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Inngangur 
 

Tilgangurinn með þessari handbók er til að gefa kennurum 

hugmyndir að þemaverkefnum í landafræði. Landafræðikennsla 

getur verið áhugavert og skemmtilegt viðfangsefni í augum 

nemanda ef hún er kennd á fjölbreyttan hátt. Verkefnin eru öll 

byggð upp á fjölbreyttan hátt og eru öll samþætt við aðrar 

námsgreinar. Verkefnin taka á markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskólanna, oft taka þau á fleiri markmiðum en þau sem við 

höfum tiltekið. Þemavinnuna er hægt að vinna samfellt á nokkrum 

dögum eða yfir lengra tímabil í ákveðnum tímum. Það þarf því ekki 

að vinna verkefnið einungis í landafræðitímum heldur hægt að nota 

aðra tíma ef það hentar með.  
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5. bekkur 
 

 
Markmið Aðalnámskrár grunnskóla 
Samkvæmt þrepamarkmiðum landafræðinnar í 

Aðalnámskrá grunnskóla : samfélagsgreinar 

er lögð áhersla á að nemendur í 5. bekk 

kynnist Íslandi (2007:46). 
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Kveikja 

  
Nemendur fá skemmtilega kynningu frá kennara um efnið sem þeir 

eiga að fræðast um tveimur vikum áður en kennslan hefst svo 

ekkert komi á óvart þegar nemendur eiga að fara að vinna 

verkefnið. Kennarinn nefnir áhugaverða staði og atburði til að vekja 

áhuga nemanda til dæmis áhugaverða staði nálægt skólanum eða 

einhvern stað á Íslandi. Kynningin verður að samanstanda af 

mörgum myndum, því það gefur henni líf. Nemendur og kennari 

búa til hugmyndakort þar sem á að koma fram helstu upplýsingar 

verkefnisins. Nemendur eiga að fá smá tíma til að ræða það sem 

þau vita um Ísland í litlum hópum t.d. eftir því hvernig setið er (sjá 

viðauka um skipulag borða í þemanámi). Hver hópur segir svo frá 

sínum upplýsingum. Hægt er að láta hópana svara nokkrum 

spurningum sem tengjast verkefninu, dæmi um spurningar eru: 

Hvaða staði höfum við heimsótt? Hvaða staði langar okkur að sjá og 

hvers vegna? Hvað vitum við um þessa staði? 
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Kortagerð 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur vinna að leiðarlýsingu út frá korti af heimabyggðinni og 

geta notað undirflokka höfuðáttanna, til dæmis norðaustur  og 

suðvestur (2007: 46). 

 
Listgreinar - myndmennt 

Nemendur geti búið til raunsæismyndir eftir fyrirmyndum 

(2007:13). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur búa til stórt kort í sameiningu af ákveðnu svæði með því 

að skoða það t.d. ákveðni götu eða hverfi. 

 

Námsmat 

Frammistöðumat og sjálfsmat. 

 

Tími 

4-6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Nemendur skoða ákveðið hverfi í grennd við skólann 

 Kort af bænum eða hverfinu 
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 Maskínupappír 

 Blöð í allskonar litum til að búa til götu, húsin og gróður 

 Skæri 

 Liti 

 Lím 

 

Verkefni 

Nemendur og kennari fara í göngutúr saman og skoða aðalgötu eða 

ákveðið hverfi nálægt skólanum sem nemendur eiga að búa til kort 

af á maskínupappír. Hver nemandi fær ákveðið hús sem hann á að 

gera eða kennileiti á svæðinu. Nemendur geta til dæmis safna 

laufblöðum til að nota í tré eða annan gróður sem er á svæðinu og 

sand til að búa til götu. Allir hjálpast við að búa til götu, gangstéttir, 

garða, fólk og bíla.  

 

Það sem á að vera á myndinni: 

 Húsin í götunni, númeruð og merkt ef þau eru 

þjónustuhúsnæði 

 Helstu kennileiti 

 Götuheiti  

 Gata 

 Gangstéttir 

 Fólk 

 Bílar 

 Garðar og gróður 

 Allt sem er áhugavert á svæðinu 
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Kennileiti Suðurlands 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 

 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur geti lýst landslagi með hugtökum, t.d. hlíð og dalur, og 

lesið úr hæðalínum á korti (2007:46). 

 

Íslenska  

Nemendur geta sagt frá þeim upplýsingum sem þeir hafa aflað sér á 

skipulagðan og skýran hátt fyrir framan áhorfendur (2007:15-16).  

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur vinna saman að því að finna ákveðinn stað í kortabók og 

skrá hann inn á nýtt kort. Þeir eiga einnig að finna upplýsingar um 

staðinn og segja frá þeim upplýsingum á skipulagðan hátt fyrir 

framan bekkinn sinn. 

 

Námsmat 

Jafningjamat og frammistöðumat þar sem flutningur er metinn. 

 

Tími 

4 kennslustundir. 
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Námsgögn 

 Námsbókin Ísland: veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson 

eða aðrar sambærilegar bækur 

 Kortabækur 

 Handbækur af bókasafni 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 Stórt karton eða maskínupappír 

 Skriffæri 

 

Verkefni 

Kennarinn kemur með stórt kort af Íslandi þar sem búið er að 

draga línur fyrir svæði Suðurlands, hægt að gera við alla 

landshlutana. Þetta verkefni felst í því að tveir og tveir vinna saman 

við að finna upplýsingar um helstu kennileiti á Suðurlandi. 

Kennarinn skrifar niður á miða helstu kennileitin, t.d. kennileiti 

sem eru nefnd í kennslubókinni Ísland: veröld til að njóta. Allir 

miðarnir eru settir í körfu og hvert par dregur sér 2 miða. Þeir eiga 

að fræðast um kennileitin með því að nota Vefinn, handbækur og 

kortabækur. Nemendur merkja síðan staðina inn á kortið með 

ýmsum litum t.d. blátt fyrir ár og brúnt fyrir fjöll. Nemendur segja 

frá þeim upplýsingum sem þeir komust að um staðina fyrir 

samnemendum sínum í stuttri kynningu. Í kynningunni eiga þeir að 

sýna hinum nemendunum myndir af stöðunum og staðsetningu 

þeirra á kortinu. 
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Skólaferðalag  

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur eiga að kynnast Íslandi sem ferðamannastað og átta sig 

á því hvaða staðir draga að sér ferðamenn (2007: 46).   

 
Stærðfræði 

Nemendur eiga að átta sig á því að stærðfræði er notuð í daglegu lífi 

til dæmis við að áætla ferðakostnað (2007:25). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur eiga  að skipuleggja ferðalag um Suðurland í sameiningu 

og getað reiknað kostnað ferðalagsins. 

 

Námsmat 

Sjálfsmat, jafningjamat og mat á verkefninu. 

 

Tími 

6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Námsbókin Ísland: veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson 

eða aðrar sambærilegar bækur 

 Kortabækur 
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 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 Kostnaðaráætlun frá kennara 

 Efni í dagbók, sjá viðauka 

 Skriffæri 

 Lím 

 

Verkefni 

Nemendum er skipt í 3-5 manna hópa. Hver hópur fær annað hvort 

að velja sér landshluta til að ferðast um eða kennari skiptir 

landshlutunum á milli þeirra. Nemendur eiga að skipuleggja tveggja 

daga skólaferðalag og mega velja sér staði til heimsækja. Kennari 

kemur með verð áætlun fyrir matakostnaði, ferðamáta og gistingu 

sem nemendur geta notað til að reikna kostnað ferðarinnar. 

Nemendur búa til ferðadagbók um ferðalagið með myndum og 

korti af ferðaleiðinni litað eftir gróðurkorti. Þeir eiga að byrja að 

finna upplýsingarnar og síðan skippuleggja hvernig upplýsingarnar 

fara í dagbókina á skipulagðan hátt. 

 

Það sem á að koma fram í ferðadagbókinni: 

 Stuttur formáli  

 Kort af ferðaleiðinni 

 Hvaða staðir eru heimsóttir  

 Hvað er gert á hverjum stað 

 Hvar er borðað og sofið  

 Hvernig er ferðast á milli staða 

 Hvað kostar ferðalagið: matur, gisting og ferðamáti. 
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Saga af heimabænum mínum 
 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur kynni sér heimbyggðina sína og vita hvað hún hefur upp 

á að bjóða svo sem atvinnulíf og auðlindir. Þeir eiga að ræða um 

þær breytingar sem hafa orðið á nánasta umhverfi sínu (2007:46). 

  
Samfélagsgreinar - saga 

Nemendur þekki sögur af landnámi á Íslandi. Átti sig á því hvernig 

samfélagið var áður fyrr til dæmis bernskan, staða kynjanna, 

heimilislíf (2007:17). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur kynnist þeirri sögu sem bærinn þeirra hefur að geyma 

og túlka söguna með leikræni tjáningu. 

 

Námsmat 

Sjálfsmat og jafningja mat. 

 

Tími 

6  kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Myndir af ákveðnu svæði fyrr og nú 
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 Handbækur um sögu bæjarins 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 

Verkefni 

Allir staðir eiga sér einhverja sögu sem áhugavert er að fjalla um, til 

dæmis á Selfossi er hægt að fjalla um þegar Ölfusá flæddi yfir bakka 

sína eða hvernig bærinn myndaðist. Kennarinn segir nemendunum 

frá sögunni og sýnir myndir ef þær eru til. Hópurinn fer á svæðið 

þar sem sagan eða atburðurinn átti sér stað og farið yfir 

aðalþættina, til dæmis hvað gerðist hvar, hvernig var þetta þá og 

hvernig er þetta núna. Nemendur eiga svo að búa til nokkrar 

kyrrmyndir eða stutt leikrit af atburðinum. 
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Eldfjöll Íslands 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 
 

Samfélagsfræði - landafræði 

Nemendur kynnist þeim öflum sem jörðin býr yfir og hvaða áhrif 

þau hafa (2007:46). 

 

Náttúrufræði og umhverfismennt 

Nemendur eiga að gera sér grein fyrir eldvirkninni sem er á Íslandi 

og þeim afleiðingum sem verða af hennar völdum (2007:22). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur vinna saman í hópum til að fræðast um eldfjöll Íslands. 

Þeir eiga að kynna þær upplýsingar sem þeir fundu fyrir bekknum 

sínum. 

 

Námsmat 

Jafningjamat og mat á verkinu. 

 

Tími 

4-5 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Námsbókin Ísland: veröld til að njóta eftir Björn Hróarsson 

eða aðrar sambærilegar bækur 
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 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 Karton 

 Skriffæri 

 Málningu  

 Lím 

 Efni (rautt og appelsínugult) 

 Pappír (rauðan, appelsínugulan, gulan, brúnan, svartan, 

hvítan, bláan, grænan) 

 Dagblöð 

 Myndir af eldfjöllunum sem eru í boði 

 Náttúruleg efni ef það er lítið um það á skólalóðinni og í 

kring 

 Poka til að safna náttúrulegu efnunum 

 

Verkefni 

Það eru mörg þekkt eldfjöll á Íslandi til dæmis Hekla, Katla, 

Heimaey, Surtsey og Eyjafjallajökull svo eitthvað sé nefnt.  

Nemendur eiga að fræðast um eldfjöllin á vefnum og í bókum sem 

til eru í skólanum. Nemendum er skipt í hópa, um það bil 4 í 

hverjum hóp. Dregið er um hvaða eldfjall hver hópur fær. Hópurinn 

á að búa til eldfjallið á hvít karton og kynna það. Allir nemendurnir 

byrja á því að skipuleggja sig og ákveða: hvernig þeir vilja hafa 

eldfjallið og hver á að gera hvað. Nemendur fara svo út á skólalóð 

áður en vinnan hefst og finna náttúruleg efni, til dæmis sand og 

steina, til að líma á eldfjallið. Nemendur mega sakapa eldfjöllin með 

öllu tiltækum efnum. Til dæmis líma dagblöð til að mynda fellingar, 

nota efni og pappír í eldinn og svo framvegis. Kynningin á fjöllunum 
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á að koma fram ákveðin þekking sem er skráð í markmiðunum, 

einnig mega nemendur nota allan þann fróðleik sem þeir finna. 

 

Nemendur eiga að fræðast um: 

 Gosefni 

 Fjölda gosa sem hafa orðið 

 Tegund eldfjalls 

 Hversu lengi stóðu gosin 

 Hvernig var umhverfið eftir gosið 

 Olli gosið einhverju tjóni 
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6. bekkur 
 

 
Markmið Aðalnámskrár grunnskóla 
Samkvæmt þrepamarkmiðum landafræðinnar í  

Aðalnámskrá grunnskóla : samfélagsgreinar  

er lögð áhersla á að nemendur í 6. bekk  

kynnist Norðurlöndunum (2007:47). 
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Kveikja 
 

Nemendur fá skemmtilega kynningu frá kennara um efnið sem þeir 

eiga að fræðast um tveimur vikum áður en kennslan hefst svo 

ekkert komi á óvart þegar nemendur eiga að fara að vinna 

verkefnið. Eftir kynninguna er svo farið í leikinn, Hvað er á 

myndinni? Kennarinn er búinn að hylja kortamynd af 

Norðurlöndunum með litlum miðum. Hann tekur einn miða af og 

nemendur eiga að giska á af hverju myndin sé. Smám saman tekur 

kennarinn miðana af og nemendur giska þar til rétt svar er komið. 

Þegar nemendur hafa komist að því af hverju myndin sé þá má 

spyrja þá opinna spurninga og koma af stað umræðum, dæmi um 

spurningar eru: Hvað veist þú um Norðurlöndin? Hvað viltu vita um 

Norðurlöndin? og Hefur þú ferðast til einhverra Norðurlandanna? 
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Evrópa mótuð úr pappamassa 

 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 

 
Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur læri að lesa upplýsingar um megindrætti landslags, 

búsetu og samgöngukerfi af hefðbundnu staðfræðikorti (2007:46). 

 

Listgreinar - myndmennt 

Nemendur geti notað módel og snið sem hluta af vinnuferli. Þeir 

geti unnið með stærðir og hlutföll (2007: 51). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur noti kortabækur til að líkja sem nákvæmast eftir 

ákveðnu Norðurlandi. Þeir noti svo fræðibækur til að finna 

upplýsingar um landið sitt og merkja inn á það umbeðnar 

upplýsingar.  
 

Námsmat 

Leiðsagnarmat og jafningjamat. 

 

Tími 

4-6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Kortabækur 
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 Kennslubækur um Norðurlöndin, t.d. Norðurlönd eftir 

Tryggva Jakobsson 

 Handbækur af bókasafni 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 

Verkefni 

Nemendum er skipt í  3-4 manna hópa. Hóparnir eiga  að móta eitt 

ákveðið Norðurland úr pappamassa (sjá í viðauka hvernig á að 

útbúa pappamassa). Nemendur nota kortabækur og/eða önnur 

gögn til að útbúa módel sem þeir nota síðan til að byggja landið 

ofan á með pappamassa eins nákvæmlega og mögulegt er. Þegar 

pappamassinn hefur fengið að þorna í a.m.k. sólarhring þá mála 

nemendur massann sumarlitum samkvæmt kortabók og merkja 

svo inn á landið sitt ákveðin kennileiti. Nemendur búa til fána 

landsins og láta standa með landinu. Að lokum gera þeir stutta 

greinargerð með ýmsum fróðleik um landið sitt. Hægt er að hafa 

sýningardag fyrir foreldra þar sem nemendur sýna löndin sem þau 

gerðu og segja frá þeim fróðleik sem þeir fundu. 

 

Það sem á að merkja inn á pappamassann: 

 10 stærstu borgir landsins 

 5 helstu vötn landsins 

 5 ár landsins 

 5 eyjar sem tilheyra landinu (stundum eru ekki svo margar) 

 Stærstu fjallgarða (þegar við á) 
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það sem á að koma fram í greinargerðinni: 

 Íbúafjöldi borganna sem þeir merktu inn á landið 

 Hve stór og djúp eru vötnin sem þeir merktu inn 

 Hve langar eru árnar sem þeir merktu inn 

 Sérstök einkenni eyjanna, t.d. íbúafjöldi, atvinnuvegir, 

samgöngur 

 Einkenni fjallgarðanna, t.d. hve stórir, hve margir, hve 

brattir 

 Hvað þeir lásu úr kortabókinni um samgöngukerfi 
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Samstarf Norðurlandaþjóðanna 
 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 

 
Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur kynni sér á hvaða sviðum Norðurlandaþjóðirnar eiga 

með sér samstarf og í hverju það felst (2007:46). 

 

Íslenska 

Nemendur geti gert útdrátt, lista, myndrit og töflur (2007:34). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur vinni saman tveir og tveir að því að útbúa annarsvegar 

hugtakakort og hinsvegar útdrátt um það hvernig 

Norðurlandaþjóðirnar hafa starfað saman í gegnum árin. 

 

Námsmat 

Jafningjamat og verkefni metið. 

 

Tími 

4-5 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Námsbókin Norðurlönd eftir Tryggva Jakobsson eða 

sambærilegar bækur 
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 Aðgengi í tölvur til upplýsingaröflunnar og ef nemendur 

vilja nýta sér forrit 

 Handbækur af bókasafni 

 Stórt karton  

 Skriffæri  

 Vefsíður sem gætu komið að gagni í þessu verkefni: 

- http://www.norden.org/is  

- http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Internati

onaleOrganisationer/NordiskRaadOgNordiskMinisterra

ad/  

 

Verkefni 

Nemendur eiga að hanna hugtakakort þar sem samstarf 

Norðurlandaþjóðanna á að koma fram. Nemendur nota annaðhvort 

forrit á borð við xmind (www.xmind.com) eða stórt karton til að 

útbúa hugtakakort. Þegar því er lokið þá eiga nemendur að skrifa 

útdrátt um þetta samstarf, t.d. upp úr bókinni Norðurlönd eftir 

Tryggva Jakobsson.  
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Ratleikur 
 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur læri að lesa einföld þemakort og nýta sér þá þekkingu til 

að komast á milli valinna staða á staðfræðikorti (2007:46). 

 

Íþróttir – líkams-  og heilsurækt 

Nemandi á að taka þátt í ýmsum leikjum sem efla líkamsþol s.s. 

ratleikjum (2007:42). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur læri að lesa á kort og kynnist nánasta umhverfi skólans. 

Þeir fari á ákveðna staði sem merktir hafa verið inn á þemakort og 

noti það til að forðast hættur eins og vötn, götur og girðingar.  

 

Námsmat 

Sjálfsmat.  

 

Tími 

4-5 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Þemakort af svæðinu sem á að fara um sem kennari hefur 

útbúið  
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 Tilbúin verkefni (spurningar) á stöðvum nálægt skólanum 

sem kennari hefur útbúið 

 Námsbókin Norðurlönd eftir Tryggva Jakobsson eða 

sambærilegar bækur 

 

Verkefni 

Ratleikur þar sem nemendum er skipt í 2-3 manna hópa, þeir fá í 

hendur kort af umhverfi í nágrenni skólans, inn á kortið hafa verið 

merktir 10 stöðvar sem nemendur eiga að finna. Á hverri stöð eru 

miðar með upplýsingum á sem passa við eitt Norðurlandanna. 

Nemendur þurfa að nota kennslubókina Norðurlönd (ef spurningar 

eru upp úr henni, annars sambærilegar bækur) til að finna svörin. 

Nemendur reikna svo út hversu langa vegalengd þeir fóru í 

ratleiknum.  

 

Dæmi um spurningar á stöðvunum: 

 Hvaða land er syðst Norðurlandanna? 

 Hvert Norðurlandanna hefur um 4,4 miljón íbúa? 

 Hvert er hæsta fjalllendi Noregs? 
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Skjásýning um Norðurland 

 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur kynnist legu, landslagi, náttúrufari, auðlindum, 

gróðurfari, lífsskilyrðum, atvinnulífi, tungumálum, trúarbrögðum, 

menntamálum og félagsmálum Norðurlandanna (2007:46). 

 

Íslenska 

Nemendur geti notað orðabækur, alfræðibækur, efni í 

gagnabönkum og á vefnum og annað efni til verkefnavinnu og 

upplýsingaröflunnar (2007:34). 

 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Nemendur geti notað og viðhaldið notendahugbúnað. Einnig að 

þekkja helstu leitarmöguleika á vefnum.  

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur æfi sig í því að gera skjásýningu í Power Point forritinu 

og skipti skipulega með sér verkum þegar þeir leita af umbeðnum 

upplýsingum. Nemendur flytja fyrirlesturinn sinn fyrir allan 

bekkinn. 

 

Námsmat 

Frammistöðumat og virkniathugun. 
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Tími  

6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Handbækur af bókasafni 

 Námsbókin Norðurlönd eftir Tryggva Jakobsson eða 

sambærilegar bækur 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar og Power Point 

forritinu. 

 

Verkefni 

Nemendur vinna saman í 2-3 manna hópum. Hóparnir eiga að finna 

upplýsingar um ákveðið Norðurland. Upplýsingarnar eiga þeir að 

setja upp í Power Point forritinu. Allir hóparnir eiga svo að sýna 

skjásýninguna sína og koma upplýsingunum á framfæri á 

skipulagðan hátt fyrir bekkinn sinn.   

 

Það sem á að koma fram í fyrirlestrinum er:  

 Fólksfjöldi landsins 

 Stjórnarfar í landinu 

 Landslagslýsingar 

 Náttúrufar 

 Auðlindir 

 Gróðurfar 

 Lífsskilyrði 

 Atvinnulíf 
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 Tungumál 

 Trúarbrögð 
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Fjarlægðir á milli höfuðborga 
 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur læri að lesa legu staðar á heimskorti út frá lengdar- og 

breiddargráðum og þekki stærstu borgir í Evrópu (2007:46). 

 

Stærðfræði 

Nemendur geti lesið vegalengdir af landakortum og 

vinnuteikningum í algengum mælikvörðum (2007:29). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur þjálfist í að lesa landakort, þekki helstu borgir 

Norðurlandanna og reikni vegalengdir á milli þeirra. 

 

Námsmat 

Sjálfsmat og verkefnamat. 

 

Tími 

3 kennslustundir. 

 

Námsgöng 

 Kortabækur  

 Reiknivélar 

 Skriffæri 
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 Reglustikur 

 

Verkefni 

Nemendur vinna saman í 2-3 manna hópum. þeim er ætlað að finna 

legu höfuðborga Norðurlandanna og segja lengdar og 

breiddargráður þeirra út frá kortabókum. Þegar þeir hafa fundið 

borgirnar og skrifað niður hnitin þeirra þá eiga þeir að reikna 

hversu langt er frá Reykjavík til höfuðborga hinna Norðurlandanna 

með kortum. Allir hóparnir fá blað frá kennara þar sem þeir fylla 

inn í umbeðnar upplýsingar.  

 

Lega höfuðborga Norðurlandanna 

Lönd Höfuðborgir  Lengdargráða Breiddagráða 

Ísland    

Danmörk    

Svíþjóð    

Noregur    

Finnland    

 

 

Nemendur nota svo kortabókina til að reikna vegalendir á milli 

Reykjavíkur og hinna höfuðborganna. 
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Ísaldarjökullinn 
 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur kynnist landslagi Norðurlandanna og og mótun 

ísaldarjökulsins (2007:47). 

 

Náttúrufræði og umhverfismennt 

Nemendur ræði og skoði mótunaráhrif jökla á landslag og tengja 

við jarðsögu Íslands (2007:37). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur kynnist því hvernig Ísaldarjökullinn mótaði landslag 

Norðurlandanna með myndasögu. 

 

Námsmat 

Leiðsagnarmat. 

 

Tími 

5 kennslustundir. 

 

Námsgöng 

 Skjásýning frá kennara 

 Karton 

 skriffæri 
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Verkefni 

Kennari sýnir nemendum skjásýningu með fullt af myndum af 

landslagi Norðurlandanna og hvernig  Ísaldarjökullinn mótaði 

landslagið. Í skjásýningunni kemur stutt kynning á öðrum rofum 

sem verða í umhverfinu. Nemendur fara í vettvangsferð og leita að 

rofum sem hafa orðið í umhverfinu sínu. Í lokin er nemendum skipt 

í 3-4 manna hópa sem búa til myndasögu á karton af því hvernig 

Ísaldarjökullinn mótaði landslag. 
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7. bekkur 

 

 
Markmið Aðalnámskráar grunnskóla 
Samkvæmt þrepamarkmiðum landafræðinnar í  

Aðalnámskrá grunnskóla : samfélagsgreinar  

er lögð áhersla á að nemendur í 7. bekk  

kynnist Evrópu (2007:48). 
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Kveikja  

 
Nemendur fá skemmtilega kynningu frá kennara um efnið sem þeir 

eiga að fræðast um tveimur vikum áður en kennslan hefst svo 

ekkert komi á óvart þegar nemendur eiga að fara að vinna 

verkefnið. Í kynningunni kemur fram hvað þemaverkefnið snýst um 

og allt sem tengist henni. Kennarinn nefnir áhugaverða staði og 

atburði til að vekja áhuga nemanda til dæmis sögu Pompei á Ítalíu, 

kastala á Bretlandseyjum eða kynningu á flekaskilum. Kynningin 

verður að samanstanda af mörgum myndum, því það gefur 

kynningunni líf. Nemendur geta svo aflað sér meiri upplýsinga 

heima með hjálp foreldra og kynnt fyrir samnemendum sínum 

þeim upplýsingum sem þeir komust að.  Samfélagsfræðitímarnir 

fyrir vikuna fara í kennslu eða upprifjun á efninu.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



37 
  

Teikna Evrópuland  

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 
Nemendur geti lesið og notað landakort til upplýsingaröflunnar 

(2007:21). Þeir eiga að þekkja nöfn, legu og helstu kennileiti 

Evrópulandanna. Nemendur eiga að kynnast þemakortum af  

löndunum (2007:47). 

 

Listgreinar - myndmennt  

Nemendur geti unnið að eftir skipulögðu vinnuferli og teiknað 

raunsæismyndir eftir fyrirmyndum (2007:13). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur vinni saman í að kynnast legu Evrópulandanna og geta 

merkt inn á það umbeðna staði. Þeir eiga einnig að skilja hvernig 

gróðurfar getur verið mismunandi eftir aðstæðum. 

 

Námsmat  

Mat á hópnum og jafningjamat. 

 

Tími 

4 kennslustundir. 
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Námsgögn 

 Kortabók 

 Hvít karton 

 Skriffæri 

 

Verkefni 

Nemendur eiga að teika útlínur landsins á plakat og gróðurfar sem 

hægt er að finna í kortabókum. Hver hópur á að merkja inn nokkur 

kennileiti inn á kortið.  

 

Staðir sem á að merkja inná: 

 5 fjöll – koma fram hæð, þegar það á við  

 5 borgir – litað eftir fjölda 

 5 bæir – litað eftir fjölda 

 5 ár 

 2 vötn, þegar það á við 

 Liggur landið við haf/höf, þá hvaða? 

 

 

 

 

 

 

 



39 
  

Evrópa rannsökuð 

 
Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur afli sér upplýsinga um einstök lönd eða svæði með 

mismunandi leiðum (2007:48).  

 

Upplýsinga- og tæknimennt 

Nemendur eiga að kunni að leita í bókum og þekkja helstu 

leitarmöguleika á vefnum.  

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur geti fundið upplýsingar um ákveðin lönd og kynnt þær 

fyrir bekknum sínum. 

 

Námsmat  

Mat á verkefnum og kynningu. 

 

Tími 

8 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 Handbækur af bókasafni 

 Kortabækur 
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Verkefni 

Nemendum er skipt í 3-5 manna hópa. Þeir eiga að nota handbækur 

af bókasafni, dagblöð og vefinn til að finna staði, í ákveðnu 

Evrópulandi, sem þeir myndu vilja fræðast meira um. Til dæmis 

þekktar borgir og sögufræðilegstaði. Nemendur taka saman það 

helsta sem þeir fundu um landið og gera greinargerð þar sem þeir 

kynna landið fyrir bekknum sínum og sýna þeim 1-2 kyrrmynd af 

ákveðnum atburði, t.d. úr heimsstyrjöld eða  menningarlegum 

einkennum sem tengjast landinu. Þeir eiga að útskýra hvað er að 

gerast í kyrrmyndinni. Þegar kyrrmynd er gerð stilla nemendur sér 

upp eins og styttu til að sýna ákveðin atburð (Anna Jeppesen, 

2006:24).  

 

Það sem á að koma fram um landið: 

 Hvaða staðir rannsakaðir 

 Stutt umfjöllun um hvern stað 

 Hvernig er landslagið og loftslag á svæðinu  

 Íbúafjöldi í landinu 

 Þjóðarfáni 

 Menningarleg einkenni 

 Fróðleiksmolar ef nemendur finna eitthvað mjög áhugavert 

um landið 
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Helgarferð 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur geti aflað sér upplýsinga um ákveðin lönd og svæði með 

mismunandi leiðum. Þeir geti notað landfræðileg hugtök eins og 

land og þjóð (2007:48).  

 

Erlend tungumál - enska 

Nemendur geti gefið og skilið einfaldar upplýsingar og 

leiðbeiningar (2007:23). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur finni upplýsingar um hótel og aðra staði í landinu. Þeir 

eiga að geta gert kostnaðaráætlun og beðið um leiðbeiningar á 

ensku. 

 

Námsmat  

Leiðsagnarmat. 

 

Tími 

10 kennslustundir 
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Námsgögn 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar og að Power Point 

forritinu 

 Handbækur af bókasafni 

 Bæklingar um Evrópulönd, t.d. ferðabæklingar 

 Kortabækur 

 Skriffæri 

 

Verkefni 

Nemendum er skipt í 4 manna hópa og eiga þeir að reikna hvað það 

kostar fyrir þá að gista 3 nætur á einhverjum stað í landinu ásamt 

matakostnaði. Nemendur mega alveg ráða hversu flott gistingin er 

og hvers kyns fæði er í boði. Einnig eiga þau að gera ráð fyrir 

kostnaði í skemmtun s.s. garða, söfn og fleira sem á að gera. 

Upplýsingarnar eiga þeir að finna á vefnum, í handbókum og 

bæklingum svo eitthvað sé nefnt. Nemendur eiga svo að ímynda sér 

að þeir þurfi að biðja um leiðarvís frá hótelinu á stað sem er nálægt. 

Þeir eiga að ímynda sér að þau sé að leita að ákveðnum stað og 

þurfa að fá leiðbeiningar um hvernig þau geti komist á staðinn. 

Nemendur búa til samtalið fyrir báða aðila, nemendurna og 

leiðbeinandann. Allar upplýsingarnar eiga nemendur að setja upp í 

Power Point forritið og flytja þær fyrir bekkinn sinn. 

 

Það sem á að koma fram: 

 Verð á herbergi fyrir hópinn 

 Reikna um það bil kostanað á öllum máltíðum ásamt smá á 

milli mála og drykkjum 
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 Reikna með kostaði inn á söfn, fótboltaleiki eða jafnvel 

búðaferð 
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Bakpokaferðalag um Evrópu 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur eiga að þekki einstök menningarsvæði í Evrópu og geta 

aflað sér upplýsinga um þau með mismunandi leiðum. Þekki og geti 

notað landfræðileg hugtök til dæmis ríki, landamæri og þjóð. Þeir 

eiga að kynnast mismunandi samgöngutækjum (2007:48). 

 

Stærðfræði 

Nemendur átti sig á þeirri stærðfræði sem er í daglegu lífi til dæmis 

reikna ferðakostnað (2007:25). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur geti planað ferðalagið í sameiningu um Evrópu og áætla 

kostnað þess. 

 

Námsmat  

Mat á verkefnum og jafningjamat. 

 

Tími 

8 - 14 kennslustundir, eftir því hversu mörg lönd eru heimsótt. 

 

Námsgögn 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 
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 Handbækur af bókasafni 

 Bæklingar af Evrópulöndum 

 Efni í dagbók eða námsmöppu, sjá viðauka 

 Vefsíða sem gæti komið að gagni í þessu verkefni: 

- http://www.bakpokaferdir.com/ 

 

 

Verkefni 

Nemendur eiga að skipuleggja bakpokaferðalag um Evrópu. 

Nemendur verða að heimsækja að minnsta kosti 3 lönd. Þeir eiga 

að ferðast með mismunandi samgöngutækjum á milli staða, innan 

landsins og á milli landa. Nemendur eiga að búa til grófa 

kostnaðaráætlun á því hvað ferðalagið á að kosta. Nemendur skila 

verkefninu sem dagbók, námsmöppu eða ritgerð. Kennari getur 

komið með viðmiðunarverðskrá á því hvað gisting, matur, drykkir 

og  ferðamáti kostar ef illa gengur að finna verð. 

 

Það sem á koma fram í verkefninu: 

 Gróflega reiknuð kostnaðaráætlun 

 Hvaða lönd eru heimsótt 

 Hvernig er ferðast 

 Hvar er gist 

 Hvað er gert á hverjum stað 

 Myndir  
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Tyrkjaránið 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur átti sig á menningarlegum og viðskiptalegum tengslum 

Íslendinga við aðrar Evrópuþjóðir (2007:48).  

 

Samfélagsgreinar – saga 

Nemendur þekki Tyrkjaránið sem atburð, lífsreynslu og árekstur 

menningaheima (2007:40). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur eiga að setja sig í spor þeirra íslendinga sem voru 

numnir á brott. 

 

Námsmat  

Leiðsagnarmat. 

 

Tími 

3-4 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Sagan af Tyrkjaráninu 

 Kort til að merkja inn leiðina sem skipið sigldi 

 Blöð  
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 Skriffæri 

 Tebað, sjá viðauka 

 

Verkefni 

Nemendur kynnast sögunni af Tyrkjaráninu. Hver og einn setur sig 

í spor Íslendings sem var numin á brott og eiga þeir að skrifa 2-4 

bréf til ættingja á Íslandi um það sem hefur gerst.Þegar búið er að 

skrifa bréfin eru þau sett í te bað í sólarhring til að láta hana líta út 

fyrir að vera gömul. 
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Flekar á hreyfingu 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla:  
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur þekki hvernig landslag myndast og mótast t.d. áhrif 

plöntuhreyfinga við myndun Alpafjalla (2007:48). 

 

Listgreinar - leikræn tjáning 

Nemendur geti skapað ákveðna athöfn með leikrænni tjáningu 

(2007:44). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur geri sér grein fyrir því hvað er að gerast á yfirborðinu 

þegar flekar skella saman eða fjarlægjast hvorn annan með 

leikrænni tjáningu. 

 

Námsmat  

Mat á verkefni og sjálfsmat. 

 

Tími 

6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 

 Handbækur af bókasafni 
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 Búningar og önnur gögn sem þarf við leikritið 

 

Verkefni 

Nemendum er skipt í 5 manna hópa og eiga þeir að setja á svið hvað 

gerist þegar tveir flekar skella saman og hvað gerist þegar þeir 

fjarlægjast hvor annan. Það á að koma fram hvað veldur 

jarðskjálfta, sýna hvað gerist á yfirborðinu. Hugmyndaflugið ræður 

hvernig nemendur túlka verkið. Nota má tónlist, hafa sögumann 

sem lýsir eða að hver hlutur talar fyrir sig, til dæmis tala flekarnir 

um það að skella saman. Það þarf ekki að leggja mikla vinnu í 

búninga eða leikmynd, heldur aðeins að það sé skýrt hver er hvað 

og hvað er að gerast. Allir í hópnum verða að taka þátt í sýningunni 

og bekknum sínum. 

 

Dæmi um hugmynd: 

 2 nemendur eru flekar, 2 manneskjur sem lenda í 

jarðskjálfta, 1 leikur jarðskorpuna mynda öldur. Leikar tala. 
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Jarðskjálfti 

 

Markmið í Aðalnámskrá grunnskóla: 
 

Samfélagsgreinar - landafræði 

Nemendur átti sig á því hvaða áhrif plötuhreyfingarnar hafa á 

landið (2007:48). 

 

Náttúrufræði og umhverfismennt 

Nemendur geri sér grein fyrir því hvernig jarðskorpan skiptist í 

fleka og hvernig landrek getur orsakað jarðskjálfta (2007:22). 

 

Markmið kennslunnar 

Nemendur búi til pappamassa af því hvað gerist þegar flekar skella 

saman.  

 

Námsmat  

Jafningjamat og sjálfsmat. 

 

Tími 

  6 kennslustundir. 

 

Námsgögn 

 Myndband af jarðskjálfta 

 Myndir sem sýna hvað gerast þegar jarðskjálfti verður 

 Aðgang að vefnum til upplýsingaöflunar 



51 
  

 Handbækur af bókasafni 

 Gögn til að búa til módelið eða myndina. 

 

Verkefni 

Nemendur mega velja sér í hópa eftir því hvað þeim langar að vinna 

verkefnið. Nemendur sýna á myndum eða módeli hvernig 

jarðskjálftar verða. Hugmyndarflugið á að fá að ráða ríkjum í þessu 

verkefni en myndverkið verður að tengjast jarðskjálfta. Hægt er að 

sækja efnivið í náttúruna svo sem gras, steina, sand og allt sem 

nemendum dettur í hug til að gera myndverkið líflegra.  

 

Dæmi um hugmyndir: 

 Hægt er að búa til stóra teiknimyndasögu á karton 

 Sýna land sem að er öldukennt og sprungur hafa myndast, 

eins og að það væri jarðskjálfti á karton 
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Viðauki 1 

 
Hugmyndir að hópskiptingum 

 

Til eru ýmsar aðferðir til að skipta nemendum í hóp, það þarf þó að 

vanda valið og hafa í huga hverjir vinna vel saman og hverjir ekki 

(Lilja M. Jónsdóttir, 1996:21). Hér eru hugmyndir um 

hópaskiptingu úr bókinni Skapandi skólastarf eftir Lilju M. 

Jónsdóttur (21): 

 Kennarinn ákveður hverjir verða saman. 

 Kennarinn ákveður hvaða tveir nemendur mynda par og 

dregur síðan um það hvaða pör verða saman. 

 Kennarinn dregur um það hverjir fjórir verða saman og 

„hagræðir“ síðan. 

 Kennarinn dregur um það hverjir verða saman. 

 Nemendur draga sig saman. 

 Nemendur draga um verkefni. 

 Nemendur velja eitt verkefni. 

 Nemendur velja tvö eða þrjú verkefni. 

 Nemendur velja einn félaga. 

 Nemendur ráða með hverjum þeir eru. 

 Stelpuhópar og strákahópar. 
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Viðauki 2 

 
Uppröðun borða í hópvinnu 

 

Sniðugt er að raða saman fjórum borðum sem mynda ferning. 

Kosturinn við að hafa borðin svona er sá að nokkurskonar hringur 

hefur myndast og nemendur eiga auðvelt með fylgjast með því sem 

er að gerast og vinna saman sem ein heild (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999:84). 
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Viðauki 3 
 

Pappamassa uppskrift 

Það sem til þarf er:  
Eggjabakkar eða dagblöð.   
Vatn og plastfata 
1/2 pakki af ódýru veggfóðurslími (púður) 
1 kg hveiti 

1. Dagblöð rifin og bleytt upp í volgu vatni í fötu. Látið liggja í 
einn sólarhring. Hægt er að hræra í blöndunni af og til til að 
leysa blöðin betur upp. Hægt er að nota töfrasprota, 
hrærivél eða borvél með hræripinna.  

2. Blaðasúpan er tekin uppúr fötunni og mesta vatnið látið leka 
af.  

3. Sett aftur í fötuna með blöndu af veggfóðurslími, hrært vel í. 
Hveiti bætt út í blönduna, en það er ekki nauðsynlegt. 
Tilbúið til mótunar í form sem massinn getur fengið að 
þorna í eða á.  
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Viðauki 4 

 
Dagbók 

 

Nemendur byrja á að gera efnið í bókina, kennari getur að stoðað 

við að halda efninu saman áður en bókin er gerð. Þegar allt efnið í 

bókina er tilbúið er hún fest saman. Hér að neðan kemur lýsing að 

bókagerð úr bókinni Í fullorðinna tölu : kennarabók eftir Lilju M. 

Jónsdóttur (2001:10). Í bókinni er hægt að sjá myndir af því 

hvernig bókin er gerð. 

 

Það sem þarf í bókagerð: 

 Pappír í blöðin  

 Spjöld í kápu 

 Einhverskonar pappír eða efni utan á kápu 

 Efni í kjöl 

 Lím 

 Nálar 

 Garn 

 Skæri 

 Reglustiku 

 Klemmur 

 Skriffæri 
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Bókin búin til: 

 Blöðin í bókina eru snið. Þau þurfa að vera allavega 1 cm 

minni en kápan allan hringinn. 

 Bókin er saumuð saman. 

 Pappír utan um spjöldin er sniðin 10 cm lengri og 5 cm 

breiðari en spjöldin. Þegar búið er að líma eiga að stand 5 

cm út á þremur hliðum, það á ekki að standa út þar sem 

kjölurinn kemur. Svo á að líma það sem stendur út á 

innanvert spjaldið. 

 Efni í kjöl þarf að vera 10 cm lengra, 5cml hvoru megin, en 

spjöldin og 7-8 cm breitt, það fer eftir því hversu þykk bókin 

er. Kjölurinn er límborinn og festur á. 

 Að lokum er bókin límd inn í kápuna. Fremsta síðan er límd 

við fremri kápuna og síðasta síðan límd við seinni kápun. 

Gæta þarf vel að því að bókin ná vel inn að miðju. 
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Viðauki 5 

 

Bréf sett í tebað 

 

Til að bréfin líti út fyrir að gömul og oft lesin eru þau brotin saman og 

geymd í bók til að brotin festist vel í. Síðan þarf að fylla bakka af vatni 

og setja nokkra tepoka í það, helst dökkt te. Bréfin eru svo sett í bleyti í 

1-2 sólarhringa og látin svo þorna. Bréfin verða að vera skrifuð með 

penna svo það textinn sjáist eftir tebaðið. 
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Viðauki 6 

 
Námsmat 

 

 Símat. Kennarar fylgjast með vinnu nemenda yfir vikuna. 

Hvernig þeim gengur að vinna í hópnum og virkni. Það er erfitt 

að fylgjast með mörgum nemendum. Best er að kennarar skipti 

hópum sem þeir fylgjast með á milli sín (Guðrún Pétursdóttir, 

2005). 

 Mat á verkefnum. Meta þarf hvernig nemendur leystu 

verkefnin. Var gert allt sem beðið var um, var einhverju sleppt, 

voru úrlausnir góðar? Öll verkefnin metin, ólíkar matsaðferðir 

eftir verkefnum til dæmis er ekki hægt að meta aðalverkefnið á 

sama hátt og leiklistarverkefni (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49-

54). 

 Sjálfsmat - nemendur meta sjálfir hversu vel þeir unnu, 

annaðhvort í einstökum verkefnum eða eftir ákveðinn tíma og 

verkefni. Með sjálfsmati má auka ábyrgð nemenda á eigin námi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:91). 

 Mat á hópnum - allir í hópnum meta hvernig hópurinn vann 

saman að verkefninu. Gert til að fá betri sýn á hópvinnunni og 

hvernig nemendum leið í hópnum (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49-

54). 
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 Leiðsagnarmat-fer fram jafnt og þétt, megintilgangur er að 

gera nemendur meðvitaða um það sem þeir læra, hvernig þeir 

læra og til hvers sé ætlast af þeim (Guðrún Pétursdóttir, 2005). 

 Jafningjamat- nemendur meta verk eða framlag til 

verkefnavinnu. Megintilgangur er að þroska og efla sjálfsmynd 

nemanda og virkja þá (Lilja M. Jónsdóttir, 1996:49-54). 
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Viðauki 7 
 

Matslistar 

 
 
Matslisti til greiningar og mats á umræðum í skólastofu: 
 

  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         

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:89) 

 

 

Virkniathugun: 

Virkniathugun         

Nafn Kl. 
Sinnir 
verkefnum 

Ekki við 
vinnu Annað: 

  
         

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:89) 
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Sjálfsmat: 

 Hversu vel vinn ég..... 
(hópvinna) Alltaf Oftast Stundum Aldrei 

Ekki 
viss 

Ég tek þátt í 
verkefnum           
Ég hef gaman af að 
glíma við ný 
viðfangsefni           
Ég sækist eftir að 
vinna í hóp           
Ég vinn vel með 
öðrum           
Ég vinn vel ein(n)           
Ég deili hugmyndum 
mínum með öðrum           
Ég hlusta vel á aðra           
Ég er kurteis           
Ég reyni að hætta ekki 
fyrr en verkefninu er 
lokið           
Ég hef stjórn á skapi 
mínu þó ég sé ekki 
sammála           

(Ingvar Sigurgeirsson, 1999:91) 
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Nemendur meta hópinn sinn: 
 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mat á hópnum. Nafn:         
Nöfn á 
hópmeðlimum           

  Alltaf Oftast Stundum Aldrei 
Ekki 
viss 

Allir unnu vel 
saman           
Allir tóku þátt í 
vinnunni           
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MAT Á MUNNLEGUM SKILUM 

Studdumst við þetta í útdrátt og flutning á honum. 

Nöfn: ______________________________________________________ 

Annað:                                                    Niðurstaða: 

(Hugmyndabanki fyrir mat á skólastarfi og námsmati). 

  Mjög 
gott 

Gott Í 
lagi 

Til 
ath. 

Athugasemdir 

Undirbúningur           

Gögn, uppbygging 
tímans (skipulag), 
verkaskipting 
stjórnenda, virkni 
þátttakenda 

          

Efnistök           

Úrvinnsla, aðalatriði 
dregin fram, 
skilningur, sjálfstæðar 
ályktanir, vekja til 
umhugsunar 

          

Framsetning           

Uppbygging,skýrleiki, 
útskýringar,samhengi, 
tilbreyting 

          

Tjáning           

Raddbeiting, málfar, 
framkoma, áhugi, 
öryggi, samskipti við 
hópinn 

  

          


