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Áfangalýsing:  
Áfanginn er einstaklingsmiðaður og miðar að því að nemendur fái tækifæri til þess að 
kafa ofan í ýmis áhugamál, bæði eigin og ný, í hóp annarra nemenda. Markmiðið er 
að nemendur kynnist fjölbreyttum spilum, hlutverkaleikjum og öðrum áhugamálum, 
auki þekkingu sína í þeim, hafi tækifæri til þess að kynna fyrir öðrum nemendum. 
Nemendur fá tækifæri til að víkka út sjóndeildarhringinn, læra eitthvað nýtt og auka 
sjálfstraust og virðingu fyrir eigin áhugamálum og annarra. Nemendur fá tækifæri til 
þess að vinna að áhugamálum sem oft eru utan hinna hefðbundnu áhugamála, æfa 
sig í samskiptum í gegnum spil, leiki og samræður. Nákvæm viðfangsefni stjórnast af 
áhuga og vali nemenda í hópnum. 
 
 
Markmið:  
Nemandi skal hafa öðlast þekkingu og skilning á:  

● Eigin áhugamáli og ná að dýpka þekkingu sína á því. 
● Fjölbreytileika spila og leikja  
● Margvíslegum áhugasviðum og þekkingarsviðum 
● Afþreyingarefni frá ólíkum löndum 

 
Nemandi skal hafa öðlast leikni í að: 

● Taka þátt í margvíslegum viðfangsefnum 
● Sækja sér þekkingu í fjölbreytta miðla 
● Að tjá eigin hugsanir, skoðanir og áhuga  
● Vinna í hóp að sameiginlegu markmiði 

 
Nemandi skal geta hagnýtt þá almennu þekkingu og leikni sem hann hefur aflað sér til að:  

● Geta tekist sjálfstætt á við verkefni 
● Gera sér grein fyrir eigin styrkleikum á óhefðbundnum sviðum 
● Nýta tómstundir sér til gagns og ánægju 
● Taka þátt í umræðum, hlusta og tjá eigin skoðanir 

 
Námsgögn:  
Engin kennslubók er í áfanganum. Námsgögn eru margvísleg, koma úr öllum áttum og ákvarðast af 
miklu leyti af nemendunum sjálfum.  
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Áætlun um yfirferð og fyrirlögn námsmatsþátta: 
 

Tímabil 
(vikunúmer/l
otunúmer 

Námsefni (verklegt og bóklegt) Heimavinna/verkefni Vægi 
námsmatsþátta 

Vika 35-38 Kynning á áfanga.  
Nemendur búa til heimasíðu.  

Mat á virkni 
 

5% 

Vika 39-42 Nemendur vinna áfam með mismunandi 
áhugamál. Umræður og kynningar í tímum. 
Blogg á heimasíðu.  

Spurningarleikir 
 

 

Vika 43-46 Nemendur vinna áfam með mismunandi 
áhugamál. Umræður og kynningar í tímum. 
Blogg á heimasíðu.  

Mat á virkni 
Skapandi verkefni 
 

5% 
15% 

Vika 47-49 Lok áfanga, uppsóp og skemmtilegheit.  Sjálfsmat 
Mat á virkni 
Spurningaleikir 

10% 
5% 

 
 
Námsmat og vægi námsmatsþátta:  
 

Matsform: X Símat               ☐ Lokapróf/valið lokapróf         ☐ Lokaverkefni 

Námsmatsþættir Lýsing námsmatsþáttar Vægi 

Sjálfsmat Nemendur meta eigin frammistöðu í tímum og 
verkefnavinnu 

10% 

Virkni og þátttaka Virkni, þátttaka, og ástundun metin í hverri viku og 
virknieinkunn gefin 3x yfir önnina (5% í hvert skipti). 

15% 

Kynningar Nemendur vinna að ýmsum  kynningum á efni að eigin vali. 
Nokkrar yfir önnina - einstaklingsbundið. Bæði formlegar 
og óformlegar, t.d. umræður, myndbönd, hlaðvarp, 
veggspjald, kynning, bloggfærslur o.fl. 

20% 

Spurningaleikir Nemendur búa til sína eigin spurningaleiki um valin 
viðfangsefni (pub-quiz, kahoot, quizizz, …) og halda leikinn 
fyrir aðra nemendur/hópa. 

15% 

Skapandi 
verkefni 

Nemendur vinna að stærra skapandi verkefni, s.s. hönnun, 
myndasögugerð, hönnun borðspils, sköpun ævintýra, ritlist 
o.m.fl. Skil eru skapandi og fjölbreytt - einstaklingsbundin. 

15% 

Heimasíða og 
færslur á 
vefsvæði 

Nemendur búa til heimasíðu og skrifa reglulega inn færslur 
bæði að eigin vali og í tengslum við verkefni á önninni.  

25% 

 Samtals: 100% 
Einkunnir fyrir hvern námsmatsþátt eru birtar í INNU á því formi sem best hentar. 
Annað: Leitast er til að nálgast verkefni á sem fjölbreyttastan hátt og skil verkefna miðast að miklu 
leyti við styrkleika og áhuga nemenda.  
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Birt með fyrirvara um breytingar. 

 

Dagsetning:  
 
 
_______________________________ _______________________________ 
Undirritun kennara Undirritun brautarstj., fagstj eða staðgengils 
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