
Um allan heim taka skólar, samfélög og einstaklingar þátt í Friðardeginum 21. september 
sem komið var á fót af Allsherjarþingi Sameinuðu þjóðanna árið 1981. Algengt er að skólar 
þrói sín eigin friðarverkefni sem unnin eru í samstarfi kennara og nemenda. Friðardagurinn 
er kynntur nemendum í byrjun september og þeir hvattir til að koma með hugmyndir að 
verkefnum til að vekja athygli á friði. 
 
Það væri gaman að sjá skóla landsins taka þátt í deginum og vekja nemendur og kennara til 

umhugsunar um frið. Hér má sjá myndband frá samtökunum Peace One Day sem hófu 
baráttu sína fyrir alþjóðlegum frið á þessum degi árið 1999. Einnig er hægt að skrá skólann í 

tengslanet skóla sem taka þátt í verkefninu Peace One Day. Árið 2015 er þema dagsins: 
 

„Who Will You Make Peace With? 
„Við hvernig ætlar þú að semja um frið?“ 

 
Verkefnin og leikirnir hér að neðan voru þýdd eða búin til af Álfrúnu Perlu Baldursdóttur og Huldu Hólmkelsdóttur 
sem hluti af verkefni sem unnið var fyrir styrk frá Nýsköpunarsjóði námsmanna, Reykjavíkurborg og í samstarfi 
við Alþjóðamálastofnun Háskóla Íslands.  Verkefnið er unnið í samstarfi við Félag Sameinuðu þjóðanna á Íslandi. 

 
 

Alþjóðlegi friðardagurinn  
21. september 2015 

Verkefni fyrir 1. – 4. bekk 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBMHDPL33vo
http://www.peaceoneday.org/schools-network
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Leikir og verkefni 
Í tilefni Friðardagsins er hægt að vinna með ýmiskonar verkefni, stór og smá, en mikilvægast er þó 
að nemendur fái tækifæri til að koma sjálfir með hugmyndir. Til stuðnings má sjá hér í 
friðarvasabókinni ýmsar hugmyndir að verkefnum og viðburðum. Til dæmis er hægt að hafa 
íþróttamótt á milli bekkja þar sem öll samskipti eiga að fara fram með friðsamlegum hætti. Hægt er 
að fara í hefðbundnar íþróttir líkt og fótbolta og brennó en einnig skemmtilegt að fá hugmyndir frá 
krökkum og kennurum um íþróttakeppnir sem ganga út á samvinnu t.d. hlaup þar sem tveir eru 
bundnir saman, samvinna 5-8 manns til að byggja sem hæstan turn úr spagettí og límbandi og svo 
framvegis. Auk þess væri hægt að hvetja til þess að hafa íþróttakeppnir/leikina í frímínútum og fá 
alla til að taka þátt. Þannig vinnur allur skólinn saman og enginn er skilinn útundan.  
 
Hugmyndirnar þurfa ekki einungis að snúa að íþróttum heldur geta þær tengst hverju sem er. Ef til 
vill væri hægt að leyfa nemendum að velja hvort að þau fara í listir eða íþróttir. Hugmynd að 
listaverkum er til dæmis að búa til friðargleraugu. Hugmyndin að baki deginum er að við setjum öll 
upp „friðargleraugu” og horfum á samfélagið út frá friði og veltum fyrir okkur hvað stuðlar að friði 
og hvað dregur úr friði. Friðargleraugunum svipar til svokallaðra kynjagleraugna þar sem 
kynjavinkillinn er yfirfærður á ýmsar hliðar samfélagsins. Nemendur gætu t.d. föndrað 
friðargleraugu eins og þau sjá þau fyrir sér. Ennfremur gætu nemendur teiknað myndir af því sem 
þeim finnst að betur mætti fara í heiminum og svo framvegis.  
 

 

Verkefni 1. Línan 

Tími: 15 mínútur 

Efni: Ímynduð lína, krít til að strika línu eða band 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi SÞ í Svíþjóð (www.fn.se) 
 

Markmið: Að sýna á fram á mismunandi gerðir af átökum og að byrja daginn með einfaldri æfingu 

til að brjóta ísinn og koma hugsunum af stað.  
  

Framkvæmd: Dregin er lína yfir rýmið - til dæmis með límbandi. Nemendur raða sér í tvær raðir í 
pörum, tveir og tveir, og snúa hvort að öðru með u.þ.b. metra fjarlægð hvorum megin við línuna, 
líkt og þeir séu með landamæri á milli sín. Nemendur eru hvattir til að taka í hendina á hvor öðrum, 
síðan er þeim sagt að nú sé verkefni hvers nemenda að fá ,,mótherja” sinn yfir á sinn hluta 
landamæranna.  
 
Athugið hvað gerist. Margir munu reyna að draga hvorn annan yfir með valdi. Aðrir sannfæra hinn 
um að koma yfir á sitt band á meðan sumir munu jafnvel ná að leysa verkefnið fyrir báða aðila, 
einfaldlega með því að skipta um stað. 
 

Samantekt: Hvað gerðist? Hvernig leið þér? Hvers vegna gerðist það sem gerðist? Hvað leiðir til 

átaka á stærri vettvangi? Eru einhverjar hliðstæður? Hvernig eigum við að takast á við átök?  Hver 
er munurinn á milli samkeppni og samvinnu? 

http://www.peaceoneday.org/sites/default/files/pocket_book_of_peace_1.pdf
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Verkefni 2. Réttindi barna og ungs fólks 

Tími: 15-20 mínútur 

Efni: Hlutverkaspjöld 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi SÞ í Svíþjóð 
 

Markmið: Að fjalla um réttindi barna og unglinga, mismunandi réttindi og lífskjör á mismunandi 
stöðum í heiminum. 
 

Framkvæmd: Hver nemandi fær hlutverkaspjald og verður að ímynda sér hvernig það væri að 
vera viðkomandi manneskja. Því næst standa allir nemendur í beinni línu með axlir hvor að öðrum. 
Það er mikilvægt að nægt pláss sé til að ganga áfram. Allir byrja meðfram sömu línu í einum enda 
rýmisins. Á þessum tímapunkti er hægt að benda á þá staðreynd að allir fæðast jafnir.  
 
Samkvæmt Mannréttindayfirlýsingu Sameinuðu þjóðanna erum við öll jafn mikils virði,  án tillits til 
kynþáttar, uppruna, trúarbragða o.s.frv.  
 
Kennarinn les nú upp mismunandi staðhæfingar. Þeim sem finnst setningin eiga við sitt hlutverk 
taka eitt skref áfram á meðan aðrir standa í stað. Nemendur þurfa þá að geta sett sig í spor þess 
hlutverks sem þeim hefur verið úthlutað. Þegar æfingin er búin ættu þátttakendur að vera á 
mismunandi stöðum í rýminu. Æfingunni lýkur með umræðum um fjölbreyttar aðstæður og réttindi 
í hinum ýmsu heimshlutum.  
 

Fullyrðingar 

Það líður ekki ekki einn 
dagur án þess að ég 
noti farsímann minn 

Ég á að minnsta kosti 
tvennar gallabuxur 

Ég fæ að giftast þeim 
sem ég vil 

Ég á mér framtíð 

Ég finn fyrir ást og 
umhyggju 

Ég á vini Ég borða nammi að 
minnsta kosti einu sinni 
í viku 

Ég get sagt það sem ég 
vil 

Ég hef aðgang að 
hreinu vatni 

Ég má iðka þá trú sem 
ég kýs 

Ég fæ að borða mig 
sadda/nn á hverjum 
degi 

Ég finn fyrir öryggi 

Ég á móður Mér finnst gaman að 
læra um ýmislegt 

Ég á tvo foreldra sem 
eru í vinnu 

Ég á mér áhugamál sem 
ég legg stund á í frítíma 
mínum 

Ég hef fengið allar þær 
bólusetningar sem ég 
þarf á að halda 

Ég fæ að sofa í rúmi Ég fæ að ganga í skóla Ég þarf ekki að óttast 
náttúruhamfarir 

Ég á hjól Ég á einhvern að sem 
þykir vænt um mig. 

Ég er ekki beitt/ur 
ofbeldi 

Ég get haft áhrif á 
framtíð mína 
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Hlutverk 

Katarina er 17 ára og 
gengur í 
framhaldsskóla. Hún 
býr í einbýlishúsi í 
Hafnafirði með 
foreldrum sínum sem 
eru bæði vel menntuð. 

Lee er 13 ára Eþíópísk 
stúlka sem fékk fyrir 3 
árum síðan 
landvistarleyfi í 
Danmörku með 
mömmu sinni og yngri 
bróður. 

Ingrid og Haakon eru 
15 ára norskir tvíburar  
sem búa í Bergen með 
báðum foreldrum 
sínum. Pabbi þeirra er 
atvinnulaus sjómaður 
og mamma þeirra 
vinnur í þjónustustarfi. 

Clementina er 9 ára og 
býr í borginni Taria í 
suður Bólivíu. Foreldrar 
hennar hafa ekki efni á 
því að senda bæði hana 
og bróður hennar í 
skóla. 

Kosalya er 14 ára 
indversk stúlka sem býr 
í fylkinu Rajasthan. Hún 
á að giftast mun eldri 
manni á morgun. 

Brittiske Mark er 14 ára 
og býr í úthverfi í 
London með einstæðri 
móður sinni. 

Lui er fimm ára kínversk 
stúlka sem gengur í 
skóla. Hún gengur 
einnig í kvöldskóla. 

Lars er 8 ára og býr í 
suður Svíþjóð Hann vill 
ekki fara heim úr 
skólavistun vegna þess 
að foreldrar hans eiga 
við áfengisvandamál að 
stríða. 

Maureen er 10 ára og 
býr í Kampala, 
höfuðborg Uganda. 
Hún á 3 systur og 
dreymir um að ganga í 
skóla. 

Honey er fimmtán ára 
og býr í litlum bæ á 
Filippseyjum. Hún getur 
ekki farið í skólann 
vegna þess að 
skólabyggingarnar 
eyðilögðust í 
jarðskjálfta fyrir viku 
síðan. 

Laura er 7 ára 
blökkustelpa og býr 
með fimm systkinum, 
mömmu og pabba í 
Chicago í 
Bandaríkjunum. 
Mamma hennar er 
heimavinnandi og 
pabbi hennar vinnur í 
banka. 

Tom er frá Suður 
Afríku, 8 ára og býr á 
barnaheimili. Hann 
hefur verið HIV 
smitaður frá fæðingu 
og hefur aðgang að 
lyfjum sem hægja á 
framgangi sjúkdómsins. 
Báðir foreldrar hans 
létust af völdum AIDS 
sjúkdómsins. 

Jasmine er 9 ára og býr 
í Santiago, höfuðstað 
Chile. Hún býr í fínu 
einbýlishúsi í útjaðri 
borgarinnar með 
þremur systkinum 
sínum. Pabbi hennar er 
lögfræðingur og 
mamma hennar er 
hagfræðingur. 

Winnie er 14 ára og býr 
í Bangkok á Tælandi. 
Foreldrar hennar eru 
skilin. Hún býr hjá 
móður sinni sem vinnur 
fyrir ríkisstjórnina. Þær 
búa í stórri íbúð í 
miðborg Bangkok. 

Pablo er fimm ára og 
hefur búið á götunni í  
Rio De Janeiro í um það 
bil einn mánuð. 

Nadezaa er 9 ára og er 
frá Slóvakíu. Hún er af 
Rómaættum og býr í 
fátækrahverfi. 

Hué er 11 ára og býr í 
Hanoi í Víetnam. Hann 
verður fyrir ofbeldi í 
skólanum af 
kennaranum sínum. 

Anna býr í íbúð í 
miðborg Reykjavíkur 
með pabba sínum sem 
er atvinnulaus. 

Simon er 14 ára og býr í 
Lilongwe í Malaví. Hann 
hjálpar foreldrum 
sínum að selja 
grænmeti á 
markaðinum. 

Ken er 13 ára og er 
barnahermaður í 
Kongo-Kinshasa 
stríðinu. Hann langar 
heim til fjölskyldunnar 
sinnar. 
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Verkefni 3. Hvað eru mannréttindi fyrir þér? 
Tími: 10 mínútur + undirbúningstími 
Efni: Stólar fyrir alla nemendur nema einn 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð 
 

Markmið: Að hugsa um hvað er og hvað ættu að vera mannréttindi. 
 

Framkvæmd: Raðið stólum í hring, einum færri en fjöldi þátttakanda er. Allir sitja á stól nema 

einn nemandi sem stendur í miðjunni. Nemandinn í miðju hringsins nefnir eitthvað sem honum eða 
henni finnst að ætti að vera mannréttindi (getur verið hvað sem er, þarf ekki að vera raunveruleg 
réttindi). Allir sem eru sammála viðkomandi ættu nú að standa upp og skipta um pláss og 
manneskjan í miðjunni á að reyna að finna sér stað til að sitja á. Manneskjan sem endar nú í 
miðjunni kemur svo með sína hugmynd að réttindum.  
 
Ræðið stuttlega hverja tillögu og hvers vegna fólk velur að færa sig eða sitja eftir. 
 

 
Verkefni 4. Rétt eða rangt  
Tími: Hálftími 
Efni: Heimagerð kosningaspjöld eða blað og penni 
Heimild: Spurningar búnar til af Álfrúnu Perlu Baldursdóttur og Huldu Hólmkelsdóttur 

 
Markmið: Að opna umræðu um þá ímynd sem við höfum á heiminum og hvers vegna. 

 

Undirbúningur: Eftirfarandi eru dæmi um fullyrðingar sem byggja aðallega á hugmyndum um 

kosningarétt kvenna, réttindi samkynhneigðra og flóttamanna sem hafa nýlega verið til umfjöllunar 
í fjölmiðlum. Hægt er að bæta við listann fullyrðingum um málefni líðandi stundar eða sem tengjast 
öðru námsefni skólans.  

 
Framkvæmd: Lesið rétt-eða-rangt fullyrðingarnar fyrir nemendur. Leyfið þeim að svara með því 
að rétta upp hönd. Einnig er hægt er að búa til kosningaspjöld með rétt á annari hlið og rangt á 
hinni. Einnig er hægt að gera verkefnið að keppni, þar sem nemendur frá stig fyrir hvert rétt svar. 
Hægt er að hvetja til umfjöllunar eftir hverja fullyrðingu.  
 

1. Þegar Íslendingar fengu fyrst að kjósa fengu bæði konur og karlar að kjósa. Rangt, Konur 

fengu ekki að kjósa fyrr en árið 1915 og þá fengu einungis 40 ára og eldri sem áttu eignir að 

kjósa.  

2. 18 ára og eldri mega kjósa á Íslandi. Rétt  

3. Enn í dag eru lönd þar sem konur fá ekki að kjósa. Rétt, t.d. í Vatikaninu og Saudi Arabíu 

þarf að fá samþykki karlmans til að mega kjósa.  

4. Konur mega ekki keyra í Saudi Arabíu. Rétt  

5. Á Íslandi var bannað með lögum að vera samkynhneigður og hægt var að setja fólk í 

fangelsi fyrir kynhneigð. Rétt, lögin voru ekki afnumin fyrr en 1940. 
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6. Í flestum löndum í heiminum eru hjónabönd samkynhneigðra 

ólögleg. Rétt, meira að segja er ólöglegt að vera samkynhneigður í 75 löndum.  

7. Samkynhneigðir hafa mátt gifta sig á Íslandi síðan 1990. Rangt, hjónaband 

samkynhneigðra var ekki leyft fyrr en 2010, fyrir 5 árum.  

8. Börn eru skráð í trúfélög eða lífskoðunarfélög við fæðingu. Rétt 

9. Á Íslandi er Þjóðkirkja sem er lúthers trúar og ríkinu ber að styðja og vernda hana. Rétt  

10. Á Íslandi eru fleiri en 10 trúfélög. Rétt  

11. Glæpir sem byggja á fordómum eru kallaðir hatursglæpir. Rétt  

12. Múslimar hafa ekki orðið fyrir neinum hatursglæpum á Íslandi. Rangt, t.d. voru sett 

svínshöfuð á lóð þar sem byggja á Mosku, bænahús Múslima.  

13. Flóttamenn hafa komið hingað til lands í meira en 50 ár. Rétt  

14. Flóttamaður er samkvæmt skilningi skilgreindur sem; sá sem er utan heimalands síns og 

hefur ástæður til að óttast ofsóknir vegna kynþáttar, trúarbragða, þjóðernis, aðildar í 

sérstökum félagsmálahópum, eða stjórnmálaskoðana, og getur ekki eða vill ekki, vegna 

slíks ótta, færa sér í nyt vernd þess lands. Rétt  

15. Aldrei hafa verið jafn margir á flótta og þegar seinni heimsstyrjöldin átti sér stað. Rangt, á 

árinu 2013 voru fleiri vegalausir innan eða utan eigin landamæra en nokkru sinni síðan 

seinni heimsstyrjöldinni lauk.  

16. 10 milljónir manna eru á flótta í heiminum. Rangt, Flóttamannastofnun Sameinuðu 

þjóðanna telur að um ríflega 51,2 milljónir manna séu á flótta og fjölgar um milljónir á 

hverju ári. 

17. Ísland hefur tekið við fleirum en 1.000 flóttamönnum. Rangt, Ísland hefur frá árinu 1956 

tekið á móti 516 flóttamönnum sem komið hafa á vegum Flóttamannastofnunar 

Sameinuðu þjóðanna. 

18. Í fyrra, árið 2014, tók Ísland á móti 24 flóttamönnum, 13 fullorðnum og 11 börnum. Rétt.  

 

 


