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Ágrip 

Þessi greinargerð fylgir úr hlaði námsefninu Málrækt á fimmtán vikum. Á 

undanförnum árum hafa orðið miklar breytingar á skólaumhverfi. Opin rými og 

samkennsla eru ný hugtök auk þess sem samræmd próf í 10. bekk eru nú haldin að 

hausti. Nemendur hafa átt í erfiðleikum með að skilja mikilvægi íslenskunámsins og því 

hefur kennslan ekki skilað sér í nægum undirbúningi nemenda fyrir nám í 

framhaldsskóla. Málrækt á fimmtán vikum er hugsað sem heildstætt, 15 vikna 

kennsluefni, kjörið til að taka fyrir eftir samræmd próf í 10. bekk. Í hveri viku er tekið 

fyrir eitt atriði sem snertir íslensku. Það atriði er skoðað í umræðum og krufið með 

nemendahópnum. Því næst vinna nemendur verkefni sem hverfist um þetta tiltekna 

atriði íslenskunnar um leið og unnið er með viðfangsefni sem tengist íslensku samfélagi. 

Í lok vinnunnar opna nemendur skólastofuna fyrir fjölskyldum sínum og sýna verkefni 

sín. Þannig er markvisst unnið að birtingarmynd vinnunnar í heild og vinnan öðlast 

raunhæft gildi í augum nemenda. Kennsluhættir eru meira í ætt við vinnustofur en 

hefðbundna kennslu og kennarinn er nokkurs konar mannauðsstjóri yfir skapandi 

vinnuhóp. Nemendur fá tækifæri til að vinna með sköpun sína og frumkvæði í 

andrúmslofti sem einkennist af mismunandi áhugasviðum nemenda. Hópavinna er 

ríkjandi og margbreytileiki nemendahópsins nýttur sem styrkur heildarinnar. Hver hópur 

hefur tækifæri til að móta vinnuna, skipulag hennar og inntak eftir áhuga nemendanna 

sjálfra. Horft er til heildstæðrar móðurmálskennslu (e. Whole Language), þar sem 

samfella í námi er höfð að leiðarljósi. Námsefninu er skipt niður viku fyrir viku og er 

því aðgengilegt fyrir alla kennara. Viðfangsefni hvers verkefnis eru unnin upp úr 

áfangamarkmiðum 10. bekkjar í íslenskuhluta aðalnámskrár, útgefnum árið 2007, og 

þeim 6 grunnþáttum menntunar sem birtast í nýjum almennum hluta aðalnámskrár, 

útgefnum  árið 2011, og því tekur námsefnið á atriðum sem nemendur þurfa að hafa á 

hreinu þegar þeir halda inn í framhaldsskóla.  
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Formáli 

Það var mjög fróðlegt að vinna þetta B.Ed. verkefni mitt. Ég lærði margt og fékk mikla 

innsýn í námsefnisgerð og skipulag kennslu. Ég vil þakka Hönnu Óladóttur, 

leiðbeinanda mínum, fyrir afbragðs leiðbeiningar, hvatningu og fyrir að hjálpa mér að 

beisla hugmyndir mínar. Einnig vil ég þakka öllum þeim kennurum sem færðu mér þær 

dýrmætu hugmyndir sem nýttust mér í námsefninu. Þeim er ég mjög þakklát.  
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1 Inngangur 

Tímarnir breytast og mennirnir með. Þessi gamli málsháttur segir ýmislegt um þróun 

mannsins í gegnum breytta tíma. Í það minnsta viljum við trúa því að mennirnir og 

viðhorf þeirra aðlagist breyttum forsendum. Skólaumhverfið hefur breyst mikið 

undanfarin ár. Vitundarvakning hefur orðið um breytta kennsluhætti og hvaða aðstæður 

eru best til þess fallnar að hafa jákvæð áhrif á nemendur og nám þeirra. Í dag keppast 

kennarar við að skapa námsumhverfi þar sem virðing er borin fyrir margbreytileika 

nemendahópsins og allir fá að læra á sínum forsendum þrátt fyrir mismunandi getu. Sú 

breyting hefur orðið á viðhorfum til kennslu að nú er horft frá því að nemendur kunni að 

leysa ákveðna tegund verkefna og fremur að því að nemendur séu búnir undir að ganga 

út í samfélagið sem vel upplýstir þegnar, reiðubúnir að takast á við þau verkefni sem 

kunna að verða á vegi þeirra. Við nám man maðurinn vel eftir því sem veitti honum 

jákvæða upplifun. Þannig hlýtur það að vera hlutverk kennarans að skapa jákvæðar, 

uppörvandi aðstæður í kennslu um leið og sköpunargáfa einstaklingsins fær að njóta sín.  

Tímarnir hafa vissulega breyst. Hins vegar hefur útgefið námsefni í íslensku ekki 

tekið þeim breytingum sem skólaumhverfið, með sínum breyttu áherslum, krefst. 

Eyðufyllingarverkefni og málfræði sem agastjórnunartæki styðja þá leiðu þróun, eða 

öllu heldur vanþróun. Íslenskukennarar á unglingastigi hafa í auknum mæli prófað sig 

áfram með að spinna allt námsefnið upp úr þeim bókmenntum sem unnið er með hverju 

sinni. Sú vinna sem þarf að ganga í svo slíkt sé mögulegt krefst nokkurrar 

skipulagningar auk þess sem hætt er við því að kennslan verði nokkuð ómarkviss eða að 

einhverjir þættir aðalnámskrár verði út undan. Það má einnig telja nokkrar líkur á því að 

ef nemendum finnist viðkomandi bókmenntir leiðinlegar verði allt íslenskunám tengt 

viðkomandi bók leiðinlegt, hvort sem það tengist bókmenntakennslu, málfræði eða 

ritun, svo eitthvað sé nefnt.  

Með tilfærslu samræmdra prófa í 10. bekk til haustsins hefur skapast ákveðið rými til 

að taka fyrir námsefni sem undirbýr nemendur undir frekara nám, svo og lífið sjálft. Því 

vaknaði sú hugmynd að setja saman námsefni í íslensku sem unnið er út frá 

áfangamarkmiðum 10. bekkjar í íslenskuhluta aðalnámskrár grunnskóla og miðar að því 

að gera nemendur að betri og upplýstari málnotendum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007:17-19). Meginhugsunin með verkefninu er að nemendur nýti þá 

þekkingu sem þeir hafa á tungumálinu eftir grunnskólanám sitt og vinni með hana við 

að skapa og móta verkefni sem hafa hagnýt gildi fyrir framtíð þeirra. Í hverri viku er 



 7 

tekið fyrir eitt ákveðið atriði er snertir íslensku og hvert viðfangsefni er einnig tengt að 

minnsta kosti einum af þeim sex grunnþáttum menntunar sem getið er um í nýjum 

almennum hluta aðalnámskrár (Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011:14-22). 

Verkefnið er sett saman á fjölbreyttan hátt með margbreytileika nemendahópsins að 

leiðarljósi. Allir eiga að geta notið sín og unnið út frá eigin styrkleikum um leið og 

nemendur vinna saman að lokabirtingu þar sem þeir kynna verkefni sín fyrir fjölskyldu 

og vinum á opnu húsi. Það er ekki ætlast til þess að nemendur rifji hugtök íslenskunnar 

eingöngu upp heldur að þeir læri að tala um og nota hugtökin í verkefnunum sjálfum. 

Hvert atriði sem rifjað er upp er þannig hugsað sem lykill að verkefnavinnu. Hinir 

þverfaglegu grunnþættir menntunar í aðalnámskrá fléttast inn í verkefnavinnuna um leið 

og unnið er markvisst með íslenskt mál. Hugmyndin á bak við verkefnið er að það geti 

ekki einungis stuðlað að aukinni málvitund nemenda heldur skili það hæfari 

einstaklingum til samfélagsins; einstaklingum sem hafa kynnst jafnréttisvinnubrögðum, 

virðingu fyrir einstaklingnum og samfélaginu í heild sinni.  

 

2 Skólar í dag – breyttar áherslur 

Stökkbreyting hefur orðið á skólaumhverfinu undanfarin ár. Hér áður fyrr sat hver á 

sínum stað og kennarinn beitti í kennslu sinni útlistunaraðferð þar sem hann stóð við 

töfluna og hélt fyrirlestur um ákveðið viðfangsefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:52-58). 

Oftar en ekki unnu nemendur svo verkefni upp úr fyrirlestrinum. Nú, á 21. öldinni, 

hefur átt sér stað ákveðin vitundarvakning í menntunarheiminum. Árið 2003 skrifaði 

Gerður G. Óskarsdóttir grein um breytta starfshætti í skólum landsins. Þar heldur hún 

því fram að  með miklum þjóðfélagsbreytingum, sem tengjast meðal annars atvinnulífi 

og fjölskyldumynstri, þurfi breyttan skóla með nýjum áherslum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2003:5-8). Í greininni leggur hún grunn að þeirri stefnu sem kallast í dag 

einstaklingsmiðað nám. Smám saman fór sú stefna að færast inn í skipulag skólanna og 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur fór að tala fyrir breyttu skólaumhverfi og nýjum 

kennsluháttum þar sem virðing fyrir margbreytileika nemendahópsins er sett í öndvegi 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2005:10-12).  

Með tilkomu hugmynda eins og Fjölgreindakenningarinnar (Armstrong, 2001) og 

hugmyndanna um einstaklingsmiðað nám hefur áherslan færst af nemendahópnum yfir á 

einstaklinginn og séreinkenni hans. Um leið og hópnum er kennt sem heild eru 

verkefnin og kennsluaðferðirnar miðaðar út frá margbreytileika nemendahópsins. Allir 
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eiga að hafa jafnan rétt til náms og þar af leiðandi þarf að haga verkefnum þannig að 

allir geti tekið virkan þátt hvar svo sem áhugasvið og hæfileikar liggja (Salamanca-

yfirlýsingin, 1994). 

Í kjölfar þessarar vakningar hefur skipulag skólanna breyst. Nú er áhersla lögð á 

opna skóla þar sem samkennsla ríkir, samþætting námsgreina er í hávegum höfð og 

möguleikar til náms eru óþrjótandi (Ingvar Sigurgeirsson, 2005:9). Sem dæmi um skóla 

sem starfa í þessum anda má nefna Sjálandsskóla, Ingunnarskóla og Sæmundarskóla. Í 

25. grein grunnskólalaganna stendur: „Þess skal gætt að námið verði sem heildstæðast, 

en hver grunnskóli ákveði hvort námsgreinar og námssvið eru kennd aðgreind eða 

samþætt.“ (Lög um grunnskóla, 2008:25. grein). Þannig er það hverjum skóla í 

sjálfsvald sett hvernig náminu er hagað. Við samþættingu námsgreina eru tvær eða fleiri 

námsgreinar tvinnaðar saman. Þetta veldur því að nemendur sem hafa áhuga á einu fagi 

geta unnið í því á meðan áherslur annars fags eru fléttaðar saman við námsefnið. Þannig 

skapast fleiri möguleikar fyrir kennara til að auka áhuga nemenda á náminu. Nánar 

verður rætt um samþættingu þessa verkefnis við aðrar námsgreinar síðar í 

greinargerðinni.   

 

3 Samræmd próf og áhrif þeirra á kennslu 

Haustið 2009 varð sú breyting á að samræmd próf, sem höfðu verið þreytt að vori í 10. 

bekk, voru lögð fyrir árganginn að hausti og hugsuð sem samræmd könnunarpróf (Lög 

um grunnskóla, 2008:39. grein). Fyrir þá lagabreytingu hafði kennslan í 10. bekk litast 

af þessum samræmdu vorprófum því kennarar lögðu allt kapp á að nemendur væru vel 

undirbúnir undir þau. Þar sem prófin voru stöðluð gafst kennurum ekki mikið færi á að 

höfða til einstaklingsáhuga í kennslunni auk þess sem nemendur áttu erfitt með að láta 

ljós sitt skína í prófinu sjálfu (Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 

2006:149). Svo virtist sem ákveðnir þættir íslenskunnar vikju fyrir fyriferðarmikilli 

málfræðikennslu. Aðalnámskrá, kennsla og ákvarðanir kennara, námið sjálft, 

skólamenningin og áhugi nemenda urðu þannig fyrir neikvæðum áhrifum frá stöðluðum 

prófum. Námsefnið var valið út frá prófþáttum samræmdra prófa, málfræði tók 

yfirdrifinn tíma og lítið rúm var fyrir margbreytileika verkefna sem hentuðu ólíkum 

nemendum (Ragnar Ingi Aðalsteinsson og Sigurður Konráðsson, 2006:144). Sú von 

vaknaði að með því að halda prófin að hausti fengju kennarar 10. bekkjar meira rými  til 

að undirbúa nemendur undir frekara nám og uppfylla ákvæði aðalnámskrár sem höfðu 
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lotið í lægra haldi fyrir áhersluatriðum samræmdu prófanna (Ragnar Ingi Aðalsteinsson 

og Sigurður Konráðsson, 2006:147). Með þessari breytingu fengu kennarar meira frelsi 

í vali á kennsluefni. Þær áhyggjur vakna þó að sökum þess hversu erfitt kennurum þykir 

að tengja málfræði við aðrar hliðar íslensku, bókmenntir, ritun og talað mál og hlustun, 

sé nokkur hætta á að lítil áhersla verði lög á hana þegar pressa samræmda lokaprófsins 

er ekki til staðar (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010:8-9).  

Í grein sem Anna Sigríður Þráinsdóttir (2010) skrifaði um áhrif samræmdra 

könnunarprófa á kennslu í 10. bekk koma fram nokkur mikilvæg atriði út frá 

sjónarhorni kennara. Þar er minnst á að kennurum þyki erfitt að sannfæra nemendur um 

ágæti þess að vera góður málnotandi því aðalnámskrá sé nokkuð óskýr hvað 

skilgreiningu þess hugtaks varðar (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010:6). Nemendum 

finnst málfræðin oft og tíðum tilgangslítil og kennarar nefna að það komi fyrir að þeim 

finnist það einnig sjálfum (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010:6).  Allt viðhorf í 

kennslustofunni verður þannig á stundum tilgangslaust gagnvart aðalatriði kennslunnar 

og því markmiði að efla málvitund nemenda. Kennarar minnast einnig á að 

málfræðikennslan sé kjörin sem agastjórnunartæki (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010:6). 

Þannig má skilja sem svo að nemendum finnist íslenskukennsla oft leiðinleg, hún 

rígbindi hópinn niður og markmiðin séu óljós, bæði fyrir kennara og nemendur. Engu að 

síður dylst engum mikilvægi þess að nemendur séu vel kunnir íslensku máli og 

notkunarmöguleikum þess og því snýst málið frekar um aðferðir en innihald.  

Með breytingum á samræmdum prófum hefur skapast tækifæri fyrir nýja 

kennsluhætti, þemaverkefni og einstaklingsmiðaðri kennslu (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 

2010:7). Skipulagshæfileikar kennara ráða öllu um hversu vel þeim tekst upp með að 

finna námsefni fyrir slíka kennslu og því miður hefur fátt verið um fína drætti í útgáfu 

námsefnis þar sem þessar áherslur fá að ríkja. Málrækt á fimmtán vikum er námsefni í 

íslensku sem fyllir upp í þetta tómarúm í námsefnisvali. Margbreytileiki 

nemendahópsins er nýttur í könnunar- og hópavinnu með það að markmiði að efla 

málvitund nemenda, kenna þeim að ræða um það mál sem þeir þegar kunna og beita því 

á mismunandi hátt eftir aðstæðum. Það efni sem er kennt er ekki nýtt af nálinni heldur 

er það hér sett fram á nýjan hátt. Það er tekið fyrir í umhverfi sem einkennist af 

samvinnu- og leitarnámi um leið og margbreytileiki nemendanna birtist í ólíkum 

verkefnum um sama efni. 
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4 Fyrirkomulag kennsluefnisins 

Hér á eftir verður fjallað um þau atriði sem snerta skipulag námsefnisins og hvað vert er 

að hafa í huga. Fyrst eru markmið námsefnisins tíunduð. Því næst er skipulag 

námefnisins útskýrt og áherslur þess. Þar á eftir er gerð grein fyrir tengingunni við 

aðalnámskrá. Í kaflanum um heildstæða móðurmálskennslu er fjallað um stefnuna, um 

hvað hún snýst og hvernig hún tengist námsefninu. Því næst kemur kafli um kennarann 

sem mannauðsstjóra. Þar er fjallað um hvernig kennaranum ber að vera leiðbeinandi 

nemenda á jafningjagrundvelli, hvað ber að varast og hvaða atferli er best til þess fallið 

að hvetja nemendur áfram í leitandi vinnu sinni og verkefnum án þess að segja þeim 

nákvæmlega hvernig þeir eigi að gera hlutina. Bekkjarsamfélagið þarf að einkennast af 

jafnrétti, virðingu og samvinnu og um það er rætt í kafla sem ber það heiti. Að lokum er 

fjallað örstutt um samþættingu námsgreina, hvað ber að hafa í huga og hvaða aðferðir 

henta námsefninu í því sambandi.  

4.1 Markmið 
Málrækt á fimmtán vikum er ætlað að fylla upp í það gat sem myndast hefur í 

íslenskukennslu 10. bekkjar. Í því eru rifjaðir upp með nemendum þeir þættir 

íslenskunnar sem nauðsynlegt er að þeir hafi tamið sér við lok grunnskólanáms. Hinn 

rauði þráður námsefnisins er að efla málvitund nemenda og temja þeim að ræða um 

tungumál sitt með gagnrýnum hætti. Námsefnið er hugsað sem heildstætt fimmtán vikna 

ferli þar sem hver vika er skipulögð með tilliti til inntaks og fjölbreyttra kennsluhátta 

þar sem samvinna er í hávegum höfð. Hvert atriði styður það næsta og þannig myndast 

heild í náminu sem nemendur búa að á næstu skólastigum (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007:16). Þau atriði íslenskunnar sem tekin eru fyrir í námsefninu eru unnin 

upp úr áfangamarkmiðum 10. bekkjar í aðalnámskrá (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007:17-19). Í námsefninu er lögð áhersla á að nemendur verði betri 

málnotendur með aukna málvitund sem nýtist þeim í daglegu lífi. 

Verkefnin eru hugsuð sem skapandi samvinnuverkefni þar sem nemendur koma 

hugmyndum sínum að í bekkjarsamfélagi sem einkennist af samvinnu, virðingu og 

lýðræði. Markmiðið er að nemendur beri virðingu fyrir þeim textum sem unnið er með 

og geti rætt verkefni sín og tekið gagnrýni (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 

2007:16). Þau efnisatriði sem unnið er með í verkefnunum eru valin með hliðsjón af 

þeim sex grunnþáttum menntunar sem fram koma í almennum hluta aðalnámskrár. Þeir 
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eru lýðræði og mannréttindi, sköpun, jafnrétti, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og læsi 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti, 2011:14-22).  

Í hverri viku er farið í ákveðið atriði í íslensku, hvort sem það tengist byggingu texta,  

málfræði, setningagerð, textaformi eða bókmenntahugtökum. Þessi atriði eru lykill sem 

nemendur nota í verkefnavinnu viðkomandi viku. Lagt er upp með að viðhorf nemenda 

til íslenskunnar verði jákvætt og að þeir hafi vald til að nota málið á mismunandi hátt í 

ólíkum aðstæðum. Íslenskan er bundin framtíð nemenda og mikilvægt er að þeir geri sér 

grein fyrir því í náminu (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:5). Tungumálið er 

félagslegt tæki og nemendur þurfa að átta sig á að íslenskan er eitt það helsta sem bindur 

þjóðina saman. Nemendur eiga bæði að læra að sýna sjálfstæð vinnubrögð sem 

einstaklingar en einnig að vinna með öðrum að sameiginlegu markmiði (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007:6). Það viðhorf endurspeglast í notkun íslenskunnar í 

daglegu lífi. Hver og einn verður að geta tjáð sig og skilið það sem aðrir segja, borið 

virðingu fyrir því og rökrætt mismunandi skoðanir.  

4.2 Skipulag og áherslur 
Í aðalnámskrá kemur fram að markmið málfræðikennslu í grunnskólum eigi að vera að 

nemendur geti rætt um málfar og mál almennt, þeir fái áhuga á málinu sem slíku og 

verði betri málnotendur (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:10). Það skýtur því 

örlítið skökku við að kennarar í unglingadeild hafa í gegnum tíðina nær eingöngu lagt 

áherslu á að nemendur læri að þekkja og greina málfræðihugtök. Áherslan hefur þannig 

verið á fullgreiningu en ekki hvers vegna nemendur eiga að geta greint hugtökin; 

einmitt svo þeir geti talað um málið með hugtökunum og eflt málvitund sína og hugsun 

(Þórunn Blöndal, 2010b:12). Málfræðin í námsefninu er hugsuð sem undirstaða sem 

nemendur geta notað til að skoða ólíka byggingu setninga, mismunandi markvisst mál, 

margs konar byggingu texta eftir hlutverki þeirra og eðli og leið til að koma orðum frá 

sér á ólíkan máta. Nemendur rifja hugtökin upp, eiga að þekkja þau og fyrir hvað þau 

standa og öðlast tækifæri til að beita þeim í ólíkum verkefnum (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007:9). Góð þekking á málfræðihugtökum er einnig forsenda 

þess að nemendur geti nýtt sér þann fróðleik sem handbækur og orðabækur geyma og 

aukið þannig málvitund sína.   

 Við skipulag námsefnisins var horft til þess að verkefnin væru skapandi, fjölbreytt og 

ættu erindi við nemendur. Rætt var við átta nemendur á unglingastigi og þeir spurðir 

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

litla könnun hafði áhrif á skipulag námsefnisins auk þess sem form skapandi verkefna 

fer vel við stefnu heildstæðrar móðurmálskennslu. Mörg verkefnin krefjast þess að 

nemendur skoði umhverfi sitt á einn eða annan hátt með opnum huga. Sú aðferð er vel 

til þess fallin að vekja nemendur til umhugsunar um það málsamfélag sem þeir lifa í 

með öllum kostum þess og göllum.  

 Þankahríð var notuð við gerð námsefnisins. Fyrst var aðalnámskrá skoðuð og þá 

aðallega áfangamarkmið 10. bekkjar (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:17-19). 

Að þeim lestri loknum var búinn til listi yfir þau atriði sem áhugavert væri að láta 

nemendur skoða og reynt var að koma með hugmyndir sem tengdust flestum 

markmiðunum. Því næst var almennur hluti aðalnámskrár skoðaður með tilliti til þeirra 

sex grunnþátta menntunar sem fléttast eiga inn í alla kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Almennur hluti, 2011:11-17). Annar listi var svo gerður með hugmyndum um hvernig 

hægt væri að vinna með þá þætti í kennslu. Verkefnin voru unnin með því að tvinna 

þessa lista saman. Hugmyndir vöknuðu á ýmsum stöðum. Verkefnin sem snúa að 

sköpun vöknuðu mörg hver í námskeiðinu Skapandi málnotkun í grunnskólum og 

umfjöllunin um nýyrði og unglingamál er tengd vinnu í námskeiðinu Gerð máls. 

Fjölmörg önnur námskeið færðu fróðleik sem nýttist í vinnunni, þar á meðal námskeiðið 

Lestur og ritun á mið- og unglingastigi. Hugmyndir verkefnanna um gerð setninga, 

málsgreina og flæði í texta vöknuðu að miklu leiti þegar verkefni fyrsta árs nema við 

Menntavísindasvið voru skoðuð haustið 2011. Þar kom vel í ljós hversu mikilvægur 

undirbúningur á þessu sviði er fyrir framsetningu hvers konar ritunarverkefna.  

Mikið er lagt upp úr umræðum í námsefninu. Einn af þeim fjórum þáttum 

íslenskunnar sem aðalnámskrá nefnir, talað mál og hlustun, fléttast þannig inn í allt 

námsefnið. Nemendur eiga að læra að hlusta og bera virðingu fyrir skoðunum annarra á 

meðan þeir eiga jafnframt að geta fært rök fyrir sínum eigin (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007:9). Áhersla er lögð á að kennari noti opnar spurningar sem hvetja 

nemendur til að tjá sig, velta málinu fyrir sér í sameiningu og nýta það sem úr 

umræðunum kemur í verkefnavinnuna. Umræðurnar snúast um þekkingu nemenda á 

málinu og með auknum umræðum og umfjöllun frá hendi nemendanna sjálfra eykst 

sjálfstraust þeirra og trú á því að þeir séu vel upplýstir og færir málnotendur. Þannig er 

líklegra að þeir verði virkir í almennri umræðu í samfélaginu að grunnskóla loknum 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:9-11).  
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Í hverri viku vinna nemendur verkefni sem snúa að ritun af einhverju tagi. Farið er 

markvisst í byggingu texta, tengsl efnisgreina og setningagerð. Einnig eru áhrif orða 

skoðuð og hvernig mismunandi orð sömu merkingar geta haft ólíkt yfirbragð. Verkefnin 

eru mörg skapandi og því fá nemendur tækifæri til að leika sér með tungumálið, 

mismunandi stíl ritaðs máls og ríkt orðaval í ólíkum tilgangi. Nemendur ættu því að 

kynnast skipulögðum vinnubrögðum við vinnu mismunandi texta og öðlast vald á rituðu 

máli. Þannig verða þeir færari í að miðla efni sínu en janframt fá þeir þá innsýn sem 

nauðsynleg er til að geta notið ritaðs máls (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:10)   

Sú hugmynd hefur verið lífseig að nemendur komi illa undirbúnir í framhaldsskóla 

og kunni ekki að koma almennilega fyrir sig rituðu orði. Af þeim sökum er í 

kennsluefninu nokkur áhersla lögð á ritað mál og muninn á því og talmáli. Sumt gengur 

í talmáli en alls ekki í ritmáli og öfugt. Með innihaldsríkri og markvissri fræðslu um 

þessi ólíku málsnið eru nemendur fræddir um hvað er við hæfi og hvað ekki; hvað 

passar í viðkomandi texta, hvað ekki og þá hvers vegna (Þórunn Blöndal, 2002). 

Vonandi gerir það nemendur betur til þess fallna að velta orðum og setningum fyrir sér 

áður en þær eru mótaðar, hvort sem er í rituðu máli eða töluðu (Þórunn Blöndal, 

2010a:3).  

Námsefnið er ekki hugsað sem hefðbundið kennsluefni heldur frekar á þann veg að 

uppgötvunarnámi eða leitaraðferðum sé beitt og kennslustofan sé vinnustaður. Við 

leitaraðferðir eru nemendurnir sjálfir nokkurs konar vísindamenn. Byrjað er á því að 

skilgreina viðfangsefnið, nemendur ræða það svo og kanna og komast að ákveðinni 

niðurstöðu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a:74-75). Sem dæmi um þetta má nefna viku níu  

þegar ólík málsnið eru tekin fyrir. Þá fara nemendur á stúfana og gera úttekt á 

mismunandi notkun tungumálsins, ýmist með því að skoða ólíka texta eða taka viðtöl 

við fólk á ólíkum aldri. Málfræði, form ritunarverkefna, fræðsla um ólíkar málvenjur og 

málsnið auk annarra atriða eru þannig sett í búning vinnustofu. Hver vika hefst á 

sameiginlegri vinnu þar sem kennari reynir eftir fremsta megni að ná hugmyndum 

nemenda um viðfangsefni vikunnar á blað með umræðu- og spurnaraðferðum (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999b:92-97). Þankahríð er aðferð við hugmyndasöfnun bekkjarins og 

telst til spurnaraðferða. Opnar spurningar kennara eru þannig nýttar til að fá fram 

hugmyndir nemenda um ákveðið viðfangsefni, sama hversu ólíkar eða fjölbreyttar þær 

eru. Við þankahríð er nauðsynlegt að andrúmsloftið sé skapandi og aðalatriðið er að 

nemendur finni að allar hugmyndir eru gjaldgengar (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:94-

95). Að þankahríð lokinni er verkefni vikunnar lagt fyrir og nemendur vinna það, oftast 
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í hóp en stundum einir. Mikilvægt er að kennari sýni nemendum gott fordæmi í að koma 

hugsunum sínum skipulega á blað í vinnu sinni. Í námsefninu er mælt með gerð 

hugarkorta og í þeirri vinnu er hægt að kynna fyrir nemendum tölvuforritið Mind 

manager. Margvíslegar aðferðir eru til við glósutækni og eru kennarar hvattir til að nýta 

sér fjölbreyttar aðferðir svo þeir nái til sem flestra nemenda. Mikið er lagt upp úr 

lýðræðislegum hópvinnubrögðum þar sem áhugasvið og hæfileikar hvers og eins fá að 

njóta sín (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b:136-149).  

Í lok hverrar viku er haldinn vinnufundur þar sem vinnan, kostir, gallar og samvinnan 

eru krufin. Hópurinn ber upp það sem hann vill ræða og sem leiðtogi reynir kennarinn 

að fá nemendur til að ræða saman á jafnréttisgrundvelli um hvað nemendur lærðu og 

hvernig það gekk. Lýðræði og jafnrétti eru hornsteinar vinnuhópsins og lagt er til að í 

stofunni sé hugmyndakassi. Í þann kassa geta nemendur sett það sem þeim liggur á 

hjarta og á vinnufundum er litið í kassann. Ekki er nauðsynlegt að setja hugmyndir í 

kassann undir nafni, enda gæti það dregið úr löngun nemenda til að tjá sig. Sumir 

nemendur eiga auðvelt með að tjá skoðanir sínar en fyrir aðra er það nánast ómögulegt. 

Með þessum hætti fá allir tækifæri til að koma hugmyndum sínum á framfæri. Hver 

vika er vel skipulögð í námsefninu svo kennari þarf ekki að einbeita sér að 

skipulagningu heldur getur hann sett andrúmsloft bekkjarins og framvindu námsins í 

fyrsta sæti. Í upphafi er skipulag vinnunnar kynnt fyrir nemendum og þeir fá að taka 

þátt í að móta vinnuumhverfið. Bekkurinn semur sameiginlegar vinnureglur og 

sammælist um að fylgja þeim.  

Við skipulagningu á röð viðfangsefnanna var horft til þess að verkefni hverrar viku 

nýttist í þeim verkefnum sem á eftir kæmu. Í fyrstu viku er fyrirkomulag næstu fimmtán 

vikna kynnt fyrir nemendum því ekkert á að koma þeim á óvart í vinnunni. Í annarri 

viku skoða nemendur sjálfan sig, áhugasvið sitt og sérþarfir. Þetta er hugsað sem 

grundvöllur fyrir því að hver nemandi geti unnið á þann hátt sem honum líkar best enda 

er það forsenda þess að nemandi leggi sig fram í náminu. Þá skoða nemendur einnig 

uppbyggingu texta, að hann innihaldi inngang, miðju og endi. Í þriðju viku er farið í 

flæði í texta og það nýtist í öllum verkefnunum sem á eftir koma. Bygging málsgreina 

og orðaröð er viðfangsefni fjórðu viku. Þegar fimmta vika hefst ættu nemendur því að 

hafa farið í þau helstu atriði sem nauðsynleg eru hverju ritunarverkefni, uppbyggingu 

málsgreina og textans í heild auk flæðis. Þá er tekist á við bókmenntatexta og hvaða 

áhrif þeir hafa á lesandann. Þar gegnir orðaval stóru hlutverki og fá nemendur að sjá 

hvernig hægt er að segja ýmislegt án þess að segja það berum orðum. Í sjöttu viku er 
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farið í form sögu og nemendur semja þjóðsögu. Hugtakið málsnið er skoðað í sjöundu 

viku og sú spurning krufin hvort sama málnotkun eigi alltaf við. Í þeirri viku ættu 

nemendur að sjá að ólíkt mál hentar mismunandi aðstæðum. Í áttundu viku er sjónum 

beint að íslenskum orðum og slettum. Nemendur skoða hvaða áhrif erlend mál hafa haft 

á íslenska tungu og vinna að nýyrðasmíð. Níunda vika fer í að skoða mismunandi 

málnotkun eftir aðstæðum, aldri og landssvæðum. Í tíundu viku halda nemendur 

munnleg erindi um samband íslenskrar tungu og fordóma. Þar þurfa nemendur að koma 

skoðunum sínum skipulega frá sér, færa rök fyrir máli sínu og gæta þess að vera 

málefnalegir í öllum umræðum. Í elleftu og tólftu viku vinna nemendur að stærra 

verkefni sem birt verður á sýningu í lokin. Viðfangsefni þess verkefnis getur verið 

eitthvað sem áður hefur verið farið í eða eitthvað nýtt. Það skiptir meginmáli að 

íslenskan sé í aðalhlutverki, að nemendur vinni í samræmi við þau vinnubrögð sem farið 

hefur verið í og skili verki sínu skipulega frá sér. Kennarinn er nemendum innan handar 

í vinnunni en er, sem fyrr, leiðbeinandi í þeirra eigin vinnu.  

Allan tímann eiga nemendur að hafa lokamarkið í huga; uppskeruhátíð þar sem þeir 

kynna fyrir fjölskyldum og vinum vinnu sína og verkefni. Stóru verkefnin sem 

nemendur vinna að í vikum ellefu og tólf fara á sýninguna en gaman væri ef nemendur 

sýndu einnig nokkur önnur verk frá vinnunni. Lokaverkefni nemenda geta verið af 

ýmsum toga. Einhverjir nemendur gætu sýnt leikþátt, vídeómynd, opnað heimasíðu, 

búið til dagblað, sýnt myndasögur sem búnar hafa verið til og svo framvegis. 

Hugmyndaauðgi nemenda er hér eini mælikvarðinn á hvað má og hvað ekki. Vandað 

íslenskt mál er það eina sem bindur verkefnin saman. Það er kjörið að búa til 

skemmtilega stund úr þessu þar sem nemendur fá að láta ljós sitt skína. Ef einhverjir 

hafa tónlistarhæfileika væri kjörið að virkja þá og hægt væri að hafa kökubasar og safna 

fyrir ákveðið málefni sem bekkurinn hefur komið sér saman um. Það er ávallt þess virði 

að njóta þess að vinna með nemendum þegar þeir horfa með stolti á uppskeru sína.  

4.3 Tenging við aðalnámskrá 
Skipulag alls námsins er hugsað út frá því að allt íslenskunám myndi eina heild þar sem 

hver þáttur styður annan (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:17). Í hverri viku er 

farið í ákveðin atriði sem tekin eru fram í áfangamarkmiðum 10. bekkjar í íslenskuhluta 

aðalnámskrár grunnskóla frá 2007. Nemendur vinna að ákveðnu verkefni í hverri viku, 

með ólíka þætti íslenskunnar að leiðarljósi. Þeir byggja þannig ofan á þekkingu sína og 

rifja upp það sem þeir eiga þegar að hafa lært. Markmiðin í námskránni skiptast í fjóra 
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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 (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007:17). 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. 

Nemendur þurfa að geta haldið athygli annarra, kunna að hlusta og taka þátt í umræðum 

með því að færa rök fyrir máli sínu (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:18). Ekki 

er farið í þau atriði í námsefninu er kennara er bent á að rifja upp með nemendum 

grundvallaratriði munnlegs flutnings. 

Lestri og bókmenntum er veitt nokkur athygli. Vissulega eru ákveðnir 

bókmenntaþættir sem verða útundan en lengd verkefnisins býður ekki upp á að farið sé 

markvisst í ákveðin verk. 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 (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007:18).  

Ritun er mikilvæg þegar kemur að vikuverkefnunum. Farið er í skipulögð 

vinnubrögð með nemendum. Þeir eiga að kunna að setja texta upp þannig að gott flæði 

sé í honum, 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 

(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:19).  

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 
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(Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:17). 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 tilfinning 

ræður ríkjum. 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 (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:19).  

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. Í almennum hluta aðalnámskrár eru nefndir sex 

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

mannréttindi, heilbrigði og velferð, sjálfbærni og læsi. Þessir grunnþættir voru hafðir til 

hliðsjónar þegar viðfangefni 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.  

4.4 Heildstæð móðurmálskennsla 
Námsefnið er unnið út frá stefnunni heildstæð móðurmálskennsla (e. Whole language). 

Það má segja að stefnan hafi vaknað um 1970 og birtist hún fyrst sem andsvar við 

kennslu sem var gersneydd sköpun nemenda og byggðist á utanbókarlærdómi . Stefnan 

sækir hugmyndir til ýmissa kennimanna, svo sem John Dewey, Jean Piaget, Lev 

Vygotsky, Howard Gardner og Donald Graves, og setur hún virkni nemandans og 

félagsleg tengsl hans ofar öllu (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005a:14-15). Stefnan 

hampar ekki ákveðnum kennsluaðferðum heldur snýr hún fyrst og fremst að viðhorfi til 

kennslunnar. Nemendur bera ábyrgð á námi sínu, viðfangsefnin stjórna námsefninu en 

ekki öfugt og hlutverk kennarans er að leiðbeina nemendum. Þó stefnan kallist 

heildstæð móðurmálskennsla er hún ekki eingöngu tengd íslenskukennslu heldur nýtist 

hún í öllu skólastarfi (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005a:17). Hér er námsefnið þannig 

uppbyggt að hvert atriði styður annað og öll vinna þau að sama marki, að gera 

nemendur að betri og upplýstari málnotendum. Kennsluaðferðin miðar að því að 

sameina viðhorf kennara og nemenda, viðhorf við kennslu, viðhorf við nám og almenn 
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viðhorf fólks til tungumálsins. Aðferðin við kennslu er nokkuð ómótuð en snýr framar 

öðru að því að vinna með ólík viðhorf þannig að skilningur aukist. Kennsluaðferðir 

heildstæðrar móðurmálskennslu geta verið af misjöfnum toga og verður að ákvarða þær 

út frá þörfum bekkjarins (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005b:15).  

Þegar börn læra tungumál og notkunarmöguleika þess gerist það án þess að málið sé 

krufið niður í litlar einingar. Börn nota tungumálið þegar þau þurfa að tjá sig og skilja 

aðra ef umhverfið styður þau í að mynda merkingu í ákveðnum tilgangi. Kennarar þurfa 

að reyna að nálgast nemendur á sama hátt, þ.e. þannig að merkingarlegur tilgangur sé 

hafður að leiðarljósi. Það þarf að fá nemendur til að tala um þá hluti sem þeir ekki 

skilja. Hver nemandi verður að finna frelsi til að spyrja um það sem er óljóst, hlusta á 

svör annarra og jafnvel ræða málin frekar. Þannig verður til umræða um tungumálið 

(Svanihldur Kr. Sverrisdóttir, 2005:18). Þetta kallast á við aðalnámskrá þar sem rætt er 

um að málfræðihugtök eigi að vera verkfæri sem nemendur geta notað til að tala um 

lifandi, síbreytilegt tungumál (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:16-17). 

Umræðurnar í upphafi hverrar viku og vinnufundurinn í lok hvers viðfangsefnis þjóna 

þessum tilgangi, að efla umræðu um tungumálið, margbreytileika þess og mismunandi 

málnotkun. 

 Ef nemendur eru hvattir til að skrifa, t.d. um það sem kemur fyrir þá, nálgast þeir 

reynslu sína á nýjan hátt og læra að deila henni með öðrum. Gott er að hvetja nemendur 

til að leita sér upplýsinga, lesa þá texta sem eru í umhverfinu og njóta þess sem þeir sjá 

og heyra. Ef kennari nær að rækta áhuga nemenda er hægt að vinna með tungumál á 

þann hátt sem nemendum er eðlislægur frá barnæsku. Námið mun verða áhugaverðara, 

meira örvandi og skemmtilegra fyrir alla hlutaðeigandi aðila. Samfella myndast á milli 

þess sem gerist í daglegu lífi og þess sem gerist utan skólans og stuðningur myndast á 

milli þessarra tveggja heima. Þannig má segja að í stefnunni sameinist tungumálið, 

menningin, samfélagið, nemandinn og kennarinn (Goodman, 1986:5-8). 

Hlutverk kennarans í skipulagi námsefnisins er unnið að miklu leyti út frá þessari 

stefnu og í raun er það undir honum sjálfum komið hvaða aðferð hentar honum og 

hópnum best til að sameina þá grunnþætti sem nauðsynlegir eru svo samfella myndist í 

bekkjarsamfélaginu. Þó eru ákveðnir þættir sem eru betur til þess fallnir að skapa gott 

tungumálaumhverfi en aðrir. Tungumálið þarf að vera eðlilegt og hluti daglegs lífs 

nemandans. Það þarf að vera áhugavert og hafa einhvern tilgang auk þess sem 

nemandinn þarf að geta notað það (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005:19). Ef það er 

hins vegar brotið niður í smáar einingar, er óáhugavert og tengist daglegu lífi 
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nemandans ekki verður námið erfitt og samhengislaust (Goodman, 1986:8). Reynt hefur 

verið að tengja viðfangsefni hverrar viku námsefnisins við íslenskt samfélag sem snertir 

nemendur. Alvöru viðfangsefni geta skipt sköpum þegar kemur að því að nemendur 

öðlist reynslu og meiri þekkingu á efninu (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005:20).  

Nokkur verkefni efla til dæmis gagnrýna umræðu um fjölmiðla og Veraldarvefinn; þann 

umræðuvettvang sem tengist unglingum hvað mest í dag (Aðalnámskrá grunnskóla: 

Íslenska, 2007:16-17).  

 Nemendur eiga að bera ábyrgð á eigin námi. Kennarinn ber upp ákveðin 

viðfangsefni, spurningar og vangaveltur, og leiðbeinir nemendum en þeir verða að vinna 

verkið sjálfir, taka þátt í umræðum og leita sér upplýsinga (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

2005:17). Þannig eru verkefnin byggð upp á umræðum og opnum spurningum og 

nemendur eru hvattir til að leita lausna í sameiningu. Kennslustofan á að einkennast af 

notalegri stemningu þar sem óhræddir nemendur ræða saman og vinna að 

sameiginlegum markmiðum. Nemendur taka sjálfir þátt í að skapa vinnuumhverfið og 

skiptir fyrsta vikan þar miklu máli með vinnureglum og umræðum um 

bekkjarsamfélagið og einstaklingsábyrgð. Mikil áhersla er lögð á virkni nemenda þar 

sem margbreytileiki nemendahópsins er virtur í hvívetna (Svanhildur Kr. Sverridóttir, 

2005:17-18).  Eitt af því sem kennari getur gert til að auka tækifæri nemenda til náms er 

að hafa handbókasafn í kennslustofunni. Þar geta nemendur leitað upplýsinga um atriði 

er snerta viðfangsefnið og lært að hjálpa sér sjálfir. Þannig læra nemendur að temja sér 

skipulögð, rétt vinnubrögð auk þess sem miklar líkur eru á að sjálfsmynd þeirra eflist 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005:17).  Handbókasafn sem þetta sinnir einnig því 

hlutverki að veita nemendum tækifæri til þjálfunar í gagnaleit (Aðalnámskrá 

grunnskóla: Íslenska, 2007:6). Í inngangi kennsluefnisins og innan hverrar viku er víða 

vísað í lesefni fyrir kennara. Þannig fá nemendur upplýsingar um staði sem þeir geta 

leitað á til að fræðast enn meira og efla skilning sinn á ákveðnum atriðum er tengjast 

annað hvort kennslunni sjálfri eða atriðum íslenkunnar. Í lok námsefnisins er búið að 

taka allt lesefni, sem vísað er á, saman í lista sem kennari getur notað til að búa til sitt 

eigið handbókasafn.   

4.5 Kennari sem mannauðsstjóri 
Það er nauðsynlegt að kennari byrji á að kynna sér hugmyndir um markmið 

kennslunnar. Það er lykill að því að öll vinna verði skipulögð og markviss. Þar sem 

kennarinn er fyrst og fremst mannauðsstjóri er lykilatriði að nemendur viti að hverju er 
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keppt, hvernig skipulagið er og til hvers er ætlast af þeim (Ingvar Sigurgeirsson, 

1999a:14-15). Kennarinn er sá fullorðni í kennslustofunni og hefur því mikla reynslu og 

þroska umfram nemendurna. Hann verður þó að minna sjálfan sig á að hann er ekki sá 

alvitri í stofunni heldur einungis sá sem er við stjórnvölinn. Það er nauðsynlegt að hann 

hlusti á nemendur sína, hugsanir þeirra og skoðanir og hjálpi hverjum og einum að 

öðlast nýjan skilning á óravíddum tungumálsins og ólíkum notkunarmöguleikum þess 

(Letters, 1996:11). Það er upplifun nemenda sem hefur allt að segja um þá uppskeru 

sem hópurinn fær úr vinnunni. Það sem hópurinn vinnur með er tungumál nemendanna 

og kennarinn má aldrei gleyma því að nemendurnir eiga í raun það tungumál sem þeir 

nota. Þannig má kennarinn alls ekki sýna máli þeirra virðingar- eða skilningsleysi 

(Goodman, 1986:10). Það getur haft djúpstæð áhrif á námið og snúið markmiðum 

námsefnisins upp í andhverfu sína. Eins og áður segir er auðvelt að læra í barnæsku. 

Eftir því sem maðurinn þroskast verður það skyndilega erfiðara og margir nemendur 

upplifa það að læra sem það fyrsta erfiða sem þeir þurfa að takast á við í lífinu. Þeir 

þurfa að ákveða í hvað þeir eyða tíma sínum og þar skiptir miklu máli að viðfangsefnið 

sé spennandi og þess virði að skoða betur (Letters, 1996:11). Þar er kennarinn í 

aðalhlutverki því það er hann sem mætir nemendum og gerir námsefnið áhugavert.  

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 í raun hvernig þeir eru (Falk, 

Darling-Hammond, 2010:73). Til þess að leysa vandamál þarf viðkomandi að þekkja 

undirstöður, virkni allra hlutaðeigandi aðila og hafa góða vitneskju um samspil allra 

utanaðkomandi þátta. Á sama hátt þarf kennari að skilja hvernig allt samfélagið er, þar á 

meðal menning, og hvernig reynsla nemandans hefur áhrif á vöxt hans, nám og þroska. 

Ef kennari þekkir ekki nemendur sína og umhverfi þeirra er ómögulegt fyrir hann að 

skapa bekkjarsamfélag þar sem tekið er tillit til þarfa, hæfileika og áhuga hvers og eins 

(Falk, Darling-Hammond, 2010:75).  

Í tengslum við þetta er nauðsynlegt að kennari sé í góðu sambandi við foreldra og 

forráðamenn. Það hjálpar nemendum ef foreldrar eru virkir þátttakendur í námi barna 

sinna og það er hlutverk kennarans að skapa tækifæri fyrir slíka þátttöku. Forsenda góðs 

samstarfs við foreldra eða aðra forráðamenn er gagnkvæmt traust og þekking á milli 

mismunandi starfsaðstæðna, annars vegar á heimilinu og hins vegar í skólanum (Nanna 

Kristín Christiansen, 2007). Það er nauðsynlegt að foreldrum sé kynnt verkefnið, 
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markmið þess og vinnubrögð. Með heimsókn foreldra í skólann fá þeir tækifæri til að 

sjá börnin sín í þeim aðstæðum sem þeir sjá þau annars ekki í. Þannig skapast einstakt 

samband sem verður seint aftur tekið. Símtal við foreldra er ávallt áhrifaríkara en 

tölvupóstur og gerir sambandið nánara. Það er nauðsynlegt að hlúa að þessu sambandi 

svo foreldrar fái tækifæri til að vera til staðar fyrir börn sín í námi.  

Kennarar eru sterkustu fyrirmyndir nemenda sinna í náminu. „Hlutverk kennara er að 

taka frumkvæði að breytingum á skólastarfi sem stuðla að því að nemendur verði virkir 

þátttakendur“ (Ingólfur Ásgeir Jóhannsson, 2012:5). Þannig er ekki einungis 

nauðsynlegt að kennarar hugsi um fyrirmyndarhlutverk sitt hvað námið varðar heldur 

einnig sem þátttakendur í vinnuhópnum og í samvinnu með öllu samfélaginu. 

Kennarinn þarf að vera fyrirmynd nemenda í að prófa sig áfram í verkefnavinnu og 

málnotkun. Ekkert er réttast í heildstæðri móðurmálskennslu. Allir í 

bekkjarsamfélaginu, kennari og nemendur, eru hvattir til að taka áhættur því það er hægt 

að læra af öllum mistökum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005:19).  

4.6 Bekkjarsamfélagið 
Jafnrétti þarf að ráða ríkjum í kennslustofunni svo allir hafi frelsi til að dýpka skilning 

sinn á íslenskri tungu, hver á sínum forsendum. Samvinna og samræður skipta 

meginmáli og samkeppni víkur fyrir samvinnu nemenda. Nemendur hjálpast að við að 

klára hvert verkefni og þó hóparnir vinni hver fyrir sig þá er öll keppni útilokuð. Hvert 

verkefni er miðað út frá áhuga og ákvarðanatöku hópsins sjálfs og því verða verkefnin 

að öllum líkindum jafn ólík og þau eru mörg þó hver hópur vinni með sama atriðið í 

íslensku máli.  

Kennarinn þarf að huga vel að spurningatækni sinni í umræðum. Opnar spurningar 

þurfa, eins og áður sagði, að vera ráðandi. Þær þurfa að vera nokkuð almennar fyrst til 

að opna umræður í bekknum og smám saman þrengjast þær utan um það atriði 

íslenskunnar sem rætt er hverju sinni. Þannig eru samræðurnar byggðar upp í 

nemendahópnum og kennarinn stýrir á ákveðinn hátt hugsunarhætti nemenda (Henning, 

2008:16). Færri spurningar eru heillavænlegri en fleiri og nauðsynlegt er að gefa 

nemendum tækifæri til að velta svarinu fyrir sér og svara áður en næsta spurning er 

borin upp. Þannig fá nemendur tækifæri til að tengja hugmyndir sínar og móta út frá því 

sem þeir þá þegar vita og hafa lært (Henning, 2008:50). Þeir verða sjálfir að geta fært 

rök fyrir máli sínu á sínum forsendum. Þannig og aðeins þannig verður til skapandi 
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andrúmsloft þar sem allir vinna út frá sínum hugmyndum á eigin forsendum (Henning, 

2008:27).  

Huga verður vel að samræðum á milli nemenda í hópavinnunni sjálfri og rækta þær. 

Þannig skapast grundvöllur fyrir umræðu um íslenskuna sjálfa. Ef kennari nær að skapa 

þannig andrúmsloft að nemendum líði vel í stofunni, finni traust í hópnum til að bera 

hugmyndir sínar og vangaveltur á borð og njóti þess að taka þátt í samfélaginu á sínum 

forsendum þá er það undirstaða þess að námið sé ánægjulegt og þýðingarmikið í vitund 

nemandans (Jensen, 2005:77). Auk þess er nauðsynlegt að kenna nemendum að velta 

eigin hugmyndum og skoðunum fyrir sér. Það kunna allir að tjá sig á íslensku og það 

þarf að temja nemendum að læra að finna hvaða viðhorf þeir hafa gagnvart málinu.  

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

getur hjálpað nemendum við að átta sig á málvitund sinni, ræða um hana og efla (Keene 

og Zimmermann, 2007:ix-xii) 

Andrúmsloft stofunnar þarf að vera jákvætt og þar gegnir kennarinn lykilhlutverki. 

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. Allt sem þarf er viljinn. Ef bekkurinn skiptist í tvær 

fylkingar hvað skoðanir varðar er kjörið að búa til ræðukeppni eða annan grundvöll fyrir 

rökræðu. Það getur skapað hressandi andrúmsloft en er vel þess virði því nemendur 

munu alltaf muna eftir stundinni auk þess sem þá er unnið frekar með þáttinn talað mál 

og hlustun (Jensen, 2005:78).  

4.7 Námsmat 
Sökum þess að verkefnin eru unnin út frá einstaklingsáhuga og sameiginlegum 

ákvörðunum hópsins verða þau að öllum líkindum jafn ólík og þau eru mörg. Þar af 

leiðandi er ógjörningur að bera verkefnin saman og ákveða hvert þeirra sé best unnið. 

Það væri frekar reynandi að ákvarða hvernig hverjum hóp tókst að vinna saman og 

samþætta hugmyndir sínar (Henning, 2008:7). Námsefnið er ekki prófamiðað. Það þarf 

vissulega að ganga úr skugga um að nemendur hafi náð þeim grundvallaratriðum sem 

tekin eru fyrir en betra er að gera það með því að fylgjast með vinnunni í tímum og taka 

út hvert og eitt verkefni heldur en að láta nemendur taka próf. Í lok hverrar viku eru 

tilgreindar hugmyndir að námsmati. Þær hugmyndir miða að því að hrósa nemendum 

fyrir það sem vel er gert fremur en að einblína á það sem betur má fara. Aðferðin þrjár 

stjörnur og ósk er námsmatsaðferð sem nýtist vel í jafningjamati. Fyrst eru nemendum 
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gefnar þrjár stjörnur fyrir það sem vel er gert áður en þeim er bent á eitthvað eitt sem 

mætti gera betur.1 Mælt er með því að kennari nýti sér þá aðferð við endurgjöf til 

nemenda. Fyrst í stað fá nemendur mat frá kennaranum en þegar líður á vinnulotuna 

fara nemendur að meta jafningja sína, hópinn sjálfan og sig sem einstakling. Ef kennari 

hefur lagt sig fram um að vinna eftir ákveðnu formi, t.d. þrjár stjörnur og ósk, verður 

það nemendum að öllum líkindum eðlislægara að fylgja þeirri sömu aðferð við sína 

endurgjöf. Þannig getur kennarinn verið nemendum sínum gott fordæmi í uppbyggilegri 

gagnrýni þar sem frekar er horft á hið jákvæða en það sem betur má fara.  

 Í lok vinnunnar þarf kennari að gefa nemendum endurgjöf fyrir alla vinnuna. Þar er 

kjörið að horfa á það sem nemandi hefur lært, hvernig hann vinnur öðruvísi en áður og 

hvað hann mætti einbeita sér að því að gera enn betur. Það getur verið erfitt fyrir 

kennara að muna allt gott sem gerist á þessum fimmtán vikum og því er mælt með því 

að kennari skrái athugasemdir hjá sér í litla bók jafn óðum. Ýmsar námsmatsaðferðir eru 

til og þó hér sé stungið upp á einni ákveðinni koma fjölmargar aðrar til greina. Kennara 

er ráðlagt að kynna sér ólíkar aðferðir á kennsluvef Ingvars Sigurgeirssonar á slóðinni 

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

4.8 Samþætting námsgreina 
Við kennslu í íslenskum skólum streymir tungumálið inn í allar námsgreinar. Þannig eru 

í raun allir kennarar íslenskukennarar. Þegar ritunarverkefni eru kennd, sama hvaða 

námsgrein á í hlut, er viðkomandi kennari í þeirri stöðu að geta ekki eingöngu tamið 

nemendum góð og skipulögð vinnubrögð heldur lagt áherslu á vandað mál. Auk þess 

verða kennarar að muna að þeir eru fyrirmyndir nemenda sinna í ræðu og riti. Við lestur 

kennslubóka, umræðu um efnið og alla vinnu í kennslustofunni, hvort sem er talað mál 
                                                        

 

 

 
1Aðferðin þrjár stjörnur og ósk á ættir sínar að rekja til Bretlands þar sem hún er nefnd Two stars and 

a wish. Erfitt var að finna heimildir um upphafsmann aðferðarinnar en þó bendir allt til þess að hún hafi 
verið þróuð af tveimur kennurum í Lanner Primary School. Sjá: 
http://www.teachingexpertise.com/articles/two-stars-and-a-wish-1394. John Morris, skólastjóri frá Essex 
hefur notað þessa aðferð og náð að efla námsárangur drengja. Hann hélt fyrirlestur á Öskudagsráðstefnu 
grunnskólakennara árið 2008 og má ætla að hugmyndir aðferðarinnar hafi borist með honum til landsins, 
ef ekki fyrr. Sjá: http://www.ki.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=3935 
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eða ritað, er nauðsynlegt að allir, bæði kennarar og nemendur, þekki þær reglur sem 

gilda í málsamfélaginu (Þórunn Blöndal, 2010a:2). Eining á meðal kennara og nemenda 

er forsenda þess að allir vinni að sama marki. Ef íslenska er samþætt við aðrar 

námsgreinar er ekki einungis hægt að hjálpa nemendum að sjá tilgang með 

íslenskunáminu heldur getur íslenskukennarinn hjálpað öðrum kennurum að efla 

málvöndun og hugsun um noktunarmöguleika málsins. Engin námsgrein er undanskilin 

þegar að samþættingu kemur og í því sambandi geta verklegar greinar gegnt mikilvægu 

hlutverki. Slík samþætting getur aukið árangur og námsáhuga nemenda með tækifærum 

sem bóklegt nám gefur ekki (Aðalnámskrá grunnskóla: Íslenska, 2007:6).  

Námsefnið er þannig sett saman að það er auðvelt að samþætta það við aðrar 

námsgreinar. Þannig væri möguleiki á að nýta fleiri tíma í hverri viku í námsefnið auk 

þess sem teymisvinna nemenda verður markvissari með meiri æfingu. Námsefnið er 

ekki samið út frá samþættingu en það er auðvelt að finna viðfangsefni sem tengjast 

grunnþáttum almenns hluta aðalnámskrár og hinum ýmsu námsgreinum. 

Hugmyndaflugi kennara eru engin takmörk sett. Nauðsynlegt er að hafa í huga, svo 

markmið námsefnisins glatist ekki, að íslensk tunga skal ávallt vera rauður þráður í 

gegnum vikurnar. Kjörið er að hafa íslenskuatriðin ávallt lykil að vikuverkefnunum en 

breyta viðfangsefnunum sem tengjast nú grunnþáttum menntunar, og aðlaga þau hinni 

námsgreininni. Þannig skapast meira rými til að vinna verkefnin, aukinn tími til að velta 

hlutunum fyrir sér auk þess sem nemendur geta séð tilgang með íslenskunotkun þegar 

þeir sjá tenginguna við aðrar námsgreinar og þar með allt lífið.  

 

5 Lokaorð 

Kennarar vilja að nemendur læri það sem kennt er hverju sinni. Það er því nauðsynlegt 

að þeir taki ekki einungis tillit til breytinga í skólaumhverfinu heldur einnig til 

umhverfis sérhvers nemanda. Tímarnir breytast og mennirnir með. Þannig liggur það í 

hlutarins eðli að það sem kennarinn hafði áhuga á á unglingsárum sínum á ekki endilega 

upp á pallborðið hjá nemendum dagsins í dag. Útgefið námsefni í íslensku fyrir 

unglinga hefur því miður verið af skornum skammti undanfarin ár og því hafa kennarar 

leitast við að búa til sitt eigið námsefni. Með tilkomu þessa námsefnis, sem hefur alla 

burði til að vera jákvæð upplifun fyrir nemendur, er gengið úr skugga um að drepið sé 

niður fæti á öllum mikilvægustu stöðunum í íslenskunámi 10. bekkinga, í samræmi við 

aðalnámskrá grunnskólanna sem kom út árið 2007. Í því skapast heildrænt ferli þar sem 
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nemendur vinna hver á sínum forsendum að því að kryfja tungumálið, 

notkunarmöguleika þess og ólík áhrif, allt til að auka málvitund sína.  

Nemendurnir eru hér sjálfir virkir í sköpun verkefna og bekkjarsamfélagsins sjálfs. 

Margbreytileiki hvers hóps ræður vinnunni og því þarf hver kennari að þekkja 

nemendur sína. Viðbragðssnjall kennari sem er tilbúinn til að hlusta og fylgjast með 

nemendum sínum, kynnist þeim sem einstaklingum. Það er nauðsynleg forsenda þess að 

hann geti hjálpað nemendum að velja viðfangsefni sem tengjast áhugasviði þeirra og 

þannig veitt nemendum möguleika á að blómstra í vinnu sinni (Graves, 2003:22).  

Málrækt á fimmtán vikum er ætlað að mæta þeim þörfum sem nýtt skipulag skóla 

krefst; skipulag þar sem margbreytileiki nemendahópsins er hafður að leiðarljósi. 

Námsefnið er sett upp á skipulagðan hátt og er aðgengilegt fyrir kennara. Það krefst 

ekki mikils undirbúnings heldur er vinnuafl nemendanna nýtt til að skipuleggja vinnuna 

og verkefnin. Námsefnið er markvisst og byggt upp þannig að hver vika nýtist í þeirri 

sem á eftir kemur. Þannig er stöðugt byggt ofan á þá þekkingu sem nemendur hafa og 

þeim kennt að nota hugtökin sem þeir hafa lært til að ræða um málið og velta 

notkunarmöguleikum þess fyrir sér.  

Málrækt á fimmtán vikum er samið út frá þeim aðalnámskrám sem eru í gildi vorið 

2012. Eftir því sem nýjar aðalnámskrár eru gefnar út þarf að skoða hvort breytinga er 

þörf á bæði vikumarkmiðum og viðfangsefnum. Ef kennari leggur í þá vinnu um leið og 

ný aðalnámskrá kemur út getur hann verið þess fullviss að nemendur fái kennslu sem 

undirbýr þá undir áframhaldandi nám og líf, skilar nemendum með aukna málvitund og 

þjálfun í að vinna ólíka texta á upplýstan hátt með skipulögðum vinnubrögðum; 

nemendum sem geta haldið áfram að varðveita íslenska tungu á skapandi hátt.  
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