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Sestu ef... 
 

 

 



Hulda Karen 2011 3 

Hver er tilgangurinn með Sestu ef...? 
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Sestu ef 

Einn-Tveir-Allir 

  
• Einn: 

 Hugsaðu um spurninguna. 

• Tveir: 

 Ræddu möguleg svör við þann sem situr við 
hliðina á þér (munið að skiptast á um að tala og 
hlusta). 

• Allir: 

• Ræddu möguleg svör við hina í hópnum þínum 

og svaraðu spurningum leiðbeinandans.   
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Sestu ef...?  

(möguleg svör) 

• Að verða meðvituð um það sem er líkt hjá 

okkur. 

• Að verða meðvituð um það sem er ólíkt 

hjá okkur. 

• Að sjá og skilja hvernig þessi einfalda 

æfing getur sýnt fram á marbreytileika í 

tengslum við aldur, kyn, uppruna o.fl.  
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Leikur 
(20 mínútur allt í allt) 

 

• Raðið ykkur upp við vegginn. 

• Ekki vera hrædd, þetta er bara leikur!  

• Lokið augunum á meðan eitthvað er sett á 

ennið á ykkur. 

• Ekki snerta ennið. 

• Ekki tala saman. 

• Nú skuluð þið finna hópinn ykkar. 
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Hópvinna 

• Guli hópurinn setjist við borð nr. 1.  

• Rauði hópurinn setjist við borð nr. 2.  

• Græni hópurinn setjist við borð nr. 3.  

• Blái hópurinn setjist við borð nr. 4.  

• Svarti hópurinn setjist við borð nr. 5. 
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Hver er tilgangurinn með leiknum 

Finndu hópinn þinn? 
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Einn-Tveir-Allir 

(6 mínútur)  

• Notið Einn-Tveir-Allir á meðan þið veltið fyrir 

ykkur tilgangnum með leiknum og hvað þið 

lærðuð af honum. 

• Hvernig leið þér á meðan þú varst að leita að 

hópnum þínum?  

• Hvernig leið þér þegar þú fannst hópinn þinn? 

 

Munið að gefa öllum tækifæri til að tjá sig. 
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Hver er tilgangurinn með leiknum: 

Finndu hópinn þinn? 

(möguleg svör) 

• Að finna fyrir því hvernig manni líður þegar 

maður passar hvergi inn í hópa.  

• Að finna hvað það er gott að tilheyra hóp. 

• Að hjálpa hvort öðru að finna hóp. 

• Setja sig í spor þeirra sem eiga engan hóp (finna 

til með þeim). 

• Treysta öðrum. 

• Nota strategíur. 

• Tjá sig án orða. 
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Að passa ekki inn í ...  
(6 mínútur allt í allt) 

• Hvenær hefur þér fundist þú alls ekki 

passa inn í (hóp, umræður, borg o.fl.). 

• Einn-Tveir 

• Einn (Reyndu að muna eftir slíku atviki í 

lífi þínu). 

• Tveir (Deildu þeirri reynslu með þeim sem 

situr við hliðina á þér). 
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Hver er tilgangurinn með æfingunni 

Að passa ekki inn í ...? 

 • Notið Einn-Tveir-Allir á meðan þið veltið 

fyrir ykkur tilgangnum með æfingunni og 

hvað þið lærðuð af henni. 
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Hver er tilgangurinn með æfingunni 

Að passa ekki inn í ...? 

(möguleg svör) 

 
• Að safna upplýsingum um reynslu sem við 

höfum öll orðið fyrir. 

• Deila með öðrum upplýsingum um 

sársaukafulla reynslu.  

• Deila með öðrum reynslu sem var 

vandræðaleg. 

• Gera grín að okkur sjálfum. 
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Viðhorf og gildi 
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CLIM 

Cooperative Learning in Multicultural Groups 

Fjölmenningarleg kennsla 

Hulda Karen 2011 15 



Hulda Karen 2010 16 

CLIM-hlutverk 
Útskýringar á hlutverkum og slagorðum  

(2 mínútur) 

• Stjórnandi: Gengur úr skugga um að allir í hópnum skilji 
fyrirmælin. Sér um að allir séu virkir. Sér um að allir í 
hópnum fái þá hjálp sem þeir þurfa. 

• Skipuleggjandi/tímavörður: Vinnur með 
stjórnandanum. Skipuleggur þann tíma sem hópurinn 
hefur til að vinna hvert verkefni.  

• Kynnir: Ákveður ásamt öðrum í hópnum hvernig 
kynningin eigi að vera.  

• Sáttasemjari: Sér um að öllum í hópnum komi vel 
saman. Passar að enginn sé útundan. Hrósar og hvetur 
þegar vel er gert. 

• Gagnasafnari: Sá eini sem má fara frá borðinu. Hann 
nær í gögn o.fl. 
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CLIM 

 

• Nánari upplýsingar má finna á þessum vefslóðum: 

• http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/clim/ 

• Information about CLIM  (Cooperative Learning in 
Multicultural Groups) 
http://www.steunpuntico.be/main.asp?lan=2&typ=93 

• Program for Complex Instruction: 
http://depts.washington.edu/centerme/complex.htm 

• Eða með því að googla CLIM (íslenskar vefsíður) 

 

Hulda Karen 2011 
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Allir  

 eru góðir 

 í einhverju 
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Enginn  

er góður 

í öllu 
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Ekkert okkar 

er eins snjallt  

og við öll saman 
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Allir 

hjálpa 
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Æfing með lauk 
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Æfing með lauk 
(3 mínútur) 

• Teiknið lagskiptan lauk. 

• Skráið á helming lauksins (eitt atriði á 

hvert lag) það sem ykkur fannst 

mikilvægast í lífinu þegar þið voruð 

unglingar. 

• Næst kjarnanum eru mikilvægustu atriðin. 
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Æfing með lauk 
(3 mínútur) 

• Gerið alveg eins á hinn helminginn af 

lauknum, en í þetta skipti út frá því sem 

ykkur finnst mikilvægast núna. 
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Allir 
(2 mínútur) 

• Ræðið tilgang æfingarinnar og hvað þið 

lærðuð af því að gera hana.  
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Við og þau 
 

 

 

 

___________________________________ 

Viðhorf og gildi 

Tímalína 
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Við og þau 
 

 

 

 

 

___________________________________ 

Viðhorf og gildi 

Tímalína 
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Viðhorfs- og gildislína 
(6 mínútur) 

 

• Teiknið ykkar eigin Viðhorfs- og 

gildistímalínu. 

 

28 
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Ræðið þessar spurningar í hópnum ykkar 
(5 mínútur) 

• Breytast hegðunarreglur (norms), viðhorf 

og gildi einstaklinga og hópa með 

tímanum?  

• Er hægt að hafa áhrif á og hjálpa fólki að 

ferðast hraðar eftir viðhorfs- og 

gildistímalínunni og hvernig þá? 
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Staðalmyndir 

• http://www.youtube.com/watch?v=XkInkN

MpI1Q 

• Undirbúið storyboard vinnu fyrir 

sambærilegt myndband (15+ mínútur)  

• Íslendingar (hópur 1 ) 

• Verðir í búningsklefum sundlauga (2 ) 

• Unglingar (hópur 3) 

• Kraftlyftingamenn og konur (hópur 4) 

• Stjórnmálamenn (hópur 5) 
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Setjið á ykkur gleraugun 
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Hvað er fjölmenning? 

Einskis manns land 

Einskis manns land  
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Millimenning 

Einskis manns land 

Einskis manns land  

Tungumál 

Kyn 

Þjóðerni 

Kynhneigð 
Húðlitur 

Stétt 

Trúarbrögð 

Aldur 

Menntunarstig 

Uppruni 

Hefðir, siðir og venjur 

34 
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Menning 
(5 mínútur) 

– 

Ísjakinn 
  

  

Meðvitað   

  
  

Hámenning (sýnileg)   
  

  

listir 

  

  
  
  

bókmenntir 
  ljóð   

  
  

         

tónlist 

    
    
    

matarhefðir 
  

  
  

  

klæðnaður   
  
  
  

 Ómeðvitað     viðhorf til hörundslitar   hugmyndir um fegurð     
  
  

hugmyndir um menntun barna 

  

reglur um samskipti 

    
Djúp menning 

ósýnileg  

  

        

samtalsmynstur 
  

  
  

hugmyndir um 

forystu 

  

tími/vinna 

    
  
      

viðhorf til veikinda og dauða 

    
  
      

félagsleg samskipti 

    
  
    

fjölskylduhlutverk 

  

hugmyndir um sjálfið 

  
  

        

skipulag rýmis 

  

  
  

tilfinningamynstur 

      
  
  

  : 

 AFS Intercultural Programs Inc., 1984 

  

trúarbrögð 

tungumál 

hugmyndir um fortíð og 

framtíð 

Hugmyndir um uppeldi 

Hulda Karen 2011 35 
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Samhliða tilvera 
Parallel existence 
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Fordómafræið 

http://www.youtube.com/watch?v=003haw_fUb0 

•  Hópar nr. 1 og 5: Búið til stuttan leikþátt þar 

sem fordómafræinu er sáð (15 mínútur). 

• Hópar nr. 2 og 3: Búið til plakat til að útskýra 

hvernig fordómafræinu er sáð (15 mínútur). 

• Hópur nr. 4 og 6: Skrifið ljóð um hvernig 

fordómafræinu er sáð (15 mínútur). 
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http://www.youtube.com/watch?v=003haw_fUb0
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Lítil ferilsathugun (Case Study) 
(1 minute) 

 I met a woman from Africa 

at the Brussels Airport. It was early 

in the morning and not many 

people were in the waiting lounge. 

We began talking and she told me 

many things about herself and her 

country. She had been travelling for 

a long time and was very tired. 

She was on her way to Venice. 

We decided to have something 

to eat and drink. She drank tea and 

I drank coffee. We both had 

croissants to eat. After a while we 

parted, she on one plane 

and I on another. 

39 39 
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Söguspuni 

(5-10 mínútur) 

 

• Einu sinni hitti kona frá Íslandi konu frá 

Afríku á flugvelli. Konan frá Afríku settist 

við hliðina á konunni frá Íslandi og sagði... 

• Konan frá Íslandi svaraði... 

40 40 
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Ræddu þessar spurningar við þá sem sitja 

við hliðina á þér  
(4 mínútur) 

• Hvers vegna byrjuðu konurnar að tala 

saman? 

• Hvað var það sem gerði þeim auðvelt að 

ná sambandi (tala saman)?  

• Um hvað haldið þið að þær hafi talað? 

Hefði það verið eins auðvelt fyrir konuna 

frá Íslandi að ná sambandi við miðaldra 

manninn frá Afríku sem er á myndinni hér 

til hægri? 

41 
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Krækja 

Millimenningartal 
(3 mínútur) 
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Millimenningartal 

• Hugsið um millimenningartal (intercultural 

dialogue) og hvernig megi koma slíku tali 

af stað á einstaklings- og samfélagsplani.  



Hulda Karen 2009 44 

Hringurinn-Fyrirmæli 

• Vinsamlegast færið ykkur að stólunum í 

hringnum. 
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Millimenningartal 
 (5 mínútur) 

• Sitjið í opnum hring, engin borð. 

• Einstaklingsvinna.  

• Skráið öll úrræði sem ykkur dettur í hug í tengslum við 
verkefnið. 

• Þessi hluti vinnunnar er unninn í þögn.  

• Lesið yfir það sem þið eruð búin að skrifa og reynið að 
bæta einhverju nýju við. Ef þið ljúkið ykkar vinnu á undan 
hinum, þá bíðið þið í þögn eftir því að hinir ljúki við sína 
vinnu. 

• Einn í einu les eitt svar. 

• Ef hinir hafa skrifað eins eða svipuð úrræði, þá láta þeir 
sín svör í kassann í miðju hringsins. 
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Millimenningartal 
 ( 4mínútur) 

Búið til plaköt með þessari yfirskrift:  

 

 Svona getum við sett af stað 

millimenningartal á einstaklingsplani
 og 

  Svona getum við sett af stað 

millimenningartal á samfélagsplani 
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Þetta sameiginlega 
(1 mínúta) 

• Einstaklingar geta tilheyrt fleiri en einum samfélagshópi 
(menningarhópi).  

• Við verðum að finna eitthvað sem við eigum 
sameiginlegt til að setja af stað millimenningartal.  

• Við erum báðar konur, tölum saman! 

• Við erum báðar ömmur, tölum! 

• Við erum báðir börn, tölum! 

• Við skiljum bæði ensku, tölum! 

• Við erum báðir samkynhneigðir, tölum! 

• Við erum báðar smiðir, tölum! 

• Við erum báðir söngvarar, syngjum og tölum!  
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Eitt skref áfram 

• Standið upp og raðið ykkur í nokkrar raðir 

þvert á salinn. 

 

http://vefir.nams.is/kompas/ 

 

http://vefir.nams.is/kompas/
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Eitt skref áfram frh.  

• Hver þátttakandi dregur eitt hlutverk. 

• Þátttakendur mega ekki sýna öðrum 

hlutverkin sín.  

• Þátttakendur fá tíma til að komast í 

hlutverk. 
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Að komast í hlutverkið 

• Hvernig var barnæskan þín? Hvernig var húsið 
sem þú ólst upp í?Hvernig lékstu þér sem barn? 
Við hvað unnu foreldrar þínir? 

• Hvernig er líf þitt í dag? Hverjir eru vinir þínir? 
Með hverjum eyðir þú tímanum? Hvernig er 
dagurinn hjá þér? Hvað gerir þú á kvöldin? 

• Hvar býrð þú? Hvernig er líf þitt? Hvað þénar þú 
mikið á mánuði? Hvað gerir þú í frítíma þínum? 
Hvert ferð þú í fríum? 

• Er eitthvað spennandi að gerast í lífi þínu núna? 

• Hvað hræðist þú? 
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Eitt skref áfram 

 

• Taktu eitt stórt skref áfram eða stattu kyrr 

allt eftir því hvort þér finnst staðhæfingin 

sem lesin er passa við þitt líf (hlutverkið 

þitt) eður ei. 
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Eitt skref áfram 

• Horfðu í kringum þig og berðu stöðu þína 

saman við stöðu annarra. 

• Farið úr hlutverkinu. 
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Hópar 

• Endurröðun á hópum. 
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Ræðið niðurstöðurnar í hópunum 

ykkar 

• Er hægt að komast að einhverjum 

niðurstöðum í tengslum við þetta verkefni? 

• Hvað segir það okkur um viðhorf okkar? 

• Hvað segir það okkur um jafnan 

samfélagslegan rétt þegna? 

• Hvað segir það okkur um mannréttindi til 

handa öllum? 

• Hvað segir það okkur um jafnrétti? 
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Leikir 

• Millimenningar Twister 

• twister.doc 

• Settu á þig gleraugun 

twister.doc


Hulda Karen 2009 56 

,,Millimenningartvister” 
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KVL  
(20 mínútur) 

 

Kann 

Hvað vitum við 

nú þegar um 

hvernig megi 

nýta þjónustu 

túlka? 

Vil vita 

Hvað viljum við 

vita um 

þjónustu túlka? 

Lært 

Hvað höfum við 

lært um 

þjónustu túlka 

og hvernig 

lærðum við 

það? 
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Leiðarljós um vinnu túlka 
• Ekki nota börn sem túlka fyrir fullorðna. 

• Styðjist við aðstoð túlka jafnvel þó að annað foreldrið tali og skilji 
íslensku. 

• Undirbúið erindið með túlki u.þ.b. 30 mínútum fyrir viðtal. Oft er 
erindið mjög flókið og stundum hefur túlkurinn ekki orð yfir það sem 
hann á að túlka og þarf því viðbótartíma til undirbúnings. 

• Ef túlkur er óvanur að túlka, gerið honum/henni þá grein fyrir hvernig 
að túlkun skuli staðið. 

• Þið stjórnið viðtalinu, ekki túlkurinn. 

• Túlkurinn þarf að laga sunn stíl að stíl þess sem talar. 

• Horfið á viðmælandann ekki túlkinn. 

• Talið beint við viðmælanda í gegnum túlkinn. Dæmi: ,,Hvaða 
væntingar hefur þú til skólans?” 

• Dæmi um svar: ,,Ég vænti þess að barnið mitt fái góða menntun í 
þessum skóla og fari síðan í framhaldsskóla.” (Túlkurinn svarar í 
fyrstu persónu). 
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Leiðarljós um vinnu túlka frh. 

• Það á að túlka allt sem sagt er. 

• Túlkurinn hefur algjöra þagnarskyldu. 

• Túlkur má ekki taka afstöðu. 

• Túlkur má ekki láta í ljós skoðanir sínar þegar hann 
túlkar. 

• Túlkur á að túlka allt sem sagt er í samtalinu. 

• Túlkur á ekki að hafa frumkvæði að því að svara 
spurningum. 

• Túlkurinn ber ekki ábyrgð á því að upplýsingar séu réttar 
eða sannar. 

• Túlknum ber að láta vita ef túlkunin getur ekki fallið undir 
þessar reglur. 

•   
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Menningaráfall 

 (60 mínútur allt í allt) 
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Jigsaw samvinnunám 

Kynning 

(5 mínútur)  
• Hver þátttakandi fær hluta af efninu sem fjallað verður       

um. 

• Þátttakendur fara úr heimahópnum og í hóp sérfræðinga. 

• Hver þátttakandi í sérfræðingahópnum les textann í 
hljóði. 

• Stjórnandinn gætir þess að allir skilji textann á sama 
hátt. Þátttakendur útskýra fyrir þeim sem ekki skilja 
merkingu orða og aðalinntak textans. 

• Sérfræðingar ræða textann og koma með hugmyndir að 
því hvernig þeir geti komið skilningi og þekkingu sinni á 
textanum til heimahópanna sinna. 

• Sérfræðingarnir fara aftur í heimahópana sína til að 
kenna sinn hluta af efninu og til að læra af hinum 
meðlimum heimahópsins. 
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Jigsaw 

• Ný CLIM hlutverk í Sérfræðingahópnum. 

Hlutverkin tengjast sætaskipan.  
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Jigsaw 

• Nánari upplýsingar um Jigsaw má finna á 

þessum vefslóðum: 

• http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/jigs

aw/ 

•  www.jigsaw.org 

http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/jigsaw/
http://olc.spsd.sk.ca/DE/PD/instr/strats/jigsaw/
http://www.jigsaw.org/
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Menningaráfall 

• Nánari upplýsingar um menningaráfall má 

finna á þessum vefslóðum: 

 
• / http://edweb.sdsu.edu/people/CGuanipa/cultshok.htm 

• http://www.worldwide.edu/travel_planner/culture_shock.html 

• http://www.breidholtsskoli.is/fjolmenning 

http://www.breidholtsskoli.is/fjolmenning/
http://edweb.sdsu.edu/people/CGuanipa/cultshok.htm
http://www.worldwide.edu/travel_planner/culture_shock.html
http://www.breidholtsskoli.is/fjolmenning/


Hulda Karen 2009 66 

Culture Shock 

Text for All Groups 

• Honeymoon: Everything is great, nothing is wrong, you’re having a 
wonderful time.  

• Shock: There are so many differences in this country that you   
don’t know how to deal with them. You didn’t think things would be 
like this.  

• Negotiation: You learn to deal with the problems set before you  
and try to integrate them with your own beliefs.  

• Acceptance: You are able to live well in the environment with      
the differences you are experiencing. 

• Re-entry shock: Also called reverse culture shock or returning 
shock, and appears after the return home again.  
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Text for the Orange Group 

• The first stage is often called the honeymoon stage. It is 

characterized by tension and expectations. During this 

stage, people enjoy the excitement that arises from 

being in a new place. Everything seems interesting. 

• Some people never leave this initial stage of novelty. 

Like eternal tourists, they are content with this level of 

exposure: they travel to new and interesting places, 

make friends only with their fellow countrymen and retain 

their old way of living.  

• For most people, however, the honeymoon passes and 

they enter into the second and most difficult stage of 

culture shock. 
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Text for the Blue Group 

• During the second stage, one may encounter some 

crises in daily life. For example, difficulties in 

communication may occur. At this stage, one may feel 

discontent, impatient, angry, sad, or experience a sense 

of incompetence. This often happens when one is trying 

to adapt to a new culture very different from the culture 

of origin. 

• Transition between the culture of origin and the new 

culture is a difficult process, and takes time to complete. 

During the transition, there can be strong feelings of 

dissatisfaction. 
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Text for the Green Group 

• The third stage is characterized by gaining some 

understanding of the new culture.  A new feeling of well-

being may be experienced. One may start to feel a 

certain psychological balance. The new arrival may not 

feel as lost as before, and may acquire a greater    

cultural orientation.  

• This new familiarity instills confidence in the new 

environment, clearing the way for feelings of belonging. 

This initiates an evaluation of the culture of origin 

compared to the new culture.  
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Text 1 for the Yellow Group 

• During the fourth stage, one realizes that the new culture 

has good and bad things to offer. This stage can be one 

of double or multiple integration, depending on the 

number of cultures the person has to process.  

• This integration is accompanied by a more solid feeling 

of belonging. The person starts to define him/herself in 

the context of the new culture and establishes goals for 

living. 
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Text 2 for the Yellow Group 

• The fifth stage is often called re-entry shock. This occurs 

when a return to the culture of origin is made. One often 

finds that the culture of origin does not fit with one’s 

recollections.  

• Furthermore, some customs acquired in the new culture 

are not used or appreciated in the context of the old 

culture.  
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Allt sem ég veit um 

Menningaráfall 

• Útbúið kynningu (stutta ritgerð, teikningu, 

grafíska útfærslu, leikþátt eða annað um 

það sem þið lærðuð) fyrir hópinn ykkar  

 (3 mínútur). 

• Kynnið (4 mínútur, 1 mínúta á mann). 



Hulda Karen 2009 73 

KVL  
(7 minutes) 

Lærðum 

Hvað lærðum við um menningaráfall? 

Hvernig lærðum við um menningaráfall? 
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Fyrirmæli 

• Hver hópur býr til 1 klípusögu. 

• Hugsið út frá ykkar eigin reynslu. 

• Afhendið hinum hópunum klípusögurnar. 

• Hver hópur reynir að finna úrræði sem 
tengjast klípusögunum. 

• Skrifið niður úrræðin og kynnið. 

• Hópur 1 afhendir hópi 2 klípusögu, hópur 2 
afhendir hópi 3 klípusögu og þannig og 
koll af kolli. 
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Klípusaga dæmi 1 

,,Kennarinn sagði mér að tala við strákinn 

frá Póllandi sem er í mínum bekk og bjóða 

honum með mér á skauta í dag, en hann 

skilur ekkert í íslensku og ég veit ekkert 

hvað ég á að gera.” 
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Klípusaga, dæmi 2 

 ,,Ég er samkynhneigð og nú vita það allir í 

skólanum. Upp á síðkastið hafa stelpurnar 

(meira að segja þær sem hafa verið 

vinkonur mínar frá því í leikskóla) verið 

eitthvað svo einkennilegar við mig og ekki 

síst í sturtu á eftir leikfimi, sund o.fl. Mér 

líður hræðilega illa og veit ekkert hvað ég 

á eiginlega að gera til að breyta þessu.” 
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Assessment  

• What have you and your colleagues learned today?  

• Walk around the room and ask some participants to suggest one 
thing that has stimulated, interested or surprised them, which they 
will share with others (2 minutes). 

• Teaching is a learning strategy 

• You have 2 minutes to teach your partner everything you have 
learned today. 

• Remember to take turns (4 minutes altogether).  

• A run-on story (5+ minutes) 

• In a circle of five people do a run-on story about your learning 
experiences of the day.  

• One person begins narrating the learning experiences, and then 
gives the word to the person standing beside him/her; who in turns 
passes it on to the next person. The story ends when everybody in 
the circle has had an opportunity to speak. The storyline should be 
chronological. 
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Bestu leiðir til að tileinka sér það 

sem er kennt 
(2 mínútur) 

• Einhverjar hugmyndir? 
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Bestu leiðir til að tileinka sér það sem er 

kennt 

 


