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Þetta er ekki æfing: hópverkefni

Hæfniviðmið
 → Að nemandi geti aflað sér, metið og 
hagnýtt upplýsingar um samfélagsmálefni 
í margvíslegum gögnum og miðlum.

 → Að nemandi auki skilning sinn á því 
þjóðfélagi sem hann lifir í.

 → Að nemandi temji sér þá hugsun að hann 
geti mótað það umhverfi sem hann lifir í 
og noti áhrifaríkar aðferðir sem geta leitt  
til breytinga.

Gögn: 
 → Klípusaga til að lesa upp, blað 
með tillögum að verkefnum, 
leiðbeiningablað fyrir hópvinnu, 
eitt blað á hóp, spjaldtölva eða tölva 
fyrir hvern hóp, skúffa eða kassi 
fyrir hvern hóp.

 → Kennari leitar eftir 
hugmyndum: Hvað 
mynduð þið gera? Vitið 
þið um einhverjar 
leiðir eða aðferðir til 
að hafa áhrif? Kennari 
reynir að fá uppúr nemendum 
sem flestar árangursríkar 
aðferðir við að ná eyrum 
fólks og koma skilaboðum á 
framfæri. Kennari þarf að ná 
kjarnanum og skrifa stikkorð 
á stórt blað. (Kennari notar 
þessar hugmyndir til að setja í 
leiðbeiningar fyrir hópvinnu). 

 → Þegar aðeins er liðið á 
umræðuna gæti kennari bent 
á að það er mikilvægt að 
bekkurinn hennar Magdalenu 
komi með góð rök og lýsi 
því af hverju þau eru ósátt 
við þessa reglur, það er ekki 
nóg að segja bara að þær séu 
fáránlegar. Hvaða rök 
gætu nemendur í 6-GK 
sett fram?

Kveikja og klípusaga (2
0 mín.) 
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Kennari safnar nemendum saman í heimakrók og 

kveikir áhuga nemenda á hópverkefni með því að 

ræða ímyndað dæmi, klípusögu. 

Einn mánudagsmorgunn þegar Gunnar 

kennarinn í 6-GK kom inn í stofuna og 

bauð góðan daginn sá hann strax að það 

var eitthvað í gangi. Bekkjarsystkinin 

stóðu öll í hóp og voru að ræða saman 

og Gunnar sá að þeim var heitt í hamsi. 

Gunnar spurði hvað gengi á og ein stelpa 

í bekknum (Magdalena) sagði frá því að 

hún hefði heyrt að það ætti að fara að setja 

reglur í skólanum um að stelpur ættu að 

ganga í pilsi og strákar í skyrtu og bindi. 

Magdalena sagði að þeim litist ekkert á 

þessar reglur og þau væru mjög óánægð 

og vildu fá svör. Gunnar kinkaði varlega 

kolli og sagði að hann hefði líka frétt 

af því að það ætti að fara að setja svona 

reglur en það væri líklega ekki fyrr en 

á næsta skólaári. Börnunum í bekknum 

fannst þetta ekki góðar fréttir, þau töluðu 

öll í einu og sumir sögðu að þetta væru 

fáránlegar reglur. Gunnar sá að hann fengi 

engan vinnufrið í bekknum fyrr en þetta 

mál væri leyst og bað nemendur að koma 

með hugmyndir. Hvað getum við gert til að 

reyna að hafa áhrif á málið?
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 → Kennari útskýrir að þau séu að fara að vinna að 
verkefni 3-4 saman þar sem þau eigi að skoða 
málefni sem er þeim hugleikið og reyna að finna 
leiðir til að hafa áhrif og bæta málin. Kennari reynir 

eftir fremsta megni að fá tillögur frá nemendum, 
minnir á þjálfunarverkefnin ef það kom eitthvað 
fram í þeim sem vakti áhuga nemenda. Kennari 
þarf að fá tillögur að 5 verkefnum og best er að þau 

komi frá nemendum. Ef engar hugmyndir koma frá 

nemendum sem mögulegt er að nota getur kennari 
dreift blaði með tillögum að hópvinnu-verkefnum 
eða stungið gætilega uppá nokkrum vel völdum 
verkefnum af listanum (sjá heimasíðu).  → Þegar nokkrar góðar hugmyndir eru komnar má 

fara að raða nemendum í hópa og finna hverjir vilja 

vinna að hvaða verkefni. Ef margir vilja  
sama málefnið má skipta hópnum í tvennt.

 → Hóparnir hefja vinnu að sínu verkefni. Þegar sjálfstæð 

hópavinna hefst á kennari að vera á hliðarlínunni. 

 → Kennari gefur hverjum hópi blað með leiðbeiningum 

(sjá rafrænt á heimasíðu) og útskýrir. Kennari getur 

gefið hverjum hópi skúffu eða kassa undir gögn, gott 

er að hafa tölvu eða spjaldtölvu fyrir hvern hóp til að 

leita upplýsinga.  

 → Í byrjun hópavinnu er málefnið rannsakað og 

upplýsinga aflað, nemendur þurfa síðan að setja á blað 

öll möguleg rök og ræða hvernig þau ætla að hafa áhrif 

á málið eða miðla sínum skoðunum. 

 →  Gott er að sýna nemendum námsmatið svo að þau 

skilji til h
vers er ætlast af þeim. 

 →  Kennari þarf að vera til aðstoðar við að afmarka 

verkefnin, einhverjir hópar gætu þurft að minnka 

umfangið, aðrir að bæta við fleiri þáttum til að skoða.

 → Kennari leitar eftir 
hugmyndum: Hvað 
mynduð þið gera? Vitið 
þið um einhverjar 
leiðir eða aðferðir til 
að hafa áhrif? Kennari 
reynir að fá uppúr nemendum 
sem flestar árangursríkar 
aðferðir við að ná eyrum 
fólks og koma skilaboðum á 
framfæri. Kennari þarf að ná 
kjarnanum og skrifa stikkorð 
á stórt blað. (Kennari notar 
þessar hugmyndir til að setja í 
leiðbeiningar fyrir hópvinnu). 

 → Þegar aðeins er liðið á 
umræðuna gæti kennari bent 
á að það er mikilvægt að 
bekkurinn hennar Magdalenu 
komi með góð rök og lýsi 
því af hverju þau eru ósátt 
við þessa reglur, það er ekki 
nóg að segja bara að þær séu 
fáránlegar. Hvaða rök 
gætu nemendur í 6-GK 
sett fram?
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