Rannsóknarverkefni - skipulag
Nafn verkefnis:

Máttur lýðrððs

Aðalnámsgrein/ar:

Samfélag frððs

Aðrar námsgreinar:
Tímabil:

Náttúrugresnar, í len aa
3-4 vsaur

Bekkur:

8.-10. beaaur

Kennari/ar:
Rannsóknarspurning:

Hvernsg getum vsð tofnað nýjan tjórnmálafoaa?

Lykilþekking og skilningur:
(Hðfnsvsðmsð í aðalnám ará
em á að aenna og meta).

Sjá hæfniviðmið við lok 10. bekkjar fyrir íslensku:
Talað mál, hlu tun og áhorf á bl . 101.
Rstun á bl . 103.
Sjá hæfniviðmið um verklag við lok 10. bekkjar fyrir náttrgreinar:
Geta til aðgerða á bl . 169.
Ábyrgð á umhverfnu á bl . 172.
Sjá hæfniviðmið við lok 10. bekkjar fyrir samfélagsgreinar:
Reyn luhesmur á bl . 198-200.
Félag hesmur á bl . 202-203.

Persónuhæfni
(Lyaslhðfns em á að aenna
og meta).

Kveikja að verkefni:
(Hvernsg á að avesaja áhuga

Saapands og gagnrýnsn hug un
Tjánsng og msðlun
Sjálf tððs og amvsnna
Ábyrgð og mat á esgsn náms
Nýting msðla og upplý snga

X
X
X
X
X

Nemendur velja ér málefns að esgsn vals, til dðms hver aonar uppbyggsngu esgs fyr t og frem t að nota teajur
bðjarfélag ; í aólamál, íþróttasðaun, umhverf, fjl ayldumál eða rétnds fatlaðra. Þesr aynna málefns ín fyrsr
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nemenda?)

Samantekt á verkefni:
(Hlutvera nemenda,
rann óanarefns, hel tu
vsðfang efns eða á aoransr,
hvað var gert og
tilgangur/nýting).

beaajarféljgum, með hlutlau rs af tjðu og út aýra lau lega báðar hlsðar mál sn . Hsnsr nemendurnsr ajó a af tjðu
með því að velja með eða á móti, eða jafnvel mstt á mslls. Nemendur já með þe um hðt að aoðansr þesrra eru
ólíaar efsr málefnum. Kennars etur þðr í tjórnmálalegt amhengs og ýnsr þesm tefnumál tjórnmálafoaaa – og þá
já nemendur vðntanlega að þesr eru eaas fulltrúar nesn tjórnmálafoaa .
Nemendur vsnna í hópum em hafa vspaðar pólst aar aoðansr, hóparnsr eru byggðsr á arsfegrs ajnnun em aennars
leggur fyrsr eða ajnnun á vefnum. Hver hópur myndar snn esgsn tjórnmálafoaa. Þesr fnna nafn á foaasnn snn,
aennsmeras (logo), útbúa tefnu ará og 3ja mínútna ao nsngamyndband fyrsr foaasnn. Nemendur aeppa að því að
aoma ínum málefnum á framfðrs og fá em fe ta fylgs menn í ao nsngabaráttunns. Nemendur lðra um alla hel tu
tjórnmálafoaaana með því að aoða tefnu arár þesrra um lesð og þesr mynda tefnu ará nýja foaa sn . Nemendur
verða meðvstaðsr um lýðrððs, pólst a málefns og þátttjau í tjórnmálum. Nemendur þurfa að aanna hug ajó enda og
vsnna í að mðta hag munum og arjfum ólíara hópa í amfélagsnu, gera athugun og amanteat á vsðhorfum.
Ko nsngamyndbjnd eru valsn til að psla fyrsr érfrððsnga. Ko nsngarðður fyrsr érfrððsnga eru undsrbúnar og futtar í
loa veraefns .

Viðfangsefni og afrakstur:
(Afmaraað efns og hðfns
em á að meta).

Esn taalsng : Gagnrýnsn hug un og jálf tððs metið
í gegnum veraefnavsnnuna.

Kynning á verkefni:
(Hvernsg verður veraefnsð
aynnt, og verða ge tir á
aynnsngu, hverjsr njóta góð
af veraefnsnu?)

Fulltrúar úr tjórnmálum í amfélagsnu eru fengnsr til að aoma snn á ms munands tigum veraefns .
Þegar veraefnsð er hálfnað, hesm ðaja nemendur tjórnmálafóla í amfélagsnu em ráðleggja þesm hvernsg haga auls
ao nsngabaráttu og hvað éu aslvsraar aðferðsr.
Stjórnmálafóla úr amfélagsnu er fengsð em áhorfendur til að aoða topp tu auglý sngarnarnar em valdar hafa versð
á lýðrððs legan hátt og heyra tveggja mínútna ao nsngarðður nýju foaaanna. Sérfrððsngar gefa nemendum
endurgjjf.

Bjargir verkefnis:
Fólk, aðstaða: Salur eða tórt vððs fyrsr aynnsngu
(Hvað þarf að vera til taðar,
hvaða efnsvsður, fóla,
fyrsrtðas/ tofnansr?)
Efniviður: Hefðbundsnn efnsvsður í aenn lu.
Ígrundunaraðferðir:

Dagbóa/lesðarbóa X

Hóp : Sam aspti og amvsnna í hópnum aannað með
hópfundum og esn taalsng amtjlum.

Btnaður: Tjlvur, upptjautðas, búnaður til
myndvsnn lu.
Samfélagið: Stjórnmálafóla úr amfélagsnu, úr ólíaum
foaaum fengsð til am tarf .
Fs aabúr umrðður
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(Hvernsg esn taalsngar,
vsnnuhópursnn, og/eða allur
beaaursnn ígrundar
veraefnsð í loasn).
Minnispunktar:

Rýnshópur
Beaajarfundur

X

Kjnnun á aoðunum í upphaf veraefns ,
Önnur:
Mat á amvsnnu og am asptum í veraefnaferlsnu.
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Rannsóknaráætlun nemenda
Verkefni:

Máttur lýðrððs

Rannsóknarspurning:

Hvernsg getum vsð tofnað nýjan tjórnmálafoaa?

Viðfangsefni einstaklings
Kynnsngar, framaoma, afraa tur og eða
esn taalsng veraefns.













Námsárangur/markmið
þeaasng, aslnsngur og jnnur hðfns em
nemendur þurfa á að halda til að ljúaa
veraefns.






Rstunarveraefns um í len a tjórnmál, nemendur velja efns tja.
Dagbóa um veraefnavsnnu.
Vsnna ína esgsn tefnu ará em þesr leggja fyrsr hópsnn.
Nemendur aoða tjórn aspurst Í land til að jðla t yfr ýn um trjórn aspan.
Nemendur rann aaa áhrsf tjórnmála á amfélagsð og þjóðfélagsð.
Nemendur aoða hugtaasð lýðrððs og áhrsf þe .
Nemendur aoða hlutvera ms munands ráðamanna í þjóðfélagsnu.
Rann aaa og aoða ólíaar tefnu arár tjórnmálafoaaa.
Fsnna nafn tjórnmálfoaa , aennsmeras, tefnu ará,
Undsrbúa ao nsngarððu og 3ja mínútna aynnsngarmyndband.
Nemendur aoða hvernsg vsðhorf í auglý sngum og ao nsngabaráttuauglý sngum - þetta
hjálpar nemendum að aslja að vsðhorf þar em þesr já jónrðn og hljóðrðn dðms þe .
Hópursnn vsnnur að am tjðu í tefnumálum, ýnsr amvsnnu, ðfr am aspti og íhugar hvert
aref og hlutvera snnan hóp sn .
Nemendur aspta hlutveraum á mslls ín í hópnum, með hlsð jón af hðfns í rstun, lesals t,
upptjau og myndvsnn lu.
Nemendur hafa val um að útbúa vef íðu með áher lumálum foaa sn t.d. á
www.googlecla room.com
Gagnrýnsn hug un og jálf tððs metið í gegnum veraefnavsnnuna.
Kennars metur, gefur endurgjjf og aemur með tilljgur að breytingum.
Sam aspti og amvsnna í hópnum aannað með hópfundum og esn taalsng amtjlum.

Vörður/leiðsagnarmat



Rstun um tjórnmál

Viðfangsefni hóps
Kynnsngar, framaoma, afraa tur og eða
ér tja veraefns.





Rannsóknarverkefni - skipulag
til að athuga nám framvsndu og tryggja að
nemendur éu á réttrs lesð.







Leiðsögn fyrir nemendur:
frá aennara, jðru tarf fólas, érfrððsngum;
þar með talsð tuðnsngur, efns, aenn la tengd
lyaslhðfns og hðfnsvsðmsðum.








Dagbóa.
Stefnu ará foaa sn .
Kynnsngarmyndband
Ko nsngarðða.
Kennars metur, gefur endurgjjf og aemur með tilljgur að breytingum .
Nemendur taaa þátt í ajnnun um per ónulegar aoðansr á ým um málum, á blaðs eða á
netinu. Kennars myndar hópa byggða á pólst aum aoðunum.
Kennsmeras (logo) aoðuð.
Kenn lu tund um að velja trúverðugt efns.
Kenn lu tund um rððuhjld og annfðrands tal.
Hugtja esn og vsðhorf, amúð og lýðrððs aslgresnd.
Ef nemendur eru óvansr að vsnna með myndbjnd þá er aenn la um myndbandagerð.

