
Námskeið fyrir 

umsjónarkennara 

í 6. og 7. bekk

1. desember

Lindaskóla



Dagskrá 

• 14:40-15:10 Showbie (ULT3F) og stafræn

borgaravitund. Hópavinna og umræður.

• 15:10 - 15:30 Fyrstu skrefin

• 15:30 - 16:00 Verkefni um landnám Íslands.
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Stafræn borgaravitund

3ja manna hópar (30mín.)

Hver hópur velur sér verkefni til að vinna. 

Þegar eitt verkefni er búið veljið þið annað

og svo koll af kolli eins og tími vinnst til. 

Spurningarnar eru fyrst og fremst til að

kveikja umræður um viðfangsefnið.

Verkefnið má finna í Showbie. 

Aðgangsorð: ULT3F



Viðfangsefni
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Reglur

Myndbirtingar

Höfundarréttur

Verslun og viðskipti

Læsi

Öryggi



Stafræn borgaravitund

Skil

Skrifið niður nokkra punkta úr 

umræðum í ykkar hópi, t.d. rök 

með og á móti og hvernig hægt er 

að vinna með þessi álitamál með 

nemendum

Skilið í Showbie: Skilasvæði fyrir 

Stafræna borgaravitund.



Fyrstu skrefin

6

Aðdragandi afhendingar. 

Byrja strax - bekkjarsettin -

einföld verkefni. 

Hvert get ég leitað?

Fyrstu skrefin

Kennsluhugmyndir

Appbókin

Nýjar námsleiðir



Landnám Íslands - verkefni



Verkefnið

Fjallið t.d. um eitt af eftirfarandi:  

• Fyrstu landnámsmennirnir

• Landið numið 

• Breytingar við landnám 

• Minjar frá landnámsöld

Markmið verkefnisins: 
Að þjálfa frumleika, hæfni til að vinna með heimildir 

og koma þeim upplýsingum til skila á skipulagðan 

og skapandi hátt.  Einnig að nemendur þjálfist í 

samvinnu og sýni ábyrgð í verki.



Verkefni - nokkur verkfæri
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Garage band

Keynote

iMovie

Pages

Photos

Explain everything

Annað að eigin vali



Úr námskrá í samfélagsfræðum

Leitaraðferðir henta vel til að kynna nemendum 

vísindaleg vinnubrögð og veita þeim þjálfun í að 

afla upplýsinga og vinna úr þeim með skipulögðum 

hætti. Dæmi um slíkar aðferðir eru heimildavinna, 

vettvangsferðir og viðtöl. Vinna með heimildir er 

því stór hluti af kennslu samfélagsgreina og leggja 

þarf áherslu á upplýsingalæsi nemenda. 

Upplýsingalæsi er skilgreint þannig að 

einstaklingurinn geti fundið, staðsett, metið, 

skipulagt og notað upplýsingar á skilvirkan hátt við 

að fjalla um þau málefni l viðfangsefni sem fyrir 

liggja hverju sinni


