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Ágrip 

Verkefnasafn þetta er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu úr Grunnskólakennarafræðum við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2012.  

Við gerð verkefnasafnsins hafði ég til hliðsjónar lokamarkmið námskrár í 

samfélagsgreinum frá 2007, drög að námskrám í samfélagsgreinum og náttúrugreinum sem 

eru í mótun en einnig nýjan almennan hluta aðalnámskrár árið 2011 þar sem kynntir eru sex 

grunnþættir menntunar og hæfniviðmið. Framsetning verkefnasafnsins byggir á hugmyndum 

og kenningum fræðimannanna Lev Vygotsky, John Dewey og Benjamin Bloom og félaga. Því 

er í verkefnunum gert ráð fyrir að kennarinn sé ávallt til staðar til að leiðbeina og hvetja 

nemendur áfram, fremur en að hlýða þeim yfir, og að nemendur vinni saman og eigi samtal 

um viðfangsefnin og mögulega lausn þeirra svo þeir geti miðlað fróðleik og skilningi sín á 

milli. Þannig er gert er ráð fyrir að nemendur fái að læra á eigin forsendum undir leiðsögn og 

aðstoðar kennara eða getumeiri nemenda. Við mótun verkefnanna voru valin viðfangsefni og 

vinnulag sem stuðlar að því að nemendur láti sig varða samferðafólk sitt og umhverfið sem 

þeir lifa í. 
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Formáli 

Við gerð lokaverkefna sem þessa reynir bæði á hæfni og úthald. Oft hef ég þurft stuðning 

og hvatningu og voru margir sem liðsinntu mér á ýmsa vegu við gerð þessa verkefnasafns. 

Kann ég þeim mínar bestu þakkir fyrir. Sérstaklega þakka ég leiðbeinanda mínum Auði 

Pálsdóttur leiðsögn, stöðuga hvatningu og stuðning sem var mér ómetanlegur.   
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Inngangur 

Verkefnasafnið það sem þessi greinargerð fjallar um er ætlað kennurum og 

kennaranemum í vettvangsnámi í samfélagsgreinum. Verkefnin eru þemaverkefni og eru þau 

ætluð fyrir unglingastig í grunnskólum og má útfæra að vild eftir stærð nemendahópa og 

aðstæðum hverju sinni. Meginmarkmið þeirra er að stuðla að menntunar til sjálfbærni. 

Ástæða þess að ég kaus að útbúa verkefnasafn í samfélagsgreinum fyrir unglingastig í 

grunnskóla var sú að ég vildi, sem verðandi kennari, spreyta mig á að semja námsefni sem 

nýst gæti starfandi kennurum og kennaranemum í vettvangsnámi í kennslu samfélagsgreina. 

Ég reyndi að hafa verkefnin fjölbreytt og til þess fallin að hvetja nemendur til umhugsunar 

um samfélag sitt, umhverfið og sjálfsímynd sína. Markmiðið er að nemendur sýni frumkvæði, 

verði sjálfum sér samkvæmir og beiti sér fyrir umbótum í eigin samfélagi. Er það einnig 

áhersla menntunar til sjálfbærni. Sjálfbærni er mér hugfólgin og þykir mér brýn nauðsyn að 

efla kennslu og kennsluefni svo það stuðli að því að nemendur hljóti menntun sem fellur 

undir sex grunnþætti menntunar sem nefndir eru í aðalnámskrá frá árinu 2011 

Hugmyndirnar af nokkrum verkefnunum í verkefnasafninu sem hér fylgir voru sóttar í 

sum af þeim námskeiðum sem ég sat í grunnnámi mínu við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands. Þar má helst nefna námskeið landafræði, sögu og kennslu samfélagsgreina. 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 segir að meginhlutverk grunnskóla sé að stuðla að 

menntun þegnanna og að skólarnir skuli leitast við að haga störfum sínum í sem fyllsta 

samræmi við stöðu og þarfir barna og ungmenna. Á hverju skólastigi skuli stefnt að 

fjölbreyttum viðfangsefnum og starfsháttum til að koma til móts við mismunandi námsþarfir 

ólíkra einstaklinga og stuðlað skuli að alhliða þroska, velferð og menntun hvers og eins. 

Skólastarfið á þannig að miða að virkri þátttöku þeirra í lýðræðissamfélagi innan skólans og 

utan. Í námskránni segir einnig að menntun sé ævilangt ferli og að mikilvægt sé að skólarnir 

styðji við námshvöt nemenda sinna, rækti námsgleði og vinnuanda og stuðli þannig að 

menntun þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 10-11).  

Við útgáfu nýrrar aðalnámskrár vorið 2011 voru kynntir í almennum hluta sex 

grunnþættir sem eiga að vera eins og rauður þráður í gegnum allt skólastarf og gegnsýra 

starfshætti og áherslur á hverjum stað. Þessir þættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir snúast um að 

nemendur verði læsir á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að þeir byggi sig 
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upp andlega og líkamlega, geti bjargað sér í samfélagi og unnið með öðrum. Þannig snúast 

grunnþættirnir um framtíðarsýn, getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að 

viðhalda samfélagi sínu, breyta því og þróa það til hins betra. Með grunnþáttunum er unnið 

að samfélagslegum markmiðum og markmiðum menntunar sérhvers einstaklings. Þeir eru 

samfélagsmiðaðir og er þeim ætlað að stuðla að auknu jafnrétti og lýðræði auk þess að vinna 

að því að samfélagið fái vel menntað og heilbrigt fólk bæði til þátttöku í 

samfélagsbreytingum til betri vegar og til þeirra starfa sem unnin eru í samtímanum. 

Grunnþættirnir undirstrika meginatriði í almennri menntun og stuðla að meiri samfellu í öllu 

skólastarfi (Mennta- og menningar-málaráðuneytið, 2011, bls. 14). 

Við mótun skólastarfs sem tekur mið af grunnþáttunum þarf að hafa í huga að 

grunnþættirnir tengjast allir innbyrgðis og eru háðir hver öðrum. Með því að hugsa kennslu 

út frá þeim má skapa meiri heildarsýn yfir skólastarfið. Í námskránni kemur fram að 

grunnþættirnir sex eru ekki nýtt flokkunarkerfi námsþátta heldur eru þeir skilgreining á því 

hvernig megi skerpa markmið skólanna og tengja þau saman. Þannig má flokka flest atriði 

skólastarfs undir fleiri en einn grunnþátt og mörg þeirra undir alla þeirra (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 15-16). 

Á eftir inngangi er í þessari greinargerð kynntar kenningar þeirra John Dewey og Lev 

Vygotsky um nám og þroska barna sem og kenning Benjamins Blooms um flokkun 

námsmarkmiða. Í kenningum John Dewey er lögð áhersla á að nemendur fái áþreyfanleg 

viðfangsefni sem tengjast daglegum raunveruleika þeirra, en í kenningum Lev Vygotsky segir 

að nám fari fyrst og fremst fram í félagslegum samskiptum þar sem tjáskipti milli hins ólærða 

og hins lærða eru forsenda öflugs vitsmunaþroska þar með árangursríks náms. Í kenningum 

Bloom má lesa um flokkunarkerfi fyrir námsmarkmið nemenda sem mörgum hefur reynst 

hentugt við undirbúning kennslu og við mótun námsmats. Á eftir fræðilegri umfjöllun er gerð 

grein fyrir uppbyggingu og inntaki verkefnasafnsins sem þessi greinargerð fjallar um. Að 

lokum er samantekt og síðan taldar þær heimildir sem vitnað hefur verið í. Í kjölfar 

greinargerðarinnar kemur svo verkefnasafnið í heild sinni en það getur þó staðið sem 

sjálfstæður hluti. 
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Kenningar um nám og þroska barna 

John Dewey 

Kenningar John Dewey um nám og þroska barna fela í sér að börn læri mest af því að 

framkvæma. Hann taldi að menntun ætti að vera byggð á lífsreynslu nemenda og ýta ætti 

undir tilraunir og sjálfstæða hugsun þeirra. Dewey sagði að eðli barna einkenndist af forvitni 

og að læra nýja hluti og líkti þessu eðli barna oft við vísindamenn. Hann taldi að kennarar 

ættu ekki bara að kenna einstaklingunum heldur ætti starf þeirra að hjálpa nemendum að 

vera hluti af, taka þátt í og hafa áhrif á samfélag sitt. Taldi hann að upphaf allrar menntunar 

væri eðlishvöt og drifkraftur nemenda (Pound, 2005, bls. 21). Hlutverk kennarans er fremur 

að vera leiðbeinandi nemenda en að skipa honum fyrir og þannig má búast við fjölbreyttri 

sköpun nemenda og frjóu vinnuferli (Pound, 2005, bls. 21). 

Kenningar Dewey um nám og þroska barna voru nokkru ólíkar því sem áður hafði 

viðgengist í skólastarfi. Samtímamenn hans notuðu allra jafna svipaðar aðferðir í kennslu, en 

var þar oftast um að ræða utanbókarlærdóm nemenda og yfirheyrslu kennara sem fylgdi 

gjarnan í kjölfarið. Dewey vildi breyta fyrrgreindu vinnulagi kennara og breyta hlutverki 

þeirra úr því að vera stjórnandi í að hann yrði aðstoðarmaður barnanna. Nemendur áttu 

þannig að vinna verkefni í sameiningu undir leiðsögn kennara sem spurði nemendur fremur 

opinna spurninga til að skapa umræðu í stað þess að þylja yfir þeim kennsluefnið (Dewey, 

2000, bls. 13-21). 

 

Lev Vygotsky 

Lev Vygotsky setti fram kenningar um félagslega hugsmíði þar sem megináhersla var lögð 

á félagslegar aðstæður, vitsmunaþroska og tungumál hjá börnum og ungmennum (Meyvant 

Þórólfsson, 2003). Hann taldi að tjáskipti milli hins ólærða og hins lærða væru forsenda 

öflugs vitsmunaþroska og þar með árangursríks náms. Þetta ætti jafnt um tjáskipti milli 

fullorðinna einstaklinga (kennara) og barna (nemenda) sem og tjáskipti milli jafningja 

(bekkjarfélaga) sem væru á mismunandi þroskastigi. Vygotsky sagði að hver einstaklingur 

þrói sitt eigið hugtakanet en í samskiptum við samferðafólk sitt skapist sameiginlegt 

hugtakanet hjá hópi fólks sem fæst við eða hugsar um sömu fyrirbærin. Við það myndast 

sameiginlegur skilningur og túlkun á skynreynslu þeirra sem tilheyra sama samfélagi og 

menningu. Þegar Vygotsky talaði um þroska barna aðgreindi hann svæði raunverulegs þroska 
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og svæði mögulegs þroska. Svæði mögulegs þroska, þ.e. þroskasvæði einstaklingsins, er það 

svæði þar sem hann getur þroskast hraðast séu honum búnar réttu aðstæðurnar til þess og 

hann hljóti nægilega örvun (Meyvant Þórólfsson, 2003). Þetta felur í sér að bil er á milli þess 

hvað barn getur á eigin spýtur og þess sem það getur náð að gera undir leiðsögn fullorðins 

einstaklings eða í samvinnu við annan hæfari námsmann (Bryndís Ásta Böðvarsdóttir, 2010, 

bls. 6). Þessu lýsir Vygotsky vel þegar hann segir að „það sem nemandinn getur gert í dag í 

samvinnu við aðra er það sem hann getur gert á eigin spýtur á morgun“ (Bryndís Ásta 

Bövarsdóttir, 2010, bls. 9). 

 Eitt af því sem Vygotsky lagði áherslu á í tengslum við kennslu barna og ungmenna er 

mikilvægi samræðna. Hann taldi samræður nauðsynlegt verkfæri til að útskýra mikilvæga 

þætti í námsefninu og með því að nemendur tali við aðra þá læri þeir meira um almenn 

samskipti. Þannig bregðist nemendur ekki einungis við töluðum orðum heldur rýna þeir líka í 

svipbrigði í andliti og líkamstjáningu viðmælenda til að skilja þýðingu þess sem sagt er. Hann 

sagði að nemendur leystu hagnýt verkefni með hjálp samræðu sem og með hjálp augna 

sinna og handa (Pound, 2005, bls. 40-41). Þannig tengist félagslegur og vitsmunalegur þroski 

barnanna að mati Vygotsky, auk þess að nýta þurfi leiki og eðlislægt ímyndunarafl barnsins 

(Pound, 2005, bls. 40). 

 Vygotsky hvatti nemendur sína til að aðstoða hvern annan en með því lærðu þeir sem 

höfðu minni kunnáttu af þeim sem höfðu meiri kunnáttu og ýtti þetta undir meiri lærdóm hjá 

báðum aðilum. Vygotsky útskýrði þetta þannig að fái nemendur tilsögn og hvatningu frá aðila 

sem býr yfir meiri þroska og þekkingu eiga þeir auðveldara með það að tileinka sér nýja hluti 

(Shaffer, 2002, bls. 248). Meining Vygotsky var að menntun ætti að örva þróun sem hefur 

ekki enn litið dagsins ljós en er undirliggjandi hjá barninu. Á svæði mögulegs þroska fer fram 

nám þegar fengist er við verkefni sem er aðeins of erfitt fyrir nemenda en með stuðningi eða 

aðstoð frá kennara getur nemandi leyst það og nær árangri. Því er starf kennara að ýta 

nemandanum út á svæði mögulegs þroska, þjálfa hæfni með aðeins erfiðari verkefnum en 

nemandinn ræður sjálfur við og færa hann nær sjálfstæðum vinnubrögðum (Bryndís Ásta 

Böðvarsdóttir, 2010, bls. 6). 

Benjamin Bloom 

Námssálarfræðingurinn Benjamin Bloom og samstarfsmenn hans settu fram 

flokkunarkerfi fyrir námsmarkmið nemenda. Þetta kerfi er gagnlegt í undirbúningi kennslu og 
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getur vel nýst í mótun námsmats. Hugmyndir Bloom og félaga fólu í sér skiptingu mannlegra 

hæfileika í þrjú meginsvið. Þessi þrjú svið eru viðhorfa- og tilfinningasvið, þekkingarsvið og 

leiknisvið. Markmið viðhorfa- og tilfinningasviðs eru að stefna að tilfinningalegum þroska 

nemenda, leggja rækt við áhuga þeirra og jákvæð viðhorf. Markmið þekkingarsviðs eru að 

þjálfa andlega hæfileika nemenda, hugsun og rökleikni þeirra. Leiknisvið stefnir að 

markmiðum sem tengjast líkamlegri færni nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 18-19). 

Á öllum sviðunum er markmiðum skipt í stig eða þrep eftir því hversu flókin þau eru 

talin. Fyrst (neðst) eru einföldustu markmiðin talin og síðast (efst) þau sem gera mestar 

kröfur til gildismats, hugsunar, færni og annars andlegs og líkamlegs þroska. Nemendur þurfa 

að hafa lokið neðri þrepum markmiða til að geta tekist á við þau sem ofar eru (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a, bls. 18-19). Hér fyrir neðan má sjá skýringarmynd af flokkunarkerfi 

Bloom líkt og Ingvar Sigurgeirsson skýrir í bók sinni Að mörgu er að hyggja.  

 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999a, bls. 19). 

  

Samkvæmt Bloom og félögum er markmiðið að nemendur nái á efsta þrep á hverju 

sviði. Þessi hugsun er í góðu samræmi við markmið sem sett eru með grunnþáttunum sex í 

nýrri aðalnámskrá frá 2011 eins og að framan greinir.   
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Um verkefnasafnið 

Hugmyndafræðin að baki 

Í verkefnasafninu er byggt á hugmynd Dewey um að kennarinn sé ávallt til staðar til að 

leiðbeina og hvetja nemendur áfram, fremur en að hlýða þeim yfir. Verkefnin eru því mótuð 

með það fyrir augum að nemendur læri með því að framkvæma sjálfir, bæði í mótun 

verkefna og við sköpun úrlausna. Með því að nota opnar spurningar er hægt að stuðla að 

blómlegri umræðu og kynnast hugmyndum og þannig stöðu nemenda, hvort sem það er í 

kveikju eða verkefninu sjálfu. Einnig er byggt á kenningum Vygotsky og lögð áhersla á að 

nemendur vinni saman, eigi samtal um viðfangsefnin og mögulega lausn þeirra og að þeir 

geti miðlað fróðleik og skilningi sín á milli. Gert er ráð fyrir að nemendur fái að læra á eigin 

forsendum undir leiðsögn og aðstoðar kennara eða getumeiri nemenda. Því er hópavinna 

áberandi í verkefnasafninu þar sem gert er ráð fyrir samtali þar sem nemendur geti víkkað út 

hugtakanet sitt en einnig fela verkefnin í sér að nemendur fái tækifæri til að efla félagslegan 

og vitsmunalegan þroska sinn með umræðum, margvíslegri sköpun, kappræðum og 

skriflegum verkefnum. Í sumum verkefnanna er líka kjörið að nota leiki.  

Við mótun verkefnasafnins var haft til hliðsjónar að unnið væri á öllum þremur 

sviðum Blooms, það er viðhorfa- og tilfinningasviði, þekkingarsviði og leiknisviði. Gert er ráð 

fyrir að spurningar sem nemendur fá kalli ekki bara eftir að þeir noti minni sitt og skilning 

heldur krefjist viðfangsefnin þess að þeir beiti þekkingu sinni, það er að þeir geti greint til 

dæmis ágreiningsmál og vegið og metið sjónarmið. Í öllum verkefnunum er einnig unnið með 

viðhorf þar sem til dæmis er markvisst fjallað um fordóma og umburðarlyndi sem mikilvæga 

þætti í samskiptum fólks. Verkefnin eru líka mótuð þannig að þau kveiki áhuga nemenda á 

því að þeir láti sig varða samferðafólk sitt og umhverfið sem þeir lifa í.  

Inntak verkefnanna 

Við mótun verkefnasafnsins voru valdar hugmyndir sem markast fyrst og fremst af áhuga 

höfundar. Sum eiga rætur í viðfangsefni námskeiða í kennaranámi en önnur eru frumsamin 

frá grunni. Þar sem verkefni eiga skýra fyrirmynd er vísað í heimildina í hverju verkefni fyrir 

sig.  
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Öll verkefnin snúast um að nemendur rýni í samfélag sitt og umhverfi, skoði eigin 

tilfinningar og samskipti við samferðafólk sitt og láti sig varða hvernig við umgöngumst hvert 

annað og það umhverfi sem við búum í. 

Uppbygging verkefnanna 

Verkefnasafnið sem þessi greinargerð kynnir inniheldur 12 verkefni sem eru þemaverkefni 

fyrir unglingastig grunnskóla. Öll verkefni verkefnasafnsins hafa sömu uppbyggingu, fyrst eru 

talin hæfniviðmið sem kynna hvað nemandi á að geta gert að verkefni loknu. Þá er kynnt 

dæmi um kveikju sem nýta má í upphafi og fjallað um hvað felst í undirbúningi kennarans, en 

að því búnu er gerð grein fyrir hvað verkefnið krefst af kennaranum annars vegar og 

nemendanum hinsvegar. Í lok hvers verkefnis er hluti um úrvinnslu sem gefur dæmi um 

hvernig megi standa að úrvinnslu verkefnisins. Mörgum verkefnanna fylgja hagnýtar vefsíður 

sem gagnast vel í undirbúningsvinnu verkefnanna og tengjast verkefnunum á ýmsa vegu.   

Hæfniviðmið 

Í nýrri aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 eru sett fram hæfniviðmið og hugtakið hæfni 

útskýrt þannig að það felur í sér yfirsýn og getu til að hagnýta þekkingu og leikni (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 11). Í námsmati verði því ekki spurt um einstaka 

þekkingu eða leikni heldur er sjónum í hæfniviðmiðum ávallt beint að því hvað nemandinn á 

að geta í kjölfar námsins, til dæmis hvað hann á að geta eftir að hafa unnin tiltekin verkefni.   

Í öllu verkefnasafninu er byggt á almennum hæfniviðmiðum almenns hluta 

aðalnámskrár frá 2011 en í hverju verkefni eru tilgreind sértæk hæfniviðmið hvers verkefnis. 

Þessi hæfniviðmið tengjast þremur sviðum Blooms um þekkingu, viðhorf og tilfinngar og 

leikni, en þó mismikið eftir verkefnum. 

Undirbúningur 

Í hverju verkefni er fjallað um undirbúning sem kennari þarf að sinna áður en verkefni er 

lagt fyrir. Kynntur er sá búnaður eða hlutir sem kennari þarf að hafa við hendina einnig eru 

tilgreindar gagnlegar vefsíður, hvaða gögn þarf að prenta út og hverja þarf að hafa samband 

við í undirbúningsferlinu. 
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Kveikja 

Í hverju verkefni eru kynntar hugmyndir til að fanga athygli nemenda og tengja við það 

sem á eftir kemur. Hafa ber þrjú atriði í huga þegar kemur að því en þau eru; að gera 

nemenda grein fyrir tengslum efnisins við önnur viðfangsefni líkt og fyrra námsefni, gera 

skýra grein fyrir markmiðum og að lokum er mikilvægt að draga athygli nemenda að efninu 

og vekja áhuga (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 18-19). 

 Kveikja er kennslufræðilegt hugtak sem notað er yfir þær aðferðir sem 

kennarinn beitir til að fanga athygli nemenda að efninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b, bls. 19). 

Í verkefnasafninu eru kynntar fjölbreyttar hugmyndir að kveikjum en þar er til að mynda 

notast við myndir, góðar spurningar, höfðað er til reynslu nemenda, þankahríð og fleira. 

Margar kveikjur falla um sjálfar sig ef ekki er hægt að fylgja þeim vel eftir. Oft á tíðum ná 

kveikjur að vekja upp áhuga nemenda í stutta stund en áhuginn þarf að haldast (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b, bls. 21). 

Hlutverk kennara og verkefni nemenda 

Til að glöggvunar er í hverju verkefni sérstaklega dregið fram og útskýrt í nokkrum 

þrepum vinnulag kennarans og hlutverk hans í kennslustofunni. Þá er skýrt frá vinnulagi 

nemenda og tilgreind til dæmis heimavinna nemenda, kynningar þeirra á verkefnum og 

úrlausnir. Þetta hefur oft reynst vel til að átta sig á hver gerir hvað og tengja það við markmið 

námsins og þá hæfni sem nemandinn á að fá tækifæri til að ná. 

Úrvinnsla 

Í hverju verkefni eru dæmi um hvernig úrvinnslu megi hátta. Kynntar eru hugmyndir um 

hvernig hægt er að vinna úr þeim viðfangsefnum sem tekist var á við og ljúka með 

formlegum hætti. Útfærsla á úrvinnslu er almennt í höndum hvers kennara sem einnig 

skipuleggur námsmatið hverju sinni en einnig mætti færa ábyrgð á úrvinnslunni í hendur 

nemenda. 
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Samantekt 

Það hefur verið margslungið að vinna að gerð þessa lokaverkefnis. Gaman hefur verið að 

fást við ögrandi verkefni sem þetta og tekist hefur verið á við margar áskoranir í vinnuferlinu 

líkt og að skipulagningu tíma, sjálfsaga og vinnusemi. Hér var markmiðið ekki bara að skila af 

sér tiltekinni afurð líkt og verkefnasafninu, heldur að upplifa það lærdómsríka ferli sem 

vafalítið mun nýtast mér í áframhaldandi námi og svo starfi á vettvangi skóla.  
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Inngangur 
 

Verkefnasafnið inniheldur 12 verkefni í samfélagsgreinum sem eru þemaverkefni fyrir 

unglingastig grunnskóla. Öll verkefni verkefnasafnsins hafa sömu uppbyggingu, fyrst eru talin 

hæfniviðmið sem kynna hvað nemandi á að geta gert að verkefni loknu. Þá er kynnt dæmi 

um kveikju sem nýta má í upphafi og fjallað um hvað felst í undirbúningi kennarans, en að því 

búnu gerð grein fyrir hvað verkefnið krefst af kennaranum annars vegar og nemendanum 

hinsvegar. Í lok hvers verkefnis er hluti um úrvinnslu sem gefur dæmi um hvernig megi 

standa að úrvinnslu verkefnisins. Mörgum verkefnanna fylgja hagnýtar vefsíður sem gagnast 

vel í undirbúningsvinnu verkefnanna og tengjast verkefnunum á ýmsa vegu.   

Framsetning verkefnasafnsins byggir á hugmyndum og kenningum fræðimannanna 

Lev Vygotsky, John Dewey og Benjamin Bloom og félaga. Í kenningum John Dewey er lögð 

áhersla á að nemendur fengju áþreifanleg viðfangsefni sem tengjast daglegum raunveruleika 

þeirra. Í kenningum Lev Vygotsky segir að nám fari fyrst og fremst fram í félagslegum 

samskiptum þar sem tjáskipti milli hins ólærða og hins lærða væru forsenda öflugs 

vitsmunaþroska þar með árangursríks náms. Í kenningum Bloom má lesa um flokkunarkerfi 

fyrir námsmarkmið nemenda sem mörgum hefur reynst hentugt við undirbúning kennslu og 

við mótun námsmats. 

Verkefnin gera ráð fyrir að kennarinn sé ávallt til staðar til að leiðbeina og hvetja 

nemendur áfram fremur en að hlýða þeim yfir og að nemendur vinni saman og eigi samtal 

um viðfangsefnin og mögulega lausn þeirra svo þeir geti miðlað fróðleik og skilningi sín á 

milli. Þannig er gert er ráð fyrir að nemendur fái að læra á eigin forsendum undir leiðsögn og 

aðstoðar kennara eða getumeiri nemenda. Við mótun verkefnanna voru valin viðfangsefni og 

vinnulag sem stuðlar að því að nemendur láti sig varða samferðafólk sitt og umhverfið sem 

þeir lifa í. 

Við mótun verkefnasafnsins voru valdar hugmyndir sem markast fyrst og fremst af 

áhuga höfundar. Sum eiga rætur í viðfangsefni námskeiða í kennaranámi en önnur eru 

frumsamin frá grunni. Þar sem verkefni á skýra fyrirmynd er vísað í heimildina í hverju 

verkefni fyrir sig.  
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Tíminn líður 
       

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

 Fundið út hvað klukkan er á mismunandi stöðum í heiminum. 

 Geti skrifað og flutt rökstuðning með eða á móti málefni. 

 Unnið í hóp. 

 Notað gamlar og nýjar heimildir. 

 Haldið ræðu fyrir samnemendur sína.  

Undirbúningur 
Finna þarf til kortabækur og miða sem á stendur með eða á móti sem nemendur draga til að 
fá úthlutað viðfangsefni. Einnig þarf að huga að pöntun á tölvum eða tölvustofu eða 
bókasafnstíma fyrir hópinn svo nemendur geti unnið þar við að afla heimilda.  

 

Kveikja 
Nemendur eru spurðir spurninga sem tengist persónulegri reynslu þeirra af tímabeltum, til 
að mynda með því að tengja við ferðalög og tímamismun. Kennari gengur á eftir því að 
nemendur nefni hugtök líkt og tímamismunur og tímabelti. 

Tillögur að spurningum: 

 Hvað er lengsta ferðalag sem þið hafið farið í? 
o Hversu langan tíma tók að ferðast þangað? 
o Þegar þið komuð á áfangastað, þurftuð þið að stilla klukkuna ykkar á 

annan tíma? Ef svo, hversu mikill munur var? 
o Hvers vegna ætli það sé? 
 

 Ef ég flýg til Norður-Ameríku frá Íslandi, hvort „lengist“ sólarhringurinn 
 minn eða „styttist“ ? 

o Hvernig ætli standi á því? 
 

 Ef þú ætlar að hringja til New York, hvers vegna er ekki snjallt að hringja þegar 
klukkan er 8:00 að morgni hér á Íslandi?  

Það sem kennarinn gerir 
Nemendum er úthlutað verkefni sem er ætlað til að þjálfa þá í að reikna tímamismun. 
Verkefnið heitir Tímamunur og er hér fyrir aftan. Það má gera bæði á töflu með nemendum, 
hafa sem einstaklingsverkefni og jafnvel leggja fyrir sem heimavinnu.  
Kennari varpar mynd upp á töflu eða dreifir ljósriti með tímabeltum jarðar. Hann biður 
nemendur að skoða myndina og í kjölfarið eru þeir spurðir hvort þeir viti hvað tímabelti 
heimsins séu mörg?  

Hann biður þá einnig um að skoða upplýsingarnar sem standa við eða á myndinni, líkt og 
skammtafanir á borð við UTC (Universal Time Coordinated - Alþjóðlegur staðltími), CEST 
(Central European Summer Time – Sumartími í Mið-Evrópu) og GMT (Greenwich Time – 
Alþjóðlegur staðartími, sama og UTC) Hann útskýrir þessar skammstafnir fyrir nemendum. 
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Næst beinir kennarinn umræðunni að því hvort nemendur telji að Ísland sé staðsett í réttu 
tímabelti. Því næst spyr hann hvort það ætti að breyta tímanum hérlendis tvisvar á ári líkt og 
íbúar Seyðisfjarðar hafa bent á, þar sem þeir vilja nýta daginn betur þegar sólin er sem hæst 
á lofti. Í framhaldi þessarar umræðu kemur svo verkefni. 

Kennari leggur verkefni fyrir nemendur og hvetur þá til að finna heimildir um efnið í 
gömlum tímaritum (http://www.timarit.is ) sem og á bókasafni.  

 
Greinar af http://www.timarit.is tengdar efninu sem gætu gagnast nemendum:  

o Æskan 1963 : 64. Árgangur , 4.tölublað (01.04.1963) blaðsíða 112.  
o Fréttablaðið 2010 : Desember 2010 , 293.tölublað (16.12.2010) blaðsíða 20. 
o Vísir 1918 : Febrúar 1918, 50.tölublað (20.02.1918) blaðsíða 3. 
o Alþýðublaðið 1968 : Nóvember 1968, 241.tölublað (22.11.1968) blaðsíða 9. 
o Frjáls verslun  1939 : 1.árgangur 1939 , 4.tölublað megintexti (01.04.1939) blaðsíða 17. 
 

Kennari getur verið búinn að prenta út nokkrar greinar úr tímaritum um málefnið, svo 
nemendur nálgast þær auðveldlega í kennslustofunni. 
 

Það sem nemendur gera 

Nemendum vinna saman í pörum. Þeir draga miða hjá kennara sem þeir fá „með“ og verða 
þá meðmælendur eða „á móti“ og eru því andmælendur, því að Ísland breyti klukkunni 
tvisvar á ári. Í kjölfarið eiga þeir að undirbúa rökræður tengdar þeirri skoðun sem þeir drógu. 
Ræðurnar skulu vera um 3 mínútur að lengd og fluttar líkt og kappræður, þar sem 
skólastofan er sett upp eins og áhorfendasalur. Eftir að öll pörin hafa lokið flutningi fá þau 15 
mínútur til að skrifa mótsvar gegn „andstæðingi“ sínum. 

 

Gagnlegar vefsíður í tengslum við verkefnið 

 Skammstafanir á tímabeltum. 
http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/ 

 Tímabelti 
http://www.worldtimezone.com/ 

 Umbreytir fyrir tímabelti og tímasetningar 
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc 

 Vísindavefurinn – Hvernig er bauganet jarðar uppbyggt og hver eru hnit Íslands á 
hnettinum? 
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2556 

 Vísindavefurinn – Hvað er klukkan í Kína þegar hún er 12 á hádegi hér? 
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=4651 

 Wikipedia - tímabelti 
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone 

  

http://www.timarit.is/
http://www.timarit.is/
http://www.timeanddate.com/library/abbreviations/timezones/
http://www.worldtimezone.com/
http://www.timezoneconverter.com/cgi-bin/tzc.tzc
http://visindavefur.hi.is/svar.php?id=2556
http://visindavefur.hi.is/svar.asp?id=4651
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_zone
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Tímamunur 

Hvaða dagur er og hvað er klukkan á eftirtöldum stöðum ef klukkan er 5:10 á fimmtudegi á 

Íslandi? 

Staður Tími Vikudagur 

Guatemala, Guatemala   

Djakarta, Indónesíu   

París, Frakklandi   

Lima, Perú   

Jerúsalem, Ísrael   

Seul, Suður-Kóreu   

Moskva, Rússlandi   

Wellington, Nýja-Sjálandi   
 

Á milli hvaða lands hér fyrir ofan og Íslands er mesti munur á tíma? 

____________________________________________________ 

 

Lausn á verkefni: 

Staður Tími Vikudagur 

Guatemala, Guatemala 23:10 Miðvikudagur 

Djakarta, Indónesíu 12:10 Fimmtudagur 

París, Frakklandi 05:10 Fimmtudagur 

Lima, Perú  00:10 Fimmtudagur 

Jerúsalem, Ísrael 07:10 Fimmtudagur 

Seul, Suður-Kóreu 14:10 Fimmtudagur 

Moskva, Rússlandi 08:10 Fimmtudagur 

Wellington, Nýja-Sjálandi 17:10  Fimmtudagur  

Mestur munur er á milli Nýja-Sjálands og Íslands 
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Mannfjöldaþróun 
 

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

 Tekið þátt í umræðum um breytingu á mannfjölda hérlendis. 

 Útbúið gröf og myndir út frá heimildum. 

 Gert glærusýningu.  

 Tekið þátt í hópavinnu. 

 Notfært vefsíður Hagstofunnar og World Fact Book í heimildasöfnun. 

 Útbúið tímaás. 

Undirbúningur 
Kennari þarf kynna sér eftirtaldar vefsíður og þekkja notendaviðmót þeirra: 

 Http://www.hagstofan.is 

 Https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/ 

Kennarinn verður einnig  að afla sér upplýsinga um íbúafjölda eftirtalinna landa; Póllands, 
Bandaríkjanna, Laos, Kongó, Kína, Grænlands og Argentínu. Hann skrifar niður hjá sér 
íbúafjölda þeirra áður en hann hefur umræður með bekknum. Kennari þarf einnig að 
undirbúa hópaskiptingu bekkjarins og hafa í huga hvernig hann hyggist gera það, hvort sem 
það verður dregið í hópa eða hvort kennari ákveður hópana fyrirfram. Hafa þarf í huga hvaða 
tímabil ákveðið er að taka fyrir í verkefninu.  

 

Kveikja 
Nemendur eru spurðir spurninga á borð við: 

 Hvað eru Íslendingar margir? 

 Voru Íslendingar jafn margir fyrir 50 árum? 

 Hvað gæti verið helsta ástæðan fyrir þessari fjölgun Íslendinga á þessu tímabili?  

 Af hverju ætli Íslendingar séu svona fámenn þjóð? 
 

Það sem kennarinn gerir 

Kennari hefur umræðu og spyr nemendur út í íbúafjölda eftirtalinna landa; 
Pólland, Bandaríkin, Laos, Kongó, Kína, Grænland og Argentína. Nemendur giska á 
íbúafjöldann og kennari athugar því næst hvort þeir hafi rétt fyrir sér með því að skoða vef 
The World Factbook með nemendum og finna íbúafjölda viðkomandi lands.  

Umræðunni er stýrt þannig að nemendur eru spurðir hvaða ástæður þeir haldi að liggi að 
baki þess að þessi ríki séu fámennari/fjölmennari en Ísland. Því næst ákveður kennarinn það 
tímabil í Íslandssögunni (t.d. mismunandi áratugi 20. aldarinnar) sem hann telur henta í 
tengslum við það efni sem áður hefur verið farið í með nemendum. Hann skiptir þeim í 3-4 
manna hópa. Kennari hvetur nemendur til að skoða valið tímabil í sögu Íslands og athuga til 
dæmis fólksflutninga, áhrif náttúruhamfara og veðurfar. 

 

 
 
 

http://www.hagstofan.is/
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/
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Það sem nemendur gera 
Nemendur starfa í hópum við það að kynna sér breytingu á mannfjölda hérlendis á vissu 
tímabili. Þeir notast við vef Hagstofunnar til að afla sér upplýsinga en þurfa jafnframt að 
íhuga hvers vegna breytingarnar áttu sér stað. Hvað gæti hafa valdið fjölgun eða fækkun? 
Nemendur kynna niðurstöður með gröfum og myndum sem byggðar eru á tölum sem þeir 
sóttu á vefina. Einnig skal koma fram í kynningunni það helsta sem gerðist í íslensku 
samfélagi á tímabilinu og hvernig nemendur telji að hægt sé að tengja það við breytingarnar.  

 

Úrvinnsla 
Nemendur útbúa tímaás á vegg skólastofu sinnar þar sem þeir merkja inn athygliverða 
atburði og jafnvel fæðingardaga valdra einstaklinga. Einnig merkja þeir inn fólksfjölda á 
tímabilunum og geta þar með séð þróun mannfjölda á Íslandi. Nemendur þurfa að ígrunda 
hvaða þættir gætu haft áhrif á þessa þróun. Svo má horfa á tímaásinn og reyna spá fyrir um 
framþróun fólksfjölda á Íslandi til dæmis næstu 20-30 árin.  

 

Gagnlegar vefsíður 

 http://www.hagstofan.is 

 https://www.cia.gov/library/publications/the -world-factbook/ 

  

http://www.hagstofan.is/
https://www.cia.gov/library/publications/the%20-world-factbook/
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Alþjóðasamfélagið og Ísland 
 

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

 Þekkt til helstu stofnana og samtaka sem Ísland er í alþjóðasamskiptum við. 

 Útbúið námsspil ásamt leiðbeiningum. 

 Nýtt verðlaust efni á skapandi hátt.  

 Þekkt merki og fána helstu alþjóðastofnana og samtaka. 

 Kunnað skil á helstu alþjóðastofnunum og samtökum heims, m.a markmiðum og 
hlutverki þeirra. 

Kveikja   
Nemendum eru sýndar eftirtaldar myndir: 

 Fáni Evrópusambandsins. Sótt þann 28. mars 2012 af 
http://europa.eu/abc/symbols/emblem/images/europe_flag/jaune.jpg 

 

 Merki Nató. Sótt þann 28. mars 2012 af  
http://kabuljournal.com/en/images/nato-logo_8.jpg 
 

 Merki Alþjóðahvalveiðiráðsins. Sótt þann 28. mars 2012 af 
http://upload.wikimedia.org/wikimedia/en/5/53/IWCLogo.png 
 

 Merki Sameinuðu þjóðanna. Sótt þann 28. mars 2012 af 
http://www.quotednews.com/wp-content/uploads/2011/06/UN-LOGO-copy.jpg 
 

Nemendur eru spurðir hvort þeir þekki viðkomandi merki/fána. Kennari útbýr hugarkort 
upp á töflu með nemendum um hverja og eina stofnun/félög þar sem nemendur telja upp 
hvað þeir vita.  

 

 

 

 

 

 

 

Undirbúningur 
Kennarinn þarf að skoða í hvaða alþjóðasamstarfi Ísland er í. Hann þarf einnig að kynna sér 
helstu markmið með stofnunum taldar hér fyrir ofan svo hann geti verið nemendum innan 
handar þegar kemur að gerð námsspilsins. Panta þarf tölvustofu og safna saman ýmis konar 
verðlaust efni sem nota má við gerð námspils, líkt og dagblöðum, afklippum, pappakössum 
og afgangs efni úr textíl og smíðastofum. Hægt er að hafa samband við ýmiskonar fyrirtæki 
og athuga hvort þau eigi pappaspjöld eða pappír sem þau eru tilbúin að gefa. Gott er að 
ræða við nemendur eða einstaka hópa hvers konar spil þeir vilja gera og aðstoða þá við að 

http://europa.eu/abc/symbols/emblem/images/europe_flag/jaune.jpg
http://kabuljournal.com/en/images/nato-logo_8.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikimedia/en/5/53/IWCLogo.png
http://www.quotednews.com/wp-content/uploads/2011/06/UN-LOGO-copy.jpg
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skipuleggja vinnuferlið. Gerð spilsins er kjörið tækifæri til samvinnu kennara sem kenna 
íslensku, myndlist, textíl og smíðar. Kennari þarf að ítreka við nemendur að spilið þarf að fela 
í sér lærdómsgildi fyrir þann sem spilar það.  

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennari sýnir nemendum á töflu í hvaða alþjóðlega samstarfi Ísland er. Þetta gerir hann með 
því að heimsækja slóðina:  
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html 

Þar má sjá undir International organization participation í hvaða alþjóðlega samstarfi 
Ísland er. Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum og er þeim innan handar við sköpun og 
ráðleggingar varðandi efnisatriði. 

 
Það sem nemendur gera  
Nemendur leita sér heimilda um eftirtalin samtök og stofnanir: Evrópusambandið, Nató, 
Alþjóðahvalveiðiráðið og Sameinuðu þjóðirnar. Ef tími gefst mega nemendur gjarnan skoða 
aðrar alþjóðlegar stofnanir og félög sem komu upp á lista The World Factbook um 
alþjóðasamstarf Íslands. 

Nemendum er svo skipt í hópa, um fimm í hverjum hópi. Verkefni þeirra felst í að útbúa 
námsspil úr verðlausu efni. Námsspilið tekur mið af Íslandi í alþjóðasamfélagi. Nemendur sjá 
sjálfir um að útfæra það, skapa og móta. Það er undir þeim komið hvort notast er við margar 
alþjóðastofnanir eða aðeins eina. Í lokin skal námsspilið sýna að nemendur þekki skil á helstu 
stofnunum, hlutverki þeirra og að þeir geti sett sig inn í stöðu mála hvað varðar Ísland og 
tengsl við alþjóðasamfélagið. Nemendur þurfa að útbúa leikreglur með spilinu og láta fylgja. 

 

Úrvinnsla 
Hóparnir skiptast á að spila námspilin hver hjá öðrum og skrifa stutta greinargerð um hvað 
þeim fannst um hvert spil fyrir sig. Þeir skrifa einnig hálfa síðu um það sem þeir lærðu af 
spilinu. 

 

Gagnlegar vefsíður 

 http://www.evropa.is/um-evropusambandid/ 

 http://xn--evrpusambandi-gkb8a.com/ 

 http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm 

 http://www.un.is/ 

 http://iwcoffice.org/ 

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ic.html
http://www.evropa.is/um-evropusambandid/
http://evrópusambandið.com/
http://www.nato.int/cps/en/natolive/index.htm
http://www.un.is/
http://iwcoffice.org/
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Maðurinn og jörðin 

 

Hæfniviðmið 
Nemandi getur: 

 Útbúið myndasögu. 

 Tjáð skoðun sína í myndmáli og stuttum texta. 

 Einfaldað svör sín við stórum eða opnum spurningum. 

 

Kveikja 
Kennari byrjar umræðuna með spurningum um hvort maðurinn hafi meiri áhrif á jörðina eða 
jörðin á manninn. Nemendur koma með svör og jafnvel dæmi sem skráð eru á töfluna eða til 
dæmis á rafrænt hugarkort. 

 

Undirbúningur 
Kennarinn finnur til nokkrar myndasögur, til dæmis í dagblöðum og á netinu, Hugleikur 
Dagsson hefur sem dæmi gert einfaldar myndasögur. Myndasögurnar eru prentaðar út og 
hengdar upp á veggi í skólastofunni. Gott er að vera með tilbúið pappír og liti sem nemendur 
hafa þá aðgang að í stofunni. Í þessu verkefni er tilvalið að fá samstarf við 
myndmenntakennara. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Skiptir nemendum upp í tvo hópa, annar hópurinn fær umfjöllunarefnið „Hvaða áhrif hefur 
maðurinn á jörðina?“ og hinn hópurinn fær umfjöllunarefnið „Hvaða áhrif hefur jörðin á 
manninn?“.   

 
Það sem nemendur gera 
Nemendur móta verkefnið að mestu leyti sjálfir, þeir útbúa hver og einn myndasögur með 
hið minnsta tveimur römmum. Að lokum hengja nemendur myndirnar upp á veggi 
kennslustofunnar. Annar veggurinn getur verið fyrir þau áhrif sem maðurinn hefur á jörðina 
og hinn veggurinn fyrir þau áhrif sem jörðin hefur á manninn.  

 

Úrvinnsla 
Hægt er að hafa sýningu á verkum nemenda á göngum skólans og getur sú sýning jafnframt 
verið kveikja að þemaviku um málefni sem tengjast jörðinni og umhverfi okkar. 
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Sagnaarfur 
 

Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 

 Tekið viðtal við ættingja eða fjölskylduvin. 

 Útbúið myndband. 

 Útbúið spurningalista. 

 Notað heimildir til að dýpka skilning sinn á efninu. 

 

Kveikja 
Nemendum er sýnd mynd af geimskipi sem kennari finnur á internetinu. Því næst spyr hann 
nemendur hvort þeir haldi að við, mannkynið, munum búa í geimskipum eftir 50 ár? Er það 
líklegt eða fjarstæðukennt að tæknin verði orðin það þróuð á þessum tíma? Hvers vegna? Í 
kjölfarið fá nemendur það verkefni að skrifa barnabarni sínu bréf og segja frá hvað hafi 
breyst í íslensku samfélagi og hvaða stóratburðir hafi gerst frá því þeir voru fimmtán ára.  

 

Undirbúningur 
Kennarinn þarf að finna til mynd af geimskipi á internetinu. Hann útbýr gátlista fyrir 
nemendur sem inniheldur ýmsa atburði sem ættingjar eða fjölskylduvinir gætu munað eftir, 
líkt og til að mynda: 

 Hernámsárin. 

 Þorskastríðin. 

 Fermingin. 

 Unglingsárin. 

 Handritin heim. 

 Fyrsti kvenforsetinn kjörinn. 

 Breytingar á samgöngum.  
(farþegaflug hefur göngu sína) 

 Kvennafrídagurinn. 

 Leiðtogafundurinn. 

 Sjálfstæði Íslands. 

 Guðmundar- og Geirfinnsmálið. 

 Opnun Hvalfjarðarganga. 

 Landsdómsmálið. 

 Eldgosin í Eyjafjallajökli og á 
Fimmvörðuhálsi. 

 Bankahrunið 2008. 

 Mótmælin á Austurvelli 2008-2011. 

 Icesave. 
 

 

Gott er ef kennari er búinn að láta nemendur æfa sig á því að taka viðtöl við 
bekkjarfélaga. Kennari þarf einnig að muna eftir að minna nemendur á að koma með 
myndavélar eða nota myndavélarnar í farsímunum sínum þegar nær dregur 
myndbandsgerðinni.  

 
Það sem kennarinn gerir 
Kynnir verkefnið fyrir nemendum, spyr um hvað þeir vilji vita og hvað þeir vita fyrir. 
Leiðbeinir nemendum í vali á spurningum fyrir viðtal. Gott er að benda nemendum á gömul 
tímarit (www.timarit.is) og bækurnar Öldin okkar en hvor tveggja eru mjög hentugar 
heimildir fyrir verkefnið. 

 

http://www.timarit.is/


28 

Það sem nemendur gera 
Nemendur leita sér heimilda um efni sem þeim þykir áhugaverðast á gátlistanum frá 
kennara. Þessar heimildir eru fengnar af bókasafni eða netinu. Nemandi finnur ættingja eða 
fjölskylduvin sem er á þeim aldri að hann muni eftir atburðinum sem nemandi valdi. 
Nemandinn semur spurningar sem hann hyggst spyrja viðkomandi til að hann fái sem 
réttasta mynd af því hvernig það var að upplifa atburðinn. Með þessu lifir nemandi sig inn í 
atburðinn með frásögninni og hann verður „raunverulegri“. Nemandi útbýr svo stutt 
myndband þar sem þeir kynna atburðinn líkt og í fréttatíma en þó frá bæjardyrum þess sem 
viðtalið var tekið við og hvernig viðkomandi upplifði atburðinn. Frásögnin þarf ekki að vera 
„sönn“ í öllum smáatriðum og leiðréttir kennari augljósar villur ef þær koma upp.  

 

Úrvinnsla 
Nemendur sýna hver öðrum myndböndin sín. 

 

Hagnýtar vefsíður 

 http://netla.khi.is/greinar/2008/004/index.htm 

 http://www.munnlegsaga.is/ 

http://netla.khi.is/greinar/2008/004/index.htm
http://www.munnlegsaga.is/
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Simpsons fjölskyldan og skilaboð þeirra 
 

Hæfniviðmið  

Nemandi getur: 

 Áttað sig á undirliggjandi boðskap í miðlum eins og kvikmyndum. 

 Endursagt söguþráð án persóna. 

 Útbúið leikrit. 

 Fundið trúarstef í kvikmyndum. 

 

Kveikja 
Nemendur eru spurðir hversu margir hafi horft á þættina um Simpsons fjölskylduna. Því næst 
eru þeir spurðir um hvað þættirnir séu, annað en fjölskyldu í smábæ í Bandaríkjunum og 
hvort það sé verið að koma á framfæri einhverjum boðskap, skilaboðum eða gagnrýni til 
áhorfenda? Nemendur eru látnir nefna dæmi. 

 

Undirbúningur 
Kennari þarf að útvega sér kvikmyndina The Simpsons Movie (2007). Myndin er auðfáanleg á 
bókasöfnum og helstu myndbandaleigum. Einnig þarf kennarinn að panta sjónvarpstæki eða 
skjávarpa til að geta sýnt myndina í kennslustofunni.  

 

Gott væri að kennari væri sjálfur búinn að horfa á myndina áður en hann sýnir nemendum 
hana. Slóðina http://www.dec.is/is/kvikmyndir/simpsons-movie er hentugt að skoða í 
undirbúningsvinnu fyrir verkefnið en þar er fjallað stuttlega um trúarstef í kvikmyndinni og 
getur kennari kynnt sér hvernig trú birtist í myndinni. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennarinn sýnir nemendum kvikmyndina. Áður en myndin er sýnd biður hann nemendur 
sérstaklega að taka eftir söguþræðinum og leggur til að þeir skrifi hjá sér ýmis atriði á meðan 
þeir horfa, svo þeir geti rifjað söguna upp í stuttu máli síðar.  

 
Það sem nemendur gera 
Nemendur horfa á kvikmyndina og skrifa hjá sér atriði úr söguþræðinum. Þegar sýningu er 
lokið er nemendum skipt í fjögurra manna hópa sem eiga að endursegja kvikmyndina án þess 
að fjallað sé um persónurnar sjálfar, heldur hvað í raun og veru gerðist. Til dæmis eins og 
losun úrgangs í vatnið og mengunin sem skapaðist í kjölfarið, mótmæli, aðgerðir/inngrip 
yfirvalda, þróun dýralífs og hvernig trúarbrögð birtust í myndinni. Endursögn sögunnar fer 
fram sem leikrit sem nemendur búa til. Þannig sýna nemendur atvik sem snerta okkur öll 
með listrænni sköpun. 

 

 

 

 

http://www.dec.is/is/kvikmyndir/simpsons-movie
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Úrvinnsla 
Í kjölfar verkefnisins er hægt að leggja ritunarverkefni fyrir nemendur þar sem þeir velja 
annað hvort efnið hér að neðan: 

 Er áróður/skilaboð falinn undir yfirborðinu í öllu skemmtiefni? Hvernig? 

 Eru trúarbrögð áberandi í fjölmiðlum? Hvernig? 

 

Gagnlegar vefsíður: 

 http://www.dec.is/is/kvikmyndir/simpsons-movie 

 http://www.simpsonsmovie.com/ 

  

http://www.dec.is/is/kvikmyndir/simpsons-movie
http://www.simpsonsmovie.com/
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Saga, landafræði og tónlist 
 

Hæfniviðmið  

Nemandi getur: 

 Samið lagatexta með tengingu í sögu eða landafræði. 

 Fundið tengingu við landafræði eða sögu í tónlist. 

 Skrifað stutta greinargerð um tengingu höfunda við sögu/landafræði í 
textasmíðum sínum. 

 

Undirbúningur 
Kennari þarf að hafa aðgang að eftirtöldum lögum sem listuð eru hér fyrir neðan. Hann  
getur einnig útbúið lista yfir lög sem hann veit að henta verkefninu. Hann þarf að finna til 
fimm geislaspilara og jafn mörg heyrnatól – hver spilar eitt lag. Annar möguleiki er að panta 
tölvustofu svo nemendur geti hlustað á lögin af vefsíðum líkt og http://www.youtube.com. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennarinn úthlutar nemendum lista með lögum sem þeir geta notað í tengslum við 
verkefnið. Hér eru nokkur dæmi: 

 Ohio – Crosby, Stills, Nash & Young. 

 Woodstock – Joni Mitchell, Crosby, Stills, Nash & Young. 

 Hotel California – Eagles. 

 Allentown – Billy Joel. 

 Rain on the Scarecrow – John Cougar Mellencamp. 

 
Það sem nemendur gera 
Nemendur velja sér lag af listanum, hlusta á það og skrá niður punkta úr laginu er tengjast 
sögu eða landafræði. Næst skrifa þeir um það bil hálfa blaðsíðu um hvers vegna höfundurinn 
hefur valið að tengja sögu eða landafræði við textasmíð sína. Heimaverkefni nemenda er að 
velja sér atburð í sögunni sem þeir hafa þegar fjallað um í námsefninu og semja texta við 
uppáhaldslagið sitt sem hefur bæði landafræðilega og sögulega tengingu. Textinn þarf að 
hafa söguþráð. Nemendur mega skila inn upptökum af laginu sem þeir flytja þá sjálfir eða 
skila inn textanum skriflega. 

 

Verkefnið er byggt á Extending the lesson hluta verkefnisins Geography and History in Art 
frá National Geographic Society. 
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/17/g912/art.html 
 

Gagnlegar vefsíður: 
http://www.songsforteaching.com/socialstudiessongs.htm 

  

http://www.youtube.com/
http://www.nationalgeographic.com/xpeditions/lessons/17/g912/art.html
http://www.songsforteaching.com/socialstudiessongs.htm
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Mínir fordómar 
 

Hæfniviðmið  

Nemandi getur: 

 Útskýrt hvað eru fordómar og hvað veldur þeim. 

 Nefnt mismunandi gerðir fordóma. 

 Sett sig í spor annarra. 

 Útbúið forvarnamyndband. 

 Nefnt leiðir til að minnka fordóma eða útrýma þeim alfarið. 

 Fundið atburði sem tengjast fordómum í mannkynssögunni. 

 Útbúið tímaás. 

 Tekið þátt í rökræðum. 

 Geti rætt á hvaða grunni viðhorf hans byggjast. 

 

Kveikja 
Hægt er að ræða um fordóma með því spyrja nemendur spurninga á borð við þessar: 

 Hvað eru fordómar? 

 Hvað veldur fordómum? 

 Getið þið nefnt dæmi um fordóma? 

 
Undirbúningur 
Kennari finnur til forvarnamyndbönd á internetinu en hægt er að finna fjöldan allan af slíkum 
mynböndum til að mynda á vefsíðunni http://www.youtube.com. Hann útvegar sér boxi eða 
krukku til að geyma svör nemenda í. Því næst finnur kennari til sýnishorn af tímaás til að sýna 
nemendum, ef hann á ekki til slíkt sýnishorn er hægur vandi að útbúa slíkan. Hann útbýr lista 
með fullyrðingum tengdum fordómum ef hann kýs ekki að nota dæmin sem eru listuð hér 
fyrir neðan. Hann skrifar hjá sér nokkur rök við hvert málefni til að hafa hjá sér þegar hann 
svarar rökræðum nemenda sem andmælandi. Að lokum kannar kennari tækjakost skólans og 
fær þau tæki lánuð sem henta við gerð forvarnamyndbands líkt og myndbandsupptökuvél og 
þrífót. Hann skrifar hjá sér að minna nemendur á það að koma með sínar eigin myndavélar. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennari útbýr þankahríð á töflu á meðan hann leggur inn kveikju að verkefninu. Næst skrifar 
kennari spurningar á töflu sem nemendur eiga að svara á blað sem þeir skila inn. Hann 
ítrekar við nemendur að merkja blaðið ekki með nafni svo það sé nafnlaust. Hann setur svör 
nemenda svo upp á glærur og sýnir bekknum. Kennari fer í það með nemendum hvernig skal 
útbúa tímaás, hann setur nemendum fyrir heimaverkefni í kjölfarið. Hann parar nemendur 
saman. Hann kynnir fyrir þeim umræðuverkefni sem felst í því að nemendur rökræða viss 
málaefni þar sem þeir eru í hlutverki meðmælenda. Kennarinn er ávallt andmælandi og 
svarar nemendum með rökum.  

 

 

http://www.youtube.com/
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Málefnin eru fullyrðingar sem tengjast fordómum. Kennari útbýr lista sem hann afhendir 
nemendum, hér fyrir neðan eru dæmi um fullyrðingar sem hægt er að notast við: 

 Karlar eiga að sjá um viðhald bíla. 

 Konur eiga að sjá um heimilisstörfin. 

 Það er slæmt fyrir barn að alast upp hjá 
samkynhneigðum foreldrum. 

 Ísland á bara að vera fyrir Íslendinga. 

 Fatlaðir eiga ekki að eignast börn. 

 Lesbíur eru með stutt hár. 

 

 Afríkubúar eru fátækir og búa í kofum. 

 Gyðingar eru nískir. 

 Gamalt fólk ætti ekki að hafa bílpróf. 

 Unglingar eru til vandræða. 

 Múslimar eru hryðjuverkamenn. 

 Þunglyndir eru bara latir. 
 

Kennarinn kynnir verkefni um gerð forvarnamyndbands fyrir nemendum. Hann safnar 
saman blöðum nemenda og tekur krukkuna eða boxið sem inniheldur skilgreiningar 
nemenda á fordómum og fer yfir þær með bekknum að loknu verkefninu 

 
Það sem nemendur gera  
Nemendur útbúa þankahríð á töflu með kennara. Næst tekur hver og einn nemandi fram 
blað og blýant, á blaðið á hann að skrifa svar sitt við spurningunni: Hvað eru fordómar? 
Svörunum er svo safnað saman í krukku eða box hjá kennara.  

Næst eiga nemendur að svara eftirtöldum spurningum á blað sem þeir skila kennara:  

 Hvernig fordómum hefur þú kynnst eða orðið vitni að? Nefndu dæmi. 

 Hvaða fordómar heldur þú að séu algengastir á Íslandi? 

 Veist þú um dæmi þar sem fordómar hafa orðið til góðs? 

 Hvers vegna er fólk með fordómar?  

 Hvernig væri hægt að minnka eða útrýma fordómum? 

 Hefur þú einhverja fordóma? Hverja? 

Nemendur vinna tímaás heima. Tímaásinn nær yfir árin 1910 til ársins 2010 og á að 
innihalda að minnsta kosti einn atburð á hverjum áratug sem tengist fordómum. Atburðirnir 
mega hafa átt sér stað hvar sem er í heiminum og er þetta verkefni ekki bundið við atburði 
frá Íslandi.  

Nemendur velja sér fullyrðingu af lista yfir fullyrðingar tengdar fordómum sem kennari 
lætur þá hafa. Hvert par hefur eina fullyrðingu og skrifar nokkurra mínútna ræðu út frá 
henni. Ræðan verður að innihalda röksemdarfærslur fyrir skoðun nemenda. Þegar kennari 
hefur andmælt ræðu nemenda fá þær eina mínútu til að undirbúa mótsvar. 

Nemendur útbúa forvarnarmyndbönd um fordóma. Þeir vinna saman í um það bil þriggja 
til fjögurra manna hópum. Með myndböndunum eiga þeir að vekja áhorfandann og sjálfa sig 
til umhugsunar um málefnið. Þeir fá nokkuð frjálsar hendur hvernig þeir kjósa að gera 
myndbandið, hvort þeir leika, notast við texta og tala inn á eða geri hreyfimynd. Nemendur 
fá aðgang að tölvustofu og tækjabúnaði skólans en betra væri að þeir kæmu með eigin 
myndavélar til upptöku. 
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Upphafning á fjölbreytileikanum í fjölþjóðasamfélagi 
 

Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 

 Orðað og útskýrt hugsanir og tilfinningar sínar. 

 Ferðast um í huganum með því að hlusta á upplestur kennara. 

 Gert sér í hugarlund hvernig umhverfi hans væri ef ekki væri fyrir áhrif erlendra hluta. 

 Skrifað texta sem inniheldur framhald sögunnar. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennarinn segir nemendum að koma sér þæginlega fyrir og loka augunum. Kennarinn les 
textan hér fyrir neðan þegar ró er komin yfir bekkinn. Gott er hafa mýkt í röddinni á meðan 
lesið er. 

 

Texti 
Það er hefðbundinn morgun, vekjaraklukkan hringir og þú opnar augun rólega. Þú heyrir að 
fólkið á heimilinu er komið á fætur og er að gera sig klárt fyrir daginn. Þú stendur upp og 
klæðir þig, ferð inn á baðherbergi og burstar tennur og hár. Um leið og þú kemur inn í eldhús 
tekur þú eftir því að hlutirnir eru ekki alveg eins og þeir eiga að vera. Þér er brugðið og ferð 
að skoða þig um á heimilinu, opnar skápa og athugar í hillur, kveikir á sjónvarpinu og áttar 
þig þá á því að það vantar helling af hlutum sem þú ert vanur í daglegu lífi. Það ríkir þögn á 
heimilinu, fyrir utan braskið úr eldhúsinu og hroturnar í hundinum sem liggur í bælinu sínu, 
grunlaus um hvað hefur gerst! Þér finnst þögnin hálf óhugnanleg svo þú ákveður að hlaupa 
aftur inn í herbergið þitt til að ná í Ipodinn þinn svo þú getir hlustað á tónlist meðan þú 
labbar í skólann. Um leið og þú kemur inn í herbergi tekur þú eftir því að það vantar tölvuna 
þína, símann þinn og Ipodinn er hvergi að sjá, hvað í ósköpunum er í gangi hugsarðu! Þú 
kallar á mömmu þína og strunsar fram í eldhús. Þú spyrð mömmu þína samstundis hvort hún 
hafi tekið hlutina þína, hún lætur eins og hún viti ekkert hvað þú sért að tala um og er 
einhvern vegin ekki að skilja þig. Þú tuðar og æsir þig en ákveður að grípa skál og fá þér 
Cheerios meðan þú reynir að átta þig á því hvað hefur orðið um alla hlutina þína. Um leið og 
þú opnar skápinn sérðu að það er ekkert morgunkorn í skápnum. Þú opnar ískápinn og ætlar 
þá að finna afganginn af núðlunum sem þið keyptuð í kvöldmatinn í gær. En hvar er 
ísskápurinn? Þú gefur mömmu þinni allt í einu gaum, hún stendur við vaskinn og er að flaka 
fisk. Flaka fisk!? Mamma þín er nú ekki þekkt fyrir það að flaka fisk snemma á morgnana. 
Hvað í ósköpunum er í gangi ? Það er eins og allir hlutir á heimilinu sem eru ekki sér-íslenskir 
séu horfnir. Ekkert morgunkorn, engin raftæki, engir bílar á stjá. Hvernig ætli standi á þessu? 
Þú ákveður að hlaupa til besta vinar þíns og athuga hvernig ástandið er á heimilinu hjá 
honum. Hvað gerist næst? 

 

Eftir lesturinn er nokkra sekúnda þögn og kennarinn biður nemendur að opna augun 
rólega. Hann útskýrir svo fyrri hluta verkefnisins. 
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Fyrri hluti verkefnisins 
Nemendum er skipt upp í pör þar sem annar segir frá því sem hann lýsir því sem hann sá í 
huganum og hinn skrifar það niður. Eftir nokkrar mínútur segir kennarinn nemendum að 
skipta um hlutverk. Þar með hafa allir nemendur lýst því sem þeir „sáu í huganum“ og eru 
með það ritað niður.  

Pörin þurfa svo næst að fara yfir atriðin sín og athuga 

 

1. Hvað var líkt hjá ykkur tveimur? 
2. Hvað var ólíkt? 
3. Hvað kom ykkru á óvart af því sem þið heyrðuð hvort hjá öðru? 

 

Þegar pörin hafa lokið að fara yfir þessi atriðið og skrá þau hjá sér, fer kennarinn yfir þetta 
og skráir á þrískipta töfluna. 

 
Seinni hluti verkefnisins 
Kennarinn útskýrir fyrir nemendum að þessi hluti verkefnisins sé einstaklingsverkefni. 
Nemendur eiga að skrá hjá sér um það bil hálfa til eina blaðsíðu um hvað gerist næst. 

Þessi hluti er í raun æfing í ritun sem hefur verið undirbyggð með því að hlusta á 
upplesturinn, setja hugsunina í orð og hlusta á orð hinna um sína upplifun og svo fylgjast 
með hvað kom upp á töfluna í samantektinni. Nemandinn á því að vera búinn að fá talsvert 
af hugtökum til að nýta sér við skrifin. Hér á sköpunin að njóta sín og nemendur fá hvatningu 
og hrós fyrir vinnu sína. 

 

Verkefnið er byggt á  Leat, D. (1998). Thinking Through Geography. Cambridge: Chris 
Kingston Publ. 

 

Úrvinnsla 
Nemendur svara spurningunni hér fyrir neðan, svör nemenda eru skrifuð á A5 blöð og hengd 
upp í stofunni.  

 Hvað græðum við af því að kynnast fólki af öðrum menningarsvæðum? Dragið fram 
það jákvæða. 
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Fegurð 
 

Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 

 Skilgreint hvað fegurð er með eigin orðum. 

 Komið auga á fegurð í flestum hlutum. 

 Gert grein fyrir vali sínu. 

 Valið mismunandi lýsingarorð um myndir. 

 Flokkað lýsingarorðin í jákvæð og neikvæð. 

 

Kveikja 
Kennari skrifar setninguna „Beauty is in the eye of the beholder“ upp á töflu og spyr 
nemendur hvað hún þýði. Með þessu reynir hann að fá nemendur til að nefna að smekkur 
fólks sé mismunandi og ekki þyki öllum sömu hlutirnir fallegir. Ef nemendur nefna þennan 
punkt ekki í umræðunni bendir kennari þeim á þessa staðreynd.  

 

Undirbúningur 
Áður en hægt er að leggja verkefnið fyrir nemendur þarf kennari að tilkynna þeim að koma 
með myndavélar í næsta tíma, en þeir þurfa að nota þær við úrlausn verkefnisins. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennari athugar hvort nemendur séu með myndavélar, þeir sem hafa ekki slíkan búnað fá 
annað hvort lánaða vél hjá skólanum eða notast við rissblað og blýant. Því næst fer hann 
með hópinn út á skólalóð eða valinn stað í nærumhverfi skólans, þar segir hann nemendum 
hvert verkefni þeirra sé. Kennari fylgist með framvindu nemenda, leiðbeinir og hjálpar þeim.  

 
Það sem nemendur gera 
Nemendur fara út í nærumhverfi skólans með myndavél eða rissblað og blýant. Þeir taka 
taka mynd af því sem telst oftast nær vera „fallegt“. Næst finna þeir hlut í umhvefinu sem er 
ekki skilgreindur sem „fallegur“. Þeir reyna að finna fegurð í honum og taka mynd eða teikna. 
Nemendur mega ekki taka myndir af sömu hlutunum og verða því að fylgjast með því hvort 
samnemendur þeirra séu með sama val og þeir. Nemendur taka svo myndirnar sínar og 
prenta út. Fyrir neðan myndirnar skrifa þeir ca 200-300 orða greinargerð við hvora mynd. Í 
greinargerðinni verða að koma fram eftirtalin atriði: 

 Af hverju nemandi valdi „fallega hlutinn“ 

 Af hverju nemandi valdi hlutinn sem ekki er talinn vera „fallegur“ 

 Hvað er fegurð? 

Úrvinnsla 
Myndir nemenda eru hengdar upp á vegg og autt blað haft fyrir neðan þær. Nemendur eru 
beðnir að skoða myndir samnemenda sinna og velja sér lýsingarorð sem þeim finnst lýsa 
hverri og einni. Þessi lýsingarorð eru skráð á blöðin fyrir neðan myndirnar. Þegar því er lokið 
flokka nemendur lýsingarorð mynda sinna í jákvæð og neikvæð. Hér er það ferlið og 
umræðan sem skapast í kringum vinnuferlið sem skiptir höfuðmáli en ekki útkoman.  
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Interpol 
 

Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 

 Útbúið upplýsingasíðu um Interpol. 

 Tekið þátt í umræðu um glæpi. 

 Kynnt sér starfsemi Interpol. 

 Nefnt helstu glæpi sem hrjá alþjóðasamfélagið. 
 

Kveikja 
Tilvalið er að fá heimsókn frá lögreglu til að segja frá starfsemi lögreglunnar og sitja fyrir 
svörum nemenda. Sé það ekki möguleiki er unnt að hengja blöð með stikkorðum upp á veggi 
og töflu svo allir nemendur sjái greinilega. Kennari spyr nemendur hvort þeir skilji öll orðin, 
ef ekki þá útskýrir hann þau fyrir þeim. Hann opnar umræðu um glæpi með nemendum.  

Dæmi um stikkorð sem kennari getur notað eru:  

 Mansal. 

 Glæpagengi. 

 Ólöglegir innflytjendur. 

 Falsanir. 

 Flóttamenn. 

 Smygl. 

 Glæpur. 

 Barnaþrælkun. 
 

Undirbúningur 
Kennari hefur samband við lögregluembættið og athugar hvort það sé reiðubúnið að vera 
með fræðslu fyrir nemendur um glæpi, starfsemi lögreglunnar og fleira. Kennari prentar út 
blöð með stykkorðum.  

Kennari þarf að huga að því að panta tölvustofu fyrir allan bekkinn svo hann geti 
auðveldlega haft aðgang að tölvum og netinu við gerð upplýsingasíðunnar. Hann hefur 
samband við kennara í upplýsingatækni og athugar hvort hann sé reiðubúinn að aðstoða 
nemendahópana við vefsíðugerð. 

 
Það sem kennarinn gerir 
Kennari kynnir verkefnið fyrir nemendum. Verkefnið gengur út á það að nemendur vinna í 
teymum við að gera upplýsingasíður um Interpol sem eru alþjóðleg samtök með 
höfuðstöðvar sínar í París. Samtökin samræma lögreglurannsóknir sínar tengdar glæpum í 
öllum aðildarlöndum sínum. Kennarinn sýnir nemendum kynningarmyndband sem er að 
finna á http://www.youtube.com og ber nafnið About Interpol (in English) nákvæm slóð á 
myndbandið er: 

http://www.youtube.com/watch?v=oJG3gxKwtj4&feature=player_embedded. 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/
http://www.youtube.com/watch?v=oJG3gxKwtj4&feature=player_embedded
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Kennarinn myndar teymi nemenda með því að draga nöfn saman. Hann fer svo með 
nemendurnar í tölvustofu þar sem þeir hefjast handa við að kynna sér Interpol meðal annars 
á vefsíðu samtakanna http://www.interpol.int. Kennarinn lætur nemendur vita hvaða 
upplýsingar eigi að koma fram á upplýsingasíðu þeirra. Eftirtalið skal koma fram: 

 Í hverju felst starfsemi Interpol? 

 Hvar eru höfuðstöðvarnar? 

 Hver eru samstarfslöndin? 

 Með hvaða hætti er Interpol að vinna að því að gera heiminn að öruggari stað? 

 Nefnið helstu glæpi sem samtökin vinna gegn. 

 Almennt um samtökin og sögu þeirra. 

 Greinargerð frá nemendum hvers vegna samtök á borð við Interpol eru nauðsynleg í 

því samfélagi sem við búum í nú til dags. 

Það sem nemendur gera 
Nemendur vinna í teymum við að gera upplýsingasíðuna. Hún skal vera á íslensku og svara 
öllum liðum sem listaðir eru hér að ofan. Hýsing vefsíðunnar skal vera inn á vefsvæði 
nemenda í skólanum. 

  

http://www.interpol.int/
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Veggjakrot/Götulist 
 

Hæfniviðmið 

Nemandi getur: 

 Útbúið veggspjöld tengd veggjakroti/götulist. 

 Tjáð afstöðu sína hvort veggjakrot sé listform eða skemmdarverk. 

 Unnið í paravinnu. 

 Tekið þátt í rökræðum. 

 Útskýrt eða orðað hugsanir sínar. 

 

Kveikja 
Kennarinn sýnir nemendum myndir af þekktum listaverkum. Hægt er að nálgast myndir af 
frægum listaverkum á síðum á borð við http://www.famouspaintings.com. Listaverk á borð 
við: Monu Lisa (Leonardo Da Vinci), Fæðingu Venusar (Sandro Botticelli), Kossinn (Gustav 
Klimt), Stúlkan með perlueyrnalokkinn (Johannes Vermeer) og Ópið (Edvard Munch) eru 
þekkt og ættu því að henta vel í kveikju. Því næst sýnir kennarinn þeim myndir af veggjakroti 
annarsvegar og hinsvegar vegglistaverkjum. Hægt er að nálgast myndir auðveldlega með því 
að slá inn leitarorðunu „veggjakrot“ og „vegglistaverk“ á leitarvefinn 
http://www.google.com. 

Nemendur eru spurðir hvort veggjakrot og vegglistaverk flokkist sem list eða 
skemmdarverk? Er munur á listaverki eftir þekkta listamenn og listaverkum sem gerð eru á 
veggi þar sem ekki má. 

 

Undirbúningur 
Í þessu verkefni er tilvalið að fá myndlistakennara með í samstarf. Kennari þarf að finna til 
myndir af frægum listaverkum og myndir af veggjakroti/vegglistaverkum til að sýna 
nemendum. Kennari útbýr lista yfir punkta sem nemendur vinna veggspjöldin sín út frá. 
Hann getur valið að útbúa sinn eigin lista eða notast við punktana sem listaðir eru hér fyrir 
neðan í kaflanum um hvað kennarinn gerir. Það þarf að hafa karton eða maskínupappír við 
höndina í kennslustofu svo nemendur geti byrjað að vinna í veggspjöldunum. Gott er að hafa 
olíutúss, tréliti, vaxliti, pensla, litlar krukkur auk vatns- og olíumálningar í kennslustofu. Til að 
gæta hreinlætis í kennslustofu er gott að útvega sér plastábreiðu svo nemendur geti haft 
hana undir veggspjöldunum svo málning eða litir smitist ekki á borð eða gólf 
kennslustofunnar. 

 
Það sem kennarinn gerir  
Kennari leggur það verkefni fyrir nemendur að útbúa veggspjöld tengd veggjakroti og 
vegglistaverkum. Viðfangsefni veggspjaldanna geta verið mismunandi og er hægt að láta 
nemendur draga eða velja sér viðfangsefni. Kennari getur bent nemendum á ýmsar leiðir við 
framsetningu veggspjalds til að mynda að útbúa texta ásamt myndum eða hafa einungis 
myndir. Nemendur geta til að mynda sett fræg listaverk í nýjan búning með aðferðum 
veggjakrotara. 

 

 

http://www.famouspaintings.com/
http://www.google.com/
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Punktar sem nemendur geta unnið veggspjöld sín út frá: 

 Skemmdarfíkn. 

 Taboo. 

 Adrenalínfíkn eða listræn tjáning? 

 List eða eyðilegging? 

 Sóðaskapur.  

 Litadýrð fyrir umhverfið. 

 Upphaf veggjakrots? 

 Lögbrot? 
 

Það sem nemendur gera 
Nemendur para sig saman og velja/draga einn punkt á lista kennara til að vinna veggspjald 
sitt út frá. Þeir hafa frjálsar hendur við listsköpun og framsetningu.  

 

Úrvinnsla 
Í kjölfarið getur kennari látið pörin taka þátt í rökræðum innan bekkjarins. Pörin fá annað 
viðfangsefni en veggspjaldið þeirra fjallaði um. Nemendur eru andmælendur en kennarinn 
tekur að sér hlutverk meðmælenda. Rökræðurnar eru hafðar formlegar og þurfa nemendur 
að beita rökum í máli sínu og orða hugsanir og skoðanir sínar. Önnur nálgun er að setja fram 
pallborðsumræður í skólastofu. 

 

 


