því að þeir leituðu hana uppi og skutu hana í höfuðið í 

skólarútu á leið heim úr skólanum. Fyrir kraftaverk lifði Malala af. Bati Malölu var upphafið á 

ótrúlegu ferðalagi frá afskekktu svæði í Pakistan til salarkynna Sameinuðu þjóðanna í New 

York. Hún varð fljótt táknmynd friðsamlegra mótmæla um allan heim. 16 ára talaði hún frammi 

fyrir allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna og 17 ára varð hún yngst allra til að hljóta 

friðarverðlaun Nóbels. Enn þann daginn í dag berst hún fyrir menntun fyrir alla og er hún 

meðal frægustu mannréttindafrömuða heimsins. Malala kennir okkur að rödd einnar 

manneskju, rödd eins barns, geti breytt heiminum. 

Myndbönd af Malölu:  

Saga Malölu:  

https://www.youtube.com/watch?v=AgjN0h-N7WM 

ATH – Mikilvægt er að spóla yfir frá min 3:30 til 4:24 

Malala: Ræðan fyrir Allsherjarþingi SÞ 2013 

https://www.youtube.com/watch?v=5SClmL43dTo 

Áherslur úr ræðu Malölu frammi fyrir Allsherjarþinginu: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZGisUOhFKNU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AgjN0h-N7WM
https://www.youtube.com/watch?v=5SClmL43dTo
https://www.youtube.com/watch?v=ZGisUOhFKNU
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Ítarefni: 

Fyrir áhugasama eldri nemendur má mæla með bókinni Ég er Malala sem kom út í íslenskri 

þýðingu árið 2017. 

https://www.salka.is/products/eg-er-malala 

  

https://www.salka.is/products/eg-er-malala
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5. hluti 

Áhrifin mín? Hvernig manneskja vil ég vera? 

1 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- geri sér grein fyrir því að orð og athafnir hafa afleiðingar. 

- geri sér grein fyrir rétti sínum til verndar. 

- geri sér grein fyrir mætti sínum til að hjálpa öðrum. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við 

aðra. 

- Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

Gögn sem til þarf: 

- Rúnar góði, barnabók  

- Útprentaður skýringartexti um ofbeldi. 

- Útprentað verkefnablað – Áhrifin mín 

- Blýantar og litir. 

Kennsluáætlun 

Kennari les 3. kafla í Rúnari góða. 

Umræður sbr. bls. 25 í bókinni.  

Kennari kynnir 19. gr. Barnasáttmálans: 

19. grein – Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu 

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. 
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Kennari útskýrir - Hvað er ofbeldi? 

Hefð er fyrir því að flokka ofbeldi í þrjár tegundir, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, og 

kynferðislegt ofbeldi auk þess sem vanræksla flokkast hér með. Barnaréttarnefnd Sameinuðu 

þjóðanna, sem gefur út leiðbeiningar um hvernig skilja má sáttmálann, leggur áherslu á að 

hugtakið ofbeldi í 19. gr. standi í raun fyrir alla illa meðferð sem barn getur orðið fyrir, hvort 

sem það er líkamlegt eða andlegt og hvort sem því er beitt með vilja eða ómeðvitað. Þá hefur 

nefndin tekið það skýrt fram að þetta þýði að ekkert ofbeldi gegn börnum er réttlætanlegt og 

að koma megi í veg fyrir allt ofbeldi. Þannig á ekkert ofbeldi gegn börnum að líðast. (Hanna 

Borg Jónsdóttir, 2011, bls. 35) 

Kennari útskýrir að ofbeldi getur haft 4 birtingarmyndir: 

Líkamlegt ofbeldi: 

Kennari spyr nemendur – hafið þið hugmynd um hvað það er? Nemendur koma þá yfirleitt 

með margar skýringar – sparka í einhvern, slá, hrinda, meiða, klípa, kýla o.s.frv. Um líkamlegt 

ofbeldi er að ræða þegar einstaklingur er meiddur viljandi. 

Andlegt ofbeldi 

Kennari spyr nemendur – hafið þið hugmynd um hvað það er? Stríða, skilja útundan, hunsa, 

segja ljót orð. Kennari bendir á að orðin geta sært rétt eins og spark. Rafrænt ofbeldi fellur hér 

undir, en það sem maður skrifar á netið hverfur aldrei og því þarf maður ávallt að vanda orð 

sín. 

Kynferðislegt ofbeldi 

Það telst kynferðislegt ofbeldi gegn barni ef að einhver segir eitthvað kynferðislegt við barn, 

sýnir kynferðislegar myndir eða leyfir barni ekki að hafa sína einkastaði í friði. Kynferðislegt 

ofbeldi er mjög alvarlegt og má aldrei vera leyndarmál. Kynferðislegt ofbeldi er aldrei barni að 

kenna. 

Vanræksla 

Um vanrækslu er að ræða þegar þörfum barns er ekki sinnt þannig að það getur skaðað barnið. 

Þá er ekki um að ræða eitt atvik heldur viðvarandi ástand. Þetta getur átt við þegar barni er 

ítrekað ekki gefið að borða, það er ekki hugsað um að það sé nægilega vel klætt, það er ekki 

hugsað um hreinlæti barnsins, það fær ekki stuðning þegar kemur að skólagöngu, það er ekki 

talað við barnið né hlustað á það eða það fær ekki umhyggju og ást. 
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Það er líka ofbeldi að búa á heimili þar sem barn verður vitni að ofbeldi. Það er ekki í lagi og 

barn á þá rétt á að fá hjálp og vernd. 

Það er því stranglega bannað og á aldrei að líðast að fullorðnir beiti börn ofbeldi og börn sem 

verða fyrir því eiga rétt á stuðningi og hjálp. Þá er mikilvægt að segja einhverjum fullorðnum 

sem þau treysta frá, t.d. kennara. Börn geta líka hringt sjálf eftir hjálp ef þau hafa engan í 

kringum sig sem þau treysta, í síma 112, og skiptir þá ekki máli um hvaða tegund ofbeldis er 

að ræða. Einnig geta þau hringt í barnasíma umboðsmanns barna en hann er 800-5999. Þá er 

öllum fullorðnum skylt að tilkynna til barnaverndar ef þau grunar ofbeldi gegn barni. 

Börn mega heldur ekki beita önnur börn ofbeldi og það er mikilvægt að börn skilji að þegar 

þau velja að stríða öðrum börnum eða koma illa fram við þau eru þau í raun að beita ofbeldi. 

Einelti er t.d. alvarlegt ofbeldi þar sem þolandi verður oft fyrir bæði líkamlegu og andlegu 

ofbeldi. Það borgar sig alltaf margfalt að koma vel fram við alla.  

Gott er að benda á að börn hafa tækifæri til þess að senda spurningar sem varða réttindi barna 

nafnlaust til umboðsmanns barna. Slóðina er að finna hér: https://www.barn.is/born-og-

unglingar/spurt-og-svarad/senda-spurningu. Þá er ýmis góð svör að finna við spurningum sem 

aðrir hafa spurt hér: https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/ 

Umræður: 

Hvað get ég gert þegar ég sé eða mig grunar að einhver, hvort sem er barn eða fullorðinn, er 

vondur við einhvern annan?  

En þegar einhver er vondur við mig, hvort sem er barn eða fullorðinn?  

Hvernig ætli barni sem beitir ofbeldi líði sjálfu?  

Kennari kynnir og dreifir verkefni - Áhrifin okkar  

Umræður:  

Hvernig manneskjur hafa góð áhrif á annað fólk?  

Kennari skrifar upp á töflu fullt af orðum sem hann og nemendur láta sér detta í hug saman 

sem eiga við. Dæmi: Jákvæðar manneskjur, hugmyndaríkar, manneskja sem hugsar í lausnum, 

er sjálfstæð, góð, huggar, styður, hvetur, skilur ekki út undan, hrósar, er góður vinur, brosmild, 

tekur tillit, ber virðingu fyrir réttindum annarra, er bjartsýn og glaðlynd… o.s.frv. 

Hvernig manneskjur hafa slæm áhrif á fólkið í kringum sig? 

Kennari skrifar upp á töflu fullt af orðum sem hann og nemendur láta sér detta í hug saman 

sem eiga við. Dæmi: Neikvæðar manneskjur, sem koma illa fram við aðra og bera ekki virðingu 

https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/senda-spurningu
https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/senda-spurningu
https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/
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fyrir réttindum annarra. Þeir sem hlusta ekki á aðra, skilja út undan, stríða, gera lítið úr. Þeir 

sem eru alltaf að kvarta en koma ekki með hugmyndir að neinum lausnum, þeir sem eru alltaf 

svartsýnir og fýldir. 

Nemendur vinna verkefnið Áhrifin mín – Hvernig manneskja vil ég vera?  
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6. hluti 

Fyrirmyndir 

1 x 80 mín 

 

Markmið: 

- Að nemandi geri sér grein fyrir þeim áhrifum sem baráttufólk fyrir mannréttindum 

hefur haft og hve margar hindranir það hefur þurft að yfirstíga. Skilji mikilvægi þess 

að gefast ekki upp í baráttu fyrir réttlátum heimi. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

- Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum samkvæmt 

alþjóðasáttmálum. 

Gögn sem til þarf: 

- Útprentuð blöð fyrir ritunarverkefni. 

- Blýantar og litir. 

Kennsluáætlun 

Fyrirmyndir: 

Hverjir eru góðar fyrirmyndir? Kennari talar um hvað einkenni jákvæðar fyrirmyndir. Fólk sem 

hefur góð áhrif á annað fólk, líkt og við töluðum um í síðasta tíma, eru góðar fyrirmyndir. 

Fyrirmynd getur verið hver sem er, fyrirmynd þarf ekki að vera frægur einstaklingur. Oft má 

finna góðar fyrirmyndir í nánum ættingjum eða vinum. Góðar fyrirmyndir bera virðingu fyrir 

réttindum annarra og koma vel fram við náungann. Fyrirmyndir hafa tileinkað sér gildi sem 

öðrum finnast eftirsóknarverð. Góðar fyrirmyndir hvetja aðra beint eða óbeint til góðra verka 

og veita öðrum innblástur, oft óafvitandi.  

Kennari tekur dæmi um góða fyrirmynd: 

Vigdís Finnbogadóttir 

Vigdís Finnbogadóttir var fyrsti kvenkyns forsetinn í heiminum. Hún var kosin árið 1980 og var 

forseti Íslands í 16 ár. Hún var einstæð móðir en hún var fyrst Íslendinga til að ættleiða barn 
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sem einheypur einstaklingur. Vigdís vakti heimsathygli sem fyrsti kvenkyns forsetinn og var 

boðið út um allan heim. Vigdís hafði gríðarlega mikil og góð áhrif á meirihluta Íslendinga. Hún 

koma alltaf fram við alla af virðingu, hafði jafnrétti að leiðarljósi og hafði sérstaklega hlýlegt 

viðmót og hefur enn. Hún komst yfir merkilegar hindranir og hafði velgengni hennar mikil áhrif 

á jafnréttisbaráttu kvenna. Þá er hún sérstakur verndari íslenskrar tungu og til fyrirmyndar 

þegar kemur að fallegri málnotkun og virðingu fyrir tungumálum. Hún er mikilvæg fyrirmynd 

og stolt okkar Íslendinga. Hún hafði án efa mikið um það að segja að Ísland er eitt af þeim 

löndum í heiminum þar sem jafnrétti milli  karla og kvenna er hvað næst því að nást. 

Vigdís Finnbogadóttir – stutt æviágrip og video.  

https://www.youtube.com/watch?v=vMA99vcVYPE 

Umræða um góðar fyrirmyndir:  

Detta nemendum í hug opinberar persónur sem eru góðar fyrirmyndir? Best er að fá sem 

flestar hugmyndir frá nemendum og skrá þær upp á töflu. Spyrja svo alltaf; af hverju er þetta 

góð fyrirmynd? Góðar fyrirmyndir geta líka verið manneskjur í okkar nærumhverfi sem að hafa 

góð áhrif á okkur, t.d. foreldrar, ömmur, afar, systkini, frænkur, kennarar, þjálfarar, vinir og 

bekkjarfélagar.  

Benda má á fyrirmyndir sem við höfum lært um – t.d. Emmanuel og Malölu. 

Fleiri hugmyndir: 

- Barrack og Michelle Obama 

- Móðir Theresa 

- Guðni Th. Jóhannesson 

- Jón Jónsson 

- Gylfi Sigurðsson 

Nemendur vinna ritunarverkefni:  

Veljið fyrirmynd að eigin vali og skrifið u.þ.b. eina síðu um það hvers vegna viðkomandi er góð 

fyrirmynd. Fyrirmyndin má bæði vera þekkt eða óþekkt. Textinn á að vera samfelldur og 

vandaður. Ef tími gefst má myndskreyta verkefnið. 

Spurningar sem hafa þarf í huga: 

- Af hverju er þessi manneskja góð fyrirmynd? 

- Hvaða áhrif hefur hún haft á þig? 

- Hvað finnst ykkur áhugaverðast við sögu viðkomandi? Hefur þessi manneskja þurft að 

yfirstíga einhverjar hindranir? 

https://www.youtube.com/watch?v=vMA99vcVYPE
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7. hluti 

Réttindi og þarfir ungbarna – rýnt í Barnasáttmálann 

1 x 80 mín 

Markmið: 

Að nemendur: 

- kynnist Barnasáttmálanum með því að nota hann til að leysa verkefni. 

- geri sér grein fyrir þörf sinni fyrir næringu, hvíld, hreyfingu og hreinlæti. 

- að nemendur skilji hvað felst í meginreglunni það sem er börnum fyrir bestu skal ávallt 

ráða mestu. 

- geri sér grein fyrir því að 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. 

- skilji með hvaða réttindi öll börn fæðast. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi skilji mikilvægi heilbrigðra og hollra lífshátta.  

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum 

samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

Gögn sem þarf: 

- Rúnar góði, barnabók  

- A4 autt blað fyrir nemendur. 

- Útprentað verkefnablað. 

- Blýanta og liti. 

Kennsluáætlun 

Kennari les 4. kafla í Rúnari góða. 

24. gr. sáttmálans er kynnt nemendum: 

24. grein – Heilsuvernd 

Börn eiga rétt á að njóta besta mögulegs heilsufars sem hægt er að tryggja, s.s. 

með lækinsaðstoð og heilbrigðisþjónustu. Aðildarríki skulu gera ráðstafanir til að 

draga úr barnadauða, berjast gegn sjúkdómum og vannæringu, stuðla að fræðslu 

um heilbrigt líferni og reyna að ryðja úr vegi hefðum sem eru skaðlegar heilsu 

barna. Barnshafandi konur og mæður ungbarna eiga rétt á heilsugæslu. 
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Hvað felst í heilsuvernd fyrir börn? Öll börn eiga rétt á að komast til læknis þegar þau eru veik 

eða lenda í slysi og þau eiga rétt á því að fá þau lyf sem þau þurfa. Þá þarf að vernda börn með 

því að fræða foreldra um hvað það er sem börn þurfa til þess að foreldrarnir séu í stakk búnir 

að hlúa að heilbrigði barnsins. Þetta getur verið fræðsla um hollt mataræði og svefnþarfir 

barnsins auk þess sem tryggja þarf barni þær bólusetningar sem það á rétt á. Þetta er tryggt 

með sérstakri mæðravernd fyrir barnshafandi konur og ungbarnavernd fyrir ungbörn þar sem 

börnin eru vigtuð, mæld og bólusett.  

Kennari les 5. kafla í Rúnari góða  

Kennari fer svo yfir þarfir ungbarna með nemendum. 

Hvað þurfa börn? 

Kennari rissar mynd upp á töflu af litlu ungabarni og í samvinnu við nemendur umkringir hann 

myndina orðum sem innihalda þarfir ungbarna: 

- Næringu 

- Svefn 

- Ást og umhyggju 

- Öruggt heimili 

- Föt 

- Nafn og ríkisfang 

- Hreinlæti 

- Vernd 

- Athygli 

- Hreyfingu 

- Uppeldi  

- Heilsuvernd 

 

Kennari heldur áfram: 

Hver ber ábyrgð á að barn fái allt þetta? Hver á að kenna börnum hvað er rétt og hvað er 

rangt? Foreldrar hvers barns þurfa að passa upp á allt þetta og ef að þau geta það ekki þarf 

ríkið að skipta sér af og styðja foreldrana þannig að þeir geti annast barnið. Ef að það nægir 

ekki þá þarf stundum að finna börnum annað heimili þar sem aðrir aðilar annast barnið og 

veita því allt þetta. Ríkið þarf svo að hafa tiltæka heilsuvernd, barnavernd og þjóðskrá sem 

passar upp á skráningu barns. 

Hvað þýðir það að foreldrar eiga að hugsa mest um hvað er best fyrir barnið? Foreldrar og 

aðrir umönnunaraðilar þurfa alltaf að passa uppá að það sem er best fyrir barnið ráði mestu. 

Mynd eftir Heiðdís Helgadóttir úr Rúnari góða 
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Þetta á ekki bara við um kornabörn heldur öll börn yngri en 18 ára. Börn hafa rétt á að segja 

sínar skoðanir á málum sem tengjast þeim og það getur haft áhrif á ákvörðunina, allt eftir aldri 

og þroska barnsins. 

Nemendur vinna verkefni – Hvaða greinar Barnasáttmálans eru sérstaklega mikilvægar fyrir 

nýfædd börn?  

Nemendur taka upp afrit sitt af Barnasáttmálanum sem geymt er í verkefnamöppunni þeirra. 

Þeir þurfa hann til þess að leysa verkefnið. 

Kennari útskýrir að allar greinar Barnasáttmálans séu mikilvægar fyrir börn og því gott að 

kynna sér þær allar. Í þessu verkefni er ætlunin að skoða hverjar eru sérstaklega mikilvægar 

fyrir nýfædd börn. T.d. getur nýfætt barn ekki gengið í skóla og því eru 28. og 29. gr ekki mjög 

mikillvægar ennþá. Sama má t.d. segja um félagafrelsi. Þá má velta fyrir sér 12. gr., en nýfædd 

börn geta ekki talað en þau geta hins vegar tjáð sig með gráti og hljóðum og á það ber að 

hlusta og þannig hafa þau áhrif á þá umönnun sem þau fá. Svona má fara í gegnum sáttmálann 

og velta fyrir sér mikilvægi hvers ákvæðis fyrir hvítvoðung. Þetta gerum við til þess að kynnast 

sáttmálanum betur og nota hann. Þá er markmiðið einnig að nemendur kynnist skyldum 

foreldra og aðildarríkja. 

Meðfram því sem að nemendur lesa sáttmálann og velta hverri og einni grein fyrir sér skrifa 

þeir mikilvægustu greinarnar að þeirra mati niður á verkefnablað sem fylgir og setja í möppu. 

Verkefni: Hvaða greinar eru sérstaklega mikilvægar fyrir nýfædd börn? 

Svarlykill: Þessar greinar verða að vera: 

 2. gr. - Jafnræði – bann við mismunun 

 3. gr. - Það sem er barninu fyrir bestu 

 5. gr. - Ábyrgð foreldra 

 6. gr. - Réttur til lífs og þroska 

 7. gr. - Réttur til nafns og ríkisfangs 

 8. gr. - Réttur til að halda persónulegum auðkennum 

 9. gr. - Aðskilnaður frá foreldrum 

 18. gr. – Uppeldi og þroski 

 19. gr. – Vernd gegn ofbeldi og vanræsklu 

 20. gr. – Umönnun utan fjölskyldu 

 24. gr. – Heilsuvernd barna 

 27. gr. – Lífsskilyrði 

 31. gr. – Hvíld og tómstundir 
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Greinar sem einnig geta átt við: 

 4. gr. – Ábyrgð ríkja 

 10. gr. - Endurfundir fjölskyldu 

 11. gr. - Vernd gegn brottnámi 

 12. gr. - Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif (lítil börn tjá sig þó 

þau kunni ekki að tala, með því að gráta t.d.) 

 16. gr. - Friðhelgi fjölskyldu og einkalífs 

 21. gr. - Ættleiðing 

 22. gr. - Flóttafólk 

 23. gr. - Fötluð börn 

 26. gr. - Félagsleg aðstoð 

Verkefni 2:  

Teikning. Nemandi teiknar lítið barn líkt og kennari gerði á töfluna og skrifað orðin sem eru á 

töflunni í kringum teikninguna. Nemandi litar myndina.  
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8. hluti 

Réttindabærinn 

1-2 x 80 mín 

 

 

 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- geti sett réttindi sín í samhengi við umhverfi sitt og daglegt líf. 

- geti sett hlutverk ýmissa stofnana í samhengi við réttindi sín. 
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Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í 

samfélaginu, réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á 

réttindum sínum samkvæmt alþjóðasáttmálum. 

Gögn sem til þarf: 

- Brúnn vinnupappír  

- A4 hvít blöð 

- Lituð blöð í ýmsum litum 

- Gult og svart karton 

- Límstifti, skæri, blýantar og litir 

- Eintak af Barnasáttmálanum fyrir hvern nemanda 

Réttindabærinn er verklegt verkefni sem getur tekið eina til tvær 80 mínútna kennslustundir, 

allt fer það eftir því hversu margir nemendurnir eru og hversu stórt verkefni kennari ákveður 

að gera. 

Kennsluáætlun: 

Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum. Verkefnið snýst um að velta fyrir sér hvaða stofnanir 

og staðir hafa einhverskonar hlutverki að gegna þegar kemur að réttindum barna. Kennari og 

nemendur láta hugann reika og skrifa eins mikið af hugmyndum og þau geta upp á töflu. 

Kennari getur nefnt greinar sáttmálans og kannað hvort að nemendum detti í hug staður eða 

stofnun sem tengist hverri grein. 

Dæmi:  

- Skólar, leikskólar og framhaldsskólar tengjast 28. og 29. gr um menntun. 

- Spítalar, heilsugæslur og endurhæfingarstöðvar tengjast 24. gr. um heilsuvernd. 

- Sundlaugar og íþróttamiðstöðvar tengjast 31. gr. um íþróttir og tómstundir. 

- Matvöruverslanir og veitingastaðir tengjast 6. gr. um líf og þroska. 

- Bókasafn, leikhús og kvikmyndahús tengjast 31. gr. um menningu og listir. 

- Bókasafn tengist einnig 17. gr. um rétt barna til þess að hafa aðgang að upplýsingum. 

- Lögreglustöð tengist 19. gr. um rétt barna til verndar gegn ofbeldi. 

- Kirkja, moska eða aðrar trúarlegar byggingar tengjast rétti barna til trúfrelsis. 

- Leikvellir tengast 31. gr. um rétt barna til að leika sér í frjálsum leik   

- Öll heimili tengjast t.d. 31. gr. um rétt barna til þess að fá næga hvíld, 5. gr. um ábyrgð 

foreldra, 18. gr. um uppeldi og 27. gr. um að barn skuli búa við viðunandi lífsskilyrði. 

- Þjóðskrá sem tengist 7. gr. um rétt barna til nafns og ríkisfangs. 
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- Rauði krossinn sem tengist 22. gr. um rétt barna á flótta. 

- Barnaverndarstofa tengist 20. gr. um umönnun utan fjölskyldu og 25. gr. um eftirlit 

með vistun utan heimilis. 

- Tónlistarskóli tengist 31. gr. um tómstundir. 

- Skátaheimili tengist 31. gr. um tómstundir og 15. gr. um félagafrelsi. 

Þegar allar hugmyndir eru komnar upp á töflu velja nemendur sér staði til að teikna og klippa 

út. Síðan er Réttindabærinn smátt og smátt myndaður á stóra pappírnum. Einn nemandi tekur 

að sér að búa til lítið skilti sem skrifaðar eru á þær greinar sáttmálans sem eiga sæti með þeim 

stöðum/stofnunum sem í bænum eru. Þegar allar stofnanir og staðir eru komnar upp á 

plakatið líma nemendur skiltin á sinn stað. Áhrifamikið getur verið að dreifa skiltunum á 

nemendur og nemendur koma svo einn og einn upp, kynna greinina sem um ræðir og líma 

skilti á réttan stað. Að endingu geta nemendur teiknað manneskjur sem eru að koma eða fara 

á staðina og líma inní, búið til vegi, gróður og fleira sem tengist umhverfinu og límt upp.   
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9. hluti 

Skyldur og ábyrgð barna 

Réttindi og forréttindi 

1 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- skilji muninn á milli réttinda og forréttinda 

- geri sér grein fyrir því að börn geta haft ákveðnar skyldur 

Markmið samkvæmt aðalnámskrá: 

- Að nemandi sýni sanngirni, sjálfstraust og virðingu í samskiptum og samvinnu við aðra.  

- Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

Gögn sem til þarf: 

- Útprentuð verkefnablöð  

- Blýantar 

Kennsluáætlun: 

Ábyrgð og skyldur barna 

Kennari útskýrir að ef að börn hafa aldur og þroska til eiga börn að fara eftir lögum og reglum 

samfélagsins eins og aðrir. Boð og bönn laganna hafa tilgang. Þau eru sett til að skapa betra 

og öruggara samfélag fyrir okkur öll. 

Sem dæmi um lög sem varða börn og eiga að vera börnum kunnug má nefna umferðarlög, 

eins og t.d. að börn eiga að vera með hjálm þegar þau eru á hjóli, grunnskólalög sem segja 

að öll börn á aldrinum 6-16 ára hafi skólaskyldu og almenn hegningarlög sem segja t.d. að 

það sé bannað að stela.  

Þó að Barnasáttmálinn fjalli ekki um skyldur barna þá felst það samt sem áður í réttindum 

barna að þau þurfa að virða réttindi annarra. Börn hafa því ekki bara réttindi heldur líka 

ákveðnar skyldur. Nýfædd börn hafa margs konar réttindi en engar skyldur því þau hafa ekki 

aldur og þroska til þess. Eftir því sem börn eldast gera þau sé betur og betur grein fyrir því 

hvernig koma skal fram við aðra þannig að réttindi þeirra séu virt, t.d. með því að koma vel 

fram, virða skoðanir annarra, passa upp á orðin sín, hafa vinnufrið o.s.frv. Þannig eykst þessi 
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skylda barna til að virða réttindi annara og fara eftir lögum og reglum sem þau varða, eftir 

því sem barnið eldist og þroskast. 

Á unglingsaldri verður ábyrgð þeirra meiri. Til dæmis verða börn sakhæf 15 ára en það þýðir 

að þá má gefa út ákæru á hendur þeim og refsa fyrir refsiverð brot sem þau hafa framið. 

Það er skylda allra að virða réttindi annarra 

Það skylda barna að virða réttindi annarra eftir bestu getu og koma vel fram við annað fólk. 

Því eldra sem barnið er þeim mun betur er það hæft til þess. 

Sum réttindi eru takmarkalaus en önnur geta takmarkast af réttindum annarra 

Mikilvægt að gera sér grein fyrir því að sum réttindi hafa engin takmörk eins og t.d. réttur 

barna til verndar gegn ofbeldi. Ofbeldi á aldrei rétt á sér og það er ekkert sem réttlætir 

ofbeldi gegn börnum. Svo eru önnur réttindi sem geta takmarkast af réttindum annarra, t.d. 

tjáningarfrelsið. Tjáningarfrelsið er öllum mikilvægt en það má ekki tjá sig þannig að það feli 

í sér ofbeldi gegn öðrum. Það takmarkast þannig af rétti annarra til verndar gegn ofbeldi.  

Börn missa aldrei réttindi sín 

Þó það sé mikilvægt að börn fari eftir þeim lögum og reglum sem gilda í samfélaginu er 

mikilvægt að muna að börn missa aldrei réttindi sín, jafnvel þó þau geri mistök og brjóti af 

sér. 

Nemendur vinna verkefni um skyldur og ábyrgð barna.  

__________________________________________________________________________ 

Réttindi og forréttindi 

Kennari les 6. og síðasta kaflann í Rúnari góða. 

Kennari skiptir hópnum upp í spjallfélaga sem gera spjallfélagaæfingu í u.þ.b. 5 mínútur: 

 Fá öll börn í heiminum sömu tækifæri?  

 Hvað eru forréttindi og hvað eru grundvallar mannréttindi?  

(Sjá verkefnablað fyrir spjallfélagaæfinguna.) 

Eftir að nemendur hafa velt þessu fyrir sér í pörum útskýrir kennari muninn á réttindum og 

forréttindum. Forréttindi eru eitthvað sem er gott og skemmtilegt að fá, en er ekki 

nauðsynlegt til að geta lifað, þroskast og liðið vel. Það er mikilvægt að börn læri að geta greint 

á milli réttinda sinna og þeirra forréttinda sem þau njóta þannig að þau taki sínum 

forréttindum ekki sem sjálfsögðum hlut.  
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Kennari nefnir dæmi og gefur nemendum einnig færi á að koma með dæmi. T.d. eru það 

réttindi að eiga heimili en forréttindi að eiga eigið herbergi. Það eru réttindi barna að fá að 

leika sér en forréttindi að eiga nýjasta og fínasta leikfangið. Það eru réttindi að eiga föt þannig 

að manni verði ekki kalt en forréttindi að eiga mikið magn af tískufatnaði. Það eru réttindi 

barna að fá nægan og hollan mat að borða, á meðan það eru forréttindi að fá alltaf þann mat 

sem mann langar mest í eða að fá alltaf eftirrétt o.s.frv. 

Nemendur vinna verkefni um réttindi og forréttindi.  
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10. hluti 

Börn á flótta 

Að setja sig í spor annarra 

1 x 80 mín 

Markmið: 

Að nemendur  

- kynnist réttindum barna á flótta, sbr. 22. gr. Barnasáttmálans  

- skilji hvað það er að setja sig í spor annarra 

- skilji tilgang þess að geta sett sig í spor annarra 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi geti sett sig í spor fólks með ólíkan bakgrunn á völdum stöðum og tímum 

- Að nemandi sýni samferðafólki sínu tillitssemi og umhyggju í öllum samskiptum. 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

Gögn sem þarf til: 

- Flóttamenn og farandfólk - best að hafa bekkjarsett 

- Auð blöð fyrir orðaský 

- Kennari þarf útprentað eintak af kennsluleiðbeiningum með verkefninu: 

http://www.un.is/wp-

content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf 

- Útprentuð verkefnablöð fyrir nemendur – ferðatöskur  

- Blýantar 

Kennsluáætlun: 

Lesin er bókin Flóttamenn og farandfólk sem er hluti af bókaröðinni Börn í okkar heimi, gefin 

út af Menntamálastofnun. Bókin er eftir Louise Spilsbury og Ceri Roberts með myndum eftir 

Hanane Kai. Halla Sverrisdóttir þýddi. Lesturinn tekur um 15-20 mínútur en með umræðum 

tekur hann lengri tíma. 

Bókin útskýrir stöðu barna á flótta mjög vel. Gott er að taka pásur á milli og gefa rými til 

umræðna. Bókin er til sem hljóðbók: 

https://mms.is/namsefni/flottamenn-og-farandfolk-hljodbok 

Einnig eru mjög góðar kennsluleiðbeiningar á sérstökum námsvef sem fylgir: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/ 

http://www.un.is/wp-content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf
http://www.un.is/wp-content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf
https://mms.is/namsefni/flottamenn-og-farandfolk-hljodbok
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/
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Samkvæmt leiðbeiningunum er bókinni skipt upp í 14 stutta kafla sem ná yfir 2-3 blaðsíður 

hver. Hver kafli býður svo upp á umræður og eru kennsluleiðbeiningarnar kaflaskiptar og fylgja 

bókinni blaðsíðu fyrir blaðsíðu. 

Aftast í bókinni eru hugatakaskýringar og atriðisorðaskrá. 

Fleiri hugmyndir að umræðupunktum og verkefnum er að finna í kaflanum Áður en lestur hefst 

í kennsluleiðbeiningunum: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/aur-en-lestur-hefst 

Orðaský 

Mjög gott er að gera orðaský upp á töflu í samvinnu við nemendur líkt og mælt er með í 

kennsluleiðbeiningunum fyrir Flóttamenn og farandfólk. Nemendur skrifa sitt orðaský á autt 

blað og setja í möppuna sína. 

Til að gefa kennara hugmynd er eftirfarandi orðaský sem er fengið að láni héðan: 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/aur-en-lestur-hefst 

 

Að setja sig í spor annarra: 

Kennari spyr nemendur hvort þeir vita hvað þýði að geta sett sig í spor einhvers annars. 

Umræður. Kennari útskýrir að það að geta sett sig í spor einhvers annars þýði að geta ímyndað 

sér að maður sé að ganga í gegnum það sama og einhver annar og hugsa, hvernig myndi mér 

líða? Það er gríðarlega mikilvægt að vera fær um að gera þetta vegna þess að með þessu móti 

https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/aur-en-lestur-hefst
https://klb.mms.is/klb/born_i_okkar_heimi/flottamenn-og-farandfolk/aur-en-lestur-hefst
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getur maður skilið fólk mun betur en ella og öll mannleg samskipti verða betri. Með því að 

setja okkur í spor annarra verðum við næmari á þarfir annarra og líðan, við verðum 

skilningsríkari og umburðarlyndari.  

Því næst kynnir kennari verkefnið sem á að vinna. Verkefnið snýst um að setja okkur í spor 

barna sem þurfa að flýja heimili sín.  

Nemendur vinna verkefnið Ferðataska vs. Flóttataska sem er hluti af Heimsins stærstu 

kennslustund sem Sameinuðu þjóðirnar hafa unnið í tengslum við Heimsmarkmið Sameinuðu 

þjóðanna um sjálfbæra þróun og Félag Sameinuðu þjóðanna hafa þýtt.  

Allar upplýsingar um verkefnið er að finna hér: 

http://www.un.is/wp-

content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf 

Prenta þarf út bls. 5 fyrir nemendur og tvö eintök af bls. 6 fyrir hvern nemanda. 

 

  

http://www.un.is/wp-content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf
http://www.un.is/wp-content/uploads/2018/07/Kennslustund_ferdataska_eda_flottataska_45min.pdf
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11. hluti 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Hvernig get ég haft áhrif? 

2 x 80 mín 

 

Markmið: 

Að nemendur: 

- geri sér grein fyrir því að hver og ein manneskja getur haft áhrif með venjum sínum og 

gjörðum. 

- þjálfi gagnrýna hugsun. 

- skilji hvers vegna það er mikilvægt að ganga vel um náttúru og umhverfi. 

- átti sig á mikilvægi þess að hugsa um heimsbyggðina sem eina heild.  

- átti sig á því að það sem við gerum hér á Íslandi getur haft áhrif á þjóð sem er í 

órafjarlægð.  

- geti tengt heimsmarkmiðin við sitt nærumhverfi. 

- geri sér grein fyrir getu sinni til aðgerða og getu til að taka þátt í samfélagsmálum á 

ábyrgan hátt. 

Hæfniviðmið aðalnámskrár: 

- Að nemandi geti rætt um eigin athafnir og afleiðingar þeirra. 

- Að nemandi geti tekið þátt í samfélagsmálum á ábyrgan hátt. 

- Að nemandi sýni fram á skilning á mikilvægum gildum, svo sem kærleika, mannhelgi, 

félagslegu réttlæti, umhyggju fyrir öðrum mönnum og öllu lífi. 

- Að nemandi geti lýst með dæmum áhrifum tækni og mannlegra athafna á samfélag 

og umhverfi. 

- Að nemandi geti tekið þátt í samræðu um stöðu sína sem þátttakandi í samfélaginu, 

réttindi og skyldur, sýnt ábyrgð í samskiptum og átti sig á réttindum sínum samkvæmt 

alþjóðasáttmálum. 

 

__________________________________________________________________________ 
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Fyrri hluti: 

Gögn sem þarf til: 

- Útprentuð gögn fyrir nemendur  

- Línustrikuð blöð fyrir hugmyndir nemenda. 

- Blýantar 

Kennsluáætlun: 

Kennari byrjar á hópumræðu: 

Hvernig viljum við að heimurinn sé fyrir alla?  

En fyrir börn sem fæðast í framtíðinni? 

Er til eitthvað sem heitir réttindi jarðarinnar? Eða eru það mannréttindi að réttindi jarðarinnar 

séu virt? 

Er mikilvægt að ganga vel um náttúru og umhverfi?  

Áður en að kennari kynnir Heimsmarkmiðin formlega er mikilvægt að nemendur glöggvi sig á 

eftirfarandi: 

Hvað er sjálfbærni?  

Sjálfbærni er mjög stórt hugtak. Það snýst ekki bara um umhverfismál heldur einnig heilsu og 

velferð, félagslegt réttlæti, menningarmál og efnahagslíf. Að baki hugtakinu sjálfbærni er 

viðurkenning á því að náttúran setur umsvifum fólks ákveðin takmörk. Það er svo verkefni alls 

mannskyns að finna út úr því hvernig jarðarbúar allir geta lifað lífi sínu og sinnt þörfum sínum 

á fullnægjandi hátt án þess að það komi niður á náttúrunni eða mannréttindum annarra 

jarðarbúa. 

Hvað er sjálfbær orka?  

Sjálfbær orka er orka sem framleidd úr endurnýjanlegri auðlind og skerðir því ekki möguleika 

jarðarbúa framtíðarinnar til að uppfylla sína orkuþörf. Dæmi um sjálfbæra orku eru sólarorka, 

vindorka og vatnsorka. Þessir orkugjafar eiga það sameiginlegt að notkun þeirra veldur ekki 

losun á gróðurhúsalofttegundum og hefur því ekki áhrif á hlýnun . Hins vegar geta vindmillur 

sem búa til vindorku, valdið miklum fugladauða og sjónmengun og þá nota sumar 

vatnsaflsvirkjanir sem búa til vatnsorku, nota stór uppistöðulón sem valda miklum 

náttúruspjöllum. 
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Kol, gas og olía eru ósjálfbærir orkugjafar; takmarkaðar auðlindir grafnar upp úr jörðinni sem 

munu á endanum klárast. Notkun þessara ósjálfbæru orkugjafa veldur losun á 

gróðurhúsalofttegundum sem hefur mikil áhrif á hlýnun jarðar.  

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að allir jarðarbúar þurfa að hugsa eins og ein stór 

fjölskylda þar sem aðgerðir á einum stað geta haft áhrif víðs fjarri annars staðar í heiminum. 

Allir jarðarbúar eiga þessa plánetu saman. Allir þurfa að bera virðingu fyrir mannréttindum 

allrar heimsbyggðarinnar. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

Kennari varpar mynd af heimsmarkmiðunum upp á skjá og kynnir svo. 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun voru samþykkt af fulltrúum allra 

aðildarríkja Sameinuðu þjóðanna í september 2015. Stefnan var sett á að öllum markmiðum 

yrði náð fyrir árið 2030. Ástæðan fyrir því að aðildarríkin komu sér saman um þessi markmið 

var sú að ástæða þótti til að staldra við og setja stefnuna á að koma veröldinni á braut 

sjálfbærni og auka viðnámsþol hennar. Mannkynið hefur mengað plánetuna meira síðastliðin 

100 ár heldur en öll árin á undan til samans og það stefnir í óefni ef ekkert er að gert og þróunin 

verður áfram sú sama. Þá er ójöfnuður og fátækt í heiminum óásættanleg og ástæða til að 

setja skýra stefnu og stór markmið um að útrýma hvoru tveggja. Heimsmarkmiðin eru því 

sameiginleg framkvæmdaáætlun aðildarríkjanna um hvernig allir jarðarbúar geti unnið saman 

að því að vernda jörðina og náttúruna og skapað jafnrétti, hagsæld og frið fyrir alla jarðarbúa. 

Ríkisstjórnir og hagsmunaaðilar þjóna þar mikilvægu hlutverki en einnig hinn almenni borgari. 

Mikilvægt er að engir einstaklingar eða hópar verði skildir eftir þar sem allar manneskjur sem 

á jörðinni búa eru jafn mikilvægar. Því er mikilvægt að jarðarbúar hugsi um fólkið sem á þessari 

plánetu býr sem eina heild og átti sig á því að það sem gert er í einu landi getur haft áhrif í 

öðru landi víðs fjarri. 

Markmiðin eru 17 talsins en hvert og eitt markmið hefur mörg undirmarkmið og þau eru 

samtals 169 talsins. Þannig eru heimsmarkmiðin margþætt og metnaðarfull og krefjast mjög 

skipulagðrar vinnu. Undirmarkmiðin fjalla bæði um hvað ríkið skuldbindur sig til þess að gera 

í sínu landi og á alþjóðlegu sviði. Aðildarríkin skuldbundu sig þannig til þess að vinna skipulega 

að innleiðingu markmiðanna bæði á innlendum og erlendum vettvangi. Markmiðin mynda 

jafnvægi milli hinna þriggja stoða sjálfbærrar þróunar: hinnar efnahagslegu, félagslegu og 

umhverfislegu. Sjálfbær þróun er markmiðið en það er þróun þar sem þörfum nútímans er 

mætt án þess að skerða möguleika komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum. Slík þróun er 

á þá leið að efnahagsleg verðmæti eru aukin án þess að það komi niður á gæðum náttúrunnar 

og mannréttindi eru efld fyrir alla jarðarbúa til langs tíma. 
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Öll heimsmarkmiðin tengjast og mynda órjúfanlega heild.  

Kennari útskýrir þetta vel og notar myndina af heimsmarkmiðunum sér til stuðnings. Sem 

dæmi er gott að nefna markmið númer 4, menntun fyrir alla. Ef að allir fengju jöfn tækifæri til 

menntunar er þá ekki líklegt að það sé minni fátækt (markmið 1)? Ef að fátækt minnkar er þá 

ekki líklegt að hungur minnki (markmið 2) Ef að fátækt og hungur minnka er þá ekki líklegt að 

heilsa fólks sé betri (markmið 3)? Ef allir fá menntun er þá ekki líklegt að fleiri geri sér grein 

fyrir mikilvægi jafnréttis (markmið 5)? Er þá ekki líklegt að fleiri átti sig á því hve mikilvægt það 

er að við mengum ekki jörðina og gangi betur um (markmið 13, 14 og 15)? Er þá ekki líklegra 

að það séu fleiri frumkvöðlar í leit að nýjum og sjálfbærum lausnum þegar kemur að orku, 

hreinu vatni, matvælum og fatnaði (markmið 6, 7 og 9)? Ef að allir fá menntun við hæfi er þá 

ekki líklegra að allir geri sér grein fyrir mikilvægi ábyrgrar neyslu (markmið 12)? Ef að allir 

fengju jöfn tækifæri til menntunar er þá ekki líklegt að jöfnuður myndi aukast (markmið 19) 

og þar með friður og réttlæti (markmið 16)? Er ekki líklegra að markmiðin náist ef að allir vinna 

saman (markmið 17)? 

Heimsmarkmiðin kynnt til sögunnar með hjálp þessa myndbands: 

https://www.youtube.com/watch?v=5ZdAYti8eLs 

Hver og einn getur haft áhrif 

Kennari undirstrikar að til þess að heimsmarkmiðin náist þurfa allir jarðarbúar að vinna saman. 

Gjörðir okkar allra skipta máli, alveg sama hvort þú er barn eða fullorðinn, við getum öll lagt 

okkar af mörkum.  

Horft er á myndbandið Endurnýta, endurvinna og eyða minna sem UNICEF á Íslandi lét útbúa, 

en þar eru loftlagsáhrifin útskýrð vel og farið yfir margar hugmyndir um hvernig hver og einn 

getur lagt sitt af mörkum: 

https://www.youtube.com/watch?v=Tdy0k8LSIXQ 

Nemendur punkta hjá sér hugmyndir á meðan. 

Þegar myndbandinu lýkur segir kennari að nú sé markmiðið að fylla töfluna af hugmyndum! 

Nemendur setja af stað hugarstorm um allt sem þau geta mögulega gert til þess að leggja sittaf 

mörkum. Kennari fyllir töfluna af hugmyndum nemenda.  

Nemendur vinna verkefnið Hvað get ég gert? (Sjá verkefnablað)  

https://www.youtube.com/watch?v=5ZdAYti8eLs
https://www.youtube.com/watch?v=Tdy0k8LSIXQ
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Hér má sjá dæmi um hugmyndir sem komið hafa frá krökkum: 

 Flokka rusl 

 Nota minna rafmagn 

o Slökkva ljósin þegar við göngum út úr herbergi 

o Taka raftæki úr sambandi 

 Endurvinna 

 Endurnýta og gera við það sem er bilað 

 Eyða minna 

o Kaupa bara það sem við þurfum 

o Passa uppá að sóa ekki mat 

 Nota rafmagnsbíla 

 Vinna saman 

 Setja föt í Rauða krossinn 

 Nota taupoka og margnota brúsa 

 Nota minna plast 

 Ganga eða hjóla í skólann 

 Taka strætó 

 Mennta sig og finna lausnir 

 Hvorki henda rusli úti á víðavangi né út í sjó 

 Kaupa og borða meira af íslenskum matvörum 

 Rækta eigið grænmeti 

 Kynna okkur hvaðan vörurnar sem við kaupum koma 

 Koma fram við alla sem jafningja 

 Borða minna kjöt 

 Mótmæla óréttlæti og hjálpa öðrum 

 Tala um heimsmarkmiðin og fræða aðra 
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 Nota minni pappír og nýta hann vel ef við þurfum hann 

 Planta tjám 

 Styðja við hjálparsamtök 

__________________________________________________________________________ 

 

Seinni hluti 

Gögn sem þarf til: 

- Línustrikuð blöð. 

- Blýantar. 

Kennsluáætlun: 

Heimsmarkmiðin framhald – hvað getur þú gert? 

Haldið er áfram með viðfangsefni síðasta tíma. Nemendur halda áfram að kynnast því hvernig 

allir geta hjálpast að og minnt fólk á heimsmarkmiðin, hvatt aðra til góðra verka og allir geta 

verið frjóir í hugsun þegar kemur að því hvernig hægt er að leggja hönd á plóg þannig að 

markmiðin náist.  

Kennari útskýrir að þó það sé vissulega mjög margt sem við getum gert þá hafi fólk í ákveðnum 

valdastöðum þó oft ennþá betra tækifæri til að stuðla að breytingum og hvetja fólk til góðra 

verka. Við getum hins vegar öll notað röddina okkar til að dreifa boðskapnum og hvatt fólk í 

þessum valdastöðum til að nýta sér stöðu sína og stuðla að því að heimsmarkmiðin náist. 

Horft er á eftirfarandi myndbönd: 

Heimsmarkmið, teiknimynd: https://vimeo.com/330481023 

Heimsins stærsta kennslustund: https://youtu.be/bjB_fhbtii8 

Umræður: 

Kennari kastar fram spurningum fyrir nemendur að ræða við spjallfélaga sinn: 

Hvernig get ég virkjað fleiri til að hjálpa til í þessari baráttu?  

Hvernig get ég virkjað annars vegar fólkið í kringum mig og hins vegar áhrifafólk sem hefur 

tækifæri til að ná til fleira fólks? 

Hugmyndir ræddar. 

Því næst koma nemendur með hugmyndir að íslenskri áhrifamanneskju sem sniðugt væri að 

senda skilaboð í þeim tilgangi að virkja hana til þess að vekja fólk til meðvitundar um 

heimsmarkiðin og getu sína til áhrifa. Kennari skrifar hugmyndir upp á töflu. 

https://vimeo.com/330481023
https://youtu.be/bjB_fhbtii8
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Nemendur geta þá kosið um manneskju til að hafa samband við vegna þess að þau telja hana 

geta náð til fjöldans. Svo útbýr hver nemandi skilaboð til viðkomandi manneskju þar sem 

hann hvetur hana til þess að vekja athygli á ákveðnum markmiðum og láta fylgja hugmyndir 

fyrir fólk um hvernig það getur hjálpað. Kennari getur svo hjálpað nemendum að koma 

skilaboðunum til viðkomandi ef hann kýs. Nemendur geta valið um það hvernig skilaboð þau 

útbúa, t.d. mætti útbúa myndskilaboð eða skrifa bréf til að senda í bréfpósti. 

Þetta getur verið áhrifamikið en ef smiðjan er kennd oft þarf að huga að því að sömu 

manneskjunni sé ekki sendur póstur ítrekað. Stundum berast svör og getur það glatt 

nemendur mikið og sýnt þeim að á þau sé hlustað. Sem dæmi um slíkt má nefna eftirfarandi 

bréf sem nemendum 5. bekkjar í Flataskóla barst frá forseta Íslands: 
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Á vefsíðu Félags Sameinuðu þjóðanna á Íslandi er að finna sérstakan skólavef um 

Heimsmarkmiðin þar sem má finna fjöldamörg verkefni fyrir nemendur á öllum aldri sem snúa 

að heimsmarkmiðunum. Verkefnin eru hluti af stóru alþjóðlegu verkefni sem kallast Heimsins 

stærsta kennslustund. Verkefnin er að finna hér: 

https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/  

https://www.un.is/skolavefur/heimsmarkmid-sameinudu-thjodanna-um-sjalfbaera-throun/
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12. hluti 

Námsmat 

1 x 80 mín 

Námsmatið í réttindasmiðju er samansett úr lykilhæfni annars vegar og markmiðum 

aðalnámskrár hins vegar.  

Lykilhæfni metin með símati og sjálfsmati 

Kennari metur lykilhæfni nemanda með símati, en við símat er upplýsingum um frammistöðu 

nemenda safnað markvisst saman, jafnhliða námi og kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999:86). 

Þannig skráir kennari markvisst hjá sér hvernig nemandi stendur sig í tímum þegar kemur að 

eftirfarandi atriðum : 

 Nemandi sýnir kurteisi og kemur vel fram við aðra. 

 Nemandi tekur virkan þátt í kennslustundum, t.d. með því að taka þátt í umræðum. 

 Nemandi fer eftir fyrirmælum kennara. 

 Nemandi er sjálfstæður í vinnubrögðum. 

 Nemandi er jákvæður gagnvart verkefnum sem eru lögð fyrir. 

 Nemandi gengur vel um kennslustofuna. 

Í lok smiðjunnar fylla nemendur út sjálfsmat sem tekur á sömu atriðum. Þannig má 

auðveldlega bera saman niðurstöður og sjá ef eitthvað ber á milli. Mikilvægt er að lykilhæfnin 

sé kynnt nemendum í byrjun smiðjunnar. Sjálfsmat eflir sjálfsvitund nemenda og eykur líkur á 

því að þeir finni til aukinnar ábyrgðar í námi sínu. Ef að sjálfsmat er fastur liður í námi er líklegt 

að nemendur taki virkari þátt í sínu námi (Ingvar Sigurgeirsson 1999:9). 

Markmið aðalnámskrár 

Mörg af markmiðum aðalnámskrár sem eru höfð að leiðarljósi í smiðjunni eru þess eðlis að 

erfitt er fyrir kennara að meta hvort þeim sé náð. Dæmi um slíkt er hvort að nemandi geti sett 

sig í spor annarra og hvort að nemandi geti sýnt fram á skilning á kærleika. Vegna þessa er 

námsmatið í formi umsagnar kennara sem byggir á verkefnamöppu nemenda, frammistöðu í 

tímum, lykilhæfni og niðurstöðu úr könnun sem lögð er fyrir í lok smiðju. Ef tækifæri gefst til 

er einnig mælt með því að kennari ræði við hvern og einn nemanda í lok smiðju þannig að 

kennari glöggvi sig betur á skilningi hvers og eins ásamt því að gefa nemanda tækifæri til að 

tjá sig um hvað honum fannst sérlega áhugavert eða skemmtilegt og eins hvað honum finnist 

betur mega fara. Þá gefst kennara einnig tækifæri til að hrósa nemenda og hvetja og/eða 

benda á hvað nemandi þarf að bæta. 

Námsmatsblöð fyrir lykilhæfni og umsögn kennara er að finna í kaflanum Gögn fyrir námsmat 

hér að aftan ásamt könnun úr efni smiðjunnar.   
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1. hluti 

Kynning – Barnasáttmálinn og grundvallarákvæðin fjögur 

 

Hvað eru mannréttindi? 

Allar manneskjur hafa ákveðin mannréttindi sem tryggð eru í ýmsum alþjóðasamningum óháð 

þjóðerni, kynþætti, kyni, tungumáli, kynhneigð, trú, skoðunum og þjóðfélagsstöðu. 

Mannréttindi snúast um allar þær grunnþarfir sem allar manneskjur eiga sameiginlegar. Mannréttindi 

eru mannfólkinu nauðsynleg til þess að lifa sem manneskjur.. Þau snúast ekki aðeins um að allir fái það 

sem þeir þurfa til þess að lifa af eins og vatn, mat, svefn, hreyfingu, húsaskjó, öryggi og föt, heldur einni 

um það sem allar manneskjur þurfa til þess að líða vel líkt og jafnrétti, virðingu, tækifæri til þess að 

taka þátt í samfélaginu og finnast maður skipta máli, skoðanafrelsi og trúfrelsi. Ef að mannréttindi allra 

eru virt eru meiri líkur á því að fólk lifi í friði. 

Mannréttindi eru skilgreind á eftirfarandi hátt á heimasíðu Mannréttindaskrifstofu Íslands: 

Mannréttindi eru réttindi sem okkur eru nauðsynleg til að lifa sem manneskjur. 
Mannréttindi færa einstaklingum jafnrétti og virðingu. Þau tryggja að allir hafi 
aðgang að grundvallar þörfum eins og fæði og húsaskjóli. Mannréttindi eru 
einnig vernd gegn ofbeldi í hvaða mynd sem það birtist og þau vinna gegn 
vanþekkingu og hatri. 

Mannréttindi eru alþjóðleg. Þau ná yfir öll landamæri, eiga við alla 
menningarhópa, alla hugmyndafræði og öll trúarbrögð. Hvar einstaklingur býr, 
hverjir foreldrar hans eru, hvaða ríkisstjórn stjórnar í landi hans, gildir einu 
þegar mannréttindi eiga í hlut, þau eru alltaf réttindi allra einstaklinga. 

Mannréttindi gera fólki kleyft að rækta og þroska með sér mannlega eiginleika 
og hæfni. Mannréttindi varðveita réttinn til þátttöku í samfélaginu, réttinn til að 
stunda vinnu og sjá fyrir sjálfum sér. Þau varðveita réttindi einstaklinga til þess 
að hlúa að þeirri menningu sem þeir tilheyra ásamt því að vernda réttinn til 
þess að lifa við friðsamlegar aðstæður og vera laus við þjáningu af völdum 
annarra. 

www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi 

Börn eru svo vernduð sérstaklega þar sem þau eru mun viðkvæmari hópur og háð þeim fullorðnu með 

margt. Þau hafa ákveðin réttindi umfram þá fullorðnu en þessi réttindi eru sett fram í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna. 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna – saga hans og þýðing: 

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna var samþykktur árið 1989 en tilurð hans á sér langa sögu.  

Í byrjun síðustu aldar var ekki litið svo á að börn hefðu eigin réttindi. Þá var hefðbundið að líta á barnið 

sem ósjálfstæðan, valdalausan einstakling sem háður var öðrum um allt. Börn voru álitin eign foreldra 

sinna og enginn utanaðkomandi gat skipt sér af því hvernig komið var fram við barnið. Þegar á leið 20. 

öldina varð svo umræðan um réttindi barna sífellt fyrirferðameiri. Ekki voru allir sammála um hvort að 

barn ætti að hafa önnur eða sömu, minni eða meiri réttindi en fullorðnir einstaklingar. Árið 1924 var 

fyrst viðurkennt að börn þyrftu sérstaka vernd með alþjóðlegri yfirlýsingu en hún var ekki bindandi fyrir 

http://www.humanrights.is/is/spurningar-og-svor/hvad-eru-mannrettindi
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ríki heimsins. Þar komu fram ýmsar grundvallarreglur um vernd og umönnun barna. Þá samþykktu 

Sameinuðu þjóðirnar yfirlýsingu um réttindi barnsins árið 1959 til að tryggja börnum aukna vernd en 

hún var heldur ekki bindandi fyrir ríki heimsins. Smám saman jókst virðing fyrir getu og hæfni barnsins 

og hugmyndir kviknuðu um stöðu barns sem einstaklings með eigin réttindi. Smátt og smátt jókst 

áherslan á að börn væru hæfir einstaklingar sem ættu rétt á að taka þátt í samfélaginu og ákvörðunum 

um eigið líf.  

Flest ríki voru sammála um að nauðsynlegt væri að vernda réttindi barna með alþjóðlegum, bindandi 

sáttmála. Því var hafist handa við gerð hans árið 1979, en það ár hafði formlega verið útnefnt ár 

barnsins. Það tók svo 10 ár að komast að samkomulagi um endanlegan texta og form samningsins en 

Samningur Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins, eða Barnasáttmálinn eins og hann er oftast 

nefndur, var loks tilbúinn til undirritunnar, þann 20. nóvember árið 1989 eins og áður segir. 

Barnasáttmálinn markaði mikil tímamót, þar sem sáttmálinn felur í sér alþjóðlega viðurkenningu á því 

að börn séu sjálfstæðir einstaklingar með fullgild réttindi. Sáttmálinn tryggir öllum börnum upp að 18 

ára aldri sérstaka vernd og umönnun og endurspeglar nýja sýn á hlutverk og stöðu barna. Hann tekur 

fram að öll börn eigi rétt á því að vera fullgildir þátttakendur í samfélaginu og hafa áhrif. 

Barnasáttmálinn og Ísland: 

Barnasáttmálinn var fullgiltur fyrir Íslands hönd árið 1992. Það þýddi að Ísland lofaði Sameinuðu 

þjóðunum að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. Barnasáttmálinn varð svo að íslenskum lögum þann 

20. febrúar árið 2013 en það gerir það að verkum að auðveldara er að passa upp á að farið sé eftir 

honum. 

Hvað eru Sameinuðu þjóðirnar? 

Sameinuðu þjóðirnar eru samtök nær allra þjóða heims. Þær voru stofnaðar stuttu eftir að seinni 

heimsstyrjöldinni lauk í þeim tilgangi að skapa vettvang fyrir fulltrúa ríkja heimsins að tala saman og 

vinna saman að friði í stað þess að berjast. Markmið Sameinuðu þjóðanna er að varðveita heimsfrið og 

öryggi, efla friðsamlega sambúð á milli þjóða, koma á alþjóðasamvinnu um lausn alþjóðavandamála og 

stuðla að virðingu fyrir mannréttindum. 

Grundvallarreglur Barnasáttmálans: 

Öll réttindi Barnasáttmálans eru mikilvæg en þó eru fjögur ákvæði hans sem fela í sér grundvallarreglur 

sem eiga alltaf við. Mikilvægt er að hafa þær í huga þegar önnur ákvæði sáttmálans eru túlkuð: 

- 2. gr. – Jafnræði – bann við mismunun 

Öll börn skulu njóta réttinda Barnasáttmálans án tillits til kynþáttar, litarháttar, kynferðis, tungu, 

trúar, stjórnmálaskoðana, ættiernis, fötlunar, félagslegrar stöðu eða annarra aðstæðna þeirra eða 

stöðu eða athafna foreldra þeirra. 

 

- 3. gr. Það sem er barninu fyrir bestu skal ávallt ráða mestu 

Allar ákvarðanir yfirvalda er varða börn skulu byggðar á því sem er börnum fyrir bestu. Setja á lög 

og reglur sem tryggja börnum þá vernd og umönnun sem velferð þeirra krefst. Aðildarríki eiga að 

sjá til þess að stofnanir og þjónusta sem annast börn uppfylli reglur sem stjórnvöld hafa sett, 

sérstaklega um öryggi, heilsuvernd, fjölda og hæfni starfsmanna og yfirumsjón.  
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- 6. gr. Réttur til lífs og þroska 

Sérhvert barn á meðfæddan rétt til lífs og skulu aðildarríkin tryggja að það megi lifa og þroskast. 

 

- 12. gr. Réttur til að láta skoðanir sínar í ljós og til að hafa áhrif 

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. 
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Mannréttindi og Barnasáttmálinn 

Verkefni 1 

 

Um hvað snúast mannréttindi? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Af hverju hafa börn sérstök réttindi? 

_________________________________________________________________ 

Hvenær var Barnasáttmálinn tilbúinn til undirritunar? 

_________________________________________________________________ 

Hversu langan tíma tók það Sameinuðu þjóðirnar að vinna sáttmálann þannig að allir væru 

sammála? 

_________________________________________________________________ 

Hverjar eru grundvallarreglurnar fjórar? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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2. hluti 

Jafnrétti 

Við erum öll jafn mikilvæg! 

 

Spjallfélagaæfing 1 

 

Nöfn:__________________________ og ____________________________ 

 

1. Hvað eiga allar manneskjur sameiginlegt?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Hvað getur verið ólíkt með okkur?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Hvers vegna á að virða skoðanir annarra?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Jafnrétti – verkefni  

Einstaklingsverkefni 

 

Hvað er jafnrétti? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað er mismunun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvað er málamiðlun? Nefndu dæmi. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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4. hluti 

    Máttur menntunar 

Spjallfélagaæfing 2 

Nöfn:__________________________ og ____________________________ 

 

1. Hvernig væri heimurinn ef enginn hefði gengið í skóla?  

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

2. Ef að þú fengir ekki að fara meira í skóla frá og með morgundeginum, hvernig myndi þér líða? 

Hvers myndir þú sakna úr skólanum? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

3. Hvaða færni öðlumst við í skólanum? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

4. Hvaða máttur fylgir menntun? 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________  
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5. Hluti 

Ofbeldi 

 

19. grein – Vernd gegn ofbeldi og vanrækslu 

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. 

 

Hvað er ofbeldi? 

Hefð er fyrir því að flokka ofbeldi í þrjár tegundir, líkamlegt ofbeldi, andlegt ofbeldi, og kynferðislegt 

ofbeldi auk þess sem vanræksla flokkast hér með. Barnaréttarnefnd Sameinuðu þjóðanna, sem gefur 

út leiðbeiningar um hvernig skilja má sáttmálann, leggur áherslu á að hugtakið ofbeldi í 19. gr. standi í 

raun fyrir alla illa meðferð sem barn getur orðið fyrir, hvort sem það er líkamlegt eða andlegt og hvort 

sem því er beitt með vilja eða ómeðvitað. Þá hefur nefndin tekið það skýrt fram að þetta þýði að ekkert 

ofbeldi gegn börnum er réttlætanlegt og að koma megi í veg fyrir allt ofbeldi. Þannig á ekkert ofbeldi 

gegn börnum að líðast. 

 

Ofbeldi getur haft 4 birtingarmyndir: 

Líkamlegt ofbeldi: 

Kennari spyr nemendur – hafið þið hugmynd um hvað það er? Nemendur koma þá yfirleitt með 

margar skýringar – sparka í einhvern, slá, hrinda, meiða, klípa, kýla o.s.frv. Um líkamlegt ofbeldi er að 

ræða þegar einstaklingur er meiddur viljandi. 

Andlegt ofbeldi 

Kennari spyr nemendur – hafið þið hugmynd um hvað það er? Stríða, skilja útundan, hunsa, segja ljót 

orð. Kennari bendir á að orðin geta sært rétt eins og spark. Rafrænt ofbeldi fellur hér undir, en það 

sem maður skrifar á netið hverfur aldrei og því þarf maður að vanda ávallt að vanda orð sín. 

Kynferðislegt ofbeldi 

Það telst kynferðislegt ofbeldi ef að einhver segir eitthvað kynferðislegt við barn, sýnir kynferðislegar 

myndir eða leyfir barni ekki að hafa sína einkastaði í friði. Kynferðislegt ofbeldi er mjög alvarlegt og má 

aldrei vera leyndarmál. Kynferðislegt ofbeldi er aldrei barni að kenna. 

Vanræksla 

Um vanrækslu er að ræða þegar þörfum barns er ekki sinnt þannig að það getur skaðað barnið. Þá er 

ekki um að ræða eitt atvik heldur viðvarandi ástand. Þetta getur átt við þegar barni er ítrekað ekki gefið 

að borða, það er ekki hugsað um að það sé nægilega vel klætt, það er ekki hugsað um hreinlæti 

barnsins, það fær ekki stuðning þegar kemur að skólagöngu, það er ekki talað við barnið né hlustað á 

það eða það fær ekki umhyggju og ást. 

Það er líka ofbeldi að búa á heimili þar sem barn verður vitni að ofbeldi. Það er ekki í lagi og barn á þá 

rétt á að fá hjálp og vernd. 
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Það er því stranglega bannað og á aldrei að líðast að fullorðnir beiti börn ofbeldi og börn sem verða 

fyrir því eiga rétt á stuðningi og hjálp. Þá er mikilvægt að segja einhverjum fullorðnum sem þau treysta 

frá, t.d. kennara. Börn geta líka hringt sjálf eftir hjálp ef þau hafa engan í kringum sig sem þau treysta, 

þá geta þau hringt í 112, og skiptir þá ekki máli um hvaða tegund ofbeldis er að ræða. Einnig geta þau 

hringt í barnasíma umboðsmanns barna en hann er 800-5999. Þá er öllum fullorðnum skylt að tilkynna 

til barnaverndar ef að þau grunar ofbeldi gegn barni. 

Börn mega heldur ekki beita önnur börn ofbeldi og það er mikilvægt að börn skilji að þegar þau velja 

að stríða öðrum börnum eða koma illa fram við þau eru þau í raun að beita ofbeldi. Einelti er t.d. 

alvarlegt ofbeldi þar sem þolandi verður oft fyrir bæði líkamlegu og andlegu ofbeldi. Það borgar sig 

alltaf margfalt að koma vel fram við alla.  

Öll börn geta sent spurningu sem varðar réttindi barna nafnlaust til umboðsmanns barna. Slóðina er 

að finna hér: https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/senda-spurningu. Þá er ýmis 

góð svör að finna við spurningum sem aðrir hafa spurt hér: https://www.barn.is/born-og-

unglingar/spurt-og-svarad/ 

 

  

https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/senda-spurningu
https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/
https://www.barn.is/born-og-unglingar/spurt-og-svarad/
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5. Hluti 

Áhrifin mín – hvernig manneskja vil ég vera? 

 

 Nafn:________________________ 

Hvernig manneskjur hafa góð áhrif á annað fólk? 

 Hugsið um fyrirmyndina ykkar.  Skrifið lýsingarorð af töflu/ykkar eigin. 

 

Hvernig manneskja vil ég vera?  

Teiknið sjálfmynd og litið og skrifið lýsingar úr rammanum hér að ofan í kringum myndina.  
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6. hluti 

Fyrirmyndin mín 

Ritunarverkefni:  

Veljið fyrirmynd að eigin vali og skrifið u.þ.b. eina síðu um það hvers vegna viðkomandi er góð 

fyrirmynd. Fyrirmyndin má bæði vera þekkt eða óþekkt. Textinn á að vera samfelldur og vandaður. Ef 

tími gefst má myndskreyta verkefnið. 

Spurningar sem hafa þarf í huga: 

- Af hverju er þessi manneskja góð fyrirmynd? 

- Hvaða áhrif hefur hún haft á þig? 

- Hvað finnst ykkur áhugaverðast við sögu viðkomandi? Hefur þessi manneskja þurft að 

yfirstíga einhverjar hindranir? 

 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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7. hluti 

Réttindi og þarfir ungbarna – rýnt í Barnasáttmálann 

 

Skoðið Barnasáttmálann. Hvaða greinar sáttmálans eru sérstaklega mikilvægar fyrir nýfædd 

börn? Takið fram númer greinar og titil. 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Teikning: 
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9. hluti 

Skyldur og ábyrgð barna 

Ábyrgð og skyldur barna 

Barnasáttmálinn felur ekki í sér skyldur fyrir börn. Allra skyldur sem þar koma fram snúa að 

skyldum foreldra og forráðamanna og skyldum aðildarríkis. Það er samt sem áður þannig að 

ef að börn hafa aldur og þroska til eiga börn að fara eftir lögum og reglum samfélagsins eins 

og aðrir. Boð og bönn laganna hafa tilgang. Þau eru sett til að skapa betra og öruggara samfélag 

fyrir okkur öll. 

Sem dæmi um lög sem varða börn og eiga að vera börnum kunnug má nefna umferðarlög, 

eins og t.d. að börn eiga að vera með hjálm þegar þau eru á hjóli, grunnskólalög sem segja 

að öll börn á aldrinum 6-16 ára hafi skólaskyldu og almenn hegningarlög sem segja t.d. að 

það sé bannað að stela.  

Þó að Barnasáttmálinn fjalli ekki um skyldur barna þá felst það samt sem áður í réttindum 

barna að þau þurfa að virða réttindi annarra. Börn hafa því ekki bara réttindi heldur líka 

ákveðnar skyldur. Nýfædd börn hafa margs konar réttindi en engar skyldur því þau hafa ekki 

aldur og þroska til þess. Eftir því sem börn eldast gera þau sé betur og betur grein fyrir því 

hvernig koma skal fram við aðra þannig að réttindi þeirra séu virt, t.d. með því að koma vel 

fram, virða skoðanir annarra, passa upp á orðin sín, hafa vinnufrið o.s.frv. Þannig eykst þessi 

skylda barna til að virða réttindi annara og fara eftir lögum og reglum sem þau varða, eftir 

því sem barnið eldist og þroskast. 

Á unglingsaldri verður ábyrgð þeirra meiri. Til dæmis verða börn sakhæf 15 ára en það þýðir 

að þá má gefa út ákæru á hendur þeim og refsa fyrir refsiverð brot sem þau hafa framið. 

Það er skylda allra að virða réttindi annarra 

Það er skylda barna að virða réttindi annarra eftir bestu getu og koma vel fram við annað 

fólk. Því eldra sem barnið er þeim mun betur er það hæft til þess. 

Sum réttindi eru takmarkalaus en önnur geta takmarkast af réttindum annarra 

Mikilvægt að gera sér grein fyrir því að sum réttindi hafa engin takmörk eins og t.d. réttur 

barna til verndar gegn ofbeldi. Ofbeldi á aldrei rétt á sér og það er ekkert sem réttlætir 

ofbeldi gegn börnum. Svo eru önnur réttindi sem geta takmarkast af réttindum annarra, t.d. 

tjáningarfrelsið. Tjáningarfrelsið er öllum mikilvægt en það má ekki tjá sig þannig að það feli 

í sér ofbeldi gegn öðrum. Það takmarkast þannig af rétti annarra til verndar gegn ofbeldi.  
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Börn missa aldrei réttindi sín 

Þó það sé mikilvægt að börn fari eftir þeim lögum og reglum sem gilda í samfélaginu er 

mikilvægt að muna að börn missa aldrei réttindi sín, jafnvel þó þau geri mistök og brjóti af 

sér. 
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9. hluti 

Skyldur og ábyrgð barna – Verkefni 

Börn hafa ekki aðeins réttindi heldur einnig skyldur. Nefndu 2 dæmi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Eftir hverju fer það hversu mikla ábyrgð og skyldur börn bera? 

___________________________________________________________________ 

Hvenær verða börn sakhæf? 

___________________________________________________________________ 

Sum réttindi geta takmarkast af réttindum annarra. Nefndu dæmi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Geta börn misst réttindi sín? 

___________________________________________________________________________ 
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9. hluti 

Réttindi og forréttindi  

Forréttindi eru eitthvað sem er gott og skemmtilegt að fá, en er ekki nauðsynlegt til að geta 

lifað, þroskast og liðið vel. Það er mikilvægt að börn læri að geta greint á milli réttinda sinna 

og þeirra forréttinda sem þau njóta þannig að þau taki sínum forréttindum ekki sem 

sjálfsögðum hlut. T.d. eru það réttindi að eiga heimili en forréttindi að eiga eigið herbergi. 

Það eru réttindi barna að fá að leika sér en forréttindi að eiga nýjasta og fínasta leikfangið. 

Það eru réttindi að eiga föt þannig að manni verði ekki kalt en forréttindi að eiga mikið magn 

af tískufatnaði. Það eru réttindi barna að fá nægan og hollan mat að borða, á meðan það eru 

forréttindi að fá alltaf þann mat sem mann langar mest í eða að fá alltaf eftirrétt o.s.frv. 
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9. hluti 

Réttindi og forréttindi – Spjallfélagaæfing 

 

Ræðið eftirfarandi og skrifið stikkorð: 

 Fá öll börn í heiminum sömu tækifærin? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hvað getur stjórnað því hvernig tækifæri börn fá? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 Hvernig mynduð þið útskýra hvað eru forréttindi og hvað eru grundvallar 

mannréttindi? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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9. hluti 

Réttindi og forréttindi – Verkefni 

 

Hver er munurinn á réttindum og forréttindum? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Skráðu 8 dæmi á hvorn lista: 

Réttindi Forréttindi 
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10. hluti 

Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun 

 

Hvað get ég gert? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Gögn vegna námsmats 
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  Lykilhæfni  

  Réttindasmiðja 

  Nafn nemanda:___________________________________ 

  Dagssetning:_____________________________________ 

  

 

Mat kennara: Alltaf Oftast Stundum 

Nemandinn sýnir kurteisi og kemur vel fram við aðra. 
   

Nemandinn tekur virkan þátt í kennslustundum, t.d. 
með því að taka þátt í umræðum. 

   

Nemandinn fer eftir fyrirmælum kennara. 
   

Nemandinn er jákvæður gagnvart verkefnum sem eru 
lögð fyrir. 

   

Nemandinn er sjálfstæður í vinnubrögðum. 
   

Nemandinn gengur vel um kennslustofuna. 
   

 

__________________________________________, kennari Réttindasmiðju. 

  

 

Merktu við það sem þér finnst 
passa best við þig 

Alltaf 

 

Oftast 

 

Stundum 

 

Ég sýni kurteisi og kem vel fram við aðra.     

Ég tek virkan þátt í kennslustundum, t.d. með 
því að taka þátt í umræðum. 

   

Ég fer eftir fyrirmælum kennara.    

Ég er jákvæð/jákvæður gagnvart verkefnum 
sem eru lögð fyrir.  

   

Ég er sjálfstæð/sjálfstæður í vinnubrögðum.    

Ég geng vel um kennslustofuna.    
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Námsmat 

Réttindasmiðja 

Nafn nemanda: ____________________________ 

Bekkur: __________________________________ 

Dagssetning: _____________________________ 

 

Umsögn kennara: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

Kær kveðja, 

_______________________, kennari Réttindasmiðju. 

 

 
____________________________ 

Undirskrift forráðamanns 
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Nafn: _________________________ 

 

Réttindasmiðja 
Könnun  

 

Fyrir hverja gildir Barnasáttmálinn? 

___________________________________________________________________________ 

 

Til hvaða aldurs ert þú barn samkvæmt Barnasáttmálanum? 

___________________________________________________________________________ 

Hverjar eru meginreglurnar fjórar í Barnasáttmálanum? 

 1., 2., 19. og 24. gr 

 3., 7., 18. og 28. gr 

 2., 3., 6. og 12. gr 

 12., 13., 19. og 27. Gr 

 

Nefndu 5 dæmi um réttindi barna: 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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Hafa börn einhverjar skyldur? Ef já, nefndu dæmi: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Hvers vegna er mikilvægt að fá tækifæri til að öðlast menntun? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hvaða grein Barnasáttmálans á sérstaklega við um börn á flótta? 

___________________________________________________________________________ 

Hvað þýðir jafnrétti? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hvað eru fordómar? Nefndu dæmi. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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Hvað getum við lært af Malala Yousafzai og Emmanuel Ofosu Yeboah? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hvað þýðir það að geta sett sig í spor annarra? Hvers vegna er gott að geta gert það? 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Útskýrðu hvað eru forréttindi? Nefndu dæmi. 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Hvaða markmiði þjóna Heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

Nefndu 5 dæmi um hvað þú getur gert í þeim tilgangi að heimsmarkmiðin náist: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 


