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Gleði og gaman!
● Hvernig er hægt að halda í 

námsgleði? 
● Kennarar yngri barna nota 

mjög ölbreyttar 
kennsluaðferðir og nám fer 
fram að stórum hluta í 
gegnum leik.

● Kennarar unglingastigs geta 
lært mikið af kennurum 
yngri barna. 



Menntun og skóli

● Raunverulegt lærdómssamfélag er í stöðugri endurskoðun og 
miðlar góðum starfsháttum.

● Aukin meðvitund um lykilhæfni og uppeldishlutverk 
grunnskólans sem er staðfest í aðalnámskrá.

● Búa á nemendur undir þátttöku í lýðræðisþjóðfélagi og rækta 

þau manngildi sem styðja alhliða þroska þeirra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 29).



Hver eru þá mikilvæg manngildi?
● Eru það dyggðir á borð við heiðarleika, góðmennsku og dugnað?

● Er það hæfni eins og gagnrýnin hugsun, skapandi hugsun og 

vinnubrögð?

● Aðaláherslan er á samskipti við aðra og það að lifa í samfélagi í sátt 

við aðra.

● Að þjálfa lykilhæfni 

markvisst er frábær leið til þess 

að sinna þessu hlutverki skólans.



Unglingateymið
● Vikulegar vinnustundir þar sem unnið var með útikennslu, 

uppbrot og stöðvavinnu.
● Dæmi um viðfangsefni;

○ ármálalæsi,
○ hreyfing og næring,
○ kynvitund og kynfræðsla,
○ grenndarkennsla,
○ útikennsla,
○ sjálfsmennska,
○ náms- og starfskynningar.



Ný markmið
● Markvissir fundir.
● Stórt þemaverkefni.
● Einstaklingsviðtöl.
● Foreldrafundur.
● Nemenda- og foreldramat.
● Meiri sveigjanleiki í hópstarfi.
● Skapandi skil markviss og stýrð að hluta.
● Aukin hreyfing.
● Utanaðkomandi gestir úr atvinnulífinu sem tengjast 

þemum og eru einnig náms- og starfskynningar.



Markmið vinnustunda
● Að vinna með hæfniviðmið lykilhæfni sem birtast á 

vitnisburðarblaði. 

○ Tjáning og miðlun.
○ Skapandi og gagnrýnin hugsun.
○ Sjálfstæði og samvinna.
○ Nýting miðla og upplýsinga.
○ Ábyrgð og mat á eigin námi.



Nýir möguleikar…

● Við vinnum nú fyrst og fremst með 
lykilhæfni í vinnustundum og 
tengjum við grunnþætti menntunar, 
markmið námsgreina og 
heimsmarkmið Sameinuðu 
þjóðanna.

● Nemendur fá einkunn og umsögn í 
lykilhæfni og okkur finnst einfalt að 
hafa mjög skýrt leiðsagnarmat.

● Við sáum margþættan ávinning og mikla möguleika þegar við slepptum 
tökum á námsgreinum og opnuðum huga okkar fyrir nýjum námsleiðum, 
námsmati og nálgunum.



Draumalandið

Helstu markmið að:

● Auka samvinnufærni nemenda.

● Auka frumkvæði og jákvæða 
leiðtogahæfileika.

● Stuðla að gagnrýninni hugsun og 

lýðræðislegum vinnubrögðum.

● Allir nemendur tjái sig og hlusti af 
virðingu á aðra.

● Auka Námsgleði.

Heildstætt verkefni á haustönn 2021



Nemendastýrðar umræður





Draumalandið
Mjög vel heppnað verkefni og við sáum margþættan ávinning í nemendahópnum.

● Að greina kjarnann frá hisminu.
● Skemmtileg uppskeruhátíð.
● Nemendastýrðar umræður.
● Aukin ábyrgð jákvæðra leiðtoga.
● Margir gerðu miklu meira en til var ætlast.

Sjá nánar í  grein í Skólaþráðum janúar 2022.

https://skolathraedir.is/2022/01/23/framtidarhaefni/


Uppskeruhátíð



Vatn og haf
Heildstætt verkefni á vorönn 2022



Vatn og haf
Helstu markmið (til viðbótar við markmið haustannar):
● Að auka ölbreytta hreyfingu hjá nemendum.
● Að verkefni séu ölbreytt og verkleg (krufning).
● Að stuðla að hugarró með aðferðum slökunar.
● Að brjóta upp hópskiptingu.







Nemendamat
Hvaða lykilhæfni finnst þér 
mikilvægust?

Ég skil að lykilhæfni er mikilvæg í 
öllum námsgreinum og lífinu sjálfu.



Dæmi um svör nemenda:
● Ég hef lært að vinna betur í hópi.
● Samvinna skiptir máli.
● Hversu gríðarlega flókið það er að búa til land og hversu gríðarlega 

flókið það er að virkja alla í hópnum þínum.
● Að byrja með hugmynd og sjá hana verða að raunveruleika.
● Að lykilhæfni er mikilvæg.
● Hvað fólk getur komið með skrýtnar en flottar hugmyndir.
● Skemmtilegast er að spá og spekúlera í Draumalandið með 

hópnum mínum.
● Hefði viljað kafa dýpra í sum viðfangsefnin eins og 

heilbrigðiskerfið.

Nemendakönnun



Foreldrakönnun vor 2022:
Í vinnustundum er unnið með lykilhæfni. Finnst þér þú hafa fengið 
nægilega kynningu á markmiðum lykilhæfni?



Hvað fannst þér gott við vinnustundir?

● Samvinna nemenda, áhugaverð viðfangsefni, samþætting og fjölbreytni 

(margir sögðu fjölbreytni).

● Áhersla var lögð á ýmsa þætti sem nýtast í lífinu en ekki einblínt bara á bókleg 

fög, íslensku, stærðfræði, ensku og framvegis.

● Mér þykir gott og gagnlegt að verið sé að vinna að þverfaglegum verkefnum eins og 

þessum. Það gefur nemendum tækifæri til að njóta sín á fleiri sviðum en 

bara á bókina eins og sagt er. Árangurinn er aukin fjölbreytni í lífi og starfi 

nemenda og kennara. Eins er virkilega gaman að fá að sjá afraksturinn á 

kynningum fyrir foreldra.

Foreldrakönnun



Hugmyndir frá foreldrum um viðfangsefni:
● Landbúnaður! Fá heimsókn frá mismunandi bændum og jafnvel dýralækni, skoða 

ós, árhús, hænsnabú, svínabú og gróðurhús. Kafa ofan í tölulegar staðreyndir um 
landbúnað, skoða fóður fyrir búfénað, hvaðan kemur fóðrið og hvernig er það 
framleitt? Útbúa líkan af húsnæði fyrir ákveðinn landbúnað o.s.frv.

● Mögulega eitthvað tengt jákvæðum og uppbyggilegum samskiptum og 
mikilvægi þeirra almennt í leik og starfi.

● Eitthvað í tengslum við ármál - t.d. setja upp raunverulegt fyrirtæki eða sveitarfélag 
(margir nefndu ármálalæsi).

● Taugaölbreytileiki. Neurodiversity. Adhd, Tourette, einhverfa, kynhneigð, fötlun, 
hamlanir, o.s.frv. Sagan og hvar við erum stödd í dag. Réttindabarátta, hugtök og 
notkun þeirra, mannréttindi.

● Margmiðlun og upplýsingalæsi, auglýsingar, samfélagsmiðlarnir og áhrif þeirra, 
jákvæð og neikvæð.



Helstu kostir vinnustunda: 

● Góð tenging við nemendur.
● Fjölbreytni í viðfangsefnum og námsleiðum.
● Útrás fyrir nemendur.
● Að efla jákvæða leiðtoga og auka tjáningu.
● Auðvelt að hrósa - allir fá hrós.
● Tenging við grunnþætti menntunar.
● Umræðugrundvöllur í foreldraviðtölum.
● Auðvelt að leiðbeina og meta lykilhæfni, 

leiðsagnarmat er leiðarstefið.
● Þverfagleg og áþreifanleg verkefni.



Framtíðarsýn

● Að efla sjálfstæði og frumkvæði nemenda.
● Að tengja enn frekar við daglegt líf nemenda.
● Að festa nemendaviðtöl, nemendamat og foreldramat 

í sessi.
● Að nemendur geti tjáð sig um tilfinningar sínar og 

skoðanir. 
● Hafa lokahátíðir og/eða uppskeruhátíðir.
● Halda áfram að fá gesti og fara í vettvangsferðir.

● Að auka enn frekar meðvitund 
nemenda um mikilvægi lykilhæfni.



Að lokum
● Að vinna markvisst með lykilhæfni jók hlutdeild nemenda í eigin 

námi.
● Að nota leiki, t.d. rökræðu- og heimspekileiki var einkar gagnlegt.

● Það er mikilvægt að teymi setji sér markmið og endurskoði eigin 
starfshætti.

● Með því að hafa námsleiðir ölbreyttar, skapandi viðfangsefni og námsmat 

jókst námsgleði nemenda.

● Námið varð merkingarbærara fyrir nemendur og foreldra þeirra.

Meiri námsgleði og meiri sköpun!


