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Ástæður fyrir efnisvali 
Ástæður fyrir efnisvali mínu má útskýra með þremur litlum sögum úr 
eigin lífi og einni Facebook tilkynningu af vegg frænku minnar sem 
hljómar svona:  

Elin Rosa Arnadottir finnst leiðinlegt þegar fólk heldur 
að allir í Afríku séu svangir, veikir eða fátækir. Afríka er 
náttúrulega heimsálfa með alls kyns fólki. Vildi að 
meira jákvætt væri sýnt frá Afríku. Þetta er náttúrulega 
miklu meiri fátækt en við þekkjum en það er líka fólk 
þarna að lifa ágætu lífi og gera spennandi hluti :)… þetta 
mun ég t.d. skoða næst þegar ég fer til Nígeríu. Rétt hjá 
bænum hans Edda. Geggjað að versla þarna og stærsti 
vatnaskemmtigarður í Afríku. Og allt mögulegt annað… 
(Elín Rósa Árnadóttir munnleg heimild, 12. september 
2010). 

Þessi tilkynning gaf mér hugmyndina að efnisvalinu en ástæðuna má 
útskýra með þrem dæmisögum. Sögurnar sem ég birti hér að neðan 
eru um þrjá einstaklinga; Ale, Frank og Mody. Þau eru frá 
mismunandi menningarheimum, hafa ekki sama uppruna né trúa á 
sama guð. Þau eru öll af sitt hvorum kynþættinum. Þau eiga það 
sameiginlegt að ég er vinkona þeirra allra.  

Ale er stelpa frá Perú. Henni kynntist ég í Bandaríkjunum þegar ég 
bjó þar ásamt fjölskyldu minni. Báðar vorum við innflytjendur og 
fundum strax fyrir samkennd vegna þess en vinátta okkar byrjaði fyrst 
að blómstra þegar við komumst að því að við skilgreindum hugtakið 
vináttu á sama hátt. Í Bandaríkjunum virðist vinátta rista grynnra en 
ég þekki frá Íslandi. Þau sem ég kallaði kunningja kölluðu mig vin og 
þá sem ég kallaði vini kölluðu mig besta vin. Ég eignaðist fjölda af 
kunningjum, marga vini en aðeins eina bestu vinkonu og það var Ale.  

Frank er strákur frá Kúbu. Honum kynntist ég í skólaferðalagi með 
danska lýðháskólanum mínum þegar við heimsóttum Kúbu. Hann er 
listmálari og á þeim tíma sem ég kynnist honum kenndi hann myndlist 
í myndlistarskóla fyrir börn. Á þessum tíma var ég að læra myndlist í 
skólanum í Danmörku og var það sameiginlegur áhugi okkar á list 
sem varð til þess að við urðum vinir. Frank hefur aldrei átt síma, 
hvorki farsíma né heimasíma. Ég spurði hann einu sinni, hvernig hann 
færi að því að halda sambandi við vini sína og hitta þá. Honum tókst 
ekki að leyna undrun sinni þegar hann svaraði mér: „Við mælum 
okkur bara mót“. Ósköp einfalt og ekki svo fjarlægt svar þegar ég 
hugsa um það.   

Mody er strákur frá Írak. Honum kynntist ég á ferðalagi um Evrópu. 
Hann býr á Spáni þar sem hann er í skóla á fótboltastyrk. Hann er 
alinn upp í Muhammedstrú (Islam) en hefur þrátt fyrir það mjög 
svipaðar trúarskoðanir og ég sem er alin upp í Lútherstrú. Við trúum 
bæði á andlega orku og góða menntun. Mody hefur frábæran 
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persónuleika og bæði djúpan og góðan húmor að mínu mati. Það 
gladdi mig en kom mér jafn framt á óvart að tveir einstaklingar, líkt 
og ég og Mody með jafn ólíkan bakgrunn, gætum myndað jafn ágæta 
vináttu og við tvö eigum í dag.  

Ég óska þess að fleiri öðlist það sem ég hef eignast - víðsýni. Ég fékk 
tækifæri til að búa erlendis og ganga í skóla í landi sem var gjörólíkt 
mínu eigin. Ég var innflytjandi. Ég kynntist fólki frá mörgum 
mismunandi menningarheimum og uppgötvaði um leið eigin fordóma 
í garð ólíkrar menningar og bakgrunns.  En ég fékk tækifæri til að 
leiðrétta þessa fordóma með því að öðlast nýja sýn á fjölmenningu og 
uppgötva skyldur mínar gagnvart umhverfinu.  
Ég lifði og hrærðist í menningu sem var ekki bara ólík minni 
upprunalegu menningu, heldur mjög tormelt á köflum. Það var erfitt 
að koma úr litlu samfélagi eins og Dalvík (sem er heimabær minn), í 
stórt og fjölmenningarlegt samfélag líkt og Bandaríkin. Ég þurfti að 
leita að nýjum vinum í skóla þar sem minn húðlitur var í minnihluta 
og enginn talaði sama tungumál og ég. Í fyrstu var ég upptekin af öllu 
því sem greindi mig frá hinum, en þegar á leið öðlaðist ég þá sýn að 
einbeita mér frekar að öllu því sem ég átti sameiginlegt með fólkinu í 
kringum mig.  

Í Bandaríkjunum tóku á móti mér einstaklingar, sem í óeigingirni sinni 
kenndu mér á umhverfið og buðu mér að vera hluti af þeirra lífi. Það 
var einmitt í gegnum þessa einstaklinga sem ég uppgötvaði skyldur 
mínar gagvart umhverfinu. Eftir að hafa fengið nýjan titil, þ.e. 
innflytjandi, komst ég að því að ábyrgðin á vel heppnaðri aðlögun 
innflytjenda skiptist á tvo vegu. Annars vegar er ábyrgðin í höndum 
innflytjendanna sjálfra, meðal annars með því að skoða umhverfið 
með opnum huga, og hinsvegar er ábyrgðin í höndum þeirra sem búa 
fyrir í nýju heimkynnunum og fá það starf að bjóða innflytjendurna 
velkomna. Það er hvergi eins erfitt fyrir einstakling að aðlagast og þar  
sem hann er ekki velkomin.  
Þessi reynsla gaf mér skilning á orðum sem ég hafði heyrt svo oft áður 
en aldrei lagt fullan skilning í: „Fyrst og fremst erum við öll bara 
manneskjur.“ 
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Markmið námsefnis 
Markmið námsefnisins er fyrst og fremst að efla samkennd nemenda 
og innleiða hjá þeim sýn jákvæðu sálfræðinnar. Með henni fá 
nemendur jákvæða sýn á fjölbreytileikann sem einkennir þá ólíku 
menningarheima sem endurspeglast í fjölmenningu. Námsefnið á að 
stuðla að tillitssemi við aðra jafnt því að auka skilning á fjölbreytileika 
mannlífsins og ólíkra menningarheima. Það á að þjálfa nemendur í 
skapandi hugsun og leitast við að leysa ímyndunaraflið úr læðingi.  

Einstakir markmiðsþættir   

Nemandi á að 
- vera fær um að taka virkan þátt í skapandi ferli í samvinnu 

við aðra 
- geta í hlutverki túlkað sjónarmið annarra í rituðum texta 
- geta skapað persónu og túlkað viðhorf hennar bæði 

munnlega og skriflega 
- hafa öðlast öryggi og sjálfstraust til að tjá hugsun sína, 

tilfinningar og hugmyndir 
- geta með látbragði túlkað einfaldar aðstæður 
- geta staðið upp og tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær 
- geta flutt og túlkað texta á áheyrilegan hátt  
- geta þróað leikspuna í tengslum við námsefni 
- skilja og greina aðalatriðin í leiktexta 
- geta fjallað um blæbrigði raddarinnar 
- vera fær um að hafa mannréttindi og jafnrétti að leiðarljósi í 

samskiptum 
- vera fær um að beita gagnrýnni hugsun í samskiptum og 

skapandi starfi  
- skilja gildi þess að rækta frumkvæði sitt og sköpunargáfu á 

eigin forsendum  
- geta velt fyrir sér jafnréttishugtakinu út frá ýmsum 

sjónarhornum, t.d. jafnrétti kynjanna, milli fatlaðra og 
ófatlaðra og milli kynþátta  

- sýna sjálfstæði í að njóta menningar og lista til lífsfyllingar 
og til að dýpka skilning á sjálfum sér og öðrum 
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Aðferðir og möguleg 
atburðarás 

Að ferð ir  

Huglæg ferðataska 
Nemendur ímynda sér að þeir hafi í höndunum ferðatösku. Taskan er 
að sjálfsögðu ekki raunveruleg og því komast allir þeir hlutir fyrir í 
töskunni sem nemendur óska sér.   

Kastljós 
Hér beinist athyglin að einum einstaklingi og hann spurður spjörunum 
úr. Ýmist kennari eða nemendur geta verið í kastljósinu, einn í einu.  

Kennari í  hlutverki 
Hér hefur kennari tækifæri til að taka þátt í leiknum og hafa möguleg 
áhrif á ferlið. Þegar kennari (í hlutverki) kemur inn í leikinn fara 
nemendur einnig sjálfkrafa í hlutverk þar sem kennari ávarpar þá eins 
og þeir séu þátttakendur í ákveðinni atburðarás. Við val á hlutverki 
þarf kennari að hafa í huga notagildi hlutverksins. Það þarf að vekja 
áhuga og viðbrögð hjá nemendum og stuðla að því að þeir tengist 
viðfangsefninu. Mismunandi gerðir hlutverka eru í boði: 

- Sá sem valdið hefur 
- Sá sem er milligöngumaður um eitthvert málefni 
- Sá sem er lægstur í virðingarstiganum 
- Sá sem leitar eftir aðstoð eða er fórnarlamb (Anna Jeppesen 

og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:17-19).  

Kyrrmyndir 
Kyrrmynd er einföld útfærsla á hlutverkaleik. Þátttakendur taka sér 
hlutverk í ákveðnum aðstæðum og stilla sér upp sem stytta eða 
kyrrmynd. Kyrrmyndir krefjast ekki mikils undirbúnings og 
þátttakendur geta því skapað einfaldar aðstæður með lítilli fyrirhöfn 
(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:25).  

Leikþáttur 
Leikþáttur er hlutverkaleikur.  Nemendur fá uppgefnar aðstæður og 
þeir spynna atburðarás. Þeim gefst tími til að búa til stutt handrit og 
nokkrar lykilsetningar fyrir leikþáttinn og æfa heildarmyndina áður en 
þeir sýna hópnum hana. Má líkja við undirbúinn og/eða æfðann spuna. 

Málstofa 
Nemendur (eða hóparnir) skiptast á að kynna sitt viðfangsefni og 
svara svo í framhaldi af því spurningum tengdum viðfangsefninu. 
Spurningar koma frá þeim sem eru viðstaddir málstofuna.  
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Persónan mín 
Nemendur móta sína eigin persónu. Þeir skilgreina bakgrunn hennar 
og gefa henni sérstök persónueinkenni. Með þessu móti hafa 
nemendur betri tengingu við persónuna og eiga auðveldara með að 
sýna henni samkennd, þrátt fyrir að hún sé öðruvísi en þeir eða 
bakgrunnur hennar annar en þeirra eigin.  

Samviskugöng 
Nemendur stilla sér upp í tvær raðir sem mynda göng á milli og þeir 
horfa inn í göngin, þ.e. andlitin snúa að göngunum. Nemandi eða 
kennari er í hlutverki persónu úr viðfangsefninu sem unnið er með og 
gengur hægt í gegnum göngin. Þeir sem mynda göngin eru annað 
hvort í hlutverki samvisku þess sem gengur í gegnum göngin eða 
einhvers sem ýmist hugsar vel eða illa til persónunnar (Anna Jeppesen 
og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:33).   

Sérfræð ingar 
Þátttakendur taka að sér hlutverk sérfræðinga í einhverju tilteknu efni 
og fá í hendurnar verkefni sem finna þarf lausn á. Þátttakendur í 
hlutverki sérfræðinga leita lausna og kynna niðurstöður. Þó unnið sé í 
hópum þjálfar aðferðin þátttakendur í að vinna sjálfstætt og taka 
ákvarðanir þar sem hver og einn er í hlutverki sérfræðings á sínu sviði 
(Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:28).   

Skrifað  í  hlutverki 
Nemandi í hlutverki skrifar bréf, dagbók eða hverskyns skilaboð eins 
og hann sé persónan sem hann var að túlka (Anna Jeppesen og Ása 
Helga Ragnarsdóttir, 2004:30).   

Spuni 
Spuni er hlutverkaleikur þar sem þátttakendur fá í hendurnar aðstæður 
sem þeir eiga að búa til atburðarás við. Þátttakendur ráða töluverðu 
um framvinduna, þeir ákveða til dæmis gjarnan hvar þeir eru og 
hverjir þeir eru. Miklu máli skiptir að nemendur hafi gott samspil sín á 
milli, taki hlutverkið alvarlega og hlusti á það sem hinir segja. Þeir 
þurfa einnig að skapa spennu og hafa í huga að draga spunann ekki á 
langinn. Gott er að venja nemendur á að byrja og ljúka spuna í 
kyrrmynd (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:26). 

Söguhringur 
Nemendur og kennari búa saman til sögu. Sá sem byrjar segir eina 
setningu eða fleiri, en orðið færist til næsta manns um leið og 
kennarinn segir skipta (það gæti t.d. verið inn í miðri setningu). Næsti 
maður tekur orðið og leikurinn endurtekur sig svo koll af kolli. 
Kennarinn þarf að sjá til þess að sagan haldi nokkru samhengi og fari 
ekki út í rugl. Önnur útfærsla er að hver einstaklingur má einungis 
segja eitt orð. Ef sagan er gerð þannig þarf að passa flæðið í sögunni, 
því meiri líkur eru á samhengisleysi þegar þessi aðferð er notuð. 
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Söguleikur 
Í söguleik geta nemendur ýmist farið í hlutverk og leikið þær aðstæður 
sem koma upp í sögu, sett persónur sögunnar í nýjar aðstæður, notað 
umhverfi, andrúmsloft og aðstæður sögu til að byggja upp leikræna 
spennu eða túlkað sögu með hreyfingu, látbragði eða brúðuleik. Allt 
er leyfilegt í söguleik, sem dæmi geta dauðir hlutir fengið mannlega 
eiginleika og dýr talað á mannamáli. Sögumaður segir söguna og 
tengir myndir, tákn, persónur og annað saman með rödd og líkama. Í 
söguleik er sögumaður sem segir söguna en aðrir þátttakendur túlka 
persónur sögunnar. Tilvalið er að nota fleiri en eitt tungumál ef 
nemendur eru af mismunandi þjóðernum (Anna Jeppesen og Ása 
Helga Ragnarsdóttir, 2004:45-47).  

Vangaveltur 
Með vangaveltum er verið að virkja sjálfstæða hugsun nemenda. 
Nemendur velta fyrir sér viðfangsefni tiltekins verkefnis og búa ýmist 
til lista eða taka þátt í umræðu sem tengist viðfangsefninu.   

Viðtöl 
Nemendur vinna saman í pörum og skiptast á að taka viðtöl tengd 
viðfangsefninu hvor við annan.  

Vinurinn 
Nemendur setja sig í hlutverk besta vinar síns. Með þessu móti þurfa 
þeir að horfa í eigin barm og skoða sjálfa sig út frá augum besta vinar 
síns. Hvað gerir þá sjálfa að góðum vin?  

Þátttökuleikhús 
Leikhús sem byggist á því að áhorfendur taki þátt í því sem fram fer á 
sviðinu. Áhorfendur geta stöðvað ferlið hvernær sem er og beðið 
leikendur að gera eitthvað annað eða fengið leikendur til að skipta við 
sig og gengið þannig sjálfir inn í atburðarásina. Leikendur geta gert 
slíkt hið sama, það er beðið áhorfendur um aðstoð eða beðið einhvern 
um að taka sinn stað (Anna Jeppesen og Ása Helga Ragnarsdóttir, 
2004:31).  
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Möguleg atburðarás (e.  scenario) 

 

1. Það kom eldgos og hraun flæddi yfir allt Ísland. Þjóðin hefur 
gert sér grein fyrir því að næstu áratugina er ekki möguleiki að 
búa eða byggja landið og því verða Íslendingar að flytjast burt.  

 

2. Það er komið stríð. Ísland er vel staðsett hvað varðar 
samgönguleiðir á sjó og í lofti milli Bandaríkjanna og 
Rússlands og nú herja þessar tvær stórþjóðir á litlu íslensku 
þjóðina. Fjöldi fólks neyðist til að flýja land.  

 
3. Ísöld skellur á. Möndulhalli jarðar jafnast út (mödulhalli jarðar 

er núna 23,5º) og á öllum norðurheimskautsbaugnum og 
löndunum sem liggja að honum verður vetur allan ársins hring.  

 
4. Efnahagshrunið (kreppan) náði aldrei að rétta sig við. Hægt og 

rólega var allt á niðurleið og spilling stjórnvalda kallaði á 
mótmælahópa innan landsins. Upp hófst borgarastyrjöld sem 
orsakaði það að landið var ekki öruggt og margar fjölskyldur 
þurftu að flýja land til að bjarga sér og börnum sínum. 
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Leikrænar kennsluaðferðir í 
lífsleikni 

Kennsluefnið, Án fordóma: Leikrænar kennsluaðferðir í lífsleikni, er 
ætlað fyrir lífsleiknikennslu í 8. – 10. bekk. Hér er að finna átta 
sjálfstæð viðfangsefni, sem hvert um sig tekur um tvær kennslustundir 
(80 mín.) í framkvæmd, en er vel hægt að nota sem hluta af stærri 
heild.  
Þegar unnið er með leiklist er mikilvægt að gagnkvæmur skilningur 
og traust sé fyrir hendi til þess að vernda framvindu námsins, því 
nemendur þurfa ekki aðeins að semja við félaga sína, heldur stundum 
einnig við kennarann sem blandar sér í ferlið.  Samningur um skyldur 
og ábyrgð bæði kennara og nemenda er góð lausn, því þá vita allir 
aðilar til hvers er ætlast af þeim. Ef upp koma erfiðleikar, sem getur 
alltaf gerst, er hægt að vísa í samninginn og minnast á að allir hafi 
samþykkt hann í upphafi og beri því að fylgja honum (Anna Jeppesen 
og Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:13).  

Vert er að minnast á að þó svo að kennsluefnið sé hannað af kvenkyns 
kennaraefni og viðfangsefni og kyn persóna sem falla í hlut kennara 
því oft kvenkyns miðuð, er einfalt að hagræða viðfangsefnunum 
þannig að karlkyns kennari geti nýtt sér þau.  
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Ég myndi vil ja búa hér af því að… 

 
Í þessu verkefni væri mjög gott að hafa aðgang að bæði tölvum og 
bókum sem tengjast efninu.  
 
Kveikja 
Kennari ræðir um mögulega skoðun útlendinga á Íslandi í dag?  Ætli 
allir sjái Ísland í sama ljósi og Íslendingar?  
 
Nemendum er skipt í 3-4 manna hópa.  
Kennari setur nöfn landa í hatt og dregur eitt land fyrir hvern hóp. 
 
Verkefni 1 
Vangaveltur. Hóparnir finna þrjár ástæður fyrir því hvers vegna þeir 
myndu vilja búa í tilteknu landi.  
 
Verkefni 2 
Sérfræðingar. Nemendur eru gerðir að sérfræðingum. Hver hópur 
samanstendur af einum sérfræðingi á matvæla- og menningarsviði, 
einum sérfræðingi á  umhverfissviði og einum til tveim sérfræðingum 
á efnahagssviði. Hver hópur finnur minnst tvær ástæður af hverju 
sviði til að rökstyðja hvers vegna gott væri að búa í landinu.  
 
Verkefni 3 
Málstofa. Nemendur kynna niðurstöður sínar í málstofu. Nemendum 
er frjálst að útfæra kynninguna á hvaða hátt sem er, svo lengi sem 
ávinningurinn er æfing í að koma fram. Nemendur kjósa það land 
(þann hóp) sem þeim finnst hafa flesta kosti eftir kynningarnar. 
Nemendum er ekki heimilt að gefa sjálfum sér stig og vinnur sá hópur 
sem fær flest atkvæði. 
 
Hugmynd að  samþættingu 
Þemaverkefni í unglingadeild - „Litla heimskynningin“. 
Verkefnið er hugsað sem viku verkefni með öllum námsgreinum og 
bekkjum unglingadeildar. Nemendum er skipt niður í tíu manna hópa. 
Hver hópur fær úthlutaðan bás á „Litlu heimskynningunni“ sem hann 
skreytir og hannar í takt við það land sem hópurinn fær úthlutað. Í lok 
vikunnar er haldin sýning þar sem hver hópur kynnir sinn bás þ.e.a.s. 
sitt land og alla þá vinnu sem hefur verið lögð í að kynnast landinu. 
Keppni um besta básinn. Úrslit eru í höndum dómnefndar. Dómnefnd 
gæti mögulega samanstaðið af skólastjórnendum, kennara (einum eða 
fleiri) og utanaðkomandi einstaklingi úr bæjarfélaginu.  
 

Íslenska: Allt ritað efni um verkefnið og kynningartexti á landinu. 

Danska: Útdráttur úr kynningartexta þýddur á dönsku. 
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Enska: Útdráttur úr kynningartexta þýddur á ensku. Nemendur þurfa 
einnig oft að afla sér heimilda á ensku.  

Samfélagsfræðigreinar og trúarbragðafræði: Hver er saga þjóðarinnar? 
Hvert er æðsta vald landsins? Ríkir lýðræði eða einræði o.s.frv?  

Landafræði: Í hvaða heimsálfu er landið? Nemendur finna helstu 
umhverfiseinkenni, útflutning og innflutning og auðlindir landsins.  

Stærðfræði: Verkefnið snýr að allri verklegri hönnun varðandi 
verkefnið og efnahagssviði landsins. Hver er gjaldmiðill landsins og 
hver er staða hans gagnvart íslensku krónunni? 

Lífsleikni: Hver er mannréttindastefna landsins? 

Handmennt: Fáni landsins. 

Hönnun og smíði: Fánastandur fyrir bás.  

Heimilsfræði: Þjóðarréttur. 

Myndmennt: Skreytingar fyrir básinn. 

Upplýsinga- og tæknimennt: Öll rafræn vinna. 

Íþróttir: Hver er þjóðaríþrótt landsins? 
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Fólksflóttinn frá Íslandi 

 
Kveikja 
Kennari velur mögulega atburðarás sem kveikju. Fjöldi Íslendinga sér 
fram á að þurfa að flýja land. Kennari velur hvaða land eru hin nýju 
heimkynni Íslendinga og hvort allir fari á sama stað. Heimkynni gætu 
verið misjöfn, því mörg lönd leggja fram aðstoð og taka við 
flóttamönnum frá Íslandi. 
 
Verkefni 1 
Huglæg ferðataska. Nemendur hafa einungis eina ferðatösku til að 
pakka í og taka með sér úr landi. Nemendur setjast í hring á gólfið. 
Einn í einu „opnar“ ferðatöskuna sína (sem er ímynduð ferðataska 
með ímynduðum hlutum í) og týnir upp úr töskunni það sem hann 
kaus að taka með sér og útskýrir fyrir hópnum af hverju þessi hlutur 
varð fyrir valinu.   
 
Verkefni 2 
Skrifað í hlutverki. Nemendur skrifa dagbók í hlutverki íslensks 
unglings sem þarf að flýja land ásamt fjölskyldu sinni. Í dagbókina 
skrifar hann hvaða tilfinningar vakna við svona mikið rót og hvaða 
hugmyndir hann hafi af nýju heimkynnunum. Í dagbókinni kemur 
einnig fram hverjir fluttu og hvort það hafi þurft að skilja einhverja 
eftir; fjölskyldumeðlimi, gæludýr, vini. Einnig kemur fram hvort allir 
sem eru flýja, séu að fara á sama stað.  
 
Verkefni 3 
Kyrrmynd. Nemendur í 4-5 manna hópum búa til röð kyrrmynda 
(þrjár kyrrmyndir) af flóttanum.  
 
Verkefni 4  
Samviskugöng. Nemendur endurspegla bæði jákvæðar og neikvæðar 
hugsanir unglingsins sem er að flýja land. Önnur hlið gangnanna er 
jákvæð en hin er neikvæð. Kennari eða einn nemandi fer í hlutverk 
unglingsins og gengur í gegnum göngin.  
 
Umræðuhringur 
Verður einstaklingur þakklátur fyrir allt sem honum býðst eftir slíkan 
flótta? Er flóttamaður andlega tilbúinn til að takast á við áskoranir 
daglegs lífs, sérstaklega í nýju landi? Getur ekki verið að það sé erfitt 
að aðlagast nýrri menningu og þá sérstaklega þegar tilfinningar á borð 
við þær sem vakna í slíkum flótta fléttast inn í aðlögunina?  
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Íslenskir f lóttamenn á Taílandi 

 
Kveikja 
Kennari velur mögulega atburðarás og notar sem kveikju. Íslendingar 
eru því flóttamenn og í þetta skiptið hefur Taíland rétt okkur 
hjálparhönd. Taílendingar bjóða íslensku þjóðinni að setjast að í þeirra 
landi og hefja nýtt líf.   
 
Nemendum er skipt niður í hópa sem mynda mismunandi íslenskar 
fjölskyldur. Nemendur hafa frjálsar hendur við að móta fjölskyldurnar 
sínar en hver fjölskylda verður þó að innihalda minnst eitt barn á 
grunnskólaaldri og forráðamann þess.   
 
Verkefni 1 
Kyrrmynd. Fjölskyldan ræðir mögulega tungumálaerfiðleika og 
hvernig hægt sé að gera sig skiljanlegan án orða. Fjölskyldan sýnir 
með kyrrmynd aðstæður þar sem tungumálaerfiðleikar eiga sér stað og 
þær tilfinningar sem fylgja slíkum aðstæðum.  
 
Verkefni 2 
Skrifað í hlutverki. Fjölskyldan ákveður eitt kvöldið að skrifa bréf til 
ættmenna sinna sem var úthlutað húsnæði í öðrum bæ á Taílandi. Í 
bréfinu segir fjölskyldan frá því hvernig móttökur hún hafi fengið við 
komuna í bæinn og hvað hafi komið sér mest á óvart. Í enda bréfsins 
segir fjölskyldan frá því hvernig andrúmsloftið hefur verið innan 
fjölskyldunnar eftir flutningana, eru allir glaðir, er einhver ósáttur, 
leiðist einhverjum o.s.frv. 
 
Verkefni 3 
Vangaveltur. Íslendingarnir hafa dvalið á Taílandi í rúmar þrjár vikur 
og tími er kominn til að barnið/börnin í fjölskyldunni hefji 
skólagöngu. Nemendur búa til lista af mögulegum vandamálum sem 
geta komið upp þegar innflytjandi hefur nám í ókunnugu landi.  
 
Verkefni 4 
Þátttökuleikhús. Kennari velur eitt af þeim vandamálum sem 
nemendur nefndu að gætu komið upp og tekur það fyrir í 
þátttökuleikhúsi. Þátttökuleikhúsið sýnir aðstæður þar sem 
nemandinn, forráðamaður nemandans og skólastjóri reyna að leysa 
vandamálið.   
 
Umræðuhringur 
Nemendur og kennari ræða um kennslustundina:  

- Hvað fannst nemendum áhugaverðast? 
- Hvaða tungumál var talað á heimilinu eftir að fjölskyldan 

fluttist til Taílands? – Af hverju? 
- Eru þetta raunhæfar aðstæður? 
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- Getur verið að þeir innflytjendur sem hafa flutt hingað til 
lands hafi lent í einhverju svipuðu og nemendur settu upp í 
kennslustundinni? 

 
 
Hugmynd að  samþættingu 

Heimilisfræði 
Hvernig matarmenning er á Taílandi? Nemendur finna út sérstaka 
taílenska rétti og útbúa þá. Nemendur skoða hvaða hráefni þarf í 
séríslenska rétti og hvort hægt sé að fá hráefni í þá á Taílandi.  

Náttúrufræði 
Veðurfar skoðað. Er meðalhiti á Taílandi hærri eða lægri en á Íslandi? 
Er veðurfar á Taílandi breytilegt eða jafnt? Þyrfti að endurnýja 
fataskápinn ef flutt yrði til Taílands? Er snjór á Taílandi? 

Viðskiptafræði og stærðfræði 
Hvaða gjaldmiðill er notaður á Taílandi? Hvernig er staða hans 
gagnvart íslensku krónunni? Myndu íslensku fjölskyldurnar tapa eða 
græða á því fjárhagslega að flytja til Taílands?  
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Kennari í  hlutverki ferðalangs  

 
Kennari fer í hlutverk Árnýjar, stúlku í kringum tvítugt sem er 
nýkomin heim til Íslands úr Evrópuferð. Árný hefur með sér nokkra 
einkennishluti; bakpoka, sólgleraugu og fjórar myndir úr 
Evrópuferðinni [sjá viðauka 3].  
 
Árný biður alla um að fá sér sæti í hring á gólfinu því hún vilji hafa 
afslappað og þægilegt andrúmsloft.  
 
Frásögn Árný jar: 
Hæ. Í fyrsta lagi, takk fyrir að vera til í að hitta mig. Kennarinn ykkar 
sagði að ég yrði ekki svikin af góðum ráðum eftir heimsókn í þennan 
hóp. Ég ákvað að taka hann á orðinu, svo hér er ég komin!  
Mig langar til að segja ykkur smá sögu áður en ég segi ykkur frá 
aðstæðum sem ég er í. Ég fór nefnilega í Evrópuferð í sumar MÆ-Ó-
MÆ hvað það var gaman! Ohh við fórum út um allt sko, París, Róm, 
Pisa, Amsterdam, Barcelona, London og svo síðast, en alls ekki síst, 
Pamplona. Viljið þið sjá myndir? Ég tók nokkrar með mér til að sýna 
ykkur. En já Pamplona (ahhhh) það er einmitt ástæðan fyrir því að ég 
er hér í dag. Sjáiði hann er þarna á myndinni – hann heitir Ahmed. 
Hann er frá Írak. Ég kynntist honum á Spáni, einmitt í Pamplona – þar 
sem hann býr. Hann er í skóla á Spáni, komst inn á fótboltastyrk og er 
búinn að búa þar í þrjú ár núna. Hann er mjög klár, talar þrjú tungumál 
reiprennandi: Arabísku, ensku og spænsku og er svo auðvitað byrjaður 
að læra smá í íslensku.  
En ástæðan fyrir því að ég er komin hingað til ykkar er að ég er 
orðin yfir mig ástfangin af Ahmed. Um leið og við kynntumst þá 
smullum við saman, því við erum bara svo lík í okkur. Ég eiginlega 
trúði því ekki að ég gæti verið svona lík strák alla leið frá Írak. Ahmed 
er alinn upp í Múslimatrú og hefur tileinkað sér marga góða siði úr 
trúnni, svona eiginlega bara eins og ég og mín Lútherstrú. Við höfum 
alveg sömu trúarskoðanir, þ.e. við trúum bæði á andlega orku og góða 
menntun.  
Ég brosi eiginlega bara allan hringinn þessa dagana, en þetta er samt 
ekki alveg svona einfalt. Mamma varð alveg bandbrjáluð þegar ég 
sagði henni frá Ahmed og var bara eiginlega mjög fordómafull. Sagði 
bara í sífellu: „Já en Árný, hún Sofia Hansen var líka ástfangin af 
Halim Al þangað til hann fór með dæturnar þeirra úr landi og neitaði 
að skila þeim“. Hvernig í ósköpunum sannfærir maður konu sem 
hefur svona fastmótaða mynd af múslimum? Ég veit vel að Ahmed er 
alinn upp í annarri trú en ég og hann er ekki af sama kynþætti né talar 
íslensku, en er það í alvörunni það sem skiptir mestu máli þegar fólk 
verður ástfangið?  

Þetta er sem sagt ástæðan fyrir veru minni hér í dag. Hvernig fæ ég 
mömmu til að skilja hvers vegna ég er ástfangin af Ahmed? 
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Kennari fer úr hlutverki Árnýjar og kemur inn í bekkinn aftur í eigin 
persónu. Eftirfarandi eru æfingar sem bekkurinn getur unnið að og 
tengjast frásögn Árnýjar: 
 
Kastljós 

- Móðir ferðalangs er spurð spjörunum úr. 
- Ahmed situr fyrir svörum. Hver er t.d. hans skoðun á 

málinu? 
 
Samviskugöng 

- Móðir ferðalangs gengur í gegnum samviskugöng. 
 
Skrifað  í  hlutverki 

- Móðir ferðalangs skrifar bestu vinkonu sinni og léttir á hjarta 
sínu um það hvers vegna hún er svona hrædd við ást Árnýjar 
og Ahmeds. 

- Ferðalangur skrifar mömmu sinni bréf og útskýrir fyrir henni 
af hverju hún er ástfangin af Ahmed.  

- Ahmed skrifar bréf til bróður síns í Írak og segir honum frá 
þessum undarlegu aðstæðum með móður Árnýjar og hvernig 
honum líði.   

 
Þátttökuleikhús 

- Móðir, ferðalangur og fjölskylduráðgjafi ræða um aðstæður 
Árnýjar og reyna að komast að einhverri niðurstöðu.  

 
Spuni 

- Nemendur búa til leikþátt sem sýnir líf Árnýjar eftir 15 ár. 
Frjálst val að öllu öðru leyti. 

- Nemendur velja eina tilfinningu úr frásögninni og búa til 
spuna út frá þessari tilfinningu. Spuninn þarf ekki að tengjast 
frásögninni frekar en nemendur vilja. 

- Nemendur búa til spuna um það þegar Árný hittir foreldra 
Ahmeds í fyrsta skipti. Það eina sem þarf að koma fyrir í 
spunanum eru fordómar. Nemendum ráða hverskonar 
fordómar og hvernig fordómarnir koma fyrir.   

 
Fyrir kennarann: 
Þrátt fyrir að Árný sé orðin lögráða vill hún ekki vera í sambandi sem 
mamma hennar er á móti.  
 
Árný  og Ahmed eru eins af því að :  

- þau eru með sömu kímnigáfu 
- þau hafa bæði mjög mikinn áhuga á ljósmyndun 
- þau hafa alveg sömu trúarskoðanir (þótt hann sé alinn upp 

eftir Kóraninum og hún eftir Biblíunni) 
- þau eru bæði með mjög mikinn metnað 
- þau hafa sömu gildi í lífinu 
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Kennari vill  fá eftirfarandi út úr umræðu: 

- Af hverju varð mamma ástfangin af pabba? 
- Af hverju elskar mamma mig? 
- Af hverju eru mamma og besta vinkona hennar vinkonur? 
- Þekkir mamma einhvern sem talar sama tungumál og hún, er 

eins á litin/n og hún og/eða í sömu trú og hún en hún kann 
samt ekki við? 
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Póstkortið  frá…? 

 
Kveikja 
Kennari sýnir nemendum póstkort frá Kúbu sem á eru litrík hús [sjá 
viðauka 1]. Kennari spyr eftirfarandi spurninga en segir ekki hvaðan 
póstkortið er: 

- Hvar gæti þetta verið? 
- Hvar eru svona litrík hús? 
- Getur þetta mögulega verið á Íslandi? 

 
Verkefni 1  
Söguhringur. Nemendur og kennari fara í söguhring og semja sögu um 
húsin á póstkortinu. Eina skilyrðið er að sagan verður að gerast í 
húsunum.  
 
Verkefni 2 
Kyrrmynd. Nemendum er skipt í 4-5 manna hópa. Þeir búa til þrjár 
kyrrmyndir úr sögunni sem varð til í söguhringnum.  
 
Verkefni 3 
Persónan mín. Nemendur enn í hópum. Ef þessi litríku hús væri 
persónur sem gætu hagað sér eins og mannfólk, hvernig persónur 
væru þau? Nemendur skrifa persónulýsingu á „húspersónunni“ sinni 
s.s persónueinkenni, fjölskylduhagi, samfélagsstöðu, menntun o.þ.h. 
 
Verkefni 4 
Söguleikur. Hóparnir búa til söguleik út frá sögunni sem þeir sömdu. 
„Húspersónurnar“ eru með í sögunni og hafa sína mannlegu 
eiginleika. Huga þarf að hugsun, rödd og samvisku húsanna svo 
eitthvað sé nefnt.  
 
Umræðuhringur  
Nemendur og kennari skoða nú aftur póstkortið. Kennari segir 
nemendum hvaðan póstkorið er. Gæti sagan sem nemendur sömdu 
hafa gerst á Kúbu? 
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Persónan mín frá Kúbu 

 
Kveikja  
Fyrir nokkrum árum fór ég í ferðalag út í heim. Þar hitti ég frábæran 
strák sem var fæddur og uppalinn í landinu sem ég var að heimsækja. 
Mynd af Frank [sjá viðauka 2]. 

Þessi strákur heitir Frank og er 26 ára listmálari og kennari í 
myndlistaskóla fyrir börn. Mamma hans er grunnskólakennari og 
pabbi hans vinnur í verksmiðju, hann á tvær systur, eina eldri og eina 
yngri. Frank á auðvelt með að kynnast fólki og er tryggur vinur. Hann 
er mjög góður salsa-dansari af því að mamma hans kenndi honum að 
dansa salsa þegar hann var lítill. Hann hefur aldrei séð snjó og aldrei 
átt síma, hvorki heimasíma né farsíma. Hann er af millistéttar 
fjölskyldu og býr ennþá heima hjá foreldrum sínum þar sem 
húsnæðismál í landi hans eru ekki þau ákjósanlegustu – lítið framboð 
á íbúðum og leiga mjög dýr. Frank þekkir sex manneskjur frá Íslandi.  

Frank býr í Havana á Kúbu. 
 
Verkefni 1 
Persónusköpun. Nemendur búa sér til lifandi persónu frá Kúbu. Þeir 
gefa persónu sinni nafn, aldur, fjölskylduaðstæður og 
persónueinkenni; raddbeitingu, hreim, kæki og göngulag. Persónan 
fær einnig starf, menntun og samfélagsstöðu. Nemendur fá góðan tíma 
til að skapa persónuna og æfa framkomu hennar örlítið. Því næst 
koma nemendur fram í hlutverki persónu sinnar og leyfa hópnum að 
kynnast henni.  
 
Verkefni 2 
Spuni. Nemendur vinna saman tveir og tveir og búa til spuna. Í 
spunanum eru mögulegar aðstæður þegar persónur þeirra frá Kúbu 
hittast.  
 
Verkefni 3 
Leikþáttur. Pörin sameinast í 4 manna hóp. Hópurinn býr til leikþátt 
um það í hvaða aðstæðum pörin tvö gætu rekist á hvort annað, þ.e. 
hvernig hittir par A par B. Leikþátturinn sýnir einnig vandamál sem 
gæti komið upp við slíkar aðstæður.  
 
 
Hugmynd að  samþættingu 

Samfélagsfræðigreinar og trúarbragðafræði 
Kúbverska byltingin - Fidel Castro og Ernesto "Che" Guevara. 
Nemendur gera kyrrmynd af Kúbversku byltingunni. Nemendur skrifa 
bréf í hlutverki Che Guevara 
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Fjölmenning – Já takk! 

 
Kveikja 

- Hvað er íslenskt í okkar lífi í dag? 
- Er eitthvað sem við tökum sem sjálfsögðum hlut sem er ekki 

íslenskt?  
- Hvernig væri Ísland ef íslensk menning hefði ekki orðið fyrir 

neinum áhrifum erlendis frá til dæmis engir innflytjendur og 
enginn inn- eða útflutningur?   

 
Verkefni 1 
Vangaveltur. Nemendur vinna í pörum og ræða hvernig eftirfarandi 
viðfangsefni væru öðruvísi ef engin erlend áhrif væru á Íslandi: 

- Matur 
- Tónlist 
- Tíska 
- Tækni 
- Tungumál 
- Vinir 

 
Verkefni 2 
Kyrrmynd. Nemendur búa til röð kyrrmynda um mögulega 
helgarafþreyingu þeirra ef íslensk menning hefði ekki orðið fyrir 
neinum áhrifum erlendis frá.  
 
Verkefni 3 
Viðtöl. Nemendur para sig saman og taka viðtöl. Annar nemandinn er 
fréttamaður og hinn er viðmælandi. Fréttamaður ræðir við 
viðmælanda um starf hans. Hugmyndir að viðmælendum: 

- Lögregla 
- Viðburðastjóri 
- Starfsmaður í húsgagnaverslun 
- Kokkur 
- Kennari 
- Starfsmaður í snyrti- og tískuvöruverslun 
- Bóndi 

 
Verkefni 4 
Spuni. Nemendur vinna spuna um það hvernig Ísland væri ef engin 
fjölmenning væri til staðar. Aðstæður eru frjálsar en hóparnir fá eitt 
atriði til að vinna með og eiga að semja spunann út frá því. 
Hugmyndir að atriðum: 

- Ofsafengnar tilfinningar 
- Engar tilfinningar 
- Eintóm gleði 
- Eintóm reiði 
- Ekkert tal - bara hreyfingar 
- Engin hreyfing - bara tal 
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Við  erum öll  „smá“ eins 

 
Kveikja 
Dæmisaga: Strákur í 9. bekk biður bekkjarfélaga sinn um að vinna 
með honum að paraverkefni. Bekkjarfélaginn segir nei, af því að 
hinum stráknum finnst Royal karamellubúðingur betri en Royal 
súkkulaðibúðingur og Royal jarðaberjabúðingur.  Finnst ykkur þetta 
raunhæft? 
 
Verkefni 1 
Vangaveltur. Nemendur og kennari koma sér saman um að hanna nýtt 
flokkunarkerfi (núverandi flokkunarkerfi er t.d. kynþáttur, trú, 
uppruni, o.s.frv.). Gott væri að finna um tíu flokka til að hafa í 
kerfinu.  
Dæmi um flokka í nýja flokkunarkerfinu: Uppáhalds matur, augnlitur, 
varastærð, uppáhalds sjónvarpsþáttur, grunnskóli o.s.frv. 
 
Verkefni 2 
Kastljós. Einn nemandi er í hlutverki einstaklings sem er mjög 
fordómafullur (fordómar hans falla undir nýja flokkunarkerfið t.d. 
með fordóma fyrir þeim sem horfa ekki á sjónvarpsþáttinn Dexter). 
Þessi einstaklingur er settur í Kastljós og spurður spjörunum úr út í 
fordóma sína. 
 
Verkefni 3 
Skrifað í hlutverki. Nemendur skrifa í hlutverki. Þeir setja sig í 
hlutverk manneskju sem hefur fundið fyrir fordómum af því hún er úr 
einhverjum flokki í nýja flokkunarkerfinu. Manneskjan sendir bréf til 
mömmu sinnar þar sem hún segir henni frá öllu því sem hún hefur 
þurft að ganga í gegnum. Í bréfinu kemur fram hvernig fordómarnir 
hafa birst en einnig hvernig manneskjunni líður. 
 
Verkefni 4 
Vinurinn. Nemendur fara í hlutverk besta vinar síns og taka þátt í 
rannsókn um vináttu ungmenna. Í rannsókninni þarf vinurinn að segja 
frá í nokkrum orðum hvað ráði því að besti vinur hans (þ.e. 
nemandinn) sé besti vinur hans og hvað þeir eigi sameiginlegt.  
 
Umræðuhringur 
Nemendur og kennari ræða af hverju allir séu ekki bestu vinir okkar? 
Einnig velta nemendur og kennari fyrir sér hvort einhvers staðar í 
heiminum sé manneskja sem gæti orðið besti vinur ef þau myndu 
hittast.  
 



 23 

Lokaorð 
Ég lít á leikræna tjáningu sem mikilvægan þátt í heildarmótun 
manneskjunnar. Með aðstoð leikrænnar tjáningar geta nemendur lært 
að setja sig í spor annarra og takast á við ímyndaðar aðstæður. Ásamt 
því að þjálfa færni nemenda í leiklist þjálfar leikræn tjáning færni 
nemenda í lífsleikni, því innan kennsluaðferða leiklistar er mikið um 
hópvinnu og nemendur þjálfast í samskiptum. Þannig eflist samkennd 
nemenda, skilningur þeirra á námsefninu eykst og þeir öðlast góða 
yfirsýn yfir það efni sem þeir eru að læra. Leikræn tjáning býr yfir 
fjölbreyttum kennsluaðferðum og er því hentug leið til að nálgast 
viðfangsefni náms á sem fjölbreyttastan og ólíkastan hátt og því kjörin 
í vinnu gegn fordómum. 

Þó svo að leikræn tjáning eigi sér ekki stað á viðmiðunarstundaskrá er 
ekki öll von úti um aukið vægi hennar. Með kennsluefninu Án 
fordóma: Leikrænar kennsluaðferðir í lífsleikni, vonast ég eftir því að 
rétta hinum almenna kennara verkfæri til þess að vinna gegn 
fordómum nemenda. Jafnframt vil ég hvetja kennara til að kynna sér 
og nota þær fjölbreyttu aðferðir sem leikræn tjáning hefur upp á að 
bjóða og leggja þannig grunn að auknu vægi námsgreinarinnar í 
komandi framtíð.  
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