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Kynnumst nánar
Þátttakendur sitja í hring. Hver og einn á að hugsa um eitt atriði sem hann heldur einstakt 
við sig, t.d. afmælisdag eða augnlit. Einn byrjar og segir frá því af hverju hann er einstakur. 
Ef það sem hann nefnir á við fleiri, standa þeir upp og setjast á hann. Sá sem byrjaði verður 
nú að láta sér detta í hug eitthvað annað atriði sem er sérstakt við hann í von um að það 
eigi ekki við hina. Takist honum það losnar hann við þá sem settust á hann og sá næsti fær 
að reyna.
Þetta er kjörinn kynningarleikur þar sem þátttakendur fræðast hver um annan og kynnast 
oft óvæntum hliðum hinna.
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Hvað? Hvernig? Hvers vegna?
Nærumhverfi • Nýta nærumhverfi skólans í kennslu. 

Náttúru, byggingar og menningu.
• Samfélagið verður að skólastofu.
• Stutt að fara.
• Dregur úr óþarfa útblæstri 

samgöngutækja.
• Hollt fyrir heilsuna.

Samþætting • Samþætting við aðrar námsgreinar.
• Samvinna.

• Hjálpar til við að dýpka skilning nemenda.
• Námsupplifun verður sterkari.
• Auðveldara að takast á við stærri 

verkefni.

Geta til aðgerða Nemendur fái að takast á við 
raunveruleg verkefni sem hafa á 
einhvern hátt áhrif út í samfélagið.

• Gott tækifæri til að hrinda breytingum í fram-
kvæmd.

• Dýpkar víðtækari skilning.
• Nemendi nemandi fær tilfinningu fyrir því að 

hegðun hans hafi áhrif.

Fjölbreytt 
sjónarhorn

Nemendur hvattir til að skoða 
námsefnið frá ólíkum sjónarhornum.

• Nemendur læra að taka upplýstar ákvarðanir.
• Breikkar sjóndeildarhring nemenda.
• Nemendur sjá að stundum er ekki aðeins ein 

lausn.
• Hvetur nemendur til að setja sig í spor annarra.

Tengingar við 
samfélagið

Nemendur fái tækifæri til að takast 
á við og kanna raunveruleg verkefni 
með tengingum við nærsamfélagið.

• Ábyrgð nemenda eykst.
• Nemendur ná að spegla sig við  

samfélagið.
• Eykur trú nemanda á getu sinni.

Könnun/
rannsókn

Nemendur fái að uppgötva sjálfir. 
Kennari spyr gagnrýnna spurninga:
• Hvað?
• Hvernig?
• Hvers vegna?

• Nemandi fær dýpri skilning á  
námsefninu.

Kennarar og 
nemendur 
deila ábyrgð

• Kennari er leiðbeinandi og matar  
nemendur ekki eingöngu af  
upplýsingum og utanbókarlærdóm.

• Nemendur og kennarar vinna sa-
man að því að finna lausn.

• Nemendur fá tækifæri til að tjá skoðanir sínar 
og móta námið.





































Verkefni 9-10 7-8 5-6 0-4

Verkefni einstaklega vel 
leyst. Nemandi sýnir 
framúrskarandi tök á 
viðfangsefninu.
Úrlausnir einkennast af 
einstaklega 
sjálfstæðri og skapandi 
hugsun. Framsetning 
og frágangur til 
fyrirmyndar.

Verkefni vel leyst. Mjög 
góð tök á öllum þáttum. 
Efnistök almennt mjög 
góð. 
Úrlausnir einkennast af 
sjálfstæðri og skapandi 
hugsun.
Frágangur góður.

Verkefnið nokkuð vel 
leyst, tækni í lagi. 
Viðunandi verk en 
nokkrir þættir gallaðir. 
Sjálfstæð úrvinnsla í 
lágmarki. Frágangur 
viðunandi.

Nemandi 
framkvæmir ekki það 
verkefni sem fyrir hann 
er lagt og stenst því 
ekki 
lágmarkskröfur.

Skissubók
30%

Ástundun
30%

Lokaskil
40%








