
Úr Litrófi kennsluaðferðianna 

Áhugasviðsverkefni 

Á undanförnum árum hafa svokölluð áhugasviðsverkefni verið að ryðja sér til rúms í 

skólum hér á landi. Nefna má Hvolsskóla (Esther Sigurpálsdóttir, 2009) og 

Norðlingaskóla1 sem dæmi um skóla sem hafa lagt áherslu á þessi vinnubrögð. 

Viðfangsefnin byggjast á því að gefa nemanda svigrúm til að vinna verkefni sem 

tengist áhugamálum hans og gera um það samning við kennara sína. Stundum vinna 

nemendur þessi verkefni upp á eigin spýtur – í öðrum tilvikum er um 

samstarfsverkefni að ræða. Oftast fá nemendur mikið frelsi, bæði varðandi val á 

verkefni og úrvinnslu þess. Stundum þrengja kennarar þann ramma sem nemendur 

fá til að vinna eftir, t.d. með því að óska eftir því að nemendur tengi þau tilteknum 

námsgreinum. Gjarnan er gerður samningur um verkefnið og stundum er þess 

krafist að nemendur hafi reiðu á vinnu sinni með því að skrá hjá sér hvernig verkinu 

miðar, t.d. með því að halda dagbók. Verkefnin geta verið bókleg eða verkleg og falið 

í sér vinnu með ólíka miðla.  

 

 

Dæmi um áhugasviðsverkefni 

 

 

 

 

 Safnmappa um 

íslenska hestinn 

 Heimasíða um 

hunda 

 Ritgerðir um ýmis 

efni, s.s. sögu 

flugvéla, íslensku 

hænuna, íslenska 

hestinn, ýmsa 

fótboltakappa, 

Danmörku, 

Rúmeníu, 

Rússland og bíla 

  

 Kvikmynd um 

mjaltatækni 

 Úrklippubækur með 

fróðleik í máli og 

myndum um 

Norðurlönd, Perú, 

heilsurækt, frægt 

fólk, sjónvarpsþátt 

og körfubolta 

 Útsaumsverkefni 

með mynd af dreka 

sem nemandi hafði 

sjálfur teiknað 

 

 Upplýsingabæklingar 

um prjónamynstur og 

prjónaaðferðir 

 Myndasögubók um 

Gunnar á Hlíðarenda 

 Matreiðslubók með 

uppskriftum og 

myndum 

 Skjásýningar um 

lunda, kvikmyndir, 

tölvuleiki og mótorhjól 

 Veggspjöld um ýmis 

efni 

(Þessi listi er byggður á efni úr ritgerð Estherar Sigurpálsdóttur (2009, bls. 16)  

um áhugasviðsverkefnin í Hvolsskóla) 

 

                                                 
1 Sjá á heimasíðu skólans á þessari slóð: 

http://www.nordlingaskoli.is/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=105  
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Mynd 11 – Dæmi um form fyrir áhugasviðssamning (fengið úr Norðlingaskóla) 

 

 


