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Útdráttur 

Ritun – fyrir alla snjalla er fjögurra til sex vikna námsþáttur í íslensku fyrir nemendur í 8. 

og 9. bekk ásamt verkefnasafni, fræðilegri umfjöllun, mati og samantekt.  

 Í fræðilega hlutanum eru helstu hugtök skilgreind og m.a. fjallað um læsi, ritun og 

sjálfsöryggi nemenda. Einnig um gildandi stefnu í menntamálum, skólastefnu 

Reykjavíkurborgar og stefnumótun í íslenskukennslu eins og hún birtist í Aðalnámskrá 

grunnskóla 2007, og færð rök fyrir því hvers vegna námsþátturinn er eins og raun ber 

vitni. Megináhersla er lögð á einstaklingsmiðun náms og fjölgreindakenning Howards 

Gardners höfð til hliðsjónar við verkefnagerð, val kennsluaðferða og námsmat.  

 Í námsþættinum Ritun – fyrir alla snjalla er fjallað um bréf, dagbækur og fréttir 

og nemendum ætlað að vinna ýmiss konar ritunarverkefni af þeim toga, nokkur 

einstaklings- eða tvenndarverkefni og eitt stórt hópverkefni. Sett eru markmið fyrir hvern 

hluta námsþáttarins og ítarlega fjallað um hvert þessara ritunarforma. Fjallað um 

uppsetningu verkefna, tímaramma, kveikjur og námsmat en verkefnasafn byggt á 

fjölgreindakenningu Gardners er í viðauka.   
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I. INNGANGUR 

Í kennaranámi hef ég kynnst hinum ýmsu kenningum og hugmyndum sem hafa hrært upp 

í skólasamfélaginu með reglulegu millibili. Það er vel, enda lítið sem gerist í stöðnuðum 

stofnunum. Hins vegar hefur mér virst það námsefni sem notað er við íslenskukennslu á 

unglingastigi hafa fáa snertifleti við kenningarnar. 

Einstaklingsmiðun náms og skóli fyrir alla eru meðal þeirra hugtaka sem haldið er 

hvað hæst á lofti nú en samkvæmt rannsókn Kristínar Jónsdóttur á kennsluháttum og 

viðhorfum kennara á unglingastigi grunnskóla í Reykjavík 2002 virðast þær ekki ná nógu 

vel inn í starfið í skólastofunum þrátt fyrir vilja kennaranna (Kristín Jónsdóttir 2005:44 – 

47). Ég velti því fyrir mér hvaða leiðir séu færar í þeim efnum. Hvernig á til dæmis að 

útbúa ritunaræfingar sem geta verið einstaklingsmiðaðar? Hvernig mætum við þörfum 

einstaklingsins í hópmiðuðum verkefnum? Hvaða leiðir eru þá færar? 

Í þessu B.Ed. verkefni legg ég til og útfæri fjögurra til sex vikna einstaklings-

miðaðan námsþátt ætlaðan 8. og 9. bekk sem byggir á ritunaræfingum tengdum 

fjölgreindakenningum Gardners. Að útbúa námsþátt felur í sér námskrár- og 

námsefnisgerð sem verður að hvíla á traustum grunni. Þess vegna fjalla ég fyrst um hvaða 

skilning menn leggja í hugtakið ritun og hvernig læsi tengist því. Einnig athuga ég hvaða 

kröfur einstaklingsmiðað nám þarf að uppfylla til að teljast einstaklingsmiðað. Loks 

skrifa ég um hvers vegna það er svo mikilvægt að styrkja ritunarfærni fólks og hvers virði 

það er fyrir nemendur og kennara að hlú að sveigjanlegu skólastarfi.  

Í ritunarnámsþættinum, Ritun – fyrir alla snjalla, er lögð áhersla á að þjálfa þrjá 

meginþætti; bréfaritun, bæði formlega og óformlega, dagbókaskrif og fréttaskrif. Þessir 

þrír þættir eru hluti af þeirri ritunarfærni sem allir þurfa að búa yfir og því mikilvægt að 

þeir fari ekki forgörðum í námi. Námsþættinum er skipt í þrjá hluta og í hverjum hluta er 

tekið á einum þætti ritunar. Nemendur takast á við hvert verkefni út frá eigin námsgetu og 

áhuga. Mikil áhersla er lögð á að hvetja hvern nemanda út frá hæfileikum hans eða 

hennar og sterkum hliðum í stað þess að einblína á eina leið fyrir alla. Markmiðið er að 

allir nemendurnir nái góðum tökum á þessum þremur þáttum ritunar og það efli 
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sjálfsöryggi þeirra í að takast á við ný viðfangsefni. Til að framfylgja þessu legg ég til 

einstaklingsmiðun út frá fjórum þáttum. Ég miða verkefnin við áhugasvið nemenda, beiti 

fjölbreyttum kennsluaðferðum, laga námsumhverfið og vinnulag að mismunandi þörfum 

nemenda og legg til námsmat sem er í samræmi við hæfni og getu hvers nemanda. Þannig 

fer hver nemandi eigin leið í þessum ritunarnámsþætti þó allir séu að vinna að sömu 

meginmarkmiðum. 

II. EINSTAKLINGSMIÐAÐ NÁM 

Grunnskólinn er vinnustaður nemenda. Þeir hafa ekki frjálst val um hvort þeir sæki 

vinnuna sína og þeir hafa ekki frjálst val um hvar þeir sækja hana. Í lögum um 

grunnskóla frá 1995 kemur fram m.a. að grunnskólinn skuli leitast við að haga störfum 

sínum í sem fyllstu samræmi við eðli og þarfir nemenda og stuðla að alhliða þroska, 

heilbrigði og menntun hvers og eins. Þannig gefur löggjafinn skýrt til kynna að það sé 

brýnt að skólinn komi til móts við nemendur á sem víðustum grundvelli og taki tillit til 

mismunandi þarfa, getu og hæfileika þeirra til að þroska þá og búa þá undir þátttöku í 

þjóðfélaginu (Lög um grunnskóla 1995). 

Stefna Reykjavíkurborgar í menntamálum 

Stefna Reykjavíkurborgar er einnig mjög skýr en þar segir að börnum og unglingum eigi 

að líða vel í skólanum. Vinna verði  markvisst að því að byggja upp jákvæða sjálfsmynd 

og þjálfa félagsfærni og samskipti. Skilningur eigi að vera á ólíkum þroska- og 

námsleiðum barna og að hlusta skuli á raddir barna og unglinga, þau hafi áhrif á 

námsframvindu sína og umhverfi. Þetta leggur Reykjavíkurborg til að gert sé meðal 

annars með því að einstaklingsmiða nám og auka markvissa samvinnu nemenda. Með því 

að halda starfsháttum grunnskólans opnum og sveigjanlegum og að nemendur vinni 

sjálfstætt og í samvinnu við aðra með stuðningi upplýsinga- og samskiptatækni. Þá er 

mælst til þess að fjölbreytt vinnubrögð, frumkvæði og þekkingarleit einkenni starfið í 

skólanum og að á öllum sviðum skólastarfsins sé lögð áhersla á vellíðan, árangur og 

framfarir hvers einstaklings. Þá mælast þeir einnig til þess að stefnt sé að því að 

nemendur starfi eftir einstaklingsáætlun sem unnin sé af þeim sjálfum í samstarfi við 
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kennara og foreldra eftir því sem þeir hafi til þess þroska (Stefna og starfsáætlun 

leikskólasviðs og menntasviðs Reykjavíkurborgar 2007:8). 

 Í ljósi þessarar stefnu Reykjavíkurborgar er áhugavert að sjá að samkvæmt 

rannsókn Kristínar Jónsdóttur 2003 á kennsluháttum og viðhorfum kennara á 

unglingastigi grunnskóla í Reykjavík kemur fram að rúmlega helmingur allra nemenda á 

unglingastigi í Reykjavík stundar nám í skólum þar sem ferðakerfi er við lýði í almennum 

bóklegum fögum (Kristín Jónsdóttir 2005:42). Ekki kemur fram hvort nemendurnir hafi 

haft eigin námsáætlanir til að vinna eftir. Röðun nemenda þar sem ferðakerfi eru við lýði 

er ætlað að skipa þeim í námshópa samkvæmt námsgetu, en ekki með tilliti til hæfileika. 

Skipting í hópana byggir oftast á frammistöðu nemenda á stöðluðum prófum og það gæti 

enn frekar dregið úr líkum þess að nemendur nýti mismunandi hæfileika sína við námið. 

Hvernig geta ferðakerfin þá talist til einstaklingsmiðaðs náms ef byggt á svo einhæfum 

flokkunarforsendum?  

Hvað er einstaklingsmiðað nám? 

Mikilvægt er, til þess að geta svarað þessari spurningu, að hafa nákvæma skilgreiningu á 

hugtakinu einstaklingsmiðað nám. Ingvar Sigurgeirsson bendir á að hægt sé að tala um 

einstaklingsmiðaða kennsluhætti: „ ... þegar leitast er við að koma til móts við þarfir og 

getu einstakra nemenda. Þessar aðferðir eru jafn ólíkar og þær eru margar.“ (Ingvar 

Sigurgeirsson 2004:32). Hafdís Guðjónsdóttir og fleiri tala um að þegar farið er að laga 

námsefnið, breyta verkefnum og aðlaga þau að þörfum einstakra nemenda og þegar hver 

nemandi fær að læra eitthvað sem kemur til móts við sterkar hliðar hans, hæfni og 

þátttöku í samfélaginu, sé hægt að tala um einstaklingsmiðað nám (Ferguson, Hafdís 

Guðjónsdóttir, Droege, Meyer, Lester og Ralph 1999:4).  

Samkvæmt þessum skilgreiningum geta ferðakerfin alveg talist sem einstaklings-

miðaðir kennsluhættir að nokkru leyti. Það er þó hægt að færa einstaklingsmiðunina upp 

á hærra plan með því að rýna nánar í skilgreiningu Hafdísar og félaga. Carol Ann 

Tomlinson bendir á að í ferðakerfunum séu hóparnir fastmótaðir og kennaravaldir og lítið 

svigrúm til breytinga (Tomlinson, Carol Ann 2001:3). Í einstaklingsmiðuðu námi séu 

hóparnir hins vegar hreyfanlegir, fjölbreyttir og opnir. Þar er flæði lykilatriði. Í skólastofu 

þar sem stundað er einstaklingsmiðað nám gerir kennarinn ráð fyrir að ólíkir nemendur 
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hafi ólíkar þarfir og tekur mið af því í undirbúningi kennslunnar. Hann þarf enn sem áður 

að laga ákveðin verkefni að þörfum nokkurra tiltekinna nemenda en þar sem í upphafi er 

gert ráð fyrir fjölbreyttum námsleiðum byggðum á mismunandi námsgetu nemenda eru 

meiri líkur á að námið falli betur að fleiri nemendum (Tomlinson,Carol Ann 2001:3 – 4).  

Til að koma til móts við sterkar hliðar nemenda, hæfni þeirra og þátttöku í 

samfélaginu er því æskilegt að stíga skrefinu lengra en með ferðakerfinu og til dæmis 

huga að fjölgreindakenningu Gardners. 

III. FJÖLGREINDAKENNINGIN 

Fjölgreindakenning Howards Gardners er ein þeirra kenninga sem hefur haft hvað mest 

áhrif á menntasamfélagið síðustu ár og jafnvel áratugi og er jafnframt með þeim 

umdeildari. Kenning hans byggir í stuttu máli á því að hver einstaklingur búi yfir átta 

(jafnvel níu) mismunandi greindum þar sem hæfileikar hans komi missterkir fram. Þetta 

er gjörbylting frá því sem áður var talið, að einstaklingar væru annað hvort greindir eða 

ekki og að sú greind væri mælanleg með sérstöku greindarprófi, Stanford/Binet prófi 

(Armstrong, Thomas 2001:13). Niðurstaða þessa prófs benti síðan til hvort 

einstaklingurinn væri greindur eða ekki. Ekkert tillit var tekið til umhverfis- og 

félagsþátta og hafa prófin einkum verið gagnrýnd fyrir það að vera miðuð við hvítt 

millistéttarfólk. Einstaklingar sem bjuggu yfir margvíslegum hæfileikum og jafnvel 

snilligáfum gátu því átt von á því að vera úrskurðaðir greindarskertir og jafnvel fávitar 

vegna þess að greind þeirra mældist ekki á greindarprófi. Gardner hafnaði þeirri 

hugmynd að greindarpróf væru áreiðanlegur mælikvarði á greind þar sem þau taka ekkert 

tillit til ýmissa þátta eins og tónlistar, myndlistar og félagslegrar hæfni fólks og byggist 

um of á orðum og tölum.  

Hann [innsk. Gardner] dró stórlega í efa að réttmætt væri að ákvarða greind 

einstaklings með því að taka hann út úr eðlilegu námsumhverfi og láta hann leysa 

einangruð verkefni sem hann hefði aldrei glímt við áður og myndi að öllum líkindum 

ekki kæra sig um að endurtaka. Tilgáta Gardners er aftur á móti sú að greind snúist 

fremur um hæfileika til að leysa þrautir eða vandamál annars vegar og hins vegar að 

hanna afurðir í góðu samspili og samhengi við umhverfið.   

 (Armstrong, Thomas 2001:14)  
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Gardner flokkaði hæfileika fólks í sjö flokka til að byrja með, bætti síðan við þeim 

áttunda nokkru síðar og er nú að greina níunda flokkinn. Sá flokkur er þó ekki 

fullmótaður enn og því ekki hafður með hér. Greindirnar sem hann hefur fullgreint eru: 

Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, 

tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Hann byggir 

greiningu sína á því að hver greind tengist ákveðnu svæði í heilanum og að fólk beiti 

þeim misjafnlega. Þannig nýti fólk hinar ýmsu greindir sínar til að læra og til þátttöku í 

daglegu lífi (Armstrong, Thomas 2001:15).  

Það að samþykkja kenningu Gardners um fjölgreindirnar jafngildir samþykki á 

því að mismunandi viðfangsefni liggi misvel fyrir fólki og geta flestir tekið undir það. 

Það sem hefur hins vegar vafist aðeins fyrir fólki, er að samþykkja að hægt sé að fara 

ólíkar leiðir til að kynna viðfangsefnin fyrir fólki. Þetta þýðir að hægt er að styrkja 

ritunargetu fólks (einn þátt málgreindar) með því að nálgast hana út frá öðrum greindum 

alveg eins og hægt er að styrkja aðrar greindir með því að leyfa fólki að nálgast 

viðfangsefnin út frá þeim greindum sem það er sterkast í (Armstrong, Thomas 2001:21).  

En hvers vegna er nauðsynlegt að styrkja ritunarfærni nemenda? Er ritun ekki að 

verða smám saman óþörf í okkar sjálfvirka og tölvustýrða heimi? Þó það heyrist af og til í 

umræðunni þá tel ég ritun vera algjöra grundvallarfærni til að komast af í því 

nútímasamfélagi sem við búum í. 

IV. LÆSI OG RITUN 

Þátttaka í nútímasamfélagi krefst ýmissar færni og kunnáttu. Allt umhverfið er gegnsýrt 

af upplýsingum sem við þurfum að lesa úr og miðla áfram. Hvort sem farið er í verslun, á 

heilsugæslu eða í sund stendur fólk frammi fyrir því að lesa af skiltum, veggspjöldum, 

kvittunum og fleiru. Til að fylgjast með því sem er að gerast í umheiminum þurfum við 

að hlusta á fréttir, lesa blöð eða sækja okkur ýmsar upplýsingar á netinu. Þeim 

upplýsingum sem við viðum að okkur þurfum við svo að geta komið frá okkur á töluðu 

máli og rituðu. Læsi er því grundvallarfærni sem menn þurfa að búa yfir til þess að geta 

talist fullgildir þátttakendur í samfélaginu. 
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Skilgreining á læsi  

Læsi hefur verið skilgreint á mismunandi vegu og ég hef valið hér að notast við 

skilgreiningu UNESCO að læsi sé meira en hæfnin til að lesa texta, skrifa og reikna. Það 

taki einnig til annarra hæfileika sem þarf til fullrar þátttöku og virkni í samfélaginu 

(„Literacy, the 877 million left behind“ 2002:4). Á Wikipedia má einnig finna 

skilgreiningu á læsi sem kemur frá UNESCO þar sem segir að læsi sé: „ hæfileikinn til að 

bera kennsl á, skilja, túlka, skapa og tjá sig með því að nota prentað eða ritað efni um 

mismunandi samhengi. Læsi tengist áframhaldandi lærdómi til að leyfa einstaklingi að 

uppfylla markmið sín, að þroska og leggja stund við þekkingu og hæfni sína og að taka 

betur þátt í samfélaginu í heild sinni“ (Læsi.). Læsi er því ekki bara lestur heldur tekur 

það einnig til ritunar líkt og kemur fram í skýrslu starfshóps sem vann að tillögum til að 

auka við lestrarfærni fullorðinna (Menntamálaráðuneyti 2002).  

 Árið 1999 gaf IRA (International Reading Association) út eftirfarandi yfirlýsingu 

um læsi ungmenna:  

The expanding literacy demands placed upon adolescent learners includes more 

reading and writing tasks than at any other time in human history. They will need 

reading to cope with the escalating flood of information and to fuel their imaginations 

as they create the world of the future. The Association’s recommendations for 

focusing on the literacy need of adolescent learners include providing them with 

• access to a wide variety of reading material that appeals to their interests; 

• instruction that builds the skill and desire to read increasingly complex 

materials; 

• assessment that shows their strengths as well as their needs; 

• expert teachers who model and provide explicit instruction across the 

curriculum; 

• reading specialists who assist students having difficulty learning how to read; 

• teachers who understand the complexities of individual adolescent readers; and 

• homes, communities, and a nation that supports the needs of adolescent 

learners. 

 (Moore, Bean, Birdyshaw og Rycik, 1999)   

IRA bendir hér á aukna þörf fólks til að beita læsi í daglegu lífi og þrátt fyrir að lestur sé í 

fyrirrúmi í þessari yfirlýsingu gera Fisher, Frey og ElWardi (2005:138) ráð fyrir því að 
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hún nái einnig yfir ritun, ritunarkennslu og ritunarnámsmat, samanber upphafsmáls-

greinina. Grunnskólalögin eru alveg skýr að því leyti að það er hlutverk skólans að 

undirbúa nemendur sína til þátttöku í lýðræðislegu þjóðfélagi og því ber honum skylda til 

að kenna nemendum sínum m.a. ritun (Lög um grunnskóla 1995). Ritun er einn hluti af 

læsi en þó er full ástæða til þess að vera með sérstaka umfjöllun um hana.  

Ritun og læsi 

Guðmundur B. Kristmundsson skilgreinir ritun sem „ ... ákveðið ferli sem fram fer í huga 

höfundar. Texti er því ekki ritun heldur afsprengi hennar“ (Guðmundur B. Kristmundsson 

1997:5). Ritun hefur margvísleg áhrif á fólk og samfélagið. Bein áhrif ritunar eru m.a. að 

hún varðveitir þekkingu, miðlar upplýsingum, er tæki til boðskipta, eflir lýðræði, eykur 

lesskilning og eflir mál og máltilfinningu. Óbein áhrif ritunar eru m.a. að hún hefur áhrif 

á umhverfi sitt, eflir sjálfskoðun þess er beitir henni, eflir sjálfsvitund og þekkingu á eigin 

takmörkum, kallar á viðbótarþekkingu og hún er eintal sálarinnar og miðill huggunar 

(Guðmundur B. Kristmundsson 1997:6). Ritun er því sérlega mikilvæg til að efla þroska 

og þróun fólks og samfélagsins sem það býr í. 

Það er ljóst að grunnskólanemendur skrifa heilmikið á hverjum degi en það er 

spurning hvers konar texta þeir eru að skrifa. Tilfinning mín er sú, eftir að hafa skoðað 

mikið af námsefni sem notað er í íslenskukennslu á unglingastigi, að stór hluti ritunar 

nemenda fari fram með eyðufyllingarverkefnum og einföldum ritunarverkefnum og of 

lítill tími fari í að beita aðalverkfæri þeirra (heilanum) með krefjandi ritunarverkefnum. 

Þessi einföldu verkefni reyna einna helst á skrift, stafsetningu og greinarmerkjanotkun.  

Ég tel að með ofnotkun einhæfra verkefna sé hætta á að orðaforði nemenda staðni og trú 

þeirra á að geta komið frá sér texta á rituðu máli minnki.   

Skapar æfingin meistarann? 

Því hefur oft verið haldið fram að æfingin skapi meistarann. Hvað ritun varðar er alveg 

ljóst að stöðugar æfingar skila lítilli framför ef örugg leiðsögn er ekki með í ferlinu. 

Leiðbeiningar og kennsla í ákveðnum þáttum er nauðsynleg til að ýta nemendum áfram í 

ritunarþróuninni. Skriftar- og stafsetningaræfingar eru sýnilegi hlutinn en einnig þarf að 

kenna nemendum ósýnilega hlutann, þ.e. hvers vegna við skrifum, hvað við skrifum og 
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hvernig við röðum því upp, hver áhrif viðtakanda eru, orðaval og orðatiltæki, stíl og 

málsnið (Guðmundur B. Kristmundsson 1997:7).  

Nemendur græða margt á fjölbreyttum ritunaræfingum. Alla jafna nýta þeir lítinn 

hluta orðaforða síns, en því meiri tíma sem eytt er í ritunaræfingar því stærri hluta 

orðaforðans virkja þeir. Þá bæta þeir við orðaforðann þegar þeir skrifa um nýja hluti og 

þurfa að sækja sér ný orð yfir framandi hluti og hugrök. Leikni nemenda í setningagerð 

eykst jafnt og þétt með ritunaræfingum og því fleiri samfellda ritunartexta nemendur 

skrifa því færari verða þeir í henni. Hlutfall milli aðalsetninga og aukasetninga jafnast 

smám saman út og lengd málsgreina verður að sama skapi hæfileg. Í gegnum 

ritunaræfingarnar læra nemendur smám saman að greina á milli ýmiss konar málsniðs og 

stíls og hæfni þeirra til að beita þeim eykst jafnt og þétt. Að síðustu eykst sjálfstraust 

þeirra til að tjá sig á rituðu máli og geta þeirra til að tjá skoðanir sínar og tilfinningar 

eflist (Guðmundur B. Kristmundsson 1997:5.kafli).  

Kelly Gallagher tekur undir með Guðmundi en bætir við að fleiri atriði skipti 

máli. Hann leggur til módel sem byggir á sex meginþáttum til að gera nemendur að betri 

rithöfundum. Hann segir að auk margra ritunaræfinga, þurfi nemendur kennara sem er 

góð fyrirmynd í ritun, tækifæri til að lesa og skoða efni eftir aðra rithöfunda, val á milli 

ritunarefna, raunveruleg viðfangsefni fyrir raunverulega viðtakendur og uppbyggilega 

gagnrýni frá kennurum og jafnöldrum sínum. Þegar allir þessir þættir koma saman er 

lagður grunnur að öflugri ritunarkennslu (Gallagher, Kelly 2006;13). Hann hefur þó 

komist að þeirri niðurstöðu að áður en hægt er að gera nemendur að betri rithöfundum sé 

þarft að sannfæra þá um tilgang ritunar því meðan þeir þekki ekki tilgang hennar þá sé 

ekki að vænta vandaðra verkefna (Gallagher, Kelly 2006:16). 

V. RITUN OG FJÖLGREINDIRNAR 

Hvernig er hægt að flétta þessa þætti saman þ.e.a.s. ritun og fjölgreindir? Er ritun ekki 

alltaf bara tengd málgreindinni? Hvernig er hægt að koma til móts við einstaklingsþarfir 

og hæfileika nemenda í ritunarkennslu? Mín hugmynd er sú að útfæra námsþáttinn Ritun 

– fyrir alla snjalla með hliðsjón af fjölgreindakenningunni til að styrkja málgreind allra 

nemenda í gegnum vinnu með hinar greindirnar. Þeir eiga, eftir þennan námsþátt, að búa 
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yfir þekkingu á mismunandi ritunarformum og meiri ritunarfærni, og sannfæringu um  að 

þeir geti skrifað fullnægjandi texta. Forsenda þess að nemendur öðlist þessa þekkingu, 

færni og sannfæringu er að verkefnin séu miðuð við að þeir geti nýtt hæfileika sína við 

lausn þeirra.  

Viðfangsefni 

Margar leiðir eru færar til að útfæra ritunarnámsþátt svo hann falli að fjölgreinda-

kenningunni en lykilatriðið er fjölbreytni og sveigjanleiki. Einfaldasta leiðin er að útbúa 

ritunarverkefni þar sem nemendur geta skrifað út frá eigin áhugamálum. Nemendur eiga 

auðveldara með að kalla fram upplifun sína af tilteknum atburði ef hann snýr að 

áhugasviði þeirra. Nemendur sem hafa öfluga umhverfis- og náttúrugreind gætu lýst 

gönguferð sem þeir fóru í eða skrifað lýsingu á umhverfinu í kringum skólann og 

nemendur með sterka hreyfi- og líkamsgreind er gott að láta lýsa íþróttaleik sem þeir tóku 

þátt í eða leikriti sem þeir sáu nýlega. Sögu- og minningaverkefni þar sem allir eiga að 

segja frá sumarfríinu sínu eða hvað þeir gerðu um helgina henta kannski sumum 

nemendum en það er ofnotað og kallar oft fram fleiri leiðastunur en hamingjuhljóð. Val 

skiptir nemendur og kennara miklu máli og búast má við betur unnum verkefnum ef 

nemendur fá að velja það sem höfðar mest til þeirra en þegar sama verkefninu er dreift til 

allra. Val er vannýtt leið til að einstaklingsmiða nám þrátt fyrir að þá skoðun kennara að 

það sé mikilvægt til að kveikja og næra námsáhuga sem ræður mestu um námsárangur 

nemenda (Kristín Jónsdóttir 2005:52). 

Kennsluaðferðir 

Önnur leið er að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til að ná til nemenda. Það er ekki líklegt 

til árangurs að nota sömu kennsluaðferðina í öllum tímum og í öllum verkefnum. Engin 

kennsluaðferð er svo góð að hún verði aldrei þreytt og eins og Ingvar Sigurgeirsson 

bendir á er engin ein kennsluaðferð betri en önnur. Þær eru ólíkar í eðli sínu og markmið 

þeirra mismunandi og markast af þeim sem beitir þeim (Ingvar Sigurgeirsson 2004a:10). 

Mismunandi aðferðir eru því ein leið til að koma til móts við mismunandi nemendur. Til 

að örva nemendur með sterka tónlistargreind getur verið snjallt að spila áhrifatónlist undir 

meðan verkefni eru unnin eða láta þá semja rapptexta um ritunarefnið. Vettvangsferðir 

væru mjög hvetjandi kennsluaðferð fyrir nemendur með sterka umhverfis- og 
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náttúrugreind og eins gæti hópritun verið sniðug kennsluaðferð til að hvetja nemendur 

með sterka samskiptagreind. Til dæmis mætti gjarnan vinna út frá hugmyndum Lasse 

Ekholm sem sjá má í Ritunarbókinni (Ekholm, Lasse 2006). Hann útfærði hópritun á 

skemmtilegan hátt þar sem nemendur víðsvegar frá Svíþjóð skrifuðu skáldsögu út frá 

ákveðnum ramma sem hann lagði fyrir og birti á netinu. Þeir sendu síðan inn sínar 

tillögur og hann prjónaði saman svo úr varð hin skemmtilegasta lesning (Lasse Ekholm 

ofl. 1996). Hugmyndin var sú að allir legðu sitt af mörkum til vinnunnar og hann nýtti 

það besta frá öllum. Það er oft hvetjandi fyrir nemendur þegar vel unnin verk þeirra eru 

gefin út eða birt, t.d. í tímaritum, og að lokum eftir fjölda áskorana gaf hann söguna út í 

bókinni Idolens hemlighet 1996.  

Námsumhverfi 

Þriðja leiðin til að örva nemendur til ritunar er að huga að vinnuumhverfi þeirra. 

Uppröðun skólastofunnar þarf að vera í samhengi við þau verkefni sem verið er að fara 

að vinna (Ingvar Sigurgeirsson 2004:81). Þá hentar ekki öllum að sitja við hópvinnuborð 

frekar en það hentar ekki öllum að sitja við glugga. Skipulagning kennslustofunnar skiptir 

þannig miklu máli fyrir námsframvindu hvers og eins nemanda eins og hópsins í heild. 

Nemanda með sterka sjálfsvitundargreind hentar til dæmis betur að sitja einn við vegginn 

og nemanda með sterka líkams- og hreyfigreind hentar betur að sitja við dyrnar þannig að 

hann geti staðið upp af og til án þess að valda truflun hjá öðrum. Nemendum með sterka 

samskiptagreind hentar svo best að sitja við hópvinnuborð.  

 Þegar skólastofan er skipulögð út frá fjölgreindakenningunni og til að koma til 

móts við mismunandi námsstíl nemenda, skiptir miklu máli að kennarinn sé viðbúinn því 

að umræður eigi sér stað á hópvinnuborðinu og að ómur af tónlist úr heyrnartólum 

tónsnjallra nemenda heyrist. Aðalatriðið með svona skipulagi er að nemendurnir njóti sín 

við vinnuna (Armstrong, Thomas 2001). 

Námsmat 

Fjórða leiðin er svo að sníða námsmat fyrir hvern og einn. Stöðluð próf sem eina 

námsmat eru ekki líkleg til að sýna fram á sterkar hliðar nemenda. Í þeim koma eingöngu 

fram staðreyndir sem þeir hafa lagt á minnið eða vöntun á þeim. Námsmat ætti að vera 

yfirlit yfir þá færni og þekkingu sem nemandinn hefur safnað að sér og taka á sem 
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flestum þáttum. Það er ekki líklegt að nemandi sem er ekki með sterka málgreind eða 

rök- og stærðfræðigreind nái að sýna sitt besta á stöðluðu prófi, hann ætti að fá tækifæri 

til að sýna sína hæfileika á annan hátt. Að sjálfsögðu er ekki hægt að gera ráð fyrir að 

hreyfisnjall nemandi geti alltaf skilað verkefnum sínum á sjónrænu formi t.d. myndbandi 

eða með leikriti, en sjálfsagt er að gera ráð fyrir því að í hverjum námsþætti sé sá 

möguleiki fyrir hendi reglulega og hafi ekki minna gildi en aðrir hlutar námsþáttarins 

(Armstrong, Thomas 2001:100 - 113).  

 Námsmat er í þróun á Íslandi og við höfum dæmi um marga, bæði í grunnskólum 

og framhaldsskólum, sem eru að fikra sig áfram með það (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

2005 og Halla Kjartansdóttir 2006).  

 Sigríður Heiða Bragadóttir fjallar um notkun verkmappa í bókinni Skrifað í 

skrefum, Ferlisritun og bendir á að þær séu ekki ný uppfinning heldur hafi þær fylgt 

listamönnum og vísindamönnum í gegnum tíðina (Sigríður Heiða Bragadóttir 1997:66). 

Helstu kostir þess að halda námsmöppu eru að ábyrgð nemandans eykst á verkum sínum, 

afköst verða sýnilegri, verkferlið verður sýnilegra þar sem þróun verkefnanna sést allt frá 

uppkasti til lokaútgáfu, kennari getur auðveldar fylgst með framförum og vinnubrögðum 

nemenda og nemandinn hefur svolítið um það að segja hvað fer í möppuna (Halla 

Kjartansdóttir 2006:39, Sigríður Heiða Bragadóttir o.fl. 1997:66). Kennarar hafa helst 

látið vinnuna sem fer í að skipuleggja möppuna vaxa sér í augum en það er alltaf hluti af 

nýju vinnulagi að finna aðferðir sem henta manni best til að leysa verkefni og sumir sjá 

námsmöppuna sem vinnuhagræðingu til lengri tíma litið (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 

2005:23). 

Hugleiðingar 
Þegar námsþáttur er saminn með þessi fjögur atriði til hliðsjónar er mikilvægt að gera sér 

grein fyrir að ekki er verið að þjálfa færni og styrkja hæfileika á aðeins einu sviði. Ef til 

stæði að efla aðeins eina greind t.d. málgreind þá væru verkefnin öll keimlík, 

verkefnaskilin öll á svipuðu formi og líklegt að eingöngu lítill hluti bekkjarins nyti sín við 

vinnuna. Með því að beita fjölbreytni og útsjónarsemi er verið að efla margvíslegar 

greindir og þó útgangspunkturinn sé ritunarverkefni þá er það hugarferlið sjálft við 

sköpunina sem skiptir máli og textinn eingöngu afraksturinn.  
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 Carol Ann Tomlinson bendir á að kennarar hafi nokkrar leiðir til 

einstaklingsmiðunar. Þeir geti hugsað verkefni út frá námsstöðu nemenda, út frá 

áhugasviði þeirra og námsstíl en einnig geta þeir einstaklingsmiðað námsefnið, 

kennsluaðferðirnar og verkefnaskil út frá ofangreindum þremur þáttum (Tomlinson, 

Carol Ann 2001:45 - 92). Hugmyndir mínar falla ágætlega að kenningum Tomlinson þar 

sem áhugasvið nemenda er stór þáttur hjá mér við einstaklingsmiðunina, kennsluaðferðir 

og námsefni er fjölbreytt til að mæta þörfum allra, námsumhverfið tekur tillit til 

mismunandi námsstíls nemenda og námsmatið byggir á námsstöðu nemenda og 

fjölbreyttum afrakstri. Ánægja nemandans og áhugi á verkefninu eru svo aðaluppskeran.  

VI. RITUN – FYRIR ALLA SNJALLA 

Námsþátturinn Ritun – fyrir alla snjalla  er hugsaður sem fjögurra til sex vikna 

samfelldur námsþáttur fyrir nemendur í 8. og 9. bekk þar sem fjórar til sex 40 mín. 

kennslustundir eru nýttar á viku eða tvær til þrjár 70 mín. lotur. Vel má hugsa sér að færa 

verkefnin að hluta til eða öll niður í 7. bekk eða upp í 10. bekk. Sé það gert þarf að huga 

vel að því hvaða kröfur eru gerðar til nemenda í skólanámskrá og hvaða markmið þeim 

eru sett samkvæmt aðalnámskrá í íslensku. Það er einmitt snilldin við einstaklingsmiðað 

nám, hversu auðvelt er að sníða það að þörfum þeirra sem eiga að nota verkefnin. Vel má 

hugsa sér að hluta námsþáttinn í sundur og vinna með einn hluta eða fleiri til lengri eða 

skemmri tíma. Mín skoðun er þó sú að nemendum hætti til að missa áhugann á 

verkefnum líði of langur tími milli þess sem unnið er að þeim. Þeir gleymi frekar því sem 

lagt var inn og að of mikill tími fari í upprifjun áður en hægt er að hefja hina eiginlegu 

vinnu. Með því að vinna námsþáttinn í samfellu (lotu) næst betri nýting út úr 

kennslustundum og nemendur ættu að ná betri tökum á því sem verið er að vinna með. 

Forvinna  

Til þess að hægt sé að vinna þennan námsþátt þarf að fjalla um fjölgreindir með 

nemendum áður en hafist er handa við efnið sjálft. Nemendum er þá gerð grein fyrir því 

hvað felst í máltækinu „Enginn er góður í öllu, allir eru góðir í einhverju“, hverjar 

fjölgreindirnar eru og á hvaða hátt það hjálpar þeim að nýta sér þær við lausn marg- 
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víslegra verkefna. Nemendum er mikill hagur í því að þekkja sjálfa sig og styrkleika sína 

og í þessari forvinnu þurfa þeir að fá gott tækifæri til þess. Hægt er að nálgast 

spurningalista fyrir fjölgreindakannanir víða. Í bókum Thomas Armstrong Fjölgreindir í 

skólastofunni og Klárari en þú heldur eru slíkir spurningalistar ásamt mörgum 

skemmtilegum hugmyndum að umræðum og verkefnum í þeirri síðarnefndu.  

 Niðurstöðurnar úr þessum könnunum eru nýttar til að raða nemendum niður á 

námsstöðvar, hjálpa þeim að velja sér verkefni auk þess sem upplagt er að nýta sér 

greininguna við hópaskiptingu. Nemendur byrja á því að vinna verkefni á þeim 

námsstöðvum sem tengjast þeirra sterku hliðum og þegar þeir ljúka þeim mega þeir velja 

á hvaða námsstöð þeir vinna aukaverkefni. Þetta gerir að verkum að mun minna álag er á 

kennurum við að búa til aukaverkefni því nemendur valsa á milli stöðva. Aukaverkefnin 

mega því vera fá en vönduð og ítarleg. 

  

Markmið 

Mikilvægt er að gera sér grein fyrir þeim markmiðum sem liggja að baki námsþætti sem 

slíkum. Þau geta verið margvísleg, fagleg (þ.e. hvaða námsmarkmið á að uppfylla), 

félagsleg (samvinnuverkefni eða einstaklings), einstaklings- (hvernig þroskar verkefnið 

einstaklinginn) og færnimarkmið (er einhver sérstök færni sem nemandinn á að öðlast eða 

þjálfast í).  

 Í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 eru m.a. sett fram eftirfarandi markmið í 

íslensku:  

Í allri skipulagningu íslenskukennslu skal huga að fjölbreytileikanum í nemendahópi 

grunnskóla. Taka þarf mið af mismunandi forsendum sem að framan er getið og tillit 

til mismunar á getu, þörfum og áhuga allra nemenda (Aðalnámskrá grunnskóla, 

íslenska 2007:5).   

Annars staðar segir: 

Miklu skiptir að allir nemendur fái viðfangsefni í samræmi við þroska, hæfileika og 

áhugamál, þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlist hæfni í að leysa verkefni í 

samstarfi við aðra. Viðfangsefni nemenda í íslenskunámi þurfa að vera fjölbreytt og 

bæði stór og smá. Stundum er unnið með tiltekna námsþætti eina sér eða ákveðin 

færni þjálfuð með afmörkuðum verkefnum. Stór verkefni stuðla hins vegar að þvi að 
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námið verði heildstætt. Umræðum og samvinnuaðferðum ýmiss konar má gjarnan 

beita í stórum verkefnum. [...] Með samþættingu íslensku og annarra námsgreina 

gefst einnig kostur á að þjálfa nemendur í íslensku á margvíslegan máta,[...]. Dæmi 

um þetta eru þegar nám er skipulagt með söguaðferðinni og þegar nám í íslensku er 

samþætt upplýsingamennt og miðlun í skapandi verkefnum“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, íslenska 2007:7). 

Og í lokamarkmiðum fyrir 10. bekk segir enn fremur um ritun: 

Í ritunarkennslu ber að stefna að því að nemendur séu skapandi og öðlist sjálfstæði í 

vinnubrögðum. Þeir þurfa að fá æfingu í að vinna úr fjölbreyttum textum, endursegja 

þá og laga þá að eigin þörfum. Áhersla skal lögð á virðingu við heimildir, að 

nemendur meti texta annarra og geti jafnframt tekið gagnrýni á eigin texta og nýtt 

hana til úrbóta (Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 2007:17). 

Þessi tilmæli Aðalnámskrár eru undirstöður að markmiðssetningu og útfærslu minni í 

námsþættinum Ritun – fyrir alla snjalla og birtast helst í þeim félagslegu, einstaklings- og 

færnimarkmiðum sem ég set með hverju verkefni. 

Fagleg markmið 
Aðalmarkmiðið með námsþættinum Ritun – fyrir alla snjalla, er að nemendur þjálfi 

ritunarfærni sína í gegnum vinnulag byggðu á fjölgreindunum. Auk þess set ég ákveðin 

fagleg markmið með hverju verkefni ásamt félagslegum, einstaklings- og 

færnimarkmiðum. Þá legg ég mikið upp úr því að námsmat sé í takt við skipulag 

námsþáttarins.    

Félagsleg markmið 
Félagsleg markmið með Ritun – fyrir alla snjalla eru að nemendur sýni fram á styrkleika 

sína með vinnu verkefna sem falla að þeirra áhugasviði. Nemendur vinni verkefni bæði 

einstaklingslega sem reyna á sjálfstæði þeirra og frumkvæði og einnig stór 

hópvinnuverkefni þar sem reynir á hugmyndaauðgi, samvinnu, frumkvæði, virðingu fyrir 

verkum og skoðunum annarra og verkaskiptingu. Einhverjir kunna að efast um gildi 

hópverkefna við ritunarþjálfun en það er einmitt margt við samvinnunám sem örvar og 

eflir ritunina. Í bókinni Að mörgu að hyggja bendir Ingvar Sigurgeirsson á að í gegnum 

samskipti og tjáningu dýpkar skilningur nemenda á viðfangsefninu, fleiri hugmyndir 

kvikna, nemendur læra hver af öðrum og verða næmari fyrir skoðunum og viðhorfum 
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annarra. Hópvinnubrögð eru einnig talin efla sjálfstraust og styrkja sjálfsmynd nemenda 

þar sem tækifæri gefst til að fá aðstoð og álit annarra á verkum sínum og gefa öðrum álit 

og veita aðstoð tilbaka (Ingvar Sigurgeirsson 2004:138). 

Einstaklingsmarkmið  
Einstaklingsmarkmiðin eru að hver nemandi þroskist og þróist á ritunarbrautinni. 

Nemendur þurfa að efla sjálfstraust sitt í að skrifa ýmiss konar texta sem koma fyrir 

sjónir margra. Birting verka er því nauðsynleg á þessu stigi. Nemendur æfa einnig 

réttritun og uppsetningu texta, m.a. með því að temja sér að lesa yfir uppkast og leiðrétta 

áður en þeir skila verkefnum fullkláruðum. Þá þjálfast nemendur í notkun stafrænna 

miðla s.s. myndbandstökuvélum og hljóðupptökum. Nemendur vinna að raunverulegum 

verkefnum sem fullvíst er að eiga eftir að nýtast þeim í leik og starfi fullorðinsáranna. 

Færnimarkmið  
Þau færnimarkmið sem lagt er upp með eru að nemendur þjálfist í að skrifa ýmiss konar 

bréf, (formleg og stöðluð bréf, persónuleg bréf, kröfubréf, mótmælabréf o.fl.), dagbækur 

(hefðbundnar dagbókarfærslur, bloggfærslur og kjallaragreinar) og fréttatengd verkefni. 

Nemendur þurfa að þjálfast í að beita sér skipulega við ýmiss konar ritun, að draga út 

aðalatriði úr texta og setja upp á nýjan leik. Þeir þurfa að þjálfast í meðferð margvíslegra 

hagnýtra texta og átta sig á mismunandi málsniði og stíl. Þeir þurfa að geta sjálfir metið, 

út frá fyrirfram gefnum punktum, gæði eigin skrifa, tekið gagnrýni og fært sér hana í nyt 

við endurbætur. Ég er meðvituð um að mörg verkefni, sem fjalla á einn eða annan hátt 

um bréf, dagbækur og fréttir, hafa verið unnin í gegnum árin. Sérstaða þessa námsþáttar 

felst hins vegar í því er að öll verkefni og vinna við þau er hugsuð út frá 

fjölgreindakenningunni og þeim fjórum fyrrgreindu meginþáttum (áhugasvið nemenda, 

fjölbreyttar kennsluaðferðir, vinnuumhverfi og námsmat) sem ég vil líta til við 

einstaklingsmiðun náms.  

Námsmat  

Námsmat á námsþættinum í heild er í formi námsmöppu (portfolio). Við skipulagningu 

námsmatsins þarf kennari að hafa í huga aldur, stærð og samsetningu nemendahópsins og 

skipuleggja þátt þeirra í námsmatinu út frá því.  
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 Nemendur skila öllum verkefnum sínum í námsmöppu og hún er síðan metin út 

frá nokkrum atriðum. Kennari metur möppuna, hvort nemandi hafi skilað öllum 

verkefnum, frágang verkefna og vandvirkni ásamt heildarútliti hennar. Nemandi velur 

síðan besta verkefnið sitt, að hópverkefninu undanskildu, sem hann vill láta kennara meta 

sérstaklega og metur jafnframt sjálfur. Með sjálfsmatinu þarf nemandinn að skila 

rökstuddri greinargerð og einkunn.   

 Hópverkefnið í 3. hluta er metið sérstaklega út frá vinnubrögðum (virkni, 

samvinna, sjálfstæði og frumkvæði), flutningi (skil á verkefni), frágangi (textagerð, 

málfar og stafsetning) og framsögn (munnleg tjáning og framsögn á myndbandi). Kennari 

mótar nákvæmlega hvað á að vera innifalið í matinu og kynnir það vel fyrir nemendum 

enda þarf námsmatið að vera skýrt í huga nemenda sérstaklega þegar þeir vinna að 

mismunandi verkefnum. Í hópverkefninu er metið framlag hópsins í heild en jafnframt er 

metið framlag hvers nemanda í hverjum hópi fyrir sig. Hér væri einnig möguleiki að setja 

inn sjálfsmat þannig að nemendur fái tækifæri til að meta vinnu sína sjálfir að einhverju 

leyti.  

 Ekki er hægt að negla niður nákvæmlega hvernig námsmatið eigi að vera heldur 

er hér um tillögur að ræða. Það veltur síðan á kennaranum sem stjórnar verkefninu og 

nemendahópnum sem um ræðir hvaða áherslur eru hafðar til hliðsjónar matinu. Þessi 

sveigjanleiki í námsmatinu er hluti af einstaklingsmiðuninni í námsþættinum. 

VII.  SKIPULAG NÁMSÞÁTTARINS 

Á yfirlitsmyndinni má sjá gróft skipulag námsþáttarins (sjá mynd 1 bls. 21). Þar koma 

fram meginmarkmið námsþáttarins, hvaða forvinna þarf að fara fram, hvernig 

námsþátturinn er byggður upp ásamt því hvernig hann er metinn. Gert er ráð fyrir því að 

kennarar séu með hópinnlagnir og kveikjur en þær hafa ekki verið fullmótaðar því 

kennarar eru misjafnir ekki síður en nemendur og misjafnt hvað hentar aðstæðum hverju 

sinni. Í hverjum hluta fyrir sig er hins vegar ítarleg umfjöllun um það efni sem er til 

umfjöllunar og kennurum er frjálst að nýta það sem þeir vilja úr þeim.  

 Þar sem nemendur velja sér verkefni út frá fjölgreindunum þarf kennarinn að hafa 

ákveðið hvernig valið fer fram hverju sinni. Hann gæti farið fram á til að byrja með að  
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nemendur vinni verkefni sem falla undir þeirra sterku hliðar en síðar leitt þá út í að vinna 

út frá öðrum greindum. Hvernig sem valið fer fram þurfa nemendur að fá skýrt yfirlit yfir 

það verkefnaval sem er í boði. Upplagt væri að sýna það á plakati eða með power point 

sýningu. Til glöggvunar fyrir kennara er verkefnayfirlit sett upp á hugarkorti þar sem öll 

verkefnin eru flokkuð eftir greindunum og hver greind fær sinn auðkennislit (sjá mynd 2 

bls. 22). Nemendur skrá val sitt á yfirlitsblað og setja inn í námsmöppuna (sjá mynd 3 

bls. 25). 

1. hluti – Dagbækur 

Það er mikilvægur hluti af persónulegum þroska og lífi hvers einstaklings að horfa tilbaka 

og rifja upp einstök atvik og upplifanir og velta fyrir sér áhrifum þess á mann sjálfan. 

Ekki er verra að geta tjáð sig skriflega um atvikið og t.a.m. hefur Guðmundur B. 

Kristmundsson bent á hvernig ritun eflir sjálfsvitund, sjálfskoðun og sé eintal sálarinnar 

og miðill huggunar (Guðmundur B. Kristmundsson 1997:6). Dagbókarformið er eitt 

öflugasta tækið sem maðurinn hefur til að fá útrás fyrir tilfinningar sínar og vangaveltur 

án þess að vera heftur á nokkurn hátt af umhverfinu. Með því að tjá sig á þennan hátt er 

því hægt að láta dæluna ganga án þess að eiga á hættu að koma við kaunin á nokkrum og 

þannig átta sig betur á eigin tilfinningum og þankagangi. Margir eiga erfitt með að henda 

reiður á eigin þankagangi og ekki síst unglingar sem eru að reyna að átta sig á lífinu og 

tilverunni og hvar þeir passa inn í heildarmyndina. Unglingsárin eru flókin og viðkvæm 

og sérstaklega mikilvægt að hver og einn geti fundið trúnaðarmálum sínum góðan farveg. 

Hér koma dagbækur í góðar þarfir því vináttubönd eru viðkvæm á þessum aldri og margir 

eiga engan trúnaðarvin til að deila sínum vangaveltum með.  

 Dagbækur hafa fylgt manninum í gegnum aldirnar og við getum lesið um og 

fræðst um þau viðhorf og gildi sem ríktu á ákveðnu tímabili í sögunni í gegnum þessar 

persónulegu dagbókarfærslur. Dagbækur eru þó að breytast frá því sem var þegar fólk 

skráði í bækur, oft fallegar innbundnar bækur, og í netdagbækur og fjölmiðlaskrif 

nútímans. Stór hluti fólks í hinum vestræna heimi stundar nú netskrif og bloggar 

reglulega þar sem það fær útrás fyrir hugmyndir sínar um daginn og veginn. Sá galli er 

hins vegar á gjöf Njarðar að á meðan dagbókarskrif fara fram á netinu þá dettur út það 

trúnaðarsamband sem ríkt hefur á milli dagbókarinnar og þess er ritar og skrifin verða 



 

24 

meira almenn og yfirborðsleg. Þessi netskrif eru þó hins vegar alls ekki alslæm því þau 

stuðla að skoðanaskiptum og umræðum sem oftast fara vel fram. Netheimurinn er þó 

varasamur og oft skapast umræða sem á engan veginn heima á þessum vettvangi. Því er 

mikilvægt að kenna nemendum að umgangast þetta valdamikla tæki, netheiminn, af 

ýtrustu varúð og varkárni. 

 Í dagbókarverkefnunum skoða nemendur mismunandi form dagbóka, 

hefðbundnar bækur, bloggsíður, kjallaragreinar dagblaða o.fl. Með þessu er markmiðið 

að gera nemendum grein fyrir mismunandi aðferðum til að tjá skoðanir sínar og 

tilfinningar. Þeir vinna verkefni þar sem þeir velta fyrir sér aðgengi að dagbókarfærslum 

á netinu, þurfa að átta sig á siðareglum netverja, þurfa að átta sig á mismunandi gæðum 

netskrifa, hvað eru ábyrg og málefnaleg skrif og hvað eru óábyrg og ómálefnaleg skrif og 

hvort það skiptir einhverju máli. Þeir þurfa einnig að skrifa sjálfir dagbókafærslur. Miklu 

máli skiptir að þeir geri sér grein fyrir því að netskrif eru öllum opin nema til sérstakra 

ráðstafana sé gripið og að ábyrgðarlaus skrif hafa áhrif á þann sem fyrir þeim verður. 

Netið og dagblöðin eru áhrifamiklir miðlar og þeim skal beita af varkárni. 

Verkefnin  
Unnin eru tvö meginverkefni sem bæði tengjast dagbókarskrifum, ýmist persónuleg ritun 

eða verkefni sem tengjast bekknum í heild. Nemendur útbúa bekkjardagbók þar sem 

verkefnunum verður safnað saman og er hún hluti af námsmati námsþáttarins. Verkefnin 

eru sniðin að fjölgreindunum og fjalla um mismunandi efni, eru unnin einstaklingslega 

eða í samvinnu við aðra og skilað á mismunandi formi (sjá yfirlitsmynd og nánar í 

verkefnasafni í viðauka). Verkefnin eru flokkuð eftir greindum og nemendur velja þau 

verkefni sem falla að þeirra sterku hliðum. Þá nemendur sem ljúka snemma við sín 

verkefni er upplagt að hvetja til að velja sér verkefni út frá annarri greind og fá þannig 

fjölbreytni í verkefnum og vinnulagi. Kennari aðlagar svo verkefnin fyrir þá sem þurfa 

einhverra hluta vegna einfaldari verkefni, tilslakanir í námskröfum eða meira krefjandi 

verkefni. 

Kveikja  
Kveikja er nauðsynlegur hluti af öllum verkefnum. Engin ein kveikja er betri en önnur, 

heldur stendur hún alltaf og fellur með kennaranum. Hér væri hægt að sýna nemendum  
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brot úr vídeódagbók, lesa úr dagbók Önnu Frank eða Dóru, lesa bloggfærslu unglings 

(gamla eða nýja), sýna þeim gamlar dagbókarfærslur (t.d. úr dagbókum vesturfaranna) 

o.s.frv. Kennarinn þarf þó að hafa í huga nemendahópinn sem slíkan og reyna að ná til 

sem flestra. Mikilvægt er að kennarinn leggi inn nokkra mikilvæga þætti dagbókarskrifa, 

m.a. hver einkenni þeirra eru, hverjir skrifa, til hvers og hvernig. Þá er gott að fjalla um 

mun á talmáli og ritmáli, innbyggðan lesanda og stílbrögð. Þetta eru atriði sem gjarnan 

mega koma fram en kennarinn útfærir það nánar sjálfur út frá því hvaða skilgreiningar á 

hugtökum hann notar m.t.t. annars aðgengilegs námsefnis. Nemendur fá því næst að 

skoða dagbækur, blogg, leiðara í blöðum og kjallaragreinar ásamt því að vinna þau 

verkefni sem tilheyra 1. hluta.  

Tímarammi og markmið  
Markmiðið er að fræða og kynna dagbókarskrif fyrir nemendum, að dagbókarskrif þjóna 

misjöfnum tilgangi og eru mismunandi að formi, auk þess að æfa og þroska ritun. Gert er 

ráð fyrir að vinna við 1. hluta taki u.þ.b. eina til tvær vikur miðað við tvær – þrjár 70 

mínútna kennslulotur í viku. Nemendur vinna tvö eða fleiri verkefni út frá einni eða fleiri 

greindum. Það veltur þó á því hversu mikla áherslu kennari leggur á þennan hluta 

námsþáttarins.   

Praktísk atriði 
Kennarinn þarf að hafa til staðar þau tæki og búnað sem verkefnin krefjast, s.s. tölvur 

þ.m.t. tölvur til tónvinnslu, myndbandstökuvélar, upptökutæki eða míkrófóna fyrir tölvur, 

pappír í mismunandi litum og gerðum auk margvíslegra lita, gott pláss og möguleika á að 

skipta námsvæði í mismunandi vinnusvæði, tauefni til brúðugerðar ásamt lími og 

verkfærum.  

2. hluti – Bréf 

Sendibréf, bónarbréf (jafnvel bónorðsbréf) og uppsagnarbréf hafa fylgt manninum í 

gegnum söguna og jafnvel þó fólk væri ekki læst voru send bréf á milli. Þá voru fengnir 

til bréfritarar sem skrifuðu fyrir sendara og leitað var til læsra til að lesa bréfin fyrir 

viðtakanda. Einnig voru sendir hlutir á milli sem nokkurs konar tryggðartákn. Langflestir 

þeir sem dvalist hafa erlendis um tíma geta borið þess vitni hversu áhrifaríkt og 

mikilvægt það er þeim að geta skrifað bréf heim og að fá bréf að heiman. Gsm-símar hafa 



 

27 

að einhverju leyti leyst bréfið af hólmi en koma samt ekki algjörlega í stað bréfa. Flestir 

geta borið þeirri hlýju tilfinningu vitni sem bréf að heiman kallar fram. Margir óttast að 

bréfaskriftir séu að hverfa úr daglegri notkun og þeim áhrifum sem það muni hafa fyrir 

sagnfræðinga framtíðarinnar. Í Morgunblaðinu, 21. september 2001, má finna viðtal við 

Sigurð Gylfa Magnússon doktor í félagssögu þar sem hann fjallar um margvísleg áhrif 

minnkandi bréfaskrifta manna á milli. Helstu áhyggjuefnin eru þau að fólk er farið að 

skrifa tölvupóst í gríð og erg sem það síðan eyðir úr tölvunni og heimildin þannig glatast 

(Sigurður Gylfi Magnússon 2001). Einar K. Guðfinnsson fagnar hins vegar stöðu 

bréfaskrifta í nútímanum og segir bréfið hafa fengið endurnýjun lífdaga með 

stóraukningu á skrifum tölvubréfa (Einar K. Guðfinnsson 2006). Hann bendir á að ungt 

fólk sé í auknum mæli að skrifa bréf og yrkja og senda á milli og þannig viðhaldi ekki 

aðeins bréfaskriftir heldur einnig kveðskapur gildi sínu í menningunni.  

 Bréf hafa margvíslegt gildi í menningu okkar. Fyrir utan sendibréfin ofannefndu 

eru ýmis önnur bréf mikilvæg. Við skrifum gjarnan formleg bréf þegar við viljum láta 

taka mark á okkur og flestir þekkja þess dæmi að þegar allar bónleiðir hafa verið farnar er 

oft formlegt bréf sú aðferð er leiðir til árangurs. Nemendur þurfa oft að leita samvinnu 

við fyrirtæki og félagasamtök vegna fyrirliggjandi verkefna, t.d. fjáraflana og þá er gott 

að geta sent formlegt bréf sem útskýrir vel og rökstyður verkefnið. Nemendur vilja einnig 

oft geta haft áhrif á ákvarðanatöku og skipulag sem snertir vinnustað þeirra, skólann og 

nánasta umhverfi. Þá er gott að kunna að orða og setja upp formlegt bréf og senda á 

viðkomandi aðila. Mun líklegra er að tekið sé mark á vel uppsettu og orðuðu bréfi heldur 

en símtali, enda er alls óvíst að símtalið komist á leiðarenda og nemendur fái viðtal við 

þann sem óskað er. Þá eru persónuleg bréf mun skemmtilegri sending en staðlað þriggja 

línu jólakort eða heillaóskakort og mun líklegri til að kalla fram hlýlegri hugsanir í garð 

sendanda en kortin.  

Verkefnin  
Ekki er víst að nemendur séu vanir því að fá persónuleg bréf og þeir gætu því átt erfitt 

með að meta gildi þess og tilgang. Það er því nauðsynlegt að kenna nemendum að setja 

upp og orða innihald þannig að vel sé. Til þess að árangur verði af leiðsögninni þurfa 

nemendur ennfremur æfingu og því eru þau færnimarkmið sem lagt er upp með í þessum 

hluta miðuð við að nemendur læri að setja upp og orða persónuleg bréf, póstkort og 
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formleg bréf. Nemendur takast á við mismunandi viðfangsefni líkt og í 1. hluta en 

markmiðið er það sama í þeim öllum, Viðfangsefnin höfða til þeirra á mismunandi vegu 

eins og sjá má á yfirlitsmyndinni á bls. 21 þar sem heiti verkefna eru tilgreind. Nánari 

lýsingu á verkefnunum má lesa í verkefnasafni í viðauka.  

 Val er mikilvægur þáttur í einstaklingsmiðun og þar sem vinnulagið í verkefnum  

2. hluta er með svipuðum hætti er mikilvægt að bjóða upp á val á viðfangsefni. Í 

verkefnum 2.1. er gert ráð fyrir að nemendur hafi frjálst val um út frá hvaða greind þeir 

vinna.  

 Í verkefnum 2.2. er einnig gert ráð fyrir að nemendur velji verkefni eftir 

áhugasviði, kennarinn gæti þó beint þeim inn á aðrar brautir. Til þess að auka á 

einstaklingsmiðunina í 2. hluta er mjög gott að reyna að skapa notalegt vinnuumhverfi 

fyrir nemendur. Einhverjum kann að henta vel að vinna útafliggjandi  og þá ætti ekki að 

vera nein ástæða til að vera mótfallinn því þar sem eini tækjabúnaðurinn sem þarf er blað 

og blýantur eða tölva. Nemendur geta einnig hlustað á tónlist meðan þeir leysa verkefnin 

og þeir sem kjósa að spjalla á meðan ættu að fá vinnurými sem leyfir það á meðan það 

truflar ekki aðra.  

Kveikja  
Kennari þarf í upphafi 2. hluta að kveikja áhuga og skilning nemenda á viðfangsefninu og 

nokkrar leiðir má nefna til þess, m.a. með því að lesa upp ástarbréf, gamalt bónorðsbréf, 

sýna nemendum sýnishorn af ýmiss konar bréfum, formleg, persónuleg o.fl. Kennarinn 

þarf einnig að vera með innlögn í upphafi þar sem fjallað er um mismunandi gerðir 

(póstkort, tölvubréf, msn, fomleg og persónuleg bréf) og tilgang bréfa. Í innlögninni þarf 

að fjalla um hvenær bréf eru skrifuð og hver les bréfin, hvernig málfar breytist eftir 

tilgangi og lesanda bréfsins. Einnig þarf að fjalla um ávarp, kveðjur og uppsetningu og 

gefa ýmis sýnishorn. Eins og áður er ekki um fyrirfram mótaða innlögn að ræða en vísað 

er í ítarlega umfjöllun um bréf í upphafi kaflans og kennari nýtir það sem honum hentar 

úr henni. Nemendur bregða sér síðan í ýmis hlutverk, velja sér verkefni og skrifa ýmiss 

konar bréf, styrkbeiðnir, kvörtunarbréf, ástarbréf, umsóknarbréf o.fl., sjá yfirlitsmynd á 

bls. og verkefni í viðauka 2.1. og 2.2. 
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Tímarammi 
Gert er ráð fyrir að hægt sé að vinna verkefnin á einni viku, m.v. 3 x 70 mínútna 

kennslulotur ásamt heimaverkefnum, en tímalengdin er í höndum kennara sem metur þörf 

nemenda fyrir æfingu. Í viðauka 2.3. eru settar fram nokkrar hugmyndir að 

aukaverkefnum sem hægt er að vinna heima og í tímum. Miklu skiptir að nemendur líti 

ekki á aukaverkefnin sem refsingu heldur áskorun eða tækifæri til framfara en e.t.v. þarf 

að benda þeim á það sem og fjölbreytnina í verkefnunum. 

3. hluti – Fréttir 

Fréttir eru gríðarlega mikilvægar í menningu okkar. Í gegnum fréttir kynnumst við 

heiminum frá nýjum sjónarhóli. Við heyrum um neyðarástand vegna náttúruhamfara, 

stríðsástand, eymd og fátækt. Einnig heyrum við af menningarviðburðum, fyrirbærum í 

náttúrunni og vísindum. Allt það sem telst markvert á einn eða annan hátt skilar sér í 

fréttirnar, meira að segja einkalíf fólks. Það er síðan okkar að taka við upplýsingunum 

sem streyma til okkar á degi hverjum og sía úr það sem okkur þykir markvert.  

 Fréttir birtast í öllum fjölmiðlum, blöðum, neti, sjónvarpi og útvarpi. Það er því 

nauðsynlegt fyrir okkur að kunna skil á þeim flestum. Flestir fjölmiðlar eiga að reyna að 

gæta hlutleysis í fréttaflutningi en það er ekki alltaf raunin. Fólki hættir til að trúa öllu 

sem er í fréttunum. Þess vegna er gott fyrir nemendur að læra að hlusta á fréttir, reyna að 

sía staðreyndirnar frá skrúðmælginni, hlusta eftir stílnum (er þetta æsifréttastíll eða 

hlutlaus frásagnarstíll), hlusta eftir hvort fréttirnar eru einhliða eða hvort reynt sé að draga 

fram sjónarmið allra viðkomandi aðila og reyna síðan sjálfir að skrifa fréttir.  

Verkefnin  
Fréttaverkefnin í Ritun – fyrir alla snjalla eru tvenns konar. Annars vegar 

einstaklingsverkefni þar sem nemendur vinna með fréttir í dagblöðum eða úr fréttatímum. 

Nemendur þurfa þar að draga aðalatriði fréttanna fram, átta sig á því hvort fréttirnar séu 

hlutlægar eða hlutdrægar og endurskrifa á ákveðinn hátt, sjá yfirlitsmynd bls. 21 og  

viðauka 3.1.. Nú velja nemendur sér viðfangsefni eins og áður, með tilliti til 

fjölgreindanna eða eigin styrkleika og áhuga. Í verkefnunum reynir töluvert á 

málgreindina, m.a. orðaforða og skilning. Einnig er þetta góð þjálfun fyrir hvers kyns 
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heimildavinnu þar sem nemendur þurfa að greina lykilatriði úr texta, gagnrýna og 

umskrifa eftir eigin höfði.  

 Hins vegar eru hópverkefni þar sem nemendur vinna saman í 4 – 5 manna hópum 

að því að setja saman fréttaþátt eða fréttablað, sjá á yfirlitsmyndinni bls. 21 og nánari 

lýsingu í viðauka 3.2.. Nemendum gefst kostur á að velja sér vettvang eða miðil 

(fréttablað, veffréttir, sjónvarps- eða útvarpsfréttir) og einn félaga til að vinna með.  

Kennari raðar síðan niður í hópa og miðar við misjafnan styrk nemenda milli greinda. 

Hér þarf kennari að passa að ekki veljist saman of margir með sömu styrkleika, t.d. að 

allir í einum hóp séu með öfluga rýmisgreind eða samskiptagreind, heldur er tilgangurinn 

að hver nemandi vegi upp á móti öðrum í hópnum. Við röðun í hópa þarf líka að taka 

tillit til getu nemenda  til að vinna saman og námsgetu. Markmiðið með þessari 

hópaskiptingu er að nemendum finnist þeir hafa nokkuð um það að segja hvað þeir vinna 

og með hverjum, um leið og reynt er að fá eins virka hópa og eins mikla 

einstaklingsmiðun út frá fjölgreindum og hægt er. 

Markmið  
Markmiðin með fréttaverkefnunum eru að nemendur nýti hæfileika sína í einstaklings- og 

hópvinnu. Þeir æfi sig í að hlusta á tillögur annarra og leggi annað til á móti. Það er 

mikilvægt að nemendur átti sig á muninum á hlutlægum fréttum og hlutdrægum og  

einhliða fréttaflutningi og marghliða. Þá þurfa nemendur þjálfun í að takast á við stór 

raunveruleg viðfangsefni sem lýkur með sýnilegri afurð (fréttablaði eða upptöku af 

fréttatíma). Meginmarkmiðið er þó eins og í öllum námsþættinum að nemendur æfi 

ritunarfærni sína en hér með fréttaskrifum.  

Kveikja  
Kennarinn þarf að huga að kveikjum fyrir þessi verkefni. Hann gæti til dæmis flutt frétt í 

æsifréttastíl og svo aðra í hlutlausum stíl. Hann gæti leikið viðtal við fræga persónu eða 

fengið þekktan fréttamann í heimsókn, allt eftir því hvað kennarinn treystir sér í. 

Skemmtilegt gæti verið að sýna upptöku af fréttamistökum, til dæmis misvísandi 

fyrirsagnir í svipuðum dúr og: „látnir sópa gólf“ og jafnvel stofna til léttrar keppni innan 

bekkjarins um að finna þess háttar mistök o.s.frv. Mikilvægt er að kveikjan sé vel 

úthugsuð, sérstaklega fyrir hópverkefnið, annars gæti gengið illa að koma því af stað. 
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 Kennarinn þarf einnig að huga að innlögnum í 3. hluta. Kynna þarf hvernig við 

byggjum upp fréttir og nokkur lykilhugtök s.s. efnisgrind, lykilsetningar, hlutlægan / 

huglægan texta, mismunandi fréttastíl, lýsandi fyrirsagnir, yfirlitsgreinar, leiðara, 

kjallaragreinar, slúðurgreinar, hasarfréttir o.s.frv. Auk þessa er gott að minna á þau atriði 

sem lögð voru inn við vinnu í 1. og 2. hluta s.s. mun á talmáli og ritmáli, innbyggðan 

lesanda, stílbrögð o.fl. Það er þó grundvallaratriði að hver kennari útfæri þetta á eigin hátt 

út frá eigin sterku hliðum og greindum og ákveði fyrir sjálfan sig hvaða atriði það eru 

sem hann vill taka fyrir í þessu verkefni. 

  

Tímarammi 

Heildartíminn sem gert er ráð fyrir í fréttaverkefnin er u.þ.b. þrjár til fjórar vikur. Þar af 

fer fyrsta vikan alfarið í kveikju, innlagnir og verkefni 3.1. Hópverkefnið (verkefni 3.2.) 

er ítarlegt og seinunnið en meðfylgjandi er tímaáætlun sem felur í sér vinnu í sjö sjötíu 

mínútna kennslulotur. Tímaramminn, þ.e. hversu mikinn tíma í hverri viku kennarinn 

áætlar í verkefnið, hlýtur að ráðast af umfangi hópverkefnanna s.s. hversu stórt blað skuli 

útgefið.  

 Gert er ráð fyrir að hóparnir skipi sjálfir í hlutverk og að allir meðlimir hvers hóps 

séu fréttamenn. Þau hlutverk sem þarf t.d. að skipa í á fréttablaðinu eru fréttastjóri, 

grafískur hönnuður, ljósmyndari, prófarkalesari, prentari o.fl. Á fréttastofunni þarf að 

skipa fréttastjóra, þuli, tökumenn, sviðsstjóra og útlitshönnuði og tónlistarstjóra. Kennari 

þarf að vera vakandi fyrir því að hóparnir þurfa e.t.v. aðstoð við hlutverkaskipunina og 

mikilvægt er að komast að samkomulagi í upphafi. Þá er gert ráð fyrir því að 

skipulagsvinna, innsláttur og upptökur fari fram í skólanum en fréttamenn skrifi fréttirnar 

heima og beri þær síðan undir ritstjórn á fundi í næsta tíma. Þannig er ekki hætta á að 

nemendur eyði alltof löngum tíma í að semja fréttirnar og lendi síðan í tímaþröng með 

samsetninguna. 

Verkefni 3.2. – Fréttablað/stofa 

Áætlun 
Áætlað er að vinna verkefnið í sex 70 mínútna vinnulotum eins og áður sagði. Örstuttir 

ritstjórnarfundir eru í upphafi og lok hverrar lotu þar sem farið er yfir gang mála og næstu 
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skref skipulögð. Stutt vinnuskýrsla er gerð í lok hverrar lotu þar sem skrifað er hvað var 

gert, hverjir unnu og hvernig gekk. Einnig á að koma fram í skýrslunni hvað hver og einn 

starfsmaður ætlar að gera heima og að hverju er stefnt í næstu lotu.  

Dæmi: Í dag voru Kalli, Brynja og Örn mætt og við kláruðum að slá inn fréttirnar, 

Örn fann græjaði myndirnar og Brynja og Kalli byrjuðu að raða inn í blaðið. Þetta 

gekk ágætlega en hefði gengið betur ef Siggi hefði verið með. Við ætlum að finna 

fleiri brandara heima til að setja í blaðið og Siggi ætlar að koma með 

teiknimyndasöguna sem hann bjó til í gær. Þá ættum við að geta klárað í næsta 

tíma.  

 Svona vinnufundir hafa gengið vel í þeim námshópum sem ég hef prófað þetta á 

og halda vel utan um vinnuferlið í hópunum. Einnig finnst nemendunum slæmt ef kemur 

fram í fundargerðunum að þeir hafi verið að sluksa við vinnuna og leggja sig gjarnan 

meira fram fyrir vikið. Við því er þó að búast að einhverjir brenni sig, sérstaklega til að 

byrja með, en þá gefst einmitt upplagt tækifæri til að ræða í hópunum um hvað 

samvinnuverkefni snúast og að það verði allir að leggja sig fram við vinnuna. Kennarinn 

þarf að vera vakandi fyrir því að samvinnan í hópunum gangi vel og vera tilbúinn að 

ganga í málið og jafna ágreining sem upp kemur.  

 Gert er ráð fyrir síðustu lotunni í sýningu og lokaskil. Þá er upplagt að reyna að 

gera sem mest úr deginum og jafnvel bjóða gestum (starfsfólki skólans, foreldrum eða 

öðrum bekkjum/námshópum). Hér gefst tækifæri til að fá þeim sem eru fljótastir að ljúka 

sínu verkefni það aukaverkefni að skipuleggja lokahófið og útbúa boðskort og e.t.v. 

dreifa þeim, setja upp dagskrá og fleira sem viðkemur lokahófinu. 

Lota 1: Kennari kemur með kveikju að verkefninu og leggur inn þau atriði sem 

hann hefur ákeðið að einblína á í vinnuferlinu. Nú þarf að kynna verkefnið vel 

fyrir nemendunum, skipulag, vinnureglur og þær vinnsluleiðir (miðla) sem eru í 

boði. Einnig þarf að skipta nemendunum í hópa og koma hugmyndavinnunni í 

gang. Hér gætu nemendur jafnvel byrjað að velja þema og form, íþróttablað, 

vísindaþáttur, slúðurblað, tískublað, unglingafréttir o.s.frv. Fundargerðir og 

skýrsluvinnan er kynnt fyrir nemendunum og þeir fá afhenta fundarbók fyrir sinn 

hóp. 
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Lota 2: Nemendur skipa í hlutverk. Þeir hefjast handa við skipulagningu, ræða 

hugmyndir að útliti og fréttaefni. Fréttaefni er síðan skipt niður á fréttamenn. 

Lota 3: Ritstjórn / fréttastjórn hittist og fer yfir gang mála. Unnið úr uppkasti 

frétta. Aflað heimilda og tekin viðtöl (ef vill) og myndir. Hver starfsmaður 

fréttablaðsins / -stofunnar hugar að eigin sérverkum.  

Lota 4: Fréttir fínpússaðar og slegnar inn / teknar upp á myndband. 

Lota 5: Efnið prófarkarlesið og lagað til / klippt til og hljóð sett á myndband. 

Lota 6: Lokafrágangur á fréttablaðinu / handrit fullgert og myndband klárað.  

Lota 7: Lokaskil og sýning 

Námsmat 
Námsmat í verkefni 3.2. verður með ýmsum hætti. Hóparnir meta afrakstur hvers annars 

með jafningjamati við lokaskil. Kennari leggur mat á verkefnið, vinnuferli, 

fundarskýrslur og flutning. Hér hefur kennarinn möguleika á að bæta við sjálfsmati 

nemenda þar sem þeir geta metið eigin frammistöðu í hópvinnunni eða hópurinn metur 

sitt verkefni sjálfur. Það metur kennarinn út frá nemendahópnum í heild og aðstæðum 

hverju sinni. Hvaða námsmatsaðferðum sem beitt er, verða nemendur að vera meðvitaðir 

um hvernig það fari fram og hvað verður metið. Eintak af verkefninu fer síðan í 

námsmöppu hvers nemenda sem tekur þátt í því. Flott væri ef hægt væri að birta 

verkefnin á heimasíðu skólans eða með öðrum hætti. Það myndi virka hvetjandi fyrir 

nemendurna og væri góð viðurkenning fyrir þá. Þeir þættir sem lagðir verða til 

grundvallar við mat eru: 

 

Sjónvarpsfréttir: 

• Vinnubrögð – virkni, samvinna, sjálfstæði og frumkvæði (fundarskýrslur og 

athuganir kennara, e.t.v. sjálfsmat). 

• Efnisþáttur sjónvarpsþáttarins: fréttir huglægar/hlutlægar, uppröðun í samræmi 

við mikilvægi o.fl. 

• Framsögn – munnleg tjáning og framsögn á myndbandi sjónvarpsfréttaþátta 

(jafningjamat og kennaramat). 

• Frágangur – textagerð, málfar og stafsetning í handriti (kennaramat).  
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Fréttablað: 

• Vinnubrögð – virkni, samvinna, sjálfstæði og frumkvæði (fundarskýrslur og 

athuganir kennara, e.t.v. sjálfsmat). 

• Efnisþáttur blaðsins: fréttir huglægar/hlutlægar, hlutfall mynda og texta, lýsandi 

fyrirsagnir o.fl. 

• Uppsetning blaðsins: Hlutfall mynda og texta, hlutfall léttmetis og þyngra efnis, 

titill blaðsins o.fl. 

• Frágangur – textagerð, málfar og stafsetning í fréttablaði (kennaramat). 

Hlutfall á milli jafningjamats og kennaramats verður að fara eftir því hvað kennarinn 

treystir hópnum til að gera og það sama gildir um hlutfall milli einstakra þátta. Námsmat í 

verkefni 3.1. verður í samræmi við námsmat í 1. og 2. hluta. 

VIII. MAT Á NÁMSÞÆTTINUM 

Nokkur verkefnanna í Ritun – fyrir alla snjalla voru prófuð með nemendum í 8. 

og 9. bekk Norðlingaskóla. Það reyndist það mjög gagnlegt við gerð 

námsþáttarins. Þó ekki væri um heildarmat að ræða er ástæða til að gera hér 

stuttlega grein fyrir þeim  lærdómi sem af prófununum má draga.  

 Ég fékk einn nemendahóp í 9. bekk til að taka þátt í dagbókartilraun í 

einni 70 mínútna lotu. Fjallað var lauslega um þau hugtök og viðmið sem átti að 

hafa í huga við úrlausn verkefnisins. Til að byrja með voru skoðaðar fjölmargar 

bloggsíður á netinu. Nemendur unnu síðan í tvenndum að því að greina á milli 

málefnalegra og vel skrifaðra bloggfærslna og ómálefnalegra og illa skrifaðra 

færslna. Þau meginviðmið sem nemendur höfðu við þetta voru að málefnalegar 

færslur teldust vera þær sem fjölluðu á hlutlægan hátt um umfjöllunarefnið og 

færðu rök fyrir máli sínu. Vel skrifaðar færslur voru þær sem innihéldu vandað 

málfar, laust við talmálsambögur, voru málfræðilega réttar og vel stafsettar. 

Ómálefnalegar færslur voru hlutdrægar, órökstuddar færslur og jafnvel með 

persónulegu skítkasti. Illa skrifaðar töldust þær sem voru talmálsskotnar, 

innihéldu mikið af málfræði- og málvillum og voru illa stafsettar. Nemendur 

rýndu í, greindu og flokkuðu og héldu síðan stutta munnlega kynningu um 
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niðurstöður sínar í lok tímans. Þeir fengu síðan það heimaverkefni að skrifa eigin 

dagbókarfærslu í bloggstíl. Þegar nemendur höfðu skilað bloggfærslunum til mín, 

hengdi ég þær upp á vegg víðs vegar um sameiginlega rýmið í unglingadeildinni 

og skildi eftir blýanta svo fólk gæti skrifað athugasemdir við færslurnar. 

 Afraksturinn kom skemmtilega á óvart því margir nemendur náðu að sýna 

fram á fyrirtaks málfræðikunnáttu sem þeir gerðu alla jafnan ekki. Þeir höfðu 

sterkar skoðanir á því hvað teldist gott mál og slæmt en það var einna helst 

skilgreiningin á því málefnalega sem fór ofan garðs og neðan. Ég er því meðvituð 

um að umræðan um hugtökin þarf að vera betri en hún var í upphafi í þetta sinn. 

Einnig veit ég að sumir nemendur hefðu skilað betra verkefni ef þeir hefðu fengið 

aðeins meira val um skilaform. Þessi prufa leiddi mig meðal annars að þeirri 

niðurstöðu að nauðsynlegt sé að gefa nemendum oftar val um skilaform.  

 Viðbrögð nemendanna, við því að sjá færslurnar uppi á vegg, voru 

áhugaverð en sumir urðu mjög fúlir yfir birtingunni. Þeim var þá bent á að svona 

væri þetta á netinu og allir gætu séð það sem þar stendur. Þegar einu sinni er búið 

að skrifa eitthvað á netinu þá er ekki hægt að taka það tilbaka.  

 Önnur verkefnaprófun fór þannig fram að ég fékk nemendahóp í 8. bekk 

til að skrifa bréf til hinna ýmsu aðila. Verkefnið var mjög svipað verkefni 2.2. og 

viðfangsefnum skipt niður eftir greindum. Ég þurfti því að leggja 

fjölgreindakönnun fyrir nemendurna áður en verkefnið sjálft var unnið. 

Bréfritunin gekk mjög vel og margir nemendur jafnvel á því að senda þau til 

viðtakenda. Forkönnunin var hins vegar heldur snúin. Ég hafði notað könnun úr 

bókinni Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas Armstrong en hafði ekki gefist 

tækifæri til að umorða hana nógu vel fyrir nemendurna. Þeir lentu því margir 

hverjir í vandræðum með að skilja orðalagið og náðu jafnvel ekki merkingunni í 

sumum setningum. Þetta kallaði á óþarflega harða spurningahríð og því hætt við 

að sum atriði hafi farið forgörðum hjá nemendum. Af þessu má læra að það er 

afar mikilvægt að kennarar gefi sér góðan tíma til undirbúnings áður en svona 

viðamikil könnun er lögð fyrir nemendur. Bæði til að geta útskýrt vel kenninguna 

sjálfa um fjölgreindirnar fyrir þeim áður en þeir svara könnuninni og einnig til að 
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misskilnings gæti ekki við framkvæmd könnunarinnar. Kennari þarf að meta 

hópinn í heild sinni og laga orðalagið að honum áður en til framkvæmdar kemur.  

 Eftir þessar tvær prófanir og nokkrar litlar óformlegar tilraunir tel ég að 

námsþátturinn sé þannig gerður að það sem lagt er upp með sé vel 

framkvæmanlegt og raunhæft séu kennarar tilbúnir að taka smá áhættu og 

endurskoða hug sinn varðandi ritunarkennslu. Ég tel ritunarþátt 

íslenskukennslunnar þurfa að vera í sífelldri endurskoðun og Ritun – fyrir alla 

snjalla sé ein leið til nýbreytni. Reyndar tel ég næsta víst að margir kennarar hafi 

prófað eitthvað þessu líkt, því alltaf eru einhverjir kennarar sem berjast við að 

þróa kennsluhætti sína áfram. Hins vegar liggur svona útfært efni, heildstæður 

námsþáttur, ekki á lausu og það er von mín að það breytist sem fyrst. Það er skýrt 

í aðalnámskrá að ákveðin atriði þurfa allir að læra og þjálfa. Ég hef fært rök fyrir 

því að þessir þrír hlutar; bréf, dagbækur og fréttir, séu nauðsynlegur hluti af 

ritunarkennslu í grunnskóla og feli í sér nám sem nemendur eigi eftir að geta nýtt 

sér. Þessir þrír hlutar falla jafnframt eins og flís við rass að kröfu nútímans um að 

nemendur takist á við raunveruleg verkefni sem tengjast daglegu lífi..  

IX. SAMANTEKT  

Sveigjanleiki í skólastarfi er gríðarlega mikill kostur og í stefnu 

Reykjavíkurborgar um menntamál og Lögum um grunnskóla nr. 66 frá árinu 1995 

er lögð áhersla á þennan sveigjanleika. Einnig fjallar Aðalnámskrá grunnskóla 

2007 um sveigjanlegt skólastarf og mikilvægi þess að koma til móts við misjafnar 

þarfir og hæfileika nemenda. Þá skiptir engu hvort um er að ræða námsefni, 

skipulag kennslustunda, kennsluaðferðir eða annað. Námsþátturinn Ritun – fyrir 

alla snjalla hefur til að bera bæði innri sveigjanleika hvað varðar útfærslu á 

verkefnunum og ytri sveigjanleika hvað varðar tímaramma og ytra skipulag. Sé 

tíminn skammur má auðveldlega hluta námsþáttinn í sundur, sé tíminn rúmur má 

auðveldlega teygja á honum. Sé þörf á langvarandi ritunarátaki er vel hægt að 

útfæra þáttinn þannig að nemendur vinni fleiri verkefni í hverjum hluta. Eins er 

auðvelt að auka kröfurnar í hópverkefni í 3. hluta námsþáttarins. Þar gæti 
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útfærslan til dæmis verið langtímaverkefni sem nemendur ynnu að í nokkrar vikur 

eða mánuði og lyki með útgáfu stórs fréttablaðs eða sjónvarpsþáttaraðar. Þetta 

veltur eins og öll hin verkefnin á því hvernig aðstæður eru, hver eru 

meginmarkmið nemenda með verkefninu, hvernig kennari kýs að nýta sér efnið 

og hvaða tími er til umráða. . 

 Í ritgerðinni bendi ég á vaxandi áhyggjur UNESCO af læsi í heiminum og 

hvernig þar er talað um ritun sem óaðskiljanlegan þátt í læsi. Fleiri hafa bent á 

þörfina á aukinni og markvissri ritunarkennslu, og skilgreint ritun sem ferli sem á 

sér stað í huganum og textinn sé eingöngu afurð ritunarinnar. Markmiðin um 

aukna ritunarfærni nemenda eru hvarvetna í fyrirrúmi í útfærslu hvers hluta 

námsþáttarins og byggja á stefnu UNESCO, IRA (International Reading 

Association) og nýrri Aðalnámskrá grunnskóla sem tók gildi árið 2007. Kennarar 

hafa lýst yfir löngun til að auka einstaklingsmiðun á unglingastigi og óskað eftir 

námsefni sem sé til þess sniðið. Ritun – fyrir alla snjalla er mitt framlag til að 

koma til móts við þessar óskir og vonandi geta kennarar nýtt sér þetta námsefni til 

einstaklingsmiðunar á unglingastigi grunnskóla. 

 Í sköpunarferli námsþáttarins Ritun – fyrir alla snjalla hef ég tekist á við 

krefjandi og skemmtilegt verkefni og geng sátt frá borði. Ég tel námsþáttinn vera 

vel ígrundaðan og bjóða upp á fjölbreytni í verkefnavali með tilliti til áhugasviðs 

nemenda, fjölbreytni í vinnubrögðum og námsumhverfi, fjölbreytni í 

kennsluaðferðum og fjölbreytni í námsmati. Jafnframt hverfist námsþátturinn 

stöðugt um kjarnahugmyndir um einstaklingsmiðað nám og 

fjölgreindakenninguna sem eru heillandi leiðarljós fyrir kennara sem hafa 

hagsmuni nemenda sífellt í fyrirrúmi. 
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Verkefni 1.1.1. – 1.1.8.  Dagbókin mín 

 

 

Málvís – verkefni 1.1.1. 

 

Bækur 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú veltir fyrir þér eigin bókmenntaáhuga, 

bókunum sem þú hefur verið að lesa og hvað þig langar til að lesa á næstunni.  

 

• Skrifaðu niður þrjár bækur sem þú hefur nýlega lesið.  

• Skrifaðu stuttan útdrátt (15 – 20 línur) úr einni þeirra.  

• hvernig líkaði þér hún og hvers vegna. 

 

• Skrifaðu niður þrjár bækur sem þig langar til að lesa . 

• um hvað eru þær.  

• hvers vegna þig langar til að lesa þær. 

 

Verkefnið skaltu vinna í tölvu með 12 pt. letri Arial og 1,5 línubili. Merktu 

verkefnið með nafninu þínu og skilaðu útprentuðu í bekkjardagbókina.  

Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að vinna með málsnilli og æfa ritunarfærni í dagbókarskrifum og 

bókaumfjöllun.  
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Rök- og stærðfræðivís – verkefni 1.1.2. 

 

Könnun 

 

Gerðu athugun í bekknum þínum á dagbókarskrifum, hvort sem er í hefðbundnar 

dagbækur eða í vefdagbækur.  

• Hversu margir halda dagbók (hefðbundna eða vefdagbók).  

• Um hvað skrifa þeir? 

• Hversu margar færslur skrifa þeir í viku? 

• Hversu margar heimsóknir fá þeir á síðuna í hverri viku? 

• Hvernig er aðgengið að bókunum? 

• Hverjir lesa þær? 

 

Reiknaðu út hversu margar heimsóknir þau fá að meðaltali á viku. 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú lýsir könnuninni og niðurstöðunum. Koma 

niðurstöðurnar þér á óvart? Hvers vegna? Útbúðu myndrit til að lýsa niðurstöðum 

þínum. Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta stærðfræði og rökgreindina til að vinna dagbókarverkefni sem 

þjálfa ritunarfærnina. 
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Myndvís – verkefni 1.1.3. 

 

Forsíða 

 

Hannaðu forsíðu á dagbók bekkjarins. Beittu skapandi hugsun til að hanna 

forsíðu sem þú telur að höfði til nemendahópsins eða sem er einkennandi fyrir 

hópinn á einhvern hátt.  

 

Verkefnið skaltu vinna á karton í stærðinni A3. Þú skalt byrja á því að hugsa um 

nemendahópinn í heild sinni, hæfileika þeirra og áhugamál. Fullgerðu forsíðuna í 

lit með aðferð sem fellur vel að hugmyndinni.  

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú lýsir forsíðunni og hugmyndinni sem býr að 

baki. Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: að nýta rýmisgreindina við skapandi vinnu og að æfa dagbókarskrif og 

ritunarfærni í tengslum við þá vinnu. 
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Hreyfivís – verkefni 1.1.4. 

 

Vídeóblogg 

 

Gerðu vídeóupptöku af frásögn þinni af eftirminnilegum degi eða atburði sem þú 

varst þátttakandi í eða áhorfandi að.  

 

• Vandaðu mál þitt og talaðu skýrt.  

• Notaðu gjarnan leikræna tilburði við frásögnina. 

• Horfðu á vídeóið eftir að þú ert búinn að taka upp það sem þú vildir segja 

og skrifaðu upp orðrétt það sem þú segir frá.  

• Farðu nú vel yfir textann og leiðréttu eftir bestu getu. 

 

Skilaðu leiðréttu handriti að dagbókarfærslunni útprentuðu með 12 pt. Arial letri 

og línubili 1,5 ásamt vídeóinu. 

 

Markmið: Að nýta leikræna hæfileika til frásagnar og að æfa ritun með því að 

skrifa upp það sem sagt var. Vandaðu málfar og frágang. 
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Tónvís – verkefni 1.1.5. 

 

Rapp - at 

 

Semdu at þar sem þú og Gaur Gemlings / Gæra Gemlings (ímyndaður 

andstæðingur) takist á um hvor ykkar hafi átt betri eða verri dag í gær.  

 

• Hvor um sig fær þrjár umferðir.  

• Skrifaðu handrit að atinu og vandaðu bæði málfar og stafsetningu.  

• Taktu upp bakgrunnstakt sem passar efninu. 

• Taktu atið upp.  

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú segir frá atinu. Skilaðu útprentuðu með 12 

pt. Arial letri og línubili 1,5.  

 

Markmið: Að nýta tónsnilli til að vinna skapandi verkefni og vinna 

dagbókarverkefni sem byggir á þeirri vinnu og þjálfar ritunarfærnina. 
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Félagsvís – verkefni 1.1.6.  

 

Kvöldskemmtun 

 

Vinnið tvö – þrjú saman að því að búa til skemmtidagskrá fyrir foreldra og 

nemendakvöld.  

• Ákveðið þema kvöldsins sem þarf að höfða til sem flestra.  

• Þið þurfið að hugsa fyrir skemmtiatriðum. Reynið að nýta hæfileika 

bekkjarfélaganna, hvað gætuð þið látið hvern og einn gera. 

• Þið þurfið að hugsa fyrir veitingum. Hver gæti séð um það. 

• Þið þurfið að hugsa fyrir boðskortum, skreytingum o.fl. 

• Hvert er markmiðið með svona skemmtun? 

 

Útbúið bloggfærslu svipaða og sem þið setjið útprentaða í bekkjardagbókina þar 

sem þið kynnið hugmyndir ykkar og skipulag og gefið samnemendum ykkar kost 

á að koma með athugasemdir. Vandið málfar og frágang. 

 

Markmið: Að æfa samvinnu og efla skipulagningarhæfileika. Að æfa ritun með 

hugmyndaskráningu og dagbókarfærslu. 
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Sjálfsvís – verkefni 1.1.7. 

 

Íhugun 

 

Lokaðu augunum um stund og hugsaðu um atvik í lífi þínu sem var alveg sérlega 

skemmtilegt eða eftirminnilegt. 

  

• Skrifaðu nú nákvæmlega lýsingu á atvikinu og lýstu stað og stund þannig 

að lesandinn á að geta séð atvikið fyrir sér.  

• Rifjaðu upp hljóð og lykt sem tengjast atvikinu (ef einhver). 

• Hvers vegna er þetta atvik þýðingarmeira fyrir þig en önnur? 

• Ef eitthvað hefði ekki verið eins og það var, eða hefði vantað (kannski 

annað fólk, staður eða stund), hefði það haft mikil áhrif? Hvers vegna? 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú fjallar um ofangreind atriði. Skilaðu 

verkefninu merktu og útprentuðu með 12 pt. Arial letri og línubili 1,5. Vandaðu 

málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta sjálfsþekkinguna til að æfa dagbókarskrif og auka þannig 

ritunarfærni. 
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Umhverfisvís – verkefni 1.1.8. 

 

Könnun 

 

Kennarinn hefur verið að velta fyrir sér hvort það gæti verið sniðugt að bekkurinn 

fengi sér gæludýr til að annast. Komdu með tillögu að dýri og fjallaðu um 

tillöguna.  

 

• Þú þarft að rökstyðja val þitt.  

• Gerðu grein fyrir kostum þess og göllum að vera með bekkjargæludýr.  

• Að hverju þarf að huga áður en það er fengið. 

• Reiknaðu út kostnað þess að koma sér upp gæludýri.  

• Hvað felst í daglegum rekstri og umönnun þess.  

 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem þú færir hugmyndir þínar á blað og skilaðu 

útprentaðri með 12 pt. Arial letri og 1,5 línubili. Notaðu myndrit til að skýra 

niðurstöður þínar betur. Vandaðu málfar og frágang.  

 

Markmið: Að nýta umhverfissnilli til að vinna rannsóknarverkefni og dagbókarskrif 

því tengdu sem æfir ritunarfærnina.  
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Verkefni 1.2.1. – 1.2.8.  Dagbókin mín 

 

Málvís – verkefni 1.2.1. 

 

Endurminning 

 

 

Rifjaðu upp og segðu samnemanda frá einhverju minnisstæðu atviki sem þú áttir 

þátt í (tókst þátt eða varst áhorfandi að).  

 

• Skrifaðu ítarlega endursögn a.m.k. eina blaðsíðu.  

• Hugaðu vel að notkun lýsingarorða í endursögninni.  

• Hvað einkennir lýsingarorðin í textanum þínum. 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu og reyndu að yrkja ljóð sem túlkar tilfinningu þína 

gagnvart þessari minningu.  

 

Verkefninu máttu skila útprentuðu eða handskrifuðu en reyndu að skreyta 

færsluna í samræmi við textann. Skilaðu verkefninu í bekkjardagbókina. Vandaðu 

málfar og frágang. 

 

Markmið: Að æfa frásagnarformið og ritunarfærni með dagbókarfærslu um 

verkefnið auk þess að æfa ljóðagerð. 
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Rökvís – verkefni 1.2.2. 

 

Rökfærsla 

 

Skrifaðu bloggfærslu þar sem þú færir rök með og á móti dagbókarskrifum. Lýstu 

kostum og göllum bloggdagbóka á móti hefðbundnum dagbókum. 

 

Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta röksnilli til æfinga á ritunarfærni í gegnum dagbókarskrif. 
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Myndvís – verkefni 1.2.3. 

 

Gær 

 

Túlkaðu gærdaginn á mynd. Málaðu, teiknaðu eða gerðu klippimynd. Reyndu að 

grípa ákveðið augnablik og lýsa tilfinningunni sem einkenndi það. 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu um augnablikið og hvernig þér fannst takast að lýsa því 

á mynd. Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta listræna hæfileika til að tjá stemningu og tilfinningu. Að æfa 

ritunarfærni með dagbókarskrifum. 
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Hreyfivís – verkefni 1.2.4. 

 

Brúðuleikhús 

 

Taktu viðtal við einn bekkjarfélaga þinn og fáðu hann til að segja frá einhverjum 

skemmtilegum atburði. Skrifaðu svo handrit að stuttum brúðuleikþætti.  

 

• Hvers konar brúður eru hentugar?  

• Hvernig getur bakgrunnurinn verið? 

• Taktu atriðið upp á myndband. 

  

Skilaðu myndbandinu og dagbókarfærslu um verkefnið, hver var hugmyndin, 

hvernig gekk, hvað gekk vel og hvað var flóknara. Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nemandi fái að nýta leikræna hæfileika sína til að vinna 

frásagnarverkefni og æfi ritunarfærni sína í tengslum við það. 
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Tónvís – verkefni 1.2.5. 

 

Ljóð 

 

Semdu ljóð sem lýsir einhverju tilteknu atviki í lífi þínu. 

 

• Reyndu að setja eins mikla tilfinningu og þú getur í ljóðið og notaðu 

gjarnan myndmál. 

• Finndu tónlist sem hentar vel sem bakgrunnstónlist og passar við þemað í 

ljóðinu.  

• Lestu nú ljóðið inn á disk og settu tónlistina á bakvið. 

• Vandaðu sérstaklega upplesturinn og lestu skýrt og með tilfinningu. 

 

Skrifaðu ljóðið upp á blað (handskrifað eða í tölvu) og skreyttu í samræmi við 

tilfinninguna í ljóðinu. Skilaðu ljóðinu í bekkjardagbókina. Vandaðu málfar og 

frágang. 

 

Markmið: Að nýta tónsnilli til að lýsa einhverju markverðu og æfa ritunarfærni 

með dagbókarskrifum. 
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Félagsvís - verkefni 1.2.6. 

 

Fjáröflun 

 

Vinnið tvö saman og komið ykkur saman um verkefni sem bekkurinn gæti unnið 

vegna fjáröflunar og til að styðja við samfélagið.  

 

• Hvað hafið þið fram að færa? 

• Hvernig gætuð þið bætt samfélagið sem þið búið í (hverfið) eða starfið í 

(skólinn)?  

 

Skrifið niður nokkrar hugmyndir og hugsanlegar leiðir til úrlausnar. 

Skilið í bekkjardagbókina með 12 pt. Arial letri og línubili 1,5. Vandið málfar og 

frágang. 

 

Markmið: Að virkja samvinnuhæfileikana til að vinna verkefni sem byggir á frjórri 

hugsun og mikilli hugmyndavinnu. Að æfa ritunarfærnina í gegnum dagbókarskrif 

um verkefnið.  
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Sjálfsvís – verkefni 1.2.7. 

 

Val milli tveggja kosta 

 

Hvort myndir þú vilja eiga; 

 

• einn góðan vin sem býr langt í burtu (í öðru bæjarfélagi eða landi) 

eða  

• marga kunningja sem þú hittir á hverjum degi en ert ekki trúnaðarvinur 

neins? 

 

Hugsaðu vel og vandlega um kosti og galla vináttunnar og rökstyddu val þitt. 

 

Skrifaðu dagbókarfærslu um val þitt og rök. Vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta sjálfsþekkingu til að æfa rökræðu og ritunarfærni í 

dagbókarskrifum. 
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Umhverfisvís – verkefni 1.2.8. 

 

Björnslundur – útikennsla 

 

• Hvaða gildi hefur Björnslundur og útikennsla fyrir þig.  

• Hvað finnst þér flottast / skemmtilegast við hann. 

• Hvað finnst þér að betur megi fara.  

• Hvað myndir þú vilja hafa í lundinum og útikennslustofunni.  

 

Skrifaðu dagbókarfærslu og segðu frá skemmtilegri kennslustund í Björnslundi 

eða útikennslustofu. Hvers vegna var hún skemmtilegri en aðrar. Færðu rök fyrir 

máli þínu og reyndu að lýsa atvikum á eins lifandi hátt og þú getur.  

Skilaðu færslunni í bekkjardagbókina og vandaðu málfar og frágang. 

 

Markmið: Að nýta umhverfissnilli til að æfa ritunarfærni með dagbókarskrifum. 
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Verkefni 2.1.1. – 2.1.8. Persónuleg bréf 

 

Málvís verkefni 2.1.1. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns. Segðu honum frá: 

• Áhugaverðri frétt sem þú varst að lesa og hugsanlegum afleiðingum 

hennar. 

• Hugmynd þinni að smásögu. 

 

 

Rökvís verkefni 2.1.2. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns. Segðu honum frá: 

• Skemmtilegri þraut eða stærðfræðidæmi sem þú varst að vinna að í 

skólanum. 

• Áhugaverðri könnun sem þig langar til að vinna. 

 

 

Myndvís verkefni 2.1.3. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns. Segðu honum frá: 

• Flottri hönnun eða myndlist sem þú varst að vinna að nýverið. 

• Skipulagi draumaskólastofunnar. 

 

 

Hreyfivís verkefni 2.1.4. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns. Segðu honum frá: 

• Hvernig þér gekk á síðasta móti sem þú kepptir á. 

• Áhugaverðri leiksýningu sem þú tókst nýlega þátt í eða sást. 
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Tónvís verkefni 2.1.5. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns. Segðu honum frá:  

• Nýja diskinum sem þú varst að kaupa þér.  

• Tónleikum sem þú varst nýlega á. 

 

 

Félagsvís verkefni 2.1.6. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns og segðu frá: 

• Skemmtilegu hópverkefni sem þú varst að vinna að. 

• Áhugaverðu skipulagsverkefni sem þig langar til að bjóða þig fram í. 

 

 

Sjálfsvís verkefni 2.1.7. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns og segðu honum frá: 

• Hvernig þér leið eftir rifrildið ykkar í gær. 

• Hversu mikils virði einvera af og til er þér. 

 

 

Umhverfisvís verkefni 2.1.8. 

Skrifaðu bréf til vinar þíns og segðu honum frá: 

• Áhugaverðri hugmynd sem þú fékkst að náttúrufræðiverkefni (e.t.v. tengt 

Björnslundi eða dýrum). 

• Hvaða gildi vistfræðiverkefni skólans hafi fyrir þig og umheiminn. 
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Verkefni 2.2.1. – 2.2.8. Formleg bréf 

 

Málvís verkefni 2.2.1. 

Þú hefur áhyggjur af versnandi lestrarkunnáttu samnemenda þinna. Sendu 

skólastjóranum bréf þar sem þú bendir á nokkrar leiðir til úrbóta. Beittu rökum í 

bréfi þínu. 

 

Rökvís verkefni 2.2.2. 

Nokkrir nemendur hafa farið fram á að fá fleiri stærðfræðitíma á stundatöfluna á 

kostnað valgreina. Skrifið skólastjóranum bréf þar sem þið komið með hugmyndir 

að námskeiðum. Beitið rökum til sannfæringar og vísið í kannanir og rannsóknir 

máli ykkar til stuðnings. 

 

Myndvís verkefni 2.2.3. 

Hannið skólastofuna upp á nýtt. Skrifið bréf til skólastjórans þar sem þið farið 

fram á að fá að endurnýja skólastofuna. Látið hönnunarteikninguna fylgja með. 

Beitið rökum í stað tilfinninga. 

 

Hreyfivís verkefni 2.2.4. 

Leggja á niður íþrótta og verkgreinakennslu í 10. bekk svo nemendur geti einbeitt 

sér að undirbúningi samræmdra prófa. Skrifaðu mótmælabréf til 

menntamálaráðherra og byggðu á rökum. 
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Tónvís verkefni 2.2.5. 

Hugmyndir hafa verið um að skólinn kaupi fleiri tónvinnslu-tölvur og stækki 

tónmenntaaðstöðu sína til að koma til móts við óskir nemenda. Fjármagn skortir 

þó til þess. Skrifaðu bréf til borgarstjórans þar sem þú ferð fram á aukafjármagn 

til að hrinda þessari hugmynd í framkvæmd. Byggðu beiðnina á rökum. 

 

Félagsvís verkefni 2.2.6. 

Vegna sífelldra skemmdarverka og lélegrar umgengni nemenda í 

unglingadeildinni á að loka félagsmiðstöðinni. Svo virðist sem örfáir nemendur 

séu að skemma þar fyrir öllum hópnum. Allur nemendahópurinn heldur fund og 

kemst að ákveðinni niðurstöðu. Skrifaðu bréf til forstöðumanns ÍTR og 

borgarstjóra þar sem þessar niðurstöður nemendafundarins eru tíundaðar og 

beittu rökum til að sannfæra þá um að draga ákvörðunina tilbaka. 

 

Sjálfsvís verkefni 2.2.7. 

Hugmyndir eru á lofti um að taka upp skólabúninga í skólanum. Íhugaðu kosti 

þess og galla og skrifaðu skólastjóranum bréf þar sem þú vonast til að geta haft 

áhrif á ákvörðunina. 

 

Umhverfisvís verkefni 2.2.8.  

Þig langar til að skólinn setji útivistarnámskeið fast á stundatöflu. Þú hefur 

nokkrar góðar hugmyndir sem þig langar til að koma á framfæri og telur þær 

koma öllum í bekknum til góða. Sendu skólastjóranum bréf og færðu rök fyrir 

hugmyndum þínum. 
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Verkefni 2.3.1 – 2.3.14.  Ítar- og aukaverkefni 

 

Verkefni 2.3.1. 

Skrifaðu póstkort til ömmu og afa og segðu frá skólanum þínum 

 

 

Verkefni 2.3.2. 

Gerðu könnun í fjölskyldunni þinni hversu margir hafa fengið bréf, frá hverjum 

bréfin voru (vinum, fjölskyldu eða öðrum) og hversu margir eiga bréfin ennþá. 

Fáðu að skoða nokkur bréf ef hægt er. 

 

 

Verkefni 2.3.3. 

Settu þig í spor ástfanginnar persónu og skrifaðu bréf til þíns heittelskaða / þinnar 

heittelskuðu.  

 

 

Verkefni 2.3.4.  

Settu þig í spor manneskju sem fær ástarbréf frá einhverjum sem hún elskar 

ekki. Skrifaðu bréf þar sem þú hafnar viðkomandi á tillitssaman hátt. 

 

 

Verkefni 2.3.5. 

Þú sérð draumastarfið þitt auglýst laust til umsóknar. Skrifaðu formlega umsókn 

þar sem þú reynir að sannfæra fyrirtækið um hæfni þína til starfsins. 

 



 

63 

Verkefni 2.3.6. 

Strætóbílstjóri neitar að taka við farmiðanum þínum á þeim forsendum að þú sért 

of gamall / gömul til að nota umræddan farmiða og skilur þig eftir á götunni. 

Skrifaðu Strætó formlegt kvörtunarbréf þar sem þú lýsir málsatvikum og ferð fram 

á leiðréttingu þinna mála. 

 

 

Verkefni 2.3.7. 

Bekkurinn þinn stendur fyrir fjáröflun vegna utanlandsferðar. Skrifaðu formlegt 

bréf til fyrirtækja þar sem óskað er eftir stuðningi við fjáröflunina. 

 

 

Verkefni 2.3.8. 

Leikvöllurinn við skólann er í lamasessi, leiktæki léleg og slysagildrur víða. 

Skrifaðu borgarstjóra bréf og biddu hann að koma og skoða málið. 

 

 

Verkefni 2.3.9. 

Hlustaðu vel og vandlega á textann í einhverju lagi sem þér finnst flott. Reyndu 

að átta þig á merkingu textans og settu upp í bréfi til ímyndaðs viðtakanda. 

 

 

Verkefni 2.3.10. 

Æfðu leikræn tilþrif. Lestu upp eitt af bréfum þínum, dagbókarfærslu eða frétt 

með leikrænum tilburðum og taktu upp á myndband. 

 

 

Verkefni 2.3.11. 

Fáðu ljósmynd hjá kennaranum og settu þig í spor manneskjunnar á myndinni. 

Skrifaðu dagbókarfærslu þar sem hún lýsir deginum sínum. 
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Verkefni 2.3.12. 

Settu þig í spor húsgagns eða einhvers hlutar í kennslustofunni. Semdu 

kvörtunarbréf vegna slæmrar umgengni um þig. 

 

 

Verkefni 2.3.13. 

Taktu viðtal við starfsmann skólans. Skrifaðu stutta frétt um hlutverk hans og 

starf í skólanum. 

 

 

Verkefni 2.3.14. 

Skoðaðu færslur úr dagbók Önnu Frank. Hvernig gæti hún hljómað væri hún uppi 

í dag? Skrifaðu bloggfærslu fyrir Önnu nútímans. 
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Verkefni 3.1.1. – 3.1.8. Fréttir 

 

Til að leysa verkefnin er gert ráð fyrir að nemendur hlusti á útvarps- eða 

sjónvarpsfréttir. Bent er á að hægt er að hlusta á fréttir á netinu. Nauðsynlegt er 

að fjalla um merkingu hugtakanna hlutlægur og hlutdrægur og gera nemendum 

ljós merkingarmunur orðanna. 

 

 

Málvís verkefni 3.1.1. 

Hlustaðu á kvöldfréttirnar og veldu úr eina frétt sem þér finnst markverð.  

• Punktaðu hjá þér aðalatriðin og skrifaðu nýja frétt út frá punktunum.  

• Taktu eftir því hvort fréttin er hlutlæg eða hlutdræg.  

• Skrifaðu eins hlutdræga frétt og þú getur, út frá öðrum sjónarhóli.  

• Veltu fyrir þér hvernig við beitum lýsingar- og atviksorðum til að auka við 

merkingu orða. 

 

 

Rökvís verkefni 3.1.2. 

Hlustaðu á kvöldfréttirnar og veldu úr eina frétt sem þér finnst markverð.  

• Athugaðu nú hvort hún er hlutlæg eða hlutdræg.  

• Fyrir hvern er fréttin skrifuð?  

• Hvaða áhrif er henni ætlað að hafa?  

• Hvernig kemur það fram?  

• Hvernig er hægt að setja þessa frétt fram og ná fram andstæðri merkingu 

eða öðru sjónarhorni?  

• Skrifaðu stutta frétt út frá ofangreindum athugunum.  
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Myndvís verkefni 3.1.3. 

Hlustaðu á fréttatíma og veldu úr eina frétt sem þér finnst markverð.  

• Reyndu að sjá atburðina sem sagt er frá fyrir þér. 

• Lýstu því hvernig orðalagið í fréttinni hefur áhrif á myndina sem þú sérð 

fyrir þér.  

• Skrifaðu nú stutta frétt þar sem þú breytir myndinni sem þú hefur af 

atburðunum og gerir hana hlutdrægari eða hlutlægari.  

 

 

Hreyfivís verkefni 3.1.4. 

Hlustaðu á fréttatíma og veldu úr eina frétt sem þér finnst markverð.  

• Settu þig í spor fréttamannsins. 

• Semdu frétt þar sem þú segir frá atburðunum á mjög hlutdrægan hátt eða 

í æsifréttastíl.  

• Gerðu myndband á vettvangi þar sem þú flytur fréttina. 

 

 

Tónvís verkefni 3.1.5. 

Hlustaðu á fréttir og veldu úr eina frétt sem þér finnst vera markverð.  

• Gerðu stutta hlutdræga frétt um efnið. 

• Finndu dramatíska bakgrunnstónlist sem fellur vel að viðfangsefninu.  

• Spilaðu á tilfinningar áhorfenda / hlustenda án þess að megininntak 

fréttarinnar missi gildi sitt eða verði kjánaleg.  
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Félagsvís verkefni 3.1.6. 

Hlustaðu á fréttir og veldu úr eina frétt sem þér finnst markverð.  

• Er hún hlutdræg eða hlutlæg?  

• Punktaðu hjá þér aðalatriðin og veltu fyrir þér hvers vegna það skiptir máli 

að fréttamenn haldi hlutleysi sínu.  

• Hvaða áhrif geta fréttir haft á almenning.  

• Hvaða tilfinningar geta þær vakið? 

• Skrifaðu nú eins hlutlæga frétt út frá punktunum og þú getur.  

 

 

Sjálfsvís verkefni 3.1.7. 

Hlustaðu á fréttir og veldu úr þá frétt sem vekur mesta samúð hjá þér.  

• Punktaðu hjá þér aðalatriðin og veltu fyrir þér hvers vegna þessi frétt vekur 

samúð þína.  

• Íhugaðu hvaða áhrif hlutdræg fréttamennska hefur á þig, líðan og hegðun.  

• Skrifaðu nú fréttina á eins hlutlægan hátt og þú getur. 

 

 

Umhverfisvís verkefni 3.1.8. 

Hlustaðu á fréttir og veldu úr eina frétt sem þér finnst vera markverð.  

• Punktaðu hjá þér aðalatriðin og veltu fyrir þér mögulegum afleiðingum 

fréttarinnar á samfélagið í heild eða á umhverfið.  

• Er fréttin hlutlæg eða hlutdræg?  

• Hvaða viðbrögð vekur hún hjá þér?  

• Skrifaðu nú fréttina þannig að hún veki þveröfug áhrif.  
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Verkefni 3.2.1.   Fréttablaðið 

 

Hópurinn gefur út fréttablað.  

 

Hópurinn sér um hönnun og uppsetningu og athugar að hugsa fyrir öllum 

smáatriðum s.s. letri (stærð og gerð), staðsetningu mynda, lengd og uppsetningu 

frétta, samsetningu frétta (slúður, hasar, veður, daglegt líf, umhverfismál o.fl.).  

Forsíða og baksíða verða að vera áhugaverðar til að laða lesendur að blaðinu.  

Blaðið þarf að vera í það minnsta ein örk A4 (án brots) og í það mesta ein örk A3 

(með broti). Lengdin hefur þó ekki mikið að segja um matið heldur skiptir 

innihaldið mestu.  

 

Hópurinn heldur fundi í upphafi hverrar námslotu til að skipuleggja tímann. Í lok 

hverrar lotu er haldinn annar stuttur fundur til að fara yfir það sem var gert í 

tímanum, hverjir unnu og hvað eigi að gera næst. Hópurinn skrifar fundarskýrslu í 

lok hverrar lotu og skilar til kennara þegar verkefninu hefur verið lokið. Hún 

verður hluti af námsmati. 

 

Hópurinn útnefnir: 

• Ritstjóra – heldur utan um efnið og stjórnar fundum. 

• Ljósmyndara – tekur myndir og velur af neti. 

• Grafískan hönnuð – hannar útlit að mestu og uppsetningu blaðsins. 

• Prófarkalesara – sér um yfirlestur á fréttum og lokayfirlestur blaði. 

• Prentara – sér um innslátt á fréttum. 

 

Allt starfsfólk fréttastofunnar sér um að semja fréttirnar. 

 

Metin verða vinnubrögð, flutningur, frágangur og framsögn.  
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Verkefni 3.2.2.   Fréttastofan 

 

Hópurinn setur upp fréttastofu. 

 

Hópurinn þarf að útbúa handrit að u.þ.b. 10 mínútna fréttaþætti, semja fréttir, 

semja upphafsstef, velur fréttaþuli, æfir þáttinn og tekur upp.  

 

Hópurinn skilar fullunnu myndbandi ásamt vönduðu yfirlesnu handriti. 

 

Hópurinn heldur fundi í upphafi hverrar námslotu til að skipuleggja tímann. Í lok 

hverrar lotu er haldinn annar stuttur fundur til að fara yfir það sem var gert í 

tímanum, hverjir unnu og hvað eigi að gera næst. Hópurinn skrifar fundarskýrslu í 

lok hverrar lotu og skilar til kennara þegar verkefninu hefur verið lokið. Hún 

verður hluti af námsmati. 

 

Hópurinn útnefnir: 

• Fréttastjóra – heldur utan um verkið og stjórnar útsendingunni. 

• Tökumann – sér um að taka upp efnið og klippa. 

• Þuli – lesa upp fréttirnar og eru andlit fréttastofunnar. 

• Sviðsmann – hannar útlit stofunnar. 

• Hljóðmann – sér um hljóðupptöku og semur kynningarstef. 

 

Allt starfsfólk fréttastofunnar sér um að semja fréttirnar. 

 

Metin verða vinnubrögð, flutningur, frágangur og framsögn. 
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Hér með staðfesti ég með undirritun minni að ég hef unnið þetta verkefni 

samkvæmt bestu vitund og þekkingu. Efni þessa verkefnis er mitt verk nema 

annað sé tekið fram. 

 

 

Reykjavík 28. apríl 2008 

 

 

_________________________________________ 

Júlía Hrönn Guðmundsdóttir 


