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Ágrip 
 

Ritgerð þessi er lögð fram til fullnaðar M.Paed. prófi í íslensku. Ritgerðin er tvíþætt. Annars 

vegar má finna verkefnasafn sem er ætlað til notkunar í kennslu nemenda frá 15-17 ára 

aldri. Það eru nemendur á lokaári í grunnskóla og nemendur í fyrstu áföngum 

framhaldsskóla. Hins vegar má finna greinagerð með verkefnunum þar sem fjallað er um 

helstu kenningar og hugmyndir sem litið var til við gerð verkefnanna. Má þar helst nefna 

orðræðugreiningu (e. discourse analysis), félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism), heildstæða móðurmálskennslu (e. whole language) og hugræn málvísindi 

(e.cognitive linguistics).  

Verkefnin byggjast upp á tveimur megin hugmyndum. Fyrri hugmyndin er sú að nemendur 

lesa fjölbreytta texta og vinna út frá þeim. Seinni hugmyndin gerir ráð fyrir að nemendur 

vinna saman tveir eða fleiri og nota tal til þess að komast að niðurstöðu. Verkefnahlutinn 

skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru verkefni sem fjalla um texta og textaumhverfi. Í öðrum 

hluta eru verkefni sem fjalla um samspil tungumáls og sjálfsmyndar og í þriðja hluta eru 

verkefni sem fjalla um áhrifamátt texta. 

Í ritgerðinni er fjallað um tengsl verkefnanna við námskrá grunnskóla og nýja menntastefnu í 

framhaldsskólum. Þá er einnig fjallað um hvernig námsmat hentar verkefnunum. 
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1. Inngangur 
 

Í mars á þessu ári héldu Samtök móðurmálskennara ráðstefnu um stöðu móðurmálskennslu 

á nýrri öld og í vorhefti Skímu, málgagni samtakanna, sama ár eru nokkrar greinar sem fjalla 

um efni tengt ráðstefnunni. Stjórn Samtaka móðurmálskennara hefur töluverðar áhyggjur af 

tungumálinu og hún metur það svo að móðurmálskennsla standi á tímamótum á Íslandi 

vegna mikilla breytinga á samfélaginu síðustu áratugi. Samsetning þjóðarinnar hefur breyst 

frá því sem áður var. Tölvunotkun er orðin almenn og tölvusamskipti orðin hluti af daglegu 

lífi bæði kennara og nemenda.  Góður aðgangur er að upplýsingum á Netinu og á þeim 

vettvangi sækir enskan á. Bóklestur ungmenna minnkar með ári hverju og gjáin milli 

menningarheima kynslóðanna breikkar ört (Guðlaug Guðmundsdóttir, 2009). 

Framhaldsskólar landsins standa einnig á tímamótum um þessar mundir eftir að Alþingi 

samþykkti ný framhaldsskólalög á 135. löggjafarþingi  sínu. Lögin fela í sér veigamiklar 

breytingar á skipulagi náms í framhaldsskólum. Nokkur óvissa ríkir eftir tilkomu laganna því 

nú stíga framhaldsskólar landsins „...inn á nýjar ótroðnar slóðir, þar sem ný 

framhaldsskólalög gera ráð fyrir að gerð námsbrautarlýsinga færist frá 

menntamálaráðuneyti til framhaldsskólanna“ (Menntamálaráðuneytið, 2008). Markmiðið 

með þessari tilfærslu er að gefa framhaldskólunum tækifæri til að nýta sérstöðu sína og 

þekkingu á þörfum nemenda sinna og draga úr miðstýringu á námsframboði og í 

námskrárgerð (sama heimild). Menntamálaráðuneytið ætlar að gefa út þrepaskiptan ramma 

með lokamarkmiðum þar sem námsmarkmið eru hæfnimiðuð en ekki inntaksmiðuð eins og í 

fyrri námskrám (Halla Kjartansdóttir, 2009). Nýju lögin þýða að kennarar og skólastjórnendur 

í hverjum skóla fyrir sig hafa meira að segja um hvaða leiðir þeir velja til þess að ná þessum 

lokamarkmiðum.   

Á tímum sem þessum, þegar samfélagið er í stöðugri þróun og skólakerfið í mikilli 

endurskoðun, er nauðsynlegt að kennsla og námsefni fylgi eftir og þróist í takt við 

umhverfið. Í þessari ritgerð er gerð tilraun til þess að búa til námsefni sem er í takt við 

tímann og færa rök fyrir því að verkefnin sem fylgja með í þriðja kafla séu nútímaleg, 

skemmtileg, hagnýt og líkleg til að vekja áhuga nemenda. Námsefnið er hugsað fyrir 

nemendur á lokaári í grunnskóla sem og nemendur í fyrstu áföngum framhaldsskóla. Með 
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því að miða efnið við bæði skólastigin er gerð tilraun til þess að brúa bilið milli stiganna að 

einhverju marki.  

Meginhugsunin í námsefninu byggist á tveimur hugmyndum. Annars vegar ganga verkefnin 

út á textagreiningu. Nemendur lesa raunverulega texta, eftir sjálfa sig eða aðra, og læra að 

treysta á viðbrögð sín við ólíkum textum. Nemendur bera saman texta, skoða umhverfið 

sem þeir birtast í og þeir huga að öllum þáttum textans, orðum, orðavali, setningagerð, 

textategund, stíl og málsniði. Hins vegar gera verkefnin ráð fyrir að nemendur ræði saman 

og noti samtöl til þess að leysa verkefnin.  

Hugmyndin að þessu verkefni kviknaði í M. Paed. námi mínu síðastliðinn vetur. Í Íslensku- og 

menningardeild sat ég námskeiðið Hugræn málfræði og bókmenntafræði sem vakti mikinn 

áhuga hjá mér til þess að horfa á tungumálið frá öðru sjónarhorni. Námskeiðið vakti kannski 

ekki síst áhuga hjá mér vegna mikils samhljóms við annað námskeið sem ég sat í Uppeldis- 

og menntunarfræðideild og hét Kennsla íslensku. Það námskeið kenndi Þórunn Blöndal og 

við lásum bókina hennar Lifandi mál sem fjallar um orðræðu- og samtalsgreiningu. Á 

námskeiðinu horfðum við á tungumálið frá öðru sjónarhorni en ég hafði áður kynnst í 

íslenskunámi mínu. Þetta „nýja“ sjónarhorn beinist að virkni tungumálsins í stað forms þess 

og  að því hvernig þessi virkni er háð samfélaginu sem við búum í. 

Þriðji kaflinn er kjarninn í þessari ritgerð. Þar má finna verkefni sem eru sett fram í þremur 

hlutum. Hver hluti fyrir sig byrjar á umfjöllun um helstu markmið ásamt textaskrá yfir alla 

textana sem eru notaðir í þeim hluta. Fyrsti hluti námsefnisins heitir Textinn og umhverfi 

hans. Þar má finna verkefni sem vekja nemendur til umhugsunar um texta og textategundir. 

Nemendur þurfa að velta fyrir sér hvað er texti, hvað einkennir texta og hvar birtast textar? 

Þá eru reifuð hugtök eins og sendandi, viðtakandi, málsnið, stíll og samloðun. Nemendur eru 

hvattir til þess að velta fyrir sér hvaða atriði í texta stuðla að því að hann loðir saman og 

myndar merkingarbæra heild. Annar hlutinn nefnist Textinn og sjálfsmyndin. Í þessum hluta 

er sjónum beint að hlutverki tungumálsins í myndun sjálfsmyndar hvers einstaklings. 

Nemendum er gerð grein fyrir mikilvægi þess að mynda sér sína eigin rödd hvað varðar 

málnotkun, bæði í talmáli og ritmáli og það er fjallað um samspil tungumálsins og 

samfélagsins. Þar er skoðað hvernig samfélagið endurspeglast í tungumálinu, fordómar þess 

og fyrirmyndir. Þriðji og seinasti verkefnahlutinn heitir Áhrifamáttur textans og hann fjallar 
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um texta sem hafa þann tilgang að hafa áhrif á viðtakendur sína og hvetja þá til að hafast að. 

Þriðji hlutinn tengist öðrum hluta að því leyti að athygli nemenda er vakin á því hvernig 

tungumálið er notað sem valdatæki og hvernig orðum, samhengi og birtingarmiðlum er 

ætlað að ná til ákveðinna markhópa innan samfélagsins.  

Kaflar tvö og fjögur í ritgerðinni mynda ramma utan um verkefnin í þriðja kafla. Í öðrum kafla 

er fræðileg umfjöllun. Þar er fjallað um helstu fræði og kenningar sem litið var til við gerð 

verkefnanna. Í kaflanum er fjallað um texta og hvaða skilning menn leggja í það orð. Þá er 

fjallað um aukið texta- og upplýsingaáreiti á nýrri öld og litið til kenninga félagslegrar 

hugsmíðahyggju og orðræðugreiningar sem og hugmynda um heildstæða 

móðurmálskennslu. Í fjórða kafla er haldið áfram með fræðilega umfjöllun ásamt því að efni 

ritgerðarinnar er dregið saman. Þar er athugað hvernig námsefnið fellur að námskrám 

Menntamálaráðuneytisins, bæði fyrir grunnskóla og framhaldsskóla, og skoðað hvers konar 

námsmat hentar verkefnum að þessu tagi. Í kaflanum er einnig litið á hugræn málvísindi sem 

eiga margt sameiginlegt með þeim kenningum og fræðum sem var fjallað um í öðrum kafla.  
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2. Fræðilegur grunnur 

2.1 Hugtakið texti 

Í ritgerðinni er orðið texti notað í nokkuð víðri merkingu og bæði yfir ritað mál og talað. Það 

eru ekki allir sem líta á texta á þennan hátt og það virðist vera sterk hefð fyrir því að líta 

einungis á ritað mál sem texta eins og t.d. er gert í  Íslenskri orðabók. Orðabókin skilgreinir 

orðið nokkuð þröngt. Þar kemur fram eftirfarandi skýring;  

texti -a, -ar KK 

1 

 samfellt ritað mál 

slæmur texti 

hún gat ekki lesið textann 

söngtexti 

textasamhengi 

 samið mál 

ræðutexti        

2      

 tilvitnun sem ræðumaður leggur út af  

 trú: guðspjall sem prestur leggur út af í ræðu sinni  

 fornt/úrelt: guðspjallabók, guðspjöll 

lesa e-m textann segja e-m til syndanna, veita e-m ofanígjöf 

 3 

 skýring við mynd eða teikningu 

 þýðing á tali kvikmyndar e.þ.h. sem birtist prentuð neðst á tjaldi eða skjá 

      (Mörður Árnason (ritstj.), 2007) 

 

Samkvæmt þessari skilgreiningu á texti ekki við um talað mál nema kannski í fornri og úreltri 

merkingu þess að styðjast við guðsorð og segja einhverjum til syndanna. Í þessari skýringu er 

einnig gerður greinarmunur á texta og mynd eða teikningu í stað þess að skilgreina mynd 

eða teikningu sem hluta af heild sem nefnist texti. Þá er einnig tekið fram að texti sé þýðing 

á tali kvikmyndar eða þess háttar og birtist hann prentaður neðst á tjaldi eða skjá.  Talið 

sjálft, sem fram fer í myndinni, er ekki skilgreint sem texti. Skýring íslenskrar orðabókar á 

orðinu virðist nokkuð forn og jafnvel ófullnægjandi.  

Það er erfitt að finna einfalda skýringu á texta sem stenst tímans tönn því að texti er 

birtingarmynd mannlegrar hugsunar, hvort sem hún er sett fram sem orð á blaði eða hljóð 

úr munni (Bakhtín, 2005). Texti er háður tíma og rúmi og hann verður til í samskiptum 

manna. Hann er boð frá sendanda til viðtakanda og hann er háður því að viðtakandinn finni 
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einhverja merkingu í honum og samþykki hann sem texta. Það sem einn viðtakandi skilur og 

meðtekur sem texta getur verið óskiljanlegt bull fyrir öðrum (Þórunn Blöndal, 2005). Textinn 

markast því af því samfélagi og þeim aðstæðum sem hann sprettur upp úr.  Bakgrunnur 

sendanda, tungumál, menntun og persónuleiki setur mark sitt á textann. Einnig er alltaf 

eitthvað markmið með textum eða tilgangur, hvort sem það er að fræða, tjá tilfinningar, 

stýra athöfnum annarra eða halda uppi tengslum við annað fólk. Texta er alltaf beint að 

einhverjum, það á einhver að taka við textanum, og bregðast við honum, vera viðtakandi. 

Eins og kom fram hér á undan þurfa viðtakendur að samþykkja textann sem merkingarbæra 

heild og því hefur umhverfi viðtakandans, bakgrunnur hans og samfélagsstaða, áhrif á það 

hvort hann skilur textann. Skilningur á texta er háður reynsluheimi bæði sendanda og 

viðtakanda. Fleiri atriði setja mark sitt á texta og eitt af þeim er miðillinn eða aðstæðurnar 

þar sem textinn birtist. Mismunandi málaðstæður kalla á mismunandi textategundir og 

málsnið textans sem hæfir aðstæðum. Í textanum speglast samfélag mannanna og samskipti 

þeirra, hann miðlar veruleika, hugsunum og reynslu mannfólksins. Þess vegna er texti 

uppspretta hugvísinda og án hans væri ekkert viðgangsefni fyrir þessi vísindi (Bakhtín, 2005). 

Í kennslubókinni Mál og samfélag frá árinu 1988 segir að texti sé „...boð, töluð eða rituð, 

sem sendandi vill koma á framfæri“ en þar er tekið sérstaklega fram að lesendur verði að 

hafa í huga að þótt þarna sé talað um texta sem bæði ritað mál og talað sé orðið texti í 

daglegu tali nær eingöngu notað um ritmál (Baldur Jónsson o.fl., 1988: 12). 

Ef til vill má finna ástæðu fyrir skýringu Íslenskrar orðbókar á orðinu texti og fyrirvarans sem 

höfundar Máls og samfélags setja, í mikilli ritmálshefð hér á landi, og í vestrænum 

samfélögum almennt. Ritmálið hefur í gegnum tíðina verið notað sem nokkurs konar 

mælistika á stöðu og stétt fólks.  Það er gert ráð fyrir að þeir sem ekki kunna að lesa og skrifa 

séu fátækir og af lágri stéttastöðu. Menntun er nátengd ritmálinu og fyrsta skrefið fyrir þá 

sem vilja brjótast  til mennta er að læra að ná góðum tökum á rituðu máli. Á Íslandi varð 

bókin jákvætt tákn menntunar og menningar upp úr miðri 20. öld og það þótti gáfumerki ef 

börn voru lestrarhelstar (Þuríður J. Jóhannsdóttir, 1999: 40). Auk þess eru helstu 

menningarverðmæti íslensku þjóðarinnar ritaður texti, handritin okkar. Þjóðin hefur verið 

alin upp í virðingu fyrir þessum handritum sem eiga engan sinn líka í veröldinni. Mörgum 

þykir það kannski ekki samboðið Gíslasögu eða Sjálfstæðu fólki að vera flokkuð í sama flokk 

og óformlegt spjall 21. aldarmanna og sms skilaboð. 
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Annarrar skýringar mætti leita í miklum tækniframförum síðustu áratugi sem hafa orðið til 

þess að nú er auðveldara fyrir málvísindamenn að skoða talmál. Það verður einfaldara og 

aðgengilegra með hverjum deginum að skrásetja talmál og samhliða því eykst  áhuginn á því 

að rannsaka þessa hlið tungumálsins. Tilkoma nýrra miðla eins og útvarps, sjónvarps og 

Netsins hefur aukið möguleika tungumálsins til þess að birtast í öllum sínum fjölbreytilegu 

myndum og skilin á milli ritmáls og talmáls hafa dofnað. Í næsta kafla verður fjallað nánar 

um nýjungar í boðmiðlun og áhrif þeirra. 

Textinn er uppspretta hugvísinda og mannlegrar hugsunar eins og áður kom fram. Þess 

vegna er einnig gott að nota textann sem upphafspunkt í kennslu tungumálsins. Ef kennslan 

byrjar á textanum þá hreyfist hún áfram. Ef hins vegar kennari byrjar kennsluna á orði, 

hugmynd eða því sem á að læra er aðeins hægt að fara afturábak (Wright, 2005). Með því að 

byrja kennslu á því að leyfa nemendum að lesa texta er líklegt að þeir verði fyrir svipuðum 

áhrifum og kennarinn varð fyrir þegar hann las textann fyrst og sjái sömu atriði og hann. 

Nemendur vantar kannski orð til þess að tala um þessi atriði en þá kemur kennarinn til 

sögunnar og kennir nemendum orðin sem vantar. „Við lærum þegar við höfum þörf fyrir 

það. Við lærum ekki bara á því að vera sagt að læra“ (Wright, 2005:20 (þýð.HK)). 1 

 

 

2.2 Nýjungar í boðmiðlun 

Nýir miðlar sem ég minntist á í kaflanum hér á undan hafa stuðlað að hröðum breytingum á 

samfélaginu undanfarin ár. Stór hluti fólks sest við tölvu a.m.k. einu sinni á dag og athugar 

hvaða skilaboð það hefur fengið þann daginn. Fólk kíkir á tölvupóstinn sinn, einn eða fleiri, 

það fer inn á síður eins og MySpace og Facebook og  það athugar hvað er nýtt á eftirlætis 

fréttasíðunum sínum. Fólk er í bandi, tölvubandi, símabandi og almennt í góðu sambandi við 

fólkið og samfélagið í kringum sig. Aðgangur að Neti, sjónvarpi og útvarpi er mjög greiður og 

upplýsingaflæðið gríðarlegt. Samfélagið sem við búum í er samfélag skilaboða og texta sem 

er hvort tveggja orðið órjúfanlegur hluti af menningu okkar. 

                                                           
1
 e. We learn when there´s a need to learn. We don´t learn just by being told. 
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Fréttir, auglýsingar og annar upplýsingatexti eru áhrifaafl í nútímasamfélagi. Þegar eitthvað 

markvert gerist í kringum okkur geta þeir sem eru fyrstir til þess að fjalla um það sem fréttir, 

valið sjónarhorn, orð og andrúmsloft í fréttinni sem getur haft mótandi áhrif á viðhorf 

samfélagsins gagnvart atburðunum. Auglýsingar nýta sér þá þekkingu sem samfélagið býr 

yfir á notkun tungumálsins og þær nota þessa þekkingu til þess að hafa áhrif á viðtakendur 

sína. Auglýsingatextar eru voldugt framlag til þess hvernig sjálfsmat viðtakenda þeirra 

byggist upp (Goodard, 1998). 

Ungt fólk í dag elst upp við allt annars konar lestur en ungt fólk gerði  fyrir fimmtíu árum. 

Unglingar á okkar dögum lesa mun myndrænni texta og þeir eru vanir alls kyns táknum, 

myndum og gröfum. Menning þeirra er allt önnur en áður var og litast af öllum þessum 

miðlum  sem þeir hafa aðgang að. Ólíkt því sem var fyrir nokkrum áratugum búa börn 

nútímans yfir sagnaheimi sem þau hafa öðlast í gegnum myndmiðla eins og t.d. sjónvarp og 

tölvuleiki.  Þess vegna er kominn tími til þess að víkka út textahugtakið og taka texta 

myndmiðlanna með í það (Þuríður J. Jóhannsdóttir,  1999). Margir móðurmálskennarar eru 

þeirrar skoðunar að það sé ekki hægt að líta fram hjá þessum miðlum og textunum sem þeir 

geyma. Það er kominn tími til þess að samþykkja tilvist þeirra sem hluta af faginu (Vala 

Stefánsdóttir, 2009). 

Það er mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir grunnþekkingu nemenda og byggja 

ofan á hana. Skilningur og túlkun á texta byggist á textatengslum við þá texta sem lesandinn 

hefur í farteskinu, því er mikilvægt að skapa tengsl á milli þessara ólíku miðla  sem bækur og 

myndmiðlar eru (Þuríður J. Jóhannsdóttir,  1999).  

En þó að nemendur í skólum landsins í dag séu vanir miklu texta- og upplýsingaáreiti úr 

mismunandi miðlum, þá er ekki þar með sagt að þeir lesi með gagnrýnum huga og til 

skilnings. Það eru margir sem  líta á ungt fólk sem hjálparlaus fórnarlömb auglýsinga- og 

upplýsingaiðnaðarins. Þeir líta svo á að fjölmiðlar geti ráðskast með unglinga vegna þess 

hversu viðkvæmir og áhrifagjarnir þeir eru. Í þessu samhengi er litið svo á að textinn hafi öll 

völd yfir unglingnum sem getur ekki barist á móti og þegar hann meðtekur fjölmiðlatexta 

prentist skilaboðin gagnrýnislaust í höfuð hans (Brindley, 1994). Af þessum ástæðum er 

nauðsynlegt að ræða um texta af öllu tagi við nemendur og skoða með gagnrýnu hugarfari 

hvaðan textarnir koma, hvar þeir birtast og hverjum þeir eru ætlaðir. 
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2.3 Talað til skilnings - um samtöl sem tæki til náms 

Eins og áður hefur komið fram er texti háður samskiptum manna. Texti er ekki texti nema 

það sé sendandi og viðtakandi sem samþykkir textann sem slíkan. Guðmundur Finnbogason 

skrifar árið 1903 að megnið af því sem við vitum fáum við frá öðrum eða með aðstoð þeirra; 

Móðurmálið er ein hin helsta menntalind hvers manns, af henni  drekka 

flestir dag hvern frá  vöggunni til grafar. Reynsla einstaklingsins nær 

skammt, og meginið af því sem vér vitum  fáum vér frá öðrum eða með 

aðstoð þeirra. Og málið, talað eða ritað, er helsti hugmiðill vor; það ber 

boð frá sál til sálar, frá kyni til kyns. Það er aðalskilyrðið til þess að vér 

getum lært af öðrum og miðlað þeim af þekkingu vorri, þegið og gefið 

(1994:68). 

Guðmundur trúir því að reynsla einstaklingsins nái skammt og að í raun lærum við ekki nema 

með aðstoð annarra. Hugmyndir Guðmundar um að þekking verði til þegar mennirnir deila 

reynslu sinni í töluðu eða rituðu máli eru mjög áþekkar hugmyndum tveggja rússneskra 

fræðimanna, þeirra Lev Vygotsky og Michail M. Bakhtín. 2  Þessir þrír fræðimenn eru 

sammála um að þekking verði til í samræðum manna og skilningur myndist þegar menn bera 

saman hugmyndir sínar um veruleikann. Skilningur er alltaf háður samræðum að einhverju 

marki segir Bakhtín (2005). Við útskýringar næst ekki fullur skilningur því að það myndast 

engin samræðutengsl á milli þess sem útskýrir og þess sem hlýðir á. Sá sem hlýðir á er 

óvirkur, þiggur bara og leggur ekkert af mörkum (sama heimild).  

Þegar þessi orð Bakhtíns eru sett í samhengi við kennsluhætti má  segja að nemendur fái 

ekki sama skilninginn á hlutunum ef kennari útskýrir allt fyrir þeim, þeir þurfa að fá að ræða 

sjálfir um hlutina til þess að öðlast skilning. Hugmyndir Vygotsky eru á sömu leið. Það gefur 

skýrari mynd af stöðu nemenda þegar það er skoðað hvað hann getur gert með aðstoð 

annarra heldur en ef aðeins er skoðað hvað nemandinn getur gert uppá eigin spýtur 

(Vygotsky, 1978). Börn læra tungumál með því að nota það og tungumál gegnir tvíþættu 

hlutverki  fyrir manninn. Annars vegar er það notað sem samskiptatæki, til þess að menn 

geti skipst á skoðunum og skapað þekkingu í sameiningu og hins vegar er það notað sem 

tæki til þess að koma reiðu á hugsanir (sama heimild). 

                                                           
2 Þórunn Blöndal hefur bent á skyldleika í hugsun þessara þriggja fræðimanna í fyrirlestri sem hún flutti  á 

ráðstefnu um Guðmund Finnbogason í Stórutjarnarskóla 22. ágúst 2003. Erindi hennar heitir „Og uppskeran 
verður eins og til er sáð“.  
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Vygotsky er yfirleitt nefndur þegar fjallað er um félagslega hugsmíðahyggju (e. social 

constructivism). 3  Félagsleg hugsmíðahyggja gengur út frá því að þekking verði til í félagslegu 

samhengi og sé menningarbundin. Þekking er háð aðstæðum og hún er afurð þess hvernig 

einstaklingurinn skapar merkingu úr reynslu sinni (Allyson MacDonald, 2003). Félagsleg 

hugsmíðahyggja byggir á þeirri námskenningu að nemendur komi sér saman um þekkingu í 

gegnum samvinnunám, þeir eiga að „...taka þátt í athugunum með kennara og jafningjum 

þar sem útkoman er ekki þekkt fyrirfram – kynna afrakstur námsins fyrir samnemendum. 

Íhuga merkingar sem komist hefur verið að í samráði  við aðra“ (sama heimild: 6).  

Kostir þess að skipuleggja kennslu með hugmyndir félagslegrar hugsmíðahyggju að 

leiðarljósi eru margir. Þegar nemendum gefst tækifæri til þess að ræða saman um 

viðfangsefnin sín á jafningjagrundvelli, skapast ný tækifæri bæði fyrir nemendur og kennara. 

Nemendum er skapað öruggt umhverfi til þess að taka áhættu og bera hugmyndir sínar 

undir hópinn og heyra af eigin munni hvernig þær hljóma. Nemendur æfast í að bregðast við 

gagnrýni og námið fer ekki fram í fylgsnum hugsunarinnar og þögn lestursins og ritunarinnar, 

eins og mörgum lakari nemendum hefur fundist (Brindley, 1994). Þetta skipulag á kennslu 

hentar einmitt nemendum með lestrarörðugleika mjög vel. Ný tækifæri skapast fyrir 

kennara á meðan nemendur vinna saman í hópum. Kennari getur gengið á milli og hlustað á 

nemendur. Með þessu móti fær hann aðra sýn á nemendur sína en hann fengi með 

skriflegum verkefnum.  

Samvinna af ýmsu tagi er ríkur þáttur í lífi flestra seinna á lífsleiðinni og  þjálfun í samvinnu 

með öðrum er góður undirbúningur fyrir lífið. Mörgum hefur þótt sem þessum atriðum í 

móðurmálskennslu hafi ekki verið sinnt nægjanlega og hugmyndir sem ganga út á að virkja 

nemendur í kennslunni eru flestar settar fram til höfuðs vinsælli kennsluaðferð, 

                                                           
3
Ég hef valið að nota orðið hugsmíðahyggja í stað hugsmíðihyggja en bæði orðin eru notuð í skrifum um 

stefnuna hér á landi. T.d. notar Svanhildur Kr. Sverrisdóttir hugsmíðihyggja í greininni Náttúruleg leið til náms. 
Um „Whole Language“ og heildstæða móðurmálskennslu sem birtist í 1. tölublaði Skímu árið 2005. Meyvant 
Þórólfsson notar einnig hugsmíðihyggja í grein sinni Tími, rúm og orsakasamband. Nám sem félagsleg hugsmíði 
sem birtist í Netlu árið 2003. Allyson Macdonald og Þuríður J. Jóhannsdóttir nota hins vegar orðið 
hugsmíðahyggja í greinum sem þær birta hvor fyrir sig á heimasíðum sínum. Grein Allyson nefnist 
Námskenningar og hana má finna á heimasíðu hennar, http://starfsfolk.khi.is/allyson/ og á heimasíðu 
Þuríðar,http://mennta.hi.is/vefir/ust/tjona/, má finna M. Ed. verkefni hennar, Veiðum menntun í netið, þar 
sem orðið kemur fyrir. 
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útlistunarkennslu. 4  Útlistunarkennsla og kannski einna helst fyrirlestrar eru umdeild 

kennsluaðferð vegna þess að nemendur eru óvirkir og  fyrirlestrar gera oft óraunsæjar 

kröfur um athygli þeirra. Í fyrirlestrum er „...yfirleitt einvörðungu miðlað þekkingu en önnur 

mikilvæg markmið vanrækt, t.d. skilningur, leikni og viðhorf“ (Ingvar Sigurgeirsson, 1999b: 

54). Margir nemendur hafa hlotið sinn skólalærdóm með þessu kennslufyrirkomulagi. 

Námsefnið hefur verið matreitt ofan í þá og þeir hafa lært nóg til þess að vinna 

skólaverkefnin og svara á prófum. En ef nemendur fá hins vegar ekkert að nota það sem þeir 

læra þá gleyma þeir því (Brindley, 1994).  

Alla kennslu á að miða út frá nemendum. Hlutverk kennarans er að skipuleggja góða kennslu 

og hlusta á nemendur (Wright,2005). Það á að skapa nemendum tækifæri til þess að nota 

það sem þeir læra og í tungumálakennslu er það mjög auðvelt. Nemendur nota tungumálið 

og ræða saman, þeir tjá hugmyndir sínar og segja skoðanir sínar á námsefninu. Þeir hlusta á 

aðra og kynnast fleiri sjónarhornum á námsefnið heldur en sínu eigin.  

 

 

2.4 Nýtt sjónarhorn - orðræðugreining og virkni í stað forms 

Orðræðugreining (e. discourse analysis) tilheyrir félagslegum málvísindum og kjarni þeirra er 

tvíþættur. Annars vegar skoða þessi vísindi einstaklinginn og hvernig málnotkun getur sagt 

til um bakgrunn hans, menntun, aldur, efnahag og uppruna. Hins vegar er tungumálið 

skoðað og hlutverk þess í samfélaginu því tungumálið er: „...ekki síður spegill sem fólk 

speglar sig í, fær staðfestingu á því hvert það er og hvaða hópi það tilheyrir...“ (Þórunn 

Blöndal, 2005: 19). Orðræðugreining kemur með nýtt sjónarhorn á tungumálið og skoðar 

virkni í stað forms. Hún snýst í grófum dráttum um að skoða atriði í tungumálinu sem gera 

það að verkum að texti fær heildaryfirbragð og samhengi í merkingu. Eins og með orðið texti 

er nauðsynlegt að skoða orðið orðræða aðeins nánar. Í Íslenskri orðbók er orðræða skýrð 

svona; 

 
                                                           
4
 Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna gerir Ingvar Sigurgeirsson tilraun til þess að flokka kennsluaðferðir. Fyrsta 

flokkinn nefnir hann útlistunarkennslu og þar er fyrirlestrarformið fyrirferðamest. „Útlistunarkennsla byggist á 
því að kennarar miðla þekkingu, útskýra eð útlista, reifa eða ræða ólíkar leiðir, sjónarhorn eða lausnir eða vekja 
til umhugsunar“ (1999b:52). 
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orð·ræða KVK 

1 

 tal, samræða, umræða 

2 

 mál- og bragfræði 
 samfellt talað mál með mörgum setningum 

(discursus) 
  (Mörður Árnason (ritstj.), 2007) 
 

Ef við skoðum skýringar Íslenskrar orðabókar á orðunum texti annars vegar og orðræða hins 

vegar mætti ætla að þessi orð væru andstæðrar merkingar og í daglegu tali nota menn þau 

oft sem slík. Orðið texti er þá notað um ritmál og orðræða um talmál. Það á þó ekki við í 

þessari ritgerð og innan orðræðugreiningar er orðræða notað yfir bæði ritmál og talmál 

alveg eins og texti getur átt við hvort tveggja (Carter o.fl., 2001 og Þórunn Blöndal, 2005).  

Orðræðugreining er meðal yngstu greina nútímamálvísinda og viðfangsefni hennar er texti 

af ýmsu tagi. Hún er í eðli sínu þverfagleg því hún er stunduð í tengslum við svo margar 

aðrar fræðigreinar, eins og t.d. málvísindi, heimspeki, félagsfræði, sálfræði og bókmenntir 

svo eitthvað sé nefnt (Þórunn Blöndal, 2005). Orðræðugreiningin býður þar af leiðandi upp á 

mun víðara sjónarhorn á tungumálið heldur en hefðbundin skólamálfræði gerir. Í 

orðræðugreiningu er litið á tungumálið sem lifandi fyrirbæri sem mótast af samfélaginu um 

leið og það mótar samfélagið að sama skapi (sama heimild). Viðfangsefni orðræðugreiningar 

er alltaf raunverulegt, þ.e. brot úr raunverulegu máli, töluðu eða rituðu, og samhengi 

tungumálsins á alltaf að vera hluti viðfangsefnisins. 

Orðræðugreining leggur áherslu á virkni tungumálsins en hún er ekki fyrirfram gefin. Virkni 

málsins fer eftir aðstæðum, sendanda og viðtakanda eins og var komið inná í kafla 2.1. Það 

er gagnlegt að skoða hvernig texti virkar á nemendur. Til þess að nemendur skilji texta þarf 

að fá þá til þess að átta sig á áhrifunum sem textinn hefur á þá, þ.e. þeir þurfa að átta sig á 

virkni textans. Kennarar eiga að efla trú nemenda á eigin viðbrögð við texta og það þýðir að 

öll svörun nemenda er viðurkennd og öll svör eru gagnleg (Wright, 2005). 

Orðræðugreining er góður grunnur fyrir þá sem vilja kenna í anda heildstæðrar 

móðurmálskennslu því undirstöðuþættir heildstæðrar kennslu falla vel að 

orðræðugreiningu. Líkt og með orðræðugreiningu setja hugmyndir heildstæðrar 

móðurmálskennslu virkni ofar formi þegar kemur að umfjöllun um tungumál (Goodman, 



 
16 

 

1986). Í heildstæðu kennslunni eru viðfangsefnin líka raunveruleg, það er fengist við stórar 

heildir, hugað að samhengi og tungumálið er skoðað sem samskiptatæki (Þórunn Blöndal, 

2005). 

 

 

2.5 Tungumálið sem heild - heildstæð móðurmálskennsla 

Það lærir enginn að verða íslenskukennari í dag án þess að kynnast hugtakinu heildstæð 

móðurmálskennsla. Margar kennslubækur í íslensku sem hafa komið út undanfarinn áratug 

eða tvo eru samdar í anda heildstæðrar móðurmálskennslu. Má þar nefna 

Mályrkjubækurnar I-III sem eru kennslubækur ætlaðar fyrir 8.-10. bekk grunnskóla og komu 

út á árunum 1994- 1998 og bækurnar Íslenska I og Íslenska II sem komu út árin 2006 og 

2007 og eru ætlaðar til kennslu í fyrstu áföngum framhaldsskólanna. 

Heildstæð móðurmálskennsla er hugmyndafræði ekki aðferð. Margir  góðir kennarar hafa 

ekki hugmynd um að þeir fylgi stefnu heildstæðrar móðurmálskennslu enda er ekki um 

eiginlega stefnu að ræða heldur viðhorf til tungumálsins, kennslu og nemenda (Goodman, 

1986). Tungumálið er ein heild og nemendur eiga að fá tækifæri til þess að takast á við það 

og beita því við ólíkar aðstæður og af ólíkum ástæðum. Þegar nemendur takast á við 

tungumálið verður kennarinn að sækja efniviðinn í raunverulegt mál, talað og ritað, úr 

reynsluheimi nemenda. Viðfangsefnið verður texti sem loðir saman og myndar 

merkingarbæra heild og nemendur skoða samhengið fyrst áður en þeir fara að skoða 

smáatriði textans, það er farið frá hinu stóra til hins smáa og kallast það á ensku top-down 

view (Þórunn Blöndal, 2005). Nemendur vinna með alla þætti málsins og sjá tilgang með 

vinnu sinni og það er mikilvægt að nemendur sjái að allir námsþættir móðurmálsins vinna 

saman og mynda eina heild (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005a og Þórunn Blöndal, 2005). 

Viðhorf heildstæðrar móðurmálskennslu til náms er félagslegt. Nemendur eiga að fá að tala 

um hluti sem þeir ekki  skilja og andrúmsloftið í kennslustundinni á að vera þannig að 

nemendum líði vel með að spyrja, hlusta á svör annarra,  bregðast við þeim og spyrja nýrra 

spurninga (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 1999). Nemendur eiga að efla málkunnáttu sína 

með því að nota málið, alveg eins og þeir læra móðurmálið heima hjá sér sem börn, með því 

að nota það. Tungumálið er notað sem tæki til samskipta í kennslustundum og kennari 
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bendir nemendum á hvernig þeir geta notað einingar málsins, stórar og smáar, og látið þær 

virka í sína þágu (Þórunn Blöndal, 2005). Nemendur læra í samvinnu við bekkjarfélaga sína 

og skapa merkingu með því að framkvæma því nemendur fara ekki í skóla til að láta troða í 

sig þekkingu heldur vilja þau skapa hana sjálf (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 1999).  

Mikil áhersla er lögð  á að efla sjálfsmynd nemenda í heildstæðri kennslu og efla tilfinningu 

þeirra fyrir eigin málnotkun. Það er talið mikilvægt að nemendur þjálfist í að skrifa texta af 

ýmsu tagi og að þeir fái tækifæri til að skrifa fyrir „alvöru“ lesendur en ekki bara kennarann. 

Eins og áður sagði eiga nemendur að sjá tilgang með vinnu sinni og því er lagt til að 

nemendur fái að birta textana sína t.d. í skólablöðum, á veggspjöldum eða á vefsíðum eða 

skrifi texta sem er lesinn upp fyrir aðra (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005b).  

Íslenskukennarar hafa skrifað nokkrar greinar um heildstæða móðurmálskennslu í tímaritið 

Skímu í tilraun til að útskýra hvað hugtakið felur í sér. Árið 2005 skrifaði Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir (2005a) tvær greinar í Skímu þar sem hún lagði til að hugtakinu heildstæð 

móðurmálskennsla yrði skipt út fyrir hugtakið náttúruleg leið til náms. Hún segir að 

móðurmálskennarar hafi eignað sér hugmyndafræðina með því að þýða „Whole language“ 

sem heildstæð móðurmálskennsla. „Whole language“  á við alla kennslu, ekki bara 

móðurmálskennslu, en  íslenska nafnið á hreyfingunni hefur fælt aðra kennara frá og orðið 

til þess að hreyfingin hefur ekki náð mikilli útbreiðslu hér á landi (sama heimild). Hugtökin 

einstaklingsmiðað nám og heildstæð móðurmálskennsla eiga margt sameiginlegt. Báðar 

kennsluhreyfingarnar sækja hugmyndir sínar að miklu leyti til félagslegrar hugsmíðahyggju 

og eru nemendamiðaðar fyrst og fremst. Einstaklingsmiðað nám miðar að því að kennari 

komi til móts við nemendur sína og hver nemandi fái að láta ljós sitt skína. Það þýðir ekki  að 

allir nemendur séu að vinna hver í sínu horni því það er einmitt lögð mikil áhersla á 

samvinnunám og samræður nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2004).  Hjá Reykjavíkurborg 

hefur verið unnið markvisst að því að innleiða einstaklingsmiðað nám í grunnskólum 

borgarinnar undanfarin ár (sama heimild). 

Heildstæðri móðurmálskennslu er oft teflt fram sem andsvari við hefðbundinni 

móðurmálskennslu. Hefðbundin kennsla er þekkt fyrir að búta tungumálið niður í litla 

afmarkaða þætti og kenna stafsetningu, málfræði og bókmenntir í sérstökum 

kennslustundum. Hægt er að færa rök fyrir því að of mikil sundurgreining í 
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móðurmálskennslu hafi slæm áhrif á ritun nemenda að því leyti að þá skortir yfirsýn og getu 

til þess að sjá eigin skrif í stærra samhengi (sjá Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007 og Þórunn 

Blöndal, 1995). Margar ritunarvillur hjá nemendum í framhaldsskólum má rekja til þess að 

nemendur hyggja ekki að samhengi innan setninga, þeir nota röng tilvísunarorð, sambeygja 

rangt og nota ranga fallstjórn. Þetta gæti verið afleiðing of mikillar sundurgreiningar í 

málfræðikennslu almennt (Þórunn Blöndal, 1995). Nemendur gera einnig villur sem má rekja 

til talmálsins. Nemendur gera sér ekki grein fyrir því að sumt sem er viðeigandi og vel 

nothæft í talmáli er óviðeigandi í ritmáli. Það er því mikilvægt að fjalla um talmál og 

talmálseinkenni í íslenskukennslu til þess að hjálpa nemendum að koma í veg fyrir villur af 

þessu tagi og samþætting ritunar- og málfræðikennslu gæti haft góð áhrif á skrif nemenda 

(sama heimild). 

Litlar framfarir verða á textagerð íslenskra nemenda frá því að þeir ljúka 8. bekk grunnskóla 

og þangað til þeir fara á annað ár í framhaldsskóla samkvæmt niðurstöðum úr fjölþjóðlegri 

rannsókn þar sem skoðuð var þróun textagerðar frá miðbernsku til fullorðinsára í sjö löndum 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).  Textagerð Íslendinga sker sig úr miðað við önnur lönd 

sem tóku þátt því í hinum löndunum voru einmitt mestu framfarirnar á þessu bili. 

Hrafnhildur Ragnarsdóttir (2007) sem var einn rannsakenda dregur þá ályktun að ástæða 

lítilla framfara íslenskra ungmenna megi  rekja til kennsluhátta. Kennsluhættir stjórnist af 

samræmdu prófunum og það sé reynt að hafa efnið sýnilegt og afmarkað á kostnað 

lesskilnings og þjálfunar í málflutningi í samfelldu máli því þeir þættir séu erfiðari í prófun. 

Hún segir jafnframt að: 

...færni í að skilja og tjá sig í samfelldri orðræðu krefst annars konar 

þjálfunar, sem nemendur hljóta að fara á mis við ef áherslan er fyrst og 

fremst á einangruð grunnatriði án samhengis við stærri heildir og 

áhugaverð umfjöllunarefni. Fróðlegt væri að rannsaka hverju kennsla sem 

legði sérstaka áherslu á þjálfun í þessari færni á unglingsárum mundi skila“ 

(sama heimild, 156). 
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3. Námsefnið 

3.1 Inngangur 

Námsefnið skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta eru verkefni sem tengjast textum og 

textaumhverfi. Þau verkefni eiga að vekja athygli nemenda á textategundum og málsniði svo 

eitthvað sé nefnt ásamt öllum þeim atriðum sem stuðla að samhengi í texta eins og 

samloðun, orðavali og formlegheitum. Annar hluti verkefnanna er helgaður samspili 

sjálfsmyndar og texta. Í þessum hluta eru verkefni þar sem nemendur eru hvattir til að huga 

að sínum eigin stíl hvað varðar málnotkun og hvernig persónuleiki fólks birtist í ræðu og riti. 

Öll komum við upp um persónuleika okkar að einhverju leyti með orðavali og framsetningu 

texta og rithöfundar nota þessa vitneskju í persónusköpun sinni. Í þriðja hluta fjalla 

verkefnin um mátt orðsins. Nemendum er bent á tengsl orðs og merkingar og samspil texta 

og umhverfis og hvernig þessi atriði eru látin fléttast saman til að ná fram ákveðnum 

áhrifum. Þriðji hlutinn fjallar einnig um mátt auglýsinga og annarra texta sem eiga að 

sannfæra lesendur eða fá þá til að skipta um skoðun og hvernig tungumálið er notað til þess 

að ná til ákveðinna hópa innan samfélagsins.   

Öll verkefnin í námsefninu snúast um texta af einhverju tagi. Í sumum tilfellum skrifa 

nemendur sjálfir texta sem þeir vinna svo með og greina en í öðrum tilfellum eru notaðir 

raunverulegir textar, samdir á íslensku. Textarnir hafa allir birst opinberlega, verið gefnir út í 

bók eða dagblaði eða birst á Netinu nema texti 31 sem ég samdi sjálf fyrir verkefnið. 

Nemendur eru sérstaklega hvattir til að grandskoða textana og huga að framsetningu, 

samhengi og orðavali. Oft og tíðum eru nemendur hvattir til að bera saman tvo eða fleiri 

texta og finna út hvað aðgreinir þá.  

Verkefnin eru hugsuð fyrir nemendur á lokaári í grunnskóla eða nemendur í fyrstu áföngum 

framhaldsskóla. Verkefnin eru góður grunnur fyrir lestur bókmennta af öllu tagi sem margir 

framhaldsáfangar í íslensku í framhaldsskólum byggjast á. Fæst verkefnanna krefjast 

einhverrar þekkingar í málfræði og sjaldnast eru til ákveðin rétt svör við verkefnunum. 

Verkefnin ganga út á að vekja áhuga á tungumálinu og margbreytileika þess og hvetja 

nemendur til þess að velja sér leið sem þeim hentar í meðferð málsins.  

Í flestum verkefnunum vinna nemendur saman að lausn þeirra, annað hvort í pörum eða 

hópum. Þeir ræða saman og komast að sameiginlegri niðurstöðu um textann sem er til 
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umfjöllunar hverju sinni. Nemendur bera viðbrögð sín saman við viðbrögð jafningja sinna og 

velta fyrir sér hvers vegna viðbrögð þeirra eru lík/ólík og reyna að finna út hvað það er í 

textanum sem kallar á þessi viðbrögð og þannig átta sig betur á áhrifamætti textans. 

Flest verkefnin eru skipulögð þannig að nemendur vinna sjálfstætt og saman í hópum. 

Kennarinn hefur þar af leiðandi góðan tíma til þess að ganga á milli nemenda og hlusta á 

vinnu þeirra.  Kennari getur gengið á milli hópa og punktað hjá sér. Hann getur lagt mat á 

vinnu nemenda í hópunum, hversu vel þeim tekst að koma hugmyndum sínum á framfæri, 

hvort þeir hlusti á aðra og hversu gott vald þeir hafa á efninu. Einnig getur kennari lagt mat á 

afrakstur vinnunnar, þ.e. dæmt niðurstöður hvers hóps fyrir sig. Kennari getur þá tekið upp 

þann hluta kennslustundarinnar þar sem nemendur gera grein fyrir niðurstöðum sínum eða 

þá beðið nemendur að skila inn skriflegum niðurstöðum. Með því að ganga á milli og fylgjast 

með nemendum vinna fær kennari gott tækifæri til þess að fylgjast með hverjum og einum 

nemanda og meta fleiri færniþætti en þá sem koma fram í skriflegum skilaverkefnum. Nánar 

verður fjallað um námsmat í kafla 4.2.  

Verkefnin eru öll eins upp byggð. Fyrst set ég fram markmið með verkefninu og næst koma 

leiðbeiningar fyrir kennara um hvernig megi leggja fyrir verkefnin. Þar næst kemur verkefnið 

tilbúð til þess að leggja fyrir nemendur og í lokin set ég fram hugmyndir að því hvernig megi 

tengja verkefnið við annað námsefni. Í sumum verkefnunum vísa ég í kennslubækur þar sem 

hægt er að finna fróðleik og útskýringar á þeim hugtökum sem fjallað er um. Ef verkefnið 

snýst um að lesa tilbúinn texta þá fylgir hann með  á undan eða eftir verkefninu. Allir 

textarnir eru í skyggðum ramma og í upphafi hvers verkefnahluta fylgir textaskrá þar sem er 

gerð grein fyrir textunum sem birtast í þeim hluta. Á eftir heimildaskrá, aftast í ritgerðinni, er 

svo textaskrá með öllum textunum í ritgerðinni og þar eru þeir skráðir eins og heimildir. 
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3.2 Textinn og umhverfi hans 

Markmiðið með fyrsta hluta verkefnanna er að byggja grunninn fyrir næstu tvo 

verkefnahluta. Verkefnin eiga að eiga að vekja nemendur til umhugsunar um texta og 

textategundir. Nemendur eru spurðir: hvað er texti og hvað gerir það að verkum að texti 

loðir saman og virkar sem heildstæð lesning? Samhliða verkefnunum þarf að kynna fyrir 

nemendum ýmis hugtök er tengjast texta. Nemendur verða að þekkja sendanda og 

viðtakanda og átta sig á að texti er alltaf boð á milli þessara aðila. Verkefnunum er ætlað 

það hlutverk að vekja nemendur til umhugsunar um hvað það er sem setur texta hömlur. 

Texti markast alltaf af því samhengi sem hann birtist í, þ.e. miðlinum, samfélaginu og 

menningunni. Nemendur búa yfir mikilli ómeðvitaðri þekkingu á textategundum og hvaða 

málsnið hentar hverri tegund og hverju tækifæri. Í verkefnunum eiga nemendur að tala um 

þessa þekkingu og ná valdi á orðaforða sem fylgir þessari umræðu, þeir eiga að kynnast 

orðum eins og t.d. málsnið, stíll, miðill og textategund. Verkefnin eiga einnig að sýna 

nemendum fram á að það er alltaf eitthvað sem heldur texta saman og verður til þess að 

hann verður heildstæð lesning. Það er mikilvægt að nemendur þekki hugtakið samloðun og 

hvað felst í því og að þeir átti sig á að samloðun er nátengd málsniði og textategundum. 

Samloðun í texta getur falist í orðavali eða málfræðilegum vísunum svo eitthvað sé nefnt og 

val á orðum fer eftir textategund og því málsniði sem er valið. 

Textar í 1. hluta: 

Texti 1: Brot úr smásögu Fríðu Á. Sigurðardóttur, Leitin. Brotið er að finna á blaðsíðu 22 í bókinni Sumarblús. 

Texti 2: Brot úr sögunni Engill, pípuhattur og jarðarber eftir Sjón. Brotið er að finna á blaðsíðu 9.  

Texti 3: Textarugl. Uppskrift úr Fiskréttir Hagkaupa bls. 50, sjónvarpsauglýsing úr Fréttablaðinu 8. ágúst 2009, 

bls. 38, bókarkáputexti aftan á sögunni Vetrarsól eftir Auði Jónsdóttir sem kom út í kilju árið 2009. 

Texti 4: Réttir textar úr textarugli. 

Texti 5: Formlegir textar? Nokkur textabrot. Fyrsta brotið er úr atvinnuauglýsingu sem birtist á vef 

Morgunblaðsins 6. september 2009, annað brotið er af heimasíðu Kea hótelanna, þriðja brotið er úr 

samræmdu prófi í náttúrufræði vorið 2008 og fjórða brotið er úr tilkynningu frá Sparisjóði Mýrarsýslu til 

kröfuhafa, birt á vef Morgunblaðsins 31 ágúst 2008. 

Texti 6: Myndir af forsethjónunum við hin ýmsu tækifæri.  

Texti 7: Textar frá forseta Íslands sem hægt er að nálgast á heimasíðu forsetans, www.forseti.is. Fyrsti textinn 

er úr yfirlýsingu forsetans vegna laga um ríkisábyrgð vegna Icesave málsins. Annar textinn er afmæliskveðja 

forsetans til leikhópsins Perlunnar frá árinu 2006 og þriðji textinn er ræða sem forsetinn flutti á ársfundi ÍSOR í 

mars 2009. 

http://www.forseti.is/
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1. verkefni : hvað er texti? 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvað er texti.   

 Að hefja umræðu um hvað allir textar eigi sameiginlegt og hvað það er sem aðgreinir 

textategundir. 

Að kenna:  

Kennari byrjar á því að skrifa nokkur íslensk orð í belg og biðu á töfluna, t.d. köttur- biðja- og- afi –

mjólk- eftirleiðis- aftur- enginn- þeir-, og svo spyr hann nemendur sína hvort þetta sé texti. Næst 

skrifar kennari nokkrar setningar á töfluna þar sem hver málsgrein er stök og ótengd næstu setningu. 

Kennari gæti t.d. skrifað: Steinn skoðaði hana – Unga konan leitaði í svuntuvasa og fann eitthvað – 

Framundan rísa klettarnir – Heitur vindur fór hljóðlaust með veggjum – Þeir hjóluðu af stað, og spurt 

nemendur hvort þeim finnist þetta vera texti. Loks spyr kennari nemendur sína; Hvað er texti og 

hvað getur talist vera texti? Kennari skrifar spurninguna  á töfluna og nemendur hugsa málið eða 

nota þankahríð til þess að koma með allt sem þeim dettur í hug. Kennari skrifar hugmyndir nemenda 

jafn óðum á töfluna og hjálpar til ef nemendur eiga í einhverjum erfiðleikum. Markmiðið er  að fá 

sem flestar tillögur frá nemendum. Taflan gæti litið svona út: 

 

Því fleiri tillögur því betra. Þegar kennari er orðinn sáttur við það sem er komið á töfluna skiptir hann 

nemendum í hópa, 4 nemendur saman. Allir hóparnir fá sama verkefnið en það er að taka orðin á 

texti er 
t.d. 

bók
ljóð

sms

frétt

minningargrein

boðskort

söngtextiblogg

smásaga

auglýsingar

facebook

innkaupalisti

dagbók



 
23 

 

töflunni og flokka þau. Nemendur ráða sjálfir hvernig þeir flokka orðin og hversu marga flokka þeir 

nota, þeir þurfa bara að geta rökstutt flokkunina sína. Í lokin gera allir hóparnir grein fyrir 

niðurstöðum sínum. Kennari stýrir umræðum um niðurstöðurnar, hvað var líkt hjá hópunum og hvað 

var ólíkt? Eftir hverju flokkuðu nemendur orðin? Hvað komu fram margir flokkar? Í verkefni 

nemenda hér fyrir neðan er sett fram verkaskipting í hópavinnu sem hægt er að nota í fleiri 

verkefnum en þessu.  

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman fjögur í hópi. Einn nemandi er tímavörður, einn nemandi er ritari, einn nemandi er 

flutningsmaður og einn nemandi er hópstjóri. Hér á eftir kemur útlisting á verksviði hvers nemanda. 

Tímavörður:  hans hlutverk er að sjá til þess að hópurinn einbeiti sér að því að leysa verkefnið sem 

liggur fyrir. Tímavörður sér einnig til þess að allir í hópnum komist að með sínar skoðanir.  

Ritari: skrifar niðurstöður hópsins á blað. 

Flutningsmaður: gerir grein fyrir niðurstöðum hópsins munnlega í lok tímans. 

Hópstjóri: tekur af skarið ef menn eru ósammála, leiðir hópinn í átt að niðurstöðu. 

Skrifið niður öll orðin á töflunni og flokkið skipulega. Þið ráðið sjálf í hversu marga flokka og hvernig 

þið flokkið en þið verðið að rökstyðja flokkunina vel. Í lokin gerir flutningsmaður hvers hóps grein 

fyrir niðurstöðum hópsins og þeim rökum sem hópurinn kom sér saman um. Athugið að þið verðið 

að finna heiti á flokkana.  

Að tengja: 

Þetta verkefni er tilvalið að leggja fyrir áður en kennari ræðir við nemendur um talmál og ritmál og 

mörkin þar á milli, hvar liggja þessi mörk? Eru til textategundir sem eru á þessum mörkum? Kennari 

getur rætt við nemendur um eðlilega málnotkun í ritmáli annars vegar og talmáli hins vegar. Hvenær 

má nota talmálseinkenni í ritmáli og hvaða áhrif hefur það á textann og lesendur? En hvenær eiga 

ritmálseinkenni heima í talmáli og hvaða áhrif hefur það á textann? 

 Lifandi mál: kafli 2. Í ræðu og riti: bls. 26-34 

 Mályrkja I: Talmál-ritmál bls. 83, Talað mál og ritað bls. 123 
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2. verkefni: form textategunda 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég úr bókinni Working with Texts bls. 33) 

Markmið: 

 Að nemendur átti sig á því að þeir búa yfir mikilli þekkingu á textategundum, hvað þær heita 

og hvaða birtingarform tilheyrir hvaða tegund.  

 Að nemendur átti sig á því að þeir lesa ekki bara í orð í texta heldur uppsetningu og 

samhengi. 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í hópum eða hver fyrir sig. Nemendur eiga að hugsa sér textategund, þeir 

mega hugsa sér hvað sem er t.d. innkaupalista, sms skilaboð, boðskort, atvinnuumsókn o.fl. Ef 

nemendur vinna einir er nóg að hver nemandi velji sér eina textategund en ef nemendur vinna 

saman í hópum er ágætt að hver hópur velji sér 3 textategundir. 

Nemendur eiga næst að teikna upp textategundina sem þeir völdu sér án þess að nota orð. Þeir eiga 

að nota línur til þess að tákna hvernig orðin liggja á blaðsíðunni líkt og gert er í dæminu hér á eftir. 

Þeir mega teikna ramma til að tákna myndir og annað og nota tákn þar sem við á. 

Þegar nemendur hafa lokið við að teikna upp textategundina þá skiptast þeir á við bekkjarfélaga sína 

og reyna að giska á hvaða textategund hinn var að teikna. 

Þegar allir hafa lokið við að giska á textategund þá stjórnar kennarinn umræðum. Hverjir giskuðu á 

rétt og hverjir á rangt. Eiga textarnir sem enginn fann út hvað voru eitthvað sameiginlegt hvað varðar 

eðli og tilgang?  

Verkefni nemenda: 

Hér fyrir neðan sjáið þið dæmi um innkaupalista þar sem búið er að skipta orðum út fyrir línur. Veljið 

ykkur 3 textategundir, þið megið velja hvað sem ykkur dettur í hug, t.d. uppskrift, sms skilaboð, frétt 

eða auglýsingu, og gerið eins og í dæminu. Þið eigið að skipta orðum út fyrir línur en þið megið 

teikna ramma til þess að tákna myndir og annað og þið megið nota önnur tákn ef þið þurfið. 
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Dæmi: (svona gæti innkaupalisti litið út) 

_______________ 

____________ 

_______________ 

____________ 

________________________ 

________ 

__________ 

Þegar þið hafið lokið við að teikna upp 3 textategundir skilið þið teikningunum til kennarans og fáið 

teikningar frá öðrum hópi í staðinn. Þið eigið að reyna að giska á hvaða textategundir hinn hópurinn 

var að teikna. Skráið hjá ykkur athugasemdir og verið tilbúin að rökstyðja ágiskanirnar ykkar. 

Að tengja: 

Þetta verkefni er upplagt að tengja við umfjöllum um uppsetningu, setningar, málsgreinar, greinaskil 

og fleira. Það má vekja nemendur til umhugsunar um hvaða hlutverki  eyður gegna í texta og einnig 

má tengja þetta verkefni við umfjöllun um greinarmerki. Næstu tvö verkefni hér á eftir tengjast 

þessu verkefni vel.  

 Handbók um ritun og frágang: Málsgrein bls. 49, Setning bls.  50, Skammstafanir, tölustafir 

og greinamerki bls. 60-66 

 Mályrkja I: Efnisgrein – greinaskil bls. 100 

 Mályrkja III: Setningarliðir, setningar, málsgreinar og efnisgreinar bls. 135 
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3. verkefni: áhrif leturgerða, uppsetninga og greinamerkja 

Texti 1: brot úr smásögunni Leitin eftir Fríðu Á. Sigurðardóttir 

Mamma átti ekkert með að fara! 

Skilja hana eftir! 

Hún kúrir sig niður. 

Hlustar eftir öðrum hljóðum í húsinu. 

Ætlar að vera góð. 

Fara að sofa. 

Hljóðin eru örðuvísi á kvöldin en á daginn.  

Samt ekki eins og á nóttunni. 

Þau hljóð eru verst. 

En þá leyfir mamma henni stundum að skríða upp í til sín. 

Og hún liggur upp við bakið á henni, fæturnir á þeim flæktir saman, og stundum kreista 

fæturnir á mömmu fæturna á henni og það gerir skrítna tilfinningu um hana alla. En það er 

líka gott. Og stundum liggur hún með bakið í fanginu á mömmu. Það er best. 

Af hverju fór hún? 

Skildi hana eftir? 

Hún á að vera hér! 

 

Markmið:  

 Að nemendur geri sér grein fyrir því að rithöfundar og aðrir textasmiðir geta nýtt sér 

leturgerðir og greinarmerkjasetningu til þess að koma ákveðnum áhrifum til skila. 

 Að nemendur geri sér grein fyrir því að textar eru meira en bara bókstafir og orð. Uppsetning 

textans, meðferð orða og samhengið sem þeim er valið skiptir allt máli til þess að ná fram 

tilætluðum áhrifum textans. 

Að kenna: 

 Nemendur vinna saman 2 - 4 og lesa textabrotið hér á undan úr smásögunni Leitin eftir Fríðu Á. 

Sigurðardóttir. Nemendur svara spurningunum í verkefninu og skrifa að lokum textann upp aftur eins 

og beðið er um. Síðan svara þeir seinustu spurningunni. Kennari getur beðið nemendur að skila 
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skriflegum niðurstöðum til  sín eða fylgst vel með vinnu nemenda á meðan henni stendur. Ekki er 

ráðlegt að biðja alla hópa að gera grein fyrir niðurstöðum sínum þar sem það gæti orðið frekar 

leiðigjarnt í þessu verkefni. 

Verkefni nemenda: 

Lesið brotið úr smásögunni Leitin eftir Fríðu Á. Sigurðardóttir og svarið eftirfarandi spurningum. 

 Af hverju eru sumar setningar skáletraðar? 

 Hvað haldið þið að skáletrunin standi fyrir /tákni? 

 Hvaða hlutverki gegna upphrópunarmerkin? 

 Hefur skáletrunin og greinarmerkin einhver áhrif á stíl/andrúmsloft textans og ef svo er 

hvaða áhrif? 

 Hefur uppsetning textans eitthvað með það að gera hvaða áhrif textinn hefur á ykkur? 

 Á hvað minnir þessi uppsetning ykkur? 

Skrifið textann upp aftur og breytið honum þannig að hann taki minna pláss. Notið samtengingar 

eins og t.d. og, en o.s.frv. og minnkið eða sleppið alveg notkun upphrópunarmerkja. Lesið textann 

ykkar yfir og berið saman við texta Fríðu.  

 Hvað breytist? 

Að tengja: 

Þetta verkefni er hægt að tengja við kennslu um greinarmerkin og kennslu í stafsetningu. Verkefnið 

er einnig tilvalið til þess að tengja við umfjöllun um uppsetningu texta og það tengist verkefni 4 mjög 

vel. Það er hægt að spyrja nemendur hvort textabrotið hafi einhver ljóðræn áhrif og tengja verkefnið 

á þann hátt við ljóðakennslu. 
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4. verkefni: meira um greinamerki 

Texti 2: brot úr sögunni Engill, pípuhattur og jarðarber eftir Sjón. 

Á götunni fyrir neðan standa bifreiðarnar kyrrar og hjólbarðarnir bráðna við malbikið en 

virðast snúast þegar mistrið stígur og liðast upp eftir þeim og tjörulyktina leggur yfir 

gangstéttirnar þar sem dúfurnar spígspora í kringum ísvagninn og gogga letilega eftir 

brauðmolum og fljúga ekki upp þótt börnin stappi niður fótunum í eirðarleysi þegar íssalinn 

nennir ekki að afgreiða þau heldur stendur inni í svalanum og dottar yfir lygnri 

súkkulaðisósunni og sæt anganin blandast lyktinni og berst út á fljótsbakkann þar sem 

jarðarberjatrén ilma og fólk liggur með hendur undir hnakka eða á maganum og les tímarit í 

skugganum af eigin höfði. 

 

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tilgang greinarmerkja í texta og áhrif þeirra á 

textann. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um setningar og málsgreinar og tilgang þeirra í texta.  

Að kenna:  

Þetta verkefni er gott að láta nemendur vinna hvern fyrir sig eða í pörum. Nemendur lesa textann og 

svara spurningunum. Það er sniðugt að láta nemendur vinna fyrri hluta verkefnisins fyrst, áður en 

þeir fá seinni hlutann í hendurnar. 
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Verkefni nemenda: 

Fyrri hluti: Lesið textabrotið úr sögunni Engill, pípuhattur og jarðarber eftir Sjón og svarið eftirfarandi 

spurningum: 

 Er eitthvað sem vekur athygli ykkar við textann? 

 Hvernig er andrúmsloftið í textanum? 

 Hvað eru margar málsgreinar í textanum?  

Seinni hluti: Skrifið nú textann upp á nýtt og setjið inn greinarmerki, punkta og kommur. Athugið að 

þið gætuð þurft að breyta textanum lítillega og bæta inn orðum. Markmiðið er að búa til fleiri 

málsgreinar  en eru fyrir í textanum. Lesið nú yfir textann sem þið skrifuðuð upp og berið saman við 

upprunalega textann.  

 Hvað breytist? 

 Hvernig er andrúmsloftið í seinni textanum? 

 Hverju breyta greinamerkin?/Hvaða áhrif hafa þau á textann? 

 Hvaða orðum þurftuð þið að bæta við og hvers vegna? 

 Hvaða hlutverki gegna þessi orð sem þið bættuð við ? 

Að tengja: 

Þetta verkefni  er upplagt að tengja við kennslu um aðalsetningar og aukasetningar og samband 

þeirra við greinarmerki. Verkefnið gæti einnig tengst kennslu í samloðun. 

  Tungutak. Setningafræði: Aðalsetningar og aukasetningar bls. 14 

 Lifandi mál: Samloðun og samfella bls. 62 
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5. verkefni: samhengi í texta 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég úr bókinni Working with Texts, bls. 168) 

Texti 3: textarugl 

 Þættirnir voru sýndir í fyrravetur og nutu þá mikilla vinsælda.  

 Skelflettið rækjurnar.  

 Hún á bágt með að einbeita sér að glæpasagnanámskeiðinu sem hún á að sjá um því 

minningarnar frá samveru þeirra Arndísar í Barcelona sækja á hana.  

 Saltið og piprið og bætið sýrða rjómanum saman við.  

 Með aðalhlutverk fara Magnús Jónsson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Víkingur Kristjánsson. 

 Saxið jöklasalatið og setjið í botn á glasi, setjið risarækjurnar þar ofaná og stráið svo 

söxuðum basilíkublöðum yfir. 

 Sunnu bregður í brún þegar hún sér tilkynninguna á netinu.  

 Afhýðið hvítlauk og rauðlauk og skerið rauðlaukinn í ræmur ásamt vorlauknum. 

 Pressið hvítlauk og steikið rækjur og hvítlauk í olíu á pönnu.  

 Þegar hún verður vör við að þrír framandi menn veita henni eftirför er engu líkara en að líf 

hennar sjálfrar sé að verða að glæpasögu... 

 Réttur er leikin spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi lagaflækja og glæpa.  

 Bætið chili-basilíkumauki og rauðlauk á pönnuna.  

 Auk þess eru jólaannir á forlaginu og lítill tími til að leita að týndri vinkonu.  

 Blandið vel saman.  

 Söguhetjurnar eru þrír lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög og réttur og er Logi 

Traustason þar fremstur meðal jafningja.  

 Ekki bætir úr skák að Axel sambýlismaður hennar er endalaust veðurtepptur á Ísafirði og 

Sunna er ein með tíu ára syni hans sem hún þekkir lítið.  

 Taki pönnuna af hitanum og bætið vorlauk og baunaspírum saman við.  

 Handrit er eftir Sigurjón Kjartansson, Kristin Þórðarson og Margréti Örnólfsdóttur. 
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Texti 4: réttir textar úr textarugli 

Réttur er leikin spennuþáttaröð sem gerist í rammíslenskum heimi lagaflækja og glæpa. 

Söguhetjurnar eru þrír lögmenn sem starfa á lögmannsstofunni Lög og réttur og er Logi Traustason 

þar fremstur meðal jafningja. Þættirnir voru sýndir í fyrravetur og nutu þá mikilla vinsælda. Handrit 

er eftir Sigurjón Kjartansson, Kristin Þórðarson og Margréti Örnólfsdóttur. Með aðalhlutverk fara 

Magnús Jónsson, Jóhanna Vigdís Arnardóttir og Víkingur Kristjánsson. 

Skelflettið rækjurnar. Afhýðið hvítlauk og rauðlauk og skerið rauðlaukinn í ræmur ásamt vorlauknum. 

Pressið hvítlauk og steikið rækjur og hvítlauk í olíu á pönnu. Bætið chili-basilíkumauki og rauðlauk á 

pönnuna. Saltið og piprið og bætið sýrða rjómanum saman við. Taki pönnuna af hitanum og bætið 

vorlauk og baunaspírum saman við. Blandið vel saman. Saxið jöklasalatið og setjið í botn á glasi, 

setjið risarækjurnar þar ofaná og stráið svo söxuðum basilíkublöðum yfir. 

Sunnu bregður í brún þegar hún sér tilkynninguna á netinu. Hún á bágt með að einbeita sér að 

glæpasagnanámskeiðinu sem hún á að sjá um því minningarnar frá samveru þeirra Arndísar í 

Barcelona sækja á hana. Auk þess eru jólaannir á forlaginu á forlaginu og lítill tími til að leita að 

týndri vinkonu. Ekki bætir úr skák að Axel sambýlismaður hennar er endalaust veðurtepptur á Ísafirði 

og Sunna er ein með tíu ára syni hans sem hún þekkir lítið. Þegar hún verður vör við að þrír framandi 

menn veita henni eftirför er engu líkara en að líf hennar sjálfrar sé að verða að glæpasögu... 

 

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvað það er sem heldur texta saman. 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman tveir og tveir eða hver fyrir sig. Nemendur fá textann textarugl  og þeir eiga 

að reyna að átta sig á textanum, reyna að finna eitthvert samhengi í honum. Kennari getur valið 

hvort hann gefur nemendum upp að þetta eru þrjár textategundir, uppskrift, bókarkáputexti og 

auglýsing fyrir sjónvarpsþátt, sem hafa verið bútaðar niður í setningar og  ruglað saman eða hvort 

það verður hluti af verkefninu að finna það út. Nemendur spreyta sig á textanum, reyna að flokka 

setningarnar eftir því hvaða tegund þær tilheyra og raða þeim svo saman þannig að 3 heildstæðir 

textar myndist. Þegar allir eru búnir að endurraða textunum eftir bestu getu leyfir kennari 

nemendum að sjá texta 4 þar sem réttir textar koma fram.  Kennari spyr nemendur hvaða texta var 

erfiðast að raða saman og hvers vegna? Og hvað hjálpaði? 
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Verkefni nemenda: 

Lesið yfir texta 3, textarugl. Þessi texti er blanda af nokkrum textategundum sem er búið að búta 

niður og rugla saman. Reynið að finna eitthvað samhengi í textanum. Flokkið setningarnar eftir því 

hverjar þið haldið að eigi saman og reynið svo að raða þeim í rétta röð þannig að þær myndi 

merkingarbæra heild.  

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er gott að nota til þess að hefja kennslu í samloðun, vekið athygli nemenda á því að 

við leitum alltaf að einhverjum rökum, einhverjum þræði eða munstrum til þess að leiða okkur í 

gegnum texta og til þess að skilja hann.  Það er hægt að vekja athygli nemenda á að val á 

samloðunartengjum fer eftir textategund. 

 Lifandi mál: Samloðun og samfella bls. 62, Textategundir, stíll og málsnið bls. 78 
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6. verkefni: ritun ákveðinna textategunda 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég úr bókinni Working with Texts, bls. 170) 

Markmið: 

 Að gera nemendum grein fyrir að þeir búa yfir mikilli þekkingu á því hvernig meðferð málsins 

er háttað eftir því í hvaða tilgangi á að nota það. 

Að kenna: 

Nemendum er skipt í hópa og hóparnir fá stuttan tíma, t.d. 20 mín. til  þess að skrifa textabút. Allir 

hóparnir fá sömu 3 orðin: t.d. hringur – ástæða – myrkur. Hver hópur fær svo sína textategund. 

Hóparnir nota orðin og textategundina sem grunn þegar þeir skrifa eigin texta. Textategundirnar sem 

hóparnir fá eru eftirfarandi: 

 Fasteignaauglýsing 

 Matseðill 

 Slúðurblaðagrein 

 Bútur úr ástarsögu 

 Bútur úr stærðfræðibók 

 Uppskrift 

Þegar allir hóparnir hafa skrifað sinn texta eru þeir lesnir upp og hengdir á töfluna. Kennari stýrir 

umræðum og ræðir við bekkinn um hvaða reglum hver hópur fylgdi þegar þeir skrifuðu textann. 

Tókst einhverjum hópi illa upp og hvers vegna?  

Verkefni nemenda: 

Hópurinn á að skrifa saman fasteignaauglýsingu. Í auglýsingunni eiga þessi orð að koma fram: hringur 

– ástæða – myrkur. Þið fáið 20 mínútur til þess að klára textann. Skrifið skýrt og skilmerkilega með 

frekar stóru letri.  Þegar allir hóparnir hafa lokið við skriftir verða textarnir hengdir upp í stofunni. 

Að tengja: 

Þetta verkefni er gott að tengja við umfjöllun um samloðun og þá samloðun í orðvali. Sumar 

textategundir myndu aldrei nota orð sem aðrar textategundir nota oft. Hvað gerist þegar þessar 

„reglur“ sem við þekkjum um textategundir eru brotnar? 

 Mályrkja I: Sértæk og víðtæk orð bls. 59, Hlutlaus og gildishlaðin orð bls.98 

 Lifandi mál: Samloðun og samfella bls. 62, Textategundir, stíll og málsnið bls. 78 
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7. verkefni: formlegir textar 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég í bókinni Working with Texts, bls. 176) 

Texti 5: formlegir textar? 

Vilt þú vaxa og dafna með okkur?  

Opin kerfi ehf er leiðandi fyrirtæki í upplýsingatækni á Íslandi. Mannauður fyrirtækisins er 

forsenda þess árangurs sem fyrirtækið hefur náð og tryggir viðskiptavinum Opinna kerfa 

bestu og æðislegustu þjónustu sem völ er á. Við leitum að framúrskarandi starfsfólki til að 

bætast í þann hóp sem Opin kerfi hafa á að skipa. 

 

Hótel Kea er eitt af þekktustu kennileitunum á  Akureyri, enda staðsett í hjarta bæjarins. 

Hótel Kea var byggt á lýðveldisárinu 1944 og hefur haldið kúli sínu í gegnum árin þrátt fyrir 

miklar endurbætur á því til að mæta kröfum samtímans. Hótelið býður upp á flott herbergi, 

veitingastað, bar, ráðstefnu og fundasali.  Verið velkomin á Hótel Kea. 

 

Blóðflokkar manna , A, B, AB og O, ákvarðast af margföldum genasamsætum. Karlmaður er í 

blóðflokki A og er arfblendinn. Kona er í blóðflokki B og er líka arfblendinn. Hvaða svar hér að neðan 

sýnir allar týpur blóðflokka sem börn þeirra geta verið í? 

 A og B 

 AB og O 

 A, B, AB og O 

 A, B og AB 

Árið 1952 bjó lífefnafræðingurinn Stanley Miller til lífræn efni úr ólífrænum efnum. Frumefnin sem 

voru í ólífrænu efnunum sem Stanley brúkaði eru grunnfrumuefnin í öllum lifandi verum. Hvaða 

frumefni voru þetta? 

 kolefni, helíum, járn og súrefni 

 súrefni, vatn, metan og kolefni 

 vatn, nitur, súrefni og kolefni 

 vetni, nitur, kolefni og súrefni 
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Ágæti kröfuhafi.  

Hinn 2. júlí sl. skipaði Fjármálaeftirlitið Sigurð R. Arnalds hrl., Jón Hauk Hauksson hdl. og Margréti 

Gunnlaugsdóttur hdl. í bráðabirgðastjórn SPM.  Sigurður var skipaður formaður bráðabirgðastjórnar.  

Bráðabirgðastjórn fer með sömu heimildir að lögum og samþykktum sparisjóðsins sem stjórn og 

fundur stofnfjáreigenda SPM hefði ella haft á hendi.... 

Vonast er til að þær upplýsingar liggi fyrir á allra næstu dögum. Bráðabirgðastjórn gerir ráð fyrir að 

boða til kröfuhafafundar um eða upp úr miðjum september n.k. þar sem vonast er til að fram komi 

afstaða kröfuhafa til tillögu að nauðasamningi. Afstaða kröfuhafa til tillögu að nauðasamningi mun 

skipta svo miklu máli um ákvörðun bráðabirgðastjórnar um framhaldið, hvort leitað verði formlegrar 

heimildar til nauðasamninga eða hvort stungið verði uppá að sjóðurinn verði tekinn til slita.   

Virðingarfyllst,  

f.h. bráðabirgðastjórnar SPM,   

Sigurður R. Arnalds hrl., formaður 

 

Markmið: 

 Að sýna nemendum hvernig samloðun í orðavali virkar. 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í hópum. Þeir fá textana hér fyrir ofan og lesa þá vel. Í hverjum texta hefur 

einu eða fleiri orðum verið breytt. Nemendur eiga að finna orðin og ræða sín á milli hvers vegna þau 

passa ekki inn í textann. Nemendur svara einnig spurningunum í verkefninu og raða textunum upp 

eftir formlegheitum. 
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Verkefni nemenda: 

Við notum misjafnlega formlegt mál eftir aðstæðum. Málnotkun okkar er óformleg á meðal vina og 

vandamanna en formleg þegar við sækjum um vinnu. Lesið textana hér að framan. Þetta eru 

mismunandi textategundir sem nota mismunandi málsnið. Í hverjum texta fyrir sig hefur einu eða 

fleiri orðum verið skipt út fyrir önnur orð sem hæfa ekki málsniðinu. Finnið orðin og skiptið úr fyrir 

annað orð sem er meira viðeigandi. Raðið því næst textunum upp í röð eftir því hver er formlegastur. 

Athugið atriði eins og orðaval, málfræði og uppsetningu. Ræðið eftirfarandi spurningar: 

 Hver er sendandi og viðtakandi í textunum? 

 Hver er tilgangur textanna? 

 Fer orðaval, uppsetning og annað eftir tilgangi, sendanda og viðtakendum?  

 

Að tengja: 

Þetta verkefni tengist umfjöllun um samloðun eins og verkefnin hér á undan.  Samloðun stuðlar að 

því að texti fái heildaryfirbragð. Orðaval er stór þáttur í samloðuninni og val á málsniði og 

textategund stýrir að miklu leyti orðavalinu. 
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8. verkefni: málsnið 

Texti 6: myndir af forsetahjónunum 
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Texti 7: frá forseta Íslands 

  Í lögum um heimild til handa fjármálaráðherra, fyrir hönd ríkissjóðs, til að ábyrgjast lán 

Tryggingarsjóðs innstæðueigenda og fjárfesta frá breska og hollenska ríkinu til að standa straum af 

greiðslum til innstæðueigenda hjá Landsbanka Íslands hf., sem Alþingi samþykkti þann 28. ágúst 

2009, eru margvíslegir fyrirvarar sem settir voru í hið upphaflega frumvarp.  

 Fyrirvararnir eru niðurstaða samvinnu fulltrúa fjögurra þingflokka í fjárlaganefnd Alþingis og 

byggðir á tillögum og hugmyndum fjölda sérfræðinga og áhugafólks á almennum vettvangi.  

  Samstaða hefur náðst á Alþingi og utan þess um að afgreiða lögin í krafti þessara fyrirvara 

og Alþingi samþykkti þá með afgerandi hætti. Eðlilega er þó enn andstaða við málið meðal 

almennings eins og undirskriftir um 10.000 Íslendinga, sem forseta hafa borist, eru meðal annars til 

vitnis um.   Fyrirvararnir sem Alþingi smíðaði og samþykkti taka mið af sanngjörnum rétti 

þjóðarinnar, hagsmunum Íslendinga á komandi árum og alþjóðlegri samábyrgð.   

 Forseti hefur því ákveðið að staðfesta lögin með sérstakri áritaðri tilvísun til fyrirvara 

Alþingis.   

 Um leið lætur forseti í ljósi þá ósk, að kraftar þings og þjóðar verði sameinaðir í því brýna 

verkefni að endurreisa íslenskt efnahagslíf, styrkja fjárhag heimilanna og stoðir atvinnuveganna. Að 

undanförnu hefur okkur birst á margvíslegan hátt að Íslendingar eiga fjölþætt sóknarfæri, að 

auðlindir landsins, hæfni og þekking þjóðarinnar geta orðið grundvöllur að traustu og réttlátu 

hagkerfi. Þau sóknarfæri þarf  nú að nýta.  

 

 

 

Leiksýning er lifandi ævintýri. Samtöl og söngur, túlkun og dans, tónlist og leiktjöld skapa nýjan heim 

og lífið verður litríkara. Okkur eru gefnar gleðistundir og við fögnum flytjendunum innilega.  

Sumar sýningar verða dýrmæt reynsla og færa okkur nýjan vitnisburð um hæfileikana sem í fólkinu 

búa.  

Leikhópurinn Perlan hefur sameinað þetta allt og í raun breytt lífsviðhorfum þúsunda Íslendinga og 

áhorfenda frá öðrum löndum sem hrifist hafa af framgöngu leikaranna.  

Perlan er raunar sjálf stórkostlegt ævintýri – og líka sannkallað kraftaverk – og við erum einstaklega 

þakklát fyrir þá fallegu festi sem Perlufélagar hafa þrætt á umliðnum aldarfjórðungi.   

Er ferillinn virkilega orðinn svona langur? Það virðist svo skammt síðan Perlan steig fyrst á svið og 

færði út kvíar hins mögulega. Síðan hafa áhrif hennar vaxið jafnt og þétt og leikhópurinn á nú 

traustan sess í menningarlífi Íslendinga og mótar einnig siðræn gildi okkar á nýrri öld. 

 Ég færi Perlufélögum innilegar hamingjuóskir og vona að þjóðin fái áfram að njóta hæfileika ykkar og 

leikgleði. 

 Sigríður Eyþórsdóttir á mikinn heiður skilinn fyrir sitt merka starf. Hún hefur verið sannkallaður 

brautryðjandi.  

Einlægar afmæliskveðjur. 
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Við höfum á undanförnum árum orðið vitni að nýjum áherslum í samskiptum þjóða. Togstreitan og 

fjandskapurinn sem settu svip á kalda stríðið hafa vikið fyrir aukinni samvinnu og breyttri heimssýn.  Í 

vaxandi mæli er nú áhersla lögð á sameiginleg örlög allra jarðarbúa. Spennan og ógnin sem leiddu til 

síaukins vígbúnaðar heyra sögunni til. Í staðinn er spurt: Hvernig getur hver þjóð lagt annarri lið?  

Ísland hefur á margan hátt verið vettvangur þessara breytinga. Herlið Bandaríkjanna sem hér dvaldi í 

hálfa öld er farið burt og sérfræðingar stjórnvalda úrskurðuðu fyrir skömmu að engin hernaðarógn 

blasi við eyþjóðinni hér í norðri. Upp úr síðustu aldamótum tók að fækka í hinum þjálfuðu 

herdeildum á Miðnesheiði. Á sama tíma fjölgaði heimsóknum sérfæðinga og áhrifafólks, 

þjóðhöfðingja og ráðamanna hvaðanæva úr veröldinni sem vildu kynna sér hvernig reynsla og 

þekking Íslendinga, einkum í orkumálum, gæti komið að gagni.  

Í áratugi hafa forystumenn í sveitarstjórnum og landsstjórninni  átt samvinnu við vísindamenn og 

verkfræðinga, jarðfræðinga og tæknifólk, öfluga sveit sem sótt hefur fjölþætta menntun og þjálfun til 

háskóla og rannsóknarstofnana hér heima og víða um veröld. Þetta fólk hefur byggt upp 

þekkingarbanka sem hvílir á traustum grunni, auðlegð sem hefur tryggt þjóðinni örugga ávöxtun í 

rösklega hálfa öld og getur áfram gert það í framtíðinni. 

 

 

Markmið: 

 Að nemendur átti sig á að við veljum mismunandi málsnið eftir því hvað við erum að skrifa 

og fyrir hvern. 

 Að nemendur geri sér grein fyrir að við búum yfir óvirkum orðaforða sem er oft og tíðum 

ritmálslegri en sá virki, sem við notum hversdagslega, og hentar því betur í ritunarverkefni í 

skólum. 

Að kenna: 

Nemendum er skipt niður í pör eða litla hópa. Hver hópur fær nokkrar myndir af sömu manneskjunni 

í mismunandi klæðnaði, t.d. myndir af forseta Íslands og forsetafrú eins og hér fyrir ofan. Nemendur 

fá smá tíma og þeir eiga að giska á af hvaða tilefni hver mynd var tekin. Þegar nemendur hafa giskað 

á þetta fá þeir nokkra mismunandi textabúta, allt texta sem forsetinn hefur sent frá sér. Nemendur 

eiga að skoða textana og giska á fyrir hvern þeir eru skrifaðir og af hvaða tilefni, þ.e. hverjir 

viðtakendurnir eru.  Nemendur eiga að velta fyrir sér hvaða atriði í textunum þeir nota til þess að 

hjálpa sér. Þegar allir hópar hafa lokið við þetta stjórnar kennari umræðum og ræðir við nemendur 

að menn skrifa mismunandi eftir tilefni alveg eins og menn klæða sig mismunandi eftir tilefni. 

Kennari ræðir einnig við nemendur um atriðin í textunum sem gáfu vísbendingar sem hjálpuðu 

nemendum að átta sig á þeim. 
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Verkefni nemenda: 

Fyrri hluti: Skoðið myndirnar vel og veltið fyrir ykkur við hvaða tilefni hver mynd var tekin, rökstyðjið 

svör ykkar. 

Seinni hluti: Lesið textana vel og svarið eftirfarandi spurningum, skoðið vel orðaval, lengd málsgreina 

og málfræði : 

 Af hvaða  tilefni haldið þið að hver texti fyrir sig hafi verið samin? 

 Reynið að átta ykkur á hverjir eru viðtakendur hvers texta fyrir sig. 

 Hvaða atriði í textunum notið þið til þess að ákvarða viðtakendur og tilgang? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni ætti að tengja við umfjöllun um málsnið, stíl, sendanda og viðtakanda og síðast en 

ekki síst ætti kennari að kenna nemendum hugtökin virkur og óvirkur orðaforði og ræða við 

nemendur að stundum er tilefni til þess að fara í „sparifötin“ og nota spari-orðin eða óvirka 

orðaforðann. 

 Mályrkja I: Sendandi og viðtakandi bls. 62, Virkur og óvirkur orðforði bls. 76 

 Orðagaldur: Tjáning og málsnið bls.13, Viðtakandi, umhverfi, efni bls. 62 
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3.3 Textinn og sjálfsmyndin 

Tungumálið er mjög mikilvægur hluti af okkur öllum og tungumálið bæði mótast af og mótar 

að einhverju leyti samfélagið sem við búum í. Þegar við lærum um tungumálið lærum við 

einnig heilmikið um samfélagið og um leið um okkur sjálf og samskipti okkar við annað fólk. 

Þekking á málinu og hlutverki þess í samfélaginu getur hjálpað nemendum að taka 

ákvarðanir um hvernig þeir nota tungumálið til þess að verða sáttari við sjálfa sig (Thomas 

og Wareing, 1999). 

Ein af grundvallarleiðunum til þess að móta sjálfsmynd okkar og skoðun annarra á því hver 

við erum,  er val okkar á því hvernig við notum tungumálið (sama heimild: 136 (þýð. HK)). 5 

Unglingsárin eru tími þar sem einstaklingar eru að kynnast sjálfum sér og unglingar eru 

uppteknir af sjálfum sér og fólki í kringum sig, sérstaklega jafnöldrum sínum. Kennarar eiga 

að nýta sér þessa forvitni til þess að kveikja áhuga nemenda á tengslum tals og persónuleika.  

Kennarar geta svo útvíkkað þennan áhuga og  t.d. bent á meðferð tungumálsins í 

bókmenntum og hvernig rithöfundar nota tungumálið til þess að skapa persónur. Í grein sem 

fjallar um að kenna hvernig tal kemur upp um persónuleika fólks segir Margaret Metzger 

(2007) að  stíll í bókmenntum skipti miklu máli við að skapa merkingu. Hún segir að þessi 

aðferð, að fá nemendur til þess að grandskoða hvernig rithöfundar nota viljandi tungumálið 

til þess að skapa dýpri persónur, hjálpi nemendum að átta sig á tengslum stíls og merkingar.  

Markmiðin með þessum hluta er að vekja nemendur til umhugsunar um tengsl tungumáls og 

sjálfsmyndar og hjálpa nemendum að finna sína eigin rödd í skrifum sínum. Þannig geta þeir 

betur sagt það sem þeir vilja og komið merkingu sinni á framfæri. 

Textar í 2. hluta: 

Texti 8: Bakþankar úr Fréttablaðinu, 28. ágúst 2009. 

Texti 9: Atvinnuauglýsing af vef Morgunblaðsins, sótt 1. sept. 2009. 

Texti 10: Samtal úr skáldsögunni Dís eftir Birnu Önnu Björnsdóttur, Oddnýju Sturludóttur og Silju Hauksdóttur. 

Texti 11: Samtal úr ÍSTAL gagnabankanum, sem má finna á blaðsíðu 129 í Lifandi mál eftir Þórunni Blöndal. 

Texti 12: Brot út sögu Einars Kárasonar, Þar sem döflaeyjan rís.  

Texti 13:Brot úr smásögu Ástu Sigurðardóttur, Dýrasögu.  

                                                           
5
  e. „One of the most fundamental ways we have of establishing our identity, and of shaping other people´s 

views of who we are, is through our use of language.“   
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Texti 14: Brot úr Harðskafa eftir. Arnald Indriðason.  

Texti 15: Brot úr Punktur punktur komma strik eftir Pétur Gunnarsson. 

Texti 16: Gagnrýni á söngleikinn Grease úr Fréttablaðinu 13 júní 2009. 

Texti 17: Brot úr Vögguvísu eftir Elías Mar. 

Texti 18:Brot úr Pilti og stúlku eftir.JónThoroddsen. 

Texti 19: Brot úr Mávahlátri eftir Kristíu Marja Baldursdóttir. 

Texti 20: Brot úr sögunni Morðið í sjónvarpinu eftir Stellu Blómkvist. 
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9. verkefni: ritunarverkefni – nafnið mitt 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um nafnið sitt og mikilvægi þess. 

 Að fá nemendur til þess að skrifa texta og huga að málsniði og textategund. 

Að kenna: 

Nemendur vinna hver fyrir sig og skrifa stuttan texta um nafnið sitt. Nemendum er frjálst að nota 

hvaða textategund sem þeir kjósa, þeir geta t.d. skrifað ljóð, fréttatexta eða bloggtexta. Nemendur 

verða að muna að nota málsnið sem hæfir þeirri textategund sem þeir velja og þeim áhrifum sem 

þeir vilja ná fram. Nemendur eiga að ljúka við verkefnið í tíma og lesa niðurstöðuna upp fyrir bekkinn 

í lok tímans.  

Verkefni nemenda: 

Skrifið u.þ.b. eina blaðsíðu af texta um nafnið ykkar. Veljið ykkur textategund, t.d. ljóð, blogg, frétt 

eða hefðbundna skólaritgerð. Í lok tímans lesa allir nemendur upp sinn texta þannig að hafið í huga 

að viðtakendur textans eru bekkjarfélagar ykkar. Hafið eftirfarandi spurningar til hliðsjónar þegar þið 

skrifið textann: 

 Er nafnið algengt 

 Af hverju var mér gefið þetta nafn – hver er sagan á bak við það? 

 Hvernig er saga nafnsins á Íslandi, en í heiminum? 

 Hverjir deila nafninu með mér? 

 Hefur nafnið haft einhver áhrif á líf mitt, hvernig ég sé sjálfa mig eða hvernig aðrir sjá 

mig? 

 Er nafnið stytt, hvaða gælunöfn fylgja mér? 

 Fylgja einhver uppnefni nafninu mínu? 

 Íslensk hjátrú segir að persónuleiki fólks ráðist af eftirfarandi: fjórðungi bregður til föður, 

fjórðungi til móður, fjórðungi til fósturs og fjórðungi til nafns. Ertu sammála þessu? 

Skrifið u.þ.b. eina blaðsíðu. Hér koma nokkrar heimildir sem þið getið nýtt ykkur: 

Á síðunni Snara.is er að finna bókina Nöfn Íslendinga sem geymir mikinn fróðleik um íslensk 

mannanöfn. http://snara.is/bls/nofnislendinga/Nofn_Islendinga.aspx 

Á heimasíðu Hagstofunnar má sjá hversu margir deila sama nafninu og hversu algengt nafnið hefur 

verið í gegnum tíðina.  http://www.hagstofa.is/Pages/38 

http://snara.is/bls/nofnislendinga/Nofn_Islendinga.aspx
http://www.hagstofa.is/Pages/38
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Á alfræðisíðunni Wikipedia má finna ýmsan fróðleik um nöfn. 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslenskt_mannanafn 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er hægt að tengja við kennslu í tjáningu. Einnig er hægt að koma með orðabækur og 

handbækur í tíma og leyfa nemendum að nota þær sem heimildir, þá er hægt að æfa nemendur í að 

skrá heimildir. 

 Mályrkja I: Íslensk mannanöfn bls. 142 

 Handbók um ritun og frágang: Heimildaskráning og tilvísanir bls. 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://is.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dslenskt_mannanafn
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10. verkefni: nafnahefðir 

Texti 8: Bakþankar um nöfnin okkar 

 

 

 

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um íslenska nafnahefð og hlutverk hennar í mótun 

sjálfsmyndar Íslendinga. 
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Að kenna:  

Nemendur vinna saman 3-4. Verkefni hópsins er að ræða saman um íslenska nafnahefð og svara 

spurningum hér fyrir  neðan. Nemendur fá textann, Bakþankar um nöfnin okkar, og lesa hann.  Í lok 

tímans kynnir hópurinn sínar niðurstöður og kennari og nemendur ræða sína á milli um niðurstöður 

hópanna og hvort allir hópar hafi komist að áþekkum niðurstöðum.  

 

Verkefni nemenda: 

Ræðið saman um eftirfarandi spurningar og skráið hjá ykkur helstu niðurstöður. Í lok tímans gerir 

hópurinn svo grein fyrir niðurstöðunum. Veljið einn úr hópnum til þess að vera flutningsmann. 

 Skoðið nöfnin í fjölskyldum allra í hópnum, helst 3-4 kynslóðir aftur í tímann. Er 

einhver þróun í  nafngiftum innan hverrar fjölskyldu? 

 Reynið að lýsa hefðbundinni íslenskri nafnahefð? 

 Haldið þið að það móti sjálfsmynd Íslendinga að einhverju leyti að við búum yfir 

mjög sérstakri nafnahefð, þ.e. að barn er sonur eða dóttir föður síns og er kennt við 

hann?  

 Lesið textann Bakþankar um nöfnin okkar. Eruð þið sammála Brynhildi? 

 Haldið þið að sjálfsmynd kvenna og karla mótist á einhvern hátt mismunandi vegna 

þessarar nafnahefðar? 

 

Að tengja: 

Það er hægt að gera meira úr þessu verkefni og láta hópana skila skriflegum niðurstöðum. Það er 

einnig hægt að nota heimildir og láta nemendur vinna litla rannsókn. Þetta verkefni hentar líka vel 

sem æfing í tjáningu. Þá er einnig hægt að biðja nemendur að skrifa lítinn texta, annað hvort hver 

nemandi fyrir sig eða hópurinn saman, líkt og bakþankatextann hér að framan. 
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11. verkefni: að sækja um vinnu 

Texti 9: atvinnuauglýsing 

 

 

 

Markmið: 

 Að láta nemendur spreyta sig í að skrifa starfsumsókn. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvernig fólk skrifar atvinnuumsókn og einnig hvernig 

fólk skoðar atvinnuumsóknir og velur úr þeim. 

Að kenna:  

Kennari skiptir nemendum niður í 3-5 manna hópa. Hver hópur fær það verkefni að sækja um starfið 

sem er auglýst í texta 9. Nemendur eiga að búa sér til persónu og útbúa starfsumsókn fyrir hana.  

Kennari getur bent nemendum á að nota einn í hópnum sem fyrirmynd að persónunni. Nemendur 
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geta notað bókina Handbók um ritun og frágang sem hjálpartæki en þar er fjallað um hvernig hægt 

er að skrifa starfsumsókn og einnig sýnt dæmi um slíkar umsóknir. Einnig geta nemendur notað 

Netið og leitað að CV á leitarsíðum. Verkefnið gengur út á það að hver hópur býr til starfsumsókn og 

sendir inn. Kennari tekur við umsóknunum og fjölfaldar þær.  Hóparnir breyta því næst um hlutverk 

og setja sig í spor atvinnurekandans og fá það verkefni að ráða í stöðuna. Nemendur vita ekki í 

upphafi að þeir munu sjálfir ráða í stöðuna í lokin.  Hver hópur fær nokkrar atvinnuumsóknir í 

hendurnar þ.e. umsókn frá öllum hópunum nema sjálfum sér. Hóparnir lesa og skoða umsóknirnar 

vel og velja að lokum eina sem þeim þykir best. Þegar allir hóparnir hafa ráðið í starfið stýrir kennari 

umræðum þar sem hóparnir greina frá niðurstöðum sínum og rökstyðja þær.  

 

Verkefni nemenda: 

Lesið vel atvinnuauglýsinguna. Vinnið saman og sækið um starfið. Þið verðið að útbúa starfsumsókn 

og ferilskrá. Þið búið sjálf til persónuna en það er gott að miða við einhverja fyrirmynd, notið einn úr 

hópnum eða einhvern sem þið þekkið. Allir hóparnir fá sama verkefnið og í lokin verður besta 

umsóknin valin. Þið getið séð dæmi um starfsumsóknir í bókinni Handbók um ritun og frágang bls. 19 

og á bls. 99-102. Athugið vel uppsetningu, málsnið og stíl á umsókninni. Þið verðið að láta mynd 

fylgja umsókninni og hana finnið þið á Netinu. Munið að lesa vel auglýsinguna. 

 

 

Að tengja:  

Þetta verkefni tengist ritun og það er hægt að benda nemendum á mikilvægi þess að geta tjáð sig 

með rituðu máli t.d. þegar sótt er um vinnu. Það er einnig hægt að ræða um hvernig persónuleiki 

fólks kemur fram í atvinnuumsóknum og hvort það sé kostur eða galli að vera mjög formlegur í svona 

umsóknum. Þá er einnig hægt að skoða margar atvinnuauglýsingar og velta fyrir sér hvort að 

uppsetning og form auglýsingarinnar kalli á ákveðin líkindi í uppsetningu og formi umsóknarinnar.  

 Handbók um ritun og frágang: Starfsumsóknir bls. 19, Dæmasíður bls. 98 
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12. verkefni: allir hafa skoðun á meðferð tungumálsins 

Markmið:  

 Að sýna nemendum fram á að alls staðar er fólk að tala um meðferð tungumálsins og flestir 

hafa skoðun á því máli. 

 Að sýna nemendum að áhugi á tungumálinu er ekki bundin við kennara eða málfræðinga 

heldur hafa flestir áhuga á því. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um eigið viðhorf til tungumálsins og hvernig það viðhorf 

mótaðist 

Að  kenna:  

Nemendur vinna saman í hópi 3-4 saman. Hver hópur fer á Netið og leitar að spjallþræði eða 

bloggsíðu eða öðru efni þar sem fólk lætur skoðanir sínar á málfari í ljós og svarar spurningunum hér 

fyrir neðan. Þetta verkefni er hugsað til þess að sýna nemendum að alls staðar er fólk að tala um 

málið og flestir hafa skoðun á því hvernig er farið með málið. Þetta verkefni á einnig að vekja 

nemendur til umhugsunar um eigin viðhorf til tungumálsins og hvaðan sú skoðun komi.  

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman og farið á Netið. Leitið að spjallþráðum þar sem fólk er að gera athugasemdir við 

málfar. T.d. getið þið skoðað vefi eins og barnaland.is og hugi.is og leitað eftir efnisorðum eins og 

stafsetning eða að skrifa rétt. Ræðið spurningarnar hér fyrir neðan. 

 Var auðvelt að finna efni til þess að vinna með? /Gerir fólk oft athugasemdir við málfar 

annarra? 

 Hvað er það sem fólk gerir athugasemdir við ? (málfræðina, stafsetningu, orðnotkun og 

orðaval eða annað) 

 Eiga athugasemdirnar sem þið funduð rétt á sér? Rökstyðjið. 

 Hvað haldið þið að móti skoðun ykkar á svarinu við spurningunni hér á undan? 

 

Að tengja: 

Það væri hægt að taka þetta verkefni lengra og hafa umræður innan bekkjarins um hver það er sem 

fær að ráða hvernig tungumálið er notað? Þarf að hafa einhverjar reglur? Af hverju (ekki)? Hvað 

myndi gerast ef það væru engar reglur í ritmálinu? 
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13. verkefni: kemur málfar upp um hvaðan við komum?  

Texti 10: brot úr skáldsögunni Dís 

Ég hrekk upp frá lestrinum við að Harpa kemur móð og másandi upp stigann og hlammar  

 sér í sófann.  

- Það mætti halda að þú hafir verið úti að skokka. 

- Ég var úti að skokka. Leit aðeins inn til Alexandertæknikennarans míns og hann kenndi 

mér mýmargar sniðugar æfingar til að nota í sumar. Ég verð endilega að sýna þér þær. 

- Æi, veistu Harpa, ég bara er ekki að tengja jafn vel við líffærið háls og þú. 

- En þú veist samt að undirstaða réttrar líkamsbeitingar er afslappaður háls. „Hálsinn 

frjáls!“  eins og við segjum í Tónó. 1 

- Verðuru ekki heima í kvöld? Stelpurnar ætla að koma og við ætlum að fá okkur í glas. 

- Jú, hvað, ert þú búin að vera að taka til í dag eða lesa endurminningar...Helga útvegs... 

- ...bónda úr Eyjafirði, jú, en aðallega var ég að hugsa um kynslóðadýpið. 

- Hvað er að gera þig þunglynda núna? 

- Nei Harpa, spáðu aðeins í hvað tímarnir eru breyttir, tökum til dæmis okkur og mæður 

okkar. Hvað heldurðu að mamma þín hafi verið búin að sofa hjá mörgum þegar hún gifti 

sig? 

- Engum. 

- Nákvæmlega, eins og mamma mín. En í dag er ekkert óalgengt að stelpur á aldrinum 

tuttugu til þrjátíu ára séu búnar að sofa hjá tíu til sextíu manns. Það er tíu til sextíuföld 

aukning! 

- Hvað ert þú búin að sofa hjá mörgum Dís mín? 

Ég hika stundarkorn og tel í huganum og Harpa hendir í mig púða og reynir að kitla mig 

niður á gólf. 

- Oj, þú veist það ekki einu sinni, lausláta kona! Að sama blóðið geti runnið um æðar okkar 

er óforsvaranlegt.  

Ég orga úr hlátri og reyni að ljúga a henni að þeir séu á milli 100 og 130, ég muni það ekki 

nákvæmlega en ég skuli gefa henni nákvæma tölu þegar ég komist í gott Excel-forrit. 

    1 Tónlistarskólinn í Reykjavík. Skipholti 33, 105 Reykjavík 
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Markmið: 

 Að sýna nemendum fram á að hlutverk  orðavals og stíls í persónusköpun. 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum og lesa textabrotið úr skáldsögunni Dís. Þeir svara 

spurningunum hér fyrir neðan. 

 

Verkefni nemenda: 

Skoðið textabrotið úr skáldsögunni Dís og svarið eftirfarandi spurningum.  

 Skoðið tal Dísar annars vegar og Hörpu hins vegar og ræðið um muninn á tali þeirra. 

 Hver er munurinn og hvernig kemur hann fram? (orðaval, setningagerð, formlegheit o.s.frv.) 

 Hvað segir tal persónanna okkur um persónuleika þeirra og bakgrunn? 

 Er þetta raunverulegt samtal? 

 Skoðið notkun greinarmerkja. Hvaða hlutverki gegna þau? 

 

Að tengja: 

Kennari getur byrjað umræðu um samtöl í skáldskap og hvaða hlutverki þau gegna. Hann getur bent 

á að samtöl í skáldskap gegna mikilvægu hlutverki í að skapa persónur. Samtöl geta komið upp um 

hvernig skáldsagnapersónan hugsar, hvernig henni líður og hverju hún trúir. Í samtölum koma einnig 

fram vísbendingar um persónuleika, gáfur, stétt og jafnvel menntun persónanna og formlegheit 

samtalanna geta gefið vísbendingar um hversu vel persónur þekkjast og/eða líkar hvor við aðra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
52 

 

14. verkefni: alvöru samtal og samtal í skáldskap 

Texti 11: alvöru samtal: Er hún ekki fín?  

A:  vá hvað er flott á þér hárið 

C: já er það ekki 

A: jú 

C: já 

A: hvað var að ske 

C: ha 

A: hvað var að ske 

C: það skeði bara ekkert annað en það að Sólveig komst í hausinn ((hlær)) 

A: Solla 

C: já ((hlær)) 

A: var hún að lita þig 

C: mhm 

A: nei 

C: jú 

B: er hún ekki fín 

A: jú rosalega flott 

B: mér finnst hún alveg rosalega fín 

A: mér finnst hún eigi einmitt alltaf að vera svona með (börn tala saman) soldið ljóst hárið 

B: hún nefnilega 

A: það léttir yfir henni 

B:  þá verður hún ekki eins svona frá í framan þú veist 

A:  já og gerðir með hverju gerðir þú þetta Solla 

B:  strípu 

A:  strípuefni 

B: strípulit 

A: nú 

B: já 

A: er bara hægt að kaupa hann bara í búð eða 

B:  já og fylgir hetta með og allt 
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A: er það 

B:  jájá og svo bjó ég til andlit á hana líka augabrúnir og svona 

A: já ég sé það ((hlátur)) Kata er orðin allt önnur manneskja ((hlátur)) 

C: (x) 

B: nei sérðu þetta er örugglega (alveg) flott af því að rótin er svo dökk 

A: já 

B: og þá hérna 

A: það er 

B: kemur þetta er nefnilega alveg 

A: það er (x) 

A: þetta er tískan í dag 

B: tískan í dag sko 

A: jájá 

 

 

Markmið: 

 Að leyfa nemendum að átta sig á muninum á alvöru samtali og samtali í skáldskap. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um mun á talmáli og ritmáli. 

 

Að kenna: 

Nemendum er skipt niður, tveir og tveir saman. Nemendur eiga að skrifa samtalið sem birtist hér að 

ofan, er hún ekki fín?, upp  á nýtt og ímynda sér að þeir þurfi að nota það í skáldsögu eða leikrit. 

Þegar nemendur hafa skrifað upp samtalið eins og þeir vilja nota það, þá bera þeir saman textana og 

svara spurningunum.  
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Verkefni nemenda: 

Vinnið saman tvö og tvö. Lesið samtalið Er hún ekki fín? vel. Ímyndið ykkur að þið séuð rithöfundar 

og þið ætlið að nota þetta samtal í skáldsögu eða leikrit. Skrifið samtalið upp eins og ykkur finnst 

henta fyrir skáldsögu/leikrit. Berið síðan saman endurskrifaða samtalið ykkar og raunverulega 

samtalið og svarið eftirfarandi spurningum: 

 Hvað er líkt og hvað er  ólíkt með samtölunum? 

 Var eitthvað sem kom ykkur á óvart við endurskrifin? 

 Hvað var það helst sem þið slepptuð þegar þið endurskrifuðuð samtalið og hverju bættuð 

þið við? 

 Hvers vegna haldið þið að þið hafið sleppt því?/Bætt við? 

Lesið aftur yfir samtalið úr skáldsögunni Dís og berið það saman við samtalið sem þið endurskrifuðuð 

og raunverulega samtalið. Ræðið eftirfarandi spurningar: 

 Af þessum þremur textum sem þið eruð með í höndunum, hver sker sig úr og hvers vegna? 

 Hvernig er andrúmsloftið í textunum? Er það líkt í öllum textunum? 

 Hvaða atriði í textunum stuðla að andrúmsloftinu sem þar er að finna? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni tengist umræðu um talmál og ritmál. Einnig er hægt að ræða um karla og kvennamál 

og hvort að karlar og konur hegði sér mismunandi í samtölum. 

 Mályrkja I: Karla- og kvennamál bls. 93 

 Lifandi mál: Kynbundin hegðun í samtölum bls. 137 
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15. verkefni: orð og kyn 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég í bókinni Language, Society and Power, bls. 74) 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tengsl orða og hugsunar. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tengsl tungumálsins og samfélagsins. 

Að kenna: 

Nemendum er skipt niður í litla hópa. Hver hópur býr til lista yfir orð sem hafa þann tilgang að vera 

móðgandi, særandi eða að særa blygðunarkennda fólks. Nemendur reyna að hafa listann sem 

lengstan. Þegar nemendum muna ekki eftir fleiri orðum þá vinna þeir með listann og flokka hann 

niður eftir inntaki. Nemendur geta t.d. flokkað orðin eftir því hvort þau eru fyndin, mjög móðgandi 

eða bara svolítið móðgandi. Eða hvort orðin tengist kynlífsiðnaði, líkamanum eða líkamsástandi 

o.s.frv.  Þegar öllu þessu er lokið skoða nemendur listana sína og ákveða út frá þeim hvort það sé 

mikil karlremba í íslensku tungumáli. Í enskri útgáfu af þessu verkefni er sagt að nemendur séu mun 

líklegri til að  finna fleiri orð til þess að móðga konur heldur en karla og að orð sem móðga konur séu 

oft ekki eins fyndin og hafi mjög oft eitthvað með kynfæri kvenna að gera (Thomas og Wareing, 

1999). Það er mjög líklegt að nemendur komist að svipaðri niðurstöðu með íslenskt mál.  

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman 3-4. Búið til lista yfir öll orð sem þið kunnið á íslensku sem hafa þann tilgang að móðga, 

særa eða særa blygðunarkennd fólks. Reynið að hafa listann sem lengstan. Þegar þið munið ekki eftir 

fleiri orðum þá flokkið þið orðin eftir inntaki. Þið getið t.d. flokkað orðin eftir því hvort þau eigi að 

móðga konur eða karla eða bæði kynin. Þið getið flokkað orðin eftir því hvort þau tengist kynlífi og 

kynlífsiðnaði, líkamanum eða líkamsástandi eða hugarástandi. Verið tilbúin að gera grein fyrir 

niðurstöðum ykkar í lok tímans og hafið eftirfarandi spurningar í huga: 

 Hvaða flokkur var lengstur hjá ykkur? 

 Komust þið að einhverri niðurstöðu hvað varðar mismunandi viðhorf í tungumálinu til karla 

og kvenna? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er hægt að tengja umræðu um samspil tungumáls og samfélags. Það er hægt að spyrja 

nemendur hvort tungumálið segi eitthvað til um samfélagið sem notar það? Stjórnar tungumálið 
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samfélaginu eða stjórnar samfélagið tungumálinu? Það er hægt að láta nemendur velta fyrir sér 

hvort barátta minnihlutahópa í samfélaginu fyrir breyttu viðhorfi í sinn garð hefjist á því að breyta 

orðunum  sem notuð eru til að lýsa hópnum. Þá er einnig hægt að spyrja hvort orð stjórni hugsunum 

fólks. 

 

Aðrar útfærslur: 

Láta nemendur skoða orðabækur og finna orð eins og t.d. piparsveinn og piparkerling og huga að 

merkingunni á bak við orðin. Einnig væri gaman að spyrja nemendur t.d. af hverju karlar nota 

orðasambandið að fara í ræktina en konur bæði að fara í leikfimi eða í ræktina. Hvað þýðir að fara í 

leikfimi og hvað þýðir að fara í ræktina? 
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16. verkefni: orð og aldur 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég í bókinni Language, Society and Power, bls. 108) 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um að fólk notar mismunandi orð til að lýsa mismunandi 

aldri. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tengsl tungumálsins og samfélagsins. 

Að kenna:  

Nemendum er skipt í hópa og hver hópur fær það verkefni að biðja 10 manns að skrifa hjá sér fyrstu 

4 orðin sem þeim dettur í hug þegar þeir heyra þrjú mismunandi orð yfir aldur fólks: 3 ára, 23 ára og 

83 ára. Best er að láta nemendur vinna þennan hluta heima. Kennari setur nemendum verkefnið fyrir 

og gefur hópunum nokkra daga til þess að framkvæma könnunina heima. Þegar allir hóparnir hafa 

fengið svör frá 10 manns, flokka þeir svörin og bera þau saman. Nemendur svara spurningunum hér 

fyrir neðan. Í lokin ræðir kennari við nemendur og spyr þá hvernig þeim hafi þótt verkefnið og hvort 

niðurstöðurnar hafi komið á óvart. Þá er upplagt að velta fyrir sér hvaða aldurhópur hafi fengið 

jákvæðustu orðin og hvaða aldurshópur sé í „bestu“ stöðunni í þjóðfélaginu í dag. 

 

Verkefni nemenda: 

Heimaverkefni: Hópurinn á að gera könnun á 10- 12 manns á mismunandi aldri. Hver nemandi spyr 

3-4.  Ræðið saman um hverja þið ætlið að spyrja og reynið að haga því þannig að hópurinn fái svör 

frá fólki á öllum aldri. Verkefnið sem þið eigið að leggja fyrir 3-4 manneskjur heima er eftirfarandi: 

Þið spyrjið hvern og einn 3 spurninga þ.e. sömu spurningarinnar en breytið alltaf um aldur. Hvaða 

fjögur orð dettur þér fyrst í hug þegar þú heyrir eftirfarandi orð: 3 ára, 23 ára og 83 ára? 

Verkefni í tíma: Hópurinn safnar saman öllum svörunum og flokkar eftir um hvaða aldur var verið að 

spyrja. Skráið hjá ykkur niðurstöðurnar og hugið að eftirfarandi spurningum:  

 Jákvæðum og neikvæðum eiginleikum sem orðin lýsa. 

 Líkamlegum einkennum sem lúta að hugarástandi eða tilfinningaástandi. 

 Samfélagsstöðu. 

 Aldrinum sjálfum. 

Verið tilbúin að ræða um niðurstöðurnar í lok tímans.  
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Að tengja: 

Þetta verkefni mætti gjarnan tengja við umfjöllun um nafnorð og  lýsingarorð, stöðu þeirra og 

hlutverk. Þá má einnig tengja verkefnið  umræðu um það val sem við stöndum frammi fyrir þegar við 

skrifum texta. Það mætti einnig velta fyrir sér hvort tungumálið stjórni hugsun okkar að einhverju 

leiti.  

 

Aðrar útfærslur: 

Biðjið nemendur um að spyrja fólk á mismunandi aldri hvað orðið partý þýðir í þeirra huga, t.d. hvort 

og hvernig tónlist, matur og skemmtum fylgi orðinu partý í þeirra huga. Ræðið svo við nemendur 

hvort sama orðið geti haft mismunandi merkingu eftir því hver segir það og hversu gamall sá aðili er. 
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17. verkefni : tungumálið og þjóðfélagsstaða 

Texti 12: brot úr sögunni Þar sem djöflaeyjan rís 

 

Þegar bóndinn kom út voru börnin ljómandi af hamingju með pokann á milli sín og útmökuð 

í berjasafa. Hann leit forviða á þau og spurði einhvers, en þau bentu himinlifandi á Grjóna. 

Bóndinn opnaði bílhurðina og horfði efins á bætt og skítuga larfana sem héngu utaná 

stráknum.  

- Varst  þú að gefa börnunum þetta? 

- Já okkur fannstiedekki gott. 

- Hvar fenguð þið öll þessi  ber? 

- Við keyftumðau inní búðinni. 

- Ég er svo aldeilis...bóndinn bað þá um að hinkra og snaraðist inní verslunina, 

skiftist á nokkrum orðum við afgreiðslukonuna, og kom svo aftur út, ráðvilltur á 

svip.  

- Ja, þetta var nú fallegt af þér vinur, hvar eigið þið heima? 

Þeir bentu á braggahverfið og bóndinn strauk sér vandræðalegur um vangann.  

- Selurðu Vísi? 

- Þeir eru allir búnir. 

- Já, ég meinti það nú ekki vinur, hann tvísté smástund á stéttinni, svifti svo 

yfirbreiðslunni ofan af vagninum, kippti upp stórum strigapoka með kartöflum og 

sagði við Grjóna: 

- Farðu og gefðu mömmu þinni þetta vinur. Hann setti nokkrar rófur í poka fyrir 

Badda svo hann fegni eitthvað líka.  

Svo ók hann af stað og krakkarnir voru ennþá að vinka strákunum útum afturgluggann þegar 

jeppinn hvarf. Þeir roguðust af stað heim með níðþungan sekkinn á milli sín. (89) 
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Texti 13: Brot úr Dýrasögu eftir Ástu Sigurðardótrit 

Konan hans, hún Sigga, hafði þó reynt að malda í móinn. Hún var reyndar svo hrædd við 

hann orðið að hún þorði ekki annað en gera sig blíða: 

-  Elsku góðe gerðu það ferir meg að vera ekki að segj´enni Dísu þessar agalega 

ljótu sögör. Hún er svo veðkvæm, eins og þú veist. 

Hann hnusaði með fyrirlitningu og hermdi eftir henni: 

- Elskö góðe! Ég veit ekki betur en þú sért sjálf að segja henni 

krossfestingarsöguna. Ekki er það betra. Segja krakka frá hrottalegustu 

pyndingaraðferðum á fólki þó að það eigi að heita kristileg jesúsaga. Það er 

svoldið annað að drepa auðvirðileg kvikindi. Og það sem ég segi er þó aldrei 

nema satt. Það á að segja krökkum satt og rétt frá. 

- En elskö Kidde! Hún Dísa misser alveg lystena! Og hana dreymir so agalega á 

nóttunne. Og so gubbar hún á kvölden.  

- Ætli það sé ekki fullt eins mikið þér að kenna! Krökkum er ekki hollt að vera fyllt 

með trúarvingli og jesúkjaftæði áður en þau fara að sofa. Passaðu bara sjálfa þig 

að gera ekki krakkann vitlausan með þvaðrinu úr þér! (125) 

 

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um samspil tungumáls og stéttastöðu fólks í samfélaginu. 

 

Að kenna:  

Nemendur vinna saman í litlum hópum og fá texta 12 og 13 til þess að lesa. Nemendur svara 

spurningunum í verkefninu og í lokinn ræðir kennari við nemendur.  
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Verkefni nemenda: 

Lesið textabrotin úr Þar sem djöflaeyjan rís og Vögguvísu. Ræðið saman og svarið eftirfarandi 

spurningum: 

 Hvað eiga þessi textabrot sameiginlegt? 

 Hvað eiga Sigga og Grjóni sameiginlegt? 

 Segir tungumálið eitthvað um persónurnar, bakgrunn, aldur, menntun, stétt? 

 Gæti Sigga verið ráðherra? Rökstyðjið svar ykkar. 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er hægt að tengja við kennslu í bókmenntum og hvernig rithöfundar nota tungumálið 

til þess að skapa persónur. 
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18. verkefni: unglingamál 

Texti 14: Samtal feðgina úr Harðskafa e. Arnald Indriðason 

Eva Lind veiddi sígarettupakka innan úr leðurkápunni og plokkaði upp sígarettu með 

nöglunum og kveikti í.  Hún blés reyknum langar leiðir inní stofuna. 

- Hún varð alveg óð, kerlingin. 

- Hvers vegna? 

- Ég sagði henni að þið ættuð að hittast. 

- Við mamma þín? sagði Erlendur undrandi. Til hvers? 

- Nákvæmlega það sem mamma sagði. Til hvers? Til að hittast. Tala saman. Hætta 

þessu rugli að tala aldrei saman. Af hverju getið þið ekki gert það? 

- Hvað sagði hún? 

- Hún sagði mér að gleyma því. Algjörlega. 

- Var það rifrildið? 

- Já. Hvað með þig? Hvað segir þú? 

- Ég? Ekkert. Ef hún vill það ekki, þá það. 

- Þá það? Getið þið ekki talað saman einu sinni? (49) 

 

Texti 15: Brot úr Punktur  punktur  komma  strik 

Deiríkvínöldin var nýbyrjuð og stóð skeptísk miðaldra kona við ísvélina eins og Guð almáttugur. Tveir 

strákar settust við borðið hjá þeim: 

Ga segiði stelpur? 

Voruði beðnir að spurja að því? 

Við erum frá barnaverndarnefndinni. 

Þeir hlógu ofsalega. 

Segið henni  að við tölum ekki við nött. 

Nött? 

Það eru svona skúlar eins og þið, sagði Sista. 

Heyrðu ertu með eitthvað í brjóstahaldaranum, sagði sá sætari og bjó sig undir að káfa í brjóstin á 

Sistu sem sló hann utanundir. 

Þetta eru svo miklir guðjónar að maður gæti gubbað, stundi Rósa þegar þeir voru farnir. (90) 
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Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvort að unglingar eigi sér sitt eigið mál. 

 

Að kenna: 

Skiptið nemendum í hópa og látið þá fá textabrotin úr Harðskafa og Punkti punkti komma strik. 

Nemendur lesa textana og svara spurningunum. 

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman og lesið textabrotið úr Harðskafa þar sem Eva Lind og faðir hennar, Erlendur, ræða 

saman og svarið spurningunum: 

 Er þetta eðlilegt samtal? Rökstyðjið. 

 Getið þið sagt eitthvað til um samband þeirra feðgina út frá þessu stutta samtalsbroti? 

Lesið nú textabrotið úr Punktur punktur komma strik og svarið eftirfarandi spurningum: 

 Er þetta eðlilegt samtal? Rökstyðjið. 

 Koma stelpurnar og strákarnir úr sama vinahópi? En sama skóla? Rökstyðjið. 

 Gæti þetta samtal átt sér stað árið 2009? Rökstyðjið. 

 Er eitthvað sameiginlegt með báðum samtölunum? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er gott að tengja við verkefnið hér á eftir um klíkumál. 
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19. verkefni: klíkumál 

Markmið:  

 Að fá nemendur til að hugsa um eigin málnotkun. 

 Að fá nemendur til að hugleiða hvort að hægt sé að nota málnotkun til þess að útiloka fólk. 

Að kenna:  

Nemendum er skipt í hópa og hver hópur býr til lista með 5 orðum eða orðasamböndum sem 

nemendur þekkja af eigin raun úr sínum vinahópum, t.d. þetta er þétt (þétt= mjög flott). Þegar 

hópurinn hefur útbúið listann er heimaverkefnið að gera litla könnun á meðal fjölskyldu og vina. 

Nemendur spyrja 3-5 manns hvort þeir þekki orðin og hvað þau þýða í þeirra huga. Þegar nemendur 

eru komnir með svör við könnuninni í hendurnar fara þeir aftur í hópana sína og svara nokkrum 

spurningum tengdum könnuninni.  

 

Verkefni nemenda: 

Undirbúningur heimaverkefnis: Vinnið saman og  búið til lista með a.m.k. 5 orðum eða 

orðasamböndum sem þið þekkið og notið innan ykkar vinahópa. Þetta eiga að vera orð sem eru í 

tísku innan vinahópsins en þið mynduð ekki nota þegar þið talið við  ömmu ykkar og afa.  

Heimaverkefni: Hver og einn í hópnum tekur listann með sér heim og spyr 3-5 aðila hvort þeir 

kannist við orðin og hvort þeir viti hvað þau þýða. Skrifið niðurstöðurnar hjá ykkur. 

Hópverkefni: Safnið saman niðurstöðunum úr litlu könnuninni sem þið gerðuð heima og berið saman 

niðurstöður allra úr hópnum. Ræðið saman og svarið eftirfarandi spurningum:  

 Hvernig orð eru þetta? 

 Hvaðan koma þau? 

 Vissu allir hvað þau þýddu? Hverjir vissu það og hverjir ekki, flokkið eftir t.d. kyni eða aldri. 

 Hvað gerist þegar einhver sem tilheyrir ekki hópnum notar þau? 

 Af hverju gerist það? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni má tengja umfjöllun um hvernig hópar innan samfélagsins nota tungumálið til þess að 

ákveða hverjir tilheyri hópnum og hverjir ekki. Það má beina sjónum að ákveðnum starfstengdri 

málnotkun eða skoða hvort málnotkun fari eftir áhugamálum 
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20. verkefni: stéttamál 

Texti 16 – gagnrýni á söngleikinn Grease  
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Markmið: 

 Að fá nemendur til að huga að sambandi sendanda og viðtakanda. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvort hægt sé að nota tungumál sem allir skilja en 

skrifa bara fyrir ákveðinn hóp af fólki. 

 

Að kenna:  

Nemendur vinna saman tveir og tveir eða í litlum hópum. Hóparnir fá textann, gagnrýni á 

söngleikinn Grease og lesa hann yfir. Hóparnir svara  spurningunum.  

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman tvö til þrjú. Ræðið og svarið eftirfarandi spurningum eftir lestur á texta 16 þar sem 

söngleikurinn Grease er gagnrýndur: 

 Fyrir hvaða lesendur haldið þið að þessi texti sé skrifaður? Rökstyðjið. 

 Er gert ráð fyrir að viðtakendur búi yfir einhverri sérstakri þekkingu? 

 Eru einhver orð sem þið skiljið ekki eða finnst skrítin? Ef svo er, flettið þeim upp í orðabók. 

 Höfundur notar orð eins og t.d. kópíur, kúltúr, debútera, slísí, pepp og feik. Hvers vegna 

haldið þið að höfundur velji að nota þessi orð? 

 Finnst ykkur orðin hæfa málsniðinu, miðlinum og/eða umfjöllunarefninu? 

 Er eitthvað sem ykkur finnst að betur mætti fara í textanum?  

 

Að tengja:  

Þetta verkefni er tilvalið nota til þess að rifja upp hugtök eins og sendandi, viðtakandi, málsnið og 

textaumhverfi. Þá er einnig upplagt að ræða við nemendur um stéttamál.  

 Mályrkja II: Málumhverfi, bls. 60, Tengsl máls og umhverfis, bls. 61, Málsnið, bls. 99 og 

Markhópar, bls. 104  
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21. verkefni: tíska í tungumáli og stéttamál 

Texti 17: brot úr Vögguvísu 

 

Þessi sterklegi hávaxni karlmaður, andlitsdökkur og stóreygur, með djúpt skarð niður í ennið, hann 

leit í þúsundasta skipti alvarlegum augum, mildum, ekki vitund sposkum, framan í drenginn og sagði 

lágt, í föðurlegum tón: Nei, Bambínó. Við gerum þetta ekki aftur. 

 Aldrei? spurði pilturinn og brosti. Í spurningunni hans var ögrun, og einnig gleði þess sem 

finnur til dirfsku. 

 Hver hefur gefið þér þessa ídeu?1 spyr Baddi Pá. 

 Enginn. Mér datt þetta í hug sjálfum.  

 Þú ert efnilegur, Bambínó, svarar foringinn og réttir honum bunka af fimmtíuköllum. 

 Hvað á ég mikið eftir? spyr pilturinn. 

 Nógu mikið, svarar vinur hans þreytulega og ýtir skókassa undir legubekkinn. But don´t talk 

too much. 

Þetta var alveg eins og í bíómynd, og mikið var nú Baddi Pá sniðugur gæ. 

 Hvað hefurðu hugsað þér að jolla2 í kvöld? spyr hann. 

 Ekkert, svarar pilturinn. 

 En hvað? 

 Bara ekkert. Það getur verið að ég fari á ball. Ég veit það ekki 

 En í geim? spyr foringinn. 

 Ég geri ekki ráð fyrir því. 

 Gott. Þá komum við í bíó. 

 Ætlar þú ekki að gera neitt sérstakt? spyr Bambínó.  

 Ég hef aldrei neitt að gera. Og þó hef ég í rauninni nóg að gera við að passa ykkur. Þið megið 

ekki koma á ykkur neinum grun. Þið eruð edjót og smábörn, Einar alveg eins og þú, en ég er að vona, 

að ykkur takist að vera skikkanlegir. 

1 ídea (e. idea): hugmynd 2 jolla: skemmta sér  (74) 
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Texti 18: úr Piltur og stúlka 

 

Gud, Stine! Þú kannt ekki þenkja þér, þú getur ekki þenkt þér, hvað ég lengdist eftir, hvað mig 

langaði eftir að snakka með þig, tala við þig; þú mátt þó, þú verður þó að heyra þá historíu, þenk 

bara! Möller er forlofaður. 

Það kann þó aldrei vera mögulegt? Sagði aðkomukona og tók leið þvílíkt viðbragð, að hverjum, sem 

við hefði verið, mundi helzt hafa dottið í hug, að hún hefði verið stungin undir síðuna með hnífi. 

Jú, það skal þó vera aldeilis víst: ég heyrði það fortalt sem ganski bestemt hos Larsens í gaar, í gær.  

Og með hverri? 

O! það er fortreffiligt! Með henni  Sigríður Bjarnadattir. 

Nei, virkilega! Nú kann ég ekki annað en stúðsa! Með barnapíunni hjá henni maddama Á.? Ég kann 

þó aldrei foristilla mér, að það geti hangið rétt saman! 

Ég forsikra þig! Það skal þó vera ganske afgjört, aldeilis afgjört. 

Men Gud! Hann má jú vera hreint tossaður! Nú get ég fyrst begripið, hvers vegna hann hefur verið 

að renna þangað í húsið upp á hvern einasta dag; en hvað segir þú? Trúir þú ekki , að hann er 

tossaður að forlova sig með soddan einni taus; hún er jú ekki annað en hrein og simpil barnapía? 

Það er ogso nokkuð af því bezta, sem ég hef heyrt, og teink bara, í gaar, í gær lét hann hendi ride paa 

hann Graane, Grána sín, op í réttene, upp í réttirnar.  

So má það þó endilega vera satt, því annars pleiir hann ekki að lána hann Grána sinn til nokkurs; - en 

hvað þenkirðu, að sú gamla maddame B. Vil segja til þetta, trúir þú ekki, að hún skal blíva hreint 

tossuð? 

Dú kannt trúa, Stíne, þú getur trúað það vill móra henni, ha! Ha! 

Við megum þá endilega til hennar til að fortelja henni þá historíu. 

Jú, en veiztu hvað? Sýnist þú ekki, að við gjörum bezt í að ganga til jómfrú Kílsens í forveginn, for 

hana skulum við þá endileg fá með til den gamle, þeirrar gömlu, því hún kann þá slaðra, svo það er 

fortreffilegt, ha!  ha! 

Jú, hana megum við endilega hafa með, ó, það er guðdómlegt! (Piltur og stúlka bls. 95) 

 

Markmið:  

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tískustrauma í málnotkun og tengsl þeirra við það 

sem er að gerast í samfélaginu. 
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Að kenna: 

Nemendum er skipt í litla hópa og hóparnir fá textabrotin úr Pilti og stúlku annars vegar og 

Vögguvísu hins vegar.  Nemendur lesa textana, bera þá saman og svara spurningunum hér fyrir 

neðan.  

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman lesið textabrotin númer 17 og 18. Ræðið saman  og svarið eftirfarandi spurningum: 

 Er einhver stéttamunur á konunum sem tala saman og Sigríði eða herra Möller sem þær tala 

um? 

 Hvernig er tískan í málnotkuninni á þessum tíma? 

 Á hvaða tíma haldið þið að textinn sé skrifaður? Rökstyðjið með dæmum. 

 Finnst ykkur þetta vera eðlilegt samtal? Rökstyðjið 

Berið textann saman við texta 18, úr Vögguvísu eftir Elías Mar. 

 Hvað er líkt og hvað er ólíkt með textunum? 

 Á hvaða tíma haldið þið að Vögguvísa sé skrifuð? Rökstyðjið með dæmum 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni má nota sem kveikju að umræðum um tísku í málnotkun í gegnum tíðina. Það má 

spyrja nemendur hvort að málnotkun Íslendinga fari batnandi eða versnandi.  
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22. verkefni: hvaðan ertu? 

Texti 19: úr Mávahlátri 

Þín tanta var að köba inn í Reykjavík, sagði Metta með þjósti, eins og það væri Öggu að 

kenna. (135) 

Hver kom kattana inn? Sagði Metta hvasst og horfði á Öggu sem bað hana blessaða um að 

horfa ekki á sig, því hún væri sjálf skítlogandi hrædd við Lúsa og ætti nú ekki annað eftir en 

að hleypa því villidýri inní hús þar sem hún sjálf væri stödd. (139) 

Ég kann ekki hafa dem í kökkenet, stamaði Metta, skelfingin uppmáluð. (140) 

 

Texti 20: brot úr skáldsögunni Morðið í sjónvarpinu 

Þegar ég vaknaði í morgun var hún enn glaðlegri en venjulega. Sönglaði fjörlegan en 

framandi lagstúf um leið og hún tók til á eldhúsborðinu. 

 „Af hverju er svona gaman?“ spurði ég. 

 „Bara allt í lagi“, svaraði hún feimnislega. 

 „Í lagi hvernig?“ 

 „Engin hætta lengur.“ 

 „Hætta á hverju?“ 

 „Þú veist, „ sagði hún og klappaði sér um leið á magann.  

 Aha!  (181) 

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um samspil málnotkunar og þjóðfélagsstöðu. 

 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum og lesa textana úr Mávahlátri og úr Morðinu í 

sjónvarpinu. Nemendur ræða saman og svara spurningunum. 
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Verkefni nemenda: 

Lesið textana hér fyrir ofan og svarið spurningunum.  

 Hvaðan er Metta og hvernig finnið þið það út? 

 Hvaða áhrif hefur málnotkun Mettu á textann?  

 Er eitthvað sem „hún“ segir í seinna textabrotinu sem er málfræðilega vitlaust? 

 Hvað er það sem „hún“ gerir vitlaust og kemur upp um að hún hefur ekki íslensku að 

móðurmáli? 

 Er eitthvað annað sem „hún“ gerir sem vekur athygli ykkar? 

 Eiga Metta og „hún“ eittvað sameiginlegt? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er hægt að tengja við umræðu um íslensku sem annað mál og fjölmenningu á Íslandi. 

Þá er einnig hægt að skoða hvernig útlendingar birtast í íslenskum bókmenntum og það væri gaman 

að láta nemendur gera einhvers konar könnun á því. 
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3.4 Áhrifamáttur textans 

Markmiðin með þessum verkefnahluta eru að vekja nemendur til umhugsunar um hvernig 

form, uppsetning og framsetning texta hjálpa til við að ná fram áhrifum hans. Það er einnig 

markmið að vekja nemendur til umhugsunar um hver sé sendandinn á bak við texta og 

fjölmiðla af öllu tagi og hvaða áhrif þessi sendandi hefur á textann. Þá er markmiðið einnig 

að fá nemendur til þess að íhuga stöðu sína sem viðtakendur texta og hvaða val þeir hafa og 

af hverju þeir bregðast svona en ekki hinsegin við texta. Þó svo að nemendur séu vel 

kunnugir í heimi fjölmiðla er ekki þar með sagt að þeir hafi góða þekkingu á áhrifamætti 

þeirra. Það er nauðsynlegt fyrir kennara að fá nemendur til þess að horfa og lesa með 

gagnrýnum augum. Að lesa er menning. Fjölmiðlar búa til staðalímyndir og t.d. er til 

staðalímynd af unglingum sem fjölmiðlar hafa áhrif á og mátt til þess að breyta. Rithöfundar 

og aðrir nýta sér einmitt þessar staðalímyndir í skáldskap sínum.  

Nemendur þurfa að læra hvernig texti og viðtakandi skapa merkingu. Það þarf að gera 

nemendum ljóst að prentað mál ber með sér ákveðin gildi og þessi gildi hafa tengsl við 

umheiminn. Virkur og gagnrýninn lestur felur í sér hæfni til þess að kanna þessi tengsl. 

Nemendur eiga einnig að læra að þekkja og meta gildin sem þeir sjálfir bera með sér í 

lesturinn, gildi eins og tungumálið þeirra, menningu og lífsgildi (Brindley, 1994). 

Textar í 3. hluta: 

Texti 21: Ljósmyndir af Hafnarborg í Hafnarfirði í einkaeigu (HK.). 

Texti 22: Nokkur textabrot: Séð og heyrt, nr. 33 2009: bls. 12, Fréttablaðið, 12. september 2009: bls. 14, Viktor 

Arnar Ingólfsson. Afturelding: bls. 7, Handbók um ritun og frágang: bls. 108. 

Texti 23: Fyrirsagnir á www.eyjan.is, föstudaginn 21. ágúst 2009. 

Texti 24: Slúðurfyrirsagnir Séð og heyrt, tbl. 33 2009. 

Texti 25: Nöfn fyrirtækja, fenginn úr gulu síðunum í Símaskránni. 

Texti 26: Auglýsing frá Garðlist, borin í hús í  maí 2009. 

Texti 27: Frétt um auglýsingu Garðlistar og texti af heimasíðu Garðlistar, www.gardlist.is, sótt 5. júní 2009. 

Texti 28: Úr Grænum kosti Hagkaupa (bls. 26, 70, 164, 187). 

Texti 29: Uppskrift af bls. 67 í Veislubók Hagkaups. 

Texti 30: Upplýsingar um tímarit sem Birtingur gefur út. Texti fenginn af heimasíðu félagsins, www.birtingur.is. 

http://www.eyjan.is/
http://www.gardlist.is/
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Texti 31: Viðskiptavinir bókabúðarinnar. Texti saminn af HK fyrir verkefnið. 

Texti 32: Frétt af mbl.is frá 25. maí 2009. 

Texti 33: Frétt af vísi.is frá 26. maí. 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
74 

 

23. verkefni: hvað er auglýsing? 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég í bókinni  The Language of Advertising, bls. 6) 

Markmið: 

 Að sýna nemendum fram á að það er ekki alltaf auðvelt að átta sig á tilgangi texta. 

Að kenna: 

Nemendum er skipt í tveggja til fjögurra manna hópa. Hver hópur fær listann hérna á eftir og svarar 

því hvort um auglýsingu sé að ræða. Þegar allir hópar hafa lokið við verkefnið stjórnar kennari 

umræðum og spyr út í niðurstöður. Það þarf ekki að fá niðurstöður úr öllum hópum og gott er að 

spyrja hvort einhver hópur vilji bæta við þegar ein niðurstaða er komin.  

 

Verkefni nemenda: 

Vinnið saman og skoðið listann hér á eftir. Ræðið hvort þetta séu auglýsingar og verið tilbúin að 

rökstyðja val ykkar og gera grein fyrir niðurstöðum í lok tímans. Er þetta auglýsing?: 

 kynningarbæklingur fyrir Háskólann í Reykjavík 

 stefnuskrá Frjálslyndaflokksins 

 kvikmyndastikla 

 umferðaskilti sem gefur til kynna hámarkshraða 

 merki framleiðanda sem er saumað utan á fatnað t.d. 66  norður 

 búðarnafn á burðarpokum 

 bolur með slagorði t.d. ég tala ekki íslensku 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni er upplagt til þess að nota sem inngang að umræðu um upplýsinga- og 

auglýsingaiðnaðinn. Það er hægt að rifja upp sendanda og viðtakanda og benda nemendum á að það 

er ekki alltaf auðvelt að sjá hver er sendandi texta. 
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24. verkefni: er þetta auglýsing? 

Texti 21: veggjakrot? 
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Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tilgang texta. 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um hvaða brögðum er beitt til þess að vekja athygli. 

Að kenna:  

Skiptið nemendum í hópa og sýnið þeim fyrri myndina í texta 21. Látið nemendur vinna verkefnið 

sem fylgir. Þegar nemendur hafa lokið við fyrri hluta verkefnisins fá þeir seinni myndina í hendurnar 

og vinna seinni hluta verkefnisins. Athugið að láta nemendur ekki fá báðar myndirnar í einu. Leyfið 

nemendum að nota Netið til þess að reyna að finna hvaða bygging þetta er. Myndirnar eru teknar af 

Hafnarborg í Hafnarfirði, listasafni Hafnfirðinga, 1. september 2009. Veggjakrotið er hluti af 

listasýningu í safninu. 

 

Verkefni nemenda: 

Fyrri hluti: Skoðið textann á myndinni og svarið eftirfarandi spurningum. 

 Hvernig texti er þetta? 

 Hvað einkennir þessa textategund? 

 Hver haldið þið að hafi skrifað þennan texta? Rökstyðjið svar ykkar. 

 Í hvaða tilgangi haldið þið að textinn sé skrifaður? 

 Er eitthvað sem vekur athygli ykkar við textann? 

Seinni hluti: Skoðið nú seinni myndina og reynið að finna út hvar þetta er? Þið megið nota Netið til 

þess að hjálpa ykkur. 

 Hvar birtist þessi texti? 

 Hvaða hús er þetta, hvaða starfsemi hýsir það? 

 Breytir ný vitneskja um ytra samhengi textans skoðun ykkar á einhverjum af spurningunum í 

fyrri hluta? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni mætti tengja við umfjöllun  um miðla og viðtakendur. Það má spyrja nemendur hvort 

að orðavalið í textanum hæfi miðlinum. Það er tilvalið að ræða við nemendur um niðurstöður 

spurninganna hér að ofan í lok tímans. 
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25. verkefni: hver er tilgangur frétta? 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég úr bókinni The Language of Newspapers, bls. 5) 

Texti 22: Er þetta frétt?  

Sveitasetur Sigurðar Einarssonar á Veiðilæk blasir við frá þjóðvegi eitt þegar ekið er um 

Borgarfjörð í nánd við Bifröst. Stórbrotin höll sem fellur vel að klettabelti hamranna sem 

Borgarfjörður er kenndur við. 

 

Eftir að hópi hryðjuverkamanna hafði tekist að gera stórfelldar árásir á nokkrar helstu 

byggingar Bandaríkjanna hinn 11. september 2001 sögðu ráðamenn Bandaríkjanna hvað 

eftir annað að heimurinn yrði aldrei samur.  

 

Í löngu hruninni húsatóft í afskekktri sveit vestur í Dalasýslu sat einmanna veiðimaður og 

horfði yfir Hvammsfjörð á Fellsströndina þar sem allra efstu fjallsbrúnir lýstust upp í fyrstu 

geislum morgunsólarinnar sem  brutust út milli skýjanna í austri. Fjallshlíðarnar þar fyrir 

neðan, láglendið og fjörðurinn voru hins vegar enn í dimmum skugga.  

 

Leikurinn er hið eðlilega tjáningarform barna og ein mikilvægasta námsleið þeirra. Það er 

auðvelt að nálgast barn í gegnum leik því að í leik eru börn opin og óþvinguð. Leikir barna 

mótast af sköpunargáfu þeirra og hæfni til að finna frumlegar lausnir og koma fram með 

nýstárlegar hugmyndir. Börn leitast við að takast á við verkefni sem reyna á færni þeirra og 

af því sprettur ný þekking (sjá Aðalnámskrá leikskóla 1999: 11-12). Þess vegna er það 

mikilvægt á fyrstu árum grunnskóla að leikurinn sé í aðalhlutverki og sé nýttur sem það 

gagnlega námstæki sem hann er.  

 

 

Markmið: 

 Að sýna nemendum fram á að fréttatextar eiga margt sameiginlegt með textum sem hafa 

þann tilgang að segja sögur. 

 Að sýna nemendum fram á að tilgangur fréttatexta er ekki bara að koma upplýsingum á 

framfæri. 
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Að kenna: 

Nemendur fá textana hér fyrir ofan til aflestrar. Textarnir eru fyrsta málsgreinin  í  frétt úr Séð og 

heyrt, frétt úr Fréttablaðinu, skáldsögu og skólaritgerð. Nemendur lesa textana og reyna að finna 

hvaða málsgrein tilheyrir hvaða textategund. Þegar allir nemendur hafa giskað, þá stjórnar kennari 

stuttum umræðum í lokin  

 

Verkefni nemenda: 

Lesið textana vel. Þetta eru fyrstu málsgreinarnar úr skólaritgerð, skáldsögu, frétt úr slúðurblaði og 

frétt úr dagblaði. Þrír þessara texta (skólaritgerðin og fréttirnar) eru til þess fallnir að koma 

upplýsingum á framfæri. Skáldsagan hefur frásagnargildi. Reynið að finna hvaða málsgrein tilheyrir 

hvaða textategund. Hafið eftirfarandi atriði í huga: 

 Hvað er líkt og hvað er ólíkt með textunum? 

 Hversu langar eru málsgreinarnar? 

 Hvernig eru þær byggðar upp, þ.e. setningalengd og gerð, orðaval o.fl. 

 

Að tengja: 

Það er hægt að nota þetta verkefni til þess að vekja nemendur til umhugsunar um tilgang fréttatexta 

og ræða um hverjir það eru sem eru sendendur í fréttatextum og hverjir það eru sem eru 

viðtakendur. Einnig er upplagt að rifja upp setningar, málsgreinar og efnisgreinar.  

 Mál og samfélag: Markmið bls. 17, Sendandi aftur og enn bls. 23 

 Handbók um ritun og frágang: Ritun bls. 45 
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26. verkefni: fyrirsagnir 

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég úr bókinni The Language of Newspapers, bls. 14) 

Texti 23: fyrirsagnir á www.eyjan.is, föstudaginn 21. ágúst 2009 

 Sigmundur Ernir: Næturgalsi á Alþingi 
visir.is  

 Hvernig má spara í heilbrigðiskerfinu? 
lugan.eyjan.is  

 Forseti Ísland í aðgerð í morgun 
mbl.is  

 Andúð Laxness á Bjarti í Sumarhúsum 
dv.is  

 Ragnheiður saumar að Sigmundi Erni 
visir.is  

 Vilja stöðva einkavæðingu HS orku 
mbl.is  

 Vesalings Finnur, með 200 milljónir á ári 
dv.is  

 Varhugaverð "súkkulaðikúlulán" Kaupþings 
deiglan.com  

 Snubbót heimsókn NATO-forstjóra 
amx.is  

 Landflóttinn frá Íslandi er hafinn 
mbl.is  

 Af öfgahópum og íslensku illgresi 
smugan.is  

 

Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tilgang og eðli fyrirsagna. 

Að kenna: 

Kennari skiptir nemendum í litla hópa. Hóparnir lesa textann, fyrirsagnir á www.eyjan.is, hér fyrir 

ofan. Einnig er hægt að nota annan fréttamiðil á öðrum tíma og láta nemendur lesa yfir fyrirsagnir. 

Þegar hóparnir hafa lesið fyrirsagnirnar og svarað spurningunum hér fyrir neðan stjórnar kennari 

umræðum og lætur hópana bera saman niðurstöðurnar sínar. Kennari lætur nemendur velta fyrir sér 

hvers vegna þeir voru sammála eða ósammála og hvaða fyrirsögn var vinsælust og hvers vegna. 

 

http://www.eyjan.is/
http://visir.is/article/20090821/FRETTIR01/915371586
http://lugan.eyjan.is/2009/08/21/ad-spara-i-heilrigdiskerfinu/
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/08/21/forsetinn_i_adgerd_i_morgun/
http://www.dv.is/blogg/tresmidja/2009/8/21/grein-skrimslid-i-sumarhusum/
http://visir.is/article/20090821/FRETTIR01/648700783
http://www.mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/08/21/aform_um_einkavaedingu_hs_verdi_stodvud/
http://www.dv.is/sandkorn/2009/8/20/vesalings-finnur/
http://www.deiglan.com/index.php?itemid=12805
http://www.amx.is/fuglahvisl/9053/
http://mbl.is/mm/frettir/innlent/2009/08/21/margir_fluttu_fra_landinu/
http://www.smugan.is/fra-ritstjorn/beva/nr/2307
http://www.eyjan.is/
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Verkefni nemenda: 

 Skoðið hverja fyrirsögn fyrir sig. 

 Getið þið séð um hvað fréttin er með því að lesa fyrirsögnina? 

 Ef þið væruð ritstjórar fréttasíðunnar, hvaða fyrirsögn eða fyrirsagnir mynduð þið velja til 

þess að setja á forsíðuna og hvers vegna? Munið að rökstyðja vel.  

 Hvaða fyrirsögn yrði „aðal“ og hvers vegna? 

 Eiga þessar fyrirsagnir eitthvað sameiginlegt? 

 

Að tengja: 

Það er hægt að fara út í miklar umræður með nemendum í tengslum við þetta verkefni og spyrja þá: 

Hvað er dagblað og hvað er í dagblaði? Hvað er frétt? Eru fréttir í öllum dagblöðum? Hver á miðlana? 

Hverjir borga fyrir dagblöðin? Eiga dagblöð að vera hlutlaus? Hvernig orð eru notuð í fyrirsagnir? 

Fyrirsagnir ráðast af plássi, þær verða að vera sjónrænar og þær verða að spila með myndinni , ef 

þær standa með mynd.  Geta fyrirsagnir ráðið skoðunum fólks? 
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27. verkefni: hvað einkennir slúðurfyrirsagnir? 

Texti 24: slúðurfyrirsagnir 

Djörf og djúsí       Þrusuafmæli hjá þrótturum  

Sukkað í sveitasælu!      Með gjallarhorn við Gullfoss 

Þunguð þokkadís     Sætir sumarstrákar! 

Sjóðheit dansspor og súkkulaðipizza!   Hanna Birna á hinsegin dögum! 

Frjósöm fyrirsæta!     Villt á vespunni 

Sjóðheit frá Selfossi!      Lævís leigumorðingi! 

Hetjur í hasar! 

 

 

Markmið:  

 Að vekja nemendur til umhugsunar um tilgang og eðli fyrirsagna. 

 Að láta nemendur bera saman fyrirsagnir úr mismunandi fréttamiðlum. 

 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í pörum eða litlum hópum og  lesa textann, slúðurfyrirsagnir. Þessar 

fyrirsagnir eru allar úr sama Séð og heyrt blaðinu. Þeir svara nokkrum spurningum. Því næst lesa 

nemendur texta númer 26 sem er listi með nokkrum fyrirsögnum úr helstu fréttamiðlum landsins. 

Nemendur bera saman Séð og heyrt fyrirsagnirnar við fréttafyrirsagnirnar og svara fleiri spurningum.  
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Verkefni nemenda: 

Vinnið saman tvö eða fleiri. Lesið yfir textann um slúðurfyrirsagnir og svarið þessum spurningum:  

 Úr hvaða blaði haldið þið að þessar fyrirsagnir komi? 

 Hvað einkennir þessar fyrirsagnir? 

 Getið þið séð út frá fyrirsögnunum hvað ímynd blaðið er að reyna að selja? 

 Hver haldið þið að markhópur blaðsins sé? (Ræðið atriði eins og kyn, aldur og áhugamál) 

Lesið nú texta 26, þar sem listað er upp nokkrum fyrirsögnum, frá hinum ýmsu miðlum. Berið 

textann saman við textann með slúðurfyrirsögnunum og svarið eftirfarandi spurningum: 

 Hvað er ólíkt með þessum textum? 

 Hvað er líkt? 

Veljið fimm fyrirsagnir af fréttafyrirsögnunum og breytið þeim þannig að þær passi í slúðurblaðið. 

 

Að tengja: 

Það er hægt að ræða við nemendur um tengsl ritaðs máls og talaðs því að allar fyrirsagnirnar stuðla. 

Það er hægt að tengja þetta verkefni við ljóðakennslu og stuðla og höfuðstafi. 
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28. verkefni: nöfn fyrirtækja 

Texti 25: listi yfir nöfn nokkurra fyrirtækja 

Lögmenn: Lagastoð, Landslög, Lögsátt 

Merkingar: Merkis menn, Áberandi, Fyrirmynd 

Efnalaug: Kjóll og hvítt  

Háþrýstiþvottur: Allt-af  

Járnsmíði: Stál og suða 

Verkfræðistofa: Mannvit 

Bílabón: Bón Fús, Löður 

Kæliviðgerðir: Kæling, Alkul, Celsíus, Frostmark 

Garðar: Sólgarðar, Draumagarðar, Garðlausnir,Garðlist 

 

 

Markmið:  

 Að sýna nemendum hvað eitt  eða fá orð geta staðið fyrir margt og skipt miklu máli 

 Að nemendur átti sig á því hvað fyrirtækjaeigendur og auglýsendur þurfa hugsa mikið um 

tungumálið og hvernig þeir geta nýtt það sem best í sína þágu. 

Að kenna: 

Nemendur skoða textann hér fyrir ofan, lista yfir nöfn nokkurra fyrirtækja. Gott er að leyfa 

nemendum að vinna saman í pörum eða litlum hópum. Nemendur ræða saman og svara 

spurningum. 
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Verkefni nemenda: 

Vinnið saman og lesið yfir textann með nöfnum nokkurra fyrirtækja. Ræðið saman og svarið 

eftirfarandi spurningum:  

 Hvaða nöfn finnst ykkur góð og hvaða nöfn slæm? 

 Eru einhver nöfn sem vekja frekar athygli ykkar en önnur og ef svo er hvers vegna? 

 Hvaða áhrifum eða ímynd er verið að reyna að ná fram með nafninu? 

 Hvaða máli skiptir nafn á fyrirtæki? 

 Veljið eitt garðafyrirtæki sem þið mynduð velja ef þið hefðuð engar aðrar upplýsingar en 

nafnið og eitt merkingarfyrirtæki. 

 Búið til nafn á eftirfarandi fyrirtæki: hárgreiðslustofu, lágvöruverslun með matvöru, 

bókaforlag og verslun með heilsuvörur. 

 

Að tengja:  

Þetta verkefni er hægt að tengja við umfjöllun um merkingu orða. Einnig er hægt að fjalla um 

textatengsl sbr. nöfn eins og stál og suða og kjóll og hvítt. 
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29. verkefni: áhrif ákveðinna textategunda 

Texti 26: auglýsing frá Garðlist 
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Texti 27:  um auglýsingu Garðlistar 

 
Innlent | mbl.is | 31.5.2009 | 11:18 

 

Braut lög með auglýsingu 

Neytendastofa telur, að fyrirtækið Garðlist hafi brotið lög um viðskiptahætti og markaðssetningu með 

auglýsingu, sem nýlega var borin inn á flest heimili í landinu og leit út eins og sendibréf frá nágrönnum í næsta 

húsi. 

Í auglýsingunni segja nágrannarnir frá því að garðverkin hafi verið orðin erfið og því hafi þau ákveðið að leita til 

Garðlistar.  Í bréfinu eru sérstaklega nafngreindur Gunnar sem hafði tekið sig til og fellt tvær aspir og Sigga á 3. 

hæðinni sem vildi hafa meiri tíma með fjölskyldunni þegar hún ætti frí, í stað þess að standa vaktina í garðinum. 

Þá er í bréfinu greint frá því að íbúarnir hafi ákveðið að leita til Garðlistar og lýst yfir ánægju með þjónustu 

þeirra. 

Neytendastofu bárust fjölmargar kvartanir frá neytendum sem ekki áttuðu sig á því að um auglýsingu væri að 

ræða fyrr en búið var að ganga úr skugga um að bréfið kæmi ekki frá neinum nágranna þeirra. Vísuðu nokkrir til 

þess að í húsinu byggju bæði Gunnar og Sigga og lýsingin í bréfinu ætti vel við um þá vinnu sem unnin hafi 

verið í garðinum og umræður vegna þess. Því hafi bréfið verið mjög trúverðugt og ekkert sem benti til þess að 

um auglýsingu væri að ræða. 

Neytendastofa segir, að samkvæmt lögum eigi auglýsingar alltaf að vera þannig gerðar að neytendur átti sig á 

því að um auglýsingu sé að ræða. Í auglýsingu Garðlistar hafi staðið í örsmáu letri framan á bréfinu að það væri 

auglýsing frá Garðlist. Að öðru leyti hafi ekkert í sendibréfinu gefið til kynna að um auglýsingu væri að ræða. 

Neytendastofa taldi það því ekki fullnægjandi og bannaði Garðlist að birta auglýsingar með þessum hætti. 

Á heimasíðu Garðlistar er fjallað um auglýsinguna og segir þar, að hún hafi vakið alveg gríðarlega góð 

viðbrögð. 

 

 

Kæri Nágranni 

(07/05/2009) 
Nýjasta auglýsing Garðlistar hefur vakið alveg gríðarlega góð viðbrögð.  Margir hafa tekið sér svolítinn tíma í 

að átta sig á því frá hvaða nágranna bréfið hefur verið sent og mikið af skemmtilegum símtölum hafa borist á 

skrifstofuna um nágranna sem hafa verið að ræða saman um bréfið og hafa síðan skellt upp úr þegar 

þeir uppgötvuðu að um auglýsingu var að ræða. Þannig hefur "Sigga á 3. hæðinni" oftar en ekki verið löngu flutt 

og hver þessi "Gunnar" sé sem hafi verið að fella trén.  

 

Garðurinn er oft það sem tengir nágrannana saman og þetta var skemmtileg leið til þess að vekja athygli á 

fyrirtækinu og fá nágranna til þess að hittast um þau verk sem þeim bíða í garðinum fyrir sumarið.  Þannig hefur 

Garðlist greinilega slegið tvær flugur í einu höggi.   

 

Ótrúlega mikið af skemmtilegum símtölum og verkefnum hafa borist fyrirtækinu í allan dag sem Garðlist mun 

nú fara að vinna í.   

Við hjá Garðlist viljum þakka þær frábæru móttökur sem við höfum fengið vegna Auglýsingarinnar. 
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Markmið: 

 Að sýna nemendum dæmi þar sem óvenjuleg textategund er notuð í auglýsingaskyni. 

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í hópum. Nemendur lesa textann, auglýsing frá Garðlist og svara nokkrum 

spurningum varðandi auglýsinguna.  Þegar hóparnir hafa lokið við að svara þessum spurningum eru 

þeim sýndir textarnir, frétt um auglýsingu Garðlistar og af heimasíðu Garðlistar. Nemendur lesa 

textana og svara síðan fleiri spurningum. 

 

Verkefni nemenda:  

Vinnið saman og lesið auglýsinguna frá Garðlist. Svarið eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju haldið þið að fyrirtækið hafi ákveðið að fara þessa leið til þess að auglýsa sig? 

 Hvaða kosti hefur bréf fram yfir auglýsingu t.d. varðandi form og orðaval? 

 Hvernig viðbrögð haldið þið að auglýsingin hafi vakið? 

Lesið nú textana sem fjalla um þessa auglýsingu, þ.e. textann af heimasíðu fyrirtækisins og fréttina af 

mbl.is. Ræðið saman og svarið eftirfarandi spurningum: 

 Af hverju haldið þið að viðbrögðin hafi orðið eins og þau urðu? 

 Eru viðbrögðin í samræmi við það sem þið gerðuð ráð fyrir áður en þið lásuð seinni textana? 

 Hvað er það við auglýsinguna sem þið haldið að hafi vakið reiði fólks? 

 Endurskoðið svar ykkar við fyrstu spurningunni. Hvernig viðbrögðum haldið þið að fyrirtækið 

hafi reiknað með? 

 

Að tengja:  

Þetta verkefni er gott að nota til þess að ræða um textategundir og viðmið sem ákveðnar 

textategundir setja notendum sínum. Einnig er hægt að ræða um persónulegan stíl og formlegan stíl 

og áhrif þeirra. 
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30. verkefni: talmálsáhrif í auglýsingum  

(hugmynd að þessu verkefni fékk ég í bókinni The Language of Advertising, bls. 53) 

Texti 28: Grænn kostur Hagkaupa – brot úr nokkrum uppskriftum 

Þessi hristingur er sá einfaldasti og sumum finnst hann líka sá besti. Afhýðið bananana og skerið í 

bita. Ykkur er frjálst að nota einhverja aðra tegund af safa en munið að velja safa úr heilsuhillunni. 

Setjið allt hráefnið í blandara og blandið og blandið!  

Pressið eða fín saxið hvítlauksrifin, rífið sítrónubörkinn og fín saxið steinseljuna. Þið getið líka notað 

ferskt kóríander eða basilíku, t.d. frá Engi eða Lambhaga. Hitið olíuna á pönnu og létt steikið 

hvítlaukinn, án þess að brúna hann, í 1-2 mín. Setjið hvítlauk og restina af uppskriftinni í 

matvinnsluvél og maukið.  

Þetta er einfaldur réttur þar sem þið skerið niður fullt af allskonar góðu grænmeti og fyllið 

ofnskúffuna af því. Til að fá prótein í réttinn er smart að skutla smá tofu útí. Síðan setjið þið gott 

krydd og tamarisósu yfir. Þessi réttur eldar sig sjálfur í ofninum og þess vegna hafið þið tíma til að 

útbúa gott salat og setjast með fæturna upp í loft og lesa blöðin á meðan þið bíðið.  

Vöfflur eru smart fyrirbrigði. Við erum dálítið vanaföst í vöfflubakstri, bökum yfirleitt bara 

hefðbundnar sunnudags rjómavöfflur. Mínar vöfflur eru reyndar líka íhaldssamar en ég hvet ykkur til 

að vera djörf og rífa til dæmis nokkrar kaldar kartöflur út í deigið og krydda með timjan og 

paprikudufti í staðin fyrir að bragðbæta með kardimommum og vanillu. Einnig er smart að setja rifin 

epli útí deigið eða smá berjasultu. Nú ef þið viljið hafa vöfflurnar matarmeiri þá er smart að mauka 

sólþurrkaða tómata eða grillaða papriku og bæta útí deigið með smá hvítlauk og geitaosti og vúpps 

það gerist eitthvað! ... 

 

Texti 29: brot úr „hefðbundinni“ uppskrift 

Skerið saltfiskinn í 10 cm langa strimla, veltið upp úr hveiti, eggi og brauðraspi. Steikið grænmetið á 

pönnu í 2 msk. af smjöri. Bætið kapers, ólífum og hvítlauk varlega saman við og síðan smjöri, 

balsamediki og sítrónulaufunum. Látið sjóða saman í 2 mínútur. Steikið saltfiskinn í olíu á pönnu eða í 

djúpsteikingarpotti. Berið fram með salatinu ásamt sólþurrkuðu tómötunum.  
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Markmið: 

 Að sýna nemendum fram á það er ekki alltaf auðvelt að greina tilgang texta og að textar geta 

haft fleiri en einn tilgang, t.d. að fræða og auglýsa. 

Að kenna: 

Skiptið nemendum í hópa og látið þá fá texta 28 og 29 til að lesa. Nemendur eiga að svara 

spurningunum hér fyrir neðan. Matreiðslubækur eru í grunninn fræðslubækur en jafnframt eru þær 

auglýsing, bæði auglýsa þær sjálfa sig sem nauðsynlegt hjálpartæki til þess að elda ákveðinn mat en 

einnig fylgja oft dulbúnar auglýsingar með eins og t.d. þegar minnst er á Engi eða Lambhaga í 

textanum hér fyrir ofan. Nemendur eiga að lesa báða textana og bera þá saman og átta sig á 

muninum á milli þeirra. Báðir textarnir eru uppskriftir en seinni textinn er mun ópersónulegri og 

hefðbundnari.  

Verkefni nemenda:  

Vinnið saman og lesið textabrotin úr matreiðslubókinni Grænn kostur Hagkaupa. Ræðið eftirfarandi 

spurningar og rökstyðjið svör hópsins.  

 Eru uppskriftirnar á einhvern hátt auglýsing og ef svo er hvað er verið að auglýsa? 

 Ef þetta er ekki auglýsing hver er þá tilgangur textans? 

 Hvaða áhrif hefur þessi texti á ykkur og hvers vegna? 

 Hvaða sjónarhorn er valið í uppskriftunum, hvers konar persónufornöfn eru notuð og í hvaða 

tilgangi? 

Berið textabrotin saman við texta 29 sem er líka uppskrift en mun hefðbundnari. Ræðið saman og 

svarið spurningunum: 

 Hvað eiga textarnir sameiginlegt? 

 Í hvaða hætti eru flestar sagnirnar í textunum? 

 Að hvaða leyti eru textarnir ólíkir? 

 Hvor textinn er persónulegri? 

 Lýsið stíl höfundarins sem skrifar textann Grænn kostur. 

 

Að tengja: 

Það er hægt að ræða mikið um þetta verkefni og líklegt að það vakni einhverjar spurningar hjá 

nemendum. Það er hægt að benda á að í textunum leyfir höfundur sér að vera afslappaður og skapa sér 

sinn eigin stíl. Það er hægt að rifja upp með nemendum hætti sagna og taka boðhátt sérstaklega fyrir. 

Einnig er upplagt að fjalla um persónufornöfn og sjónarhorn í frásögnum.  
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31. verkefni: blöðin í bókabúðinni  og viðskiptavinirnir 

(hugmyndina að þessu verkefni fékk ég á námskeiði hjá Þórunni Blöndal þar sem hún fjallaði um Neil Mercer og 

fyrirlestur sem hann hélt á Akureyri í apríl 2008, sjá líka Þórunni Blöndal, 2005) 

Texti 30: tímaritin í  bókabúðinni 

1. Séð og heyrt: Mest lesna glanstímarit Íslands er Séð og Heyrt. Vikurit sem kemur út á 

fimmtudögum, stútfullt af fréttum af frægu og skemmtilegu fólk. Þar er að finna allt sem þú vilt vita 

um alla sem skipta máli á Íslandi. Séð og Heyrt er langvinsælasta glanstímarit landsins og hefur verið 

það í 10 ár. Blaðið hefur algera sérstöðu á íslenskum blaðamarkaði. Í Séð og Heyrt færðu allar 

fréttirnar sem hefðbundnir fréttamiðlar birta ekki. 

Séð og Heyrt - gerir lífið skemmtilegra 

2. Vikan: Vikan er blað um konur og fyrir konur á öllum aldri. Í Vikunni fá hversdagshetjur að láta ljós 

sitt skína og þar er að finna sögur af samtímafólki sem bæði gengur vel og hefur fengið að reyna 

ýmislegt í lífinu. Í blaðinu eru vönduð viðtöl, lífsreynslusögur, persónuleikapróf og umfjöllun um tísku 

og útlit, heilsu og megrun, stöðu kvenna, störf, mat, heimili og margt fleira. Áhersla er lögð á að tala 

við sem flesta og að skoða málin frá fleiri en einu sjónarhorni auk þess að vera með fjölbreytt, létt 

lesefni í bland við skemmtilegan fróðleik. 

Vikan hvetur konur til dáða og hjálpar þeim að láta drauma sína rætast. 

Vikan – góð vinkona 

3. Gestgjafinn: Gestgjafinn er tímarit um mat og vín fyrir áhugafólk um matargerð og um allt sem því 

tengist, hvort sem um er að ræða hvunndagsmat eða veislumat. Aðaláherslan er á einfalda 

matargerð þótt hátíðir og tyllidagar gefi tilefni til flóknari matargerðar og þá er þeirri þörf svalað. Í 

blaðinu er að finna óteljandi uppskriftir og allskonar fróðleik um hráefni, aðferðir og nýjungar 

kynntar, veitingahús og hvaðeina sem viðkemur matar- og vínmenningu. Í hverju tölublaði er að 

finna sérstakt þema og reynt er að fylgja árstíðum eins og kostur er og hráefni hverrar árstíðar 

sérstaklega nýttar. Blaðinu fylgir síðan glæsilegur matarvefur sem áskrifendur blaðsins hafa aðgang 

að þar sem er að finna uppskriftir, matarspjall, matarorðabók, uppskriftir á ensku og vínumfjöllun og 

þar sem hægt er að búa til sína eigin matreiðslubók. 

4.Nýtt líf:  Nýtt Líf fjallar um tísku, fegurð, menningu og þjóðmál út frá áhugaverðum sjónarhornum. 

Skemmtileg og áhugaverð viðtöl og greinar. Þetta er tímaritið fyrir nútímafólk sem vill vita meira. 

Meðallestur á hverju tölublaði hjá öllum landsmönnum er 21,8% og mun hærri hjá konum þar sem 

30,1% allra kvenna lesa blaðið í hverjum mánuði. Afar breiður aldurshópur les tímaritið og er stærsti 

hópurinn 20-60 ára. Hvert tímarit Nýs Lífs er lesið að meðaltali tvisvar í gegn. 

Nýtt Líf er tímarit sem höfðar til kvenna á öllum aldri. 
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5. Hús og híbýli: Svo áratugum skiptir hafa Íslendingar valið Hús og híbýli fram yfir önnur tímarit. 

Blaðið fylgist grannt með stefnum og straumum í byggingarlist og hönnun auk þess sem blaðamenn 

og ljósmyndarar Húsa og híbýla kíkja reglulega í heimsókn á heimili smekklegra Íslendinga. Reglulega 

er tímaritið uppselt um land allt og á það sér í lagi um vinsælu þemablöðin. Þjóðin fær allavega ekki 

nóg af Eldhúsblaði Húsa og híbýla, baðherbergisblaðinu, sumarbústaðarblaðinu og hvað þá stóra 

barnaherbergjablaðinu. 

6. Mannlíf: Mannlíf hefur frá upphafi verið eitt allra vinsælasta tímarit landsins. Blaðið býður upp á 

fjölbreytt efni, greinar, viðtöl og pistla. Mannlífsviðtölin hafa skapað sér sérstöðu og notið vinsælda 

og virðingar. Einnig hefur tímaritið lagt áherslu á ítarlegar úttektir um þjóðfélagsmál sem brenna á 

lesendum. Tímaritið tekur á samfélagsmálum, viðskiptum, stjórnmálum, menningu og heilsu auk 

þess sem fjallað er á mjög áhugaverðan hátt um erlend málefni. Þá er fjallað um það nýjasta í bílum 

og flottheitum sem henta báðum kynjum. 

Mannlíf er tímarit sem höfðar til beggja kynja. 

 

Texti 31: viðskiptavinir bókabúðarinnar 

1 – Guðrún Rut Lárusdóttir: Guðrún er 38 ára. Hún er gift og á tvö börn. Hún býr í einbýlishúsi með 

stórum garði í Reykjavík. Guðrún hefur gaman af hönnun af öllu tagi og hún er mikil áhugamanneskja 

um mat og veislur. 

2 – Þorbjörg Ólafsdóttir:  Þorbjörg eða Tobba eins og hún er kölluð er 67 ára og ný hætt að vinna. 

Tobba er einstæð og á engin börn og hún býr ein ásamt tveimur köttum í blokk. Tobba er mjög virk í 

félagsstarfi af ýmsu tagi og hún er alltaf að gera eitthvað. Hún hefur mikinn áhuga á fólki og 

félagsstörfum og hún hefur gaman af því að hjálpa öðrum. 

3 –Júlía Geirdal: Júlía er 30 ára á árinu og ætlar að halda stórt partý. Júlía er nýbyrjuð í sambandi. 

Hún á sína eigin íbúð og hún vinnur heima. Aðaláhugamál Júlíu eru tíska, förðun og skór. Júlía er svo 

heppin að vinna við áhugamálið sitt. 

4 – Pálína Dögg Bjarnardóttir: Pálína er 23 ára. Hún á 1 árs gamla dóttir og býr með henni og 

sambýlismanni sínum í raðhúsi í Kópavogi. Pálína er nýbyrjuð í stjórnmálafræði í Háskóla Íslands og 

hún hefur fullan hug á starfa á því sviði í framtíðinni. Pálína er mjög ákveðin og hún hefur starfað í 

ungmennahreyfingu stjórnmálaflokks frá því hún var 16 ára. 

5 – Fiona Fergusson: Fiona er hálf skosk og hálf íslensk. Hún er á fimmtugsaldri og starfar í breska 

sendiráðinu á Íslandi. Fiona býr í eldgömlu húsi í Hafnarfirði sem hún og maðurinn hennar keyptu 

fyrir 10 árum og gerðu upp alveg sjálf. Öll fjögur börnin hennar Fionu eru flutt að heiman en þau 

koma alltaf í mat um helgar enda er maðurinn hennar Fionu kokkur.   
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Markmið:  

 Að vekja nemendur til umhugsunar um markhópa og ímynd blaða. 

 Að sýna nemendum fram á að bæði hafa útgefendur hugmynd um sinn markhóp en einnig 

hefur almenningur ákveðnar hugmyndir um hver les hvaða blað.  

Að kenna: 

Nemendur vinna saman í hópum og hver hópur fær afhent 2 vinnuböð, annað með lista yfir tímarit 

og hitt með lista yfir mögulega viðskiptavini bókabúðar sem selur tímaritin. Nemendur eiga að ræða 

saman og para saman viðskiptavin og tímarit. Tímaritin eru 6 en viðskiptavinirnir aðeins 5 og hver 

viðskiptavinur kaupir aðeins eitt tímarit, þannig að eitt blað verður út undan. Í lokin gera hóparnir 

grein fyrir niðurstöðunum sínum og hvaða tímarit hópurinn valdi fyrir hvern einstakling.  Best er ef 

kennari getur komið með eintak af hverju tímariti fyrir sig og leyft nemendum að skoða en annars 

eru textabrotin hér fyrir ofan nóg (sjá nánar um blöðin á www. birtingur.is). Ef tími vinnst til er 

upplagt að láta nemendur búa til lýsingu á viðskiptavini sem myndi kaupa blaðið sem varð útundan 

hjá hópnum.  

 

Verkefni nemenda: 

Lesið vel lýsingarnar á tímaritunum. Lesið síðan lýsingarnar á viðskiptavinum bókabúðarinnar. Veljið 

eitt tímarit fyrir hvern viðskiptavin og athugið að tímaritin eru 6 en viðskiptavinirnir aðeins 5. Skrifið 

hjá ykkur punkta og rökstyðjið vel ástæður fyrir vali ykkar. Munið að komast að sameiginlegri 

niðurstöðu og íhugið vel allar tillögur sem koma fram.  Veltið fyrir ykkur hvaða blað varð útundan og 

hvers vegna. Í lokin þarf hver hópur að gera grein fyrir niðurstöðunum sínum. 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni má tengja umfjöllun um markhópa og samband sendanda og viðtakanda. 
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32. verkefni: hver les DV? 

Markmið: 

 Að sýna nemendum að allir hafa ákveðnar hugmyndir um markhóp ákveðinna dagblaða. 

Að kenna:  

Nemendur vinna saman í 3-4 manna hópum. Hver hópur fær það heimaverkefni að spyrja 10 manns 

nokkurra spurninga. Hver nemandi fer heim til sín og spyr 3-4 manns spurninganna hér fyrir neðan. 

Nemendur koma svo aftur í skólann og bera sínar niðurstöður saman við niðurstöður hinna í 

hópnum. Nemendur vinna saman að hópverkefninu og lesa upp niðurstöðuna í lok tímans.  

Verkefni nemenda: 

Heimaverkefni: Finnið 3-4 aðila, gjarnan á mismunandi aldri, og biðjið þá að lýsa dæmigerðum 

lesenda að þremur stærstu blöðum landsins. Blöðin sem þið spyrjið um eru DV, Fréttablaðið og 

Morgunblaðið. Spyrjið um eftirfarandi og skráið hjá ykkur: 

Dæmigerður lesandi DV (eða Moggans eða Fréttablaðsins): 

 Er hvað gamall? 

 Er af hvaða kyni? 

 Kýs hvaða stjórnmálaflokk? 

 Hefur hvaða menntun? 

 Býr hvar? 

 Er ríkur eða fátækur? 

Þið megið gjarnan spyrja um meira ef ykkur dettur fleira í hug.  

Hópverkefni: Vinnið saman 3-4 í hópi og berið niðurstöður allra  úr heimaverkefninu saman. Eru 

niðurstöðurnar líkar? Ræðið saman og skrifið lýsingu á dæmigerðum lesanda fyrir hvert blað fyrir sig, 

þ.e. lýsingu á dæmigerðum DV lesanda, dæmigerðum Moggalesanda og dæmigerðum lesanda 

Fréttablaðsins. Byggið lýsingu ykkar á niðurstöðum af samanburði heimaverkefnanna. Í lok tímans 

lesa allir hóparnir upp sínar lýsingar.  

Að tengja: 

Þetta verkefni er gott að tengja við umræðu um markhóp, sendanda og viðtakendur. Einnig er hægt 

að tengja þetta umræðu um sjálfsmynd nemenda og hvernig fólk í samfélaginu sér sjálfa sig og aðra 

út frá málnotkun. 
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33. verkefni: samanburður á fréttum 

Texti 32: frétt af mbl.is 

 

Fékk hjartastopp í lögreglubílnum 

Sjóliði af danska varðskipinu Hvidbjörnen, 21 árs gamall, verður að sögn lögreglu ákærður fyrir 

innbrot, þjófnað og eignaspjöll í Kaupþingi banka í Austurstræti fyrr í kvöld. Hann var handtekinn en 

fékk hjartastopp í lögreglubílnum. Maðurinn var endurlífgaður og er á sjúkrahúsi. 

Lögreglunni var tilkynnt um mann sem væri að sparka sig inn í hraðbanka bankans um kl. 20.30 í 

kvöld. Þegar lögreglan kom á staðinn var maðurinn kominn alla leið inn í bankann sjálfan. 

Sjóliðinn  var mjög æstur og með mikið af íslenskri mynt á sér, aðallega hundrað krónu peninga og tíu 

krónu peninga sem hann hafði stolið í bankanum. Upprifnir hólkar utan af myntinni voru úti um allt. 

Eftir er að telja hvað klinkið var verðmætt. 

Maðurinn var handtekinn og færður í stóran lögreglubíl í handjárnum. Á leiðinni upp á lögreglustöð 

lenti maðurinn í hjartastoppi. Talið er líklegt að hann hafi verið undir miklum áhrifum örvandi efna og 

það kunni að hafa stuðlað að hjartastoppinu. 

Lögreglumaður sem var hjá manninum aftur í lögreglubílnum losaði af honum handjárnin og hóf 

þegar lífgunartilraunir. Lögreglubíllinn ók í forgangi á slysadeild og beitti lögreglumaðurinn 

hjartahnoði alla leiðina á spítalann. Endurlífgun tókst og var sjóliðinn lagður inn á sjúkrahús þar sem 

hann dvelur nú. 

 

Texti 33: frétt af vísi.is 

Danski sjóliðinn bíður yfirheyrslu 

Tuttugu og eins árs sjóliði af danska varðskipinu Hvítabirninum, sem liggur í Reykjavíkurhöfn, gistir 

nú fangageymslur og bíður þess að verða yfirheyrður vegna innbrots í Kaupþing við Austurstræti um 

klukkan hálfníu í gærkvöldi, þar sem hann var yfirbugaður innandyra. 

Þá var hann búinn að stinga á sig miklu af hundrað króna mynt úr staukum sem hann reif upp. Hann 

fór mikinn inni í bankanum og var æstur en veitt lögreglunni þó ekki mótspyrnu þegar hún handtók 

hann. Þegar í lögreglubílinn var komið fór hann í hjartastopp en snarráður lögreglumaður beitti hann 

hjartahnoði og náði hjartslættinum í gang á meðan lögreglubílnum var ekið með hraði á slysadeildina, 

þar sem læknar tóku við manninum. 

Eftir viðeigandi meðhöndlun á sjúkrahúsinu var hann útskrifaður upp úr miðnætti og fluttur í 

fangageymslur. Maðurinn á yfir höfði sér ákæru fyrir innbrot, þjófnað og eignaspjöll og fer svo ef til 

vill fyrir herrétt í Danmörku. 
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Markmið: 

 Að vekja nemendur til umhugsunar um áhrifamátt fjölmiðla. 

 

Að kenna: 

Skiptið nemendum niður í pör eða litla hópa. Hver hópur fær tvær útgáfur af sömu fréttinni, aðra af 

vefsíðu Morgunblaðsins og hina af vísi.is. Nemendur lesa fréttirnar og ræða saman til þess að komast 

að niðurstöðum við spurningunum hér á eftir. 

 

Verkefni nemenda: 

Lesið textana vel. Annar textinn er af mbl.is og hinn textinn er af vísi.is. Ræðið saman og svarið 

eftirfarandi spurningum: 

 Hvor fyrirsögnin finnst ykkur betri? Hvers vegna? 

 Hvert er aðalatriðið í þessari frétt að ykkar mati? 

 Hvor fréttin gefur betri mynd af atburðunum? 

 Semjið fyrirsögn sem ykkur finnst lýsandi fyrir fréttina? 

 

Að tengja: 

Þetta verkefni mætti gjarnan tengja við umfjöllun fjölmiðla um ákveðna hópa innan samfélagsins og 

mótandi áhrif þeirra á viðhorf landsmanna til þessara hópa. Það mætti t.d. láta nemendur skoða 

hvernig og hvort að umfjöllun fjölmiðla um pólskar glæpaklíkur hér á landi hafi á einhvern hátt áhrif 

á almenn viðhorf til Pólverja.   

 

 

 

 

 

 



 
96 

 

4. Samantekt 

4.1 Námskrár 

Verkefnin hér á undan samrýmast vel áherslum Aðalnámskrár grunnskóla. Í námskránni frá 

árinu 2007 segir í inngangi að umfjöllun um íslenskukennslu að miklu máli skipti að 

nemendur öðlist jákvætt viðhorf til tungumálsins og fái ríkuleg tækifæri til að kynnast 

margbreytileika málsins og áhrifamætti þess. Þar segir einnig að tungumálið sé einkar 

mikilvægt fyrir sjálfsmynd nemenda og framtíð í námi og starfi (Menntamálaráðuneytið, 

2007). Í námsskránni er lögð áhersla á mál sem félagslegt fyrirbæri og mikilvægi þess að átta 

sig á breytileika í máli, til dæmis eftir landshlutum og kynslóðum. Þá er talið nauðsynlegt að 

nemendur temji sér umburðarlyndi í þessum efnum því persónulegt málfar er eitt 

megineinkenni hvers einstaklings og sjálfsmyndar hans (sama heimild). 

Eins og áður hefur komið fram er öflun og miðlun upplýsinga vaxandi þáttur í 

nútímasamfélagi. Aðalnámskrá telur að traust undirstaða í íslensku búi nemendur vel undir 

að vega og meta upplýsingar úr margvíslegum miðlum. Ef nemendur fá að glíma við 

fjölbreytt viðfangsefni sem stuðla að því að efla þekkingu þeirra og sjálfstraust öðlast þeir 

trú á móðurmálinu og eigin málnotkun og þeim gefst færi á að beita íslenskunni á áhrifaríkan 

hátt (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Í námskránni segir að í 10. bekk grunnskóla sé mikilvægt að nemendur fái að tjá sig um eigin 

upplifun af bókmenntum, bæði í ræðu og riti. Þar segir einnig að það sé mikilvægt fyrir 

sjálfsmynd nemenda að vekja þá vitundar um tungumálið og að öll fræði um málið hjálpi 

nemendum að styrkja hugmyndir sínar um hverjir þeir eru og hvaðan þeir koma (sama 

heimild). 

Ný menntastefna fyrir framhaldsskóla gerir ráð fyrir að framhaldsskólarnir semji sjálfir 

áfangalýsingar. Til þess að aðstoða skólana í því hefur Menntamálaráðuneytið útbúið 

sniðmát með lærdómsmarkmiðum sem kennarar geta fyllt inn í og séð á hvaða erfiðleikastigi 

áfanginn þeirra er. Sniðmátið er með þrískiptum lærdómsviðmiðum. Ekki er búið að finna 

endanleg nöfn á flokkana þrjá en þeir eru núna þekking, hæfni og leikni eða færni.  Á 

heimasíðu Menntamálaráðuneytisins um nýja menntastefnu er tekið fram að þetta sniðmát 

er bara drög og ekki fullbúið. Hæfniviðmiðunum er skipt niður á fjögur þrep og svo á einnig 

við um þekkingarviðmiðin og færniviðmiðin. 
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Ef markmiðin með verkefnunum í þessari ritgerð eru borin saman við þekkingarviðmiðin má 

sjá að þau eiga við annað þrep rammans. Viðmið eins og þessi eiga við þar sem talað er um 

nemandann: „Hann skal hafa almenna þekkingu á helstu hefðum um uppsetningu og 

skipulag ritaðs máls, s.s. skipan í efnisgreinar og notkun algengra tengiorða og greinamerkja 

þannig að úr verði gott samhengi og flæði í samfelldu máli“. Og „Hann skal geta lesið á milli 

línanna, áttað sig á tilgangi og afstöðu textahöfunda og undirliggjandi skoðunum...“. Þetta 

viðmið á þriðja þrepi á einnig við en þar er miðað við að nemendur eigi að „ ...skilja að 

málnotkun er mismunandi eftir aldri manna og uppruna“ (Menntamálaráðuneytið, 2008). 

Hæfniviðmið Menntamálaráðuneytisins á fyrsta þrepi eiga vel við en þar segir;  

Nemandi skal geta hagnýtt þá þekkingu og færni sem hann hefur aflað sér í 

íslensku. Hann skal skilja hlutverk málkerfisins í málnotkun daglegs lífs og 

gildi þess fyrir einstaklinginn að hafa góð tök á íslensku máli og fjölbreyttan 

orðaforða. Hann skal geta sýnt fram á almenna siðferðisvitund, áttað sig á 

megineinkennum íslenskrar tungu til að efla og öðlast trú á eigin 

málkunnáttu, umburðarlyndi og skilning á eigin getu....Hann skal geta 

rökstutt eigin fullyrðingar, ákvarðanir eða skoðanir og beitt mótrökum 

gagnvart viðmælanda/-endum sínum....Hann skal geta tekið þátt í flestum 

samræðum um efni sem hann þekkir eða hefur áhuga á og notað málfar, 

hljóðfall og orðaforða við hæfi. Þessar athafnir gera kröfu um að nemandi 

sýni sköpunarhæfni, frumkvæði og hæfni til að tjá hugmyndir og skoðanir á 

margvíslegan hátt. Hann skal geta tjáð afstöðu sína, tilfinningar og 

efasemdir um afmarkað efni, nýtt sköpunarmátt íslenskunnar til að leika 

sér með tungumálið (2008). 

Þegar kemur að færniviðmiðum dreifast markmiðin með verkefnunum á fyrstu þrjú þrepin af 

fjórum. Nemendur á fyrsta þrepi eiga að hafa færni í að skilja aðalatriðin í blaðagreinum og 

textum um félagsleg og menningarleg málefni og þeir eiga að geta skrifað nokkrar 

efnisgreinar í samhengi þar sem brúað er á milli efnisgreina og eðlileg framvinda er í 

textanum. Nemendur á öðru þrepi eiga að hafa færni í að styðja skoðanir sínar með dæmum 

og þeir eiga að geta notað lýtalaust og blæbrigðaríkt talmál og haft í heiðri málvenjur sem 

hæfa aðstæðum. Nemendur á þriðja þrepi eiga að hafa færni í að veita  uppbyggilega  

gagnrýni, taka gagnrýni og veita málefnalega andsvör og þeir eiga að geta beitt ritmáli í 

mismunandi tilgangi, stílbrigðum og málsniði eftir því sem við á (sama heimild). Samkvæmt 

þessu er svolítið erfitt að staðsetja verkefnin í þessari ritgerð á eitt færniþrep. 
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Hvort sem litið er á námsskrá fyrir grunnskóla eða drög að lærdómsviðmiðum fyrir 

framhaldsskóla má sjá að töluverð áhersla er lögð á tungumálið sem félagslegt fyrirbæri og 

það er talið mikilvægt að nemendur átti sig á þýðingu tungumálsins fyrir eigin sjálfsmynd. Þá 

er einnig talað um að nemendur eigi að geta valið málsnið, bæði í ritmáli og talmáli, sem 

hæfir aðstæðum og samhengi. Þetta eru allt atriði sem lögð er áhersla á í verkefnunum. 

 

 

4.2 Námsmat 

Eins og sjá má á nýjum lærdómsviðmiðum fyrir framhaldsskólana fylgir allri umræðu um 

nám vangaveltur um tilgang þess og markmið, hvað á nemandinn að kunna og geta eftir 

námið og hvernig á að meta hvort ásættanlegum árangri hefur verið náð? Mörgum þykir 

eflaust erfitt að meta verkefni af því tagi sem hér eru til umfjöllunar vegna þess að oft og 

tíðum er ekki um eina rétta niðurstöðu að ræða og það er í raun ekki niðurstaðan sem skiptir 

máli heldur hvernig hún er fengin. Hér á eftir verður fjallað um hvernig má meta vinnu 

nemenda í hópavinnu og umræðuhópum.  

Flestir kennarar þekkja til fjölgreindakenningar Howards Gardners. Gardner hélt því fram í 

byrjun níunda áratugarins að vestræn menning hefði skilgreint greind of þröngt og hann 

setti fram hugmyndir sínar um margar greindir eða fjölgreindir sem hver maður býr yfir. 

Gardner var á móti því að mæla greind með einni greindarvísitölu og hann taldi það ekki 

réttmætt að prófa nemendur í verkefnum sem þeir hefðu aldrei séð áður við aðstæður sem 

væru þeim ekki eðlilegar (Armstrong, 2001). Fjölgreindakenning Gardners er mjög félagsleg 

og samrýmanleg við heildstæða móðurmálskennslu og orðræðugreiningu. Ef kennarar kynna 

sér fjölbreyttar kennsluaðferðir og reyna að höfða til allra greindanna sem talað er um í 

kenningunni verður kennsla fjölbreytileg.  Gardner vill hverfa frá prófum, hann segir: „Ég er 

þeirrar skoðunar að við eigum algjörlega að hverfa frá prófum og fylgni á milli prófa og líta í 

staðinn til náttúrulegri heimildagagna um hvernig manneskjur alls staðar í heiminum þróa 

færni sem er mikilvæg fyrir lífshætti þeirra“ (vitnað eftir Armstrong, 2000: 100). Gardner vill 

að nemendur séu prófaðir á raunverulegum viðfangsefnum og í samhengi sem líkist því sem 

við upplifum í lífinu sjálfu. Þetta samræmist mjög vel kenningum um félagslega 
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hugsmíðahyggju þar sem markmiðin eru að námsmat sé byggt á raunverulegum verkefnum 

og það er æskilegt að afrakstur námsins sé sýnilegur (Allyson Macdonald, 2003).  

Þegar nemendur ræða saman um verkefnin í þriðja kafla komast þeir nálægt verkefnum sem 

þeir munu rekast á í sínu daglega lífi og starfi í framtíðinni. Kennarar eiga því að fylgjast vel 

með vinnunni, sem fer fram þegar nemendur reyna að leysa verkefnin, og meta hana inn í 

námsmatið. 

Það er mikilvægt að kennarar fylgist jafnt með öllum nemendum og gangi reglulega á milli 

og fylgist vel með.  Það er gott fyrir kennara að skrá formlega hjá sér frammistöðu nemenda 

í hópavinnu. Kennari verður að hafa reglu á skráningum sínum annað hvort með því að nota 

dagbók eða með því að skrá á gátlista eða matslista (Ingvar Sigurgeirsson, 1999a). Dæmi um 

mats- og gátlista má finna í viðaukum með þessari ritgerð. 

Ein leið til þess að fylgjast með nemendum er að gera þá sjálfa ábyrga fyrir námsmatinu að 

hluta til. Kennarar geta beðið nemendur að fylgjast sjálfir með umræðunum og árangrinum 

af þeim. Annars vegar getur kennari beðið nemendur að halda dagbók og skrá hjá sér punkta 

á meðan vinnunni stendur. Kennari getur látið nemendur fá gát- eða matslista álíka þeim 

sem má finna í viðauka tvö hér á eftir. Hins vegar getur kennari beðið nemendur að taka upp 

samtalið til þess að kennari eða nemendur sjálfir geti skoðað það eftir á og metið 

árangurinn. Miklar tækniframfarir undanfarið hafa gert það að verkum að margir nemendur 

eiga nú farsíma sem geta tekið upp hljóð og jafnvel mynd. Kennarar  geta nýtt sér þessa 

tækni eða notað þau tæki sem skólinn á. Gildi þess að nemendur taki sjálfir þátt í námsmati 

er mikið. Ef nemendur taka þátt skilja þeir betur til hvers er ætlast af þeim í náminu og líkur 

á því að þeir geri sér grein fyrir sterkum og veikum hliðum sínum aukast (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999a). 

Hvort sem kennari tekur upp vinnu nemenda eða skráir hjá sér frammistöðu þeirra í dagbók 

er mjög mikilvægt að halda ítarlegar og góðar skrár yfir árangur hvers nemanda og hafa 

eitthvað í höndunum til þess að geta rökstutt námsmatið. Kennarar ættu ekki að treysta á 

minnið heldur hafa áþreifanleg dæmi máli sínu til stuðnings (Ingvar Sigurgeirsson, 1999c). 

Með þessum hætti getur kennari boðið nemendum sínum upp á leiðsagnarmat með því að 

leyfa nemenda að fylgjast með skráningunum jafn óðum og gefa nemandanum stöðuga 

endurgjöf ásamt ráðleggingum um það hvernig hann getur bætt sig.  
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En eftir hverju á kennari að hlusta? Það eru mörg atriði sem geta haft áhrif á tal nemanda, 

t.d. skilningur þeirra á verkefninu sem þeir eiga að vinna, félagar þeirra í hópavinnunni, 

áhugi eða áhugaleysi, þekking á viðfangsefninu, kyn, persónuleiki, fyrri reynsla þeirra af 

hópavinnu og almennt andrúmsloft í kennslustundinni (Brindley, 1994). Kennarar eiga að 

hlusta eftir hvernig nemendur koma skoðunum sínum á framfæri og hvernig þeir rökstyðja 

þær, hvernig þeir taka á móti skoðunum annarra og  hversu gott vald nemendur hafa á 

hugtökum tengdum efninu. Kennarinn verður að hlusta eftir tali nemenda og leggja mat á 

framlag hvers og eins og þá er mikilvægt að gera greinarmun á tali annars vegar og hvað 

kemur fram í talinu hins vegar (Brindley, 1994). Það er ekki magnið sem skiptir máli heldur 

gæðin. Þá er einnig mikilvægt fyrir kennarann að átta sig á að hlé frá umræðuefnunum er 

nauðsynlegt og nemendur verða að fá að þagna í smástund eða tala um eitthvað annað áður 

en þeir halda áfram að ræða verkefnið (Brindley, 1994 og Wright, 2005).  

Verkefni, þar sem nemendur vinna sjálfstætt og ræða saman, gefa kennurum tækifæri til að 

sjá aðra hlið á nemendum sínum en skriflegar úrlausnir gera. Kennarar geta fylgst með 

nemendum sínum og fengið góða yfirsýn yfir kosti þeirra og galla. Kennari horfir á nemendur 

reyna sig á meðal jafningja og hann fær annað sjónarhorn en þegar hann talar sjálfur við 

nemendur. Námsmat af þessu tagi bætir aukinni vídd við hefðbundið námsmat sem fæst 

með skriflegum verkefnum og prófum.  

Óhefðbundið námsmat eins og hér hefur verið lýst kallast á við hugmyndir um breytt 

kennslufyrirkomulag eins og fjallað var um í öðrum kafla. Hugmyndafræði félagslegrar 

hugsmíðahyggju, heildstæðrar móðurmálskennslu og fjölgreindakenningar, auk hugmynda 

um einstaklingsmiðað nám boða nýjar leiðir í námsmati. Námsmatið verður að fylgja 

áherslum í kennslu og vera rauntengt, nemendur eiga að fá tækifæri til þess að kljást við 

verkefni sem eru sem raunverulegust og gefa góða mynd af eðlilegu skólastarfi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999c). Ingvar Sigurgeirsson (1999c) kallar námsmat af þessu tagi heildrænt 

námsmat (e. authentic assessment). Meðal helstu aðferða heildræns námsmats eru 

vettvangsrannsóknir eins og lýst var hér að framan, sjálfsmat nemenda, jafningjamat og mat 

á frammistöðu nemenda (sama heimild).  

Heildrænt námsmat hefur marga kosti fram yfir hefðbundið námsmat. Stærsti kosturinn er 

áherslan á allt námsferlið jafnt sem útkomuna. Með heildrænu námsmati er hægt að meta 
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atriði sem erfitt er að meta með hefðbundnu námsmati. Þetta eru atriði eins og t.d. 

umræður, vinnubrögð, leikni í samskiptum, tillitsemi, virðing og sjálfstjórn (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999c). Atriði sem skipta þó miklu máli í öllu skólastarfi. Hefðbundið 

námsmat, skrifleg verkefni og próf, getur verið hluti af heildrænu námsmati og er góð viðbót 

til að stuðla að sem vönduðustu námsmati (sama heimild).  

 

 

4.3 Hugræn málvísindi 

Hér að framan hefur verið minnst á að innblástur í verkefnin er sóttur í félagslega 

hugsmíðahyggju, orðræðugreiningu, heildstæða móðurmálskennslu og fjölgreindakenningu 

Gardners. Allar þessar kenningar eða hugmyndastefnur eru svo til jafngamlar og það er farið 

að fjalla um þær eftir miðja tuttugustu öld þó að rætur þeirra liggi í eldri stefnum.  Allar eru 

þessar kenningar og hugmyndastefnur settar fram gegn ríkjandi hefðum í kennsluaðferðum 

eða meðferð tungumálsins. Það á einnig við um hugmyndastefnu hugrænna málvísinda (e. 

cognitive linguistics).  

 Hugræn málvísindi eru vítt og þverfaglegt fræðasvið sem rekur uppruna sinn til áttunda 

áratugarins. Hugræn málvísindi eru ekki ein afmörkuð kenning heldur hugmyndakerfi sem 

hefur eflst mjög undanfarin ár og það er talað um byltingarkennt viðhorf nýrrar öldu 

málvísindakenninga sem sigla undir fána virknimálvísinda og/eða hugrænna málvísinda 

(Tomasello, 2003:1). 6 Hugræn fræði kanna manninn sem félagsveru sem lifir í ákveðnu 

samfélagi á ákveðnu menningarsvæði. Þau skoða hvernig maðurinn markast af samfélaginu 

og þau beina sjónum að samspili reynslu, skynjunar, tilfinninga, hugsunar og máls (sama 

heimild).  

Hugræn málvísindi samþykkja það að tungumál snúist  fyrst og fremst um merkingu, 

tungumálið er tæki til að skipuleggja, vega og meta upplýsingar (Geeraerts, 2006). Í 

hugrænum málvísindum eins og í orðræðugreiningu er ekki gerður greinarmunur á þekkingu 

á tungumálinu annars vegar og notkunar á tungumálinu hins vegar þar sem þekking á 

tungumálinu er þekking á því hvernig tungumálið er notað (Evans, o.fl., 2007 og Geeraerts, 

                                                           
6
 e. “The revolutionary aspect of the new wave of linguistic theories that fly under the banner of Functional 

and/or Cognitive linguistics”. 
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2006). Hugræn málvísindi gera einnig ráð fyrir því að tungumál sé rannsakað í samhengi við 

aðra þætti í hugarstarfsemi mannsins og það sé litið til þess, sem þegar er vitað um 

mannsheilann á öðrum fræðasviðum (Geeraerts, 2006). 

Merking  er samkvæmt hugrænum málvísindum:  

 háð sjónarhorni (e. is perspectival) 

 virk og sveigjanleg (e. dynamic and flexible) 

 alfræðileg og ósjálfstæð (e. encyclopedic and non-autonomous) 

 byggð á notkun og reynslu (e. based on usage and experience) 

      (Geeraerts, 2006 (þýð. HK)) 

Samkvæmt þessari upptalningu er merking tungumálsins háð tíma og rúmi og föst stærð. 

Merkingin er ekki í tungumálinu heldur er tungumálið aðgangur að merkingu.  

Hugræn málvísindi urðu til sem andóf gegn formlegum nálgunum á tungumálið sem voru 

ríkjandi bæði í málvísindum og heimspeki langt fram eftir síðustu öld (Evans, o.fl., 2007 og 

Geeraerts, 2006). Verk Noams Chomsky og málkunnáttufræðin (e. generative linguistics) 

sem eru kennd við hann gefa góða mynd af formlegum málvísindum (Evans, o.fl.,  2007). 

Málkunnáttufræði gera greinamun á málkunnáttu (e. competence)  og málbeitingu 

(e.performance) og það er gert ráð fyrir að málkunnátta manna sé að einhverju leyti 

meðfædd. Þau rannsaka formleg einkenni málsins án tengsla við aðra þætti í hugarstarfsemi 

mannsins. Málkunnáttufræði byggja á hugmyndum um meðfædda málkunnáttu eða 

algildismálfræði og rökin fyrir því er svo til áreynslulaus máltaka barna. Algildismálfræði gerir 

einnig ráð fyrir að öll tungumál heimsins eigi eitthvað sameiginlegt og að því leyti er 

sjónarhornið mjög vítt. 

Michael Tomasello, einn af helstu talsmönnum hugrænna málvísinda,  trúir ekki á 

algildismálfræðina og segir að málfræðin verði til við notkun á málinu en sé ekki meðfædd. 

Einingar tungumálsins eru bæði margar, fjölbreytilegar og lúta ekki reglum málfræðinnar 

(Tomasello, 2003: 8 (þýð. HK)). 7  Hans tilgangur er að afsanna hugmyndir málkunnáttufræða 

um algildismálfræði  sem ganga út á að ílagið (e. input)  sem börn verða fyrir sé of 

                                                           
7
 e. “…the units of language are many and various and do not constitute “A Grammar””.  
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takmarkað til þess að útskýra alla þekkinguna sem þau öðlast á málkerfinu strax á fyrstu 

árum ævi sinnar. Tomasello langar að útskýra hvernig börn læra málið sem fyrir þeim er haft 

með því að vinna úr ílaginu sem þau hljóta (Geeraerts, 2006). 

Eins og áður sagði eru hugræn málvísindi ekki afmörkuð kenning eða stefna heldur eru þau 

meira eins og sveigjanlegur rammi sem nær yfir ólíkar og fjölbreyttar kenningar um 

tungumál. Þessar ólíku kenningar skarast stundum  en allar eiga þær það sameiginlegt að 

vera virknimiðaðar (Geeraerts, 2006). 

 

 

4.4 Lokaorð 

Bæði Í Danmörku og Noregi hefur áhersla á kennslu móðurmálsins verið aukin undanfarin ár 

til þess að bregðast við breyttum málaðstæðum sem ungt fólk býr við á okkar dögum. Á 

Íslandi er varið þremur og hálfri klukkustund á viku til kennslu móðurmálsins í grunnskóla 

(Anna Steinunn Valdimarsdóttir, 2009). Miðað við allt sem á undan er sagt í þessari ritgerð 

halda engin bönd tungumálinu sem finnur sér nýja miðla og ný birtingarform á hverjum 

tíma. Til þess að hafa undan við að fylgja tungumálinu eftir og rannsaka það veitir ekki af 

fjölbreyttum leiðum til þess að skoða málið. Hugræn málvísindi bjóða uppá nýtt sjónarhorn 

á tungumálið sem er vel hægt að nýta í íslenskukennslu. Þetta sjónarhorn er mjög líkt 

sjónarhorni orðræðugreiningar, sjónarhorni heildstæðrar móðurmálskennslu og sjónarhorni 

félagslegra hugsmíðahyggju.  

Þegar fjallað er um allar þessar „nýju“ kenningar sem eru settar til höfuðs  hefðbundinni 

meðferð og kennslu tungumálsins eru notaðar myndhverfingar eins og andóf og bylting. 

Andóf og bylting minna á baráttu þar sem barist er gegn ójafnvægi , óréttlæti og kúgun í 

samfélagi manna. Nýjar hugmyndir um tungumálið geta vel staðið hlið við hlið hefðbundinna 

hugmynda. Til dæmis kynnir Þórunn Blöndal til sögunnar nýtt sjónarhorn á íslenskukennslu í 

bók sinni Lifandi mál en hún gengur samt ekki svo langt að vilja henda allri formlegri 

málfræði út og hún segir að það megi vel notast við bæði formlega málfræði og 

virknimálfræði jöfnum höndum:  

Þótt kennarar tileinki sér orðræðugreiningu og vinni út frá henni þarf það 

ekki að merkja að öllu því gamla yrði sópað burt. Fjarri því. Til dæmis er 
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gagnlegt að þekkja helstu orðflokkana; eftir sem áður gætu þeir verið 

meðal námsefnis en ekki yrði látið þar við sitja. Aðaláherslan yrði lögð á 

virkni þeirra og það samhengi sem þeir birtast í auk þess sem hugað yrði að 

samspili forms og virkni; það yrði sem sé ekki aðeins spurt um einkenni 

tiltekinna orðflokka eða setningagerða heldur um hlutverk þeirra í texta 

(Þórunn Blöndal, 2005: 40).  

Maðurinn er félagsvera sem talar og tjáir sig. Ein af leiðunum til þess að rannsaka manninn 

og líf hans er í gegnum tákntexta sem hann skapar. Þessi tákntexti er efniviðurinn sem allar 

hugvísindagreinar ganga út frá í rannsóknum sínum. Bakhtín segir að það séu til margar 

leiðir til þess að rannsaka tungumál: 

Tungumál, orð – þetta er næstum allt í lífi mannsins. Þó þarf ekki að halda 

að þessi alltumlykjandi og marghliða veruleiki geti verið viðfangsefni aðeins 

einna vísinda – málvísinda  og að hann megi einungis öðlast skilning á 

með aðferðum málvísindanna. Viðfangsefni málvísinda er bara efnið, bara 

miðill boðskiptanna, en ekki boðskiptin sjálf, ekki yrðingarnar í eðli sínu og 

ekki tengslin þeirra á milli (samræðutengslin), ekki myndir boðskiptanna og 

ekki málsgreinarnar.  

Málvísindi rannsaka aðeins tengslin á milli frumþátta innan málkerfisins en 

ekki tengslin á milli yrðinga og ekki tengsl yrðinga við raunveruleikann og 

mælandann (höfundinn) (2005:255). 

Eins og Bakhtín segir er tungumálið mjög stór hluti af manninum. Lífið heldur áfram, 

maðurinn þróast og hann þróar með sér þekkingu á heiminum í kringum sig. Börn sem 

fæðast árið 2009 búa við allt aðra heimsýn en afar þeirra og ömmur gerðu. Maðurinn notar 

tungumálið til þess að henda reiður á hugsunum sínum og umhverfi sínu og því þróast 

tungumálið með manninum. Það er bæði eðlilegt og nauðsynlegt að móðurmálskennsla taki 

breytingum með tímanum og þróist í takt við umhverfið.  
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Viðauki 1: Sjálfsmat nemenda á árangri í  hópavinnu 

Dæmi 1: (fengið að láni úr bókinni Litróf kennsluaðferðanna bls. 145) 

 

Nafn:_________________________  Hópur:_____________________ 

Leggðu mat á árangurinn í hópavinnunni. Settu hring utan um þá tölu sem við á. 5 er best og 1 er 

lélegast. 

1. Hvernig var tíminn notaður? 

1 
Mikill tími fór til 
spillis 

2 3 
Hópurinn vann 
vel þegar hann 
komst af stað 

4 5 
Mjög markviss 
vinna allan 
tímann 

 

2. Hugmyndir 

1 
Fáar hugmyndir 
komu fram 

2 3 
Einn eða tveir 
áttu allar 
hugmyndirnar 

4 5 
Margar 
hugmyndir komu 
fram – þeim vel 
tekið og þær 
kannaðar 

 

3. Ákvarðanir 

1 
ósamkomulag 

2 3 
Náðum saman 
eftir stapp 

4 5 
Gott samkomulag 
og eindrægni 

 

4. Þátttaka og samskipti 

1 
Lítil samvinna – 
hver vann upp á 
eigin spýtur 

2 3 
Einn eða tveir 
unnu nánast allt 
verkið 

4 5 
Allir lögðu sitt af 
mörkum 

 

5. Árangur 

1 
Náðum ekki því 
markmiði sem 
við settum okkur 

2 3 
Rétt náðum settu 
marki 

4 5 
Náðum góðum 
árangri 
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Dæmi 2: (fengið úr bókinni Að mörgu er að hyggja bls. 91) 

 

Nafn: Hópur:                        dags: 

 alltaf oftast stundum aldrei ekki 

viss 

athugasemdir 

Ég tek þátt í 

verkefninu 

      

Ég vinn vel með 

öðrum 

      

Ég vinn vel ein(n)       

Ég deili 

hugmyndum mínum 

með öðrum 

      

Ég hlusta vel á aðra       

Ég er kurteis       

Ég reyni að hætta 

ekki fyrr en 

verkefninu er lokið 

      

Ég hef stjórn á skapi 

mínu þó ég sé ekki 

sammála 
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Dæmi 3: (fengið að láni af vef Ingvars Sigurgeirssonar, 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat) 

 

Matsblað fyrir mat á vinnufélögum 

 Nafn: Hefur lagt 

verulega af 

mörkum 

Hefur lagt 

nokkuð af 

mörkum 

Léttvægt framlag 

1. Forysta       

2. Skipulag       

3. Hugmyndir       

4. Öflun upplýsinga       

5. Úrvinnsla       

6. Flutningur - skýrsla      
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Viðauki 2: Athuganir kennara á virkni í umræðum 

 

Dæmi 1: virkniathugun (fengið að láni úr bókinni Að mörgu er að hyggja bls. 89) 

 

nafn hópur tími Sinnir 
verkefni 

Ekki við 
vinnu 

athugasemdir 

      

      

      

      

      

      

 

 

Dæmi 2: Matslisti (fengið að láni úr bókinni Að mörgu er að hyggja bls. 89) 

 

Nafn: Hópur: 

 alltaf oftast sjaldan nánast aldrei athugasemdir 

Skýrir mál sitt 
vel 

     

Heldur sig við 
efnið 

     

Hlustar á aðra      

Tekur virkan 
þátt 

     

Spyr góðra 
spurninga 

     

Styður aðra      

Styður mál sitt 
með rökum 

     

Leggur sig 
fram um að 
komast að 
niðurstöðu 
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Dæmi 3: Gátlisti fyrir mat á vinnubrögðum (fengið að láni af vef Ingvars Sigurgeirssonar, 

http://starfsfolk.khi.is/ingvar/namsmat) 

 

Nöfn: 

N
e

m
a

n
d

i 
1

 

N
e

m
a

n
d

i 
2

 

N
e

m
a

n
d

i 
3

 

N
e

m
a

n
d

i 
4

 

N
e

m
a

n
d

i 
5

 

N
e

m
a

n
d

i 
6

 

N
e

m
a

n
d

i 
7

 

N
e

m
a

n
d

i 
8

 

 Sjálfstæð (ur)                 

 Kemur sér fjótt að 
verki 

                

 Iðin(n)                 

Skilar góðu verki                  

 Hefur 
hugmyndaflug 

                

 Skapandi                 

 Sjálfs-gagnrýni                 

 Gerir kröfur til sín                 

 


