
Leiðbeiningar fyrir lífsleikniverkefni í aldursblönduðum hópum. 

Nemendum er skipt í tíu hópa. Fimm hópar eru með verkefnið „einelti er...“ og 

fimm hópar fá „einelti er ekki...“. Hóparnir taka myndir af hugtöknum á 

verkefnablaðiðnu og ráða hvernig þeir túlka þau.  

Reglur:  

1. Talið saman og hlustið hvert á annað. Takið sameiginlega ákvörðun.  

2. Takið eina eða tvær myndir af hverju hugtaki.  

3. Þið þurfið sjálf að vera í mynd á einhverju hugtakanna og allir þurfa að 

vera í mynd einhversstaðar.  

4. Skiptist á að taka myndirnar. 

5. Bætið einu til tveimur hugtökum við og takið myndir af þeim.  

6. Njótið samvinnunnar og hafið gaman af verkefninu annars...   
 

Einelti er...  

Samskiptavandi  

Ofbeldi /Meiða 

Endurtekin stríðni  

Hundsun  

Niðurlæging  

Einsemd 

Stríð  

Fordómar  

Baktala 

 
________________________ 

 

Einelti er ekki... 

Friður  

Vinátta  

Samvinna/Að hjálpast að  

Gleði  

Leikur  

Heiðarleiki 

Traust  

Fjölmenning 
 

 



Hugmyndir að lífsleikniverkefni fyrir leikskóla og 1.-4. bekk 

 

Nemendum er skipt í hópa. Hóparnir taka myndir af hugtöknum og ráða 

hvernig þeir túlka þau.  

Reglur:  

1. Talið saman og hlustið hvert á annað. Takið sameiginlega ákvörðun.  

2. Takið eina eða tvær myndir af hverju hugtaki, fleiri ef þarf til þess að 

túlka.  

3. Þið þurfið sjálf að vera í mynd á einhverju hugtakann, allir þurfa að vera 

í mynd einhversstaðar.  

4. Skiptist á að taka myndirnar. 

5. Bætið einu til tveimur hugtökum við og takið myndir af þeim ef tími 

leyfir.  

6. Njótið samvinnunnar og hafið gaman af verkefninu annars...   

 

Einelti er...  

Ofbeldi / Að meiða 

Endurtekin stríðni / Að stríða aftur og aftur  

Hundsun / Að skilja út undan 

________________________ 

 

Einelti er ekki... 

Vinátta / Að vera vinir 

Samvinna/Að hjálpast að  

Gleði / Að skemmta sér 

Leikur / Að leika 
 

 

 

 

 

 



Hugmyndir að lífsleikniverkefni fyrir 5.-10. bekk 

 

Nemendum er skipt í hópa. Hóparnir taka myndir af hugtöknum og ráða 

hvernig þeir túlka þau.  

Reglur:  

1. Talið saman og hlustið hvert á annað. Takið sameiginlega ákvörðun.  

2. Takið eina eða tvær myndir af hverju hugtaki, fleiri ef þarf til þess að 

túlka.  

3. Þið þurfið sjálf að vera í mynd á einhverju hugtakann, allir þurfa að vera 

í mynd einhversstaðar.  

4. Skiptist á að taka myndirnar. 

5. Bætið einu til tveimur hugtökum við og takið myndir af þeim ef tími 

leyfir.  

6. Njótið samvinnunnar og hafið gaman af verkefninu annars...   

 

Einelti er...  

Hundsun  

Niðurlæging  

Einsemd 

Fordómar  

Baktal 

________________________ 

 

Einelti er ekki... 

Friður  

Heiðarleiki 

Traust  

Fjölmenning 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Nemendum er skipt í hópa. Hóparnir taka myndir af hugtöknum og ráða hvernig þeir túlka 

þau.  

Reglur:  

1. Talið saman og hlustið hvert á annað. Takið sameiginlega ákvörðun.  

2. Takið eina eða tvær myndir af hverju hugtaki, fleiri ef þarf til þess að túlka.  

3. Þið þurfið sjálf að vera í mynd á einhverju hugtakann, allir þurfa að vera í mynd 

einhversstaðar.  

4. Skiptist á að taka myndirnar. 

5. Bætið einu til tveimur hugtökum við og takið myndir af þeim ef tími leyfir.  

6. Njótið samvinnunnar og hafið gaman af verkefninu annars...   

 

 


