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Minnispunktar fyrir fræðslu um lokaverkefni 

 Lokaverkefni – heimili 

1. Lokaverkefni er verkefni sem við vinnum í lok námsins þar sem við 

notum eitthvað af því sem við höfum lært.  

2. Þið ætlið að vinna lokaverkefni sem nýtist ykkur heima. 

Lokaverkefnið hjálpar ykkur að nota eitthvað af því sem þið hafið lært 

heima.  

3. Við ætlum að vinna að lokaverkefninu næstu 2-3 vikur. 

Við vinnum að lokaverkefninu í tónlistartímunum á þriðjudögum og í 

tölvutímunum á miðvikudögum (setja hring utan um).  

4. Þegar lokaverkefnið er tilbúið ætlið þið að kynna verkefnið. 

... (Nafn annars þátttakanda) kynnir verkefnið sitt heima í ... (nafn 

heimilisins).  

... (Nafn hins þátttakanda)  kynnir verkefnið sitt heima í ... (nafn 

heimilisins).  

5. Þið eruð búnir að velja hvað þið ætlið að leggja áherslu á í 

lokaverkefninu. 

... (Nafn annars þátttakanda) valdi að vinna lokaverkefni um tölvur. 

... (Nafn hins þátttakanda) valdi að vinna lokaverkefni um tónlist.  

6. Þið byrjið í dag á því að raða niður þeim hlutum verkefnisins sem ykkur 

langar mest að vinna. 

Þið skoðið blaðið með hugmyndum fyrir lokaverkefnið, rífið niður og 

raðið inn á þetta blað. 

Síðan munu kennararnir búa til verkefnalista út frá því sem þið byrjið 

að vinna eftir á morgun.  

 

 Lokaverkefni – vinnustaður 

1. Lokaverkefni er verkefni sem við vinnum í lok námsins þar sem við 

notum eitthvað af því sem við höfum lært.  

2. Þið ætlið að vinna lokaverkefni sem nýtist ykkur í vinnunni. 

Lokaverkefnið hjálpar ykkur að nota eitthvað af því sem þið hafið lært í 

vinnunni.  
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3. Við ætlum að vinna að lokaverkefninu næstu 2-3 vikur. 

Við vinnum að lokaverkefninu í tónlistartímunum á miðvikudögum og í 

tölvutímunum á fimmtudögum (setja hring utan um).  

4. Þegar lokaverkefnið er tilbúið ætlið þið að kynna verkefnið. 

... (Nafn annars þátttakanda) kynnir verkefnið sitt í ... (nafn á 

vinnustaðnum).  

... (Nafn hins þátttakanda) kynnir verkefnið sitt í ... (nafn á 

vinnustaðnum).  

5. Þið eruð búnir að velja hvað þið ætlið að leggja áherslu á í 

lokaverkefninu. 

... (Nafn annars þátttakanda) valdi að vinna lokaverkefni um tónlist. 

... (Nafn hins þátttakanda) valdi að vinna lokaverkefni um íþróttir.  

6. Þið byrjið í dag á því að raða niður þeim hlutum verkefnisins sem ykkur 

langar mest að vinna. 

Þið skoðið blaðið með hugmyndum fyrir lokaverkefnið, rífið niður og 

raðið inn á þetta blað. 

Síðan munu kennararnir búa til verkefnalista út frá því sem þið byrjið 

að vinna eftir á morgun.  


