
Verkefni fyrir yngsta stig:  Ræktaðu heilann þinn 

 

Námsmarkmið: 

✓ Að skilja hvaða orðin „að læra“ merkja. 

✓ Að skilja hvernig nám fer fram. 

Kennslugögn: 

✓ Spjöld með myndum af heilanum. Klippt í fjóra hluta. 

Kennsluáætlun 

1. Biðjið nemendurna að setjast hjá námsfélögum sínum. Skrifið orðin „Að læra“ á töfluna. Lesið 

þau upphátt. Það má vekja áhuga nemenda með því að að breyta röddinni þegar þið lesið. 

Spyrjið nemendurna hvað sé átt við með orðunum að læra.  

Biðjið þá að ræða við námsfélaga sinn um hvað þeir hugsi þegar þeir sjái eða heyri orðin að 

læra. Minnið nemendur á að það sé ekki til neitt rétt eða rangt svar, aðeins mismunandi 

skoðanir. Segið þeim að þú munir á eftir velja með tilviljun nemendur til að segja frá. 

2. Gefið nemendum nokkrar mínútur til að ræða saman. Dragið nöfn nokkurra nemenda (t.d. 

með nafnapinnum eða miðum) og biðjið þá að segja frá skoðunum sínum. Það má líka biðja 

þau um að segja frá skoðun námsfélagans. Leitist við að sýna hlutleysi þegar þið hlustið á 
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skoðanir nemendanna og spyrjið nánar til að fá þau til að segja nánar frá, frekar en að 

leiðrétta ef þau hafa misskilið. 

Hvernig lítur nám út? 

3. Biðjið nemendurna um að vinna með námsfélögum sínum. Látið hvert par fá myndirnar fjórar 

af heilanum. Biðjið þá um að ræða eftirfarandi spurningar: 

Hvað heldur þú að sé að gerast í heilanum á hverri mynd? 

Af hverju heldur þú það? 

Á hvað minnir þetta þig? 

Meðan nemendurnir ræða saman, og þið teljið það eiga við, minnið á hvaða spurnigar þeir 

eiga að ræða. 

4. Biðjið nemendur um að segja frá hvað þeir haldi að sé að gerast á myndunum. Hvetjið þau 

með því að spyrja nánar: 

Hvað heldur þú að sé að gerast á myndunum? 

Af hverju heldur þú það? 

Hefur þér einhverntíma fundist eitthvað svona vera að gerst þegar þú ert að læra? 

5. Sumir nemendurnir hafa ósjálfrátt raðað myndunum skipulega. Ef þeir hafa ekki gert það 

gætið þið hvatt þá til að raða myndunum í réttan röð. Ekki er gefið að allir nemendurnir raði á 

sama hátt, sem gefur tilefni til umræðu. 

 

Samantekt.  Hvað höfum við lært? 

Gangið um og skoðið hvernig nemendurnir hafa raðað myndunum. Spyrjið: 

Af hverju röðuðu þið myndunum svona? 

Væri hægt að raða þeim á annan hátt? 

Getur þú sagt hvað er að gerast í heilanum á mismunandi myndum? 

Getur þú sagt námsfélaga þínum frá því þegar þér hefur fundist þú vera að læra eitthvað á þennan 

hátt? 

Ekki er víst að það henti að nota allar spurningarnar, þið ættuð að velja hvaða spurninga henta best. 

Tilvalið er að nýta svör nemendanna til að setja upp á námsvegg í stofunni svo hægt sé að minna þá á 

síðar. Það má líka útbúa lítil spjöld sem nemendur geta haft á borðinu sínu eða í bókum, til að þeir 

geti tengt við lærdómsferlið sitt hverju sinni. 

 

(Byggt á bókinni Growth Mindset Lesson) 

   



 


