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UMRÆÐUR KENNARA UM MUNINN Á VERKEFNI OG 

NÁMSMARKMIÐUM 
 

Munurinn á verkefni og námsmarkmiðum 

Að vinna tiltekin verkefni ætti almennt ekki að vera markmið kennslustundar heldur getur sú vinna verið 

leið að námsmarkmiðinu. 

Dæmi: Kennslubók inniheldur verkefni sem stuðla að því að nemendur tileinki sér tiltekna hæfni, sem 

dæmi má nefna að Málfræðibókin mín 2. hefti, á að hjálpa nemendum til að ná þeim markmiðum að 

þekkja nafnorð, lýsingarorð, persónufornöfn, töluorð, sagnorð og forsetningar.  

Ef nemendur eiga að vinna ákveðnar bls. í bókinni eru blaðsíðurnar verkefni en ef nemendur eiga að 

geta borið ábyrgð á námi sínu er nauðsynlegt að skýra fyrir þeim hvað þeir eigi að læra af því að vinna 

viðkomandi blaðsíður. Það gæti t.d. verið að kunna muninn á sterkum og veikum sögnum.   

Þegar kennari segir nemendum að gera leiðbeiningar um notkun tannbursta er það verkefni. Með því er 

nemendum ætlað að læra að búa til og skrá fyrirmæli. Verkefnið um notkun tannbursta er því leið til að 

hjálpa nemendur að læra að skrifa fyrirmæli, ekki aðeins um notkun tannbursta heldur að tileinka sér 

hæfni sem hægt er að yfirfæra á annað, bæði í öðrum námsgreinum og utan skólans.   

Þegar nemendur þekkja námsmarkmiðin verða þeir meðvitaðri um hvað þeir eru að læra af þeirri vinnu 

sem þeim er sett fyrir sem getur líka komið í veg fyrir að nemendur séu að eyða tíma í verkefni sem þeir 

læra ekkert af. 

Vinnulag: 

Undirbúningur fyrir fund: 

• teymi skólans velur 3-4 mismunandi hæfniviðmið í aðalnámskrá (ólíkar námsgreina og aldur) 

• hæfniviðmiðin eru skráð á eyðublað (sjá meðfylgjandi) og þau fjölfölduð í samræmi við fjölda 

hópa á fundinum (má líka deila rafrænt) 

• teymi undirbýr stutta kynningu með áherslu á mikilvægi þess að gera greinarmun á verkefnum 

og námsmarkmiðum (byggð á hæfniviðmiðum). 

Vinna á 45 mínútna löngum fundi: 

• fulltrúi teymis heldur stutta kynningu á muninum á verkefni og námsmarkmiði  

• kennarhópi skipt í 4-5 manna hópa  

• fyrsta umræðuefni hópsins er að velta fyrir sér spurningunni hvers vegna er mikilvægt að gera 

þennan greinarmun 

• hver hópur fær ljósrit af eyðublaðinu  

• hópurinn greinir hæfnina og umrorðar hana í námsmarkmið með orðalagi sem nemendur skilja 

• hóparnir gera grein fyrir vinnu sinni 
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Næsta skref – að setja viðmið um árangur 

Best er að gefa nemendur sem oftast tækifæri til að taka þátt í að skilngreina hvað ætti að einkenna 

gott verkefni. Kennarinn ætti samt alltaf að hafa myndað sér skoðanir á því fyrirfram hvers hann væntir 

af nemendum þ.e. hvað nemendur þurfa að gera til að sýna fram á að þeir hafi lært það sem þeir áttu að 

læra (tileinkað sér þá hæfni sem um ræðir). Hugsanlega þarf sérstakan fund til að ræða viðmið. 

 

 

Eyðublað 

 

Hæfniviðmið í aðalnámskrá  Námsmarkmið. Hvað eiga 

nemendur að læra í 

tímanum/eða af verkefninu? 

Hvað þurfa nemendur að gera 

til að verkefnið verði gott? 

(viðmið um árangur)  

  1. 

2. 

 3. 

4. 

 


