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Útdráttur: 

Lokaverkefni þetta samanstendur af kennsluefni og greinagerð. Meginviðfangsefni þessarar 

greinagerðar er umfjöllun um stærðfræðikennslu með verkefnanálgun á unglingastigi. 

Kennsluaðferðin verkefnanálgun (e. project approach) er kynnt og farið í gagnsemi hennar við 

stærðfræðikennslu. Kynntar eru þær kenningar sem verkefnanálgun byggir á og hvernig 

uppbygging náms fer fram samkvæmt kennsluaðferðinni. Ásamt greinargerð er hér lagt fram 

kennsluefnið „Allar saman nú! sem var hannað með nemendur á unglingstigi í huga, 

þemaverkefni í stærðfræði til samþættingar við aðrar námsgreinar. Kennsluefnið inniheldur 

þrjú heilstæð þemaverkefni ásamt hugmyndabanka með hverju verkefni og er það tilbúið til 

notkunar fyrir kennara. Verkefnin eru sett upp sem hópverkefni og getur bæði hentað stórum 

bekkjarheildum í samkennslu sem og smærri hópum. Ein megináherslan í kennsluefninu er 

tenging við daglegt líf nemenda og sú stærðfræði sem því fylgir. Með kennsluefninu eru gefin 

dæmi um hvernig vinna má út frá verkefnanálgun í stærðfræðikennslu. 
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Inngangur: 

Þegar ég var nemandi í stærðfræði í grunnskóla kynntist ég einungis hinni gamalreyndu 

kennsluaðferð að kennarinn stóð uppi við töfluna og reiknaði á meðan nemendur unnu 

verkefni í bókum. Kennslubækurnar voru með sýnidæmum og svo komu æfingardæmi fyrir 

okkur nemendurna þar sem við gerðum eins og í sýnidæmunum og yfirleitt áttum við að 

reikna þangað til við kunnum þetta utanað – enda var það lærdómurinn. Í lok annar var svo 

prófatímabil. Í námi mínu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands hef ég aftur á móti kynnst 

því að til eru fjölbreyttar hugmyndir um kennsluhætti, námsmat og verkefni. Í mínu 

vettvangsnámi hef ég svo kynnst áhugaverðri aðferð til að setja upp námsþátt sem býður upp á 

fjölbreytni í kennsluaðferðum, námsmati og tengingu við umhverfi og áhugasvið unglinga. 

Þessu kynntist ég þegar ég fékk tækifæri, ásamt öðrum kennaranema, að skipuleggja þriggja 

vikna þemaverkefni í stærðfræði fyrir 10. bekk. 

Nemendur í grunnskólum landsins eru oft ólíkir einstaklingar og það sem hentar einum hentar 

kannski alls ekki næsta nemanda við hliðina á honum. Bekkurinn sem við kenndum í 

vettvangsnáminu var alls engin undantekning frá því og hópurinn var ekki mjög sterkur 

námslega séð í stærðfræði. Hugmyndin á bak við verkefnið var sú að við vinnu þess fengju 

nemendur tækifæri til að læra aðferðir og beita þeim með verklegri vinnu í höndunum og 

þannig kynnast því hvernig aðferðirnar gætu nýst þeim í daglegu lífi þeirra. 

Þessi reynsla vakti áhuga minn á þeim möguleikum sem kennarar hafa til að vinna svona 

verkefni með nemendum sínum en þegar ég ræddi við nokkra kennara í heimaskólanum 

mínum sögðu þeir að yfirleitt væri tímaskortur aðalvandamál við svona vinnu. Þá ekki 

endilega skortur á kennslustundum heldur tímaskortur þegar kemur að undirbúningi fyrir 

svona vinnu. Þarna sá ég mögulega þörf á kennsluefni sem samanstæði af þemaverkefnum 

hvaða kennari sem er gæti gengið að og lagt fyrir í bekk án mikillar fyrirhafnar eða 

undirbúnings. Í kjölfarið samdi ég kennsluefnið  Allir saman nú! og notaði til þess hugmyndir 

um verkefnanálgun (e. project approach). Þemaverkefnin eru stærðfræðiverkefni sem bjóða 

upp á mikla möguleika til samþættingar við aðrar námsgreinar og samvinnu kennara í 

kennslu. Í kennsluefninu eru þrjú heilstæð verkefni sem ég taldi bæði áhugaverð og eiga 

erindi við unglinga í dag. Innanhúsarkitektinn - Hlutföll varð til í vettvangsnámi en Uppeldi 

og umhverfi - Að eignast barn og Ferðaskrifstofa – Innanlands voru samin sérstaklega fyrir 

þetta lokaverkefni. Í greinagerðinni verður farið í þær kenningar sem kennsla með 

verkefnanálgun byggir á ásamt því að kennsluefnið verður kynnt og lagt fram.  
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Verkefnanálgun (e. project approch): 

Þróun verkefnanálgunar sem kennsluaðferðar má rekja til löngunar kennara til að aðstoða 

nemendur við að taka þátt í og leggja sitt af mörkum í lýðræðissamfélagi. Rannsóknir sýna að 

til þess að lýðræðissamfélag blómstri þá verði íbúar þess að vera virkir í þekkingarleit, hafa 

skilning á regluverki samfélagsins og vera tilbúnir að taka þátt í að móta og byggja upp 

samfélagið.  

Verkefnanálgun byggir á kenningum hugsmíðahyggju og þeirri trú að: 

 Öll börn komi í skólann með það markmið að læra og skilja reynslu sína. 

 Skólinn er lífið og eiga bæði nemendur og kennarar að upplifa tímann innan veggja 

skólans sem hluta af lífinu í stað þess að þetta séu tveir aðskildir heimar. 

 Nemendur byggja upp þekkingu sína en þurfa á kennurum að halda til að fá 

leiðbeiningar og eiga auðveldara með að nálgast þekkingu. 

 Nemendur búa yfir mismunandi hæfileikum, áhugamálum, veikleikum og bakgrunni 

og besta leiðin til að nýta þennan fjölbreytileika í þágu þekkingar er að nemendur fái 

tækifæri til að læra af hver öðrum og vaxa þannig sem einstaklingar. 

 Nemendur læra best ef þeir hafa gott sjálfstraust og skýr markmið. 

 Nemendur læra með blöndu af eigin athugunum, eigin prófunum, skýrum 

leiðbeiningum og einstaklingsbundinni yfirferð. 

 Kennsla og nám eru gagnvirk ferli. 

 Félagsfærni og tilfinningaleg færni eru jafn mikilvægir eiginleikar og þekking og 

fræðileg færni. 

 „Kennslustofur“ eru sveigjanleg rými þar sem nám fer fram og þær eiga að stuðla að 

því og jafnframt að mæta þörfum nemenda (Project Approach, e.d.). 

Þegar stuðst er við verkefnanálgun við undirbúning kennslu og skipulag verkefna byrjar 

kennarinn á að fara í hugmyndavinnu. Hann finnur viðfangsefni, sem tengist daglegu lífi og 

umhverfi nemenda á einhvern hátt og vinnur út frá þeirri hugmynd. Kennarinn fer svo í 

þankahríð til að byggja upp verkefni fyrir nemendur og finna út hvaða spurningar hann ætlar 

að leggja fyrir þá. Þegar kennari hefur lagt verkefnið fyrir nemendur taka þeir við stjórninni 

að mestu leyti og fer kennarinn þá í hlutverk leiðbeinanda sem nemendur geta leytað til en 

hann gerir sitt besta til að hafa ekki áhrif á vinnu nemenda að öðru leyti. Verkefnið er þeirra 

og eiga nemendurnir því að fá að móta það eftir sínum hugmyndum (Katz og Chard, 1989:87-

100). 
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Hvað eru verkefni? 

Í samræmi við verkefnanálgun (E. project Approach) eru verkefni sett fyrir nemendur sem 

heilstæðar rannsóknir á og þekkingaröflun um viðfangsefni sem getur nýst nemendum að að 

vita meira um. Verkefnin eru yfirleitt hópverkefni,  með nemendur í sama nemendahóp, bekk 

eða árgangi þrátt fyrir að ekkert hindri að verkefni geti verið einstaklingsverkefni eða unnið 

saman af stórum nemendahópnum. Skilyrði er að verkefni sé hnitmiðað og að markmiðið sé 

að rannsaka og leita svara við þeim spurningum sem settar eru fram í upphafi verkefnis. Það 

geta verið spurningar sem kennarinn hefur útbúið fyrir verkefnið eða jafnvel spurningar sem 

nemendur hafa sett upp í hugmyndavinnu. Lykilatriðið við þessa verkefnavinnu er þó ekki að 

fá rétt svör heldur að fræðast um efnið sem verkefnið snýst um (Katz, 1994). 

 

Hvers vegna verkefnanálgun? 

Samkvæmt flokkun í bókinni Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson (1999b) 

væri þessi kennsluaðferð flokkuð með leitaraðferðum, efnis- og heimildakönnun. Sú aðferð 

byggist á því að nemandi fær annað hvort verkefni í hendurnar eftir vali kennara eða að 

nemandi fær sjálfur að velja sér verkefni. Námsþættir geta verið af ýmsum stærðum og 

gerðum, litlir sem rúmast inni í einni kennslustund eða stór verkefni sem að unnið er að yfir 

lengri tíma. Nemandinn stýrir sjálfur vinnunni á meðan kennarinn er í hlutverki leiðbeinanda 

eða ráðgjafa sem nemendur hafi möguleika á að leita til á meðan á verkefnavinnu stendur. 

Þessi verkefni geta tilheyrt ákveðinni námsgrein eða verið samvinnuverkefni margra 

námsgreina. Í bók Ingvars kemur fram að þessi kennsluaðferð falli vel að fjölgreindakenningu 

Howards Gardner og að Gardner hafi sjálfur fjallað um þessa aðferð. Gardner telur hana eiga 

að vera fastan lið í kennslu og að hún sé mjög góð leið til að koma til móts við 

einstaklingsþarfir nemenda. Með vinnu verkefna á þennan hátt telur Ingvar að hægt sé að 

þjálfa nemendur í heimildaleit, upplýsingaöflun og sjálfstæðum vinnubrögðum. Þetta er góður 

undirbúningur undir lífið í nútímasamfélagi þar sem upplýsingaöflun og tækni eru alltaf að 

verða stærri þáttur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:131-135).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla: stærðfræði kemur fram að gert er: „ráð fyrir að verulegur hluti 

námsins fari fram í samvinnu nemenda í litlum hópum. Þeir vinni saman að athugunum, 

rannsóknum og mælingum til að afla upplýsinga og vinna úr. Þeir læri að skipta með sér 

verkum, miðla eigin hugmyndum, vinna með hugmyndir annarra, kveikja þær hjá öðrum og 

fága sameiginlegar hugmyndir.“ (2007:8). Að gefa nemendum tækifæri til að vinna með 
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stærðfræðilegu hugtök í verkefnum sem tengjast jafnframt við umhverfi nemandans og 

daglegt líf hans gefur honum allt annað sjónarhorn en hann fær ef hann er einungis við vinnu í 

skólabókum. Verkefnanálgun í stærðfræðinámi getur aukið hæfileika nemenda til að leysa 

stærðfræðivandamál (problem solving), ýtt undir dýpri skilning á þeim hugtökum sem unnið 

er með, aukið árangur nemenda í námsgreininni og breytt viðhorfi nemenda til stærðfræði 

(Yetkiner, Anderoglu og Capraro, 2008). 

Námsgreinin stærðfræði vefst oft fyrir nemendum grunn- og framhaldsskóla enda getur 

stærðfræði verið frekar þurrt kennsluefni ef einungis er unnið með tölur, formúlur og 

útreikninga. Þess vegna passar verkefnanálgun svo vel fyrir stærðfræðikennslu. Hún býður 

upp á fjölbreytni í kennsluaðferðum, áhugaverð verkefni og fjölbreytta nálgun að námsefninu. 

Nemendur fá tækifæri til að bera meiri ábyrgð á sínu námi og að læra stærðfræði í tengslum 

við sín áhugamál. Verkefnin eru valin í tengslum við það umhverfi sem nemendur lifa í dags 

daglega eða það sem getur vakið áhuga þeirra og gagnast þeim í framtíðinni. Allt þetta getur 

stuðlað að því að vekja áhuga nemenda á stærðfræði og aukið þekkingu þeirra og færni í 

námsgreininni. 

Námsmat: 

Þegar hugsað er um námsmat í stærðfræði eru það oft hin hefðbundnu próf með 

reikningsdæmum sem koma upp í hugann. Það að nemendur kunni aðferðir, 

reikningsformúlur og að sýna staðlaða útreikninga er talið mikilvægt, jafnvel það mikilvægt 

að hjá sumum kennurum hefur það tíðkast að nemendur geti ekki fengið stig fyrir rétt svar 

nema að nota þær aðferðir sem kennarinn kynnir. 

Námsmat í stærðfræði er oft vandasamt en í hinu hefðbundna námsmati sem nefnt er hér að 

ofan fá hinir ýmsu námsþættir í stærðfræðinni mismunandi vægi. Þættir eins og 

stærðfræðiskilningur, það að beita hugtökum tengdum námsgreininni rétt, uppgötvanir, 

tilgátur og þekking eru metnir að minni verðleikum enda er megináherslan eru stutt, 

hnitmiðuð svör og útreikningar, en minni áherslur á röksemdarfærslu, frumleika og dýpt í 

hugsun (Kristín Bjarnadótir, 2003). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla – stærðfræði (2007) eru sett fram áfangamarkmið fyrir hvert 

aldursstig sem skiptast í inntak og aðferðir. Út frá þessum markmiðum er stærðfræðikennslan 

skipulögð og námsefni valið. Þessi markmið eru mjög fjölbreytt og miða eins og áður sagði 

bæði að inntaki í stærðfræði sem og aðferðum. Þannig verður námsmatið einnig að vera 
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fjölbreytt og endurspegla árangur nemandans við að ná þessum markmiðum (Aðalnámskrá 

grunnskóla: stærðfræði, 2007:10). Skipulagið á bak við verkefni þessa kennsluefnis er eins. 

Þegar hver námsþáttur er settur upp, markmið sett fram og námsmat tengd honum skipulagt er 

horft til þess að námsmatið hæfi þeim markmiðum sem sett eru fram. Tilgangur námsmatsins 

þarf að vera sá að kanna hversu vel nemandanum gengur að ná þessum markmiðum og þannig 

prófa kunnáttu nemandans en ekki kunnáttuleysi. 

Þegar kemur að hópverkefnum er nauðsynlegt að beita fjölbreyttum aðferðum og mikilvægt er 

að kennari sé búinn að setja niður hvernig námsmatið á að fara fram og kynni það fyrir 

nemendum í byrjun verkefnis og minni nemendur á það jafnt og þétt gegnum verkefnavinnuna 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49). Í námsefninu Allir saman nú er lagt upp með fjölbreytt 

námsmat sem samanstendur meðal annars af jafningjamati, sjálfsmati, leiðarbók og mati 

kennara. 

Sjálfsmat nemenda: 

Sjálfsmat getur farið fram bæði á meðan á verkefni stendur og eftir að verkefni lýkur. Það fer 

fram á þann hátt að nemandi metur vinnu sína í ákveðnu verkefni eða í námsgrein. Þetta mat 

getur verið í formi spurningarlista, leiðarbókar, í matssamtali eða jafnvel með samanburði við 

vel unnin verk. Sjálfsmat er gagnrýnið mat nemandans á eigin verkum með hliðsjón af þeim 

markmiðum sem sett voru í byrjun náms/verkefnis. Þegar nemandi vinnur að sjálfsmati er 

hann ekki bara að gefa sjálfum sér einkunn heldur einnig að hugsa um sjálfan sig sem 

námsmann. Sjálfsmat hefur mest áhrif á nám nemandans ef það er unnið á meðan á 

námi/verkefni stendur í stað þess að vera unnið er námi lýkur. Með sjálfsmati er nemandi 

gerður ábyrgur, virkur þátttakandi í sínu námi (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008).  

Jafningjamat samnemenda: 

Mat skólafélaga á vinnu samnemenda sinna er kallað jafningjamat. Þetta mat fer fram á 

svipaðan hátt og sjálfsmat nemenda og er oft notað samhliða. Þó fer þetta mat þó yfirleitt fram 

í lok verkefna, þegar nemendur geta lagt mat á lokaafurð samnemenda sinna. Þegar hópavinna 

er notuð, er það oft í höndum nemenda innan hópsins að meta framlag hvors annars í 

vinnunni. Talið er að nemendur taki gagnrýni á vinnu sína betur frá samnemendum sínum en 

kennurum. Matið fer fram á því tungumáli sem nemendur tala sín á milli og vill það oft 

skiljast betur en það sem kennarar segja (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 
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Leiðarbók: 

Þegar leiðarbók er notuð sem hluti af námsmati er hugsunin á bak við það að nemandinn skrái 

þá leið sem hann stefnir í námi, meti nám sitt og ígrundi það nám sem fram hefur farið. 

Nemendur skrá í leiðarbók þær hugleiðingar sem upp koma á meðan á námi stendur eða vinna 

hana eftir öðrum fyrirfram ákveðnum aðferðum. Leiðarbók getur verið hluti af sjálfsmati. 

Þegar leiðarbók er notuð við vinnu ýtir hún undir ígrundun nemandans á eigin námi. 

Mikilvægt er að kennari fari yfir bókina, annað hvort með nemanda eða einn og að nemandi 

fái endurgjöf frá kennara. Nemendur þurfa að vita hvernig leiðarbók þeirra verði metin í 

námsmati verkefnis (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008). 

Frammistöðumat kennara: 

Matsaðferðir til að meta getu nemenda við raunverulegar aðstæður er kallað frammistöðumat. 

Það á við um vinnu við aðstæður sem líkjast þeim sem nemendur mæta utan skóla, við 

verkefnavinnu og þrautir. Við framkvæmd frammistöðumats eru oft notaðir gátlistar eða 

kvarðar til að meta frammistöðu út frá fyrirframákveðnum viðmiðum. Þetta mat nýtist vel í 

verklegum verkefnum og listgreinum (Þóra Björk Jónsdóttir, 2008) 

Hópverkefni – hópavinnubrögð: 

Reikna má með því að það liggi fyrir flestum núverandi nemendum grunnskóla að starfa á 

einhverjum vettvangi þar sem hæfni til og reynsla af samvinnu gagnast þeim. Eitt hlutverk 

almennrar menntunar miðar að því að efla hæfileika einstaklingsins til að takast á við 

áskoranir daglegs lífs, að auka skilnings hans á hæfileikum sínum og möguleikum og efla 

hæfni til að leysa verkefni í flóknu samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 

2011:11). Til að ná þessum áfanga í þroska og námi koma hópavinnubrögð sterk inn. Árið 

1899 ritar John Dewey um uppbyggingu skólastarfs í bók sinni The School and Society. Þar 

segir hann að það sé mikilvægt að horfa til þess að skóli endurspegli lífið. Þannig sé 

nauðsynlegt að ekki sé litið á samvinnu nemenda með verkefni á þann hátt að það sé svindl 

heldur efli það möguleika nemenda til að læra meira um viðfangsefnið og skila þannig betri 

vinnu og endurspegla þannig lífið eftir skóla (Sharan og Sharan, 1992:2-3). Ingvar 

Sigurgeirsson (1999b) ritar á sama hátt um hópavinnubrögð í bók sinni Litróf 

kennsluaðferðanna þar sem hann segir reynsluna sem skapast við vinnu hópverkefna vera 

góður undirbúningur fyrir lífið. Hann segir einnig að rök á bak við þessa kennsluaðferð sé að 

nemendur geti lært margt hver af öðrum og bjóði upp á möguleika fyrir nemendur til að 

spreyta sig í mismunandi hlutverkum, líkt og í Allir saman nú!, eins og verkstjórn, 



12 

 

skýrslugerð, ritun og fleira. Ingvar tekur saman atriði sem áhugamenn um samvinnunám hafa 

bent á sem rök fyrir hópavinnubrögðum. Þar má nefna „Nemendur læra meira í hópvinnu 

vegna þess að þar þurfa þeir að ræða saman, ráðgast innbyrðis og leiðbeina hver öðrum“ og að 

„samstarf við aðra styrkir sjálfsmynd og eflir sjálfstraust“ (1999b:136-8). 

Kenningar: 

Frá því að skipulögð skólaganga hófst á Íslandi hefur lítið verið um fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og kennsluefni í stærðfræði. Kennarinn hefur verið í hlutverki fyrirlesarans 

og kennslubækurnar hafa verið byggðar upp í anda markmiðanna, að nemendur nái tökum á 

þeim aðferðum sem ætlast er af þeim. Undanfarna áratugi hefur þetta þó verið að breytast 

smátt og smátt og hefur kennslan orðið fjölbreyttari með það markmið að stuðla að skilningi 

nemenda á námsgreininni (Rannveig Halldórsdóttir, 2009). Ýmsar leiðir hafa verið farnar til 

að auka nám með skilningi hjá nemendum og má þar helst nefna nýjar kennslubækur á öllum 

stigum grunnskólans í stærðfræði ásamt því að mennta verðandi stærðfræðikennara á þann 

hátt að þeir kynnist námi og kennslu á fjölbreytta vegu. Að baki þessum breytingum í 

áherslum stærðfræðikennslu liggja margar rannsóknir fræðimanna og fjölbreyttra kenninga 

um nám og kennslu. Verkefnanálgun byggir á kenningum um hugsmíðahyggju og félagslega 

hugsmíðahyggju um nám. Kennsla og verkefnavinna með þessari nálgun eykur ábyrgð 

nemenda á eigin námi og möguleika þeirra til að þroska sig og efla á mörgum sviðum. 

Verkefnanálgun býður upp á mikla möguleika fyrir nemendur til að þroska greindir sínar og 

efla í anda fjölgreindarkenningu Howard Gardners. 

Hugsmíðahyggja: 

Hugsmíðahyggja byggir á kenningum Ernst Von Glaserfeldt um nám. Glaserfeldt byggði hana 

meðal annast á kenningum og rannsóknum franska sálfræðingsins og heimspekingsins Jean 

Piaget. Kenningar hugsmíðahyggju um þroska barna hafa mótað viðhorf til náms í áratugi en 

þær byggjast á því að þekking sé bein afleiðing af reynslu einstaklings. Ef þetta er útfært út í 

kennslufræði þá þýðir þetta að nemandinn er þátttakandi í mótun eigin þekkingar og að nám 

geti ekki farið fram án þessarar þátttöku hans. Nám á sér stað þegar að einstaklingurinn byggir 

upp sína þekkingu og kunnáttu út frá skilningi sínum og er nám einstaklingsbundið. Þetta 

gerir það að verkum að þekking tilheyrir aðeins einstaklingnum og í raun geti tveir 

einstaklingar aldrei verið vissir um að þeir séu með sameiginlegan skilning á sama hlutnum. 

Þannig getur kennari aldrei verið viss um að nemandi skilji námsefnið á sama hátt og 

kennarinn (Skott, Jess og Hansen, 2011). 
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Félagsleg hugsmíðahyggja: 

Rússneski sálfræðingurinn og kennarinn Lev Vygotsky setti fram kenningar um félagslega 

hluta náms tengdan hugsmíðihyggju og eru hópverkefni eru mikið í anda hans hugmynda. 

Hann byggði kenningar sínar að hluta til á kenningum Piaget um nám, þó með þeirri viðbót að 

nám færi ekki fram nema með samskiptum nemenda á milli og við kennara ásamt því að 

námið mótaðist af því umhverfi og þeirri menningu sem það færi fram í. Samkvæmt Vygotsky 

er námið félagslegt ferli þar sem nemandinn er virkur þátttakandi og sem hefur áhrif á að 

móta nám sitt og smíða sína þekkingu. Þannig telur hann að hugsun nemenda þróist frá því að 

vera félagsleg, þar sem nemendur læra saman, í það að verða einstaklingsbundin, þar sem 

hver nemandi tileinkar sér þekkinguna sem einstaklingur og getur í framhaldi nýtt sér hana 

þannig (Berk og Winsler, 1995). 

Vygotsky fjallaði mikið um bilið á milli þess sem einstaklingurinn er fær um að gera sjálfur 

og þess sem hann þarf aðstoð frá reyndari aðilum með. Þetta bil hefur verið kalla ZPD 

þroskasvæði eða svæði mögulegs þroska og samkvæmt kenningum Vygotskys þarf verkefn að 

liggja inni á þessu þroskasvæði nemandans (Berk og Winsler, 1995). Í kennsluefninu Allir 

saman nú! sem hér er lagt fram er ein meginhugsunin sú að þetta bil sé brúað bæði af 

kennurum sem eru í leiðbeinandahlutverki meðan á verkefnavinnunni stendur en einnig af 

samnemendum innan hópsins. 

Fjölgreindir í skólastofunni: 

Þegar kemur að því að skilgreina hæfileika og getu nemenda er orðið greind oft notað. 

Samkvæmt Íslensku alfræðiorðabókinni er greind skilgreind sem „eiginleiki sem talinn er 

felast í hæfileika til náms, hæfni til að vinna úr sértækum hugmyndum, hugsa rökrænt um og 

leysa úrlausnarefni, aðlagast nýjum aðstæðum og skilja flókið samhengi fyrirbæra. g er talin 

safn margra hæfileika sem eru arfbundnir en þroskast í samskiptum við umhverfið.“ (Íslenska 

alfræðiorðabókin, 1988). 

Fjölgreindarkenning Howards Gardner er ein af nýrri kenningum um greind en hann setti hana 

fram árið 1983. Í kenningu sinni hefur Gardner kortlagt hæfileika og möguleika mannsins í 

átta greindir. Hann telur að þessi átta greindarsvið starfi saman og að hver greind komi fram í 

bernsku einstaklingsins og haldist sterk út ævina. Lykilatriði kenningarinnar er að flestir geti 

þróað hverja greind fyrir sig og eru þrjú meginatriði sem ráða möguleikum einstaklingsins í 

að þróa þær: Líffræðileg hæfni, einstaklingsbundin lífssaga og menningar og sögulegur 

bakgrunnur. 
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Greindarsviðin eru: 

Málgreind: Sá sem hefur sterka málgreind hefur mikla hæfileika til að hafa áhrif með orðum, 

bæði munnlega og skriflega. Hann hefur sterka tilfinningu fyrir uppbyggingu setninga og 

hljóðfræði orða. 

Rök- og stærðfræðigreind: Sá sem hefur sterka rök- og stærðfræðigreind er næmur fyrir 

notkun á tölum á árangursríkan hátt, næmi fyrir mynstrum og tengslum. Rök- og 

stærðfræðigreind notar aðferðir eins og flokkun, alhæfingu, útreikninga og tilgátuprófun. 

Rýmisgreind: Sá sem hefur sterka rýmisgreind hefur hæfileika til að skynja hið sjónræna og 

rúmfræðilega umhverfi og til að vinna með sköpun út frá þessari skynjun. Hann hefur næmi 

fyrir litum, formi og vídd. 

Líkams- og hreyfigreind: Sá sem hefur sterka líkams- og hreyfigreind hefur færni til að nota 

allan líkamann til að setja fram sínar hugmyndir og tilfinningar. Hann hefur leikni til að búa 

til hluti og beita þeim. Greindin felur í sér líkamlega færni, samhæfingu, jafnvægi og 

fingrafimi. 

Tónlistargreind: Sá sem hefur sterka tónlistargreind hefur hæfileika til að skynja, meta gæði, 

skapa og flytja mismunandi tónlist. Hann er næmur fyrir takti, tilbrigðum og hljómblæ 

tónlistar. 

Samskiptagreind: Sá sem hefur sterka samskiptagreind hefur hæfileika til að lesa í, skilja og 

greina skap annars einstaklings. Hann hefur tilfinningu fyrir tilfinningum annarra og getur 

brugðist við út frá rödd og látbragði þeirra. 

Sjálfsþekkingargreind: Sá sem hefur sterka sjálfsþekkingargreind hefur skýra sjálfsmynd og 

þekkingu á eigin styrk. Hann hefur hæfileika til að lifa og starfa á grundvelli þeirrar 

þekkingar. 

Umhverfisgreind: Sá sem hefur sterka umhverfisgreind hefur sterka tilfinningu fyrir 

fyrirbærum náttúrunnar og leikni til að þekkja og flokka tegundir úr jurta- og dýraríkinu í 

eigin umhverfi.  

(Armstrong, T., 2001:14-15) 
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Það að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir tel ég stuðla að því að virkja mismunandi greindir 

nemenda. Við vinnu á kennsluefninu Allir saman nú! hafði ég, mér til hliðsjónar, hugmyndir 

Gardners um fjölgreindir og reyndi að snerta á sem flestum greindum í hverju verkefni. 

Um kennsluefnið: 

Allir saman nú! er kennsluefni sem hannað er fyrir kennara á unglingastigi grunnskólans en 

þó er hægt að útfæra verkefnin fyrir miðstig ef kennarar hafa áhuga á. Það liggja ólíkar 

hugmyndir á bak við hvert verkefni en öll hafa þau þann sameiginlega grunn að vera hönnuð 

með stærðfræði í huga með samþættingu við önnur fög. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 

2011 er fjallað um að hver skóli ráði því hvort fög séu kennd aðgreind eða samþætt en að nám 

skuli vera sem heildstæðast (bls 6). Í kafla um námshæfni er ritað „að nemandi samþætti 

þekkingu sína og leikni“ (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011:18). 

Foreldrar/forráðamenn eru fyrirmyndir barna og unglinga, þó að fleiri fyrirmyndir séu til 

staðar á unglingsárum en í barnæsku. Foreldrar bera þeir ábyrgð á uppeldi barna sinna  en 

menntun er í höndum skólanna (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011:47-50). Ég 

tel þó foreldra eiga að fá tækifæri til að koma að menntun barna sinna og jafnvel vera virkir 

þátttakendur enda getur það ekki haft annað en jákvæð áhrif á námið að foreldar sýni því 

áhuga sem börnin þeirra eru að gera. Sjálf er ég skólaforeldri, stjúpmóðir þriggja barna í 

grunnskóla og hef því kynnst náminu frá fleiri sjónarhornum en einungis sem kennaranemi og 

nemandi sjálf. Það sem ég hef helst tekið eftir sem foreldri er að lítið er gert ráð fyrir okkur 

foreldrunum í skólastarfinu, að undanskildu því að vera boðið þrisvar á ári á foreldrafund og 

einstaka leiksýningu. Sem foreldri myndi ég vilja fá fleiri tækifæri til að taka þátt í námi barna 

minna og tel ég að þetta námsefni sem ég setti upp bæði bjóða upp á möguleika til að 

nemendur sæki í þekkingarbrunn foreldra sinna og væri þátttaka foreldranna bara til að auka 

fjölbreytnina í skólastarfinu í kringum verkefnavinnuna. Því hef ég sett upp fylgiskjal með 

hverju verkefni sem kennarar geta sent til foreldra, annað hvort í gegnum tölvu til dæmis með 

tölvupósti í gegnum Mentor eða með því að senda nemendur heim með það. Með þessu er 

verið að opna fyrir þá möguleika að foreldrar geti sýnt verkefni barna sinna áhuga og jafnvel 

aðstoðað börnin sín við að finna heimildir eða annað sjónarhorn á verkefnin.  

Í verkefninu Uppeldi og umhverfi – að eignast barn rannsaka nemendur þann kostnað sem 

fylgir því að stofna fjölskyldu. Þeir taka viðtöl bæði við foreldra sína og ömmur og afa til að 

kanna hversu mikið hlutirnir hafa breyst. Eru þeir hlutir sem foreldrar telja bráðnauðsynlega í 
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dag eitthvað sem ömmur og afar hefðu viljað hafa á þeim tímum sem þau ólu upp sín börn eða 

telja þau þetta óþarfa? Þetta er bara eitt dæmi um það hvernig þátttaka aðstandenda nemenda 

getur glætt verkefni meira lífi en ella. 

 

Uppbygging verkefna: 

Öll verkefni í kennsluefninu Allir saman nú! eru byggð upp á sama hátt. Sett er fram 

meginhugmynd og markmið. Gefnar eru hugmyndir um tímaramma, samþættingu og aldur 

nemenda og ferli og framkvæmd er lýst. Sá kennari sem hefur hug á að nýta sér námsefnið 

ætti því ekki að þurfa mikinn undirbúning sjálfur. 

Meginhugmynd: 

Hér kemur fram sú meginhugmynd sem verkefnið er byggt í kringum, um það efni sem 

nemendur eiga að ná valdi á við vinnu verkefnisins og um nálgun kennara á efninu. 

Markmið: 

Markmið hvers verkefnis, að mestu leyti unnin út frá Aðalnámskrá grunnskóla, bæði 

almennum hluta frá árinu 2011 sem og úr aðalnámskrám hverrar námsgreinar fyrir sig sem 

voru gefnar út árið 2007. Þrátt fyrir að markmiðin séu ekki notuð orðrétt eru þau byggð upp á 

þeim markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrám og eru þá tekin saman markmið fyrir 

hverja námsgrein fyrir sig sem og fyrir þær námsgreinar sem möguleikar eru á að samþætta í 

verkefninu. 

Tímarammi: 

Settur er fram sá tímarammi sem líklegast er að henti verkefni. Þó er tekið fram að í sumum 

tilvikum getur verkefnið annað hvort minnkað í umfangi eða aukist við samþættingu annarra 

námsgreina við. Einnig getur áhugi nemenda og hugmyndaflug þeirra haft áhrif á tímaramma 

verkefnis. 

Samþætting: 

Undir þessum lið er greint frá hvaða námsgreinar mætti samþætta við stærðfræði í þessu 

tiltekna verkefni og hvernig þær kæmu að verkefninu. Með því að vinna verkefnið í samvinnu 

við aðra kennara skapast möguleikar á meiri fjölbreytni í vinnu og framsetningu fyrir 

nemendur. 
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Aldur: 

Sett eru fram viðmið um aldur fyrir hvert verkefni. Það er þó alltaf þannig að þrátt fyrir að ég 

setji verkefnin upp fyrir unglingastig eru þetta í flestum tilvikum verkefni sem hægt væri að 

útfæra, með lítilli aukavinnu fyrir kennara, fyrir miðstig líka og þá helst sjötta og sjöunda 

bekk. 

Lýsing og framkvæmd: 

Með hverju verkefni er sett fram ítarleg kennsluáætlun fyrir verkefnið skipt niður í hluta til að 

auðvelda kennara að skipuleggja vinnuna. Í þessum hluta er einnig fjallað um þær kveikjur 

sem gætu verið vænlegar til árangurs til að vekja áhuga nemenda á verkefninu. 

Námsmat: 

Í hverju verkefni eru settar fram hugmyndir að námsmati ásamt því að í hugmyndabankanum 

er uppsett leiðarbók sem kennarar geta nýtt sér við framkvæmd verkefnis. Í leiðarbók þeirri 

sem sett er fram með kennsluefninu Allir saman nú! er bæði svæði fyrir samantekt á vinnu 

dagsins sem og matsblað fyrir vinnuna í verkefninu. Leiðarbókin er sett upp á fjölbreyttan hátt 

til að fá nemendur til að ígrunda nám sitt. 

Í hverju verkefni hefur mat kennara á frammistöðu hópsins einnig tiltekið vægi. Þetta mat er 

byggt á lokaafurð hópsins og er ekki gerður greinamunur eftir vinnusemi nemenda, nema við 

einhver alveg sérstök atvik og er það kennara að meta hvort vinna nemenda innan hóps eigi að 

breyta þeirri einkunn sem hann fær fyrir hópvinnuna. 

Undirbúningur og val á verkefnum: 

Í kennslu út frá verkefnanálgun setur kennari upp verkefnin þannig að þegar hann hefur lagt 

þau fram geti nemendur tekið alfarið við stjórninni og kennarinn sé til aðstoðar og 

leiðbeiningar. Mikilvægt er því að kennari leggi metnað í undirbúning kennslu með 

verkefnanálgun. Besti undirbúningur kennara er að setja upp kennsluáætlun með tilliti til 

þessa ákveðna verkefnis og setja hana fram þannig að hún séu aðgengileg bæði foreldrum og 

nemendum (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a: 93-94). Þannig er hægt að leyfa foreldrum að 

fylgjast með, enda þykir þeim yfirleitt gaman að vita hvað börnin þeirra eru að fást við og 

með því að nemendur geti nálgast kennsluáætlanir eru þeir gerðir á vissan hátt samábyrgir 

fyrir því að halda þessa áætlun, enda er verkefnið þeirra um leið og kennari hefur kynnt það. 
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Þegar kemur að vali á verkefnum er tekið tillit til þess: 

 Að nemendur geti nálgast það í umhverfi sínu. 

 Að verkefnið sé tengt reynslu nemenda. 

 Að nemendur geti sjálfir komið að rannsóknarvinnu. 

 Að í nágrenni skólans séu mögulegir rannsóknarvettvangar eða sérfræðingar 

aðgengilegir nemendum. 

 Að verkefnið bjóði upp á margvíslega framsetningu. 

 Að aðkoma foreldra sé gagnleg verkefninu. 

 Að verkefnið sé viðeigandi með tilliti til bakgrunns nemenda og samfélagsins 

umhverfis skólann. 

 Að verkefnið muni líklega vekja áhuga nemenda eða sé af þeim toga að kennarar og 

foreldrar/forráðamenn telji það bjóða upp á möguleika til að víkka út áhugasvið 

nemenda. 

 Að það samræmist Aðalnámskrá grunnskóla, skólanámskrá og bekkjarnámskrá. 

 Að það veiti næg tækifæri fyrir nemendur til að beita sinni kunnáttu og þekkingu, í 

samræmi við aldur þeirra og þroska. 

 Að það sé ákveðinn rammi utan um verkefnið frá byrjun. 

(Katz og Chard, 1998) 

Þessi viðmið voru höfð til hliðsjónar við gerð á kennsluefninu Allir saman nú! Öll verkefnin 

eru hönnuð  þannig að upplýsingar séu aðgengilegar í umhverfi nemenda, með viðtölum, 

rannsóknum eða heimildaleit á bókasöfnum eða veraldarvefnum. Markmið verkefnanna koma 

að mestu leyti úr Aðalnámskrá grunnskóla: stærðfræði eða námskrám þeirra námsgreina sem 

samþættar eru í verkefninu. Hugmyndir af verkefnum komu frá mér en með það til hliðsjónar 

sem ég taldi vera innan áhugasviðs nemenda og gæti gagnast þeim að kunna og vita í 

framtíðinni. 

Kveikjur: 

Upphafið í kennslu skiptir miklu máli, á það við um alla kennslu hvort sem það er ein stutt 

kennslustund, fyrirlestur eða heilt verkefni sem leggja á fram. Það að ná að fanga athygli 

nemanda strax í byrjun getur skipt sköpun um áhuga hans þann tíma sem eftir er (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a:59). Kveikjur eru til þess fallnar að vekja áhuga nemenda á verkefninu 
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og byrja hugmyndavinnu hópanna. Þegar verkefni eru byggð upp í anda verkefnanálgunar er 

þankahríð mikið notuð af kennara í undirbúningi (Katz og Chard, 1989:87-100). 

Þankahríð er hluti af spurnaraðferðum og er hönnuð til að fá fram fjölbreyttar, ólíkar og nýjar 

hugmyndir frá nemendum. Markmiðið er að skapa óþvingað andrúmsloft þar sem nemendur 

þora að leggja sín sjónarmið og sína reynslu til málanna og segja það sem þeim býr í brjósti 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1996). Þar sem kennsluefnið Allir saman nú! er hannað fyrir unglinga 

ákvað ég að setja upp möguleika á þankahríð sem kveikju og þá með nemendum í stað þess að 

hún sé einungis notuð við undirbúninginn. Þannig er þankahríð um fjölskyldur og börn 

aðalkveikjan í verkefninu Uppeldi og umhverfi – að eignast barn.  

Það að finna rétta kveikju getur því haft mikil áhrif en í kennsluefninu Allir saman nú! hefur 

verið reynt að tengja byrjun efnis almennt við daglegt líf og/eða umhverfi nemenda á einhvern 

hátt. 

Verkefnin í Allir saman nú!: 

Kennsluefnið sem hér fylgir er innblásið af brennandi áhuga mínum á vinnu með unglingum 

og stærðfræðikennslu þeirra. Mig langaði til að hanna verkefni sem gætu bæði nýst 

samkennurum mínum og mér sem kennara í framtíðinni. Ég fékk frábært tækifæri til að leggja 

þemaverkefni fyrir í vettvangsnámi mínu og hefur hugmyndin að þessu kennsluefni blundað í 

mér síðan þá. Verkefnin eru þrjú og eru í grunninn öll sett upp á svipaðan hátt þrátt fyrir að 

rannsóknarefnin séu ólík.  

Innanhúsarkitektinn - Hlutföll: 

Verkefnið Innanhúsarkitektinn - Hlutföll varð til þegar undirbúningur á námsþætti um hlutföll 

stóð yfir. Þetta verkefni var talið vera áhugavert fyrir nemendurna sökum þess að þar fengu 

þeir tækifæri til að vinna með hlutföll í miklum tengslum við daglegt líf. Í vettvangsnáminu 

varð verkefnið fyrir valinu út frá stærðfræði eingöngu en þegar á vinnunni stóð sá ég 

möguleikana sem ég hefði getað haft til að dýpka verkefnið ef ég hefði unnið það í samstarfi 

við kennara annarra námsgreina. 

Verkefnið felst í að nemendur mæli húsgögn, hurðir, glugga og veggi í nánasta umhverfi sínu 

og reikni út hversu stórir þessir hlutir ættu að vera í líkaninu þeirra. Þegar hlutfall er ákveðið 

fyrir hvert líkan verður hver hópur að mæla rammann sem hann fær fyrir líkanið og geta því 

hóparnir verið að vinna með mismunandi hlutfall í sínu líkani. Þannig geta hóparnir ekki nýtt 

sér mælingar annarra og verða að framkvæma þær fyrir sinn hóp sjálfir. 
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Uppeldi og umhverfi – að eignast barn:  

Í þessu verkefni eiga nemendur að kynna sér þann kostnað sem felst í því fyrir par að eignast 

fyrsta barnið sitt ásamt því hvaða munur er fyrir stöðu þessarar litlu fjölskyldu hver forsaga 

foreldranna er. Hér er tækifæri fyrir  nemendur að velta fyrir sér því hvort að það sé betra að 

eignast börn þegar foreldrarnir eru búnir að mennta sig og koma sér fyrir eða hvort það sé í 

lagi að eignast börn í til dæmis þegar foreldrar eru enn í grunnskóla. 

Hluti verkefnis er svo að kynna sér umhverfisvernd og sorphirðumál í nágrenni við heimili og 

skóla ásamt þeim áhrifum sem þær neysluvenjur sem við höfum tamið okkur hafa á 

umhverfið. Hver eru áhrif lítils einstaklings á umhverfið á fyrsta árinu sem hann lifir? 

Þetta verkefni varð fyrir valinu vegna þess að ég hef sjálf verið í þessum sporum síðustu ár og 

þekki að eigin reynslu kostnaðinn við að eignast fyrsta barnið. Sjálf er ég síðan mikil 

áhugamanneskja um umhverfisvernd og kaus til dæmis að nota taubleyjur fyrir mitt barn. 

Þetta verkefni er því líklegast hluti af mínum draumi að sem kennari í framtíðinni geti ég lagt 

mitt af mörkum til að vekja áhuga og auka þekkingu unglinga á umhverfisvernd. 

Ferðaskrifstofa innanlands: 

Nemendur fá það verkefni að skipuleggja ferðalag fyrir fjölskyldu innanlands. Þeir eiga að 

kynna sér staðarhætti á áfangastað, skipuleggja dagskrá fyrir dvölina og kynna sér sögu 

staðarins. Nemendur vinna kostnaðaráætlun og útbúa auglýsingu fyrir ferðina ásamt því að í 

lokin kynna þeir staðinn fyrir samnemendum sínum og kennurum. 

Þetta verkefni varð fyrir valinu af því að þetta er gott tækifæri fyrir nemendur til að kynnast 

landinu sínu fá áhugaverðu sjónarhorni ferðamannsins. Gerð kostnaðaráætlana er mjög góð 

reynsla fyrir nemendur sem þeir búa að alla ævi og mun án efa nýtast þeim. 
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Lokaorð: 

Mikið hefur breyst undanfarna áratugi í stærðfræðikennslu á Íslandi, bæði í kennsluefni og 

kennsluaðferðum. Menntun kennaranema við Menntavísindasvið Háskóla Íslands 

endurspeglar vitaskuld þær breytingar og læra verðandi kennarar mikilvægi þess að beita 

fjölbreyttum kennsluaðferðum við kennslu til að auka skilning nemenda á stærðfræði. Í 

kennsluefninu sem hér fylgir hef ég reynt að gera það sama og tengja saman það sem ég hef 

lært í námi mínu og það starf sem ég hef tekið þátt í og orðið vitni að í vettvangsnámi mínu 

tengdu kennaranáminu. Mig langaði til að nýta þær hugmyndir sem ég hef kynnst og þær 

kenningar sem hafa heillað mig mest í námi og kennslu við að setja saman verkefni fyrir 

nemendur mína og annarra. Í gegnum vinnu mína að þessu verkefni hef ég lært mikið sem 

mun vonandi gagnast mér í minni vinnu í framtíðinni en einnig vona ég að einhverjir kennarar 

geti nýtt sér verkefnin sem ég hef sett saman í kennslu. 

Í stærðfræði eru fjölbreyttir kennsluhættir jafnvel enn mikilvægara en í öðrum námsgreinum, 

þar sem að stærðfræðin sú námsgrein sem flestir nemendur telja erfiða og missa áhugann á ef 

skilningur er ekki fyrir hendi. Þetta sjá bæði foreldrar/forráðamenn nemenda og kennarar 

þeirra (Boaler, 2008).  

Undanfarna áratugi hafa komið fram margar góðar hugmyndir að kennslu í stærðfræði og 

námskenningar eru fjölbreyttar. Í dag byggja bæði leik- og grunnskólar skólastarf sitt á 

mismunandi kenningum og hefur það mikil áhrif á fjölbreytileikann í umræðum um menntun 

nú til dags. Það er mikilvægt að byggja starf menntastofnana á fræðilegum grunni og er 

verkefnanálgun mjög góður grunnur til að byggja á. Verkefnanálgun býður upp á möguleika á 

að þróa kennsluhætti og nám í samstarfi við nemendur og með því ýta undir þroska þeirra á 

sem flestum sviðum. 

Segðu mér það. 

Ég gleymi því. 

Sýndu mér það. 

Ég man það. 

Leyfðu mér að fást við það. 

Þá skil ég það. 

 

(Kínverskt máltæki)  
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Inngangur: 

Kennsluefni þetta er lokaverkefni mitt til B.Ed. gráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Það inniheldur þrjú heilstæð þemarverkefni í stærðfræði og byggir á hugmyndum um 

verkefnanálgun (e. project approach) þar sem kennarar skipuleggja verkefni en nemendur 

stýra allri vinnu þeirra. Verkefnin tengjast lífi nemenda eða umhverfi þeirra og er 

meginhugmyndin að nemendur læri stærðfræði sem gagnast þeim, bæði í dag í þeirra námi 

sem og í daglegu lífi þeirra. Grunnurinn að hverju verkefni er stærðfræði og eru markmið sótt 

í Aðalnámskrá grunnskóla: stærðfræði frá árinu 2007 en í hverju verkefni eru settar fram 

hugmyndir að samþættingu við aðrar námsgreinar. 

Með kennsluefninu fylgir uppsett leiðarbók. Hún passar með öllum verkefnunum og er ætluð 

fyrir sjálfsmatshluta verkefnanna. Nemendur skrá þar sínar hugleiðingar um verkefnið ásamt 

því að halda að einhverju leiti utan um þá stærðfræði sem þeir beita/læra meðan á verkefninu 

stendur. 

Þetta verkefni hefur verið mér bæði lærdómsríkt og skemmtilegt en ég mun nýta mér þessa 

reynslu í framtíðinni sem stærðfræðikennari á unglingastigi. Vonandi getur það gagnast fleiri 

kennurum í þeirra vinnu. 
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Innanhúsarkitektinn - Hlutföll 

Meginhugmynd: 

Meginhugmynd verkefnisins er sú að gefa nemendum tækifæri til að vinna skapandi og 

verklega með hlutföll í stærðfræði og tengja það við daglegt líf nemenda, umhverfi þeirra og 

áhugamál. Verkefnið er blanda af hópvinnu og einstaklingsvinnu og er því einnig ætlað að 

efla samskiptahæfni og samstarfshæfileika nemenda. 

Verkefnið er verklegt byggingarlistarverkefni þar sem nemendur hanna, teikna upp, útbúa og 

innrétta líkan af herbergi eða íbúð. Nemendur teikna og mála, kynna sér íslenska og erlenda 

byggingarlist ásamt því að vinna með og þróa verkefnið frá hugmynd að veruleika. Þar má  til 

dæmis nefna grunnvinnu eins og teikningu og skráningu á verkferli.  

Í herbergið/íbúðina eiga nemendur að hanna og útbúa húsgögn og aðra muni sem þar tilheyra 

samkvæmt hefðum og eftir hugmyndaflugi nemenda. Þeir fá frekar frjálsar hendur með val á 

þeim og hönnun en það skilyrði fylgir verkefninu að ekkert fari inn í líkanið án þess að það sé 

í réttum hlutföllum miðað við stærð herbergis/íbúðar en það hlutfall er fundið út frá hæð 

veggjar í líkani miðað við raunhæð veggja í sambærilegu rými. 

Í þessu verkefni fá nemendur á unglingastigi tækifæri til að kynnast því hversu víða 

stærðfræðin er í hinu daglega lífi og starfi. Þeir vinna með hugtakið „hlutfall“ í raunverulegu 

verkefni þar sem reynir á hugmyndaflug og útsjónarsemi nemendanna. Verkefninu er ætlað að 

víkka sjóndeildarhring nemenda og kynna fyrir þeim hversu hagnýt stærðfræðiþekkingin 

getur verið fyrir þá á mörgums sviðum þjóðfélagsins (Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði 

2007:37). Samkvæmt sömu námskrá eiga nemendur einnig að geta lesið vinnuteikningar og 

skilið mælikvarða þeirra ásamt því að geta sjálfir útbúið teikningar í ákveðnum hlutföllum 

(bls. 40). Þetta verkefni hentar vel til þess að gefa nemendum tækifæri, bæði til að spreyta sig 

á að gera nákvæmar vinnuteikningar í réttum hlutföllum og til þess að vinna með þær, lesa úr 

þeim og að endingu sjá afrakstur vinnu sinnar í tilbúnu líkani. 

Nemendur vinna sjálfstætt í litlum hópum að rannsóknarvinnu fyrir verkefnið og er það í 

höndum hópstjóra að halda utan um vinnu hvers og eins og skipta verkum. Nemendur munu 

safna upplýsingum bæði á skólatíma og heima, á veraldarvefnum og með því að mæla og 

skoða húsgögn í kringum sig. Rannsóknarvinnan getur verið umfangsmikil og því er 

nauðsynlegt að hvetja nemendur til að vera skipulagðir og skipta verkum svo að ekki allir séu 

að gera það sama. 
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Markmið: 

Í lok verkefnis er gert ráð fyrir að nemendur: 

 Kunni að finna hlutföll milli stærða. 

 Geti unnið skipulega í hópvinnu og þekki mikilvægi samvinnu í starfi. 

 Kunni að útbúa kostnaðaráætlun og þekki mikilvægi þess að halda sig við hana. 

 Hafi aukna þekkingu á gerð teikninga og á uppbyggingu hönnunar. 

 Hafi aukna reynslu í að meta gildi hugmynda sinna og að velja á milli hugmynda eftir 

því hvað við á eftir því hvert verkefnið er. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007) 

 

 

Samstarf við: 

Smíði/hönnun: 

 Geti útbúið húsgögn í höndunum úr viði, skeri út og slípi. 

 Kunni að meðhöndla og vinna með efni eins og gler og plast og kunni að nota verkfæri 

sem henta við vinnu með þau efni. 

 Hafi kynnist því hvernig verkfærni og handverk hefur enn mikilvægt gildi í 

nútímaþjóðfélagi. 

 Geti útfært sjálf hugmyndir sínar í hönnun, geti skilgreint hugmyndir sínar og lýst 

þeim með myndum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Hönnun og smíði, 2007) 

Myndmennt: 

 Þekki hlutföll sem gagnast við blöndun málningar til að fá rétta litinn. 

 Hafi aukna þekkingu á blöndun grunnlita til að fá fram áætlaðan lit til að mála til 

dæmis veggi í líkani. 

 Hafi unnið með tví- og þrívíð form. 
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Textíl: 

 Geti hannað og saumað, annað hvort í höndunum eða í saumavél, þá hluti sem henta 

fyrir líkanið. 

 (Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar, 2007) 

Upplýsinga- og tæknimennt: 

 Hafi þekkingu til að setja upp kynningu í tölvu. 

 Geti unnið sjálfstætt að rannsóknarvinnu á veraldarvefnum, í dagblöðum og tímaritum. 

 Þekki algengar leitarvélar og geti framkvæmt og skipulagt flóknar leitir eftir 

viðfangsefnum á öðrum tungumálum en íslensku. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007) 

Tímarammi: 

Hægt er að vinna verkefnið á 5 – 15 kennslustundir en lengd miðast við hve djúpt nemendur 

fara í verkefni og hve mikinn tíma er hægt að gefa í það út frá kennsluskrá. Bæði er hægt að 

hafa hluta af rannsóknarvinnunni í kringum verkefnið sem heimavinnu til að fækka 

kennslustundum sem fara í það en einnig er hægt að lengja verkefnið, til dæmis með því að 

flétta inn í það fleiri námsgreinar og auka með því umfang verkefnis og reynslu nemendanna. 

Samþætting: 

Verkefnið er stærðfræðimiðað þemaverkefni sem kemur þó inn á aðrar námsgreinar eins og 

myndmennt, hönnun og smíði, textíl og upplýsingartækni. Miklir möguleikar eru á því að 

vinna verkefnið í samstarfi við kennara úr einhverjum eða öllum þessum greinum. Lífsleikni 

er einnig stór hluti af verkefninu þar sem það byggir á hópvinnu þar sem góð samskipti innan 

hópsins eru lykilatriði þess að verkefnið geti gengið vel. Þetta verkefni er einnig hægt að nota 

sem grunn að umræðu um siðferðisleg mál, fá nemendur til að ræðu um það hvað sé eðlilegt 

að unglingar séu með í herbergjum sínum, hvað sé eðlilegt að unglingur eigi og svo 

framvegis. 

Hönnun og smíði: 

Í verkefninu er mikil hönnunarvinna þar sem nemendur eru að afla sér upplýsinga um efni og 

hanna og teikna upp líkanið. Með því að kennari í hönnun og smíði komi inn í verkefnið er 

hægt að auka við kennsluna sem tengist hönnunni sjálfri. Viðkomandi kennari getur því frætt 
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nemendur um grunnteikningar og aðstoðað við þá vinnu ásamt því að hvetja nemendur til að 

nota fjölbreytt efni í líkanið eins og til dæmis málma, plastefni, gler og við og aðstoðað 

nemendur við vinnu með þau efni.  

Myndmennt: 

Myndmenntarkennari getur komið inn í verkefnið á margan hátt. Þar sem myndmennt er 

skylduáfangi í 8. bekk en valáfangi eftir það væri hægt að velja þá nemendur sem eru með 

þessa námsgrein í vali til að vinna eina heildarmöppu fyrir verkefnið sem myndi þá nýtast 

þeim í valáfanganum. Þessir nemendur gætu þá einnig fengið það verkefni að mála lítil 

málverk og setja upp litla málverkasýningu sem hóparnir gætu valið úr til að skreyta líkönin 

með. Hver nemandi myndi þá velja sér einhverja stefnu í myndlist og jafnvel virtan málara 

sem fyrirmynd. Þannig gæti verkefnið komið inn í sögu myndlistar á sama tíma og það ýtir 

undir sköpun. Einnig væri hægt að fá öllum hópunum það verkefni að ljósmynda verkferlið 

sem hluta af myndmenntarverkefni þar sem þeir fá sér einkunn fyrir þann hluta sem kemur inn 

í lokaeinkunn nemenda í myndmennt. 

Textíl: 

Nokkuð staðlað er bæði í herbergjum sem og íbúðum að einhver textílvinna hefur farið fram. 

Húsgögn eru bólstruð, gluggatjöld hanga uppi eða gólf eru teppalögð eða með gólfmottum á. 

Alla þessa hluti eiga nemendur að útbúa sjálfir fyrir líkönin sín og því tilvalið að þeir séu 

unnir í samvinnu við textílkennara skólans. Til þess að gera verkefnið sem líkast 

raunveruleikanum er hægt að kenna nemendum grunntækni við að bólstra sófann sem þeir búa 

til, sauma lítil gluggatjöld til að setja upp í stofu eða svefnherbergi og sauma lítil handklæði til 

að hengja upp á baðherbergi íbúðarinnar.  

Upplýsinga- og tæknimennt: 

Í verkefninu er upplýsingatækni mikið nýtt og nemendur leita heimilda og upplýsinga á 

vefnum. Með aðkomu kennara í námsgreininni er hægt að kenna nemendum að leita 

upplýsinga á fjölbreyttari hátt á veraldarvefnum meðal annars með því að kenna þeim að beita 

flókinni leit á veraldarvefnum ásamt því að leita í gagnagrunnum tímarita og dagblaða. Með 

þessu geta nemendur fengið aðgang að fjölbreyttari hönnun en þeir sjá á Íslandi ásamt því að 

öðlast meira öryggi við netleitir sem getur nýst þeim síðar í námi. Einnig er gert ráð fyrir 

kynningu að verkefni hópanna í lok vinnutímans og býður upplýsingatæknin upp á það að 

nemendur séu með sýningu á kynningunni í formi Powerpoint eða annarrar tækni og geti 
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hópurinn þá jafnvel sýnt vinnuferlið í formi ljósmynda ásamt því að skanna inn 

grunnteikningu verkefnis og sýna hana. Þetta fer þó allt eftir þeirri tækni sem skólinn býður 

upp á og staðsetningu lokasýningarinnar. 

Aldur: 

Þetta verkefni hentar vel á unglingastigi en það er einnig hægt að vinna það með nemendur í 

efri bekkjum miðstigs en þá er betra að hafa færri nemendur að vinna í einu í sama rými til 

dæmis með því að skipta bekkjum í tvennt og síðan niður í smærri hópa. 

Lýsing og framkvæmd: 

1. Hluti: 

Þegar farið er af stað með verkefni er mjög mikilvægt að lagt sé upp með það að 

leiðarljósi að vekja áhuga nemenda frá byrjun. Einnig er mjög mikilvægt að tengja 

námsefnið við önnur viðfangsefni sem þeir hafa unnið áður (hér er til að mynda mjög 

gott að minna nemendur á fyrri vinnu þeirra með hlutföll ef hún er til staðar) og 

útskýra vel markmið verkefnisins sem þeir eru að fara að vinna. 

 Kveikjur: 

Góð og vel undirbúin kveikja er skemmtileg byrjun á þessu verkefni. Að sýna þeim 

tímarit um byggingarlist, finna efni á netinu til að sýna þeim (ef sú tækni er aðgengileg 

í stofunni til að sýna hópnum) og fræða nemendur um öðruvísi byggingarlist ef 

tækifæri gefst.  

 Myndbandið „Garbage Warrior“ sem fjallar um arkitektinn Michael Reynolds 

er til dæmis mjög skemmtileg og áhugaverð leið til að fá nemendur til að hugsa 

aðeins út fyrir kassann og ýta undir ímyndunaraflið hjá þeim. Hægt að nálgast 

upplýsingar um það á: http://www.garbagewarrior.com.  

 Þankahríð með nemendum er alltaf góð kveikja.  

 Einnig er hægt að spyrja nemendur spurninga og skrá í kjölfarið niður allt sem 

nemendum dettur í hug við spurninguna. 

„Hvaða hlutir eru á öllum baðherbergjum?“ 

„Hvar er miðja/hjarta heimilisins?“ 

„Hvaða húsgagn verður að vera í stofunni?“ 

„Hvað haldið þið að kosti að innrétta eldhús?“ 

http://www.garbagewarrior.com/
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„Ef þið ættuð að innrétta draumaherbergið ykkar, hvað yrði það fyrsta sem þið 

mynduð kaupa?“ 

Þetta er náttúrulega engan veginn tæmandi listi yfir þær spurningar sem hægt 

er að varpa fram í bekk en allar þeirra ættu að skapa góðar samræður innan 

bekkjarins áður en verkefnið er kynnt. 

 

Eftir kveikjuna er verkefnið lagt fyrir. Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendunum 

og þeir fá tækifæri til að melta verkefnið (sjá Innanhúsarkitektinn – hlutföll: 

verklýsing fyrir nemendur) og hver nemandi fær 5 – 10 mínútur til að skrá niður sínar 

hugmyndir áður en hópaskipting er framkvæmd. Mikilvægt er að útskýra fyrir 

nemendum að bæði námsmat og lokadagskráin verði útskýrð seinna svo að þeir festist 

ekki í vangaveltum varðandi það. 

Hugmyndir að hópaskiptingu: 

Þegar kemur að hópavinnu er ekki endilega best að nemendur velji sjálfir hópinn sinn 

(þetta er þó mjög mismunandi eftir bekkjum/árgöngum). Því getur verið gott fyrir 

kennarar að hafa fyrirfram ákveðna leið til að skipta í hópa. Til dæmis með því að 

draga eða að kennari velji fyrirfram í hópana. 

Þegar hóparnir eru komnir saman er komið að því að velja verkefni fyrir þá og er 

dregið út lista yfir herbergi til að hanna: 

 Baðherbergi 

 Svefnherbergi unglings 

 Stofa 

 Eldhús 

 Tómstundaherbergi  

 Svefnherbergi foreldra 

 Barnaherbergi 

 Sjónvarpsherbergi 

 

2. Hluti: 

Hugmyndavinna hópsins: 

Nemendur fá í hendurnar eða útbúa ramma utan um líkanið sem á að smíða. Þetta 

getur verið pappakassi eða jafnvel trékassar sem væru gerðir í smíði. Ekki er nein 

ákveðin stærð gefin upp en mikilvægt er að ramminn sé ekki of lítill svo að húsgögnin 
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sem á að hanna og útbúa fyrir líkanið þurfi ekki að vera of lítil. Til að finna út í hvaða 

hlutföllum líkanið á að vera er best að nemendur mæli hæð veggja í rammanum og 

veggi heima hjá sér eða jafnvel í kennslustofu (hlutfall getur því verið til dæmis 1:10, 

1:5 en ekki er æskilegt að það sé mikið minna en 1:15). 

 

Hér skiptir hópurinn með sér verkum: 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, teiknara, efnisaflara og ritara. 

Hópstjóri: Ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja alla 

innan hópsins. Hann þarf að skipuleggja verkefnisvinnuna frá byrjun til enda. Kennari 

þarf að heyra í hópstjórum á hverjum degi hvernig samvinnan gengur og hvernig 

verkið vinnst. 

Teiknari: Ber ábyrgð á hönnuninni, verkteikningunni og öllum útreikningum á 

stærðum þeirra hluta sem inn í líkanið fara. 

Efnisaflari: Ber ábyrgð á að sanka að sér því efni sem meðlimir hópsins vilja nýta í 

verkefnið. Efnisaflari hefur því heimild til að fara úr tíma til að ná í hluti annars staðar 

í skólanum (með leyfi kennara) en verður þó að virkja aðra hópmeðlimi líka í því að 

finna hluti heima hjá sér sem ekki eru til staðar í skólanum. 

Ritari: Ber ábyrgð á að fylla út vinnuskýrslur eftir hvern hluta verkefnisins og að skrá 

niður og rökstyðja val á þeim hlutum sem fara inn í líkanið.  

Samvinna milli ritara og teiknara verður að vera góð. Ef hópurinn er einungis þriggja 

manna taka allir að sér hlutverk efnisaflara þó hópstjóri beri mestu ábyrgðina á því þar 

sem nóg handavinna er í gangi í gegnum verkefnið hjá teiknara og ritara. Einnig er 

gott ef hópurinn samanstendur af fimm nemendum að tveir nemendur séu í hlutverki 

efnisaflara og skipta því þá á milli sín. 

Þegar hlutverkaskipting innan hópsins er komin er mikilvægt fyrir nemendur að byrja 

strax á skipulagningu verkefnis og hefst sú vinna á því að útbúa kostnaðaráætlun. 

 Kostnaðaráætlun: Hverju rými sem nemendur eiga að hanna fylgir 

kostnaðaráætlun (kennari ákveður hvaða kostnaðaráætlun gildir áður en 

verkefni er lagt fram). Í sumum tilvikum er hægt að kaupa allt nýtt á meðan að 
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í öðrum getur verið gott fyrir nemendur að kynna sér verð á notuðum hlutum 

og eru ýmsar íslenskar vefsíður í gangi sem gefa góða hugmynd um það. 

 

Í kjölfarið er heimavinna lögð fyrir: 

 Rannsóknir á húsgögnum: Nemendur skoða húsgögnin á heimili sínu og fara á 

veraldarvefinn til að fá hugmyndir og eiga þeir að hafa í huga að það er 

mismunandi eftir því hvað hópurinn ætlar að hanna hvernig húsgögn eru 

skoðuð. Skoða vel stærðir og skrá niður mælingar á húsgögnum sem vekja 

áhuga nemenda. Hér skiptir máli að hóparnir geri sér grein fyrir því hvaða 

húsgögn eiga heima í rýminu sem þeir eru að hanna sem og hversu stórt eintak 

kemst fyrir enda mikill munur á því hvernig sófa hópur velur inn í stórt 

unglingaherbergi eða inn í stofu 5 manna fjölskyldu. Hér fer því fram 

rannsóknarvinna þar sem nemendur þurfa að taka þessa hluti með í 

reikninginn, ásamt því að fylgja þeirri kostnaðaráætlun sem fylgir líkaninu. 

 Allir nemendur eiga að velta fyrir sér nauðsynlegum hlutum sem eru yfirleitt í 

öllum herbergjum, eins og til að mynda gluggum, hurðum, veggtenglum og 

ljósum og eru þessir hlutir taldir upp á lýsingu á hverri íbúð/herbergi sem 

nemendur fá í hendurnar. Ef hópurinn ætlar að hanna íbúð þá verður að athuga 

að í öllum íbúðum eru eldhús og baðherbergi.  

o Við hönnun á baðherbergjum og eldhúsum er til dæmis hægt að nýta 

sér heimasíðu Ikea: www.ikea.is þar sem hægt er að finna einingar eftir 

málum sem henta í rýmið sem unnið er með. 

 Kynna sér þau raftæki sem eiga að fara í íbúðina. Hér er mikilvægt að 

nemendur haldi sig innan þeirrar kostnaðaráætlunar sem var sett í byrjun 

verkefnis. Hér koma ýmsar heimasíður fyrirtækja sterkar inn þar sem að inni á 

þeim er yfirleitt góð lýsing á tækjunum sem og mælingar á þeim. Sem dæmi 

má nefna: 

o www.elko.is 

o www.husa.is 

o www.byko.is 

o www.ef.is 

o www.ht.is 

Einnig eru ýmsar heimasíður þar sem eru seldir notaðir hlutir ásamt því 

að nemendur geta skoðað smáauglýsingar dagblaðanna. Ef „kaupa“ á 

http://www.ikea.is/
http://www.elko.is/
http://www.husa.is/
http://www.byko.is/
http://www.ef.is/
http://www.ht.is/
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notaðan hlut fyrir herbergið/íbúðina eiga nemendur að prenta út/klippa 

út auglýsinguna og líma inn í vinnubókina. 

 

3. Hluti: 

Byrjað er á teikningu í þrívídd og réttum hlutföllum á íbúðinni/herberginu sem hanna á 

og útbúa (hafa ber í huga að þarna er ekki verið að teikna upp herbergin og hlutina í 

sömu hlutföllum og í líkaninu, heldur þarf að finna út rétt hlutföll fyrir teikningarnar). 

 Hér er nauðsynlegt að skrá niður jafnóðum hvern hlut sem á að fara inn, bæði 

raunmál á honum, það mál sem er á honum í líkaninu og í teikningunni. 

Heimavinna í kjölfar tímans: 

 Efnissöfnun utan skólans. Nemendur kanna hvort að þeir eigi eitthvað heima 

fyrir sem nýst getur í líkanið sem og að fara til dæmis í byggingarvöruverslanir 

og sjá hvort að eitthvað gæti nýst þeim þar (til dæmis væri hægt að fá 

sýnishorn af flísum og brjóta og nota sem mósaík og ýmislegt annað – 

hugmyndaflugið stjórnar þessum hluta alveg). 

Hér er gott fyrir kennara að gefa sér tíma til að útskýra lokadagskrá og námsmat fyrir 

nemendum og leyfa þeim að spyrja spurninga. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því 

að ef verkefnið er samvinnuverkefni milli fleiri kennara og að ef vinna fer að einhverju 

leyti fram í öðrum kennslurýmum en stærðfræðistofunni að þeir kennarar sem að 

vinnunni komi hafi einnig áhrif á námsmat og að sú vinna sem eru unnin þar sé einnig 

mikilvægur hluti verkefnis sem þeir fá einkunn/umsögn fyrir. 

4. Hluti: 

Vinna við teikningu heldur áfram. 

 Hluti hópsins (fyrir utan teiknara og ritara) byrjar að vinna í líkaninu og skrá 

meðal annars niður það efni sem þau sjá fram á að þurfa. Ritari og teiknari 

koma þó að vinnu eins og þeir getur á milli sinnar vinnu. 

 Vinna með hlutföll og mælingar á hlutum heldur áfram. 

Kjörið tækifæri til að minna hópstjóra á að allir hlutir sem fara í líkanið verða 

að vera í fyrirfram útreiknuðum stærðum miðað við raunstærð þeirra hluta sem 

hópurinn valdi inn í líkanið enda er helsta markmið verkefnisins lærdómur og 

skilningur á hlutföllum. 
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5. Hluti: 

Hér koma 2 – 6 kennslustundir þar sem unnið er að mestu leyti í líkönum (tímarammi 

miðast við það sem rými er fyrir í kennsluáætlun og það hversu nákvæm vinna á að 

vera í líkönum. Kennari þarf að fylgjast grannt með vinnu nemenda á þessu stigi og 

hvetja nemendur til að halda sig innan þess ramma sem þau ráða við. Í sumum 

tilvikum þarf að hvetja nemendur til að einfalda líkönin og í öðrum til að bæta við). 

 Hér er vinna hópstjóra mjög mikilvæg við að skipuleggja og skipta verkum 

milli nemenda til að gera vinnuna markvissa. 

 Í flestum tilvikum er efnisöflun og teikning hér lokið (þó að nemendur telji 

mikilvæga hluti vanta getur kennarinn jafnvel aðstoðað við öflun þeirra eða við 

að finna út hvaða hlutir geta komið í staðinn). 

 

6. Hluti: 

Undirbúningur fyrir lokadagskrá. Nemendur hafa yfirleitt mikinn áhuga á að sýna 

afrakstur vinnu sinnar. Þegar svona umfangsmiklu verkefni lýkur getur verið gaman 

fyrir nemendur að fá tækifæri til að bjóða foreldrum/forráðamönnum, systkinum og 

jafnvel vinum að skoða og er því kjörið tækifæri til að láta nemendur æfast í að útbúa 

kynningar á verkefnunum og undirbúa, í samstarfi við kennara sína smá veislu. Hér 

kemur náttúrulega inn sú spurning hvort skólinn hafi kost á því eður ei. 

 Sýning á líkönum. 

 Hverjum á að bjóða? 

 Hvar á að halda kynninguna (miðað við fjölda gesta)? 

 Veitingar. 

o Gaman getur verið að leyfa nemendum að fara í matreiðslustofunu eftir 

skóla einn daginn til að útbúa veitingar, til dæmis muffins og 

skúffuköku. 
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Gögn: 

Pappakassar eða einhverja aðra einingu til að útbúa líkanið í. 

Málning, penslar og gott er að hafa plastbakka sem er hægt að blanda málninguna í. 

Trélitir, vaxlitir og tússlitir eru ómissandi þar sem að sumir fletir eru svo litlir í líkönum að 

óþarfi er að flækja málin með því að mála þá. 

Efniviður í húsgögn, til dæmis spítukubbar, frauðplast, eggjabakkar, skyrdósir og í raun allt 

sem hugmyndaflugið býður upp á að hægt sé að nota. 

Nálar og tvinna í margvíslegum litum 

Efnisbútar – gott er að biðja nemendur að reyna að koma með eitthvað í þetta, flestir eiga 

einhverjar litríkar flíkur sem kominn tími er á að fái nýtt líf á öðrum vettvangi. 

Gott er að byrja að sanka að sér hinum og þessum hlutum sem hægt væri að nýta í verkefnið 

þegar framkvæmd er ákveðin. Það eru ótrúlegustu hlutir sem hægt er að nýta í þetta og í raun 

einungis hugmyndaflugið sem getur takmarkað möguleikana. 

Hver hópur þarf:  

Dúkahníf 

Skæri 

Reglustiku 

Vasareikni 

Skriffæri og blöð 

Afrakstur / Lok verkefnis: 

Verkefninu lýkur með lokadagskrá þegar líkanið er tilbúið. Nemendur fá þá tækifæri til að 

sýna aðstandendum, kennurum skólans og jafnvel öðrum nemendum afrakstur verkefnisins. 

Kynning á hverju verkefni fyrir sig ásamt veitingum í lok kynningarinnar. Nemendur fá 

umsögn fyrir verkefnið ekki seinna en einni viku eftir lokadagskrá. 
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Námsmat: 

Námsmatið samanstendur af: 

Sjálfsmati nemenda í lok verkefnis (10%): 

Nemendur fá í byrjun verkefnis í hendurnar leiðarbók þar sem þeir eiga að skrá niður mat á 

vinnu sinni, bæði einstaklings sem og innan hópsins. Þessa leiðarbók vinna þeir jafnt og þétt 

gegnum verkefnið og er það kennari sem segir nemendum hvenær þeir eiga að nota 

leiðarbókina (sjá Leiðarbók nemenda hér að neðan). 

Vinnubók hópsins (30%): 

Ritari hópsins ber höfuðábyrgð á vinnubókinni. Þar skiptir miklu máli að hver einasti hlutur í 

líkaninu og á teikningunni sé skráður niður, raunstærð komi fram sem og í hvaða hlutföllum 

þeir eru í líkaninu/á teikningunni og mælingar á þeim. Einnig er hver dagur skráður niður í 

vinnubókina og verkferlið í heild sinni. 

Teikningu hópsins (20%): 

Kennari horfir á og metur nákvæmni teikningarinnar og þeirra mælinga sem á henni koma 

fram. Að sjálfsögðu er ekki gert ráð fyrir að allir nemendur hafi á færi sér að teikna fullkomna 

þrívíddarteikningu af herbergi/íbúð en það verður að sjást á henni að teiknari hafi lagt sig 

fram við vinnuna og sýnt metnað. 

Frammistöðumat kennara (40%): 

Kennari metur frammistöðu hópsins jafnt og þétt í gegnum vinnuna en horfir einnig á það 

hvernig hópvinnan gengur og hvort allir séu virkir í ferlinu. Í lok verkefnið er einnig kjörið að 

fá alla hópana til að gefa verkum hinna hópanna umsögn. Einkunnunum og umsögnum er 

öllum safnað saman og hver nemandi fær skjal með því eftir verkefnið. Samvinna að 

verkefninu er þó eitt aðalatriði verkefnisins og skiptir því miklu máli að allir hjálpist að. 
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Innanhúsarkitektinn – Hlutföll: verklýsing fyrir nemendur 

 

Verkefni sem verður unnið í 3 – 4 manna hópum. Þið eigið að hanna, teikna upp og útbúa 

líkan í réttum hlutföllum. Hóparnir eiga að hanna íbúð eða herbergi og draga nemendur um 

það herbergi/íbúð sem þeir eiga að hanna. 

 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, teiknara, efnisaflara og ritara. 

 Hópstjóri: Ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja alla 

innan hópsins. 

 Teiknari: Ber ábyrgð á hönnuninni, verkteikningunni og öllum útreikningum á 

stærðum þeirra hluta sem inn í líkanið fara. 

 Efnisaflari: Ber ábyrgð á að sanka að sér því efni sem meðlimir hópsins vilja nýta í 

verkefnið. Efnisaflari hefur því heimild til að fara úr tíma til að ná í hluti annars staðar í 

skólanum (með leyfi kennara) en verður þó að virkja aðra hópmeðlimi líka í því að finna hluti 

heima hjá sér sem ekki eru til staðar í skólanum. 

 Ritari: Ber ábyrgð á að fylla út vinnuskýrslur eftir hvern hluta verkefnisins og að skrá 

niður og rökstyðja þá hluti sem fara inn í líkanið.  

Samvinna milli ritara og teiknara verður að vera góð. 

Í lok verkefnis útbúið þið kynningu á verkefninu og bjóðið foreldrum, forráðamönnum og 

jafnvel ömmu og afa að koma á sýninguna og uppá smá veitingar. 

Námsmat: 

 Sjálfsmat (10%) 

 Vinnubók ritara (30%) 

 Teikning teiknara (20%) 

 Frammistöðumat kennara (40%) 

 

Verkefnið verður unnið í öllum kennslustundum í stærðfræði næstu X vikurnar og verða 

lokaskil XX. nóvember.  
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Uppeldi og umhverfi – að eignast barn 

Meginhugmynd: 

Þetta verkefni er hugsað sem stærðfræði- og lífsleikniverkefni sem getur á sinn hátt vakið 

unglinga til umhugsunar um lífið, framtíðina og áhrif menntunar. Það byggist upp á 

fjölbreyttri, sjálfstæðri rannsóknarvinnu nemenda bæði á veraldarvefnum og í eigin umhverfi. 

Þeir útreikningar sem nemendur gera í verkefninu eru margir en ekki mjög flóknir. Þarna er 

verið að vinna með upphæðir og prósentur, tilboð og jafnvel gengi og ætti þetta verkefni því 

að hæfa öllum nemendum óháð fyrri getu og sýna þeim hversu gott hjálpartæki stærðfræðin 

getur verið í hinu daglega lífi. 

Þetta verkefni getur verið gott til að vinna með í byrjun kennsluárs þegar kennari er enn að 

kynnast bekknum sínum og nemendur jafnvel enn að kynnast innbyrðis. Þá getur verið gott að 

vinna verkefni sem tengist daglegu lífi allra nemenda á einhvern hátt, þar sem þeir eru allir 

hluti af fjölskyldu og geta á einhvern hátt aflað sér upplýsinga hjá ættingjum sínum og vinum 

(Katz og Chard, 1989:99). Þannig getur verkefnið verið gott tækifæri fyrir nýjan kennara til 

að kynnast baklandi nemenda og aðstæðum þó að það sé ekki hannað til þess. 

Í um helmingi verkefnis eru nemendur að vinna með „fjölskyldurnar sínar“, en í byrjun 

verkefnis fær hver hópur úthlutað fjölskyldu til að vinna verkefnið út frá. Þetta geta verið 

foreldar á öllum aldri, sem eru að stofna fjölskyldu í fyrsta sinn við mismunandi aðstæður, 

með bakgrunn og bakland í stórfjölskyldu sinni. Hóparnir geta valið um hvers kyns uppeldi 

þeir kjósa – miðað við það sem þeir telja „sína foreldra“ vilja – þannig hafa hóparnir vissa 

möguleika á að búa sér til heilstæða mynd af þessari verðandi fjölskyldu.  

Hinn helmingur verkefnis er að kynna sér umhverfisvænt uppeldi og möguleika á 

endurvinnslu í sveitarfélagi sínu ásamt því að koma með hugmyndir um endurbætur á því 

skipulagi sem tíðkast. Ritarar allra hópa útbúa svo sameiginlega skýrslu um endurvinnslu í 

sveitarfélaginu og hugmyndir nemenda úr öllum hópum að endurbótum. Hugmyndin á bak 

við það að vera með verkefnið tvíþætt á þennan hátt er að opna augu unglinga fyrir þeim 

áhrifum sem þeir sem einstaklingar geta haft á umhverfið. Þessi hópur er næsta kynslóð 

foreldra og þeirra áhrif á íslenska náttúru mun skipta umhverfið miklu máli í framtíðinni. 

Ýmislegt þarf að taka með í reikninginn við þá ákvörðun að stofna fjölskyldu og er þá stærsta 

breytan yfirleitt fjárhagur foreldranna. Þannig getur það haft mikil áhrif hvort foreldrarnir eru 
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ómenntað, 16 – 17 ára par sem býr í foreldrahúsum eða háskólamenntaðir einstaklingar, í 

eigin húsnæði með örugga vinnu.  

Í hefðbundnum bekkjum í íslenskum grunnskólum eru yfirleitt nemendur með mismunandi 

bakgrunn og fjölskyldugerð og er því gott að nemendur fái að hafa frjálsar hendur með þann 

hluta verkefnis sem snýr að vinnu þeirra með fjölskyldurnar. Þessi munur á bakgrunni 

nemenda getur gert það að verkum að tveir hópar sem fá jafnvel svipaða lýsingu á foreldrum 

geta fengið gjörólíka niðurstöðu um kostnaðinn og þannig eykst fjölbreytnin í umræðum og 

verkefnaskilum hópanna. Mikilvægt að nemendur skilji nauðsyn þess að geta rakið alla 

útreikninga og sýnt rannsóknarvinnu sína eftir á, enda byggir námsmat að stórum hluta á 

skilum á þeirri vinnu og kostnaðaráætlun hópsins. Til dæmis ef einhver hópur ákveður að fara 

á síður eins og www.bland.is og finna stóra/dýra hluti notaða þar þá þurfa þeir að prenta út 

þau verð sem þeir finna því að oft er búið að eyða út færslum ef að varan er seld. Þó verður að 

brýna fyrir nemendum að þeir eiga ekki að gera fölsk tilboð í vöruna til að reyna að fá lægra 

verð heldur einungis að nýta sér svona síður til viðmiðunar á verði á notuðum hlutum. 

Markmið: 

Í lok verkefnis er gert ráð fyrir að nemendur: 

 Kunni prósentureikning og geti nýtt sér hann við daglega útreikninga og tengja meðal 

annars við hækkun, lækkun og afslætti. 

 Geti nýtt sér stærðfræði til að skipuleggja eigin fjármál, fjölskyldunnar og heimilisins. 

 Þekki einföld atriði í bókhaldi. 

 Kunni að nota töflureikni til að auðvelda vinnu og skipulag við bókhald og gerð 

kostnaðaráætlana. 

 Geti notað stærðfræði við áætlanagerð og útbúið kostnaðaráætlun fyrir verkefni út frá 

þeim upplýsingum sem þeir afla sér. 

 Öðlist aukna færni í heimildaleit, bæði í bókum sem og á veraldarvefnum. 

 Styrkist í sjálfstæðum vinnubrögðum. 

 Kunni að setja fram tölulegar upplýsingar á skipulagðan hátt, til dæmis í myndriti eða 

töflum. 

 Geti reiknað út upphæðir og breytt milli gjaldmiðla. 

 Þekki raunhæf dæmi um fjármál einstaklinga og heimila, verslun og viðskipti og þekki 

þar hugtök úr daglegu lífi eins og til dæmis raðgreiðslur og afskriftir. 

http://www.bland.is/
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 Geta beitt þekkingu í rúmfræði og tengingu við flatarmál til skipuleggja rými á 

heimili. Í þessu tilviki til dæmis hvaða stóru hluti er hægt að kaupa inn í barnaherbergi 

miðað við stærð íbúðarhúsnæðis. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007) 

 Þekki hlutverk fjölskyldunnar og það hvernig hún mótar viðhorf, þroska og lífsgildi 

barna. 

 Viti hvaða áhrif fjölskyldugerðin og bakgrunnur hennar getur haft áhrif á möguleikana 

á að sinna andlegum, líkamlegum og efnislegum þörfum barnanna. 

 Öðlist skilning á því samfélagi sem þau alast upp í. 

 Kynnist umhverfisvernd: 

o Möguleikum í endurvinnslu. 

o Kostum og göllum umhversfisvæns uppeldis. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Lífsleikni, 2007) 

 Hafi kynnist því sem efst er á baugi í umhverfismálum og öðlist góðan skilning á 

mikilvægi umhverfisverndar fyrir heimaslóðir sem og á heimsvísu. 

 Þekki það hvernig samfélagið hefur áhrif á umhverfið, landið og auðlindir þess. 

 Geti unnið sjálfstætt að verkefnum, bæði að eigin frumkvæði og samkvæmt 

fyrirmælum og kennsluáætlun. 

 Séu færir um að koma þekkingu sinni og niðurstöðum á framfæri á fjölbreyttan hátt, 

munnlega, skriflega eða myndrænt.  

 Hafi öðlast færni í því að koma skoðunum sínum og þekkingu sinni á framfæri á 

skipulagðan hátt, bæði innan hóps sem og utan. 

 Þekki mismun þess að ala upp börn í dag eða áður fyrr. 

 Geti metið gildi umhverfisverndar. 

 Geri sér grein fyrir því hvað það felur í sér að vera „ábyrgur þátttakandi í 

samfélaginu“. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar, 2007) 
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Samstarf við: 

Upplýsinga- og tæknimennt: 

Í lok verkefnis er gert ráð fyrir að nemendur: 

 Geti nýtt sér upplýsingatækni til upplýsingaöflunar og úrvinnslu. 

 Geti skilgreint, flokkað og valið úr hvaða upplýsingar gagnast við ákveðin 

viðfangsefni. 

 Geti varðveitt upplýsingar á viðeigandi hátt, bæði á tölvutæku formi sem og í 

útprentunum ef við á. 

 Kunni að leita á algengum upplýsingaveitum á veraldarvefnum og geti nýtt sér það við 

heimildaleit. 

 Geti aflað fjölbreyttra heimilda meðal annars af veraldarvef, á bókasöfnum og úr 

dagblaða- og tímaritagreinum.  

 Geti flokkað og metið heimildir eftir gagnsemi og áreiðanleika þeirra. 

 Skilji þýðingu höfundarréttar og verndar persónuupplýsinga. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007) 

Heimilisfræði: 

Í lok verkefnis er gert ráð fyrir að nemendur: 

 Geri sér grein fyrir næringarþörf ungbarna fram að um það bil eins árs aldri. 

 Þekki næringarefnin og hvaða áhrif skortur þeirra hefur á þroska barna. 

 Þekki næringarþörf þungaðra kvenna og hafi kynnt sér hvaða matvæli eru síður 

æskileg fyrir verðandi mæður og af hverju. 

 Þekki ábyrgð sína sem neytandi í samfélaginu í tengslum við umhverfið. 

 Hafi skilning á því hvaða kosti það hefur að nota umhverfisvænar hreinlætisvörur og 

hvernig hægt er að þekkja þær. 

 Þekki geymsluaðferðir og geymsluþol matvæla. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Heimilisfræði, 2007) 
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Tímarammi: 

Þetta verkefni hentar vel í þemaviku eða sem í 6 – 8 kennslustundir í þrjár samfelldar vikur. 

Samtals ætti verkefnið ekki að taka meira en 24 kennslustundir auk þess tíma sem fer í 

kynningar á verkefnum. 

Skipting á tíma hópanna á hvoran hluta verkefnis væri 75% í vinnu með fjölskyldur og 25% í 

vinnu með umhverfishluta verkefnis. 

Samþætting: 

Fyrri hluti verkefnis er hugsað sem stærðfræði - lífsleikniverkefni og í flestum tilvikum væri 

það unnið í samstarfi af stærðfræðikennara og bekkjarkennara. Seinni hluti verkefnis er 

tengdur við umhverfisvernd og samfélagsfræði en stærðfræðin kemur inn að hluta. Ef kennari 

samfélagsgreina kemur hér inn mætti bæta við umhverfisfulltrúahlutann með því að hver og 

einn kynni sér sorphirðu og umhverfisvernd í einu sveitarfélagi utan síns eigin og nýti þær 

rannsóknir sem hugmyndavinnu að tillögum til umbóta fyrir þeirra eigin bæjarfélag. 

Upplýsinga- og tæknimennt: 

Öll heimildavinna innan verkefnis telst til upplýsinga- og tæknimenntunar. Ef fagkennari sér 

um kennslu í upplýsingatækni innan skólans eru miklir möguleikar á að hann sé nemendum 

innan handar við heimildaöflun. Til dæmis gæti sá kennari séð um að halda utan um vinnu 

nemenda á bókasafni og/eða í tölvustofu og gæti heimildaleitin orðið mun markvissari með 

þessu samstarfi. Hluti verkefnis er að setja upp kostnaðaráætlun í töflureikni og eru ekki allir 

nemendur með þann grunn sem þarf til að vinna svoleiðis verkefni. Því þarf að hafa aðgang að 

kennara í tölvuveri sem getur aðstoðað við þá vinnu. Í lok verkefnis eiga hóparnir að vera með 

kynningu á fjölskyldu sinni og kostnaðaráætlun hennar og hefði þessi kennari yfirumsjón með 

þeirri vinnu. 

Heimilisfræði: 

Stór hluti kostnaðar við rekstur fjölskyldu er matarkostnaður. Þegar þungun verður er 

nauðsynlegt fyrir verðandi mæður/foreldra að kynna sér hvaða næringarefni eru nauðsynleg 

fóstrinu og af hverju. Einnig verða foreldrar að vita hvaða matvæli henta ekki sem fæða fyrir 

þungaðar konur og af hverju. Með því að samþætta verkefnið við heimilisfræði koma auknir 

möguleikar fyrir nemendur að fræðast um allar hliðar þess að eignast fjölskyldu. Hér til 
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dæmis hægt að fá kennara í heimilisfræði með í kennsluna og færi þá einn nemanda í hverjum 

hóp og fengi rannsóknarefni tengt heimilisfræðinni. Þar fengju nemendurnir fræðslu á 

næringarþörfum þungaðra kvenna og ungbarna, helstu næringarefnum í mat og svo væri 

verklegur tími þar sem búinn væri til heimatilbúinn barnamatur með íslenskar matarvenjur í 

huga. Þar væri til dæmis hægt að láta nemendur útbúa barnamauk úr kjötsúpu, plokkfisk eða 

kjúklingarétt. Þegar þessi vinna væri búin færu þessir einstaklingar inn í hópana aftur og 

fræddu þá um vinnu sína. 

Ef möguleiki er á samþættingu við heimilisfræði væri ráðlegt að hafa hópana 4 – 5 manna 

þannig að það hafi ekki mikil áhrif á vinnu hópsins ef einn nemandi fer í sérverkefni. 

Aldur: 

Þetta verkefni hentar á unglingastigi grunnskóla en þó helst fyrir 9. – 10. bekk. 

Lýsing og framkvæmd: 

1. Hluti: 

Áður en farið er af stað í framkvæmd verkefnis þarf að skipuleggja hvaða kennarar 

koma að verkefninu og hvaða námsgreinar. Einnig hvaða kennslustundir á að taka frá 

fyrir verkefnið. Hér er gott að ákveða hvort það eigi að hafa einhverjar vettvangsferðir 

inní í verkefninu og skipuleggja þær.  

Þetta verkefni býður upp á nokkra möguleika í sambandi við vettvang: 

 Útivera í kringum skólann þar sem nemendur eru með poka til að tína rusl í og 

svo er það rusl flokkað þegar komið er inn í skólann aftur. Þessi vinna getur 

skapað umræðu um náttúruna og er tilvalin til að kennari segji nemendum frá 

umhverfishlutanum í verkefninu. 

 Heimilisfræðihópurinn fari í matvöruverslun þar sem hann tekur saman kostnað 

við eina viku á matvælum fyrir 3ja manna fjölskyldu. Fyrir ferðina þarf að kynna 

sér viðmið Manneldisráðs varðandi næringu fullorðinna og ungbarna. 

http://www2.lydheilsustod.is/  

 Umhverfisfulltrúar hópanna fari saman, ásamt kennara og kynni sér merkingar á 

vörum í verslunum. Hér er tilvalið að fara til dæmis í byggingarvöruverslun og 

matvöruverslun. Inná heimasíðu Umhverfisstofnunar er hægt að finna lista yfir 

merkingar: http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/  

http://www2.lydheilsustod.is/
http://www.ust.is/einstaklingar/graenn-lifsstill/
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Þetta er líklega ekki tæmandi listi yfir möguleika á vettvangsferðum og um að gera 

fyrir kennara að leggja höfuðið í bleyti ef áhugi er á. 

 Kveikjur: 

Þar sem að verkefnið er tvíþætt býður það upp á fjölbreyttari möguleika í kveikjum. 

 Áhuga nemenda á umhverfishlutanum verður til dæmis líklega auðvakinn með 

því að þeir finni til rusl og flokki og út frá því séu settar upp aðstæður fyrir 

nemendur til að velta vöngum og ræða um sorphirðumál, umhverfismál og 

endurvinnslu. 

 Til að byrja vinnuna með fjölskyldurnar er þankahríð gott hjálpartæki. Þannig 

getur kennarinn varpað fram spurningu eins og: 

Langar ykkur til að eignast barn? 

Hafið þið skipt á bleyju? 

Hvað haldið þið að lítið barn drekki oft á dag? 

Hvað er meðganga löng? 

Hvaða áhrif hefur lítið barn á umhverfið á sínu fyrsta ári? 

 

Þegar kennari hefur varpað fram spurningu og fengið smá viðbrögð frá bekknum 

er tilvalið að allir skrifi niður hjá sér fyrstu 5 hlutina sem þeim dettur í hug þegar 

talað er um börn. Gott er að gefa bekknum svona mínútu til að klára þetta. 

Á meðan skrifar kennarinn orðið „Börn“ á miðja töfluna til að útbúa hugarkort 

og skráir svo það sem nemendurnir koma með. 

 

Eftir kveikjuna er verkefnið lagt fyrir. Kennari útskýrir verkefnið fyrir nemendunum 

og nemendur fá tækifæri til að melta verkefnið (sjá Uppeldi og umhverfi – að eignast 

barn: verklýsing fyrir nemendur hér að neðan) og hver nemandi fær 5 – 10 mínútur til 

að skrá niður sínar hugmyndir áður en hópaskipting er framkvæmd. Mikilvægt er að 

útskýra fyrir nemendum að bæði námsmat og lokadagskráin verði útskýrð seinna svo 

að þeir festist ekki í vangaveltum varðandi það. 

Hugmyndir að hópaskiptingu: 

Þegar kemur að hópavinnu er ekki endilega best að nemendur velji sjálfir hópinn sinn 

(þetta er þó mjög mismunandi eftir bekkjum/árgöngum). Því getur verið gott fyrir 

kennarar að hafa fyrirfram ákveðna leið til að skipta í hópa. Til dæmis með því að 

draga eða að kennari velji fyrirfram í hópana. 
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Hver hópur dregur svo „sína fjölskyldu“. Dæmi um fjölskyldur: 

 Tveir háskólanemar – leigja á stúdentagörðum. 

 Lögfræðingur og ljósmóðir – búa í eigin húsnæði. 

 Vélamaður og háskólanemi – búa í eigin húsnæði. 

 Flugumferðarstjóri og leiðbeinandi á leikskóla – búa í skuldlausu húsnæði. 

 Bílasali og heimavinnandi húsmóðir – leigja þriggja herbergja íbúð. 

 Slökkviliðsmaður og atvinnulaus móðir – hefur ekki full réttindi í 

fæðingarorlofi – búa í eigin húsnæði með nýlegan bíl. 

 Faðir í fjölbraut og móðir í grunnskóla – búa hjá foreldrum hennar sem eru vel 

stæð. 

 Einstæð móðir í fjölbraut – býr hjá foreldrum sínum sem eru ekki vel stæð. 

Þetta er engan vegin tæmandi listi en hægt að nota hann eða vinna út frá honum fleiri 

hugmyndir. 

 

2. Hluti: 

Hugmyndavinna hópsins: 

Hér skiptir hópurinn með sér verkum: 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, umhverfisfulltrúa og ritara. Ef verkefnið 

er unnið samþætt við heimilisfræði þarf að velja einn fulltrúa í það verkefni. Í heildina 

á hópurinn samt að vinna saman að heimildaöflun, „hönnun fjölskyldunnar“ og við 

alla útreikninga varðandi kostnaðaráætlun fjölskyldunnar. 

Hópstjóri: Hann ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja 

alla innan hópsins. Hann þarf að skipuleggja verkefnisvinnuna frá byrjun til enda. 

Hópstjóri leitar til kennara ef hann þarfnast aðstoðar við að virkja samnemendur sína 

við vinnu innan hópsins. 

Umhverfisfulltrú: Hann ber ábyrgð á að halda utan um allar heimildir og 

upplýsingaröflun varðandi umhverfisverndarhluta verkefnis. Hann, ásamt 

umhverfisfulltrúum hinna hópanna, gerir úttekt á umhverfisstefnu svæðisins, útbýr 

tillögur að umbótum í umhverfisvernd og endurvinnslu í nánasta umhverfi skólans. 

Þessi vinna á þó ekki að taka nema 6 – 8 kennslustundir. Hinn hluta tímans vinnur 

hann með hópnum að sameiginlega verkefninu. 
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Ritari: Hann ber ábyrgð á að skrá niður vinnu hópsins eftir hvern dag halda utan um 

gögn hópsins og skráningu í kostnaðaráætlun fjölskyldunnar. Ritari ber einnig ábyrgð 

á lokaskilum verkefnis á því formi sem hópurinn kýs. 

Heimilisfræðifulltrúi: Kynnir sér næringarþörf ungbarna og þungaðra kvenna. Býr til 

barnamat og reiknar út kostnað við að fæða fjölskylduna samkvæmt viðmiðum 

Manneldisráðs um næringu. Þessi vinna fer að mestu leyti fram utan hópsins og kynnir 

fulltrúinn hópnum sínum niðurstöður vinnunnar eftirá (sjá Uppeldi og umhverfi – að 

eignast barn: verklýsing fyrir nemendur hér að neðan). Þessi vinna á þó ekki að taka 

nema 6 – 8 kennslustundir. Hinn hluta tímans vinnur hann með hópnum að 

sameiginlega verkefninu. 

Þegar hlutverkaskipting innan hópsins er komin er mikilvægt fyrir nemendur að byrja 

strax á skipulagningu verkefnis og hefst sú vinna á því að útbúa fjölskylduna. 

 Fjölskyldan: Hver hópur fær úthlutað pari sem á von á barni. Hver hópur þarf 

þó að fullkomna sína fjölskyldu og bæta við því sem hópurinn telur eiga við. 

Eins og til dæmis hvort þau eigi gæludýr, hvort þau séu grænmetisætur, hvort 

þau þurfi á bíl að halda eða noti almenningssamgöngur, hvort að foreldrarnir 

fái mikla aðstoð frá stórfjölskyldunni og þess háttar. Einnig verður hópurinn að 

kynna sér þær tekjur og útgjöld sem þessir ákveðnu foreldrar hafi um hver 

mánaðarmót og vinna út frá því. 

 

Í kjölfarið er heimavinna lögð fyrir: 

 Hver hópur á að ræða við ömmur, afa, mömmur og pabba. Meðlimir hópsins 

geta skipt þessum viðtölum á milli sín, en allir hópar verða að hafa upplýsingar 

frá allavega einum einstaklingi af hverri gerð. Þau eiga að spyrja þessa forfeður 

sína um þær kröfur sem þau, sem þá verðandi foreldrar hafi gert um aðstæður. 

Notuðu þau taubleyjur eða bréfbleyjur, átti barnið sérherbergi, rúm, vöggu og 

svo framvegis. 

Hér er gott fyrir kennara að gefa sér tíma til að útskýra lokadagskrá og námsmat fyrir 

nemendum og leyfa þeim að spyrja spurninga. Mikilvægt er að nemendur átti sig á því 

að ef verkefnið er samvinnuverkefni milli fleiri kennara og að ef vinna fer að einhverju 

leyti fram í öðrum kennslurýmum en stærðfræðistofunni að þeir kennarar sem að 
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vinnunni komi hafi einnig áhrif á námsmat og að sú vinna sem eru unnin þar sé einnig 

mikilvægur hluti verkefnis sem þeir fá einkunn/umsögn fyrir. 

 

3. Hluti: 

Hér skiptist hópurinn niður og umhverfisfulltrúi og heimilisfræðifulltrúi fara í 

sérverkefni.  

 Unnið er áfram að kostnaðaráætlun og skipulagi fyrir fjölskylduna. Nú eiga 

hóparnir að ákveða hvernig áherslur þeir vilji hafa í uppeldinu fyrsta árið. Ætla 

þeir að nota bréfbleyjur eða taubleyjur? Fer móðirin að vinna eftir 

fæðingarorlof? Fer faðirinn í fæðingarorlof? Hvaða áhrif hefur það á tekjur 

heimilis?  

 Hópurinn kynni sér grænt uppeldi. Má þar sem heimildir nefna bók eftir 

Susannah Marriott. (2009). Uppeldi fyrir umhverfið. Þýðendur Katrín 

Jakobsdóttir og Gunnar Sigvaldason.  

 Einnig er hægt að finna ýmsar heimildir um uppeldi á veraldarvefnum. 

 Þegar hópurinn hefur ákveðið hvernig uppeldi fjölskyldan miðar að er kominn 

tími til að finna þá hluti sem þarf að fjárfesta í fyrir barnið. Þarna verða 

nemendur aftur að læra að forgangsraða eftir efnahag. Kannski er best að 

kaupa eitthvað notað og annað nýtt. Hver hópur prentar út/skráir niður verð á 

þeim vörum sem þeir finna og halda nákvæmt bókhald um þennan kostnað. 

Mikilvægt er að brýna fyrir nemendum að þó að þeir geti fundið verð til 

viðmiðunar á notuðum barnavörum á síðum eins og www.bland.is mega þeir 

ekki undir neinum kringumstæðum gera tilboð eða reyna að hafa áhrif á verðið 

þar inni. 

 Umhverfisfulltrúar kynna sér sín verkefni og vinna samantekt á hugmyndum 

sínum um umhverfisvernd á svæðinu (sjá Uppeldi og umhverfi – að eignast 

barn: verklýsing fyrir nemendur hér að neðan). 

 

4. Hluti: 

Hópurinn kemur allur saman og gerir samantekt á vinnunni. Setur upp endanlega 

kostnaðaráætlun og vinnur að kynningu á sínum niðurstöðum. 

 Í skilum hvers hóps á að koma fram: 

http://www.bland.is/
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 Sá munur sem þeim finnst merkilegastur á samanburði uppeldis fyrsta 

árið hjá ömmum/öfum, mömmum/pöbbum og það sem þau hafa kynnst 

í verkefninu að er í dag. 

 Kynning á fjölskyldunni. Hér á að koma fram hvernig fjölskyldugerðin 

er, hvaða tekjur/útgjöld foreldrarnir hafa og hvaða bakland fylgir 

fjölskyldunni. 

 Kostnaður við fyrsta árið hjá þeirra foreldrum. 

 Taki saman þá hluti sem mest áhrif hafa á kostnaðaráætlun 

fjölskyldunnar. Tengsl tekna og útgjalda og sýni alla útreikninga.  

 Hvernig gekk hópnum að vinna með stóra útgjaldaliði eins og 

húsaleigu/afborganir og matarkostnað. 

 Náði hópurinn að nýta sér einhver tilboð – hversu mikill var afslátturinn 

(upphæð og prósenta). 

 Umhverfisfulltrúahópurinn og heimilisfræðifulltrúahópurinn útbúa sitt hvort 

fræðsluplakatið úr vinnu sinni. 

Gögn: 

Heimasíða Landverndar. 

Ýmsar heimasíður um umhverfisvernd, t.d. http://graenland.wordpress.com/ og 

www.natturan.is  

Heimasíða Umhverfisstofnunar er stútfull af upplýsingum og fróðleik um umhverfisvernd 

www.ust.is  

Afrakstur / Lok verkefnis: 

Lokadagskrá: 

Kennarar skipuleggja vettvang fyrir nemendur til að kynna vinnu sína, þar sem 

möguleiki er fyrir foreldra að koma og sjá afrakstur vinnunnar hjá börnum þeirra. Hér 

væri til dæmis hægt að halda bekkjarkvöld þar sem foreldrar væru boðnir velkomnir 

og hægt væri að koma með léttar veitingar. Með þessu er ýtt undir þá skoðun hjá 

nemendum að sú vinna sem fari fram innan veggja skólans sé nógu merkileg/mikilvæg 

til að eiga erindi utan hans. 

http://graenland.wordpress.com/
http://www.natturan.is/
http://www.ust.is/
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Námsmat: 

Námsmat samanstendur af: 

Sjáfsmati nemenda í lok verkefnis (30%). 

Nemendur fá í byrjun verkefnis í hendurnar leiðarbók þar sem þeir eiga að skrá niður mat á 

vinnu sinni, bæði einstaklings sem og innan hópsins. Þessa leiðarbók vinna þeir jafnt og þétt 

gegnum verkefnið og er það kennari sem segir nemendum hvenær þeir eiga að nota 

leiðarbókina (sjá Leiðarbók nemenda hér að neðan) Í leiðarbókina eiga nemendur einnig að 

skrá niður þær aðferðir í stærðfræði sem þeir læra/nota á meðan á verkefninu stendur. 

Jafningjamati á kynningum nemenda (10%) 

Í lok verkefnis eru kynningar á verkefnum hópanna og vinnur hver hópur jafningjamat um 

hina hópana. Kennari safnar saman umsögnunum og tekur mið af þeim við námsmatið ásamt 

því að hver hópur fær endurgjöfina til sín og getur þá skoðað hvað var vel gert og hvað mætti 

gera betur næst. 

Kostnaðaráætlun hópanna (30%) 

Kennari fer yfir hvort kostnaðaráætlanir hópanna séu vel unnar, réttir útreikningar og hvort öll 

gögn séu með eins og fyrirmæli voru um. Hér tekur kennarinn einnig tillit til þess hversu 

raunhæfar lýsingar og niðurstöður hópanna eru. Til dæmis er ekki hægt að reikna með  því að 

tveir 16 – 17 ára foreldrar geti staðið einir undir rekstrarkostnaði á stóru einbýlishúsi og keypt 

allt nýtt fyrir barnið. Hér fer fram matið á þeirri stærðfræði sem beitt var í verkefninu. 

Frammistöðumat kennara (30%) 

Kennarinn metur vinnu nemenda út frá spurningum eins og: Vann hópurinn allt verkefnið? 

Fór hann að fyrirmælum? Voru tekin öll viðtöl sem átti að taka? Hvernig skilaði hópurinn 

vinnu umhverfisfulltrúans frá sér? En heimilisfræðifulltrúans? Var unnið með  möguleika 

umhverfisverndar í uppeldi? Rökstuddi hópurinn sitt val vel?  
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Uppeldi og umhverfi – að eignast barn: verklýsing fyrir nemendur 

Verkefni sem verður unnið í 4 – 5 manna hópum. Þið fáið grunnuppslýsingar um 

fjölskyldugerð verðandi foreldra og búið til „ykkar fjölskyldu“ út frá því. Þið eigið að kynna 

ykkur kostnað á bak við það að eignast fyrsta barnið, kynna ykkur umhverfisvænt uppeldi og 

kynna ykkur muninn á uppeldi í dag og á þeim tíma sem foreldrar ykkar og ömmur/afar voru 

að eignast fyrstu börnin sín. 

 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, umhverfisfulltrúa, ritara og 

heimilisfræðifulltrúa. 

 Hópstjóri: Ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja alla 

innan hópsins. 

 Umhverfisfulltrúi: Ber ábyrgð á þeim hluta verkefnis sem snýr að umhverfisvernd. 

Hann kynnir sér, ásamt öðrum umhverfisfulltrúum, sorphirðu sveitafélagsins og koma þeir 

með sameiginlegar hugmyndir að umbótum. 

 Ritari: Ber ábyrgð á að skrá niður vinnu hópsins og gera kostnaðaráætlun 

fjölskyldunnar. 

 Heimilisfræðifulltrúi: Kynnir sér næringarþörf ungbarna og þungaðra kvenna. Hann 

býr til barnamat og reiknar út kostnað við matarinnkaup fyrir fjölskylduna samkvæmt 

viðmiðum Manneldisráðs um næringu. 

Í lok verkefnis útbúið þið kynningu á verkefninu og bjóðið foreldrum, forráðamönnum og 

jafnvel ömmu og afa að koma á sýninguna og uppá smá veitingar. 

Námsmat: 

 Sjálfsmat (30%) 

 Jafningjamat á kynningum nemenda (10%) 

 Kostnaðaráætlun hópanna (30%) 

 Frammistöðumat kennara (30%) 

 

Verkefnið verður unnið í öllum kennslustundum í stærðfræði næstu X vikurnar og verða 

lokaskil XX. nóvember.  
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Ferðaskrifstofa – innanlands 

Meginhugmynd: 

Nemendur eiga að skipuleggja ferð fyrir fjölskyldu innanlands og felur það í sér að nemendur 

kynni sér ákveðið svæði á Íslandi vel, sögu þess, náttúru og möguleika til ferðaþjónustu. 

Nemendur eiga að búa til kostnaðaráætlun fyrir ferðalagið og eiga að taka með í skipulagið 

kostnað við ýmsa hluti eins og gistingu, ferðamáta og til dæmis aðgangseyri í sundlaugar og 

söfn. Upplýsingasöfnun fer fram á veraldarvefnum og í ferðahandbókum/bæklingum. Þetta 

verkefni er sett upp sem hópverkefni en mjög auðvelt er að breyta því í einstaklingsverkefni. 

Verkefnið er þríþætt hópverkefni með 3 – 4 nemendur í hóp. Í fyrsta hluta verkefnis á hver 

hópur á að velja sér landsvæði, bæ eða borg á Íslandi og skipuleggja ferðalag þangað fyrir 

fjölskyldu sem þau skapa. Fjölskyldan getur verið allt frá tveimur manneskjum til 

stórfjölskyldu sem er að fara á ættarmót, ímyndurnaraflið ræður hér för. Gott er fyrir kennara 

að reyna að stýra því að valið á áfangastöðum verði sem fjölbreyttast og ef kennari kýs svo er 

hægt að láta nemendur draga áfangastaði í byrjun verkefnis. Ein útgáfa af því að úthluta 

stöðum til hópanna væri að nota þá staði sem koma upp í hugmyndavinnu bekkjarins (sjá 

Kveikjur hér að neðan). 

Í öðrum hluta verkefnis verður hópurinn að finna allavega einn þekktan stað úr Íslandssögunni  

á áfangastað (eða á leiðinni þangað) sem fjölskyldan á að skoða. Þetta getur verið þekktur 

staður eins og Þingvellir eða Ásbyrgi en þetta geta líka verið staðir eins og Bjarg í Miðfirði 

sem er fæðingarstaður Grettis sterka Ásmundarsonar eða Reynisstaður í Skagafirði sem var 

meðal annars höfuðból Gizurs Þorvaldssonar jarls. 

 

Nemendur eiga einnig að kynna sér áfangastað vel og skipuleggja dvölina hjá fjölskyldunni. 

Þeir þurfa að hafa eftirfarandi atriði í huga: 

 Gisting: Mun fjölskyldan gista á hóteli, á tjaldsvæði eða er jafnvel hægt að leigja hús 

eða sumarbústað þarna?  

 Er eitthvað til að skemmta börnum á svæðinu?  

 Er safn þarna á svæðinu eða í nálægum kaupstöðum – finna safn og skipuleggja 

heimsókn þangað.  



54 

 

 Er eitthvað landssvæði þarna nálægt sem getur vakið áhuga fjölskyldunnar – 

skipuleggja ferð þangað. 

Nemendur eiga einnig að finna svör við eftirfarandi spurningum? 

 Hver er aðalatvinnuvegur staðarins? 

 Hvað búa margir á staðnum? 

 Hvernig er aldursamsetning íbúa staðarins? 

 Hvernig eru menntunartækifæri ungs fólks á staðnum eða í nágrenni? 

 Hvernig er aðgengi að heilsugæslu íbúa á staðnum? 

 Hversu gömul er byggðin? 

 Hvernig hefur þróun íbúabyggðar verið á staðnum? 

Hópurinn tekur saman alla kostnaðarliði í ferðinni og útbýr kostnaðaráætlun. Hér er mikilvægt 

að taka með í reikninginn bensín ef fjölskyldan fer keyrandi en einnig er gott ef hópurinn 

skoðar möguleikann á öðrum ferðamátum. Þarna eiga nemendur einnig að gera grein fyrir því 

hvaða ferðamáta þeir völdu fyrir fjölskylduna og af hverju. 

Þriðji hluti verkefnisins er að útbúa kynningu á verkefninu. Hóparnir þurfa hér að velja á milli 

þess að útbúa kynningarmyndband (ef sú tækni er fyrir hendi í skólanum nemendum til 

afnota), kynningu fyrir nemendur með því að nýta sér tækni eins og skjámyndir eða að útbúa 

bækling, heimasíðu eða útvarpsþátt. Einnig verða allir hóparnir að útbúa auglýsingaspjald til 

að hengja upp á vegg með helstu upplýsingum og verði ferðar. 

Markmið: 

Í lok verkefnis er gert ráð fyrir að nemendur: 

 Geti sett upp kostnaðaráætlun. 

 Hafi betri þekkingu á því hvernig stærðfræðin birtist í daglegu lífi. 

 Geti reiknað út fjarlægðir og notað þær til að reikna út hluti eins og bensíneyðslu á 

vissan fjölda kílómetra. 

 Hafi öðlast næga kunnáttu til að takast á við stærðfræðileg verkefni í daglegu lífi og 

geti notað stærðfræði við ýmis störf í þjóðfélaginu. 

 Geti beitt stærðfræði við kortalestur og við mat á ferðakostnaði. 

 Geti safnað gögnum og valið heppilegasta formið til flokkunar og framsetningar á 

tölulegum gögnum. 
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(Aðalnámskrá grunnskóla: Stærðfræði, 2007) 

 Hafi góða þekkingu á upplýsingaveitum á veraldarvefnun. 

 Geti framkvæmt flókna leit á leitarvefjum veraldarvefsins. 

 Geti aflað heimilda á öðrum vettvangi en á veraldarvefnum. 

 Hafi kynnst helstu söfnum á Íslandi. 

 Hafi öðlast þekkingu á og færni í að nota upplýsingatækni til að flytja fyrirlestur. 

 Geti nýtt sér tölvustudda hönnun eins og til dæmis Publisher. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Upplýsinga- og tæknimennt, 2007) 

 Hafi bætt þekkingu sína á sögu Íslands og landsvæðum landsins. 

 Þekki til helstu atvinnuvega, búsetumynsturs og samgöngutækja á Íslandi í dag. 

 Hafi kynnt sér nokkra þætti samgangna og samgöngutækja. 

 Þekki kunna staði á Íslandi á korti og myndum. 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Samfélagsgreinar, 2007) 

 

Tímarammi: 

Þetta verkefni hentar vel fyrir þemavikur í grunnskólum en einnig væri hægt að hafa það sem 

verkefni sem fengi úthlutað ákveðnum fjölda af kennslustundum í samliggjandi vikum. 

Heildarkennslustundir ættu þó ekki að vera fleiri en 20 – 24. Ef hóparnir kjósa að skila 

verkefninu frá sér í öðru formi en kynningu getur það orsakað tímafrekan undirbúning og er 

það hvers kennara að ákveða hvort það sé vinna sem er heimiluð innan kennslustunda eða 

ekki. 

Samþætting: 

Verkefnið er sett upp sem stærðfræðiverkefni með samstarfi við samfélagsgreinar. Þetta 

verkefni er þó hannað þannig að ekki er þörf á því að kennarar beggja greina komi að því en 

ef þess er kostur að fleiri kennarar komi að því er það möguleiki. Hér fléttast saman saga, 

landafræði og samfélagsfræði sem er ansi stór hluti þessa verkefnis. Þar sem nemendur eru í 

raun mest að nýta sér þá þekkingu sem þeir hafa aflað sér undanfarin ár í samfélagsgreinum, 

mest í landafræði Íslands og sögu staða á Íslandi myndi aðkoma kennara samfélagsgreina 

bjóða upp á möguleika við að dýpka verkefnið ásamt því að hann væri góður stuðningur við 
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vinnu nemenda. Verkefnið býður einnig upp á tækifæri til þess að nemendur velti fyrir sér 

kostum þess að búa á Íslandi og kynnist einhverjum stað á landinu betur en áður. 

Aldur: 

Þetta verkefni hentar frá síðari hluta miðstigs og út unglingastigið. Það væri hægt að leggja 

það jafnt fyrir 6. – 7. bekk sem og 8. – 10. bekk.  

Lýsing og framkvæmd: 

1. Hluti: 

Til að vekja áhuga nemenda á verkefninu strax í byrjun er gott að tengja við fyrri 

reynslu nemenda. Hér er verið að vinna með landið okkar, ferðalög, sögu og 

samfélagið og því alveg tilvalið að flétta það saman inn í kveikjuna. Verkefnið er 

hópverkefni og kjörstærð á hóp eru 3 – 4 nemendur. Ef hóparnir eru stærri er auknar 

líkur á að einhver nemandi innan hópsins sé verkefnalaus og verði því óvirkur. 

 Kveikjur: 

Fátt er betra en góð og vel undirbúin kveikja. Áður en hægt er að fara af stað með 

þessa þar kennari að útvega sér stórt Íslandskort. Bæði væri hægt að setja upp á 

töfluna kort varpað úr tölvu eða einnig að verða sér úti um stórt Íslandskort sem eru 

gefin út ár hvert fyrir ferðamenn á leið til landsins. 

 Þegar kortið er komið upp spyr kennari nemendur: 

Hvað þeir haldi að sé langt til Vestfjarða? 

Hvað þeir haldi að sé langt til Austfjarða? 

Hvort sé lengra til Akureyrar eða Egilsstaða? 

Hversu lengi þurfi að keyra til að komast á Selfoss? 

En til Þingvalla? 

Hvað skyldi kosta að fara í tveggja vikna sumarfrí innanlands fyrir fjögurra 

manna fjölskyldu? 

(það má bæta/breyta þessum lista í samræmi við staðsetningu kennslunnar og 

áhuga kennara/nemenda). 

 Þegar þessu er lokið skrifar kennari svör við einni spurningu til nemenda á 

töfluna: 

Hver er uppáhaldsstaðurinn þinn á Íslandi? 
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Þetta gæti tekið smá tíma, en þessi listi er síðan notaður til grundvallar þeirri 

staðsetningu sem fjölskyldurnar eiga að ferðast til. 

 

Eftir kveikjuna er verkefnið lagt fyrir.  

Hugmyndir að hópaskiptingu: 

Þegar kemur að hópavinnu er ekki endilega best að nemendur velji sjálfir 

hópinn sinn (þetta er þó mjög mismunandi eftir bekkjum/árgöngum). Því getur 

verið gott fyrir kennarar að hafa fyrirfram ákveðna leið til að skipta í hópa. Til 

dæmis með því að draga eða að kennari velji fyrirfram í hópana. 

Mikilvægt er að útskýra fyrir nemendum að bæði námsmat og lokadagskráin verði 

útskýrð seinna svo að þeir festist ekki í vangaveltum varðandi það. 

 

 

2. Hluti: 

Hugmyndavinna hópsins: 

Hér skiptir hópurinn með sér verkum: 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, ritara og tæknimann. Í heildina á 

hópurinn samt að vinna saman að heimildaöflun, við að velja stað og kynna sér 

staðarhætti og við alla útreikninga varðandi kostnaðaráætlun ferðarinnar.  

Hér fá hóparnir fyrirmæli um að setja saman fjölskyldu fyrir verkefnið. Fjölskyldan 

má vera af hvaða stærð og gerð sem hóparnir kjósa. 

 

Hópstjóri: Hann ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja 

alla innan hópsins. Hann þarf að skipuleggja verkefnisvinnuna frá byrjun til enda. 

Hópstjóri leitar til kennara ef hann þarfnast aðstoðar við að virkja samnemendur sína 

við vinnu innan hópsins. 

Ritari: Hann ber ábyrgð á að skrá niður vinnu hópsins eftir hvern dag halda utan um 

gögn hópsins og skráningu í kostnaðaráætlun ferðarinnar. Ritari sér um að skrá niður 

heimildir og ef tækifæri gefst til að fara á bæjarbókasafnið fer hann þangað ásamt 

einum öðrum nemanda úr hópnum. 

Tæknimaður: Hann sér um tæknilegu hliðina á verkefnaskilunum. Hvort sem hópur 

velur að skila í formi skjásýningar með kynningu eða útbúa myndband þá þarf að 
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undirbúa skilin á tölvutæku formi (sjá Ferðaskrifstofa - innanlands: verklýsing fyrir 

nemendur hér að neðan). Verkefnið er þó hópverkefni og mikilvægt að allir nemendur 

innan hópsins fái tækifæri til að taka þátt í lokavinnu verkefnis og þeirri 

ákvarðanatöku sem henni fylgir. 

Þegar hlutverkaskipting innan hópsins er komin er mikilvægt fyrir nemendur að byrja 

strax á skipulagningu verkefnis.  

 Velja stað á Íslandi og skipuleggja ferð þangað. 

 Gera kostnaðaráætlun fyrir ferðalagið. 

 Kynna sér staðarhætti og aðstöðu fyrir ferðamenn þar. 

 Kynna sér sögu sveitarfélagsins/byggðarinnar á staðnum. 

(Sjá Ferðaskrifstofa – innanlands: verklýsing fyrir nemendur). 

 

3. Hluti: 

Hóparnir vinna að verkefnum sínum.  

 Hver hópur þarf að hafa aðgengi að tölvu og bókasafni (annað hvort bókasafni 

skólans en einnig er gott að hvetja hópinn til að skipta sér niður einn daginn og 

þá færu 2 nemendur úr hópnum á bæjarbókasafnið).  

 Til að fá upplýsingar um fólksfjölda byggðarlaga er heimasíða Hagstofunnar, 

www.hagstofa.is gott hjálpartæki. 

 

4. Hluti: 

Nemendur skipuleggja lokaskil verkefnis og vinna að þeim.  

 Nú þarf ritari að yfirfara alla útreikninga og gögn á bak við kostnaðaráætlun 

ferðarinnar. 

 Tæknimaður hefur nú yfirumsjón með mikið af vinnu hópsins og ber ábyrgð á 

að virkja hópinn í samstarfi við hópstjóra. Þessi vinna getur verið mjög 

skemmtileg og fjörug en enginn ákveðinn rammi er gefinn fyrir verkefnaskilin 

og fær því hugmyndaflug nemenda að stjórna ferðinni. 

 Hver hópur á að útbúa auglýsingaplakat. Útlit og upplýsingar á því eiga að 

miðast af því að kynna ferðina líkt og ferðaskrifstofa myndi gera ef hún ætlaði 

að selja í ferðina. 

 

http://www.hagstofa.is/
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Gögn: 

Fyrir utan Íslandskortið sem kennarar þurfa að útvega fyrir kennsluna eru flestar heimildir 

sem nemendur munu nýta sér annars vegar á bókasöfnum og hins vegar á veraldarvefnum. 

Ýmsar heimasíður geta aðstoðað nemendur við vinnu verkefnisins. Má þar helst nefna 

heimsíður bæjar- og sveitarfélaga sem ferðast skal til. Inni á þeim má oft finna bæði tölulegar 

upplýsingar um staðina sem og sögu og áhugaverða staði í nágrenni svæðisins. 

 Heimasíða Hagstofu Íslands: www.hagstofa.is 

 Ýmsar heimasíður sem eru gerðar fyrir ferðamenn á leið um landið eða jafnvel 

fyrir erlenda ferðamenn sem hyggja á ferð til landsins. 

 Heimasíða Safnaráðs: www.safnarad.is er með upplýsingar um söfn á Íslandi. 

Afrakstur / Lok verkefnis: 

Lokadagskrá: 

Kennarar undirbúi vettvang fyrir nemendur til að kynna afrakstur vinnu sinnar. Hér 

væri til dæmis hægt að vera með tvær kennslustundir þar sem nemendur mættu mæta 

með veitingar með sér sem venjulega tíðkast ekki í grunnskóla. Síðustu tveir tímar á 

föstudegi væru tilvaldir. Hópstjórar myndu koma saman, með kennara til að ákveða 

dagskránna og það í hvaða röð verkefnin yrðu flutt. Þannig væri hægt að ljúka þessari 

vinnu í lok þemavikunnar ef verkefnið hefði verið unnið við þannig aðstæður. 

 

Nemendur ljúki við leiðarbók sína eftir lokadagskrá og skili henni til kennara til 

yfirferðar. 

Námsmat: 

Námsmat samanstendur af: 

Sjáfsmati nemenda í lok verkefnis (20%). 

Nemendur fá í byrjun verkefnis í hendurnar leiðarbók þar sem þeir eiga að skrá niður mat á 

vinnu sinni, bæði einstaklings sem og innan hópsins. Þessa leiðarbók vinna þeir jafnt og þétt 

gegnum verkefnið og er það kennari sem segir nemendum hvenær þeir eiga að nota 

leiðarbókina (sjá Leiðarbók nemenda hér að neðan). Í hana eiga þeir að skrá þær aðferðir í 

stærðfræði og útreikninga sem þeir vinna í hvert sinn. 

http://www.hagstofa.is/
http://www.safnarad.is/
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Jafningjamati á kynningum nemenda (20%) 

Í lok verkefnis eru kynningar á verkefnum hópanna og vinnur hver hópur jafningjamat um 

hina hópana. Kennari safnar saman umsögnunum og tekur mið af þeim við námsmatið ásamt 

því að hver hópur fær endurgjöfina til sín og getur þá skoðað hvað var vel gert og hvað mætti 

gera betur næst. Hér á að gera nemendum fyrirmæli um að taka lokaútlit verkefnis með í 

einkunnargjöf og horfa þá til dæmis á það hvort skilin séu frumleg og áhugaverð á einhvern 

hátt. 

Kostnaðaráætlun hópanna (30%) 

Hér fer kennari yfir hvort kostnaðaráætlanir hópanna séu vel unnar, réttir útreikningar og 

hvort öll gögn séu með eins og fyrirmæli voru um. Hér tekur kennarinn einnig tillit til þess 

hversu raunhæfar lýsingar og niðurstöður hópanna eru.  

Frammistöðumat kennara (30%) 

Hér leggur kennarinn mat á heildarvinnu hópanna og tekur allt með í reikninginn. Hér er 

heildarútlit verkefnis metið og meðal annars gefin einkunn fyrir auglýsingaplakatið sem hver 

hópur útbjó.  
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Ferðaskrifstofa - innanlands: verklýsing fyrir nemendur 

 

Verkefni sem verður unnið í 3 – 4 manna hópum. Þið eigið að skipuleggja ferð fyrir fjölskyldu 

innanlands á Íslandi. 

Þið eigið að útbúa fjölskyldu og eigið einnig að kynna ykkur áfangastað vel. 

 Gisting: Mun fjölskyldan gista á hóteli, á tjaldsvæði eða er jafnvel hægt að leigja hús 

eða sumarbústað þarna?  

 Er eitthvað til að skemmta börnum á svæðinu?  

 Er safn þarna á svæðinu eða í nálægum kaupstöðum – finna safn og skipuleggja 

heimsókn þangað.  

 Er eitthvað landssvæði þarna nálægt sem getur vakið áhuga fjölskyldunnar – 

skipuleggja ferð þangað. 

Nemendur eiga einnig að finna svör við eftirfarandi spurningum? 

 Hver er aðalatvinnuvegur staðarins? 

 Hvað búa margir á staðnum? 

 Hvernig er aldursamsetning íbúa staðarins? 

 Hvernig eru menntunartækifæri ungs fólks á staðnum eða í nágrenni? 

 Hvernig er aðgengi að heilsugæslu íbúa á staðnum? 

 Hversu gömul er byggðin? 

 Hvernig hefur þróun íbúabyggðar verið á staðnum? 

 

Hver hópur þarf að byrja á að velja hópstjóra, ritara og tæknimann. 

Hópstjóri: Hann ber ábyrgð á framvindu verkefnis, úthlutun verkefna og því að virkja 

alla innan hópsins. Hann þarf að skipuleggja verkefnisvinnuna frá byrjun til enda. 

Hópstjóri leitar til kennara ef hann þarfnast aðstoðar við að virkja samnemendur sína 

við vinnu innan hópsins. 

Ritari: Hann ber ábyrgð á að skrá niður vinnu hópsins eftir hvern dag halda utan um 

gögn hópsins og skráningu í kostnaðaráætlun ferðarinnar. 

Tæknimaður: Hann sér um tæknilegu hliðina á verkefnaskilunum.  
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Í lok verkefnis verður kynningartími, 2 kennslustundir sem við ætlum að skemmta okkur vel, 

kynna verkefnin og breyta aðeins út af vananum. Hver nemandi má taka mér sér XXXXXX að 

drekka og XXXXX að maula. 

Námsmat: 

 Sjálfsmat (20%) 

 Vinnubók ritara (20%) 

 Teikning teiknara (30%) 

 Frammistöðumat kennara (30%) 

 

Verkefnið verður unnið í öllum XXXXXX og verða lokaskil XXXXX.  
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Allir saman nú!  

Leiðarbók nemenda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Þemaverkefni fyrir stærðfræðikennslu 

á unglingastigi grunnskóla 
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Nafn: ________________________________ 

 

Bekkur: ______________________________ 

 

 

 

Heiti verkefnis: 

 

_______________________________________________ 

 

 

 

 

 

Hópur nr: ______ 

Hópfélagar:   

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 

______________________________________ 
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Hvað er búið að gera í dag? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Hvað er skemmtilegast? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Hvað er ekki jafn skemmtilegt? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Hvað reiknaði ég út í dag? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Hvernig stend ég mig?  Mjög vel Vel Sæmilega  Illa 
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Hópurinn: 

Hvernig finnst þér hópurinn vera að vinna saman? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Sestu niður með hópfélaga þínum og spyrðu hann að: 

Einn nýr hlutur sem hann hefur lært: ___________________________________ 

Eitthvað sem honum fannst auðvelt: ___________________________________ 

Eitthvað sem honum fannst erfitt: _____________________________________ 

Eitthvað sem honum langar að læra meira um: 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

Hver var hópfélaginn: _________________________ 
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Hvað fær dagurinn í dag mörg bros?            

Ertu ánægður með hvernig hópurinn er að vinna verkefnið? 

________________________________________________________________ 

 

Fá þínar hugmyndar að njóta sín innan hópsins? 

________________________________________________________________ 

 

Hvernig finnst þér að vinna með öðrum? 

________________________________________________________________ 

 

Hvað hefurðu lært nýtt í stærðfræði? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
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 Alltaf Oftast Stundum Sjaldan Ekki viss 

Ég skemmti mér 

vel 

     

Ég lagði mig fram 

við vinnuna 

     

Ég reyndi að taka 

tillit til annarra 

     

Mér finnst gott að 

vinna í hóp 

     

Ég gerði mitt 

besta 

     

Allir í hópnum 

unnu jafn vel 

     

Ég kláraði 

verkefnin mín 

     

Ég gekk vel um      

Ég var 

atvinnulaus 

     

Ég er stolt(ur) af 

verkefninu 

     

Ég hef stjórn á 

skapi mínu 

     

Ég vinn vel ein(n)      

Ég vinn vel í hóp      
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Lýsingar á verkefnum fyrir foreldra: 

Innanhúsarkitektinn – Hlutföll: 

Á komandi viku/vikum munu nemendur X. bekk vinna við verklegt 

stærðfræðiverkefni. Í þessu verkefni eiga nemendur meðal annars að reikna út 

hlutföll á húsgögnum og innréttingum til að setja í líkan sem þeir munu smíða. 

Rannsóknarvinna mun bæði fara fram innan veggja skólans sem og utan hans. 

Nemendur eiga einnig að kynna sér kostnað við að innrétta herbergið í líkaninu 

og setja fram kostnaðaráætlun. Verkefninu mun ljúka með sýningu á afrakstri 

nemenda á sal skólans þann XX. nóvember... 

Uppeldi og umhverfi – að eignast barn: 

Næstu viku/vikur munu nemendur X. bekk vinna við heimildaröflun og 

rannsókarvinnu í tengslum við barnauppeldi. Þetta er hópverkefni þar sem 

nemendur eiga meðal annars að taka viðtal við foreldra/forráðamenn, afa og 

ömmur til að kynnast og mynda sér skoðun um muninn á uppeldi í dag og áður 

fyrr. Nemendur munu kynna sér næringarfræði út frá næringarþörfum ungbarna 

og þungaðra kvenna ásamt því að kanna rekstrarkostnað heimilis. Einnig munu 

nemendur kynna sér umhverfisstefnu sveitarfélagsins og kynna hugmyndir sínar 

að umbótum á henni og sorphirðufyrirkomulagi bæjarins. 
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Ferðaskrifstofa – innanlands: 

Nú er komið að þemaviku vetrarins. Nemendur í X. bekk munu vinna 

hópverkefni meðan á henni stendur. Þeir kynna sér Ísland frá sjónarhorni 

ferðamanna og eiga að útbúa nákvæma kostnaðaráætlun á ferðalagi fjölskyldu 

um landið. Hver hópur kynnir sér einn stað á landinu, söguna á bak við hann og 

staðhætti. Hóparnir vinna verkefni og kynningu út frá sinni vinnu. 

 


