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„Notaðu krafta þína til að hvetja og örva börnin til að 

leysa ,,Ég get“- ofurkrafta sína úr læðingi. Hverju 

munu börnin þín breyta þetta árið?“ 

 

 

 
 

 

Hönnun til breytinga: Ein hugmynd: Ein vika
 

Um verkefnið 

Eftirfarandi er EINNAR VIKU kennsluskrá 
sem þú getur notað til að færa ,,hönnun til 
breytinga“ inn í kennslustofuna.  

 
HTB er ferli sem byggir á fjórum stigum; 

finna, hugsa, gera og deila, og er hér skipt 

upp í 7 skipti, 45 mínútur í senn. Það má þó 

endilega verja meiri tíma í hvert skipti. 

Uppbyggingin er aðeins til hliðsjónar, frjálst 

er að fara út fyrir planið og móta það á þann 

hátt sem hentar þínum nemendum best.  

 

Við hvetjum þig til að hjálpa börnunum að 

móta eigin hugmyndir um betri heim og að 

koma þeim í verk. Reyndu að fá ÖLL börnin 

til að taka virkan þátt og sjáðu til þess að  

 

 

 

 

raddir þeirra og hugmyndir fái að njóta sín.  

Það mun koma þér á óvart hvað þeim mun 

detta í hug vegna þess að ofurhetjur eru 

ekki bara í ævintýrum. Þær eru í hverju 

einasta barni sem segir: ,,Ég get!“ 

 

 

 

Kiran Sethi, Stofnandi 
Design for Change,  

The Riverside School,  

Ahmedabad, Indland 
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„World‘s Largest Lesson“ er samstarfsverkefni um menntun sem styður við kynningu á 
Heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna um sjálfbæra þróun. Verkefnið er lifandi sönnun mikilvægis 
Heimsmarkmiðs númer 17 sem fjallar um alþjóðlega samvinnu og væri ekki mögulegt án 
samstarfsaðila okkar og vinnu þeirra hver með öðrum. 

 
Með þökkum til stofnenda verkefnisins: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Skapað af:     Dreifing:     Þýðing: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sérstakar þakkir til þeirra sem hafa unnið með okkur um allan heim: 
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HÖNNUN TIL BREYTINGA: EIN HUGMYND! EIN VIKA! 

 

DAGUR 1: FINNA; OFURHETJUR Í DAGLEGU LÍFI 
DAGUR TÍMI LÝSING 

1 10 mín 

 

 

 

 

 

 

20 mín 

1. Byrjaðu á að spyrja börnin hver uppáhalds ofurhetjan þeirra er. Leyfðu 

nokkrum börnum að deila með hópnum hver er í uppáhaldi hjá þeim.  

2. Eftir það, segðu þeim að ofurhetjur séu ekki bara til í ævintýrum, heldur séu 

þær líka til í alvöru og að þú ætlir að sýna þeim sögur af raunverulegum 

ofurhetjum.  

 

 

Innblástur og skilgreining á vandamálinu 

Nú skaltu sýna börnunum einhver af eftirfarandi HTP myndböndum þar sem 

eru sögur af börnum sem eru búin að koma af stað breytingum á þremur 

ólíkum sviðum. Í myndböndunum er örlítill texti á ensku en ekkert tal. 

ATH: Ef það er ekki nettenging í kennslustofunni þá skaltu notast við 

myndasögurnar (á ensku) aftast í skjalinu og deila þeim með börnunum.  

 

Eitthvað sem þau vilja breyta í eigin lífi: 

Draga úr þyngd skólataska: http://bit.ly/1mFr4xr 

Kenna jafnöldrum sínum fótbolta: http://bit.ly/dfc-justforkicks 

1. Eitthvað sem þau vilja breyta í skólanum: 

Auka virðingu gagnvart starfsfólki skólans: http://bit.ly/Vfdmdi 

Draga úr matarsóun í mötuneytinu: http://bit.ly/1sTROiF 

2. Eitthvað sem þau vilja breyta í sínu samfélagi: 

Börn laga vegholur: http://bit.ly/potholes-on-the-road 

Finna leið til að safna regnvatni á þurrkatímum: http://bit.ly/1kywiiQ  

 

 15 mín Eftir að börnin hafa horft á myndböndin þá skaltu biðja þau að skrifa niður 

hverju þau myndu vilja breyta í eigin lífi, skólanum og sínu samfélagi. 

1.  

 
Kæri kennari,  

 

Eftirfarandi er EINNAR VIKU kennsluskrá sem þú getur notað til að færa ,,hönnun til breytinga“ inn í 

kennslustofuna.  

 

Hönnun til breytinga (HTB) er ferli sem byggir á fjórum stigum, finna, hugsa, gera og deila, og er hér skipt niður í 

7 skipti, 45 mínútur í senn. Það má þó endilega verja lengri tíma í hvert skipti. Uppbyggingin er aðeins til hliðsjónar, 

frjálst er að fara út fyrir planið og móta það á þann hátt sem hentar þínum nemendum best.  

 

Við hvetjum þig til að hjálpa börnunum að móta eigin hugmyndir um betri heim og að koma þeim í verk. Reyndu 

að fá ÖLL börnin til að taka virkan þátt og sjáðu til þess að raddir þeirra og hugmyndir fái að njóta sín.  

Það mun koma þér á óvart hvað þeim mun detta í hug, vegna þess að -  

 

Ofurhetjur eru ekki bara í ævintýrum. Þær eru í hverju einasta barni sem segir: ,,Ég get!“ 

 

Færni sem börnin munu tileinka sér: Forysta, samskipti, samvinna, sjálfstraust, rökhugsun og skapandi hugsun. 

http://bit.ly/1mFr4xr
http://bit.ly/dfc-justforkicks
http://bit.ly/Vfdmdi
http://bit.ly/1sTROiF
http://bit.ly/potholes-on-the-road
http://bit.ly/1kywiiQ
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DAGUR 2: FINNA; ÁTTA SIG Á RAUNVERULEGU 
ÁSKORUNINNI 
DAGUR TÍMI LÝSING 

2 20 mín 

 

 

 

 

25 mín 

1. Leyfðu börnunum að deila sínum hugmyndum og skrifaðu stóru hugmyndirnar 

upp á töfluna. 

2. Fáðu þau næst til að kjósa um hvaða hugmynd þau myndu helst vilja hrinda 

í framkvæmd. 

 

 Að átta sig á raunverulegu áskoruninni 

1. Skiptu börnunum upp í fámenna hópa og leyfðu þeim að skiptast á 

hugmyndum um hver gæti verið ástæðan fyrir vandamálinu sem þau völdu. 

Hver hópur kynnir sínar niðurstöður saman og bekkurinn kýs hverjar helstu 

ástæðurnar gætu verið. 

  3.  

DAGUR 3: HUGSA; AÐ SJÁ AÐSTÆÐUR FYRIR SÉR 
DAGUR TÍMI LÝSING 

3 45 mín 

 

 

 

 

 

1. Skiptu börnunum upp í hópa og fáðu hvern hóp til að koma með 10 

hugmyndir. Hvettu þau til að koma með fjölbreyttar hugmyndir og djarfar 

hugmyndir. Leyfðu börnunum að byggja á hugmyndum hvers annars og 

teikna hugmyndirnar upp. Sá hópur sem kemur með flestar hugmyndirnar 

vinnur! 

2. Fáðu börnin til að komast að samkomulagi um það hvaða hugmynd þau 

myndu helst vilja vinna að. Til að gera það er gott að notast við SVL- 

hugmyndakerfið.   

Hugmyndirnar ættu að hafa SKJÓT ÁHRIF, VERA DJARFAR OG VERA 

LANGVARANDI. 

  3.  

DAGUR 4: GERA; LÁTA BREYTINGAR VERÐA AÐ 
VERULEIKA 
DAGUR TÍMI LÝSING 

3 45 mín 

 

 

 

 

 

Aðstoðaðu börnin við að búa til aðgerðaráætlun. 

1. Aðstoðaðu börnin við að brjóta áætlunina niður í smærri skref. Fáðu 

börnin til að ákveða hvernig þau ætla að klára hvert skref. 

2. Biddu börnin að skrifa niður hvaða efni, tól og tæki þau munu þurfa. 

Hvernig ætla þau að útvega það?  

Hversu marga einstaklinga þarf? 

Hversu langan tíma mun þetta taka? Hvernig ætla þau að halda utan 

um vinnuna? 

3. Fáðu börnin til að deila með sér verkefnunum: Hver gerir hvað? 

Biddu börnin að útbúa tímalínu: Hvenær verður hvaða markmiðum 

náð? 
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DAGUR 5 OG 6: GERA; LÁTA BREYTINGARNAR VERÐA 
AÐ VERULEIKA 
DAGUR TÍMI LÝSING 

5 OG 6 90 MÍN Börnin fara út og koma aðgerðaráætlun sinni í verk.  

 

Haltu utan um hvað börnin gera og hvernig þeim gengur. Hafðu eftirfarandi 

punkta til hliðsjónar. 

 

Tilfinningar, gjörðir, breytingar og umbreytingar; 

Tilfinningar: Hvernig getur þú sýnt tilfinningar fólks og Ofurnemenda þinna? 

Gjörðir: Fylgstu með Ofurnemendum við gjörðir sínar  

Breytingar og umbreytingar: Hvernig breyttist fólk? Á hvaða hátt umbreyttist 

samfélagið? 

 

 

Ábending til kennara: ,,Gera“ áfanginn gæti krafist þess að þú aðstoðir börnin við að finna 

tíma sem hentar best fyrir verkefnið en það gæti jafnvel verið utan hefðbundins skólatíma. 

 

 

DAGUR 7: DEILA; ÉG GET! NÚ GETUR ÞÚ LÍKA! 
DAGUR TÍMI LÝSING 

7 45 MÍN Mat á árangrinum: 

 

Fáðu börnin til að deila sinni reynslu af verkefninu. 

Biddu börnin að útbúa kynningu á þeirri breytingu sem þau stuðluðu að.  

Fáðu börnin til að svara spurningunum í BMH eyðublaðinu. 

Deilið ykkar sögu með öðrum nemendum skólans. 

 
Deilið ykkar sögu með okkur í gegnum: www.challenge.dfcworld.com 

 Það sem má fylgja: 

 Mynd og textaskjal (mest 4 myndir fyrir hvert skref) 

 PowerPoint kynning (mest 15 slæður, 20 Mb að stærð) 

 Myndband/YouTube-hlekkur (mest 3 mínútna langt) 

Munið: Einblínum á að sýna öðrum hversu auðvelt, skemmtilegt og þroskandi það er að ,,VERA 

BREYTINGIN!“ 

 
 
 
http://www.designforchangeindia.com/ 

 

http://www.challenge.dfcworld.com/
http://www.designforchangeindia.com/


RAHUL BOSE

Actor / ActivistEvery Child

CAN
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After a lot of hard work, the 
students managed to create 
a leveled road making the 
journey safe and hassle free 
for everyone.

FEEL: A very bumpy ride on the way to school. The students of The Orchid Public School had a huge problem with potholes on their way to school. The road was quite 
dangerous and often caused accidents.

The students wrote many letters to the concerned 
authorities asking them to take some action. However, 
they did not receive any response.

IMAGINE: They discussed with 
friends and teachers to figure out 
the best possible solution to the problem.

DO: They split into teams. One group did the digging
and the other group started to make the tar.

DO: They collected whatever material they could and 
through trial and error came up with the best possible 
way of leveling the potholes.

“We are the
CHANGE!

We will have to help ourselves
and fill the potholes. Lets

meet the contractor to learn how
to make this happen.

Potholes on the way to school
Winner : Design for Change School Challenge, India 2012   |  The Orchid Public School, Mysore, Karnataka

Watch the story : http://bit.ly/potholes-on-the-road

Get Inspired

“What impressed us was that these children chose a bold idea 
for a problem that affected them directly. They decided to take 
action themselves and designed an effective solution.”

- M P Ranjan, Design Thinker, Jury Member. 

“This story won because the children implemented a solution which 
was beyond rallies and street plays. It clearly has empowered them 
to take up future challenges. That is the power of I CAN.”

- Christian Long, Cannon Design, Jury Member.
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