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Af hverju hæfnimiðað þemanám?
➔ Nemendur úskýra

➔ Krafa frá nemendum

➔ Okkar leið til að uppfylla ang

➔ Verkefnamiðað nám 

◆ Svo nemendur sjá tilgang

➔ Gera jákvæða breytingu á námi

➔ Einstaklingsmiðað nám

➔ Nemendur fara dýpra

https://www.youtube.com/watch?v=yDcuf0pESVQ&t=4s


Komið til móts við hæfniviðmiðin
➔Nemendur fá nú tækifæri til að 

◆ leita lausna

◆bera ábyrgð

◆vera skapandi

◆vinna með öðrum

◆sýna þrautseigju

◆yfirfæra þekkingu



Fjölbreyttara nám - fjölbreyttari kennsluhættir

➔Tileinkun (innlagnir)

➔Könnun/rannsókn

➔Æfing

➔Samvinna

➔Umræður

➔Afurð/framleiðsla

https://www.youtube.com/watch?v=w54nT_t1QZU


Hvernig við byrjuðum
➔ Hugmyndavinnan vorið 2019
➔ Verkefnið sett af stað haust 2019
➔ Þróunaráætlun kláruð haust 2020
➔ Tíu til tólf tímar í samþættingu á viku - ein heild
➔ Samþætting allra greina
➔ Verkefnamiðað, lausnaleitanám
➔ Leiðsagnarmat
➔ Nemendur rækta styrkleika í námi
➔ Ábyrgir, sjálfstæðir, sjálfsöruggir, samskiptahæfir nemendur
➔ Í takt við Aðalnámskrá



Stjórnendur
➔Óbilandi trú á kennara

➔Auka tími til undirbúnings

➔Leysa af í kennslu til að fara í heimsóknir

➔Hanna okkar eigið kennslurými

➔Aðgengi að stjórnendum 

◆Nemendamál

◆Hugmyndir

◆Hlusta 

https://www.youtube.com/watch?v=hMtubrXWvUU&t=12s


Áskoranir
➔ Teymisvinnan

◆ Mjög náið samstarf milli kennara

➔ Nemendur og skólasamfélagið

◆ Breyta hugsunarhætti og vinnubrögðum

➔ Aðstandendur

◆ Áttu stundum erfitt með að skilja nýjar áherslur



Þekkingarleit á fjölbreyttan hátt
➔Bækur eru oft einfaldar í uppbyggingu

◆mötun upplýsinga

◆texti eða verkefni fyrir nemendur

◆ lausnir og svör fyrir kennara

➔Faggreinaskipting ýtir undir „kassasýn“

◆nemendur eiga erfitt með að yfirfæra þekkingu

➔Bækurnar henta ekki öllum



Uppsetning þankaleið verkefni
➔ Lágan þröskuld, hátt þak

➔ Hvers vegna - Hvernig - Hvað

➔ Nemendastýrð verkefni

➔ Nýta áhugasvið nemenda

➔ Fjölbreytt verkefnaskil

➔ Kveikjur - amboð - afurð

➔ Valverkefni



Yfirlit yfir þemu - 7. bekkur



Yfirlit yfir þemu - 8. bekkur



Verkefni dæmi
➔ Tjáðu þig

➔Will it melt?

➔ Ég er gosið

➔ Frumkvöðlaþema

➔ Frelsi
◆ Dagbók
◆ Verkefnalýsing
◆ Kynning
◆ Viðmið um árangur

https://docs.google.com/document/d/10--t7Z7hckqeEET2-CJ5F1D-keMkDh_juDixzjaLk0E/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1ObAZ50kn_o0ezL6Trj5PacNTH4mlZ5_GNJSbWGbs9a0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1nMeRoCnyhybz-3iPExcCTxZatb33lB9pj8ayTC6WxZM/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/horduvallaskoli.is/frumkvodullinn/home
https://docs.google.com/presentation/d/196EBKfaXFJdZA9fRDoSSpO63i96yP3efsWeFRgGrf9c/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12eryJc-xrnq2iTQsqsYdoPEUuVJuB3PX9KrcaVdpdk8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1Nf-He5NStP-w0KCGtQeph21pWDxElFXGo2OxdUwNrNw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1012svjWp1krUiEQ3F-xOsAXmy-GEIquwcRFII69goPU/edit?usp=sharing


Afurðir
➔Kolkrabbi

➔Song by Sandy

➔Tónverk

➔Stop motion

➔ Instant hero

https://docs.google.com/document/d/1012svjWp1krUiEQ3F-xOsAXmy-GEIquwcRFII69goPU/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ACJhlO56tFBll3ZTpA9Iyg5cF4wBjvFP/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yNMjz2R2v9R_oFUbJ4d4ThyFkqRj3Cj/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HmC1snGfbLP5iSgNf3afhadum7B_fsTD/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Zh2Gp414_nhu5b5tFZVEgHP4K4gaKhhJ/view?usp=sharing


Tilvitnanir frá nemendum
➔ Auðveldara að læra þegar fögin eru blönduð saman í eitt stórt verkefni en ekki 

hvert fag að gera sitt

➔ Lærum að leysa verkefni í hóp og samvinnu

➔ Gott að þurfa ekkert að stressa sig á prófum

➔ Gott að þurfa ekki að vera alltaf í bókum

➔ Verkefni eru fjölbreyttari



Tilvitnanir frá nemendum
➔ Það þarf ekki að hugsa eins mikið þegar við lærum hlutina í þema heldur en að vera 

í 100 tímum

➔ Veitir okkur mikla ánægju að vera með svona marga kennara í einu

➔ Auðveldara að fá aðstoð þegar það eru nokkrir kennarar á staðnum

➔ Við myndum ekki vilja skipta aftur því verkefnin sem við erum að gera eru svo 

skemmtileg og hitt er ekki eins skemmtilegt

➔ Það er meira stress í bóknámi



Búa til eigin samþættingu
➔ Byrjum á að skoða hvaða hæfni viljum við að nemendur tileinki sér

➔ Skoða hæfniviðmiðin, samþætting er lykillinn

➔ Skoða leiðir til að gera verkefnin

➔ Finna aðferð og afurð

➔ Búa til viðmið um árangur


