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1 Um verkefnið 

Námsefnið Málrækt á fimmtán vikum er samið sem B.Ed.-lokaverkefni í kennaradeild 

við Menntavísindasvið Háskóla Íslands vorið 2012. Haustið 2009 varð breyting á 

skipulagi samræmdra prófa í 10. bekk. Fyrir þann tíma var litið á samræmd próf sem 

lokapróf úr grunnskóla og voru þau haldin að vori. Með nýjum lögum árið 2008 var 

ákveðið að þau skyldu ekki vera lokapróf heldur könnunarpróf sem eiga að sýna hvar 

nemendur standa og hvað þarf að bæta áður en grunnskólagöngu lýkur. Um leið voru 

prófin flutt til haustsins. Með þessari tilfærslu samræmdra prófa skapast rými fyrir 

opnari kennslu í 10. bekk. Það rými er kjörið að nota til að þjálfa nemendur í hagnýtum 

atriðum íslenskunnar á skapandi hátt; atriðum sem koma þeim að notum í 

framhaldsskólanámi og lífinu sjálfu. Áfangamarkmið fyrir 10. bekk í íslenskuhluta 

aðalnámskrár segja til um það sem nemendur eiga að kunna og geta nýtt sér við lok 

grunnskólanámsins. Námsefnið er unnið upp úr þeim markmiðum en aðalmarkmiðið er 

þó að veita nemendum uppbyggilega þjálfun í notkun íslenskunnar, taka saman þau 

atriði sem þeir hafa þegar lært og kenna þeim að nota þau í daglegu lífi, hvort sem er í 

ræðu eða riti.  

1.1 Skipulag námsefnisins 
Námsefnið er hugsað sem fimmtán vikna lota, kennd að loknum samræmdum prófum 

að hausti í 10. bekk. Aðalmarkmið námsefnisins er að rifja upp mikilvæg atriði í 

íslensku sem nemendur eiga að kunna við lok grunnskólans og hjálpa þeim með vinnu 

að festa þau í sessi á skapandi og hagnýtan hátt. Hver vika er skipulögð þannig að í 

upphafi hennar er ákveðið atriði í íslensku lagt inn í umræðum, hvort sem það tengist 

ritun eða málfræði. Þannig einkennist upphaf hverrar vinnuviku af umræðum um 

viðfangsefni vikunnar og því læra nemendur að nota hugtök til að ræða um eigin 

málnotkun. Það er liður í því að efla málvitund nemenda og gera þeim grein fyrir 

fjölbreyttum notkunarmöguleikum málsins. Umræðurnar eru skipulagðar með það að 

markmiði að nemendur fái tækifæri til að tjá sig og hugsa um eigin þekkingu. 

Nemendur vinna svo að verkefni á ákveðnu formi þar sem þeirra áhugasvið fær að ráða 

nokkru um efnistök. Sú vinna er í flestum tilfellum hópavinna. Viðfangsefnin eru 

nokkuð ákveðin en þó þannig að auðvelt er að móta þau út frá mismunandi áhuga 

fjölbreytts nemendahóps. Í lok hverrar viku er vinnufundur þar sem vinna vikunnar er 

tekin saman. Umræður og hópavinna eru þannig hornsteinar námsefnisins. Í lok 

vinnunnar setja nemendur upp sýningu með verkefnunum og bjóða fjölskyldum sínum 
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að berja afraksturinn augum. Þannig er vinna nemendanna skipulögð með ákveðna 

birtingu í huga og gefur hún verkefnunum tilgang.   

Hver vika er vel skipulögð í námsefninu og framsetning kennsluleiðbeininganna er 

eins í hverri viku. Titill vikunnar gefur til kynna um hvað er fjallað. Fyrsti kaflinn fjallar 

um viðfangsefni hverrar viku og því næst eru nokkrar línur um markmið vikunnar, þ.e. 

hvað nemendur eiga að hafa lært eða geta gert eftir vinnuna. Á eftir markmiðunum er 

gerð grein fyrir tengingu efnisins við aðalnámskrá, bæði íslenskuhlutann og almenna 

hlutann. Að því loknu er farið í lýsingu verkefnisins. Þar er að finna nákvæmar 

leiðbeiningar um hvernig kennari á að stýra verkefninu, hvernig eigi að haga umræðum 

og formi hvers verkefnis er lýst. Í þessum kafla er í mörgum tilfellum vísað í lesefni 

fyrir kennara þar sem þeir geta leitað sér frekari fróðleiks um þætti er tengjast 

kennslunni. Lista yfir lesefnið er einnig að finna aftast í námsefninu. Á eftir lýsingunni 

er kafli sem ber heitir vinnufundur. Þar er útskýrt hvernig gott er að taka efnið saman 

með nemendum og gera hverja viku upp. Í lok hverrar viku er örstuttur kafli um 

námsmat þar sem hugmyndir um mat hvers verkefnis eru reifaðar.  

Röð viðfangsefnanna er ákvörðuð út frá því að nemendur geti byggt ofan á þekkingu 

sína. Grunnatriði eru rifjuð upp snemma í ferlinu og þá nýtast þau í komandi 

verkefnum. Í lok lotunnar er haldið opið hús í skólanum þar sem foreldrum og 

forráðamönnum eru sýnd verkefnin. Sú birtingarmynd er kjörin til að halda nemendum 

við efnið í vinnu sinni og þannig er stefnt að ákveðnu lokamarki þar sem birting er skýr. 

Efnið er þannig sett upp að allir eigi að geta tekið þátt á sínum forsendum og mikið 

kapp er lagt upp úr jafnrétti. Allir eiga að græða á vinnu sem þessari, jafnt nemendur 

sem kennari. Ef kennari hefur tök á því væri gaman ef hann gæti safnað ljósmyndum af 

nemendum við vinnu sína. Þær geta sett skemmtilegan svip á lokasýninguna.  

Þegar verkefnin voru samin var reynt að hafa þau fjölbreytt, skapandi og að 

efnistökin ættu erindi við nemendur. Talað var við átta nemendur á unglingastigi og þeir 

spurðir hvernig verkefni þeim þætti skemmtilegast að vinna. Óformleg niðurstaða var sú 

að skapandi hópverkefni þar sem nemendur fá frelsi til að hafa áhrif á vinnuumhverfi 

sitt og aðstæður væru skemmtilegust og þess eðlis að nemendur myndu eftir þeim. Það 

hafði áhrif á skipulagið auk þess sem það form hentar stefnunni um heildstæða 

móðurmálskennslu einkar vel. Verkefnin eru mörg hver á þann veg að nemendur eiga að 

skoða umhverfi sitt á einn eða annan hátt og er sú aðferð vel til þess fallin að vekja 
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nemendur til umhugsunar um það málsamfélag sem þeir lifa í, með öllum kostum þess 

og göllum.  

1.1.1 Tenging við aðalnámskrá 
Skipulag alls námsins er hugsað út frá því að íslenskunámið myndi eina heild þar sem  

hvert atriði styður annað. Í hverri viku er farið í ákveðin atriði sem tekin eru úr 

áfangamarkmiðum 10. bekkjar í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2007. 

Markmiðin í námskránni skiptast í fjóra hluta; talað mál og hlustun, lestur og 

bókmenntir, málfræði og ritun. Í flokknum talað mál og hlustun eru átta af ellefu 

atriðum áfangamarkmiða uppfyllt í námsefninu, í ritun er farið í níu af ellefu atriðum, 

níu af tólf atriðum málfræði eru skoðuð auk þess sem níu atriði af sextán í flokknum 

lestur og bókmenntir eru rifjuð upp.  

 Þátturinn talað mál og hlustun fær mest vægi í þeim umræðum sem eiga sér stað í 

hverri viku, bæði innan hvers hóps og í öllum bekknum. Í umræðum þurfa nemendur 

bæði að hlusta og tala, færa rök fyrir máli sínu og virða skoðanir annarra. Rökræður eru 

byggðar upp á skipulagðan hátt og nemendur eru hvattir til að tjá sig. Munnlegur 

flutningur verkefna fær nokkuð vægi auk þess sem eitt verkefni snýst um munnlega 

framsögn en ekki ritun. Framburður nemenda þarf að vera áheyrilegur og skýr, áherslur 

réttar og tónfall og hrynjandi eðlileg. Ekki er sérstaklega farið í þá þætti í námsefninu en 

upplagt er að kynna fyrir nemendum þær aðferðir sem viðhafðar eru við flutning 

munnlegra erinda ef það hefur ekki þá þegar verið gert. Nemendur þurfa að geta haldið 

athygli þeirra sem á hlýða, kunna að hlusta og taka þátt í umræðum með því að færa rök 

fyrir máli sínu. Kjörið er að biðja nemendur að fylgjast með þessum atriðum við gerð 

jafningjamats. Þannig læra bæði þeir sem flytja málið og þeir sem á hlýða.  

Lestri og bókmenntum er veitt nokkur athygli. Vissulega eru bókmenntaþættir í 

aðalnámskrá sem þarf að fara mun betur í en lengd verkefnisins býður ekki upp á að 

farið sé dýpra í einstaka bókmenntir. Nægt rými ætti að vera fyrir kennara til að fara í 

slíka vinnu á öðrum tímum. Nemendur eiga að geta lesið almenna texta með skilningi 

og af öryggi, þeir eiga að sjá aðal- og aukaatriði texta og þekkja einkenni ólíkra 

textategunda. Þeir kynnast einnig þjóðsögum í verkefninu og farið er í hvaða 

tilfinningar bókmenntir vekja um leið og myndmál og grunnhugtök bókmenntafræði eru 

rifjuð upp. 

Ritun er mikilvæg þegar kemur að vikuverkefnunum og farið er í skipulögð 

vinnubrögð með nemendum. Þeir eiga að kunna að setja texta upp þannig að hann flæði 
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vel, efnisgreinar tengist og málsgreinar séu vel mótaðar. Þannig fá nemendur æfingu í 

að koma texta frá sér svo röklegt samhengi skapist. Nemendur skoða eigin texta og eiga 

að geta tekið gagnrýni á skrif sín. Þeir fá markvissa þjálfun í skapandi skrifum og fá 

tækifæri til að nýta sér ýmsar handbækur og miðla við upplýsingaöflun. 

Farið er í málfræði í upphafi vinnunnar og hún á að vera rauður þráður í gegnum öll 

vikuverkefnin, þ.e. lagt er upp með að nemendur vandi málfar sitt og hugsi um það mál 

sem þeir nota hverju sinni. Í aðalnámskrá er tekið fram að hugtök málfræðinnar eigi 

fyrst og fremst að vera verkfæri sem nýtast við umfjöllun og greiningu tungumálsins. 

Orðflokkarnir eru rifjaðir upp, beygingarleg einkenni þeirra og merkingarleg og sú 

vitneskja nýtt við að móta málsgreinar. Nemendur fá tækifæri til að fletta í ýmsum 

handbókum, t.d. til að auðga orðaval sitt, því hluti af námsefninu er fólginn í skapandi 

skrifum þar sem unnið er með áhrif tilfinninga. Nemendur fá þannig innsýn í 

sköpunarkraft tungumálsins um leið og þeir átta sig á því að málnotkun er mismunandi 

eftir aldri fólks og aðstæðum. Þeir kynnast því einnig að tungumálið er síbreytilegt og 

það er undir málnotendunum sjálfum komið að viðhalda því.  

Þannig tekur verkefnið á öllum þeim fjórum þáttum íslenskunáms sem nefndir eru í 

íslenskuhluta aðalnámskrár. Viðfangsefni hverrar viku eru einnig nátengd almennum 

hluta aðalnámskrár grunnskóla frá 2011. Þar eru nefndir sex grunnþættir menntunar sem 

eiga að fléttast inn í allt nám. Þeir eru sköpun, jafnrétti, lýðræði og mannréttindi, 

heilbrigði og velferð, sjálfbærni og læsi. Þessir grunnþættir lágu til grundvallar þegar 

viðfangsefni hverrar viku voru ákveðin. Nemendur vinna með framtíðarsýn sína og 

tengist hún heilbrigði og velferð. Farið er í fordóma og jafnrétti í umræðum um 

mannréttindi og tungumálið. Nemendur eru allt ferlið að skapa og vinna með sköpun 

sína og annarra. Viðfangsefnin fléttast öll saman við þessa grunnþætti menntunar með 

einum eða öðrum þætti og oft tengjast þau fleiri en einum þætti.  

1.1.2 Samþætting námsgreina 
Þetta námsefni hentar mjög vel til samþættingar við aðrar námsgreinar. Í hverri viku er 

farið í ákveðið atriði tengt íslensku og er það atriði nokkurs konar lykill í verkefnavinnu 

á meðan viðfangsefni verkefnanna eru tengd daglegu lífi. Við samþættingu hentar því 

vel að vinna að íslenskumarkmiðunum en velja viðfangsefni sem tengjast öðrum 

námsgreinum. Oft velta margir kennarar sömu viðfangsefnum fyrir sér í kennslu og þá 

jafnvel í tengslum við málefni líðandi stundar. Með opinni umræðu á milli kennara 

getur skapast grundvöllur fyrir skemmtilega samvinnu sem gefur nemendum meiri tíma 
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til að vinna að þessum skapandi verkefnum og veitir þeim innsýn í hvernig íslenskan 

blandast inn í alla þeirra vinnu, sama hvað þeir hafa fyrir stafni.  

1.2 Heildstæð móðurmálskennsla og hlutverk kennarans 
Námsefnið er unnið út frá stefnunni um heildstæða móðurmálskennslu. Nemendur búa 

yfir miklum fróðleik og það er kennarans að hjálpa þeim að nýta hann til góðs. 

Kennarinn er nokkurs konar mannauðsstjóri í vinnuumhverfi þar sem nemendur og 

kennarar sameina krafta sína í umræðu og vinnu með íslenska tungu. Kennari verður að 

bera virðingu fyrir því máli sem nemendur nota og muna að hann er ekki sá alvitri í 

stofunni heldur sá þroskaðasti. Þannig leiðir hann nemendur um óravíddir tungumálsins 

og reynir að opna augu þeirra fyrir því sem þeir kunna og vita. Umræðurnar eru 

hugsaðar sem vettvangur til að ræða við nemendur um viðfangsefnið með það sem þeir  

þegar kunna og vita að leiðarljósi. Það er tímafrekt að vera unglingur og keppst er um 

athygli þeirra. Ef kennarinn nær að smita nemendurna með áhuga sínum á íslensku máli 

eru meiri líkur á að nemendum finnist viðfangsefnið skemmtilegra, meira spennandi  og 

þess virði að skoða það betur. Það má vera að kennari þurfi að bæta þekkingu sína á 

ákveðnum sviðum svo hann sé öruggur í kennslu námsefnisins. Víða er í námsefninu 

bent á ítarefni þar sem sækja má fróðleik um hin ýmsu atriði er snerta námsefnið og 

markmið þess. Til hægðarauka er einnig búið að taka þann lista saman aftast í 

námsefninu. Kennari þarf sérstaklega að kynna sér þankahríð og þær aðferðir sem henta 

slíkri vinnu, því námsefnið byggist að nokkru leiti upp á þeirri leið við 

hugmyndasöfnun. Einnig þarf hann að velta fyrir sér hvaða aðferðir er hægt að nota til 

að hjálpa nemendum að koma hugsunum sínum skipulega á blað. Í námsefninu er 

minnst á gerð hugarkorta og var sú aðferð valin sökum þess hve vel hún hentar þeim er 

ritar. Margar aðrar aðferðir eru til og það er um að gera fyrir kennara að vera virkur í 

slíkri vinnu og sýna nemendum þannig gott fordæmi.  

Til þess að kennara sé mögulegt að mæta nemendum á jafnréttisgrundvelli og skapa 

andrúmsloft þar sem allir hafa jafna möguleika á að taka þátt í verkefnavinnunni þarf 

hann að horfa og hlusta gaumgæfilega á nemendur sína án dómhörku. Hann þarf að 

skilja hugsunargang þeirra, aðferðir við ákvarðanatöku og þekkja áhugasvið þeirra svo 

hann geti tekið tillit til þarfa hvers og eins. Í tengslum við þetta er nauðsynlegt að 

kennari sé í góðu sambandi við foreldra eða forráðamenn. Kynna þarf foreldrum 

verkefnið, markmið þess og vinnubrögð svo þeir geti tekið virkan þátt í vinnu nemenda 

meðan á vinnuferlinu stendur.  
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1.3 Bekkjarsamfélag 
Þessu námsefni er ætlaður staður í opinni kennslustofu þar sem möguleikar til skapandi 

náms eru ræktaðir í hvívetna. Nemendur vinna með þekkingu sína og því er 

bekkjarsamfélagið líkt og vinnustaður þar sem allir vinna að sama markmiði: að kynna 

sér íslenska tungu og notkunarmöguleika hennar. Nemendur taka virkan þátt í 

skipulagningu verkefnisins og semja vinnureglur í sameiningu. Með virkri þátttöku 

nemenda í vinnuferlinu, bæði í þankahríð hverrar viku og á vinnufundum er námsefninu 

ekki ætlað að koma nemendum á óvart heldur eru þeir beinir þátttakendur í skipulagi 

vinnunnar innan bekkjarins. Nauðsynlegt er að búa til hugmyndakassa þar sem 

nemendur geta komið hugmyndum sínum og athugasemdum á framfæri nafnlaust. Í 

hverri viku er kassinn tæmdur og þau atriði sem upp úr honum koma rædd á vinnufundi. 

Hugmynd að formi miða er að finna í viðauka fyrir viku 1 í lok námsefnisins.  

1.3.1 Hópastarf 
Í flestum vikum vinna nemendur saman í hópum þar sem margbreytileiki 

einstaklinganna er hafður að leiðarljósi. Skiptingin þarf að vera á þann veg að allir hafi 

möguleika á að vinna saman. Í einhverjum tilfellum getur hentað að hafa þá sem standa 

vel að vígi með þeim sem þurfa hvatningu. Í öðrum tilfellum er betra að hópa saman þá 

sem eru á svipuðu róli. Það er ekki nauðsynlegt að setja þá sem hafa lík áhugamál eða 

sérþekkingu saman í hóp því með því að hafa hópana sem fjölbreyttasta skapast fleiri 

þættir sem nemendur geta unnið með. Þetta þarf að meta í hverjum nemendahóp fyrir 

sig. Jafnrétti þarf að ráða ríkjum í kennslustofunni svo grundvallarþættir námsefnisins 

berist til nemenda. Samvinna og samræður skipta meginmáli og samkeppni víkur fyrir 

samvinnu. Nemendur hjálpast að við að klára hvert verkefni fyrir sig og þó hóparnir 

vinni að sama marki þá er öll keppni útilokuð.  

1.3.2 Umræður í hópnum 
Kennarinn þarf að beita samræðum og þá allra helst vel ígrunduðum spurningum sem 

hvetja nemendur til að hugsa, deila skoðunum sínum og færa rök fyrir þeim. 

Spurningarnar þurfa við upphaf verkefnis að vera opnar til að hvetja nemendur til 

þátttöku. Eftir því sem samræðurnar þróast verða spurningarnar þrengri og snúa fremur 

að einstökum þáttum viðfangsefnisins. Þannig eru samræðurnar byggðar upp í 

nemendahópnum og kennarinn stýrir á vissan hátt hugsunarhætti nemenda. Færri 

spurningar eru heillavænlegri en fleiri og gefa verður nemendum tækifæri til að hugsa 
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eftir að spurning er borin upp. Hæfilega löng þögn veitir nemendum tækifæri til að 

tengja hugmyndir sínar og móta út frá því sem þeir þá þegar vita og hafa lært.  

Það er nauðsynlegt að kenna nemendum að velta eigin hugmyndum og skoðunum 

fyrir sér. Kennarinn getur markvisst sýnt nemendum fordæmi með því að hugsa upphátt. 

Þannig verður atferlið þeim eðlislægara auk þess sem það gerir samræður og 

skoðanaskipti auðveldari. Í Litrófi kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson má 

finna nytsamlega punkta varðandi umræðustjórnun og spurnaraðferðir. 

Á vinnufundum er mikilvægt að fá nemendur til að temja sér að gagnrýna á 

uppbyggilegan hátt. Það er alltaf hægt að finna dæmi um vel unna vinnu en oft fellur 

hún í skuggann af gagnrýni um það sem betur má fara. Það fer vel á því að hjálpa 

nemendum að vinna með námsmatsaðferðina þrjár stjörnur og ósk. Þá byrja nemendur í 

gagnrýni sinni að nefna þrjá hluti sem vel voru gerðir áður en þeir nefna á jákvæðan hátt 

eitt atriði sem mætti laga. Á þann hátt verður gagnrýnin ekki að óþarfa niðurbroti, 

heldur læra nemendur að veita verkefnum athygli með jákvæðni að leiðarljósi.   

1.4 Kennsluumhverfi 
Umhverfi kennslustofunnar þarf að vera þannig að nemendum líði vel. Opin skólastofa 

með alla sína möguleika hentar mjög vel fyrir verkefnið. Þó má aðlaga hverja skólastofu 

að vinnunni. Nauðsynlegt er að hafa horn þar sem nemendur geta leitað í handbækur 

sem snúa að vinnunni. Sem dæmi um bækur ná nefna eftirfarandi:  

- Íslensk stílfræði eftir Þorleif Hauksson og Þóri Óskarsson 
- Handbók um málfræði eftir Höskuld Þráinsson 
- Ritunarbókin eftir Lasse Ekholm 
- Orðastaður eftir Jón Hilmar Jónsson 
- Hugtök og heiti í bókmenntafræði í ritstjórn Jakobs Benediktssonar 
- Handbók um íslensku í ritstjórn Jóhannesar Bjarna Sigtryggssonar 
- Mergur málsins eftir Jón G. Friðjónsson 
- Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál eftir Mörð 

Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólf Thorsson. 
 

Einnig er gott að kynna fyrir nemendum síður á Veraldarvefnum sem geta nýst í 

vinnunni. Sem dæmi má nefna:  

- þær fjölmölgu orðabækur sem finna má á rafrænu formi. T.d. 

http://www.ordabok.is og http://www.snara.is 
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- Beygingarlýsingu nútímamáls á vef Árnastofnunar. Sá vefur getur nýst 

nemendum í hvers konar vinnu með íslenskt mál þar sem þeir geta flett upp 

beygingu orða. http://bin.arnastofnun.is 

- Málfarsbankann á vef Árnastofnunar. Sá leitarvefur tekur á og fjallar um ýmis 

álitamál í málfari. http://arnastofnun.is/page/arnastofnun_malfarsbankinn 

Námsefnið býður upp á tækifæri fyrir kennara til að prófa sig áfram. Það er til dæmis 

hægt að beita óhefðbundinni uppröðun í stofunni. Nemendur mættu jafnvel standa eða 

ganga um. Þær athafnir sem henta hópnum og ætlunarverki hans er hægt að móta í 

kennslustofunni og allt sem þarf er viljinn. Ef bekkurinn skiptist í tvær fylkingar hvað 

skoðanir varðar er kjörið að búa til ræðukeppni eða annan grundvöll fyrir rökræður. Það 

getur skapað hressandi andrúmsloft en er vel þess virði því nemendur munu alltaf muna 

eftir stundinni. Hugmyndir að uppröðun í stofu má finna í bókinni Að mörgu er að 

hyggja eftir Ingvar Sigurgeirsson. 

1.5 Námsmat 
Hvert verkefni er miðað út frá áhuga og ákvarðanatöku hópsins sjálfs og því verða 

verkefnin að öllum líkindum jafn ólík og þau eru mörg. Vissulega er nauðsynlegt að 

kennari átti sig á hvort nemendur hafa náð að rifja upp og festa betur í sessi þau hugtök 

sem þeir eiga að hafa á reiðum höndum við grunnskólagönguna en það fer jafnvel betur 

að gera það í útttekt á verkefnunum og með því að fylgjast með í tímum heldur en að 

láta nemendur taka próf í efninu.  

Í lok hverrar viku er tilgreint hvernig námsmat hentar vinnunni. Þar getur verið um 

endurgjöf frá kennara að ræða eða jafningjamat, hópamat eða sjálfsmat. Í jafningjamati 

metur hver hópur aðra hópa með uppbyggilegum hætti, í hópamati metur hver hópur sitt 

starf og sjálfsmat snýst um að hver einstaklingur meti eigið framlag og þátttöku. Í 

upphafi námsefnisins fer kennari strax að vinna með aðferðina þrjár stjörnur og ósk þar 

sem einblínt er á það sem vel er gert áður en bent er á það sem mætti laga. Þannig 

verður sú aðferð eðlileg í augum nemenda og von til þess að þeir beiti sömu aðferðum 

þegar þeir meta starf annarra, hvort sem það er í námsefninu eða á öðrum stöðum.   

Það er gott að kennari gefi hverjum nemanda endurgjöf fyrir alla vinnuna í lok 

lotunnar. Þar er nauðsynlegt að kennari tíni til það sem vel hefur verið gert á meðan á 

kennslu námsefnisins hefur staðið og hrósi nemanda fyrir þær framfarir sem hann hefur 

sýnt, hvers eðlis sem þær eru. Það getur reynst kennara erfitt að ætla að muna eftir öllu 
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því jákvæða í lok vinnunnar og því er kjörið að hann skrái hjá sér allar athugasemdir og 

hrós í litla bók frá fyrstu viku. Þannig verður endurgjöfin leikur einn. Hægt er að nálgast 

upplýsingar um fjölbreyttar námsmatsaðferðir á kennsuaðferðavef Ingvars 

Sigurgeirssonar  á slóðinni https://notendur.hi.is/ingvars/kennsluadferdir/namsmat.htm 

 

Gangi þér vel og góða skemmtun. 
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2 Málrækt á fimmtán vikum 

Námsefnið er sett skipulega fram og hver vika er með sama sniði. Hún hefst á þankahríð 

og umræðum, því næst er farið í verkefnavinnu og í lokin er haldinn vinnufundur þar 

sem verk vikunnar eru krufin. Námsefnið er ekki niðurnjörvað í tíma heldur er horft á 

hverja viku fyrir sig. Samkvæmt viðmiðunarstundaskrá í almennum hluta aðalnámskrár 

frá árinu 2011 eiga nemendur í 10. bekk að fá íslenskukennslu í 630 mínútur á viku. 

Eins og heitið gefur til kynna er þessi stundaskrá eingöngu til viðmiðunar og því hafa 

skólastjórnendur ákveðið frelsi í skipulagningu sinni. Mjög mismunandi er hvernig 

skólar skipta þessum mínútum. Sumir skólar kenna í lotum þar sem tvær til þrjár 

kennslustundir eru felldar saman og á einhverjum stöðum eru greinar samþættar. Það er 

undir hverjum og einum skóla komið hvernig heildartímafjöldanum er náð og því þarf 

að haga kennslunni eftir skipulagi hvers skóla.  

  



 14 

2.1 Vika 1: Kynning fyrir nemendur 
Viðfangsefni: Í upphafi þarf að kynna skipulag næstu fimmtán vikna fyrir nemendum, 

fyrirkomulag þeirra og markmið. Hafa ber í huga að það er aldrei ástæða til að koma 

nemendum á óvart í vinnu sem þessari. Í heildstæðri móðurmálskennslu eru nemendur 

virkir þátttakendur í skólastofunni.  

Markmið: Að fá nemendur til að skilja:   

- hvers vegna farið sé í verkefnið. Til að taka saman þá þætti íslenskunnar sem 

nýtast nemendum hvað best eftir grunnskólann og æfa þá með þeim.    

- hverjar séu áherslurnar. Áhersla er lögð á umræður og samvinnu á 

jafningjagrundvelli þar sem unnið er með íslenska tungu í ræðu og riti og hugtök 

henni tengd. 

- hvert sé langtímamarkmiðið. Að nemendur læri að tala um mál sitt, fái betri 

tilfinningu fyrir hvað er gott mál og slæmt og viti um fjölmarga 

notkunarmöguleika málsins. 

- til hvers sé ætlast af öllum hópnum, þar á meðal kennaranum. Það er ætlast til 

þess að nemendur vinni saman í hóp, umhverfið sé þess eðlis að allir séu frjálsir 

til að tjá sig og nemendur geti tekið þátt í að móta það vinnuumhverfi sem þjónar 

markmiðinu sem best. Þannig gerir kennarinn þá kröfu að nemendur séu virkir, 

bæði í skipulagningu, vinnu og umræðum. Kennarinn er líkt og verkstjóri sem 

heldur utan um vinnu nemenda, tengir hana með því að vera nemendum innan 

handar og hjálpar þeim að dýpka þekkingu sína.  

- hvernig námsmati er háttað. Í upphafi vinnunnar fá nemendur endurgjöf frá 

kennara þar sem sjónum er beint að því sem vel er gert áður en bent er á það sem 

mætti laga. Þegar fram í sækir taka nemendur til við að skila jafningja- og 

sjálfsmati og því er gott að benda þeim á að fylgjast með endurgjöf kennarans og 

vinna sitt mat út frá formi hennar.  

  

Vinnufundur: Í fyrstu viku færi vel á því að halda fund með nemendum þar sem þeim 

er kynnt skipulagið. Vinna sem þessi, þar sem kennari er líkt og mannauðsstjóri, er 

sennilega ekki hluti af þeirra daglega lífi í skólastofunni svo það þarf að fara vel yfir allt 

skipulag. Kennari þarf að útskýra vel fyrir nemendum hugmyndir um hópaskiptingu, 

þ.e. að vinnan sé ekki á þann veg að allir geti alltaf verið með sínum bestu vinum í hóp. 
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Hóparnir eru myndaðir þannig að styrkleikar og veikleikar hvers og eins nýtist sem best, 

en jafnframt þannig að hópurinn geti unnið saman að sameiginlegum markmiðum og 

nýtt áhugasvið hvers og eins. Ef til vill geta einhverjir hópar verið saman allan tímann á 

meðan öðrum hentar að stokkað sé upp. Það er eitthvað sem vinnan ein getur leitt í ljós. 

Þó ber að haga fjölda nemenda í hverjum hóp þannig að sem flestir verði virkir 

þátttakendur. Fjögurra manna hópar eru góðir hvað samvinnu varðar. Nánari 

leiðbeiningar um hópvinnubrögð má finna í Litrófi kennsluaðferðanna eftir Ingvar 

Sigurgeirsson. 

Skipulag vinnunnar er þannig að í hverri viku vinna nemendur eitt verkefni þar sem 

þeir fá æfingu í ákveðnum atriðum. Undir lok námsefnisins fá nemendur tækifæri til að 

koma með sýnar hugmyndir og vinna frekar með þær við gerð eins stórs verkefnis þar 

sem allt það sem æft hefur verið í litlu verkefnunum nýtist. Birtingarmöguleikar þessa 

stóra verkefnis eru óþrjótandi og hér er nauðsynlegt að taka fyrsta þankahríðarfundinn 

með nemendum. Þannig finna þeir strax að þeirra hugmyndir eru ekki einungis teknar til 

greina heldur liggja til grundvallar allri vinnunni. Kennari kastar fram þeirri spurningu 

hvað nemendurnir sjá fyrir sér sem spennandi möguleika á lokaafurð vinnunnar. 

Kennari skrifar allar hugmyndir sem berast upp á töflu og verður að gæta þess að dæma 

engar úr leik. Vídeóblogg, útgefið tímarit, bloggsíða, leikrit, smásögur. Allt skal upp á 

töflu og svo tekur fundurinn sjálfur hugmyndirnar fyrir. Gott er að geyma hugmyndirnar 

á góðum stað því það getur reynst vel að grípa í þær síðar í ferlinu.  

Samvinna og lýðræði þurfa að vera höfð að leiðarljósi í þessari kynningu, svo og í 

verkefnavinnunni allri. Það þarf að útskýra fyrir nemendum tilgang hugmyndakassans, 

að nemendur geti sett ofan í hann allt það sem þeim dettur í hug eða liggur á hjarta hvað 

verkefnavinnuna varðar. Innleggin í kassann eru nafnlaus og kassinn er tæmdur á 

vikulegum fundum þar sem verkefnin og samvinnan eru rædd. Þannig hafa allir 

nemendur tækifæri til að láta í sér heyra um öll málefni hvort sem þeir þora að standa 

upp og tjá sig eður ei. Í viðauka má finna tillögu að stöðluðum miða sem nemendur geta 

fyllt út og sett í hugmyndakassann.  

Hér væri gott að ræða við nemendur um orðræðu og siðferði. Hvað má segja? Hvað 

getur sært aðra? Hvað bera að hafa í huga þegar orð eru sett fram nafnlaust? Taka má 

dæmi um bloggsíður og netheima; þá staði sem standa nemendum nærri.  

 



 16 

2.2 Vika 2: Sjálfskoðun nemenda sem frétt eða viðtal 
Viðfangsefni: Nemendur fara í sjálfskoðun með því að svara ákveðnum spurningum frá 

kennara.  Eftir að þeir hafa svarað spurningunum setja þeir svör sín upp líkt og þeir taki 

viðtal við sjálfan sig.  

Markmið: Að nemendur finni hvar styrkleikar þeirra liggja en ekki síður hvert 

áhugasvið þeirra er, hvað þeir kunna og hvað þá langar að læra betur. Eftir því sem 

nemendur geta betur skoðað sjálfan sig er meiri grundvöllur fyrir hópaskiptingu sem 

þjónar markmiði sínu.  

Tenging við aðalnámskrá: Hér þarf kennari að útskýra fyrir nemendum að fréttir og 

viðtöl byrja á opnun þar sem viðfangsefnið er kynnt og eru svo teknar saman í lokin. 

Þannig er verkefnið á sama formi og öll almenn ritunarverkefni þar sem upphaf, miðja 

og endir eru grundvallaratriði svo röklegt samhengi fáist. Þetta tengist ritunarþætti 

íslenskuhluta aðalnámskrár. Einnig tengist viðfangsefnið tveimur af þeim sex 

grunnþáttum menntunar sem koma fram í almennum hluta aðalnámskrár,  jafnrétti og 

lýðræði og mannréttindum. Nemendur fá æfingu í að koma skoðunum sínum og 

hugmyndum frá sér, skilja að öll verkefnin eru einstaklingsbundin og að hver og einn 

hefur rétt á að vera eins og hann er 

Hafa í huga: Kennari þarf að skapa það andrúmsloft að hver nemandi hafi frelsi til að 

skoða sjálfan sig án þess að eiga á hættu að vera dæmdur. Hver einstaklingur skiptir 

máli og það er merki um styrkleika hópsins sem heild að nemendurnir séu ólíkir. Þannig 

er hægt að vinna að því að nemendur virði margbreytileika hópsins. Gott er að raða 

borðunum upp þannig að nemendur séu sem mest einir við þessa skoðun. Það er 

mikilvægt að hver nemandi skrifi eftir sinni eigin sannfæringu og því er best að forðast 

sem mest truflun frá samnemendum. Það er nauðsynlegt að nemendur finni að þeir hafa 

frelsi til að vera nákvæmlega eins og þeir eru.  

Lýsing: Kennari varpar spurningalista upp á töflu og nemendur skrifa svör sín niður, 

fyrst einungis svörin en svo í formi fréttar eða viðtals. Nemendur ímynda sér að þeir taki 

viðtal við sjálfan sig. Spurningarnar eru nokkuð opnar en það er gert svo nemendur finni 

frelsi til að skrifa það sem þeim dettur í hug. Gott að er að minna nemendur þó á að 

listinn tengist náminu og því þurfa þeir að beina sjónum sínum að sér sem 

námsmönnum. Fjölbreyttir listar bera merki um margbreytileika nemendahópsins og til 

þess að listarnir nýtist sem besta verða nemendur að svara þeim af heilindum.  
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Hvar liggja styrkleikar mínir í námi? 

Hvar finnst mér best að læra? 

Hvernig finnst mér best að læra? 

Hvað langar mig að fá út úr þessu verkefni? 

Á hverju hef ég mestan áhuga? 

Svarblað sem hægt er að ljósrita er að finna í viðauka fyrir viku 2 aftast í námsefninu. 

Nemendur geyma listann í möppu sinni og geta ávallt gripið í hann og bætt hann eftir 

því sem líður á ferlið. Þá sjá nemendur líka að með því að gera sér grein fyrir stöðunni 

og vinna markvisst með hana að leiðarljósi, breytist smám saman tilfinning þeirra og 

þeir þroskast um leið og þeir læra nýja hluti og takast á við framandi aðstæður. Gaman 

gæti verið að leyfa nemendum að lesa verkefni sín fyrir bekkinn en þó ber að hafa í 

huga að þetta verkefni er eingöngu hugsað fyrir einstaklingana sem slíka og mörgum 

getur reynst erfitt að tjá sig fyrir framan bekkjarfélagana um sín hjartans mál. Gott er að 

kennarinn haldi utan um verkefnin svo þau glatist ekki og geti nýst nemendum til 

sambanburðar við lok námslotunnar.  

Vinnufundur: Þegar nemendur hafa svarað spurningunum eftir bestu getu og unnið 

ritunarverkefnið fer vel á að halda vinnufund með þeim. Það sem liggur fyrir fundinum 

er að semja reglur um samvinnuna. Hvað má og hvað ekki? Hvers geta einstaklingar 

krafist af heildinni og öfugt? Hvað eru lýðræðisleg vinnubrögð? Hvað getur bekkurinn 

gert til að allir séu með í vinnunni og öllum líði vel? Hugmyndir um kennslu í anda 

heildstæðrar móðurmálskennslu má finna í grein Svanhildar Kr. Sverrisdóttur 

Náttúruleg leið til náms – skref í átt að einstaklingsmiðaðri kennslu. Einnig má finna 

hugmyndir í bók Goodman What’s the Whole in Whole language. Ingvar Sigurgeirsson 

skrifaði góðan kafla um fas, framkomu og verklag kennara í bókinni Litróf 

kennsluaðferðanna auk þess sem nokkur mikilvæg atriði eru tíunduð í inngangi 

námsefnisins.  

Foreldrafundur: Í verkefni sem þessu getur skipt sköpum að hafa foreldra með í ráðum 

svo þeir viti um hvað málið snýst og geti verið börnum sínum innan handar bæði í 

hugmyndasöfnun og vinnu. Gott væri að boða foreldra á fund í skólanum með 

nemendum þar sem hugmyndirnar eru kynntar og jafnvel væri gott ef einhverjir 

nemendur gætu komið með sína sýn á verkefnið í upphafi. Ef slíkur fundur er ekki 
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mögulegur er nauðsynlegt að foreldrar fái allar upplýsingar um verkefnið á annan hátt, í 

símtali eða tölvupósti, svo þeir hafi möguleika á að taka þátt. Kennari þarf að hafa í 

huga að grundvöllur þess að nám sé markvisst og skili árangri er gott samstarf heimilis 

og skóla.  

Námsmat: Það getur verið gagnlegt fyrir kennara að kynnast nemendunum í gegnum 

þessi verkefni en ef hann kýs að gefa þeim endurgjöf er nauðsynlegt að hún snúi að 

rituninni sem slíkri en ekki innihaldinu. Þeim verður að líða vel með að hafa komið 

sínum hugsunum frá sér. Atriði sem hægt er að skoða eru framsetning, frágangur, 

efnistök, stafsetning og uppbygging, þ.e. hvort inngangur, miðja og endir eru í 

textanum. Kennari þarf að horfa á verkefnin með uppbyggjandi gagnrýni í huga. Það er 

ágætt að nota aðferðina þrjár stjörnur og ósk. Sú aðferð gengur út á að byrja á að hrósa 

nemendum fyrir þrjú atriði sem vel eru gerð og nefna svo það sem betur má fara. Hún er 

einnig góð til að kynna fyrir nemendum aðferðina við að gagnrýna á uppbyggjandi hátt. 

Þó merking orðsins gagnrýna sé ekki að rýna til gagns er þó hægt að nota það 

orðasamband til að temja nemendum þá hugsun að námsmatið nýtist á uppbyggilegan 

hátt í áframhaldandi verkefnavinnu.  
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2.3 Vika 3: Flæði í texta 
Viðfangsefni: Hér er farið í aðal- og aukaatriði í texta og hvernig flæði er myndað í 

uppbyggingu hans. Nemendum er sýnt hvernig röklegt samhengi er myndað og hvernig 

skipulögð vinnubrögð geta skipt sköpum við ritsmíðar.  

Markmið: Að nemendur viti hvað það er sem skiptir máli þegar texti er ritaður, kunni 

að flétta saman efnisgreinar svo rökleg heild skapist og finni hvað skipulögð 

vinnubrögð geta auðveldað vinnuna.  

Tenging við aðalnámskrá: Hér er miðað að því að nemendur geti byggt upp texta, 

mótað málsgreinar og efnisgreinar og skipað þeim í röklegt samhengi. Ritunarverkefnið 

sjálft snýr að því sem nemendur telja að skipti máli í framtíðinni. Það viðfangsefni 

tengist sjálfbærni, einum af grunnþáttum menntunar í almennum hluta aðalnámskrár.  

Hafa í huga: Nemendur verða að hafa fyrirmynd að góðu verki til að geta gert sér grein 

fyrir eðli þess. Góðar fyrirmyndir eru mikilvægar fyrir nemendur og hugmyndaflug 

þeirra. Kennari ætti að kynna sér gerð hugarkorta eða forritið Mind Manager svo hann 

geti kennt nemendum þá aðferð við skipulag á vinnu við ritunarverkefni. Það má vel 

vera að kennari búi yfir fjölmörgum skipulagsaðferðum við ritun og hér verður ekki gert 

upp á milli aðferða. Einungis er nauðsynlegt að nemendum sé sýnt form skipulagðrar 

vinnu á einhvern hátt. Fleiri aðferðir eru betri en færri. 

Lýsing: Kennari sýnir nemendum vel skrifaðan texta. Það er góð leið til að sýna 

nemendum röklegt samhengi að draga hring utan um eitt orð í hverri efnisgrein og sýna 

þeim þannig hvernig efnisgreinarnar tengjast. Það er víða hægt að finna vel skrifaða 

texta. Til dæmis mætti leita í Bakþanka Fréttablaðsins eða aðra stutta pistla sem unnir 

eru út frá ákveðinni meginhugsun. Að þessari yfirferð lokinni er nemendum falið að 

skrifa sinn eigin texta.  

Þetta verkefni er unnið sem einstaklingsverkefni og viðfangsefni ritunarverkefnisins 

er framtíðarsýn nemenda. Þankahríð er nauðsynleg til að hjálpa nemendum að sjá hvað 

það er sem þarf að koma fram í verkefninu. Kennari skrifar á töfluna allar hugmyndir 

sem nemendur koma með um hvað skiptir máli í framtíðinni. Þá er ekki átt við að 

nemendur opni sig í þankahríðinni heldur telji upp hluti eins og fjölskylduaðstæður, 

hvað geri mann hamingjusaman, hvað sé velferð, hvað þurfi svo þeim vegni vel og hvert 

þau stefni í lífinu. Að þankahríð lokinni hafa nemendur allar hugmyndirnar fyrir framan 

sig. Því næst taka þeir lykilorð, sem henta þeirra sýn og þeim finnast mikilvægust, af 

töflunni og skrifa hjá sér. Þá fer hver og einn að vinna. Nemendur tengja punktana í 
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hring líkt og köngurló og læra þannig að búa til hugarkort. Ef kennari hefur aðgang að 

Mind Manager forritinu getur hann notað það til að sýna nemendum hvernig kortið 

virkar. Annars er mjög auðvelt að teikna slíkt kort upp á töflu.  

 

Mynd af hugarkorti 

 

Við hvert orð tengir nemandinn svo þær forsendur sem þurfa að vera til staðar svo 

atriðin gangi upp. Þegar kortið er tilbúið fer nemandi að skrifa verkefni sitt. Hann þarf 

að gæta þess að efnisgreinarnar tengist, að lykilorð í enda efnisgreina kallist á við 

hugmyndina í upphafi þeirrar næstu og að röklegt samhengi sé í greininni. Ekkert á að 

koma á óvart við lestur textans.  

Hlutverk kennarans í þessari vinnu er að ganga um og leiðbeina nemendum í 

vinnunni. Kennari má þó ekki gleyma því að efnið á að koma frá nemendunum sjálfum. 

Ef þeim finnst eitthvað erfitt er um að gera að spyrja hvað það sé eða hvers vegna og 

þannig má hjálpa þeim að finna lausn á vandamálinu.  

Vinnufundur. Hér er rætt við nemendur um hvernig þeim fannst að vinna verkefni sem 

þetta. Hvað voru nemendur ánægðir með? Var einhver sem kom sjálfum sér á óvart? 

Hvað hefði mátt fara betur? 

Námsmat: Hér er mikilvægt, líkt og í vikunni á undan, að skoða það sem vel er gert og 

hampa því áður en bent er á það sem betur má fara. Þrjár störnur og ósk hentar áfram 

mjög vel hér. Kennari tekur við verkefnunum og fer yfir þau. Nauðsynlegt er að kennari 

skoði hvort nemendur hafa skilið aðferðina með lykilorðin og náð að tengja 

efnisgreinarnar saman. Áfram má skoða stafsetningu, framsetningu og frágang auk þess 
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sem gott er að athuga hvort nemendur nýttu sér fróðleik síðustu viku í verkefninu og 

byggðu það upp með inngang, miðju og endi.  
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2.4 Vika 4: Bygging setninga 
Viðfangsefni: Hér er farið yfir hvernig orðum er skipað í setningar og við það tækifæri 

er setningafræðin rifjuð upp, hlutverk orða og orðaröð. Lengd málsgreina er veitt 

sérstök athygli.  

Markmið: Að nemendur skilji úr hverju setning er samsett, hvert hlutverk orðanna er 

og hæfileg lengd málsgreina. Einnig er markmið að nemendur átti sig á 

greinamerkjasetningu í ritmáli.  

Tenging við aðalnámskrá: Í lokamarkmiðum íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla 

er nefnt að nemendur eigi að geta mótað málsgreinar út frá setningafræðilegum reglum. 

Þannig eiga þeir að þekkja beygingar- og merkingarleg einkenni allra orðflokka og gera 

sér grein fyrir hlutverki þeirra í texta. Einn af grunnþáttum menntunar úr almennum 

hluta aðalnámskrár er heilbrigði og velferð og inn í þann þátt spilast umfjöllun 

fjölmiðla.  

Lýsing: Kennari skrifar á töflu tvær málsgreinar. Önnur er hnitmiðuð og skýr en hin 

löng, ómarkviss og flókin.  

 

Dæmi um málsgreinar sem hægt er að nota 

Hnitmiðaðar málsgreinar:  

- Maðurinn var illa búinn og varð því fljótt blautur þegar hann gekk út í 

rigninguna.   

- Stjórnin ákvað að taka á starfsmannamálum og kanna fjölda bílastæða. 

- Anna borðaði yfir sig af snakki því það var það eina sem var að borða þarna. 

Við ætluðum að kíkja aðeins í sjoppuna og kaupa okkur eitthvað svo við 

keyrðum af stað. Þegar við vorum komnar á ljósin heyrðum við læti og veltum 

því fyrir okkur hvaðan þau kæmu. Við skoðuðum dekkið þegar við komum í 

sjoppuna en það var þá sprungið. Ég var að springa úr hlátri en Önnu fannst 

þetta ekkert fyndið. Sem betur fer kom Gústi og hjálpaði okkur að skipta um 

dekk. Það gekk mjög vel.   
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Ómarkvissar, flóknar málsgreinar:  

- Það rigndi mikið og alveg beint niður og maðurinn fór út og af því hann 

var ekki í regnkápu og ekki heldur með regnhlíf var mjög stutt þangað til 

hann varð rennandi blautur.  

- Stjórnin ákvað að gera átak í starfsmannamálum og framkvæma könnun á 

stöðu bílastæðamálanna. 

- Anna missti sig aðeins í snakkinu, eina sem var að borða þarna en svo 

ætluðum við að kíkja smá stund í sjoppuna og kaupa okkur eitthvað og 

keyrðum af stað og allt í lagi með það en þegar við vorum komnar á ljósin 

heyrðum við læti og vorum að spá í hvað væri að en þegar við vorum 

komnar í sjoppuna tékkuðum við á dekkinu og já var það ekki sprungið og 

ég að springa úr hlátri en Önnu fannst það ekkert gaman þannig að Gústi 

kom að skipta um dekk og það gekk bara vel.  

Nemendur skoða dæmin með kennara sem varpar fram þeirri spurningu hvort einhver 

munur sé á þeim. Ef nemendur sjá engan mun má fara í að skoða hvaða orð eru notuð. 

Þá er til dæmis hægt að byrja á að strika undir öll nafnorð, gera hring utan um sagnorð 

og ferning utan um lýsingarorð og atviksorð. Reynið að fá nemendur til að koma sér 

saman um hvaða orðflokki hvert orð tilheyrir. Á meðan má rifja upp þekkingu nemenda 

með því að fá þá til að nefna hvert hlutverk hvers orðflokks er. Að þessu loknu er hægt 

að skoða orðaröðina. Kennari getur nefnt við nemendur að grundvallarorðaröð í íslensku 

sé frumlag – sögn – andlag. Þá má skoða hvernig annað dæmið er samsett og loks hitt. 

Fljótt ætti að koma í ljós hvers vegna annað dæmið er markvisst og skýrt en hitt ekki. Í 

því sambandi er rétt að ræða um aðalsetningar og aukasetningar og hvernig þær raðast 

og tengjast. 

Að þessu loknu er nemendum skipt í hópa. Fjögurra manna hópar eru vel til þess 

fallnir að virkja alla nemendur og ætti því fjöldi nemenda í hverjum hópi að vera sem 

næst þeirri tölu. Hver hópur fær það verkefni að vinna með þá mynd sem 

staðalímyndum er gefin í fjölmiðlum. Hvaða áhrif hefur hún á einstaklinginn og 

hugmyndir hans? Eru þau jákvæð eða neikvæð? Hvernig samræmast þessar hugmyndir 

því að virðing sé borin fyrir einstaklingnum? Hver hópur ræðir niðurstöður sínar og 

kemur sér saman um nokkra punkta sem hópurinn vill ræða og færa rök fyrir. Að 

þankahríð hópanna lokinni er haldinn stuttur fundur í bekknum þar sem einn málsvari úr 
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hverjum hópi stendur upp og nefnir einn af punktum hópsins. Verkefnið snýr að því að 

búa til auglýsingu þar sem fjölmiðlar eru hvattir til að vanda sig við hafa jákvæð áhrif á 

samfélagið og einstaklinga þess. Hver hópur kemur sér saman um birtingarmynd og 

vinnur með þau atriði sem honum finnst mikilvægt að leggja áherslu á. Upplagt er að 

gera veggspjald sem hægt er að hengja á veggi stofunnar. Einhverjir gætu verið góðir að 

teikna og þeir gætu myndskreytt og hannað spjaldið. Aðrir settu málsgreinar hópsins 

upp þannig að rökleg heild væri í textanum. Hópurinn í sameiningu kæmi sér svo saman 

um hvernig setningarnar væru settar saman á einfaldan og skýran hátt. Í þessu verkefni 

skapast rými fyrir nemendur til að vinna með tölvur og því er hér grundvöllur fyrir 

samvinnu við upplýsingatækni og þá möguleika sem hún hefur fram að færa.  

Vinnufundur: Nú er gott að ræða vinnuna í hópunum. Hvernig gekk hún? Er eitthvað 

sem hefði mátt fara betur? Gott er að minna nemendur á að nota orð sem eru 

uppbyggjandi og að vanda sig við að búa ekki til dramatík að óþörfu. Skoðið orðið 

gagnrýni sem að rýna til gagns en ekki til að brjóta niður. Hvað lærðu nemendur? 

Námsmat: Hér er nauðsynlegt að beina sjónum að samstarfinu í hópunum. Það gæti 

verið gott ef kennari gæfi sér örskamma stund og ræddi við hvern hóp fyrir sig um 

samstarfið, samvinnuna og líðan einstaklinganna. Það er um að gera að horfa ekki á 

efnisval hópsins heldur frekar á það hvernig hópurinn vinnur saman, hvort allir eru 

jafngildir og hvort lýðræðisleg viðhorf eru ríkjandi.  

Kennari þarf að skoða veggspjöldin sem nemendur bjuggu til og horfa til uppsetningar 

og málfars. Gott er að veita hverjum hópi endurgjöf á formi þriggja stjarna og óskar.   
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2.5 Vika 5: Bókmenntir og tilfinningar 
Viðfangsefni: Í þessari viku er skoðað hvaða áhrif bókmenntatextar geta haft á 

lesandann og hvað höfundur gerir til að skapa þessi áhrif.   

Markmið: Að nemendur sjái að við lestur bókmenntatexta, hverjir svo sem þeir eru, 

vakna ákveðnar tilfinningar og þar gegna myndmál, líkingar og auðugt orðaval 

lykilhlutverki. Einnig eiga nemendur að rifja upp grunnhugtök bókmenntafræðinnar. 

Hugtök og heiti í bókmenntafræði í ritstjórn Jakobs Benediktssonar er gott uppflettirit 

þar sem hægt er að nálgast fínar útskýringar á bókmenntahugtökum.  

Tenging við aðalnámskrá: Í íslenskuhluta aðalnámskrár er tekið fram að nemendur 

eigi við lok grunnskólans að geta gert sér grein fyrir áhrifum bókmennta og þeim 

tilfinningum sem þær vekja auk þess sem þeir eiga að geta beitt grunnhugtökum í 

bókmenntafræði, svo sem fléttu, sjónarhorni og sögusviði. Í verkefninu sjálfu fléttast 

inn í vinnuna sköpun sem er einn af grunnþáttum menntunar. Unnið er með 

ímyndunarafl nemenda og þeim veittur möguleiki á að vinna með það í sköpun sinni.  

Lýsing: Kennari skrifar tvær setningar á töfluna. Dæmi: Snjórinn fellur blautur niður./ 

Fönnin lagðist yfir jörðina líkt og þungur hlemmur. Hvað segja setningarnar 

lesandanum? Nauðsynlegt er að skoða myndlíkinguna í síðari setningunni. Í framhaldi 

af því er hægt að skoða með nemendum hvaða hlutverki myndmál gegnir. Með auknu 

myndmáli eykst hugmyndaflug lesandans. Margir segja að verk sé ekki fullkomnað með 

skrifum rithöfundarins heldur verði það fullkomið þegar einhver hefur lesið það og 

skilið á sinn hátt.  

Því næst eru nemendur hvattir til að móta eina hnitmiðaða setningu. Í sameiningu 

finnur bekkurinn með hjálp kennarans leið til að segja það sama án þess að nota orðin 

sem notuð voru í upprunalegu setningunni og jafnvel leika sér með myndmál. Gott er að 

lesa með nemendum smásögu sem er rík af lýsingarorðum. Sem dæmi má nefna 

smásöguna  Rauða Eldingin eftir Önnu Heiðu Pálsdóttur. Hún er aðgengileg á slóðinni 

http://www.ritlist.is/anna/ritstorf_rauda_eldingin.htm. Við lestur þeirrar sögu sjá 

nemendur ljóst þá kúnst að segja hluti án þess að segja þá. Eftir lesturinn er kjörið að 

fara yfir nokkur bókmenntahugtök (sögumaður, flétta, söguþráður og sjónarhorn svo 

eitthvað sé nefnt) og nemendur eru hvattir til að nota þau hugtök í umræðum og 

sköpuninni sjálfri.  
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Verkefnið vinna nemendur saman í hópum. Það hvort hóparnir stokkast upp fer eftir 

því hvernig þeim tókst að vinna saman síðast. Ef samvinnan gekk vel er engin ástæða til 

breyta hópunum. Nemendur byrja á að fara inn á vefmiðil sem flytur fréttir. Þeir eiga að 

velja eina frétt sem þeir nota við verkefnavinnuna. Þeir skoða fréttina vel og skrifa hana 

aftur líkt og þeir séu að semja smásögu eða kafla í bók. Þeir byrja á að skrifa niður hvað 

fréttin gefur að hafi gerst. Því næst hleypa þeir hugmyndafluginu af stað og velta því 

fyrir sér hver möguleg ástæða atburðarins er. Hvað lá að baki og hvað hugsaði 

aðalpersónan? Þegar nemendur hafa sett hugmyndir sínar niður, t.d. með því að nota 

hugarkort, hefjast þeir handa við að skrifa söguþráðinn en í stað þess að skrifa maðurinn 

gekk inn er hægt að skrifa maðurinn færðist áfram af þunga, hægt og rólega svo 

frakkinn vart bærðist í golunni. Það var líkt og hann væri þung stytta sem rynni áfram 

áreynslulaust á færibandi. Það getur hjálpað nemendum hér að hafa aðgang að 

samheitaorðabók.  

Vinnufundur: Nemendur lesa sögur sínar fyrir hver annan og ræða verkefnin. Hér er 

gott að ræða hvernig nemendum fannst vinnan, hversu auðvelt þeim þótti að finna orð 

og hvar er við hæfi að nota texta af þesu tagi og hvar ekki. Hvernig gekk hópavinnan? 

Tóku allir þátt? Er eitthvað sem þarf að laga? 

Námsmat: Kennari tekur við sögunum og les þær yfir. Áfram verður kennari að hafa í 

huga að hér er unnið með sköpun og hana er ávallt erfitt og viðkvæmt að gagnrýna. 

Hins vegar má skoða framsetningu, stafsetningu, flæði og byggingu og gefa hverjum 

hópi endurgjöf, t.d. á forminu þrjár stjörnur og ósk. 
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2.6 Vika 6: Skapandi skrif 
Viðfangsefni: Þetta viðfangsefni er rökrétt framhald af efni vikunnar á undan. Hér er 

áfram unnið með skapandi skrif nemenda en á dýpri hátt. Áfram er notast við 

mismunandi notkun orða, myndmál og tilfinningar.   

Markmið: Að nemendur kunni að skrifa texta út frá hugmyndum sínum og koma 

honum til skila á skapandi hátt.  

Tenging við aðalnámskrá: Í íslenskuhluta aðalnámskrár kemur fram að nemendur eigi 

að hafa skoðað hvaða áhrif og tilfinningar bókmenntir geta vakið. Áfram er notast við 

grunnhugtök í bókmenntum og eru þau skoðuð út frá þjóðsögum. Það er unnið áfram 

með skipulögð vinnubrögð og þeirra er getið í ritunarhluta íslenskuhlutans. Nemendur 

eiga við lok grunnskólans að hafa góðan orðaforða og vald á ýmsum stílbrigðum auk 

þess sem þeir eiga að hafa fengið þjálfun í skapandi skrifum.  

Lýsing: Kennari rifjar upp form sagna og þjóðsögur nýtast þar vel. Fara þarf yfir 

hugtökin flétta, aðal- og aukapersónur, minni, sögusvið og sjónarhorn. Kennari fer yfir 

þau helstu atriði sem skipta máli við sögugerð, svo sem ramma, skipulag og söguþráð. 

Gott er að lesa með nemendum eina þjóðsögu og ræða svo um hana í hópnum. Benda 

má á að Baldur Hafstað hefur í samvinnu við Skólavefinn gefið út þrjár bækur með 

íslenskum þjóðsögum, Ég var eitt sinn prestskona, Baulaðu nú... og Þá hló marbendill. 

Í þeim bókum eru margar sögur sem auðugar eru af myndmáli og minnum. Kennari gæti 

kastað fram þeirri spurningu hvað það er sem skipti máli í sögunni, hverjar séu 

aðalpersónur og aukapersónur, hvernig fléttan sé skipulögð o.s.frv. Að yfirferð lokinni 

semur kennari sögu í þjóðsagnastíl fyrir framan nemendur. Hann byrjar á að teikna upp 

hugmynd sína í hugarkort og vinnur út frá því. Hvað er spennandi? Hvernig er hægt að 

koma því til skila þannig að áhugi vakni hjá lesanda og hann fái tækifæri til að beita 

ímyndunarafli sínu? 

Þetta verkefni skal vinna í hóp. Eftir að kennari hefur sýnt nemendum hvernig hægt 

er að búa til skemmtilega grind á auðveldan hátt vinna hóparnir í sameiningu að því að 

semja þjóðsögu. Mikilvægt er að minna nemendur á að aðalatriðið er ekki að semja 

langa sögu með mikilvægum boðskap heldur öðru fremur að skipuleggja söguþráðinn 

vel með uppbyggingu og ris í huga og nota til þess hið fastmótaða form þjóðsögunnar.  

Vinnufundur: Einn úr hverjum hópi les verkefnið fyrir bekkinn. Hvernig gekk 

hópunum að leysa verkefnið? Eru nemendurnir ánægðir með sögurnar? Hvernig fannst 
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þeim að nota tungumálið með þessum hætti? Hvað hefði mátt betur fara? Á hvern hátt 

hefði verkefnið verið ólíkt ef það hefði verið einstaklingsverkefni? 

Námsmat: Hér er gott tækifæri til að láta nemendur æfa sig í að skoða verk annarra 

með gagnrýnum hætti. Þá fær hver hópur það hlutverk að gefa hinum hópunum 

endurgjöf á forminu þrjár stjörnur og ósk sem nemendur ættu nú að þekkja nokkuð vel. 

Nauðsynlegt er að kennari ræði endurgjöfina áður en flutningur verkefnanna hefst og riti 

jafnvel upp á töflu þau atriði sem vert er að skoða í hverri sögu. Þá hafa nemendur betra 

tækifæri til að huga að matinu á meðan á lestri stendur auk þess sem meiri líkur eru á að 

þeir haldi einbeitingu við áheyrnina. Gott er að kennari gefi einnig hverjum hópi 

endurgjöf og þannig fær hver hópur mat frá hverjum hópi og kennaranum sjálfum.  
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2.7 Vika 7: Hvenær má segja hvað? 
Viðfangsefni: Málnotkun, málsnið og misformlegt mál. Á sama málnotkun alltaf við? 

Ólíkar textategundir eru skoðaðar með það í huga. Inn í þetta fléttast umfjöllun um ólíkt 

tungutak kynslóða og mállýskur. Hér getur kennari gluggað í handbækur, t.d. Handbók 

um málfræði eftir Höskuld Þráinsson eða Lifandi mál eftir Þórunni Blöndal. 

Markmið: Að nemendur skilji orðið málsnið og viti að mismunandi málfar hentar 

ólíkum aðstæðum. Einnig er mikilvægt að nemendur skilji að munur er á tal- og ritmáli.  

Tenging við aðalnámskrá: Í málfræðihluta lokamarkmiða íslenskuhluta aðalnámskrár 

er tekið fram að nemendur eigi að gera sér grein fyrir því að málnotkun er mismunandi 

eftir aðstæðum og auk þess eiga nemendur að hafa fengið fræðslu um staðbundin og 

aldurstengd tilbrigði í orðaforða og málnotkun.  
 
Hafa í huga: Gott er að nemendur fái það heimaverkefni að lesa yfir eitt dagblað og 

horfi á einn fréttatíma í sjónvarpi áður en tíminn hefst. Einnig er ágætt að þeir hafi 

einbeitt sér að því að hlusta á sér eldra fólk tala saman.  

Lýsing: Kennari biður nemendur um að lýsa einhverju, manneskju, aðstæðum eða hlut. 

Gott er að sýna nemendum mynd af því sem á að lýsa. Eftir þankahríð nemenda setur 

kennarinn saman málsgrein með nemendum sem inniheldur lýsingu þeirra á atriðinu. Að 

þessu loknu varpar kennari fram þeirri spurningu hvernig nemendur haldi að amma 

þeirra hefði lýst þessu sama atriði? Eftir umræður um það er rætt hvernig þessu væri 

mögulega lýst í kvöldfréttum og svo loks hvernig lýsingin gæti litið út í dagblaði. Gott 

er að enda á að skoða hvernig lýsingin gæti verið í bókmenntatexta, og þá út frá þeim 

skapandi vangaveltum sem nemendur unnu með í fyrri vikum. Kennari skrifar niður 

hverja tegund af lýsingu eftir því sem nemendur feta sig áfram.  

Að þessu loknu ber kennari lýsingarnar saman með nemendum. Hvað er 

sameiginlegt? Er einhver texti sem sker sig úr? Eru þeir ef til vill líkir? Hvað er ólíkt 

með þeim? Nú kynnir kennari fyrir nemendum orðið málsnið og hjálpar þeim að sjá 

hvernig mismunandi mál og stíll á við á ólíkum stöðum. Mikilvægt er að kennari fái 

nemendur til að skoða orðin og leggja merkingu í þau. 

Verkefni vikunnar er að skoða og bera saman mismunandi texta. Hver hópur kemur 

sér saman um þrjá texta sem þeir telja áhugaverða. Það geta verið tölvupóstar, fréttir á 

vefsíðum, fréttir í dagblöðum, bókmenntatextar, talað mál í sjónvarpi, talað mál í 

útvarpi, matreiðslubækur, samtal á milli unglinga, samtal á læknabiðstofu, textar úr 
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handbókum eða fyrirmæli úr kennslubók. Hópurinn ber textana saman og velur þá 

aðferð sem hentar þeim best. Ef talað mál verður fyrir valinu gerir hópurinn. 

vettvangsathugun með upptöku að vopni. Hver hópur skilar úttekt á sinni vinnu. Hvað 

sáu nemendur áhugavert? Hvað skilur textana að og hvað einkennir hvern texta? Hvað 

myndi gerast ef alþingismaður notaði unglingamál og hvernig myndi fólk bregðast við 

ef unglingur færi skyndilega að tala eins og níræður bóndi úr sveit? 

Vinnufundur: Nemendur kynna niðurstöður sínar fyrir bekknum. Mikilvægt er að ræða 

á þessum tímapunkti hvað nemendur lærðu. Það er hlutverk kennarans hér að fá 

nemendur til að skilja hvernig mismunandi málsnið gildir eftir því hvar viðkomandi er 

staddur. Þannig er gott að fá nemendur til að sjá að þegar þeir semja ritgerð skrifa þeir 

með öðrum hætti en þegar þeir senda hver öðrum tölvupóst og þegar þeir semja 

bókmenntatexta skrifa þeir með öðrum hætti en þegar þeir skila inn skýrslu um 

eðlisfræðiverkefni. Þannig hafa bæði talmál og ritmál margar hliðar sem miðast út frá 

því hver notar málið, hvar og í hvaða tilgangi.  

Námsmat: Hér horfir kennari á upplýsingarnar sem nemendur hafa fram að færa. Ef 

kennari fær samantekt á blaði frá nemendum getur hann borið hana saman við 

munnlegan flutning nemenda og skoðað hvort samræmi er þar á milli. Hægt er að skoða 

hvort upplýsingarnar voru settar fram á skilmerkilegan hátt og þannig að rökleg heild sé 

í verkefninu með inngangi, miðju og endi. Gott er að nýta áfram aðferðina þrjár stjörnur 

og ósk.  
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2.8 Vika 8: Hvað telst íslenskt mál? 
 

Viðfangsefni: Nú er sjónum beint að unglingamáli nútímans með öllum þeim nýyrðum 

og tökuorðum sem einkenna það. Hvað þurfa orð að bera til að geta talist íslensk orð? 

Þau þurfa t.d. að falla að beygingarkerfi íslenskrar tungu. Hvaða orðflokkar geta bætt 

við sig nýjum orðum? Hér er gott að skoða málshætti, orðtök og það sem við notum til 

að gera mál okkar ríkara. Á það alltaf við? Hvað er gott mál og  vont? Hugtökin 

málsnið, talmál og ritmál eru notuð. Hvenær er mál gott og hvenær slæmt? Hér er hægt 

að glugga í Handbók um málfræði eftir Höskuld Þráinsson og skoða þau hugtök sem 

tekin eru fyrir. 

Markmið: Að vekja nemendur til umhugsunar um það mál sem þeir nota. Er það gott 

eða vont og þá hvers vegna? Einnig er mikilvægt að nemendur skilji hvers vegna þeim 

eldra fólk gagnrýnir breytingar tungumálsins.  

Tenging við aðalnámskrá: Í málfræðihluta áfangamarkmiða fyrir 10. bekk í 

íslenskuhluta aðalnámskrár er tekið fram að nemendur eigi að gera sér grein fyrir því að 

málnotkun er mismunandi eftir aðstæðum og auk þess eiga nemendur að hafa fengið 

fræðslu um staðbundin og aldurstengd tilbrigði í orðaforða og málnotkun. 

Hafa í huga: Mjög mikilvægt er að kennari setjist ekki í dómarasæti heldur reyni að sjá 

sjónarmið nemenda í umræðunni um leið og hann kastar fram spurningum og reynir að 

vekja nemendur til umhugsunar.  Kennari má alls ekki vera alvitur í þessu samhengi. Ef 

kennari mætir nemendum á jafningjagrundvelli getur skapast tilfinning hjá nemendum 

fyrir því að þeir geti sjálfir skoðað orð og orðasambönd sem þeir heyra.  

Lýsing: Nauðsynlegt er að kennari byrji á að ræða við nemendur um íslenskt mál. Hvað 

þurfa orð að bera til að teljast íslensk? Eru öll orð sem við notum í daglegu tali hluti af 

íslensku máli? Nærtækt dæmi eru þeir netheimar sem einkenna afþreyingu unglinga. 

Hvaða dæmi geta nemendur nefnt um mál sem þeir nota en ekki foreldrar þeirra? Hér er 

einnig kjörið að finna hvort einhverjir nemendur hafa tengsl á aðra staði landsins þar 

sem ólík orð eru notuð. Sem dæmi ná nefna orðið fei sem notað er á Austfjörðum og 

merkir elhúsrúllubréf. Einnig mætti skoða hin fjölmörgu orð sem notuð eru á 

Norðurlandi. Að þessu loknu skoðar kennari með nemendum hvaða orðflokkar eru 

svokallaðir opnir orðflokkar og geta þannig bætt við sig nýjum orðum.  
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Hér fer vel á að kennari færi umræðuna yfir í hvaða áhrif önnur tungumál hafa á mál 

okkar. Allir nemendur nota slettur í daglegu tali og orðaforði okkar eykst með  

sívaxandi samfélagi. Málnotendur reyna stöðugt að finna orð sem passa fyrir nýja hluti 

eða hugtök og oft eru orðin stolin úr öðrum tungumálum. Sem dæmi um þetta má nefna 

orð eins og „að browsa” á Veraldarvefnum. Nú hefur þessi sögn verið þýdd sem að 

vafra. Eitt sinn var litið á orðin viskastykki og gardínur sem slangur. Í dag eru þetta 

gjaldgeng orð í íslensku þó þau séu komin úr dönsku. Eins má nefna sögnina að ske. 

Hér er gaman að leyfa nemendum að skoða gamlar slangurorðabækur. Sem dæmi má 

nefna Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál eftir Mörð 

Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólf Thorsson. Þar má finna fróðleg dæmi um þau 

orð sem töldust slangur fyrir þrjátíu árum síðan og eflaust hafa nokkur af þeim orðum 

sem þar eru nefnd ratað í íslenskar orðabækur. Því næst er nemendum falið það verkefni 

að skoða slangurorðabókina á Veraldarvefnum, http://slangur.snara.is/. Þar má leita eftir 

ákveðnum flokkum auk þess sem hægt er að skoða orð sem lesendur hafa sent inn og 

útskýringar þeirra. Einnig má benda nemendum á nýyrðavef Mjólkursamsölunnar, 

http://www.ms.is/Islenska/. Hann er gott dæmi um fyrirtæki sem leggur sig fram við að 

rækta íslenskt mál. 

Verkefni þessar viku er fólgið í því að hver hópur skrifar niður lista yfir 10 ensk orð 

sem nemendur nota í daglegu tali. Því næst á hópurinn í sameiningu að búa til íslensk 

orð í stað þeirra ensku. Hér er gott að skoða með nemendum orðmyndunarreglur. Sum 

orð eru mynduð út frá hljóði sem tengist merkingunni á meðan önnur gefa ákveðna 

mynd. Ágæta samantekt um orðmyndun er að finna í Handbók um málfræði eftir 

Höskuld Þráinsson.  

Vinnufundur: Hver hópur fyrir sig stendur upp og les yfir listann sinn. Hópurinn 

verður að útskýra fyrir bekknum hvernig nýja orðið er hugsað. Það er sem sagt ætlast til 

þess að nemendur beiti við orðmyndunina ákveðinni hugsun sem hægt er að færa rök 

fyrir. Eftir lesturinn eru almennar umræður í bekknum um málvöndun. Hvaða tilgang 

hefur hún og  hafa nýyrði og slangur áhrif á mál okkar til lengri tíma litið?  

Námsmat: Nú hafa nemendur fengið endurgjöf frá kennara og jafningjamat frá 

nemendum í verkefnum og því er kjörið að hóparnir meti hér hver annan en jafnframt að 

þeir skili inn sjálfsmati og hópamati. Þannig metur hver nemandi sjálfan sig, hópurinn 

metur í sameiningu vinnu sína og hver hópur skilar mati á vinnu hinna hópanna. Þau 

atriði sem vert að skoða í hópamati er hvernig hópnum tókst að vinna saman, hvort allir 
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voru virkir þátttakendur, hvað var vel gert og hvað hefði mátt gera betur. Í sjálfsmatinu 

skoðar hver nemandi hversu vel hann lagði sig fram í vinnunni, hvort hann var virkur í 

hópnum og lagði sitt af mörkum og ekki síst hvort hann sýndi öðrum félögum hópsins 

umburðarlyndi og bar virðingu fyrir þeirra hugmyndum. Í jafningjamati er gott að 

nemendur skoði hvernig hóparnir kynntu verkefni sitt og hvort svo virtist sem þeir 

hefðu lagt sig fram í orðagerðinni.  Þar sem nemendur þurfa hér að fylla út þrenns konar 

mat er kjörið að kennarinn sé þeim innan handar en skili ekki inn mati sjálfur.  
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2.9 Vika 9: Mismunandi málnotkun 
Viðfangsefni. Nemendur skoða mismunandi málnotkun og flytja erindi um niðurstöður 

hópsins. Hér þarf að nota það sem kennt hefur verið í framsetningu efnis, orðavali og 

skipulagi. 

Markmið: Að nemendur skoði markvisst málnotkun á einhverjum stöðum og finni 

þannig hvernig hægt er að skoða tungumálið hvar sem er.  

Tenging við aðalnámskrá: Í málfræðihluta lokamarkmiða íslenskuhluta aðalnámskrár 

er tekið fram að nemendur eigi að gera sér grein fyrir því að málnotkun er mismunandi 

eftir aðstæðum. 

Hafa í huga. Hugmyndirnar ættu sem flestar að koma frá nemendunum sjálfum. Þeir 

þurfa vissulega aðstoð en kennarinn ætti að reyna að hjálpa þeim fremur en að stýra 

þeim markvisst í ákveðna átt. Þeirra áhugi á efninu er nauðsynlegur svo að vel gangi. 

Hér er einnig grundvöllur fyrir samþættingu námsgreina þar sem aðrir kennarar gætu 

haft hugmyndir um fleti sem vert væri að skoða. Ef til vill eru fjögurra manna hópar of 

stórir fyrir verkefni sem þetta. Það má vera að einhverjir vilji vera einir en sennilega 

hentar vel að beina nemendum í paravinu.  

Lýsing: Upphaf verkefnisins er þankahríð. Nemendur skoða þau verkefni sem unnin 

hafa verið og koma með hugmyndir að einhverju sem væri áhugavert að skoða varðandi 

ólíka málnotkun. Mikilvægt er, nú sem og áður í þankahríð, að hleypa öllum 

hugmyndum að. Þá ættu þeir sem hafa nægar hugmyndir að geta komið þeim frá sér og 

einnig gætu þeir sem erfitt eiga með að finna flöt á vinnunni, séð hugmyndir sem þeim 

finnast spennandi.  

Hugmyndir: Nemendur gætu lesið þjóðsögu hver fyrir annan og tekið upp hvernig 

viðkomandi endursegir söguna án þess að hafa hana fyrir framan sig. Þá kemur vel í ljós 

hvernig munur er á tal- og ritmáli. Eru ef til vill einhver orð sem festast betur í minni en 

önnur eða jafnvel áhugaverð orðaröð? Nemendur gætu skoðað fréttamiðla og athugað 

hvort munur er á skrifuðum fréttum inni á mbl.is og í Morgunblaðinu sjálfu. Í hverju 

felst munurinn? Það getur verið forvitnilegt að skoða erlendar fréttir og beina sjónum að 

því hvernig þær eru þýddar. Nemendur gætu svo farið inn á erlenda fréttasíðu, t.d. 

Reuters, fundið upprunalegu fréttina og borið þær saman. Eflaust gætu nemendur komið 

með einhverjar hugmyndir um hvernig hefði mátt þýða textann betur. Einhverjir gætu 

farið í heimsókn á elliheimili eða til ömmu og afa og borið undir þau slangur sem 
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unglingar nota í dag. Gaman væri að sjá hvort þau eldri skilja það sem unglingarnir 

segja. Það væri líka forvitnilegt að heyra um viðhorf þeirra og hvort þau muna eftir því 

að þeim eldra fólk hafi agnúast út í málnotkun þeirra þegar þau voru ung. Hver voru 

aðalatriðin þá? Nemendur taka niðurstöður sínar saman og setja saman stutt erindi þar 

sem skipulögð vinnubrögð eru viðhöfð.  

Vinnufundur: Nemendur bera niðurstöður sínar á borð fyrir bekkinn. Eflaust skapast 

umræður um ólíkar niðurstöður eða nýjar uppgötvanir. Gaman gæti verið að fela 

hverjum hópi að koma með að minnsta kosti tvær spurningar um hvert verkefni. Þannig 

er líklegra að nemendur hlusti á hina og reyni að finna flöt á sama efni.  

Námsmat: Hér hentar vel að nemendur skili inn jafningjamati á verkefnum hinna 

hópanna, sjálfsmati þar sem hver og einn metur sitt starf og hópamati þar sem hver 

hópur metur vinnu sína, líkt og í vikunni á undan. Þau atriði sem vert að skoða í 

hópamati er hvernig hópnum tókst að vinna saman, hvort allir voru virkir þátttakendur, 

hvort þær spurningar sem hópurinn bar upp voru vel ígrundaðar, hvað var vel gert og 

hvað hefði mátt gera betur. Í sjálfsmatinu skoðar hver nemandi hversu vel hann lagði sig 

fram í vinnunni, hvort hann var virkur í hópnum og hvort hann sýndi öðrum félögum 

hópsins og hugmyndum þeirra umburðarlyndi. Í jafningjamati er gott að hóparnir skoði 

hvernig hóparnir kynntu verkefni sitt, hvort svo virðist sem þeir hafi lagt sig fram við 

vinnuna og hversu vel þeir svöruðu þeim spurningum sem bornar voru upp.  
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2.10 Vika 10: Málnotkun og fordómar  
Viðfangsefni: Nemendur vinna í hópum að því að búa til munnlega kynningu á sýn 

þeirra á fordóma og mannréttindi. Kynningin gæti verið svar við spurningunni: Hvað er 

jafnrétti? Nemendur skoða íslenska tungu frá sjónarhorni mannréttinda og fordóma. Hér 

er unnið með talað mál og framsögn um leið og hópurinn vinnur með jafnrétti, einn af 

grunnþáttum menntunar samkvæmt almennum hluta aðalnámskrár. 

Markmið: Að nemendur geti mótað skoðanir sínar, komið þeim á blað, fært þær fram 

fyrir hópinn, rætt þær og rökstutt. Einnig er það markmið að nemendur sjái hvernig 

mannréttindi fléttast inn í okkar daglega líf með ýmsu móti og hvernig málvernd og 

fordómar tengjast. 

Tenging við aðalnámskrá: Munnlegur flutningur þessa efnis tengist nánast öllum 

þáttum markmiða talaðs máls í íslenskuhluta aðalnámskrár auk þess sem unnið er 

markvisst með hugtakið málrækt. Vinnan með fordóma tengist þáttunum lýðræði og 

mannréttindi, sjálfbærni og jafnrétti úr grunnþáttum menntunar í almennum hluta 

aðalnámskrár. 

Hafa í huga: Nemendur verða í sameiningu að ákveða hvernig sé best að skipuleggja 

lesturinn. Er einhver betur til þess fallinn að lesa en annar? Ætlar hópurinn ef til vill að 

skipta lestrinum á milli sín? Í öllu falli þurfa nemendur að fá upplýsingar um hvað þarf 

að hafa í huga við upplestur sem þennan. Sem dæmi má nefna að halda athygli hópsins, 

færa rök fyrir máli sínu, lesa skýrt og áheyrilega með réttum áherslum og góðri 

hrynjandi.  

Lýsing: Kennari varpar fram hugtökunum mannréttindi og fordómar. Þankahríð fer af 

stað innan bekkjarins þar sem allar hugmyndir eru teknar saman og ræddar. Kennari 

spyr nemendur hvort það séu einhverjar aðstæður sem þeim finnist skrýtnar hvað 

málnotkun varðar. Hvað finnst nemendum til dæmis um að fara á íslenskan veitingastað 

og geta ekki pantað á íslensku? Hefur það áhrif á nemendur? Hvert leiðir það íslenskt 

mál ef þjóðinni er alveg sama þótt enska verði ríkjandi mál? Einnig mætti ræða álit 

nemenda á því hvort betra er að fólk reyni að tala íslensku þó hún sé bjöguð eða að fólk 

tali einungis ensku. Hvaða áhrif hefur það á málið? Að því loknu vinna nemendur í 

hópum að því að búa til þriggja mínútna munnlegt erindi þar sem þeirra sjónarhorn 

kemur fram. Hvað finnst þeim mikilvægast? Hvernig endurspeglast hugtökin jafnrétti, 

mannréttindi og fordómar í fjölmenningarsamfélagi okkar hvað íslenskuna varðar? Er 
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eittvað sem betur má fara? Er jafnvel eitthvað sem orkar tvímælis? Í hópunum er strax 

ákveðin verkaskipting. Einn sér um að rita hjá sér hugmyndir hópsins og setja upp á 

skipulagðan hátt, t.d. í hugarkorti. Einn nemandi sér um að prófarkalesa verkefnið og 

vanda málfar í hvívetna, einn sér um að röklegt samhengi sé til staðar o.s.frv. Hópurinn 

viðrar allar hugmyndir og kemst að niðurstöðu um hvað sé mikilvægast að fjalla um. 

Nemendur einbeita sér að því að koma hugmyndum sínum skipulega frá sér þannig að 

virðing sé borin fyrir skoðunum annarra og án þess að særa þann sem á hlýðir. 

Mikilvægt er að sú vinnuregla sé nemendum ljós að það er í lagi að hópurinn sé 

ósammála um einhverja hluti, það þarf aðeins að taka það fram í niðurstöðunum. 

Vinnufundur: Nemendur flytja verkefni sitt fyrir bekkinn og í kjölfarið fer vel á að 

vekja umræður um efni verkefnanna. Þannig hleypa nemendur lífi í hugtökin, þeir sjá 

sjónarmið annarra og um leið verður skilningur þeirra dýpri. Hver var upplifun nemenda 

af vinnunni? Hvernig gekk vinnan í hópunum? Hefði þetta verkefni unnist betur sem 

einstaklingsverkefni? Hvernig gekk nemendum að nýta sér öll þau atriði sem farið hefur 

verið yfir á liðnum vikum. Hvað fannst nemendum um ólík viðhorf nemenda? Er það ef 

til vill til marks um fjölbreytileika samfélagsins að við þurfum ekki alltaf að vera 

sammála öllum en getum samt verið sátt og vinir? 

Námsmat: Hér er gott að kennari gefi hverjum hóp endurgjöf um hvernig gekk að halda 

athygli og hversu vel var lesið. Gott er að fá hvern hóp einnig til að skila inn 

jafningjamati á því hversu vel hópunum gekk að færa rök fyrir máli sínu.  
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2.11 Vikur 11, 12 og 13: Lokaverkefni 
Viðfangsefni. Nemendur velja efni sem þeim finnst áhugavert og vinna efni um það til 

birtingar á lokasýningunni. Kennari er verkefnastjóri. Hér er kjörið að leita til annarra 

kennara eftir samþættingu námsgreina. Ef til vill hafa kennarar annarra námsgreina 

hugmyndir um verkefni sem nemendur geta unnið að og henta samþættingu námsgreina 

vel. Með þeim hætti er hægt að mæta nemendum á mismunandi áhugasviðum og veita 

þeim tækifæri til að vinna að fjölbreyttum verkefnum sem bera einkenni 

margbreytileika nemendahópsins.  

Markmið: Að nemendur taki einhverja af þeim hugmyndum sem unnið hefur verið með 

á tímabilinu og vinni hana til þeirrar birtingar sem þeir hafa mestan áhuga á. Hún getur 

verið leikrit, blaðagrein, viðtal, útvarpsþátt, leikna auglýsingu, veggspjald o.s.frv. 

Möguleikarnir eru óþrjótandi.  

Tenging við aðalnámskrá: Vinna verkefnisins tengist alltaf einhverjum af þeim þáttum 

sem þá þegar hefur verið farið í. Nemendur þurfa ávallt að vanda mál sitt og haga því 

eftir því formi sem valið hefur verið. Skipulögð vinna hugmyndar hjálpar nemendum 

alltaf auk þess sem framsetning ritunarinnar, hvort sem um handrit eða skrifaðan texta 

er að ræða, skiptir sköpum.  

Hafa í huga: Passa þarf að nemendur ráðist ekki í verkefni sem litlar líkur eru á að þeir 

nái að klára. Þeir hafa tvær vikur og þeir sem velja minni verkefni geta þá valið annað 

verkefni samhliða því. Ef til vill vilja einhverjir vinna í hópum að stærra verkefni á 

meðan aðrir vilja sinna minna verkefni í smærri hópum. Það skiptir ekki öllu máli. 

Aðalatriðið er að nemendur sjái tilgang með vinnu sinni og leggi sig fram.  

Lýsing: Farið er markvisst yfir þau verkefni sem hafa verið unnin og hvað hefur verið 

skoðað. Síðan velja nemendur eitt verkefni og ákveða hvað þeir vilja gera við 

viðfangsefnið. Markmiðið er að verkefnið veki fólk til umhugsunar um einn eða annan 

þátt íslenskunnar en ef um samþættingu við aðrar námsgreinar er að ræða getur það 

verið eitthvað annað. Nemendur hafa val um að vinna áfram með eitthvað af því sem 

áður hefur verið unnið með eða að skoða eitthvað nýtt. Í þessum vikum er ekki 

sérstaklega unnið með þankahríð eða innlögn. Nemendur vinna hér saman í því verkefni 

sem þeir hafa tekið sér fyrir hendur og kennari er verkstjóri sem er nemendum innan 

handar og fylgist með því að jafnréttisvinnubrögð séu höfð að leiðarljósi.  
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Vinnufundur: Nú er tímabært að vinnufundurinn snúist um það sem betur má fara og 

kennari og aðrir nemendur fái að vita hvar allir eru staddir. Ef til vill eru einhverjir 

komnir langt á meðan aðrir eru komnir styttra og þeir gætu þurft á hjálp að halda. Það er 

nauðsynlegt að allir viti og finni að þó hóparnir séu nokkrir eru þeir ein heild sem 

nemendahópur og allir bera jafn mikla ábyrgð á að sýningin þeirra standi fyrir sínu.  

Námsmat: Í þessum vikum snýst allt um samvinnu. Á undangengnum vikum hafa 

nemendur fengið uppbyggilega gagnrýni frá kennara og samnemendum og vinnu sína 

auk þess sem þeir hafa þurft að meta sjálfan sig. Því ættu þeir að vita hvar styrkleikar 

þeirra liggja og geta einbeitt sér að vinnunni með það í huga. Hér er mikilvægt að 

kennari sé hvetjandi um leið og hann er nemendum innan handar. Nemendur hafa 

lokabirtinguna í huga og því má gera ráð fyrir að þeir vandi sig í hvívetna.  

 

Vika 13, síðasta vikan fyrir birtingu, fer í að hnýta lausa enda. Hverjir þurfa hjálp og 

hverjum gengur vel? Hvað má betur fara? Hvað þarf að passa? Allt þetta þarf að skoða 

út frá hverjum hópi fyrir sig og gerð hvers verkefnis. Hér er nauðsynlegt að ákveða 

nákvæmlega hvenær stundin þar sem verkefnin eru sýnd verður og bjóða foreldrum eða 

öðrum forráðamönnum á sýninguna. Oft má finna í nemendahópnum einstaklinga sem 

erfitt eiga með vinnu en hafa sérstaka hæfileika á sviði teikningar og/eða hönnunar. Það 

er kjörið að virkja þá einstaklinga í að búa til rafrænt boðskort þar sem allar upplýsingar 

um sýninguna koma fram.  
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2.12 Vika 14: Lokasýning 
Í þessari viku er sýning á afrakstri vinnunnar er sett upp. Hin stóru verkefni sem 

nemendur hafa lokið við eru sett upp en einnig er gaman að sýna safn af þeim 

verkefnum sem unnin hafa verið á tímabilinu. Hafa ber í huga að sökum fjölbreytni 

verkefnanna er ekki um eitt ákveðið form að ræða. Hægt er að hengja myndir og 

veggspjöld upp. Ef kennari hefur haft tök á að safna ljósmyndum af nemendum við 

vinnuna er kjörið að setja upp myndasýningu sem varpað er á vegg. Það er tilvalið að 

setja verkefnin upp á ákveðnum stöðvum. Þá gætu nemendur staðið á stöðvunum, 

tilbúnir að svara spurningum og vangaveltum gesta. Hópurinn ætti sjálfur með hjálp 

kennara að ákveða hvort ákveðin svæði tilheyra ákveðnum hópi eða hvort hvert svæði 

er fyrir ákveðna tegund verkefna. Þetta er sýning nemendanna og þeir ættu að vera sem 

mest með í ráðum hvað skipulagningu varðar. Ef einhver hefur samið leikrit eða búið til 

myndband er kjörið að sýna það. Það væri frábært að nota þetta tækifæri til að koma 

með heimabakaðar kökur og búa til kaffihús. Ágóðinn gæti t.d. runnið til einhvers 

hjálparstarfs sem nemendur finna í sameiningu. Þannig verður úr falleg kvöldstund þar 

sem allir koma saman, dást að vinnu nemenda og þeir skemmta sér sem gestgjafar þar 

sem allir hafa hlutverk.  

Námsmat: Hér sýna nemendur verk sín og kennari má vera stoltur af vinnu þeirra. Það 

er um að gera að skila nemendum, hverjum og einum, örstuttu mati á vinnu þeirra yfir 

tímabilið. Hér kemur litla stílabókin að góðum notum. Það er mikilvægt að matið sé 

jákvætt og uppörvandi svo nemendur minnist verkefnisins sem skemmtilegrar vinnu. 

Það er hægt að finna eitthvað jákvætt í öllum verkum og ef kennari leitar að því sem vel 

hefur verið gert, bæði í verkefnum og starfinu sem slíku, er hægt að hvetja nemendur til 

enn betri verka með styrkleika sína að vopni.  
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2.13 Vika 15: Uppgjör 
Í þessari síðustu viku er nauðsynlegt að fara yfir vinnuna með nemendum. Nemendur 

fylla út sjálfsmat og skila því til kennara, sem gæti haldið fund um niðurstöðurnar í 

næsta tíma. Þar væri hægt að skoða hvað stóð upp úr námsmatsvinnunni. Nauðsynlegt 

er að skoða hvað gekk best, hvað hefði mátt ganga betur og hvort eitthvað kom á óvart. 

Form námsmatsblaðsins má finna í viðauka fyrir viku 15 hér í lok námsefnisins. Þessi 

síðasta vika er kjörin í uppgjör innan bekkjarins. Hvernig leið nemendum í vinnu sem 

þessari? Það er tilvalið að hafa síðasta tímann einhvers konar frítíma þar sem nemendur 

mæta annað hvort með kræsingar eða þeir fara með kennara út úr húsi á stað þar sem 

þeir geta verðlaunað sjálfan sig og rætt málin. 
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Viðauki vika 1 

Miði til að setja í hugmyndakassa  
 
 
Dagsetning:      Viðfangsefni:  
 
Hvers eðlis?  Hugmynd  Lagfæring  Vandamál 
 
_________________________________________________________________________      

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Viðauki vika 2 

Spurningablað fyrir sjálfsskoðun 
 
Nafn:       Dagsetning:  

Hvar liggja styrkleikar mínir?       

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvar finnst mér best að læra? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvernig finnst mér best að læra? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvað langar mig að fá út úr þessu verkefni? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Á hverju hef ég mestan áhuga? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Viðauki vika 15 

Sjálfsmat í lok verkefnavinnu 
 

Nafn:       Dagsetning:  

Hvernig gekk mér að vinna í hópnum mínum?  

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvernig hefði ég getað lagt mig betur fram? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvaða verkefni fannst mér áhugaverðast og hvers vegna? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Hvernig leið mér í bekkjarsamfélaginu? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ef ég myndi fara í svona vinnu aftur, hverju myndi ég vilja breyta? 
_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 
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Hjálpargögn kennarans 

Mál- og stílfræði 

- Íslensk stílfræði eftir Þorleif Hauksson og Þóri Óskarsson 
- Handbók um málfræði eftir Höskuld Þráinsson 

- Orðastaður eftir Jón Hilmar Jónsson 
- Handbók um íslensku í ritstjórn Jóhannesar Bjarna Sigtryggssonar 
- Mergur málsins eftir Jón G. Friðjónsson 
- Ritunarbókin eftir Lasse Ekholm 
- Að lesa og skrifa. Handbók fyrir kennara eftir Hafstein Karlsson 
- Orðabók um slangur, slettur, bannorð og annað utangarðsmál eftir Mörð 

Árnason, Svavar Sigmundsson og Örnólf Thorsson 
 

 
Bókmenntir 
- Hugtök og heiti í bókmenntafræði í ritstjórn Jakobs Benediktssonar 
- „Þá hló Marbendill“: Þjóðsögur fyrir 10. bekk í ristjórn Baldurs Hafstað 
- „Baulaðu nú...“: Þjóðsögur fyrir 8. bekk í ritstjórn Baldurs Hafstað 
- „Ég átti að verða prestskona“: Þjóðsögur fyrir 9. bekk í ritstjórn Baldurs Hafstað 
 

Umræður 
- Listin að spyrja: handbók fyrir kennara eftir Ingvar Sigurgeirsson 
- Lifandi mál eftir Þórunni Blöndal 

 

Almenn kennsla 
- Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson 
- Að mörgu er að hyggja eftir Ingvar Sigurgeirsson 

- Náttúruleg leið til náms – skref í átt að einstaklingsmiðaðri kennslu eftir 
Svanhildi Kr. Sverrisdóttur. Greinin birtist í öðru tölublaði Skímu árið 2005 

- What’s the Whole in Whole Language eftir Goodman 
 
Námsmat 
- Kennsluaðferðavefur Ingvars Sigurgeirssonar 

https://notendur.hi.is/ingvars/kennsluadferdir/namsmat.htm 

 

 

 


