
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 8. – 10. bekk 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=qBMHDPL33vo
http://www.peaceoneday.org/schools-network
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Verkefni 1. Hitamælir 
Tími: 15-20 mínútur (Hægt er að lengja eða stytta leikinn ef spurningum/yfirlýsingum er breytt eða 
skipt út) 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð (www.fn.se) 
 

Markmið: Markmiðið með æfingunni er að nemendur velti fyrir sér og ræði málefni um frið, 

öryggi og átök.  
 

Framkvæmd: Látið nemendur taka afstöðu með yfirlýsingum með því að staðsetja sig á 

ímyndaðri línu þar sem annar endinn er “Ég er algjörlega sammála” en hinn endirinn er “Ég er alls 
ekki sammála”. Hægt er að nota mótlæga veggi í kennslustofum til að vera endarnir á 
hitamælinum. Rætt er við nemendurnar um staðsetningu þeirra á hitamælinum og hvað þeim 
finnst. Hægt er að bæta við yfirlýsingum/staðhæfingum.  

 
Hugmyndir að yfirlýsingum/staðhæfingum: 
 
• Ofbeldi er alltaf rangt 
• Það er alltaf hægt að leysa átök 
• Það er í lagi að svara fyrir sig ef einhver hefur gert eitthvað rangt 
• Það er í lagi að svara fyrir sig með ofbeldi ef einhver hefur gert eitthvað rangt 
• Það eru aðallega þeir sem eiga hlut í átökunum sem eiga að bera ábyrgð á að leysa þau 
• Stríð hefjast oft út frá trúarbragðadeilum 
• Stríð hefjast oft vegna félagslegs ranglætis 
• Stríð hefjast oft vegna kúgunar frá ríkisvaldi 
• Stríð hefjast oft vegna efnahagsástæðna 
• Að stöðva stríð er mikilvægasta verkefni Sameinuðu þjóðanna 
• Að reyna ekki að stöðva ofbeldi er ein tegund ofbeldis (hlutleysi) 
• Þegar ríki eru að fremja alvarlega glæpi gegn þjóðinni ættu Sameinuðu þjóðirnar að grípa inn í 

með valdi 
• Sameinuðu þjóðirnar ættu að styðja við bakið á félagasamtökum sem eru að reyna að steypa 

einræðisstjórnum af stóli 
• Það er mikilvægara að það sé friður í heiminum heldur en að það ríki lýðræði 
 

 
Verkefni 2. Réttindi barna og ungs fólks 
Tími: 15-20 mínútur 
Efni: Hlutverkaspjöld 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi Sameinuðu þjóðanna 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.  
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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. Réttindi fyrir alla 
Tími: 1 klukkutími 
Efni: Spjöld og litir, Barnasáttmáli SÞ og Mannréttindasáttmáli SÞ sem hægt er að nálgast á netinu 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð 
 

Markmið: Að verða meðvitaður um mannréttindi og vita að ekki er hægt að gefa tilteknum 

réttindum forgang fram yfir önnur. 

 
Undirbúningur: Skiptið nemendum upp í 4 manna hópa. Útbúið næg spjöld svo að hver hópur 
hafi eintak af öllum spjöldum. Deilið út eintaki af Mannréttindasáttmála SÞ og Barnasáttmála SÞ á 
hvern hóp (auðvelt að nálgast á netinu). Hægt er að raða kennslustofunni svo hún líti út eins og 
kaffihús, 4 stólar í hverjum hóp. Hafið liti til taks fyrir nemendur að skreyta spjöldin. 

 
Fyrsta skref: Skoðið ýmis réttindi 
Látið hvern hóp fá eintak af spjöldunum. Útskýrið að leikurinn er um mannréttindi og er ekki keppni 
á milli hópa. Það er mikilvægt fyrir nemendur að leyfa öllum í hópnum að tjá sig. Bjóðið nemendum 
að skoða spilin og gera jafnvel einfalda teikningu á hvert spil og leggja síðan öll spilin á borðið. 

 
Annað skref: Ríkisstjórn Bótaníu tryggir þegnum sínum meiri réttindi 
Stjórnandi leiksins byrjar leikinn á því að útskýra að nemendur eru þingmenn í landinu Bótaníu, ríku 
landi sem tryggir að grunnþörfum og óskum þegna sinna sé sinnt, þ.e. öllu sem er á spilunum. 
Ennfremur á að lögfesta frekari réttindi, spurningin er hvaða réttindi. Gefið hverjum hópi auðan 
spilabunka. Gefið nemendum 15 mínútur til að ákveða eina ósk sem þeim finnst að Bótanía ætti að 
lögfesta sem réttindi. Þeir gera þetta með því að útbúa nýtt spjald sem þeir setja með hinum 
spjöldunum. 
 

Þriðja skref: Bara 16 spjöld eftir 
Útskýrið fyrir nemendum að ríkisstjórn Bótaníu þarf því miður að borga óvænt útgjöld. Nú er 
einungis hægt að tryggja 16 af þeim óskum/þörfum sem eru á spjöldunum. Það er verkefni hópsins  
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að sammælast um hvaða spjöld á að fjarlægja. Hver hópur setur spjöldin sem 
verða fyrir valinu til hliðar.  Það er mikilvægt að allir í hópnum séu sammála um ákvörðunina. Gefið 
tímaramma, til dæmis 10 mínútur, til að halda leiknum gangandi. 
 

Fjórða skref: Fjarlægið 8 spjöld til viðbótar 
Nemendur fá þær upplýsingar að efnahagskrísan í landinu er alvarlegri en áætlað var. Ríkisstjórnin 
verður því miður að skera enn meira niður í útgjöldum. Í þetta sinn eru 8 spjöld fjarlægð. Gefið 
hópunum meiri tíma í þetta skiptið og hvetjið til umræðna. Spyrjið til dæmis um rök hópanna fyrir 
ákvörðunum þeirra. 
 

Fimmta skref: Kynning 
Hver hópur kynnir: Hvaða réttindi voru fyrst fjarlægð? Hvers vegna þau réttindi? Hvaða réttindi var 
erfiðast að fjarlægja? 
Sameiginleg umræða um eftirfarandi: 
 
• Hvernig leið ykkur þegar þið þurftuð að fjarlægja spjöld? 

• Hvernig leystuð þið ágreininga innan hópsins? 

• Hvað gerist ef fólk hefur ekki þessi réttindi? 

• Sjáið þið hliðstæður í raunveruleikanum? 

 
Sjötta skref: Berið saman við Mannréttindasáttmála SÞ og Barnasáttmála SÞ. Látið nemendur bera 
spjöld sín saman við sáttmálana.  
 

Skoðanafrelsi Heilbrigðiskerfi Hreint loft Tónlist Föt 

Nægur matur Kosningaréttur Vernd gegn 
barnaþrælkun 

Borgað 
sumarfrí 

Sanngjörn laun fyrir 
vinnu 

Sómasamleg 
húsnæði 

Tjáningarfrelsi Trúfrelsi Hreint vatn Menntun 

Vernd gegn 
misrétti 

Internet Frelsi til að skrifa 
það sem maður 
vill 

Ferðafrelsi Frelsi til að giftast 
þeim sem maður kýs 

Tækifæri til að 
skapa sér 
atvinnuferil 

Frelsi til þátttöku í 
félagasamtökum 

Jafnrétti 
kynjanna 

Tómstundir Frelsi til að leggja 
fram tillögur 
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Verkefni 5. Í hvaða röð? (Tölvutími með upplýsingaleit) 
Tími: Klukkutími +/- 
Efni: Globalis.is og visionofhumanity.org 
Heimild: Leikur hannaður af Álfrúnu Perlu Baldursdóttur og Huldu Hólmkelsdóttur 
 

Markmið: Að skoða mismunandi stöðu landa í heiminum og staðsetningu þeirra á Alþjóðlega 
friðarstuðlinum (e. Global Peace Index).  
  

Undirbúningur: Veljið 3 lönd á vefsíðunni Globalis.is. Á vefnum er meðal annars hægt að nálgast 

tölfræðiupplýsingar um lönd Sameinuðu þjóðanna, átök heimsins í dag og ýmis myndbönd.  Farið í 
tölfræðihlutann og veljið 1-3 breytur sem þið viljið vinna með, t.d. hlutfall barna í skóla, 
kolefnislosun á hvern íbúa eða íbúar undir fátæktarmörkum. 
 

Framkvæmd: Skrifið upp löndin sem voru valin, helst þar sem allir í hópnum geta séð þau. Farið 

inn á Globalis.is og skoðið tölfræðina yfir löndin og veljið þrjár breytur til að skoða hjá öllum 
löndunum. Eftir tölfræðinni er svo hægt að giska á hver af löndunum skora hærra á Alþjóðlega 
friðarstuðlinum sem mælir frið í heiminum. Loks er hægt að líta á stöðu landsins inn á 
visionofhumanity.org.  
 
Það má gjarnan eiga sér stað umræða. Ræðið hvort að eitthvað í rétta svarinu komi þeim á óvart, 
hvað og hvers vegna? Hægt er að endurtaka með öðrum breytum.  
 
Hópurinn tilkynnir svo niðurstöður sínar, löndin og tölfræðina sem þau skoðuðu og segja afhverju 
þau völdu þessar breytur. Einnig kynna þau hvar löndin eru staðsett á friðarstuðlinum. Ljúkið með 
umræðum um hvaðan heimsmynd okkar er komin og hvers vegna hún er eins og hún er.  
 

 
Mynd: visionofhumanity.org: Til vinstri er mynd af Íslandi sem trónir efst á lista Alþjóðlega 
friðarstuðulsins sem friðsælasta land heims og til hægri er mynd frá Sýrlandi sem er á botni listans. 
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Verkefni 6. Workshop: Taktu þátt! 
Tími:  Mjög sveigjanlegt 
Efni: Blað, pennar og tússtafla eða viðeigandi áhöld fyrir hugarflugsvinnu 
Heimild: Þýtt efni frá Félagi Sameinuðu þjóðanna í Svíþjóð  
 

Markmið: Að hvetja og hjálpa hvort öðru að fá og móta hugmyndir um frið. 
 

Framkvæmd: 
Skref 1: Skiptið nemendum í 4-5 manna hópa. Leyfið þeim að velta fyrir sér málefnum eða 
samfélagslegum áskorunum sem eru þeim ofarlega í huga og þau vilja bæta úr. Hver hópur velur 
síðan 3 málefni sem eru þeim mikilvæg og lesa upp fyrir bekkinn. Hvetjið nemendur til að íhuga 
mismunandi hluti, svo að sem flestar hugmyndir komi fram. 
 

Skref 2: Leyfið nemendum að velja málefni sem þeir vilja vinna með af sameiginlega listanum. 
Annað hvort er hægt að leyfa þeim að velja sem einstaklingar og skiptast svo upp í hópa með þeim 
sem velja það sama eða skipta þeim upp í hópa og leyfa svo hverjum hóp að sammælast um 
málefni. Best er að hafa 3-5 í hverjum hóp. 
 

Skref 3: Hvetjið nemendur til að ræða leiðir til að vinna að sínu málefni. 

 Hvað þarf að gera (safna pening, virkja almenning, fræða ungt fólk, hafa áhrif á 
stjórnmálamenn, hjálpa sérstökum samfélagshóp)? 

• Hvernig er hægt að ná þessu markmiði? (sýningar, fyrirlestrar, bréfaskriftir til 
stjórnmálamanna, selja kaffi í bænum?) Hugsið um styrkleika og getu hópsins og hvernig er 
hægt að nota þá í verkefnið. 

• Hvaða úrræði þarf til að koma því í framkvæmd? Hvernig er hægt að nálgast þau? 
• Ef vill er hægt að enda æfinguna á því að koma með stutta kynningu. 

 

Hugmyndir um hvernig er hægt að taka þátt: 
 Stofna ungmennahreyfingu Sameinuðu þjóðanna innan skólans, eða taka þátt í því ef það er til 

staðar 

 Skipuleggið dag þar sem unnið er fyrir einhverja af herferðum Sameinuðu þjóðanna 

 Skipuleggið vinnustofur eða fyrirlestra fyrir aðra nemendur skólans 

 Skipuleggið fjáröflun eða annan viðburð þar 
sem ágóði fer til góðgerðarmála 

 Skrifið bréf til stjórnmálamanna 

 Hefjið undirskriftasöfnun sem er svo send til 
viðeigandi aðila 

 Skrifið greinar og sendið í dagblöð  
 
Það eru í raun engin takmörk og þarf ekki að 
vera dýrt eða flókið!  
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Verkefni 7. Heimildaþáttur frá BBC um kjarnorkuárás Bandaríkja-
manna á Japan 1945 
Tími: Einn og hálfur klukkutími 
Efni: Heimildaþáttur BBC um kjarnorkusprengju árásir Bandaríkjamanna á Japan 

 
Markmið: Stríð hafa áhrif á allt samfélagið og halda áfram að hafa áhrif þrátt fyrir að vígasveitir 

og vopn hafi yfirgefið átakasvæðin. 

 
Þátturinn: http://ruv.is/frett/hiroshima-heimildarthattur-fra-bbc  
 

 
Verkefni 8. Brennó ! 
Tími:  Klukkutími +/- 
Efni: Tveir andlitsspeglar, tveir fullir innkaupapokar, stór bolti (yoga), band eða reipi, fjórar 
vínflöskur, tvö epli 
Heimild: Leikur hannaður af Álfrúnu Perlu Baldursdóttur og Huldu Hólmkelsdóttur 
 
Markmið: Að nemendur geri sér grein fyrir því að allir eru mismunandi og sumir eiginleikar geta 

hamlað okkur í lífinu eða hjálpað.    
 

Framkvæmd: 
Skipt er í fjögur lið og spilaður er brennó. Í stað þess að vera skotinn og fara aftur fyrir línuna til 
kóngsins þá fer sá sem skotinn er úr leik til hliðar af vellinum og eitt af liðunum sem er ekki að spila 
útvegar þeim sem var skotinn „einkenni”  sem eru skráð á lista. Leikmaðurinn heldur svo áfram í 
leiknum en þarf að fylgja einkennunum þangað til hann er skotinn aftur og er þá úr leik og fer til 
kóngsins. Þeir sem eru ekki að spila eru dómarar og fylgjast með því hvort að leikmenn fylgja 
einkennunum, ef ekki þá eru þeir úr leik. Eftirfarandi eru dæmi um einkenni og auðvitað má bæta 
við listann:  
 

1. Sjálfselska: leikmaður úr liðinu sem er ekki að keppa heldur spegli fyrir framan andlit hins 

leikmannsins allan tímann á meðan hann spilar. Leikmaðurinn getur því ekki séð neitt 

annað en sjálfan sig.  

2. Verslunarfíkn: leikmaður heldur á tveimur þungum innkaupapokum sem hann þarf að 

hlaupa með allan tímann og má ekki leggja þá frá sér.  

3. Mikilmennskubrjálæði: leikmaður þarf alltaf að kasta stórum bolta (t.d. yoga bolta) í stað 

þess að kasta brenniboltanum.  

4. Mömmubarn: leikmaður úr liðinu sem er ekki að keppa þarf alltaf að halda í hendina á 

leikmanninum sem var skotinn.  

5. Blindur: Leikmaður verður að spila með bundið fyrir augun. 

6. Feimni: Leikmaður má bara ferðast meðfram veggjum eða endamörkum vallarins.  

http://ruv.is/frett/hiroshima-heimildarthattur-fra-bbc
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7. Áfengissýki: Leikmaður þarf að halda á flösku í sitt hvorri hendinni 

allan tímann og má ekki leggja þær frá sér.  

8. Ofvirkni: Leikmaður má aldrei standa kyrr. 

9. Síþreyta: Leikmaður verður að vera á gólfinu allan tímann meðan hann spilar. 

10. Matarfíkn: leikmaður verður að bíta í epli og halda á því með tönnunum allan tímann. 

11. Þröngsýni: Leikmaður snýr alltaf baki í hinn völlin og að kóngi andstæðinganna og má ekki 

snúa sér við. 

12. Svikari: Má skipta eins oft og hann vill um lið en verður að tilkynna það þegar hann fer yfir.    

13. Fangi: Hendur bundnar fyrir aftan bak. 

 

 

Verkefni 8. 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. 

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  
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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. 

 

 

 

 


