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Til kennara 
   
Kennsluhugmyndir þessar eru lokaverkefni í grunnskólakennaranámi mínu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands.  

Við myndun og val verkefnanna byggði ég á hugmyndum hugsmíðahyggju 

og fjölgreindakenningar en þær færa góð rök fyrir mikilvægi fjölbreytileika í 

námi og mati með því að engir tveir einstaklingu séu eins og læri því á ólíkan 

hátt. Samkvæmt þeim hugmyndum eru nemendur hvattir til sjálfstæðrar 

hugsunar og að þeir kynni sér mögulegar leiðir að námsefninu. Námsbækurnar 

ættu því að vera nýttar sem hjálpargögn en ekki sem markmið.   

Verkefnin ættu að vera þannig gerð að þau víkki reynslusvið nemenda 

ásamt því að auka skilning á efninu. Lagt er til að gefa nemendunum raunhæf, 

hagnýt verkefni sem eru í takt við veruleikann, sem þeir síðan leysa í sameiningu 

og með aðstoð kennarans. Þess háttar verkefni ýta undir gagnkvæm samskipti, 

sameiginlegan skilning og persónulegan þroska. Í anda Vygotsky og áherslu hans 

á tungumálið ætti kennsluefni að fá nemandann til að endurvinna það sem hann 

heyrir og lærir í skólastofunni og túlka það með eigin orðum. Helst eigi að virkja 

nemendur í líflegar umræður þar sem fara fram fjörug hugmynda- og 

upplýsingaskipti (Ormrod, 2000:46-49). 

Varað er við því að hafa námsefni og kennslustundirnar of skipulagðar, til 

að hægt sé að grípa tækifærin og bregða út fyrir efnið þegar svo ber undir. 

Með þær hugmyndir að leiðarljósi vonast ég til þess að kennarar  nýti þennan 

hugmyndabanka sem kveikju að verkefnum en velji eða hafni því sem á við 

nemendahóp þeirra hverju sinni og aðlagi einnig verkefnin að honum. 

Verkefnunum er hér skipt niður í kafla sem nefndir eru eftir 

viðfangsefnum þjóðfélagsfræðinnar eins og þau koma fram í 

samfélagsgreinakafla Aðalnámsskrár grunnskóla (2007). Kaflarnir eru; 

Sjálfsmyndin, Réttindi og skyldur, Borgaravitund og lýðræði, Samastaður í 

heiminum og sá síðasti Efst á baugi. Viðfangsefnin eru flokkuð svo vegna 

skyldeika þáttanna sem undir þeim heyra (bls. 23-24). Í hverjum kafla má einnig 

finna lítinn kassa með einni „hvað ef?“- spurningu sem tengist efni kaflans. „Hvað 
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ef“- spurningar eru líklegar til að verða kveikja að frjóum umræðum þar sem þær 

vekja nemendur til umhugsunar. Þess háttar spurningar segir Ingvar 

Sigurgeirsson (1998) í bók sinni Listin að spyrja „krefjist rökhugsunar; þess að 

nemendur velti málum fyrir sér, beri saman mismunandi atriði eða leiðir, eða 

vegi og meti ólík rök og sjónarmið“ (bls. 14). Þessar spurningar má einnig nota 

sem kveikju að stuttu ritunarverkefni. 

 Við val kennsluaðferðanna sem ég notaði studdist ég við bók Ingvars 

Sigurgeirssonar (1999) Litróf kennsluaðferðanna, nema annað sé tekið fram. Sé 

vísað í kennslubók er átt við bók Garðars Gíslasonar Þjóðfélagsfræði (2009).  

Verkefnunum verður ekki raðað sérstaklega niður eftir vikum, köflum eða 

kennslustundum enda telur höfundur slíkar skorður ekki hæfa hugmyndum 

hugsmíðahyggjunnar. Þannig er þetta frekar hugsað sem hugmyndabanki fyrir 

kennara og kennaranema sem leitast við að bjóða upp á fjölbreyttar og virkar 

kennslustundir í þjóðfélagsfræði. Möguleikarnir á virkjun hugmynda og eflingu 

rökhugsunar nemenda eru endalausir þegar kemur að þjóðfélagsfræðinni og er 

það einlæg von mín að þessi hugmyndabanki eigi eftir að halda áfram að vaxa í 

höndum þeirra sem kjósa að nýta sér hann.  
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Sjálfsmyndin 
 

 

 

 

„ Sjálfsmyndin varðar upplag, væntingar, uppeldi og aðstæður,  

þar á meðal heimabyggð og þjóðerni.  

 Rétt er að gæta þess að kennsla gangi ekki of nærri  

nemendum og einkalífi þeirra.“ 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:23) 
 

 

Hvað ef þú værir beðin um að 
lýsa sjálfri/sjálfum þér fyrir 
einhverju sem þú værir 
nýbúin/n að kynnast? Hvaða 
þrjú orð myndirðu nota? Af 
hverju valdirðu þessi orð? 
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1. hugmynd - Við erum svo lík, en samt svo ólík! 

 

Við upphaf umfjöllunar um sjálfsmyndina og að fólk sé líkt en samt ólíkt,  er tilvalið 

að nota tvo skemmtilega leiki sem kveikju. Heita þeir Ég er frábær eins og ég er og 

Líkar þér við nágranna þína? 

 

 
 
 

 

 

 

 

Ég er frábær eins og ég er* 

Stólum er raðað í hring og er einn stóll fyrir hvern og einn í bekknum og einnig fyrir 

kennarann. Þegar allir eru sestir á hver og einn að hugsa um eitt atriði sem er 

einstaktvið sig. Sá fyrsti byrjar á því að segja:  

„Ég heiti... og ég frábær eins og ég er af því að ...“ 

og er þá búinn að varpa fram því sem hann telur einstakt við sig. En ef þetta atriði sem 

hann nefndi var ekki einungis einstakt við hann heldur átti einni við fleiri þá eiga þeir 

að standa upp og setjast á hann. Verður þá sá hinn sami að finna eitthvað nýtt atriði til 

að nefna í von um að það eigi ekki við aðra. Takist honum það er komin röðin að 

þeim sem er honum að vinstri hönd að spreyta sig.  

 

Kennarar eru hvattir til að leggja áherslu á það að allir geti fundið eitthvað einstakt 

við sig. Höfundur hefur farið í þennan leik með eineggja tvíburum og þeir gátu það. 

Ef þeir geta það þá geta það allir! 

 

 

 

 

 

                                                        
* Þennan leik má finna á Leikjavefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2007) 

Markmið 
Að nemendur: 

- geri sér grein fyrir sérstöðu sinni 
jafnt því sem þau eiga sameiginlegt 
með samnemendum sínum og 
jafnvel kennara!  

- kynnast hverju öðru örlítið betur 

 

Kennsluaðferðir 
Kveikja (Ingvar Sigurgeirsson, 
1999:19). 
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Líkar þér við nágranna þína?∗∗∗∗ 

Í þessum leik er áhersla lögð á það sem við eigum sameiginlegt.  

Stólum er raðað í hring og er sæti fyrir alla nema einn. Sá sem ekki fær sæti byrjar í 

miðju hringsins sem spyrill. Markmið spyrilsins er að finna sér sæti og allra hinna að 

lenda ekki í hlutverki spyrilsins.  

Spyrillinn hefur leikinn með því að snúa sér að einhverjum í hringnum og 

segja: „Líkar þér við nágranna þína?“ og á þá við þá sem sitja báðum megin við þann 

sem er spurður. Sá verður þá að svara játandi eða neitandi. Svari hann játandi eiga 

nágrannarnir að skipta um sæti og spyrillinn að reyna að ná öðru hvoru sætinu. Svari 

hann hinsvegar neitandi segir spyrillinn: „Hvern líkar þér þá við?“ og segir þá sá sem 

er spurður „Mér líkar við alla sem...“ og bætir við því sem honum dettur í hug. Til 

dæmis er hægt að bæta við „borða pizzu“, „eru í grænum sokkum“, „æfa handbolta“ 

eða hvað svo sem kemur í hugann. Setningin sem hann varpar fram getur átt við örfáa, 

marga og jafnvel alla þátttakendur.  

Þeir þátttakendur sem telja setninguna eiga við sig eiga þá að standa upp og finna sér 

nýtt sæti. Einu vandkvæðin eru þau að ekki má setjast í sama sætið né það sem er 

næst á vinstri og hægri hönd. Þar sem sætin eru ekki nógu mörg fyrir alla endar alltaf 

einn án sætis og er hann þá kominn í hlutverk spyrilsins.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                        
∗ Þennan leik lærði höfundur í fararstjóraþjálfun CISV, sem eru alþjóðlegar sumarbúðir barna. 
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2. hugmynd – Ég og hinir, á facebook 
 

 

 

 

 

 

Lýsing á verkefninu 

Nemendur eru beðnir um að ímynda sér vinalistann sinn á samskiptasíðunni Facebook 

(hér eftir skammstafað Fb). Ef svo vill til að nemandi er ekki með síðu þar getur hann 

hæglega ímyndað sér hverjum hann myndi bæta á vinalistann ef svo væri.  

 

Með vinalistann í huga eiga nemendur að: 

- raða Fb-vinum sínum í frumhópa og fjarhópa (bls.31). 

- skoða lýsingu á hópum sem raðast utan um hvern annan (bls. 31-32) og í 

framhaldi af því teikna þeir upp hringi fyrir hvern þann hóp sem þeir geta 

flokkað fb-vinina í. Gott er að nota efri myndina á blaðsíðu 32 til viðmiðunar 

en sjálfsagt er að bæta hópaheitum við. 

- skoða lýsingu á hópum sem skarast (bls. 32) og í framhaldi af því teikna þeir 

upp samskonar mynd og neðri myndin á blaðsíðu 32. Hér er einnig sjálfsagt að 

bæta við hópum sé talin þörf á því. 

 

Í framhaldi af þessu er hægt að koma af stað umræðum um ýmislegt sem viðkemur 

facebook og námsefni kaflans Sjálfsmyndin,  með spurningum eins og: 

 
 

 
 
 

Markmið 

- Að nemendur noti eitthvað 
sem þeir þekkja vel til að 
skilja nýtt námsefni.  

-  

Kennsluaðferðir 
Skrifleg æfing (bls. 72) 
Spurnaraðferð (bls. 94) 

 

 
• Samþykkir þú allar vinabeiðnir sem þér eru sendar? 
 
• Gilda aðrar reglur um vinaval þitt í netheimi og í raunheimi? Ef svo er, hvers 

vegna og hvaða reglur eru það?  
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3. hugmynd - Frumlegt veggspjald  
 

 
 

Lýsing á verkefninu 
Kennslunni er þannig háttað að veggspjald er kynnt fyrir 
nemendum sem kveikja. Hver þáttur er útskýrður fyrir 
nemendum og þeim svo sagt að verkefni þeirra sé að 
útbúa frumlegt veggspjald um sjálfa sig. Áhersla er lögð á 
frumleika og að nemendur útbúi veggspjald sem lýsir 
þeim sem einstaklingum. 

Nemendum er kennt að útbúa ólíkar gerðir 
veggspjalda og sýndar mismunandi tegundir veggspjalda 
til að ýta undir fjölbreytileika við skil. Með frumlegu 
veggspjaldi er átt við að nemendur stígi út fyrir 
hefðbundinn ramma veggspjaldagerðar. Ætlast er til 
meiri hugmyndavinnu og að nemendur geti til dæmis 
ráðið stærð og lögun veggspjaldsins.  
Gott er að sýna nemendum til dæmis barnabækurnar 
Sjóræningjafræði (Steer, 2007) og Drekafræði: Drekabókin mikla (Drake, 2006) 
sem innblástur fyrir hugmyndavinnuna, en þær luma á mjög skemmtilegum og 
frumlegum hugmyndum fyrir veggspjaldagerð. 
 
Nemendur eiga að 

- lýsa persónulegum sérkennum sínum og hópsérkennum 
- lýsa persónuleika sínum 
- nefna fyrirmyndir sínar 
- segja frá fjölskyldu sinni 
- segja hvar þeir ólust upp 
- mynda sér skoðun á því hvort að fjölskylduhagir og hvar þeir ólust upp 

hafi haft áhrif á þá sem einstaklinga og þá hvernig.  
- skoða og greina hvort að lýsing á eiginleikum barna eftir systkinaröð 

(Garðar Gíslason 2009:14) eigi við um þá, eða hvort lýsing á öðru barni 
eigi betur við.  

- Tengja uppbyggingu veggspjaldsins við hugtök kaflans 
Námsmat:  
Nemendur kynna veggspjöldin sín fyrir bekknum. Mælt er með því að kennari 
meti hversu mikil vinna hefur verið lögð í framsetningu veggspjaldsins og 
hvernig nemandi kemur inn á hugtök kaflans. Einnig er lagt til að leyfa 
nemandanum að leggja sjálfur mat á vinnu sína (sjá dæmi um sjálfsmat í 
viðauka). 

D

Dæmi um frumlegt veggspjald 

Markmið 
Að nemendur: 

• Taki saman helstu atriði kaflans 
Sjálfsmyndin 

• Átti sig á því hvernig hugtök kaflans eiga 
við þá persónulega. 

• Læri nýjar leiðir til  veggspjaldagerðar. 

 

Kennsluaðferðir 
Kveikja (bls.19),  
Myndsköpun – myndræn tjáning 
(bls. 106) 
Skrifleg tjáning – ritun (bls. 107) 
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Réttindi og skyldur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Lög og reglur setja aldursmörk sem gilda um fjárforræði,  
útivist, skólagöngu,vinnu og fleiri þætti réttinda og skyldna.  

Nærtækt er að unglingar kynni sér reglusamfélagið sem þeir búa í 
 og ræði gildi þess og grundvöll.“  

(Aðalnámsskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvað ef unglingur myndi fremja glæp? 
Myndi réttlætinu vera fullnægt ef að hann 
væri dæmdur eins og fullorðin manneskja 
sem fremdi sama glæp?  
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1. hugmynd - Könnun á hugmyndum um kynbundna verkaskiptingu. 
 
Verkefnið tekur á námsefni á fyrstu blaðsíðum undirkaflans Að vera unglingur í 
kennslubókinni. ∗ 

 
 
 
 
 

 
 
 

Lýsing á verkefninu: 
Nemendur sjá um gerð og úrvinnslu könnunarinnar frá upphafi til enda, með aðstoð 
kennarans. (Sjá mögulega uppsetningu í viðhengi 1) 
Nemendur: 
• Ákveða fyrir hverja könnunin er lögð: 

Þeir geta til dæmis lagt hana fyrir allt unglingastig skólans, tvo á hverju stigi 
skólans eða jafnvel foreldra sína líka. Allt eftir því hvaða samanburð þeir vilja 
gera á viðhorfum.  

• Semja spurningar 
Nemendur ákveða í sameiningu hvað skuli spurt um. Ef spurt er til dæmis um 
aldur, kyn og/eða búsetu er hægt að bera saman hugmyndir um kynbundna 
verkskiptingu miðað við það.  Einnig verður að ákveða hvaða verk það eru sem 
þau vilja fá viðhorf þátttakenda til. 

• Setja upp spurningalista 
Mögulegt er að nota Excel en einnig eru til eru ýmis forrit sem sérstaklega eru 
gerð til að auðvelda bæði uppsetningu og úrvinnslu á spurningakönnunum. Má til 
dæmis nefna forritið Spurnir sem til er í mörgum skólum en fæst einnig í öllum 
helstu ritfangaverslunum.  

• Vinna úr niðurstöðum: 
Nemendur túlka niðurstöður og draga ályktanir af þeim. Einnig setja þeir þær 
fram með töflum og gröfum og kynna fyrir kennara (og jafnvel einnig 
þátttakendum könnunarinnar) 

 
Verkefni sem þetta gefur ótal möguleika fyrir umræðu sem vekur nemendur til 
umhugsunar um efnið. Gott er að fara yfir það hvort að þeir haldi að framsetning á 
spurningunum þeirra gætu hafa haft áhrif á niðurstöðurnar, hvort þeir telji að svörin 
séu áreiðanleg og niðurstöður hafi alhæfingargildi .  
 
Einnig væri hægt að skipta nemendum upp í 3-4 hópa og tekur hver hópur fyrir eitt 
viðfangsefni og síðan yrði unnin ein könnun úr þeim öllum.  
Þá má t.d bæta við athugun á viðhorfi til stjórnmála eða áhuga á þeim eða 
hugmyndum um kynbundin störf. Væri þá hægt að skipta út heimilisstörfum fyrir 
starfsstéttir eins og t.d kennari, læknir, smiður, leikskólakennari, ráðherra o.s.fv.

                                                        
∗ þetta verkefni er byggt á könnun sem nemendur í Þjóðfélagsfræði í Norðlingaskóla lögðu fyrir samnemendur 
sína, með aðstoð Björns Gunnlaugssonar, samfélagsgreinakennara þeirra.  

 

Markmið 
Að nemendur: 

- Læri rétt vinnubrögð við gerð, 
framkvæmd og úrvinnslu 
spurningakannana.  

- Hugleiði jafnræði og jafnrétti. 

 

Kennsluaðferð  
Spurningalistakannanir (bls. 129) 
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2. hugmynd – Unglingar nú og þá 
 

 

 

 

 

 

Lýsing á verkefninu: 

Kennarinn hefur samið dagbókarfærslu um líf unglings á árum áður (til dæmis þegar 

foreldrar barnanna voru á unglingsaldri eða kennarinn sjálfur) og notar það sem 

kveikju þegar verkefnið er kynnt.  

Verkefni nemenda felst í því að taka viðtal við einhvern úr fjölskyldu sinni sem er af 

’68-kynslóðinni og spyrji hann út í líf hans og jafnaldra hans þegar sá hinn sami var 

unglingur.  

Nemendur vinna úr viðtalinu og: 

• bera saman líf sitt og fjölskyldumeðlimsins  

• meti hvað er breytt og hvað ekki. 

• segja frá því hvort eitthvað hafi komið þeim á óvart og þá hvað. 

 

 Niðurstöður viðtalanna eru síðan kynnt í tíma. 

 

Mikilvægt er: 

- að nemendur undirbúi viðtölin vel 

- skrái hjá sér spurningar og minnisatriði 

- að nemendur fái nokkuð frjálsar hendur með það hvernig þeir kynna verkefni 

sín. 

  

 

 

 

 

Markmið 
- Að nemendur beri saman 

unglingsárin á mismunandi 
tímum með áherslu á tímabilið 
1940-1960. 

 

Kennsluaðferð 
Kveikja (bls. 19) 
Heimildarmenn - viðtöl (bls. 130)  
Skrifleg tjáning – ritun (107) 
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3. hugmynd - Loftbelgjaréttindi  
 
 

 

 

 

 
 
 

Lýsing á verkefninu: 

Nemendur eru  staddir í loftbelg. 

Meðferðis hafa þeir tíu réttindi. 

Skyndilega byrjar belgurinn að missa 

hæð og það eina sem þeir geta gert til 

að haldast á lofti er að henda einum og 

einum réttindum fyrir borð.  

Nemendur: 

• Byrja á því að ákveða röð þeirra 

réttinda sem þau kjósa að henda 

fyrir borð, hver fyrir sig.  1 fyrir það 

sem þeir losa sig fyrst, 2 fyrir það 

sem fer næst o.s.frv. 

• Fara í þriggja manna hópa og ræða 

val sitt. Koma þau sér síðan saman 

um einn lista.  

• Bekkurinn fjallar um listana í heild 

og sameinast um einn lokalista. Til þess þurfa þau að færa rök fyrir máli sínu.  

 

Þetta verkefni er góð tenging við kaflann hér á eftir því vegna þess að í 

framhaldi þess myndast oft áhugaverðar umræður um kosningarétt. Á þessum 

aldri eru þau ekki komin með kosningarétt og átta sig því oft ekki á mikilvægi 

þeirra réttinda. Þau henda því þeim réttindum gjarnan snemma fyrir borð.   

Markmið:  

- Að nemendur hugleiði 

mikilvægi ýmissa réttinda 

 

Kennsluaðferð 

Einn, fleiri, allir... (bls. 139) 

 



 16 

4. hugmynd - Tengsl réttinda og skyldna* 
 

 
 

 
Lýsing á verkefninu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
* Tekið af vef UNICEF Allir eiga rétt (Susan Fountain, 2007) 

Markmið 
Að nemendur átti sig á tengslum 
réttinda og skyldna. 
 

1. skref 
Nemendur mynda fjögurra manna 
hópa. Hver hópur klippir niður 
nokkra bréfmiða í tveimur 
mismunandi litum. Nemendur 
skrifa niður öll þau réttindi sem 
þeir telja sig hafa, ein réttindi á 
hvern miða. Allir miðarnir sem 
réttindin eru skrifuð á eiga að vera í 
sama lit.  

2. skref 
Kennarinn útskýrir nú að hverjum rétti 
fylgi ákveðin skylda: 
Fullorðið fólk sem hefur rétt til þess að 
kjósa hefur þá skyldu að nýta atkvæði 
sitt til þess að tjá skoðun sína. 
Fólk sem hefur ökuréttindi ber einnig 
þá skyldu að aka varlega og fara eftir 
umferðarreglum. 
Nemendur sem telja sig eiga rétt á því 
að á þá sé hlustað, hafa jafnframt þá 
skyldu að hlusta á fullorðið fólk og 
aðra nemendur. 
Þegar nemendur hafa náð tökum á 
hugmyndinni um ábyrgðina sem 
tengist réttindunum skrifa þeir niður 
eina skyldu sem samsvarar hverjum 
rétti sem þeir hugsuðu upp í 1. skrefi. 
Allir miðarnir sem skyldurnar eru 
skrifaðar á eiga að vera í sama lit.  
 

3. skref 
Hver fjögurra manna hópur 
blandar nú saman réttinda- og 
skyldumiðunum og skiptir því 
næst við annan hóp á öllum 
miðunum. Nemendur í hverjum 
hóp vinna síðan saman við að 
finna þá skyldu sem samsvarar 
hverjum rétti. Þegar þeir hafa 
lokið við að raða saman 
skyldunum og réttindunum 
biðja þeir hinn hópinn að fara 
yfir verkið og athuga hvort rétt 
hafi verið farið að.  
 

4. skref 
Bekkurinn ræðir um verkefnið: 
Skrifaði einhver hópur niður réttindi 
sem ykkur hafði ekki dottið í hug? 
Var auðvelt eða erfitt að finna út hvaða 
ábyrgð og skyldur fylgja mismunandi 
réttindum? 
Hvort haldið þið að flestar þær reglur 
sem gilda í skólanum, heima hjá ykkur 
eða í samfélaginu séu til þess að vernda 
réttindi nemenda eða til að tryggja það 
að nemendur geri skyldur sínar (eða er 
jafnvægi milli þessa tveggja atriða)? 
 Verkefninu fylgt eftir 

1. Nemendur ræða réttindin sem þeir fullorðnu hafa í samfélaginu og hvaða 
skyldur fylgja þeim réttindum.  
2. Bekkurinn rannsakar Barnasáttmálann og finnur þær skyldur sem tengjast 
hverri grein Sáttmálans. 
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Borgaravitund og 
lýðræði 
 

 

 

 

„Kennsla í borgaravitund hefur það meginmarkmið að auka færni ungs fólks til að vera virkir 

þátttakendur í lýðræðislegu samfélagi í samræmi við réttindi sín, skyldur og ábyrgð. Ýmis 

nærtæk mál og almenn samfélagsumræða getur opnað sýn á stjórnkerfið, réttindi, s.s. 

kosningarétt, skyldur og ábyrgð einstaklingsins í lýðræðissamfélagi.“ 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:23) 
 
 
 

Hvað ef þú værir þingmaður? 
Hvaða málefni myndir þú vilja 
koma til umræðu? Af hverju? 
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1. hugmynd - Hvað er lýðræði? * 
 
 

 

 
 
 
 

 
Lýsing á verkefninu 
Þetta verkefni er hópverkefni þar sem nemendur safna saman upplýsingum, 
greina þær og kynna. 
 
Réttindi sem tengjast verkefninu 
Jöfn virðing og réttur. 
 

• Nemendum er skipt í hópa (3–4) 
• Heimaverkefni hvers hóps er að taka viðtal við einhvern um hvað lýðræði 

sé í þeirra augum (t.d. foreldra, kennara, vini, stjórnmálamenn, 
fjölmiðlamenn, fólk úr atvinnulífinu o.s.frv.). Æskilegt er að kennari reyni 
að koma því þannig fyrir að nokkur breidd verði í vali á viðmælendum. 

• Nemendur afla sér frekari upplýsinga og gagna um lýðræði t.d. í efninu í 
þessu námsefni, á heimasíðu Alþingis og öðru ítarefni.. 

•  Nemendur útbúa veggspjöld með niðurstöðum sínum eða kynningar í 
tölvu og skjávarpa. 

• Nemendur kynna niðurstöður sínar. 
• Kennari stýrir umræðum um skilgreiningar á lýðræði, bæði út frá þeim 

skilgreiningum sem er að finna í þessu efni og þeim sem nemendur 
kynntu. Hvað var líkt og hvað ólíkt? 
 

Að lokum ræða kennarar og nemendur um niðurstöðurnar. 
Hvað kom nemendum mest á óvart?  
Voru skilgreiningarnar ólíkar? Af hverju?  
 

 

                                                        
* Verkefni tekið af heimasíðunni Borgaravitund og lýðræði (2005) 

Markmið 
Að nemendur:  

- velti fyrir sér hugtakinu lýðræði og 
að til eru mismunandi 
skilgreiningar á því. 

- geti greint mismunandi 
hugmyndir og skilgreiningar á 
lýðræði. 

 

Kennsluaðferðir 
Virkt nám, þátttökunám, 
gagnrýnin greining, samvinnunám. 
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2. hugmynd – Frá frumvarpi til laga.* 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Verkefni þetta felst í því að skoða ferli lagasetningar á Alþingi tveir og tveir 
saman.  
 
Nemendur: 

• velji eitt lagafrumvarp af þingskjalaskrá Alþingis. 
• Skrá niður hjá sér nafn og númer frumvarpsins, flutningsmann þess, hvað 

þeir halda að frumvarpið snúist um og hvað þeir geta gert til að rannsaka 
það nánar.  
 

Til að finna lagafrumvarp fara nemendur þessa leið: 
• Opna vef Alþingis á Netinu. 
• Smella á orðið Þingmál efst á síðunni fyrir miðju. Þá kemur upp síða með 

heitið Þingmál. 
• Smella þar á Þingmál á skjölum (A-mál) vinstra megin á síðunni og þar 

birtist listi yfir öll þau lagafrumvörp sem eru til meðferðar í þinginu. 
Nemendur geta skoðað þau þar áður en þeir ákveða hvað þau vilja 
rannsaka nánar. 

• Fylla síðan út skýrsluna sem er aftan á blaðinu.  
 
Nemendur eru hvattir til að ræða við heimilisfólkið sitt um málið, t.d. um 
hvaða leiðir þeir geti farið til að rannsaka það. 

 
Lagafrumvarpið - heimavinna 
Nú er komið að því að skoða nánar lagafrumvarpið sem þeir völdu sér. 

- Byrja þeir á því að skrá feril lagafrumvarps, almennt og er það gert með 
því að fara inn á vef Alþingis eða beint inn á Ungmennavefinn.  

- Þá skrá þeir í hverju ferillinn er fólginn. 
- Þvínæst athuga þeir hvar þeirra lagafrumvarp er „statt“ í þessum ferli.  

Er t.d. búið að fara með það í gegnum fyrstu umræðu ...?  
- Þá er komið að því að kanna um hvað lagafrumvarpið þeirra fjallar; 

Kynna þeir sér það nákvæmlega, punkta hjá sér og bera síðan saman við 
upphaflegu hugmynd sína um það 
  
Að lokum kynna þeir svo niðurstöðurnar fyrir bekkjarfélögum sínum. 

                                                        
* Verkefni fengið frá Lilju M. Jónsdóttur, leiðbeinanda mínum. 

Markmið 
- Að nemendur kynnist 

ferli lagasetninga 
 

Kennsluaðferðir 
- Upplýsingaöflun (bls. 135) 
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3. hugmynd – Alþingiskosningar* 
 

 

Lýsing á verkefninu 

Nemendum er skipt í fjögurra til fimm manna hópa. Hver hópur fær blað og 

ritföng og velur sér ritara. Hópurinn hannar ímyndaðan en áhugaverðan og 

hæfan stjórnmálaflokk í stöðu sem tengist viðfangsefninu sem verið er að fjalla 

um. Hópurinn byrjar á að ákveða kyn, nafn og aldur frambjóðanda. Þeir ákveða 

og skrá hjá sér atriði eins og útlit, eiginleika, fjölskylduaðstæður, stöðu og 

námsferil. 

 

Umræður 

Kennari biður hópana að velta fyrir sér hvað þeir sem sérstakir ráðgjafar um 

kosningar verði að vita og geta. Hann fær hugmyndir frá hópunum. 

 

Sérfræðingar – stefnuskrá 

Verkefnalýsing til nemenda gæti verið sendibréf, stílað á hópinn, með 

fyrirmælum sem þeir fá afhend eftir fáein inngangsorð frá kennara.  

Kennari: „Þið eruð sérfræðingar í öllu sem snertir kosningar. Flokkurinn ætlar að 

bjóða sig fram og velur ykkur sem kosningastjóra.  

Hópar fá fyrirmæli: 

„Ágætu frambjóðendur.  

 Þið setjið saman stefnuskrá flokksins. Í henni eiga að koma fram helstu 

þættir sem hann hyggst leggja áherslu á ef hann kemst til valda og stefnuskráin á 

að hafa nafn. Þið hannið einnig merki og slagorð flokksins. 

Síðan á að halda sameiginlegan kosningafund allra flokkanna. Einn úr hópnum 

                                                        
* Byggt á verkefninu Kosningar í Leiklist í kennslu: Vefefni (Anna Jeppesen og Ása 
Helga Ragnarsdóttir, 2004:22) 

Markmið  
Að nemendur átti sig á mikilvægi kosningaréttar og þess 
að velja hæfa forystu sem vinnur verkefni tengd því sem 
er að gerast í samfélaginu.  

 

Kennsluaðferðir 
Persónusköpun, sérfræðingar, spuni 
(Anna Jeppesen og Ása Helga 
Ragnarsdóttir, 2004:?),  
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tekur að sér hlutverk oddvita flokksins og kemur í pontu og kynnir flokkinn. 

Annar flytur stefnuræðuna. Allir í hópnum taka þátt í kynningunni.“ 

 

Þegar kemur að kynningu á frambjóðendum er kennarinn fundarstjóri eða 

nemandi sem treystir sér til þess. Áður en fundur hefst fær fundarstjóri nöfn 

flokkanna og í hvaða röð hann á að kynna þá og þeirra menn. Hann fær 

einstaklinga til að annast kosningu og talningu atkvæða. Rétt getur verið að 

nemendur kjósi án nafnleyndar til að tryggja að ekki sé valinn eigin 

frambjóðandi. 

 

Framboðsfundur 

1. Hver hópur kynnir sinn flokk og stefnu hans.  

2. Kosið er um flokk, en ekki má velja sinn eigin.  

3. Úrslitin kunngjörð.  

4. Sá flokkur sem fær flest atkvæði stendur upp og flytur ávarp, talsmaður 

flokksins eða allir saman. 

 

Námsmat 

Best er að láta nemendur sjálfa um að meta ferlið. (sjá sjálfsmat í viðhengi) 

 

Einnig er hægt að útfæra þetta verkefni á ýmsan hátt. Til dæmis væri hægt að 

yfirfæra þetta á kosningar til sveitastjórnar eða forsetakosninga. 

Dæmi um umræðuspurningar í kjölfar kosninganna:  

• Höfðuð þið hugsað út í hvað það þýðir að hafa kosningarétt? 

•  Skiptir máli hvern þið kjósið?  

• Er mikilvægt að fólk taki þátt í stjórnmálum? 

•  Heldur þú að stjórnmálamenn skilji þarfir unglinga?  

• Stjórnmálamenn reyna að betrumbæta samfélagið. Hvað finnst ykkur 

um þessa fullyrðingu? 
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Samastaður í 
heiminum 
 

 

 

 

 

 

„Íslendingar hafa alla tíð velt fyrir sér kostum þess og göllum að búa í landi sínu og stöðu 

sinni í heiminum. Hér er litið til margra þátta í náttúru og menningu, m.a. hugað að 

möguleikum þjóðarinnar í samrunaferli Evrópu.“ 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:24) 

 

 

 

 

Hvað ef þú gætir breytt einhverju 

þrennu við Ísland? Hverju myndir 

þú breyta og af hverju?  
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1. hugmynd - Kostir/gallar þess að búa á Íslandi  
 

 

 

 

 

 

Lýsing á verkefninu: 

Kennari verður búinn að útbúa tvær arkir og skrifa á aðra þeirra „Kostir þess að búa 

Íslandi“ og á hina „Ókostir þess að búa á Íslandi“ sem hann síðan hengir upp á tveim 

stöðum í skólastofunni.  

Vinnuferlið er svo á þessa leið: 

- Bekknum er skipt í tvennt og er sérhverjum nemanda fengnir nokkrir „Post-it“ 

miðar.  

- Öðrum hluta nemendanna er fengið það verkefni að skrifa allt sem þeim dettur í 

hug yfir kostina og hinum gert að gera slíkt hið sama um ókostina. 

-  Þegar kennari gefur merki eiga allir að skrifa samtímis á miðana sína, eitt atriði 

á hvern miða, og líma á örkina. Alveg er bannað að tala saman og gagnrýna 

eða gera athugasemdir við skoðanir. 

- Nemendur fá u.þ.b. eina mínútu til að „krota“. 

- Kennari gefur merki og nemendur skipta þá um efnisatriði, þeir sem tóku fyrir 

kosti taka nú fyrir ókosti og öfugt.  

- Nemendur fá þá eina mínútu til að skrifa um nýja hlið án þess að skoða miðana 

sem fyrir eru á örkinni.  

 

Úrvinnslan 

Arkirnar eru hengdar upp hlið við hlið á töfluna. Kennari les upp það sem kom 

fram og flokkar „Post-it“ miðana saman sem eru með sömu eða svipuð atriði í 

samráði við nemendur. Allur bekkurinn leggur svo mat á og ræðir saman atriðin 

sem komu fram.  

Markmið  

að nemendur hugleiði og skilgreini 

hvaða kosti og galla það hefur í för með 

sér að búa á Íslandi 

 

Kennsluaðferð 

Veggjakrotsaðferðin 
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2. hugmynd – Ísland í kastljósinu
∗
 

 

 

 

Lýsing á verkefninu: 

Byrjað er á því að ræða við nemendur um það hvernig sé hægt að koma upplýsingum 

fram á ólíkan hátt í mismunandi fjölmiðlum. Síðan er þeim falið það verkefni að 

athuga umfjallanir um Ísland og hvernig landið okkar kemur fyrir sjónir umheimsins.  

Nemendur verða að hafa aðgang að internetinu fyrir upplýsingaöflun. 

  

Nemendum er gert að: 

• skoða mismunandi tegundir fjölmiðla og athuga umfjallanir um Ísland. 

• leggja mat á fjölmiðlana og meta mögulegar ástæður þess hvernig Ísland 

kemur þar fram.  

• Skila niðurstöðu verkefnisins í formi blaða- eða tímaritsgreinar og nota 

myndir ef þeir eiga þess kost. 

 

Námsmat: 

Kennari leggur mat á hversu fjölbreytta fjölmiðla nemendur skoða og hvernig þeim 

tekst til við að leggja mat á gildi þeirra.  

Einnig er lagt mat á hugmyndaauðgi og framsetningu. 

 

                                                        
∗ Verkefni byggt á verkefninu Through Many Lenses: How Are Countries Depicted By the Media 

(scholastic.com) 

 

Markmið  

Að nemendur: 

• átti sig á fjölbreytni fjölmiðla 

• hugleiði stöðu Íslands í alþjóðlegu 

samhengi 

 

Kennsluaðferðir 

Skrifleg tjáning – ritun (bls. 107) 

Efnis- og heimildakönnun (bls. 131) 
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3. hugmynd - Ratleikur á þjóðminjasafninu 
∗∗∗∗
 

 

 

 

 

 

 

 

Bekknum er skipt í 4-5 manna hópa. Hóparnir koma saman og ákveða nafn á hópinn 

ásamt hóphrópi (til að skapa samstöðu með hópnum). Þar að auki skipa þau ritara 

hópsins.      

Þegar á safnið er komið er byrjað á því að fara með nemendur í kennslustofu safnsins 

og sýna þeim myndband og myndir frá lífi á Íslandi í aldanna rás sem kveikju fyrir 

ratleikinn.  

 Eftir kveikjuna koma hóparnir saman og nemendum fá spurningablaðið í 

hendurnar (sjá dæmi um spurningar í viðhengi). Kennari telur niður í upphaf 

ratleiksins, til að auka spennu, því þeir sem ljúka ratleiknum fyrst vinna!  

Reglur ratleiksins eru þó þær að 

• hópurinn verður að leysa hvert atriði saman! 

• það má alls ekki skipta hópnum upp!  

• Það er stranglega bannað að hlaupa!  

Lagt er til að heimsókninni verði fylgt eftir í næsta tíma með ritunarverkefni eða 

umræðum um það sem nemendunum þótti áhugaverðast á safninu. Þeim er sagt frá 

því fyrir vettvangsferðina, svo að þeir einbeiti sér að því að skoða vel það sem fyrir 

augu ber í stað þess að skrifa svörin niður í flýti og gleymi því að kynna sér efni 

safnsins.  

 

Námsmat 

Lagt er til að metin sé: 
þátttaka og virkni nemenda á safninu  
þátttaka í hópastarfi (sjá viðhengi) 
þátttaka í umræðum (sjá viðhengi) 

                                                        
∗ Byggt á verkefni sem höfundur vann með Einari Ómarssyni og Hólmgeiri Reynissyni í 

námsskeiðinu Kennsla samfélagsgreina, haust 2009. 

Markmið  

Að nemendur: 

• þjálfist í samvinnu 

• velti fyrir sér kostum og göllum þess að 

búa á Íslandi í fortíð og nútíð. 

Kennsluaðferðir 

Námsleikir (bls. 80)  

Hópvinna (bls. 136-138) 
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4. hugmynd - Samviskugöng Evrópusambandsins 
 

 

 

Lýsing á verkefninu: 

Nemendur eru fengnir til að hugleiða kosti og galla þess að Ísland gangi í 

Evrópusambandið. Helmingur bekkjarins kynnir sér rök með því og hinn 

helmingurinn kynnir sér rök gegn því og er heimilda aflað úr kennslubókinni og 

af Internetinu.  

 

Samviskugöngin 

Nemendur raða sér þannig að þeir eru andspænis hvor öðrum í tveimur röðum, 

hvor röðin fyrir hvort sjónarmiðið og mynda eins konar göng.  

Kennari, í hlutverki íslensku þjóðarinnar, gengur rólega á milli raðanna tveggja í 

gegnum „göngin“. Raðirnar hvísla svo á víxl rökum fyrir því að hann ætti að 

ganga í Evrópusambandið og rökum fyrir því hví hann ætti ekki að gera það.  

 

Þegar kennarinn hefur gengið göngin á enda tekur hann ákvörðun um það hvor 

röðin færði betur rök fyrir máli sínu og hvort að hann ætli að sækja um aðild eða 

ekki. 

 

Í framhaldi af þessu væri hægt að láta nemendur nýta sér þessa þekkingu og læra 

enn betur að færa rök fyrir máli sínu. Það má til dæmis gera með 

kennsluaðferðinni Á öndverðum meiði og er nánari lýsing á henni í Litrófi 

kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson. 1999: 96) 

 

 

Markmið 

Að nemendur: 

• kynnist rökum með og á móti aðild 

Íslands að Evrópusambandinu 

• þjálfist í því að færa rök fyrir máli sínu 

 

Kennsluaðferð 

Samviskugöng (Anna Jeppesen og 

Ása Helga Ragnarsdóttir, 2004:33) 
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5. hugmynd -  Sérfræðingar Sameinuðu þjóðanna  
 

 

 

Lýsing á verkefninu: 

Hver nemandi fær hlutverk í tveimur hópum. Í öðrum þeirra, sérfræðingahópnum, 

lærir hann námsefni sem hann síðan kennir félögum sínum í hinum hópnum,  

heimahópnum.  

 

• Nemendum er skipt í fjóra sérfræðingahópa og viðfangsefnum úthlutað. 

• Viðfangsefni: 1. Almennt um sameinuðu þjóðirnar, 2. Öryggisráðið, 3. Helstu 

baráttumál, 4. Ísland og sameinuðu þjóðirnar. 

• Til eru fjölmargar leiðir til þess að skipta í hópa, sem dæmi er hægt að finna 

fjölda marga hópskiptingarleiki á Leikjavefnum (Ingvar Sigurgeirsson, 2007) 

• Heimahópar hittast og skipta með sér viðfangsefnum en aðeins einn getur 

verið með hvert viðfangsefni.  

• Sérfræðingahópar, þeir nemendur sem eru með sama viðfangsefni, afla sér 

upplýsinga um sitt efni og hjálpast að við að ná tökum á efninu. Upplagt er að 

kennari sé búinn að viða að sér blaðagreinum, bæklingum eða öðru sem 

tengist viðfangsefnunum. Í þessu tilfelli má meðal annars finna viðbótarefni á 

vefnum Á ferð um samfélagið (2002).  Einnig sammælast nemendur í 

sérfræðingahópnum um leið til að kenna efnið.  

• Að lokum hittast nemendur í heimahópunum sínum og kenna hver öðrum 

námsefnið sem þeir hafa lært. Passa verður að ganga úr skugga um að allir hafi 

náð því sem var kennt. 

 

Tillaga að námsmati: 

Lagt er mat á hópavinnu (sjá tillögu í viðhengi). 

Einstaklingskönnun úr efninu er lögð fyrir nemendur.  

Markmið 

• Nemendur fræðast um Sameinuðu þjóðirnar 

• Allir eru virkjaðir til þátttöku 

 

Kennsluaðferð 

Púslaðferðin (bls. 142-144) 
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6. hugmynd - Munnleg saga tengd við efnahagshrunið*  
 

Lýsing á verkefninu 

Í þessu verkefni skoða nemendur efnahagskreppuna út frá mismunandi 
sjónarhornum einstaklinga sem þeir taka viðtal við og bera svo saman við aðrar 
heimildir. Eitt meginmarkmið munnlegrar sögu er varðveisla heimildanna og 
útbúa nemendur því heimasíðu sem verkefnin verða geymd á.  

Byrjað er á því að kynna fyrir nemendum kennsluaðferðina og er þá 
tilvalið að skoða og hlusta á viðtöl og ræða möguleika munnlegrar sögu. 
Verkefnið vinna nemendur 1-2 saman allt eftir því hvort þau kjósi að vinna ein 
eða með öðrum.  
 
Nemendur: 

• Velja sér viðmælendur. 
• Velja sér hvernig þeir framkvæma viðtalið. 
• Vinna úr viðtalinu 
• Setja efnið á vefsíður sem þau búa sjálf til.  

 
Viðmælendur: 

• Nemendur taka viðtal við tvo til þrjá fjölskyldumeðlimi af sitthvorri 
kynslóðinni. Þannig eru meiri líkur á því að fá fram mismunandi 
sjónarhorn sem nemandinn getur rannsakað frekar.  

 
Framkvæmd og undirbúningur viðtala: 

1. skref: Undirbúningur 
2. skref: Ákveða viðtalið 
3. skref: Framkvæmd viðtalsins (sjá nánar í viðhengi) 

Úrvinnsla: 
• Úrvinnsla viðtalsins fer fram í skólanum 

Vefsíðugerð: 
Nemandi útbýr 2-3 síður,  

1. Forsíða 
2. Kynning á viðmælandanum 
3. Viðtalið sjálft (hljóð, mynd eða skrifað). (sjá nánar í viðhengi) 

Námsmat: Nemendur eru metnir með tilliti til framlags hvers og eins til 
verkefnisins. Sjálfsmat (sjá viðhengi)

                                                        
* Byggt á verkefni frá Birnu Björnsdóttur, samfélagsfræðikennara í Lindaskóla 

Markmið: 

- kynna nemendum munnlega sögu 

- nemandinn fær tækifæri á að 

stunda frumrannsóknir 

Kennsluaðferðir:  

Munnleg saga (Birna Björnsdóttir, 2008),  

„Alvörurannsóknir“ (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:127) 
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Efst á baugi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Eitthvert brýnt og vekjandi málefni líðandi stundar  

er brotið til mergjar og í leiðinni þarf að grannskoða  

og meta upplýsingamiðla samtímans.“ 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – samfélagsgreinar, 2007:24) 
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1. hugmynd – Fréttastofan 
 

 

 

Lýsing á verkefninu 

Í þessu verkefni eiga nemendur að setja á svið kvöldfréttir í sjónvarpi og líkja 

sem nákvæmast eftir þeim. Þeir fjalla um eitthvað málefni líðandi stundar og 

taka fréttatímann upp á myndband.  

Nemendur vinna saman 4-5 í hverjum hópi. Þeir skipta með sér hlutverkum og 

gætu þau til dæmis verið; fréttaþulur, fréttamaður á vettvangi, viðmælendur og 

upptökumaður.  

 

Reynt er að líkja sem best eftir „alvöru“ fréttatíma.  

Til að ná því fram eiga nemendur að: 

• Kynnið sér vel heimildir, skoða upplýsingar á veraldarvefnum og í  bókum 

• Búa til leikmuni eins og t.d bakgrunn og annað útlit fréttastofunnar 

• Skrifa handrit 

• Taka upp 3-5 mínútna myndband 

• Passa upp á hljóðgæði. 

• Notið hugmyndaflugið 

 

Námsmat 

Kennari metur:  

• Upplýsingarnar sem koma fram og hversu réttar þær eru 

• Hvernig efninu séu gerð skil 

• Hugmyndaauðgi 

• Tæknilega úrvinnslu verkefnisins 

 

Auk þess metur hver nemandi sitt framlag til verksins. 

Markmið 
Nemendur: 

• Kryfja málefni líðandi stunda 
• Skyggnast inn í heim 

sjónvarpsfréttamennsku  

 

Kennsluaðferðir 
Sviðsetning – eftirlíking (bls. 151) 
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Viðaukar  
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1. Ratleikur á Þjóðminjasafninu. 

 
1. Uppruni Íslendinga. Vítt og breitt um safnið er að finna snertiskjái sem eru 

uppfullir af fróðleik, á einum þeirra er ýmislegt að finna um uppruna 
Íslendinga.  

Hvaðan koma Íslendingar og hvernig er hægt að sanna það?  

 
2. Alþingi var fyrst á Þingvöllum. Hvaða hlutverki þjónaði það þá og hverjir fóru 

með völdin á Alþingi? Finnið snertiskjá sem veitir ykkur upplýsingar um það. 

3. Hvenær hófst útflutningur sjávarfangs og hverjar voru ástæður þess ? 

4. Á 15 öld dó nærri helmingur íslensku þjóðarinnar. Úr hverju dóu þeir og 
hverjar urðu afleiðingarnar. 

5. Refsingar við lögbrotum voru mjög ólíkar á 15 og 16 öld. Hvaða brot vörðuðu 
dauðarefsingar þá en ekki í dag? 

6. Tveir menn framkvæmdu fyrsta manntal á Íslandi. Hverjir voru það og hvað 
er merkilegt við það manntal. 

7. Á 18.öld var mikil fólksfækkun á Íslandi. Hvaða atburðir urðu til þess? 

8. Rautt, hvítt og blátt í dag en var hvítt og blátt. Blár flötur táknaði fjöll landsins 
og hvítur kross jöklana. Um hvað er átt ? 

9. Finnið Sólon Islandus. Hver var hann og hvað gerði hann ? 

10. Finnið 3 fleti á færibandinu. Númer 1, 17 og 25. 

Berið þá saman. Hvað er líkt og hvað er ólíkt. Hvað er nauðsyn og hvað er 
óþarfa. Hvað segir hlutirnir ykkur um þessi tímabil? 

 



 35 

2. Munnleg saga - Framkvæmd og undirbúningur. 

1. skref: Undirbúningur 

a) Skoðaðu vel heimildir 

Áður en þú tekur viðtalið þarftu að kynna þér efnið vel. Viðtalið þitt 

verður miklu betra ef þú þekkir lykilatriði efnahagskreppunnar vel 

b) Ákveddu við hvern þú ætlar að tala 

Hvaða sjónarmið vilt þú koma á framfæri? Flestir Íslendingar hafa 

vitneskju frá fyrstu hendi um atburðinn og hefur þú því úr breiðum hópi 

að velja.  

c) Æfðu þig í að taka viðtal 

Það er mikilvægt að skrifa niður spurningar sem tengjast efninu og 

hlusta vel á viðmælandann. Þetta krefst æfingar. Búðu til æfingarviðtal 

og æfðu þig á öðrum nemendum, fjölskyldumeðlimum eða kennara. 

 

2. skref: Ákveða viðtalið 

a) Tími fyrir viðtalið 

Settu þig í samband við viðmælandann og finndu tíma sem hentar 

ykkur. Það er mikilvægt að útskýra fyrir viðmælandanum tilgang 

verkefnisins. Ef þú ætlar að taka viðtalið upp verður þú að láta hann 

vita fyrirfram.  

b) Tími og staður 

Gefðu þér góðan tíma fyrir viðtalið. Staðurinn skiptir líka miklu máli og 

er best að vera heima hjá viðmælandanum, þar sem að honum líður 

best.  

c) Spurningar 

Notaðu opnar spurningar og ekki binda þig of mikið við þær spurningar 

sem þú samdir fyrirfram.  

d) Safnaðu saman tækjum 

Hafðu öll tæki og tól tilbúin daginn áður. Fullvissaðu þig um að tækin 

virki og æfðu þig í að nota tækin.  
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3. skref: Framkvæmd viðtalsins 

a) Hafðu notalegt andrúmsloft 

b) Komdu tækjunum fyrir 

c) Undirbúðu viðmælandann 

Segðu honum hvernig þú ætlar að hafa viðtalið.  

d) Láttu viðmælandann tala 

Mikilvægt er að þú látir viðmælandann um að tala. Sýndu frásögn hans 

áhuga. Ekki vera hræddur við einstaka þagnir gefðu viðmælanda tíma 

til að hugsa. 

e) Fáðu leyfi 

Það er nauðsynlegt og gefur þér leyfi til að nota viðtalið áfram (t.d með 

því að láta það á vefsíðuna þína) 

 

4. skref: Úrvinnsla viðtalsins fer fram í skólanum 

Nú skaltu greina viðtalið með því að styðjast við eftirfarandi spurningar: 

 

1. Hvað eru mikilvægustu atriðin sem komu fram í viðtalinu? 

2. Hvað kennir frásögnin mér um viðfangsefnið? 

3. Hvernig er frásögn viðmælandans lík/ólík öðrum skriflegum 

heimildum um viðfangsefnið? Hvers vegna. 

4. Hvað lærði ég sem ekki kemur fram í skriflegu heimildunum? 

5. Hvaða öðrum spurningum getur þetta viðtal svarað um þetta 

viðfangsefni? 

6. Hvaða rannsóknir þarf ég að framkvæma til að læra meira um 

viðfangsefnið? 

7. Hvernig passar viðmælandinn inn í það sem þú ert búin(n) að læra 

um efnahagshrunið? 

Notaðu eftirfarandi spurningar til að meta viðtalið. Það sem var 

mikilvægast við þetta verkefni var..., það mikilvægasta sem ég lærði 

var..., ég vissi ekki að..., ef ég hefði annað tækifæri myndi ég laga... 
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3. Munnleg saga - Vefsíðugerð 
 
Þú þarft að búa til 2-3 síður. 

1. Forsíða 
2. Kynning á viðmælandanum 
3. Viðtalið sjálft (hljóð, mynd eða skrifað) 

1. Forsíða 

Heiti verkefnisins: Unglingar fyrr á tímum... (má velja annað heiti) 
Nafn þitt, bekkur, skóli og dagsetning. 
Skrifaðu í samfelldu máli texta þar sem eftirfarandi upplýsingar koma fram: 
Hver var viðmælandinn?  
Um hvað rædduð þið? 
Var eitthvað í frásögn viðmælandans sem þú vissir ekki? 
Fékkstu einhverjar upplýsingar sem þú hefðir ekki getað fengið annars 
staðar? 
Er líklegt að aðrir hefðu sagt öðruvísi frá? 
Er frásögn viðmælandans öðruvísi en stendur í þeim heimildum sem þú hefur 
skoðað? 
Kom þér eitthvað á óvart? 
Hvaða rannsóknir þarf ég að framkvæma til að læra meira um viðfangsefnið? 
Hvernig fannst þér að taka viðtalið? 
Ef þú átt mynd af þér sem þú vilt setja inn væri gaman að hafa hana með! 
 

 

2. Viðmælandinn 

Nafn viðmælanda og aldur. 
Hvenær viðtalið var tekið og hvernig. 
Stutt æviágrip viðmælandans. Hvernig er hann tengdur þér? Hvar ólst hann 
upp? Kynna vel viðmælandann. 
Hér væri gott að setja inn ljósmyndir af viðmælandanum, æskustöðvum og 
fleiru sem ykkur dettur í hug. 
 

 

3. Viðtalið 

Á þessari síðu kemur tengill á sjálft viðtalið eða viðtalið sjálft skrifað upp. 
 
Uppsetning ef viðtalið er skrifað: 
BB: Hvað heitir þú? 
VM: Ég heiti Jón Jónsson. 
BB: Hvar ert þú fæddur? 
VM: Ég fæddist... 
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4. Munnleg saga – sjálfsmat á vinnunni. 
 

 

 

Það er gott fyrir þig að setjast niður og meta hvernig þér fannst að vinna 

verkefnið.  

Þessar spurningar geta hjálpað þér: 

 

• Hvað ætlaði ég að læra? 

 

 

• Hvað lærði ég? 

 

 

• Hvað lærði ég um sjálfan mig sem námsmann? 

 

 

• Hvað á ég enn eftir að læra um viðfangsefnið? 

 

 

• Hvernig get ég undirbúið mig til þess að læra meira um 

viðfangsefnið? 
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5. Sjálfsmat í hópavinnu*  
 

Mat á frammistöðu í hópvinnu 

 

Nafn: 
Dagsetning: 
Verkefni: 
 
 

   Alltaf   Oftast Stundum Sjaldan  Aldrei  

Tók virkan þátt í starfinu           

Sýndi áhuga           

Lagði mig fram um að 
skapa góðan starfsanda 

          

Hlustaði á það sem aðrir 
lögðu til málanna 

          

            

 

                                                        
* Fengið af vef Ingvars Sigurgeirssonar (2009) Hugmyndabanki fyrir mat á skólastarfi og 
námsmat. 
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6. Mat á hópvinnu*  
 

Nemendur leggja mat á starfið í hópum miðað við verkefnið sem þeir voru að 
ljúka.  
 
Settu hring við þá tölu sem best lýsir skoðun þinni á því hvernig til tókst í 
hópnum. 
 
1. Hvernig var tíminn notaður? 
1 
mikill tími fór til spillis 

2 3 
hópurinn vann vel 

þegar hann komst af 
stað 

4 5 
mjög markviss vinna 

allan tímann 

2. Hugmyndir 
1 
fáar hugmyndir komu 
fram 

 2  3 
einn eða tveir áttu allar 

hugmyndirnar 

4 5 
hugmyndir vel þegnar 

og þær vel ræddar 

3. Ákvarðanir 
1 
ósamkomulag 

2  3 
náðum saman eftir 

stapp 

 4  5 
gott samkomulag og 

eindrægni 

4. Þátttaka og samskipti 
1 
lítil samvinna - hver 
vann upp á eigin spýtur 

 2  3 
einn eða tveir unnu 

mest af vinnunni 

 4  5 
allir lögðu af mörkum 

5. Árangur 
1 
náðum ekki því 
markmiði sem við 
settum okkur 

 2  3 
rétt náðum settu marki 

 4  5 
sérlega góður árangur 

 

                                                        
* Fengið af vef Ingvars Sigurgeirssonar (2009) Hugmyndabanki fyrir mat á skólastarfi og 
námsmat. 
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7. Mat á umræðum í skólastofunni*  
 

 

Matslisti fyrir greiningu og mat á umræðum í skólastofu 
  

 Nafn: Alltaf  Oftast Sjaldan Nánast aldrei 

1. Skýrir mál sitt vel         

2. Heldur sig við efnið         

3. Hlustar á aðra         

4. Tekur virkan þátt         

5. Spyr góðra spurninga         

6. Styður aðra         

7. Styður mál sitt með rökum         

8. Leggur sig fram um að komast að niðurstöðu         

 
 
 
 

                                                        
* Fengið af vef Ingvars Sigurgeirssonar (2009) Hugmyndabanki fyrir mat á skólastarfi og 
námsmat. 

 


