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Inngangur
Vorið 2005 fékk Öldutúnsskóli styrk úr Þróunarsjóði grunnskóla til verkefnis um fjölbreytta
kennsluhætti sem nefnt var ,,Nemandinn í forgrunni“. Vorið 2004 var efnt til hópvinnu meðal
starfsmanna þar sem rætt var hvernig þeir vildu sjá skólastarfið þróast. Meðal þess sem þar
kom fram var ósk um aukna þemavinnu, árgangar ynnu saman að þemaverkefnum,
teymisvinna kennara yrði aukin og leitast yrði við að koma betur til móts við mismunandi
námsþarfir nemenda. Í framhaldi af því var unnin áætlun um verkefni sem beindist að aukinni
fjölbreytni kennsluhátta og var hún lögð fyrir starfsmannahópinn í apríl 2005. Sótt var um
styrk til Þróunarsjóðs grunnskóla þar sem þessar áherslur voru útfærðar og veitti sjóðurinn
styrk til verkefnisins.
Markmið verkefnisins var að hvetja kennara skólans til að þróa kennslu- og
námsmatsaðferðir sínar með skipulegum hætti í átt til aukinnar einstaklingsmiðunar. Stefnt
var að því að auka veg fjölbreyttra kennslu- og námsmatsaðferða, einkum þeirra sem byggjast
á að koma sem best til móts við einstaklingsmiðaðar þarfir nemenda, áhuga, hæfileika og
getu. Þá var stefnt að verkefnum sem beindust að því að auka ábyrgð nemenda á eigin námi.
Einnig má nefna að efla þátt skapandi starfs, samvinnunáms og heildstæðra viðfangsefna þar
sem byggt er á upplýsingaleit, úrvinnslu og fjölbreyttri miðlun.
Eftirfarandi áherslur voru skilgreindar:
•
•

•
•
•
•

Verkefnið á að efla þá sýn á skólastarfið að litið sé á hvern árgang sem heild og að
hópskipting innan hans einskorðist ekki við bekkjardeildir.
Sérstaklega verður leitað leiða til að koma betur til móts við nemendur sem þurfa
sérstakan stuðning vegna sértækra námsörðugleika eða hegðunarfrávika. Einnig
verður leitast við að koma betur til móts við bráðger börn.
Teymiskennsla verði efld. Myndaður verður samvinnuhópur kennara um hvern árgang
sem ber ábyrgð á skipulagningu kennslu og námsumhverfis, þ.m.t. stuðningskennslu.
Stefnt er að því að auka þverfaglega samvinnu og að sjónarmið list- og verkgreina
skipi veglegan sess í verkefninu.
Áhersla verður lögð á að skólanámskráin endurspegli þá kennsluhætti sem þróaðir
verða í verkefninu.
Að því verður keppt að kennarar þrói einstaklingsmiðaðar námsmatsaðferðir í
tengslum við þróunarverkefnið.

Vorið 2005 var gerður samstarfssamningur við Ingvar Sigurgeirsson, prófessor við
Kennaraháskóla Íslands um ráðgjöf við verkefnið. Ingvar tók þátt í undirbúningi verkefnisins,
var kennurum innan handar við val og skipulagningu verkefna sem þeir skipulögðu á vorönn
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2006 í samræmi við markmið þróunaráætlunarinnar, sat fundi með stýrihópi eftir þörfum og
tók þátt í kynningu verkefna á innanhússþingi sem fram fór 9. júní 2006, auk þess að ritstýra
lokaskýrslu um verkefnið í samvinnu við stýrihóp verkefnisins.
Í stýrihópnum sátu María Pálmadóttir, aðstoðarskólastjóri, Kristín H. Thorarensen,
verkefnisstjóri sem er í forsvari fyrir hópinn, Margrét Sverrisdóttir fulltrúi umsjónarkennara
og Kolbrún Kjartansdóttir fulltrúi verk- og listgreinakennara. Stýrihópurinn samhæfði
verkefnið í heild og sá um framkvæmd þess og kynningu innan og utan skólans.
Á haustönn 2005 sóttu kennarar og stjórnendur fræðslufundi á vegum Námsflokka
Hafnarfjarðar / Skólaskrifstofu Hafnarfjarðar. Sú leið var valin þar sem í boði voru margir
fræðslufundir sem tengdust beint markmiðum þróunarverkefnisins.
•

Einstaklingsmiðað nám – fjölbreyttir kennsluhættir.
Umsjón Guðmundur Engilbertsson, sérfræðingur á skólaskrifstofu Akureyrar.
 22. september og 17. nóvember, alls 6 klukkustundir.

•

Sameiginleg sýn á einstaklingsmiðað nám.
Umsjón Guðmundur Engilbertsson, sérfræðingur á skólaskrifstofu Akureyrar.
 19. janúar og 9. mars, alls 6 klukkustundir.

•

Umsjónarkennarinn – lykilmaður í skólastarfi.
Umsjón Guðmundur Engilbertsson, sérfræðingur á skólaskrifstofu Akureyrar.
 8. september og 24. nóvember, alls 6 klukkustundir.

•

Umsjónarkennarinn – hlutverk, áherslur og ábyrgð.
Umsjón Hafdís Guðjónsdóttir og Sólveig Karvelsdóttir, lektorar í kennslufræðum við
KHÍ.
 8. september og 24. nóvember, alls 6 klukkustundir.

•

Stofnþing Samtaka áhugafólks um skólaþróun.
 Skólastjórnendur ásamt stýrihópi og nokkrum kennurum skólans sóttu Stofnþing
Samtaka áhugafólks um skólaþróun á Selfossi þann 18. nóvember 2005.

•

Ráðstefna um söguaðferðina.


Nokkrir kennarar sóttu ráðstefnu um söguaðferðina (story line method) sem
haldin var á Akureyri 24. september 2005.

Í janúar 2006 skipuðu kennarar sér í samstarfshópa. Hver hópur skilgreindi viðfangsefni sem
tengdist markmiðum þróunarverkefnisins og gerði áætlun um umfang þess, framkvæmd og
mat. Hóparnir kynntu áætlanir sínar á fundum með kennurum á sama stigi og sátu fulltrúar í
stýrihópi og ráðgjafi þá fundi. Verkefnin sem ráðist var í voru þessi:
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Leikir í skólastarfi: Verkefni í 1. bekk
Sagan af Suðurnesjum / Komdu og skoðaðu hafið: Verkefni í 2. bekk.
Fuglar: Verkefni í 3. bekk.
Líf í heitu landi: Verkefni í 4. bekk.
Rómverjar til forna: Samþætt verkefni í 5. bekk. með list-og
verkgreinakennurum.
Norðurlönd / ferðaskrifstofa: Verkefni í 6. bekk.
Kurteisi: Verkefni í 7. bekk unnið af umsjónarkennurum 7. bekkja og
sundkennurum.
Hreyfimyndagerð: Verkefni í 7. bekk.
Strákar og skólastarf: Verkefni í miðdeild.
Lestrarátak á unglingastigi: Verkefni í 8. bekk.
Stærðfræðistöðvar: Verkefni í 8. og 9. bekk.
Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur: Kennsluhugmyndir.
Evrópska tungumálamappan: Verkefni í dönskukennslu.
Fjölbreyttir kennsluhættir í spænsku: Verkefni í 9. og 10. bekk.
Orðagjálfur: Námsspil í íslensku fyrir unglinga.
Námsferðir: Verkefni í unglingadeild.

Á vorönn 2006 voru fastir fundartímar skilgreindir sérstaklega fyrir vinnu að þessu verkefni
og voru þeir hálfsmánaðarlega að jafnaði.
Í byrjun apríl þegar verkefnin voru flest komin vel á veg hitti stýrihópur, ásamt ráðgjafa,
hvern hóp til að fara yfir stöðu mála. Þar komu fyrirspurnir bæði frá hópunum sjálfum og eins
frá stýrihóp og ráðgjafa. Leitast var við að veita ráðleggingar varðandi næstu skref og drög
lögð að skýrslugerð og kynningum.
Þann 9. júní var haldið innanhússþing þar sem hver hópur kynnti verkefni sitt, gerði grein
fyrir niðurstöðum sínum og svaraði fyrirspurnum. Jafnframt skilaði hver hópur skriflegri
skýrslu og eru þær birtar hér á eftir. Einnig hafa upplýsingar um verkefnið verið settar á
heimasíðu skólans, sjá á þessari slóð:
http://www1.hafnarfjordur.is/oldutunsskoli/throunarverk.htm
Í framhaldi af innanhússþinginu fóru fram umræður þar sem mat var lagt á verkefnið í heild
sinni og rætt hvert stefna bæri (sjá nánar í lokakafla þessarar skýrslu).
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Guðrún Aðalsteinsdóttir, Jóna Karólína Karlsdóttir og Sigríður Björnsdóttir

Leikir í skólastarfi
Verkefni í 1. bekk

Skilgreining / afmörkun
Ákveðið var að hafa leikjastund á stundaskrá aðra hverja viku, eina og hálfa kennslustund að
jafnaði í senn, þar sem bekkjunum þremur í árganginum var blandað saman handahófskennt
og búnir til þrír nýir hópar sem fóru í mismunandi leiki (20 mínútur í senn) í stofum 2, 3 og 4
í A álmu, samtals sjö skipti.
Meginmarkmið var að nemendur:
•
•
•
•
•
•
•
•

læri leiki og spil
kynnist betur nemendum annarra bekkjardeilda
læri í gegnum leiki
efli félagsþroska sinn
skemmti sér
gefist tækifæri til að kynnast öðrum nemendum og kennurum árgangsins
læri leiki og spil sem dægradvöl
læri að tapa og vinna
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Útfærsla
Bekkjum í árganginum var blandað saman (hverri bekkjardeild er skipt handahófskennt upp í
þrjá jafnstóra hópa). Hóparnir voru merktir með hekluðum hálsböndum; gulum, rauðum og
grænum. Stöðvarnar voru þrjár og var hver hópur 20 mínútur á hverri stöð. Guli hópurinn
byrjaði alltaf í stofu 4, rauði í stofu 3 og græni í stofu 2. Hóparnir renndu svo í gegnum hverja
stöð, þ.e. guli hópurinn fór í stofu 3 næst og svo framvegis.
Kappkostað var að hafa leikina fjölbreytta hvað varðar hreyfingu, athygli, úthald, aga og
snerpu. Þá var reynt að finna námsleiki sem reyndu á lestur og stærðfræði í tengslum við
námsefnið hverju sinni.
Framkvæmd
26. janúar 2006
Stöðvarnar eru:
Blikkleikur – hringleikur: Helmingur nemenda situr á stól og hinir standa fyrir aftan.
Stigaparís – inniparís: Nemendum er skipt í þriggja manna hópa. Hver nemandi kastar tvisvar sinnum bréfbolta á
merkta tölureiti og safnar stigum sem hann skráir og leggur saman. Sá hópur sem fær hæstu summuna vinnur.
Ólsen, Ólsen – spilað á spil í fjögurra manna hópum.
9. febrúar 2006
Baunapokakeppni.
Kastað og gripið: Nemendur standa í hring og pokinn látinn ganga á milli, alltaf í sömu röð. Bætt við poka ef vel
gengur.
Bingó: Tölur frá 1 – 20.
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Orðaleikur: Nemendur fá orðið Öldutúnsskóli og búa til eins mörg orð og þau geta úr þessu orði og skrifa niður á
blað.
23. febrúar 2006
Dýragarðurinn: Sex leikmenn eru valdir og þeir velja sér dýr til að leika með látbragði fyrir hina sem eiga svo að
geta upp á hvert dýrið er.
Baunapokakast.
Slönguspil.
Spilað á spil: Ólsen, Ólsen og Veiðimaður.
2. mars 2006
Blikkleikur og Olweusarleikur: Tilfinningakyrrmyndir. Nemendum er skipt í hópa (5–7, fer eftir fjölda). Einn
hópur í einu fær miða með heiti á tilfinningu (t.d. reiði, ást, gleði, öfund eða kvíði). Allir í hópnum skoða miðann
(þeir mega ekki ræða saman) og svo stendur einn strax upp og fer í kyrra stellingu sem tjáir tilfinninguna. Hinir í
hópnum bæta sér við myndina einn og einn í einu þar til allir eru komnir. Að lokum giska hinir hóparnir á hvaða
tilfinningu hópurinn er að tjá.
Tafl og bingó: Eldri nemendur kenndu og aðstoðuðu.
Orðasamstæðuspil.
16. mars 2006
Bingó (tölur upp í 100, stundum sögð plúsheiti talna t.d. 2+2).
Tafl (eldri nemendur aðstoðuðu).
Týndu börnin: Einn er valinn til að vera lögregluþjónn og á að vísa hinum í rétt sæti (eftirtekt og minni).
30. mars 2006
Kisuhornið: Í öllum hornum stofunnar eru afmörkuð heimasvæði. Hvert svæði hefur ákveðinn fjölda leikmanna,
sá fjöldi verður að vera til staðar á meðan á leiknum stendur. Einn leikmaður er kisan, hann fer frá einu
heimasvæði til annars þar sem hann reynir að fá pláss. Á meðan kisan leitar að plássi eiga leikmennirnir að
skipta um heimasvæði og passa um leið upp á að kisan nái ekki plássinu þeirra.
Hollý Hú.
Fela hlut: Börnin syngja Foli, foli fótalipri og syngja hátt eða lágt eftir því hversu nálægt hluturinn er sem leitað
er að.
4. maí 2006
Týndu börnin: Einn er valinn til að vera lögregluþjónn og á að vísa hinum í rétt sæti (eftirtekt og minni).
Íkorninn og hnetan: Einn leikmaður er valinn til að vera íkorni. Hann varðveitir hnetuna og situr í sæti sínu í
upphafi leiks. Aðrir leikmenn sitja í sætum sínum og hver og einn leggur höfuðið á annan handlegg sér fram á
borðið, eins og hann sé sofandi, en teygir hinn handlegginn fram og lætur lófann vísa upp. Íkorninn stendur upp
þegar stjórnandi gefur merki, hleypur fram og aftur milli borðanna og laumar hnetunni í einhvern lófann.
Leikmaður, sem fær hnetuna, stekkur á fætur og reynir að ná íkornanum áður en hann kemst „heim“, þ.e. í sæti

9

sitt. Ef íkorninn næst verður hann áfram íkorni, ef ekki, þá verður sá sem fékk hnetuna næsti íkorni. Hinir
leikmennirnir vakna að sjálfsögðu og horfa á þegar eltingarleikurinn stendur yfir.
Spilaleikur: Fjórir hópar, hjarta, spaði, tígull og lauf. Hver hópur safnar fimm spilum, t.d. fimm spöðum. Öll
spilin liggja á grúfu á gólfinu svo fer einn í einu og nær í spil og kemur með það til baka til hópsins. Ef spilið
passar ekki inn í það sem safna á verður sá næsti í röðinni að skila því. Þegar spilin eru sótt þá er það gert með
ákveðinni hreyfingu sem kennari ákveður hverju sinni, t.d. hoppa á öðrum fæti, skríða eða ganga aftur á bak.

Mat
Húsnæði árgangsins hentar prýðilega til þessarar vinnu, stofurnar eru samliggjandi á sér
gangi. Tíminn (60 mínútur) var í knappasta lagi, 75 mín. hefðu nægt.
Nemendur voru spurðir hvernig þeim þótti til takast í hvert skipti. Kennarar ræddu sín á milli
hvernig gekk. Undantekningarlítið voru nemendur mjög ánægðir og jákvæðir. Samkomulag
innan árgangsins er mjög gott, árekstrar fátíðir milli bekkjardeilda og kennarar hafa kynnst
öllum nemendum innan árgangsins. Að mati kennaranna tókst þetta verkefni mjög vel og var
uppbyggilegt bæði félagslega og námslega. Öryggi nemenda á vinnusvæði (1.bekkjar
ganginum) hefur aukist sem og rými þeirra. Við teljum að full ástæða sé til að festa þetta
verkefni í sessi – ekki aðeins í 1. bekk, heldur fleiri hópum.
Heimildir:
Þórey Guðmundsdóttir (1987). Innileikir – hreyfileikir. Reykjavík: [s.n.].
Leikjavefurinn. Sótt á þessa slóð 29. október 2006: http://leikjavefurinn.is/

10

Helga Kristín Halldórsdóttir, Margrét Lilja Pálsdóttir og Sigrún Birgisdóttir

Saga af Suðurnesjum og Komdu og skoðaðu hafið
Verkefni í 2. bekk
Í þessu verkefni var byggt á bókunum Sögu af Suðurnesjum1 og Komdu og skoðaðu hafið.2
Tilgangur verkefnisins var að stuðla að fjölbreyttum kennsluháttum og koma til móts við
þarfir ólíkra nemenda.
Hér á eftir er stutt lýsing á verkefninu, en ítarlegar upplýsingar um vinnuferlið og verkefni er
að finna í möppu sem við höfum tekið saman.
Lýsing á verkefninu
Til að kveikja áhuga nemenda hófum við verkefnið á ljóðinu Saga af Suðurnesjum. Þar segir
frá litlum dreng sem á heima í sjávarþorpi. Drengurinn lifir á tímum mikils skorts og fer
sjálfur á sjó til að reyna að fiska. Þar lendir hann í miklum ævintýrum sem í senn eru gleðileg
og sorgleg. Ljóðinu er skipt í nokkra hluta og hverjum hluta fylgja fjölbreytt verkefni.
Þegar búið var að vinna öll verkefni með ljóðinu var farið í bókina Komdu og skoðaðu hafið. Í
bókinni er fjallað um kosti og galla þess að Ísland sé eyja, hvernig Ísland fannst og hvernig
nafnið varð til. Umræða er um ólíkar strendur, lífríki í fjöru og heimkynni lífvera í hafinu,
inn- og útflutning, þorskastríðið, mismunandi tegundir og hlutverk skipa og sjómannadaginn.
Ítarlega er farið í ferlið sem á sér stað frá því fiskur er veiddur og þar til hann er kominn í
fiskbúðina. Einnig er fjallað um sjómennsku fyrr og nú, hvernig hafnir verða til og hvaða
skilyrði þær þurfa að hafa.
Farið var í þrjár vettvangsferðir á meðan á verkefninu stóð. Fyrst var farið í fjöruna við
Álftanes. Þar tíndum við fjörudýr, skeljar og annað sem vakti áhuga. Einnig fórum við í
gönguferð niður að Hafnarfjarðarhöfn þar sem við skoðuðum báta og skip og fylgdumst með
því sem var að gerast í Slippnum. Síðasta vettvangsferðin var farin í fiskbúð. Þar fengu
nemendur að skoða það sem var boðið upp á í fiskborðinu. Þeir fengu líka að fara fyrir aftan
búðarborðið og skoða fiska af mismunandi tegundum.
1
2

Jóhannes úr Kötlum (1987). Saga af Suðurnesjum. Reykjavík: Mál og menning.
Sólrún Harðardóttir (2005). Komdu og skoðaðu hafið. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
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Markmið
Markmið verkefnisins var að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda. Það var gert með því
að nota sem fjölbreyttastar kennsluaðferðir. Þær kennsluaðferðir sem komu við sögu í þessu
verkefni voru söguaðferðin, vettvangsferðir, ritun, hópvinna innan bekkjar og á milli bekkja
(hringekja), myndlist, tónlist og fleira.
Námsmat
Nemendur bjuggu til ferilmöppu þar sem þeir söfnuðu saman öllum þeim verkefnum sem þeir
unnu. Kennarar notuðu gátlista til að meta verkefni nemenda. Nemendur unnu einnig
sjálfsmat þar sem þeir mátu eigin frammistöðu.
Niðurstaða
Það sem gekk vel:
•

Nemendur voru virkir og áhugasamir.

•

Okkur tókst að koma til móts við ólíkar þarfir og getu nemenda.

•

Vettvangsferðir tókust mjög vel.

•

Nemendur tileinkuðu sér nýja þekkingu.

Það sem betur hefði mátt fara:
•

Við hefðum viljað fá tækifæri til að láta árganginn vinna meira saman en það var ekki
hægt vegna stundatöflu.

•

Meiri samvinna hefði getað skapast ef stofur bekkjanna hefðu legið saman.

•

Síðustu opnurnar í Komdu og skoðaðu hafið ekki teknar eins vel fyrir og við vildum.
Ástæðurnar voru þær að það styttist í páskafríið og verkefnið var líka orðið svolítið
þreytt.

Heimildaskrá
Hörður Zópaníasson (1996). Hafnarfjörður. Bærinn minn, 1. hefti. Leiðin til kaupstaðarréttinda var löng og
ströng. Hafnarfjörður: Skólaskrifstofa Hafnarfjarðar.
Jóhannes úr Kötlum (1972). Ljóðasafn 1. Bí, bí og blaka. Álftirnar kvaka. Reykjavík: Heimskringla.
Jóhannes úr Kötlum (1987). Saga af Suðurnesjum. Reykjavík: Mál og menning.
Mogensen, Arne og Petersen, Silla Balzer (2000). Eining 4. Íslensk þýðing og staðfærsla: Guðbjörg Pálsdóttir og
Sigrún Ingimarsdóttir. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
Námsgagnastofnun (2006) Komdu og skoðaðu hafið. Sótt á þessa slóð 14. febrúar 2006:
http://www.nams.is/komdu/hafid/hafid_frames.htm
Ríkisútvarpið (2006). Hvalavefurinn. Sótt á þessa slóð 14. febrúar 2006: http://servefir.ruv.is/hvalir/
Skólavefurinn (2006). Landnámið, fundur Íslands. Sótt á þessa slóð 14. febrúar 2006:
http://skolavefurinn.is/_opid/_valmynd/samfelagsfraedi/index.htm
Sólrún Harðardóttir (2005). Komdu og skoðaðu hafið. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
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Anna Ólafsdóttir, Helena Rúnarsdóttir og Lovísa Rut Ólafsdóttir

Fuglar
Verkefni í 3. bekk
Skilgreining
Í þessu verkefni var athygli nemenda beint að fuglum, með sérstakri áherslu á fuglalíf við
Lækinn í Hafnarfirði. Lögð var áhersla á fjölbreytta og lifandi kennslu og stuðst við
kennsluleiðbeiningar og námsvef bókarinnar Komdu og skoðaðu land og þjóð.3 Vinnuferlið
tók u.þ.b. tvo og hálfan mánuð þar sem unnið var allt frá tveimur til tíu kennslustundum á
viku eftir því hvað var á dagskrá hverju sinni.
Markmið
Helstu markmið verkefnisins voru að nemendur fræddust um fugla á fjölbreyttan hátt með
margvíslegum kennsluháttum svo að hver og einn fengi að njóti sín bæði í hóp og sem
einstaklingur. Meðal aðferða voru hlustun, umræður, leikræn tjáning, hugstormun, skráning,
stærðfræði, íslenska, ritun, ljóð, framsögn, heimildavinna, upplýsingatækni, myndmennt,
tónmennt, náttúrufræði í einstaklings- og hópvinnu. Auk þess var farið í vettvangsferðir.
Útfærsla
Í byrjun unnum við með hrafninn í tengslum við Hrafna-Flóka og landnám Íslands, rjúpuna
þar sem hún skiptir um lit eftir árstímum og fálkann sem er versti óvinur rjúpunnar.
Nemendur skrifuðu stuttan texta og teiknuðu mynd í litla harmónikubók (sem síðar var sett í
„Fuglabókina“). Einnig lærðu nemendur að vinna með word-pad forritið og að sækja og vista
myndir af fuglum inn á sitt heimasvæði í upplýsingatækni. Kveikjan að verkefninu Við
Lækinn var annars vegar lestur ævintýrsins um Dimmalimm þar sem nemendur drógu
setningar úr ævintýrinu og unnu með leikrænni tjáningu. Í lokin myndskreytti hver nemandi
setninguna sína. Hins vegar lásum við ævintýrið um Ljóta andarungann og nemendur bjuggu
til sameiginlega bekkjarbók sem geymd verður á bókasafni skólans.
Því næst fengu nemendur að skoða fræðibækur um fugla og velja sér einn til tvo fugla að
skrifa um, myndskreyta og flytja fyrir bekkinn. Önnur heimildavinna var unnin úr bókinni
Orðaskyggni þar sem nemendur fengu verkefnablöð og þjálfuðust í að leita heimilda.

3

Sjá á þessari slóð: http://www.namsgagnastofnun.is/komdu/land_og_tjod/landogtjod_frames.htm
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Fyrsta vettvangsferðin var farin niður að Læk þar sem hver bekkur fór með sínum kennara.
Nemendur höfðu með sér minnisblað og blýant og áttu að skrá hjá sér ýmsar upplýsingar svo
sem hvaða fugla þeir sáu, hvað marga af hverri tegund, útlit þeirra og hvað þeir væru að gera.
Einnig áttu þeir að hlusta eftir hljóðum þeirra. Við þessa skráningu höfðu nemendur nokkuð
frjálsar hendur eftir getu hvers og eins, þ.e. hvernig þeir skráðu það sem þeir sáu (skrifa eða
teikna). Eftir ferðina var fjöldi fuglategunda settur upp í súlurit og margir nemendur unnu
nánar með það sem þeir höfðu skráð hjá sér. Ætlunin var að fara aðra ferð niður að Læk þar
sem nemendur áttu að vinna í smærri hópum með ákveðna fugla, en sökum veikinda og
veðurfars féll sú ferð niður. Einnig var ætlunin að tína fjaðrir og skoða í smásjá en vegna
fuglaflensufárs ákváðum við að hætta við en nemendur fengu í þess stað kynningu á
fuglaflensu.

Nemendur fengu að velja sér fugl til að búa til hveitibatikmynd af sem prýddu ganga skólans
nú í vor. Í tengslum við alla þessa „fuglavinnu“ voru sungnir og skrifaðir ýmsir söngvar og
ljóð um fugla.
Önnur vettvangsferðin var heimsókn á Náttúrugripasafn Íslands við Hlemm. Á safninu fengu
nemendur að skoða og upplifa eins og hverjum og einum hentaði og skrifuðu um og
myndskreyttu þegar heim var komið.
Svo heppilega vildi til að okkur var boðið að koma í Alviðru í lokin þar sem sérstaklega var
fjallað um fuglalíf í skógi og við Sogið. Þar fengu nemendur fræðslu og fengu að skoða
fuglalífið í Þrastarskógi og við Sogið m.a. með kíki.
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Námsmat
Nemendur söfnuðu ýmsum verkefnum í ferilmöppu og fylltu út sjálfsmat í tengslum við
verkefnið. Kannað var hvort þeim líkaði betur að vinna í hópum eða ein og m.a. spurt hvernig
þeim hefði líkað við að fara í vettvangsferðir, vinna með heimildir, gera batikmynd og vinna í
tölvum.
Okkar mat
Það er óhætt að segja að allir hafi notið sín í þeim fjölbreyttu verkefnum sem boðið var upp á.
Verkefnið var fjölbreytt og bauð upp á líflega kennsluhætti. Mikil áhersla var lögð á að allir
gætu gert verkefnin á eigin forsendum. Nemendur voru almennt mjög jákvæðir í garð
verkefnisins eins og sjá mátti á matsblöðum þeirra. Nemendur fræddust svo sannarlega um
fugla og var sérstaklega eftir því tekið í heimsókn okkar í Alviðru. Við vorum ánægðar með
verkefnið í heild sinni og teljum að þessir fjölbreyttu kennsluhættir hafi skilað meiri áhuga og
fróðleik til nemenda.
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Guðný Haraldsdóttir, Rósa Sigurbergsdóttir og Þorgerður Jónsdóttir

Líf í heitu landi: Söguaðferðarverkefni í 4. bekk
Skilgreining / afmörkun
Í þessu verkefni lærðu nemendur um menningarsamfélag sem er gjörólíkt okkar samfélagi,
þ.e. um Tansaníu. Fjallað var um landshætti, veðurfar, gróður, dýralíf, fólk og staði.
Áætlað var að verkið tæki sex til sjö vikur, væri fjórar til sex kennslustundir á viku og lyki
með „uppskeruhátíð“ allra 4. bekkjanna.
Meginmarkmið: Auka víðsýni og umburðarlyndi, eyða fordómum, kenna nemendum að leita
upplýsinga, þjálfa þá í samvinnu, að skipuleggja vinnu sína og vanda vinnubrögð.
Hvers vegna þetta verkefni?
Ráðstefna um söguaðferð á Akureyri síðastliðið haust kveikti áhuga okkar og löngun til að
prófa þessa aðferð í kennslu. Fyrsta hugmynd var að vinna eftir tilbúnum söguramma en við
fundum engan sem hentaði námsefni 4. bekkjar. Vegna fyrri reynslu vissum við að efni um
Afríku höfðar til nemenda þannig að við ákváðum að gera söguramma um það efni.
Hvað er söguaðferð?
„Söguaðferðin er í raun dæmi um háþróaða kennsluaðferð þar sem mörgum aðferðum er
fléttað saman og áhersla lögð á virkni nemenda, leitarnám, umræður og spurningar,
samþættingu námsgreina og skapandi starf “ (Ingvar Sigurgeirsson, 2006).
Þegar söguaðferð er notuð er mjög mikilvægt að bera fram opnar „lykilspurningar“ sem
kveikja áhuga nemenda. Framvinda verkefnisins byggir töluvert á vitneskju og hugmyndum
nemenda.
Framkvæmd verkefnisins: Dagbók
Vikan 20. – 24. febrúar:
Hvaða lönd þekkið þið í Afríku?
Öll lönd skráð. Hvernig getum við komist að því hvort þessi lönd eru í Afríku? Hugmynd um að nota landakort
til að merkja við réttar ágiskanir kom frá nemendum.
Kort gerð af Afríku og Tansaníu og þau máluð.
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Vikan 27. febrúar – 3. mars:
Hvað vitið þið um fólk, húsakynni, veður, gróður og dýralíf í Afríku? Rætt og skráð í litlum hópum og umræður
á eftir með öllum.
Kvikmynd um hjálparstarf í Afríku (Jón Ársæll að tala við Njörð Njarðvík).
Fólk, klæðnaður og umhverfi skoðað vel.
Vikan 6. – 10. mars:
Þemadagar – Hlé á verkefni.
Vikan 13. – 17. mars:
Lesið bréf frá skólabörnum í Ngorongoro í Tansaníu þar sem okkur er boðið í heimsókn. Hvað viljum við sjá og
hvað viljum við vita um Tansaníu?
Allar hugmyndir skráðar, skipt í hópa og upplýsinga leitað í bókum og á vefsíðum. Heimasíða Varmahlíðarskóla
er með verkefni eftir nemendur um Afríku þar sem ýmsar hagnýtar upplýsingar fundust og eins fundum við
gagnlegt efni á slóðinni ferðaheimur.is.
Hóparnir leituðu upplýsinga um stjórnarfar, borgir, auðlindir, þjóðgarða, tungumál, trúarbrögð og um fjallið
Kilimanjaro, skrifuðu á blöð og teiknuðu myndir með.
Vikan 20. – 24. mars:
Hvernig er þorp í Tansaníu, húsin, umhverfið, fólkið?
Fólk í þorpinu okkar. Allir gera eina persónu sem er klædd og skreytt, sumir gera fleiri en eina.
Þá átti að finna nafn á persónuna og skrá aldur, helstu einkenni hennar og áhugamál.
Vikan 27. – 31. mars:
Nemendur áttu nú að mynda fjölskyldur með sínum persónum. Þá þurfti að velta fyrir sér hvernig fjölskylda væri
samsett og jafnvel að bæta við öfum, ömmum og fleiri börnum. Næst var byggt utan um fjölskylduna og
mynduðust hópar við samsetningu fjölskyldna. Þorp varð til, unnið úr bylgjupappa, stráum og pappír. Hver
fjölskylda fékk sitt hús og umhverfi.
Vikan 3. – 7. apríl:
Dýrin í Tansaníu. Hugmyndir um hvaða dýr við gætum séð á ferðum okkar um þjóðgarðana skráðar á blað.
Dýralífsmynd frá BBC um dýr í Afríku skoðuð til að fá fullvissu um að hugmyndirnar væru réttar. Hver nemandi
valdi sér dýr af listanum og leitaði nánari upplýsinga í bókum og á Netinu. Nemendur skráðu upplýsingar á blað
og teiknuðu dýrið sitt á maskínupappír og lituðu með japönskum litum eða máluðu.
Boðskort var gert og sent til foreldra þar sem þeim var boðið að koma og skoða verkefnið á skólatíma. Auglýst
var opið hús þrjár fyrstu kennslustundir morgunsins. Uppskeruhátíð árgangsins var svo lokapunktur verkefnisins,
þar sem boðið var upp á afrískan mat við afríska tónlist og nemendur klæddust suðrænum búningum.
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Samþætting
Kennarar í smiðju og myndmennt tóku virkan þátt í þessu verkefni. Nemendur gerðu
ásláttarhljóðfæri, hálsmen og armband úr leðri í smiðju og unnu myndir með dýramynstrum
og grímur í myndmennt.
Námsmat
Nemendum var gert ljóst áður en verkefnið hófst hvaða þættir kæmu til námsmats, sbr.
matsblað sem þeir fengu í lok verkefnisins (sjá hér fyrir aftan).
Mat á verkefninu
Mjög auðvelt reyndist að vekja áhuga nemendanna á þessu verkefni. Fjölbreyttar kennsluaðferðir gerðu það að verkum að allir nemendur voru mjög vinnufúsir og virkir. Að sjá
heildarmyndina verða til í skólastofunni virkaði hvetjandi. Uppsetning verksins skiptir
verulegu máli fyrir heildarsvipinn – hver hluti settur upp jafnóðum. Nemendur leituðu svara
við spurningum sínum í bókum og á Netinu, drógu út aðalatriði og hreinskrifuðu. Við það
hjálpuðust þeir að sem unnu saman í hóp.
Á meðan á verkefninu stóð unnu nemendur í mörgum mismunandi hópum, mynduðum eftir
ýmsum leiðum. Þetta fannst okkur gefast vel og þar kom félagsþroski nemendanna vel í ljós.
Okkur þótti líka skemmtilegt að áhugi nemendanna náði til heimilanna þannig að
blaðaúrklippur um málefni Afríku bárust í skólann og nemendur tóku vel eftir fréttum af
þessum slóðum.
Uppskeruhátíðin var þó hápunktur verkefnisins. Í upphafi dags var foreldrum boðið að sjá
afraksturinn og fengu kynningu á verkinu hjá sínu barni. Síðar klæddust nemendur
hitabeltisklæðum, smökkuðu á afrískum mat undir taktfastri afrískri tónlist.
Erfiðast fannst okkur að finna góðar lykilspurningar og að mata þau ekki um of á
upplýsingum. Þó endalaust megi bæta inn í áhugaverðum þáttum fannst okkur þessi
tímarammi gefast vel. Kennarar og nemendur nutu sín vel að vinna eftir söguaðferð.
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Helstu heimildir og gögn sem stuðst var við
Ingvar Sigurgeirsson (2006). Kennsluaðferðavefurinn: Söguaðferðin. Sótt á þessa slóð 19. júní 2006:
http://starfsfolk.khi.is/ingvar/kennsluadferdir/soguadferdin.htm
Kristín H. Tryggvadóttir (ár vantar). Líf í heitu landi Tansanía. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
Krebs, Laurie og Cairns, Julia (2003). Við fórum öll saman í safaríferð: Talnaferð til Tansaníu. Hjörleifur
Hjartarson þýddi. Reykjavík: Mál og Menning.
Varmahlíðarskóli (2006). Tansania. Sótt á þessa slóð 19. júní 2006
http://www.varmahlidarskoli.is/afrika/tansania.ppt
Ferðaheimur (2006) Tansanía. Sótt á þessa slóð 19. júní 2006:
http://www.icelandonline.is/ferdaheimurisl/afrika_tanzania.htm
Kortabækur
Bækur um dýralíf
Myndbönd

Fylgiskjöl
•
•

Matsblað (sjá hér á eftir)
Sögurammi

Eftirfarandi gögn er finna á heimasíðu verkefnisins Nemandinn í forgrunni:
•
•
•

Sögurammi
Sendibréf
Glærur
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Líf í heitu landi Afríka – Tansanía

4. bekkur

Matsblað
Nafn: _________________________________
Gott

Viðunandi

Slakt

Sýndi viðfangsefni áhuga
Sýndi frumkvæði
Skipulagði vinnu sína
Lauk við verkefni
Vandvirkni og frágangur
Þátttaka í hópvinnu
Kynning á verkefni

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________

__________________________________
Umsjónarkennari
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Sögurammi: Líf í heitu landi – Tansanía.

4. bekkur

Guðný, Rósa, Þorgerður

María Steingrímsdóttir 1997

Söguþráður
Afríka

Lykilspurningar
Hvaða lönd haldið þið að séu í
Afríku?

Vinna nemenda
Listi yfir öll þau lönd sem nefnd eru

Skipulag
Allur
bekkurinn

Efn og gögn
Renningur, túss

Afrakstur
Listi yfir lönd

Hvernig getum við fundið hver
þau eru?

Skoða kort og merkja við þau réttu

Allir

Landakort

Listi yfir lönd
Afríku

Hópar

Landakort á glærum
(Afríka og
Tansanía) Málning,
maskínupappír.

Kort af Afríku og
Tansaníu

Blöð og túss.

Hugmyndir
nemenda.

Gera kort af Afríku og Tansaníu
Tansanía

Fólkið

Þorpið

4 -5 manna
hópar

Hvernig haldið þið að fólkið sé,
loftslag, húsin, gróður- og
dýralíf?

Skráð

Hvernig fólk býr í Tansaníu?

Búa til sína(r) persónu

Hver og einn

Pappi, efni, garn,
perlur, litir

Brúður á öllum aldri

Hver er þín persóna?
(Nafn, aldur, kyn,
fjölskyldustaða, störf
áhugamál)

Nemendur skrifa upplýsingarnar um sína
persónu.

Hver og einn

Pappír,línublað, litir

Upplýsingar

Hvernig getum við myndað
fjölskyldur úr þessu fólki?

Brúðurnar

Fjölskylda verður til

Nemendur raða sínu fólki í fjölskyldur

Allur
bekkurinn

Hugmyndir um hús og umhverfi

Þeir sem
mynduðu
fjölskyldu (3-4)

Bylgjupappi, strá,
pappi

Strákofar

Í hvernig húsum býr fólk í
þorpum Tanzaníu ?

María Steingrímsdóttir 1997

Tími

Söguþráður

Lykilspurningar

Bréf frá skóla í
Ngorongoro

Hvað viljum við skoða og
vita ef við erum á leið til
Tansaníu?

Staðir –
stjórnarfar –
tungumál - trú

Hvernig getum við fengið
upplýsingar um þetta?

Þjóðgarður

Hvaða dýr gætum við séð?

Kynning

Vinna nemenda

Skipulag

Efn og gögn

Afrakstur

Allir

Renningur túss

Listi um það sem á
að leita upplýsinga
um.

Leit í bókum og á netinu

Velja það sem
þau vilja vita
(2-3 í hóp)

Pappír litir

Myndir og
upplýsingar um það
sem valið var.

Listi um þau dýr sem hægt væri að sjá. Hver
velur sér eitt dýr af listanum.

Einstaklingsvinna

Maskínupappír –
japanskir litir

Dýr og upplýsingar
um þau

Upprifjun á efninu
og æfing í að koma
fram

Kynna verkefnið fyrir foreldrum

Allur
árgangurinn

Uppskeruhátíð
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Klæðnaður, tónlist
og matur frá Afríku

Gleði, gleði, gleði

Tími

Sigurborg Geirdal Ægisdóttir, Guðrún Einarsdóttir, Kolbrún Kjartansdóttir,
Helga G. Einarsdóttir og Hulda Helgadóttir

Rómverjar til forna
Verkefni í 5. bekk
Með skipulagi og samvinnu var gerð tilraun til að samþætta verkefni í sögu, myndmennt
heimilisfræði, textílmennt og smíðum. Fimmti bekkur varð fyrir valinu vegna þess að
hugmyndaflug barna á þessum aldri er frjótt og litlar hömlur komnar í sköpun. Verkefnið
Rómverjar til forna varð fyrir valinu vegna þess að saga þeirra er hluti af námsefni í
samfélagsfræði og menning þeirra ævintýri líkust séð af sjónarhóli okkar tíma. Grundvallarþættir í rómverskri menningu eru ennþá sýnilegir í okkar menningu, sem gerir alla tengingu
við samtímann auðvelda. Kennslan tók til margra þátta, s.s. ritunar, upplestrar, leiklistar,
næringarfræði og mataræðis, hönnunar, búningasaums, skartgripagerðar, mótunar og málunar.
Einnig lærðu nemendur nokkur orð í latínu og rómverskar tölur. Efnið höfðaði vel til
nemenda og árangurinn varð góður.
Skilgreining / afmörkun: Samþætting verk- og bóknáms. Sögukennsla.
Meginmarkmið
Að nemendur kynnist sögu menningu og lifnaðarháttum Rómverja í fornöld í starfi og leik,
átti sig á tímatali okkar og hvernig menning blómstraði fyrir 2000 árum. Nemendur læri að
vinna skipulega, bæði sem einstaklingar og í hópum. Frá upphafi var stefnt að því að ljúka
verkefninu með sýningu.
Útfærsla
List- og verkgreinar eru kenndar í lotum í fimmta bekk þrisvar sinnum í viku áttatíu mínútur í
senn í níu vikur. Hóparnir eru fjórir. Ákveðið var að brjóta upp skipulagið og fá hópana hvern
á eftir öðrum þrisvar sinnum. Vinnan hófst 27. febrúar. Umsjónakennarar felldu verkefnið inn
í daglegt nám nemenda. Nemendur og foreldrar lögðu mat á verkefnið í lokin.

Myndmennt
Í fyrsta tíma fengu nemendur kynningu á Róm til forna þar sem byggt var á frásögn úr
bókinni Spend the day in ancient Rome4 en þar segir frá fjölskyldu í Róm árið 125 e.Kr sem á
einum degi nær að komast heim úr sumarbústaðnum í Tibur, fara í baðhús, leikhús,
Colosseum, sirkus, skrúðgöngu og veislu hjá Hadrian keisara (keisari í Róm 117-138 e.Kr).
Bókin lýsir vel lifnaðarháttum Rómverja, fatnaði, skartgripum, húsnæði, mataræði,
tungumálinu latínu, stjórnarfari, samgöngum, rómverskum tölum, vatnsveitu, hofum, guðum
og þrælum, svo fátt eitt sé nefnt. Nemendum var sögð þessi saga og sýndar myndir úr bókinni
og ýmsar myndir sem fundust á Netinu. Börnin voru mjög áhugasöm og voru hvött til að afla
sér frekari fróðleiks. Eftir kynninguna var hafist handa og útbúnir leikbrúðuhausar úr
dagblaðapappír, umbúðapappír og veggfóðurlími.
Í öðrum tíma að viku liðinni voru leikbrúðuhausarnir málaðir og meðan þeir þornuðu
útbjuggu nemendur verndargrip úr leir, svokallaða bullu en slíkan grip báru börn í Róm um
hálsinn. Bulluna merktu þau fæðingardeginum sínum og mánuði með rómverskum tölum. Í
þriðja tíma settu þau hár á brúðuna, teiknuðu Rómverjann sinn og skrifuðu skilti á latínu.

Bulla

Textílmennt
Aðalþáttur textílmenntar í verkefninu var að vinna búk, hendur og klæði á leikbrúðurnar. Í
fyrsta tíma var verkefnið kynnt, ekki þó ýtarlega þar sem aðalkynningin var í höndum
myndmenntakennara (sjá hér að ofan). Búkur og hendur voru gerð eftir tilbúnum sniðum sem
kennari hafði útbúið og náðu flestir að sníða og sauma í fyrsta tíma. Í öðrum tíma var skoðað
4

Honan, Linda (1998). Spend the day in ancient Rome. New York o.v.: John Wiley & Sons
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hvernig Rómverjar til forna klæddust. Stuðst var við lýsingar úr bókinni Spend the day in
ancient Rome og skoðað brot úr myndbandi um Ástrík. Nemendur gerðu föt á brúðurnar eftir
að hafa ákveðið kyn og stöðu persónunnar. Þriðji og síðasti tíminn fór í að gera skart, vopn og
verjur á brúðurnar. Hermennirnir fengu brynjur og hjálma gerða úr kartoni, konurnar
höfuðdjásn úr sama efni og hálsmen úr bandi og perlum. Gylltur álpappír var notaður til
skreytingar á brynjur og hjálma og líka til að útbúa sigurkransa (lárviðarkransa). Einnig gerðu
nokkrir nemendur sverð úr kartonpappa þar sem þeir náðu ekki að vinna vopnin í smíði eins
og áætlað var.
Heimilisfræði
Í heimilisfræði voru þrjú verkefni, brauðbakstur, trölladeigslampar og mósaikmyndir.
Verkefnin voru fengin úr bókinni Spend the day in ancient Rome. Hver nemandi kom í
heimilisfræði þrisvar sinnum 80 mínútur í senn. Í fyrsta tíma voru bökuð brauð sem voru sett
í frysti og geymd . Í öðrum tíma að viku liðinni mótuðu nemendur olíulampa úr trölladeigi, og
notuðu sprittkerti í stað olíu. Í þriðja tíma útbjuggu nemendur mósaikmyndir úr baunum, s.s.
nýrna-, soja- og kaffibaunum.
Þetta var síðan allt geymt og notað á uppskeruhátíðinni. Nemendur lærðu um matarvenjur
Rómverja - frá eggjum til epla eða frá upphafi til enda, sem er dregið af því að Rómverjar
borðuðu oft egg í forrétt og ávexti í eftirrétt. Á uppskeruhátíðinni buðu nemendur upp á
fornan rómverskan mat, spínat, egg og kotasælu, brauð, ólífuolíu, epli og hunang. Með þessu
var drukkið vatn.
Smíðar
Í smíðum áttu nemendur að hanna og smíða brúðuleikhús og útbúa ýmsa leikmuni. Svo
óheppilega vildi til að smíðakennari skólans varð fyrir slysi og gat því ekki tekið fullan þátt í
verkefninu. Þess vegna tókst aðeins að smíða lítið brúðuleikhús sem notast var við.
Vinna með umsjónarkennara
Í fyrsta tíma Rómverjaverkefnisins var hugstormun þar sem kannað var hvað nemendur vissu
um Rómverja og Rómverjatímabilið. Nemendur sögðu hver öðrum frá því sem þeir vissu um
þetta tímabil.
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Í stærðfræði var fjallað um talnaritun fyrr á tímum og tákn rómverskrar talnaritunnar kynnt
fyrir nemendum. Stuðst var við bókina Geisla þar sem m.a. er fjallað um rómverskar tölur
(bls. 8). Einnig æfðu nemendur sig í að skrá tölur og dæmi í rómverskum tölum. Þau skrifuðu
rómverskar tölur sem bekkjarfélagi reyndi síðan að lesa úr.
Í bókmenntum lásu nemendur þrjár sögur um Rómverja í Rauðkápu. Sögurnar voru um
Rómulus og Remus, daglegt líf og hlutverk og leiki. Í ritun skiptu nemendur sér í hópa og
hafði hver hópur það verkefni að semja brúðuleikrit. Nemendur skrifuðu handrit að leikritum
sínum og skiluðu til kennara. Hver nemendahópur fór ásamt kennara yfir leikritið og var þess
gætt að efnið tengdist Rómverjum. Þegar leikritin voru tilbúin tóku æfingar við. Nemendur
æfðu sig í fyrstu bara með brúðurnar og notuðu borð sem leiksvið. Þannig gátu allir æft sig í
einu og notuðum við stofuna okkar og opið svæði þar fyrir framan til æfinga. Síðar fengu
nemendur brúðuleikhúsið til að æfa sig í og skiptust hóparnir þá á að æfa sig í leikhúsinu.
Þetta var mjög skemmtileg vinna og nemendur mjög áhugasamir og metnaðarfullir í vinnu
sinni.
Nemendur héldu fund og ræddu hvers konar atriði þau vildu hafa á sýningunni (fyrir utan
brúðuleikritin). Ákveðið var að bekkurinn myndi sýna leikrit. 21 af 25 nemendum bauð sig
fram í hlutverk í leikritinu og hinir fjórir vildu vera með en ekki leika stórt hlutverk.
Nemendur ákváðu að kjósa sér fimm manna skemmtinefnd sem átti að sjá um að semja leikrit
fyrir allan hópinn. Skemmtinefndin tók strax til starfa og tveimur dögum síðar var uppkasti að
handriti skilað. Þegar búið var að fullgera handritið var skipað í hlutverk. Æfingar á leikritinu
Vitlaust tímabil í Róm hófust. Búningar voru útbúnir úr akrýldúk og efnisafgöngum. Í lokin
mátu nemendur verkefnið með því að fylla út matsblað.
Uppskeruhátíð
Uppskeruhátíð var haldin 17. maí kl. 8.10–9.30. Foreldrar og forráðamenn fjölmenntu. Allir
nemendur fimmtu bekkjanna tóku þátt og fluttu átta frumsamin brúðuleikrit í brúðuleikhúsi
og nokkra stutta leikþætti á sviði. Einnig var boðið upp á dansatriði. Að lokinni sýningu var
öllum boðið til glæsilegrar rómverskrar veislu í heimilisfræðistofunni og um leið gátu gestir
séð glærusýningu af verkefninu meðan það var í vinnslu. Foreldrum var gefinn kostur á að
meta verkefnið með því að fylla út matsblað.
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Mat foreldra
Foreldrar sem mættu á uppskeruhátíðina voru mjög ánægðir með hana og verkefnið í heild.
Til að fá skýrari mynd af áliti foreldra var útbúinn matslisti (sjá fylgiskjal 1). Þátttaka
foreldra í matinu var sæmileg og nafnlaus. Af þeim sem svöruðu voru allir mjög ánægðir með
verkefnið. Flestir sögðu að barnið þeirra hefði talað svolítið um verkefnið heima og alltaf
jákvætt. Allir voru sammála um að samvinna umsjónarkennara og list- og verkgreinakennara
væri jákvæð. Flestir töldu að verkefni sem þetta höfðaði betur til nemenda en hefðbundin
kennsla. Að lokum voru allir sammála um að uppskeruhátíðin hefði tekist vel. Foreldrum
gafst kostur á að setja fram athugasemdir varðandi verkefnið og er þetta meðal þess sem kom
þar fram: „Finnst þetta frábært, eykur áhuga barnanna á námsefninu og þjappar bekknum
saman.“ „Ég er mjög ánægð með þessa morgunstund og tel hún hafi gefið okkur mæðgum
báðum mikið, takk, takk.“ „Meira svona takk!“ „Mjög jákvætt að fara „óhefðbundnar“ leiðir í
kennslunni.” „Mætti gera meira af þessu.” „Mér finnst þetta metnaðarfulla framtak skólans til
fyrirmyndar og öðrum til eftirbreytni – samspil hinna ýmsu greina – myndlistar – matreiðslu –
sagnfræði – búningahönnunar og leiklistar er frábær hugmynd, hver og einn nemandi skilaði
sínu með sóma, og sýndu þeir og sönnuðu að þeim er ekkert ómögulegt.“
Mat nemenda
Fyrir nemendur var lagður matslisti (sjá fylgiskjal 2). Í fimmtu bekkjunum eru 48 nemendur
og svaraði 41 nemandi matslistanum. Helmingi þeirra fannst þeir læra nokkuð mikið af
verkefninu og hinum helmingum fannst þeir læra mikið. Nemendur voru spurðir hvort þeim
fyndist námsefnið áhugavert og fannst helmingnum það svolítið áhugavert og hinum
helmingnum fannst það mjög áhugavert. Meirihluta nemenda fannst gaman að vinna
verkefnið og sagðist hafa lagt sig fram við vinnu tengda því.
Hvað brúðugerðina varðaði fannst meirihluta nemenda mjög gaman að búa þær til. Meirihluta
nemenda fannst uppskeruhátíðin takast mjög vel.
Nemendur fengu nokkrar spurningar þar sem þeir gátu skrifað hvað þeim fannst skemmtilegt
og leiðinlegt við verkefnið, hvað þeir vildu gera öðruvísi og að lokum hvort þeir vildu segja
eitthvað annað um verkefnið. Nemendur voru sammála um að verkefnið væri skemmtilegt og
fannst þeim helst brúðugerðin, leikritin og uppskeruhátíðin skemmtileg. Nemendur voru sáttir
við verkefnið eins og það var, en það eina sem þeir vildu hafa öðruvísi var að brúðuleikhúsið
ætti að vera stærra. Meirihluti nemenda svaraði að ekkert hefði verið leiðinlegt við verkefnið.
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Þó nefndu nemendur nokkur atriði sem þeim fundust leiðinleg: Að þeir hefðu lítið fengið að
fara í smíði, leiðinlegt að læra rómversku tölurnar og latínu, leiðinlegt að sauma, leiðinlegt að
gera brúðurnar, leiðinlegt að allir fengu ekki að leika jafnt og að ekkert sérstakt væri í
heimilisfræði. Í öllum þessum tilfellum var einungis einn nemandi um hverja skoðun. Þegar
nemendur máttu skrifa eitthvað annað um verkefnið var þetta helst: Allt frábært, svaka gaman
og spennandi, skemmtilegt verkefni, það mistókst aðeins en það var í lagi, ofboðslega gaman,
ég lærði nokkuð mikið, verkefnið var skemmtilegt og fróðlegt. Á heildina litið virðast
nemendur því vera ánægðir með verkefnið.
Mat kennara
Kennarahópurinn er sammála um að verkefnið hafi tekist vel þrátt fyrir tíð kennaraskipti í
öðrum fimmta bekknum og óhapp sem smíðakennarinn varð fyrir og gerði hann óstarfhæfan.
Nemendur voru mjög áhugasamir og forvitni þeirra var vakin. Þau fengu innsýn í 2000 ára
gamlan menningarheim sem þau nýttu sér í sköpun. Vinnan að þessu verkefni í heild hefur
bæði verið áhugaverð og lærdómsrík. Samvinna innan hópsins hefur verið mjög góð og
samskipti við skipuleggjendur góð. Mjög áhugavert er að halda innanhússþing í lokin og
kynnast verkefnum annarra. Við höfum hug á að þróa verkefnið áfram næsta vetur með nýjum
hópum í fimmta bekk.
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Fylgiskjal 1

Rómverjaverkefni 5. L og 5. K
Rómverjaverkefnið er unnið í samvinnu bekkjarkennara og list- og verkgreinakennara.
Verkefni þetta hefur nú staðið yfir í u.þ.b. 10 vikur.
Okkur langar að fá mat foreldra á verkefninu og biðjum ykkur því vinsamlegast um að svara
nokkrum spurningum fyrir okkur.

Foreldra / forráðamanna mat á Rómverjaverkefni
Settu hring utan um þau orð sem best lýsa svörum þínum við spurningunum hér á
eftir. Ef þér finnst ekkert passa merktu þá við það sem kemst næst svari þínu.
Ekkert

Svolítið

Mikið

2. Ef svo er hefur barnið þá rætt jákvætt eða
neikvætt um verkefnið

Neikvætt

Bæði og

Jákvætt

3. Finnst þér samvinnuverkefni umsjónar- og
list- og verkgreinakennara vera jákvæð?

Neikvæð

Bæði og

Jákvæð

4. Hvernig fannst þér sýningin takast?

Illa

Ágætlega

Vel

5. Heldur þú að verkefni sem þetta höfði betur
til nemenda en hefðbundin kennsla?

Nei

Bæði og

Já

1. Hefur barnið þitt rætt verkefnið heima?

Skrifaðu hér annað sem þú vilt taka fram:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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Fylgiskjal 2

Mat á Rómverjaverkefni
Settu hring utan um þau orð sem þér finnst eiga best við, við spurningunum hér á
eftir. Ef þér finnst ekkert passa merktu þá við það sem kemst næst svari þínu.

1. Lærðir þú mikið af þessu verkefni?

Ekkert

Nokkuð

Mikið

2. Fannst þér námsefnið áhugavert?

Ekkert

Svolítið

Mikið

3. Fannst þér gaman að vinna verkefnið?

Ekkert
gaman

Nokkuð
gaman

Mjög
gaman

4. Lagðir þú þig fram við vinnu tengda

Ekkert

Nokkuð

Mjög mikið

5. Hvernig fannst þér að gera brúðuna?

Leiðinlegt

Ágætt

Mjög gaman

6. Hvernig fannst þér sýningin takast?

Illa

Ágætlega

Mjög vel

verkefninu?

Hvað var skemmtilegast við verkefnið?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Er eitthvað sem þú myndir vilja gera öðruvísi í verkefninu?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Var eitthvað sem þér fannst leiðinlegt við verkefnið?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Er eitthvað annað sem þú vilt segja um verkefnið?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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Hildigunnur Bjarnadóttir, Jóhanna Guðmundsdóttir og Margrét Sverrisdóttir

Norðurlönd / ferðaskrifstofa
Verkefni í 6. bekk með áherslu á samvinnunám
Nemendur hvers bekkjar útbjuggu sameiginlega
ferðaskrifstofu sem þeir settu upp. Í lok verkefnisins
buðu þeir foreldrum sínum og nemendum fimmtu
bekkja í heimsókn, kynntu fyrir þeim löndin sem
þeir höfðu verið að vinna með, ásamt spennandi
ferðum til Norðurlandanna.

Þetta verkefni hefur verið unnið undanfarin ár í skólanum og var því unnt að nýta gögn og
myndir frá fyrri árum. Auk þess var ákveðið að leggja áherslu á samvinnunám þar sem okkur
þótti nemendur skorta færni og æfingu á því sviði. Notast var við kenningar Guðrúnar
Pétursdóttir (2003) og bók hennar Allir geta eitthvað, enginn getur allt.5
Skilgreining / afmörkun: Norðurlöndin, áhersla á samvinnunám.
Meginmarkmið:
•
•
•
•
•
•

Nemendur kynnist Norðurlöndunum og hvað sé sérstakt við þau.
Nemendur læri að leita upplýsinga um sín lönd og nýta þá upplýsingatæknikunnáttu
sem þeir búa yfir.
Nemendur þjálfist í samvinnu, setji sig í spor annarra og taki tillit til annarra.
Nemendur æfist í að koma fram og kynna sín lönd.
Nemendur læri að skipuleggja vinnu sína.
Nemendur þjálfist í að meta eigin verk.

Útfærsla:
Í upphafi lásu nemendur námsbók um Norðurlönd og
unnu verkefnabók. Próf var lagt fyrir úr efninu. Síðan var
nemendum skipt í tveggja til fimm manna getublandaða
hópa, þar sem reynt var að hafa kynjahlutföllin jöfn.
Áhersla var lögð á samvinnu. Nemendurnir áttu að skipta

5

Guðrún Pétursdóttir (2003). Allir geta eitthvað, enginn getur allt. Reykjavík: Hólar.
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með sér hlutverkum og sinna því einn til tvo daga í senn. Hlutverkin voru: Fundarstjóri,
hvetjari, efnisaflari og skipuleggjandi. Útskýrt var fyrir nemendum hvað fæli í sér að gegna
hverju hlutverki.
Hver hópur dró sér land sem hann vann með og áttu nemendur að útbúa:
•
•
•

Möppu undir gögn.
Stóran fána, í réttum hlutföllum og litum.
Ferðabækling.

Í ferðabæklingnum áttu eftirfarandi þættir að koma fram:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Stærð landsins
Íbúafjöldi
Veðurfar
Gróðurfar
Landslag sem einkenndi landið
Lega landsins (hvaða lönd liggja að því)
Tungumál
Kort af landinu (stækkað með myndvarpa)
Borgir
Æðstu menn þjóðarinnar (titill, hvað heita þeir sem gegna embættinu í dag, mynd af
þeim)
Atvinna (skipting atvinnugreina, setja upp skífurit)
Menning
Athyglisverðir staðir
Afþreying
Frægt fólk (kóngafólk, rithöfundar og verk þeirra, leikarar)

Í ferðabæklingnum þurfa einnig að koma fram handhægar upplýsingar fyrir ferðafólk s.s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gisting
Ferðir til og frá landinu
Lestir
Bílaleigur
Annað sem ykkur dettur í hug
Gestabók
Farseðlar
Vegabréf
Skreytingar í upplýsingarbás
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Hver hópur fékk hefti sem innihélt:
•
•
•
•

Verklista
Eyðublað fyrir hlutverkaskipti
Minnispunkta yfir gott skipulag á
hópastarfi
Eyðublað um áætlun

Nemendurnir nýttu sér tölvukost skólans, bækur og bæklinga ásamt munnlegum heimildum.
Að lokum undirbjuggu nemendur kynningu fyrir foreldra og nemendur 5. bekkja. Við gerð
hennar fengu þeir nokkuð frjálsar hendur.
Mat
Kennarar mátu samvinnu, virkni, áhuga og afurð hópanna. Lagt var fyrir próf og einkunn
gefin fyrir það. Einnig var vinnubók metin. Nemendur mátu daglega vinnu með skrifum í
dagbók. Sjálfsmat fór þannig fram að nemendur fylltu út gátlista um vinnu sína í hópnum og
starf hópsins í heild.
Mat kennara
Meðal jákvæðra þátta
var að nemendur voru
yfirleitt mjög
áhugasamir í upphafi.
Þessi áhugi var til
staðar hjá flestum allan
tímann. Í flestum
hópum var mikil
starfsgleði. Okkur
fannst nemendur
greinilega þjálfast í
samvinnu. Margir
sýndu frumkvæði og sjálfstæði. Mikið reyndi á tillitssemi þeirra í þessu samstarfi.
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Kynningarnar gengu mjög vel. Nemendur voru áhugasamir og lögðu mikla vinnu í þær.
Lögðu þeir mikla áherslu á að sýningarbásarnir væru sem glæsilegastir og tóku allir virkan
þátt í kynningunum.
Það sem betur hefði mátt fara var að nemendur voru ekki nógu vel undirbúnir fyrir
samvinnunámið. Þeir hefðu þurft meiri þjálfun í hlutverkunum áður en byrjað var á
hópvinnunni. Betra hefði verið að vinna verkefnið á styttri tíma með því að nota fleiri
kennslustundir í hverri viku. Ákveðnir einstaklingar áttu mjög erfitt með hópvinnuna. Þeim
veittist erfitt að vinna þar sem krafist var frumkvæðis, sjálfstæðis og samvinnu.
Erfiðlega gekk í sumum tilfellum að skipta í hópa, m.a. vegna þess að mun færri stelpur voru í
einum bekknum en strákar. Einnig þurfti að taka tillit til félagslegra stöðu nemenda.
Fjöldi tölva var af skornum skammti og kom það niður á starfinu.
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Ólafur Þórarinsson, Hólmfríður Björg Jónsdóttir, Edda Jóhannsdóttir og
Dagbjört Leifsdóttir

Kurteisi
Verkefni í 7. bekk
Markmið verkefnisins var að nemendur:
•

Myndu temja sér aukna kurteisi í samskiptum sín á milli og við aðra.

•

Beri virðingu fyrir sjálfum sér og öðrum (sbr. Olweusarverkefnið).

•

Átti sig á því hvað er kurteisi og hvað er ókurteisi.

•

Kynntust ýmsum siðum og venjum, s.s. borðsiðum og leikreglum.

Vinnuferli – útfærsla
•

Lagt var upp með að þetta verkefni sé „eilífðarverkefni“ ekki bara tímabundin vinna.

•

Almennar umræður: Hvað teljast góðir siðir sem geta komið sér vel í samskiptum við
aðra?

•

Nemendur gerðu veggspjöld sem hengd voru upp í stofu og á gangi skólans.

•

Hvernig viljum við að aðrir komi fram við okkur og hvað getum við gert sjálf til að
laga okkar framkomu ef henni er ábótavant?

•

Eitt verkefnið var kallað „ekstra kurteisi“ – nemendur voru ekstra kurteisir í smá tíma
og leituðu eftir viðbrögðum annarra. Upplifun þeirra var sú að þeim fannst umhverfið
ekki taka tillit til þeirra, sýndi þeim vissa ókurteisi, t.d. þegar þau fóru í búðina – þeim
fannst viðmót fólks öðruvísi gagnvart þeim heldur en fullorðnum (þeirra túlkun). Um
þetta urðu miklar umræður.

•

Nemendur skiptu sér í hópa og útbjuggu samskiptareglur innan hópsins. Hver hópur
hét sínu nafni, eplahópur, ding – dong o.s.frv. Hver nemandi innan hópsins þurfti að
framfylgja reglunum og sjá til þess að aðrir hópfélagar gerðu slíkt hið sama. Þetta
gekk vonum framar og voru nemendur stöðugt að minna hvert annað á.

•

Hvernig komum við fram út á við sem nemendur Öldutúnsskóla s.s. í sundlauginni,
íþróttahúsi, vettvangsferðum, skólabúðum og svo framvegis? Sundkennarar komu í
heimsókn og fóru yfir almenna kurteisi nemenda í Suðurbæjarlaug. Hugað var að
afstöðu þeirra til starfsfólks og gesta laugarinnar og hún var rædd í kynjaskiptum
hópum. Málefni þar að lútandi voru krufin og voru skoðanir fjölbreyttar. Kennarar
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útskýrðu afstöðu starfsfólks og komust kennarar og nemendur nokkurn veginn að
sameiginlegri niðurstöðu um hvaða siðareglum nemendur fara eftir þar sem nám fer
fram á almenningsstað og innan um almenning. Nemendur sýndu framfarir í kurteisi
og siðum.
•

Miklar umræður urðu um það sem við köllum „óskráðar reglur og lög“ t.d. að opna
dyr fyrir næsta, við tökum ekki eigur annarra, þökkum fyrir okkur, t.d. í matsal,
göngum hægra megin, hlaupum ekki og pissum ekki á almannafæri, svo fátt eitt sé
nefnt.

•

Mismunandi menningarheimar og siðir þeirra skoðaðir.

•

Heimilisfræðikennari fór yfir hina ýmsu borðsiði og nemendur sem voru í
kennslustundinni sögðu hinum bekkjarfélögum sínum frá.

Mat
•

Sjálfsmat, hópmat og kennaramat.

•

Nemendur mátu sjálfan sig og tóku það fram að þeir væru miklu meðvitaðri um
almenna kurteisi og gerðu sér góða grein fyrir því að það borgar sig að sýna kurteisi
því þá fá þeir góð og jákvæð viðbrögð frá þeim sem þeir umgangast. Komum fram við
aðra eins og við viljum láta koma fram við okkur.

•

Mat á hópnum. Nemendur og kennari gerðu mat á bekknum og hvernig við hefðum
komið fram við hvert annað í upphafi verkefnis og að því loknu. Niðurstaðan var sú að
allir hefðu tekið sig verulega á og að allir ætluðu að halda ótrauðir áfram.

•

Að mati kennara 7. bekkjar hefur þetta verkefni tekist mjög vel og eins og segir í
upphafi þá er þetta eilífðarverkefni og hreinlega spurning um breyttan lífsstíl. Tökum
okkur öll á og sýnum hvert öðrum tillitssemi, virðingu og verum heiðarleg umfram
allt!
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Fjóla Rögnvaldsdóttir

Hreyfimyndagerð
Verkefni í 7. bekk
Skilgreining / afmörkun
Nemendur vinna saman í sex vikna lotum í Smiðju. Það eru nemendur úr öllum sjöunda bekk,
tólf til þrettán nemendur eru í hverri lotu í kynjaskiptum hópum. Hópaskipting er þannig að
tveir til þrír vinna saman í hóp en stundum vinnur nemandinn einn.
Meginmarkmið
Nemendum var í upphafi kynnt hvernig hreyfimynd verður til og farið í gegnum ferlið á
einfaldan hátt. Lagt var upp úr því að skrá ferlið með því að taka myndir allan tímann. Þannig
er hægt nýta þær tækninýjungar sem gera okkur kleift að vinna á þennan máta. Nemendur
læra að vinna saman, læra aga og skipulögð vinnubrögð, einnig læra þeir að meta styrkleika
sinn. Unnið er með það í huga að enginn er góður í öllu, allir eru góðir í einhverju.
Útfærsla
Nemendur byrja á því að búa til handrit þar sem söguþráður er ákveðinn. Þau teikna og skrifa
handritið og vinna síðan út frá því bæði bakgrunna og fígúrur. Bakgrunnar eru í stærðinni A4,
allt klippt út úr lituðum pappír og límt á bakgrunninn. Fígúrur eru hafðar u.þ.b. 10 cm á hæð,
útlimir eru oft hafðir lausir og límdir með kennaratyggjói á bakhlið. Þegar allt er tilbúið er
bakgrunnum raðað upp og allt ljósmyndað og sett inn í möppu. Síðan er allt kvikmyndað,
nemendur hjálpast að og skiptast á við að færa fígúrur og ýta á hnappinn á vélinni eða
fjarstýringunni. Þegar myndatökum er lokið er spólað til baka og árangurinn skoðaður. Að
loknu er farið með þetta í tölvuvinnslu þar sem allt er klippt og hljóðsett í þar til gerðu forriti,
Movie maker.
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Mat
Hreyfimyndagerðin fellur vel að lotukerfinu, nemendur læra að vinna saman og hver af
öðrum. Þau læra að skipuleggja sig og bera ábyrgð. Þau geta miðlað þekkingu og hæfileikum
sem eru mismunandi. Þetta er mikil sköpunarvinna þar sem nemendur njóta sín vel og hafa
gaman.
Ábendingar
•

Það sem betur mætti fara er að huga vel að því hvernig nemendum er best skipað í
hópa.

•

Gott væri ef nemendur væru vanir að vinna saman í hópum.

•

Taka þarf allt efni á stafræna myndavél og tölvuvinna þarf að fara fram í tölvuveri.
Mælt er með samvinnu við tölvu- og upplýsingatækni kennara. Best er að geta látið
nemendur vinna strax úr efninu alla tæknivinnu svo sem klippi- og hljóðvinnu.

•

Mælt er með því að nemendur fái til eignar eintak af verkefnum lotunnar á tölvudiski.
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Sveinbjörg Björnsdóttir
Strákar og skólastarf
Margt bendir til þess að strákum líði ekki nægilega vel í skóla. Rannsóknir sýna lakari
námsárangur, meiri námsörðugleika og hegðunarvandamál hjá strákum en stúlkum. Brottfall
úr framhaldsskólum er einnig meira hjá strákum.
Markmið
Í þessu verkefni er vitnað í rannsóknir sem gerðar hafa verið um stráka og skólastarf. Vonandi
leiðir þessi umfjöllun til þess að þörfum stráka verði betur mætt í skólum.
Ástralarnir B. Lingard og M. Mills frá University of Queensland hafa í rannsóknum sínum
kortlagt hvernig drengir vilja hafa kennara sinn og skólastarfið.Eftirfarandi þættir komu í ljós:
•

Áhugavert nám

•

Stuðningur frá kennara

•

Gagnkvæm virðing

•

Skilningur og áhugi kennara á högum nemenda, innan skólans sem utan

•

Tenging náms og umhverfis

William Pollack, sálfræðingur við Harward háskóla hefur unnið með drengjum og fullorðnum
karlmönnum í yfir 20 ár.

Í bók sinni Real boys greinir Pollack frá rannsókn á sjálfsmynd drengja í grunn- og
framhaldsskólum. Rannsóknir hans sýna hversu brotin sjálfsmynd drengja er í dag og hvernig
það hefur áhrif á námsgetu. Meira er um námserfiðleika og brottfall úr skólum hjá drengjum
en stúlkum. Pollack er tíðrætt um áhrif umhverfisins á hvernig strákar „eiga“ að vera. Hann
telur að ákveðin „forritun“ stráka - „Boy code“ eigi sér stað í hverju þjóðfélagi. Drengir
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mótist þannig af viðteknum reglum og hefðum sem ríkja í samfélaginu. Hin svokallaða
„strákaforritun“ felur í sér eftirfarandi þætti:
•

Strákar eiga ekki að sýna veikleika

•

Strákar eiga að þora – hetjudýrkun

•

Strákar eiga að ná yfirráðum – stöðutákn

•

Strákar sýna ekki tilfinningar

Afleiðingar þessa er að strákar búa sér til „grímu“ þar sem undir krauma tilfinningar og
vanlíðan. Þeir eru fastir í „spennitreyju“ sem þeir komast ekki úr. Þeir hafa ekki skýra
sjálfsvitund, eiga erfitt með að tengjast öðrum og þekkja ekki sínar dýpstu tilfinningar.
Hvernig mætir kennari dreng sem líður illa, er með „grímu“ og hefur ekki taumhald á hegðun
sinni? Reynir kennari að lempa með aga í stað þess að athuga hvað er að tilfinningalega?
Hvað býr að baki hegðun drengsins?
Pollack telur að strákar fari of fljótt „úr föðurhúsum“ tilfinningalega og því þurfi að sýna
þeim mun meiri hlýju og samhygð af forsjáraðilum, kennurum og þeim sem koma að uppeldi
þeirra.
Fram hefur komið í rannsóknum að strákar þurfa annars konar námsaðferðir en stúlkur.
Strákar þurfa á meiri upplifun að halda í námi en stúlkur. Námið þarf því m.a. að innihalda
þætti eins og:
•

Hreyfingu

•

Liti

•

„Græjur“ t.d. tölvur, líkön

•

Tónlist

•

Húmor

Útfærsla
Ég vann með strákum í ákveðinn tíma (sérkennsluverkefni), sýndi þeim hlýju, þolinmæði og
skilning og var áhugasöm um aðstæður þeirra og áætlanir. Ég lagði mikla áherslu á að stuðla
að gagnkvæmri virðingu. Þá reyndi ég að hafa kennslustundirnar áhugaverðar, breytti
verkefnum og gerði þau athafnatengd, s.s. með hreyfingu og færði námsefnið nær
raunverulegu lífi. Dæmi: Fór með þeim í „ferð út í lífið“ og sýndi þeim hversu mikilvægt það
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er að læra, tengdi saman nám og heimsókn á vinnustað þar sem strákarnir fengu að vera
þátttakendur í ferlinu og hafa um það að segja. Í náminu notaði ég m.a. leiki og spil. Þá
þjappaði ég námsefni saman. Dæmi: Tveggja ára samþætting á námsefninu um
reikistjörnurnar.
Sýnishorn
Stærðfræði - Hreyfing
Dæmi: Mældu tímann o.s.frv.
Nafn
Mælitæki
Hlaupa ákv. Skeiðklukka
vegalengd

Mælieining
Sekúndur

Enska – Speak out
Samstæðuspil - Orðaforði
Nemendur draga úr bunka til skiptis

Mat
Sem kennari tileinkaði ég mér ofangreinda aðferðafræði. Fullkominn trúnaður og heiðarleiki
ríkti milli okkar og oft var slegið á létta strengi. Það kom mér á óvart hversu margt breyttist.
Hegðun og námárangur drengjanna tók miklum framförum. Einnig var ég vör við aukna
hjálpsemi og samhygð. Þá fann ég fyrir því að drengjunum leið betur. Það er ósk mín að allir
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strákar njóti sannmælis og ég og aðrir kennarar muni í framtíðinni leitast við að koma til móts
við þarfir þeirra til heilla fyrir þá og samfélagið allt.
Heimildir:
Gurian, M. og Stevens, K. (2005). The minds of boys. Saving our sons from falling behind in school and life. San
Francisco: Jossey-Bass.
Pollack, W. (1998). Real boys: rescuing our sons from the myths of boyhood. New York:
Henry Holt and Company.
Drengjamenning í grunnskólum áhrif – afleiðingar – aðgerðir. Ráðstefna um drengjamenningu í grunnskólum á
Grand Hótel í Reykjavík 24. febrúar 2005.
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Aðalheiður Rúnarsdóttir, Erna Friðriksdóttir, Hlín Sigurþórsdóttir og
Kristín H. Thorarensen

Lestrarátak – aukinn lesskilningur
Verkefni í 8. bekk
Sú ákvörðun var tekin í haust að halda áfram að prófa alla nemendur unglingadeildar í lestri,
þ.e. í hljóðlestri og raddlestri. Viðmið um atkvæðafjölda á mínútu var sett í skólanámskrá
skólans. Niðurstöður janúarprófa sýndu að átak þyrfti að gera í lestri til að ná settum
markmiðum. Auk þess vildum við vinna markvisst að því að kenna nemendum aðferð til að
auka lesskilning sinn, til þess notuðum við vinnuferli gagnvirks lesturs.
Hljóðlestur og raddlestur
Skilgreining/afmörkun:
Hljóðlestur: Frjáls lestur á hverjum degi á vorönn.
Raddlestur: Upplestur annað slagið.
Meginmarkmið:
•

Að nemandi lesi 400–600 atkvæði á mínútu í hljóðlestri.

•

Að nemandi lesi 300–350 atkvæði á mínútu í raddlestri.

•

Að gera nemendur meðvitaða um leshraða sinn og færni í lestri.

•

Að hvetja nemendur til aukins lesturs.

Útfærsla
Rætt var við nemendur um mismunandi tilgang lesturs og hvaða munur væri á raddlestri og
hljóðlestri. Nemendur tóku hljóðlestrar- og raddlestrarpróf í janúar 2006. Niðurstöður
prófanna voru notaðar sem viðmið. Í lestrarátakinu var ákveðið að prófa nemendur aftur í
mars til að meta framfarir og svo aftur í maí. Tilgangur þess var að hvetja nemendur til að
auka lestrarfærni sína, jafnt í raddlestri og hljóðlestri. Nemendur fengu jafnóðum að vita
hvort þeir hefðu bætt sig eða ekki, hver nemandi fékk ábendingar um hvað mætti betur fara
varðandi lesturinn. Í hljóðlestrarprófinu var einnig prófaður lesskilningur.
Hljóðlestur
Nemendur lásu í hljóði í 10-15 mínútur í upphafi hvers skóladags í lestrarbók að eigin vali.
Auk þess lásu nemendur í bókunum þegar þeir höfðu lokið verkefnum í kennslustundum.
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Nemendur skrifuðu stutta skýrslu um bókina, þar sem fram kom söguþráður, stutt lýsing á
aðalpersónu, höfundur, útgáfuár, útgáfustaður og útgefandi. Nemendur voru hvattir til að lesa
mikið og að vera duglegir að nota bókasafn skólans.
Raddlestur
Upplestur annað slagið í íslensku.
Mat
Með því að halda áfram að lestrarprófa nemendur í unglingadeild teljum við okkur hafa vakið
metnað hjá nemendum að ná þeim viðmiðum sem sett eru fram í skólanámskrá.
Niðurstöður janúarprófa sköpuðu umræður í foreldraviðtölum, foreldrum fannst jákvætt að
taka upp lestrarpróf í unglingadeild. Það ýtti verulega við nemendum og foreldrum að sjá
árangur barnsins á einkunnablaði og hvar það stæði í samanburði við viðmið um árangur.
Tilfinning margra foreldra var sú að börnin væru hætt að lesa, þetta skapaði þeim aðstæður til
að benda börnunum á að þau þyrftu að bæta sig.
Umræður sköpuðust hjá nemendum og þau veltu fyrir sér af hverju það þyrfti að prófa þau
áfram í lestri. Þeir nemendur sem náðu viðmiðum fannst óþarfi að fara áfram í lestrarpróf. En
þeir tóku þeim rökum að með aðhaldi og æfingu héldu þau áfram að bæta sig, æfingin skapar
meistarann. Ef þau læsu lítið væru þau fljót að tapa niður hraða og tilfinningu.
Alltof margir nemendur eru ekki tilbúnir að lesa upphátt fyrir bekkjarfélagana, það sýnir
okkur að þennan þátt í námi barnanna þarf að skoða betur. Við mælum með að tekin verði
upp sú hefð að hafa upplestrarkeppni í unglingadeildinni, nemendur í 7. bekk taka alltaf þátt í
Stóru upplestrarkeppninni og því er kominn góður grunnur fyrir áframhaldandi þjálfun.
Ábendingar:
•

Mikilvægt er að ræða sérstaklega við nemendur með leshömlun varðandi þau viðmið
sem koma fram í skólanámskránni og aðstoða þá við að setja sér viðmið við hæfi.

•

Undirbúa nemendur fyrir lestrarpróf og mælast til þess að þeir æfi sig heima.
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Gagnvirkur lestur
Skilgreining / afmörkun: Fimm vikna námskeið í gagnvirkum lestri í 8. bekk.
Meginmarkmið
•

Að auka lesskilning nemenda með því að kenna þeim aðferð við að ná fram merkingu
sem fólgin er í texta og auka vitund þeirra um hvernig þau geta lesið sér til og numið
efni texta.

•

Gera nemendur meðvitaðri um að því meira sem þeir vita um lestur og hvernig á að
stjórna honum, þeim mun betri lesarar verða þeir.

•

Að vekja athygli nemenda á mismunandi tilgangi lesturs.

Útfærsla
Áður en námskeiðið hófst var bréf sent heim til foreldra þar sem námskeiðinu var lýst
nákvæmlega og hvert markmið þess var.
1. vika
Erla Guðjónsdóttir, skólastjóri, kom á hverjum degi inn í hvern bekk ásamt sérkennara
árgangsins og lagði inn vinnuferlið. Fyrsta kennslustundin fór í sýnikennslu og útskýringar á
lestraraðferðinni þar sem hlutverk stjórnandans var kynnt ítarlega og athygli vakin á því að
þetta væri sérstök aðferð til að auka skilning þeirra á lesnum texta. Kennarar árgangsins lærðu
aðferðina um leið og nemendurnir og komu fljótt inn í að aðstoða nemendurna við að ná
tökum á aðferðinni. Blöð með þrepaskiptingu aðferðarinnar ásamt útskýringum voru strax
hengd upp á besta stað í stofunni svo tryggt væri að allir gætu séð þau.
Lestraraðferðin skiptist í eftirfarandi sex þrep:
Lestur: Stuttur kafli úr texta lesinn í hljóði. Ein efnisgrein í einu.
Samantekt: Stjórnandi tekur saman helstu atriði efnisins með endursögn. Mikilvægt er að
halda sig við aðalatriði og sleppa smáatriðum.
Spurninga spurt: Stjórnandi spyr einnar eða fleiri spurninga sem er líklegt að kennari myndi
spyrja nemendur um.
Útskýringar: Stjórnandi spyr hvort þurfi að útskýra einhver orð eða orðasambönd í textanum
(nauðsynlegt að hafa orðabók við höndina).
Forspá: Stjórnandi spáir fyrir um innihald textans sem kemur næst.
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Endurtekning: Annar stjórnandi er valinn og ferlið endurtekið.
Í næstu kennslustund voru þrepin sex rifjuð upp og nemendur byrjuðu svo að vinna eftir þeim
tveir og tveir saman og skiptust svo á að vera stjórnandi. Vinnan tók 10-20 mínútur, allt eftir
umfangi textans og færni nemenda í að vinna eftir ferlinu.
2.- 5. vika
Kennarar árgangsins tóku við og héldu áfram með þjálfunina. Þeir lögðu fyrir lestexta sem
tengdust námsefni nemenda í íslensku, ensku og samfélagsfræði og æfðu nemendur í að fylgja
vinnuferlinu. Fjórar kennslustundir á viku fóru í þetta verkefni, tvær í íslensku, ein í ensku og
ein í samfélagsfræði.
Textar í ensku voru allir frá School Times (http://www.schooltimes.com/) og fjölluðu um hluti
sem nemendum þóttu yfirleitt áhugaverðir, s.s. mótorhjól og kvikmyndina um Oliver Twist.
Efnið var lagt inn áður til að vekja áhuga og auðvelda lesturinn. Textar í náttúrufræði voru
valdir úr námsbókinni og tímaritinu Lifandi vísindi. Í íslensku voru valdir kaflar úr Laxdælu
og Mályrkju og voru hvort tveggja valdir textar sem höfðuðu til nemenda og einnig textar sem
gerðu það ekki. Kom glögglega í ljós að nemendur gerðu sér ekki grein fyrir því að það þarf
stundum að lesa fleira en skemmtilegt þykir og árangurinn varð minni ef textinn höfðaði ekki
til þeirra. Með því að velja erfiðari texta var hægt að sjá hvort nemendurnir væru að vinna
eftir vinnuferlinu og tileinkuðu sér aðferðina.
Mat
Nemendum fannst þetta spennandi til að byrja með og voru farnir að skilja vel tilganginn með
þessu en undir lokin voru þeir orðnir leiðir. Það sýnir okkur að við verðum að passa vel upp á
að ofgera þeim ekki og hætta þegar við finnum fyrir þreytu hjá þeim. Ef áhugi nemenda var
ekki til staðar á efninu var lesskilningurinn minni, nemendur lögðu sig ekki eins fram.
Ensku lestextarnir reyndust nemendum með námsörðugleika mjög erfiðir. Nemendur með
leshömlun áttu erfitt með að fylgja vinnuferlinu eftir. Öðrum nemendum fannst þetta góð
tilbreyting.
Í gegnum þessa vinnu sáum við að umræða við nemendur um lestur og mismunandi tilgang
hans skiptir gríðarlega miklu máli. Við teljum okkur hafa gert nemendurna meðvitaðri um
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tilgang lesturs og vakið athygli þeirra á hversu mikilvægt væri að halda áfram að vera
duglegir að lesa og hjálpað þeim að gera sér betur grein fyrir lestraraðferðum sínum. Án efa
munu flestir nemendur nýta sér á einn eða annan hátt tæknina sem gagnvirkur lestur býður
upp á. Með áframhaldandi þjálfun næsta skólaár festum við þessa lestrartækni betur í sessi,
hún nýtist nemendum í öllu bóknámi.
Ábendingar:
•

Mikilvægt er að vanda kynningu á vinnuferlinu

•

Gott er að setja saman sterkan lesara og veikan

•

Gæta þess að þreyta nemendur ekki á þessari vinnu

Heimildir:
Rósa Eggertsdóttir (ritstjóri) (1998). Fluglæsi. Áherslur, stefnumörkun og aðferðir í lestrarkennslu. Akureyri:
Skólaþjónusta Eyþings.
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Hrafnhildur Sigurðardóttir og Rannveig Þorvaldsdóttir

Stærðfræðistöðvar
Stærðfræðistöðvarnar voru þessar:
8.bekkur:
•

Spilastöð: Nemendur höfðu fjölbreytt val, s.s. SET, Uno, Yatsy og Hex.

•

Rökþrautir: Þemaheftið „Rökþrautir”, SuDoku, „Heilabrot”, þrautir frá
stærðfræðikeppni Flensborgar og KappAbel.

•

Úti- og inniverkefni og spjaldavinna: Inni- og útiverkefni sem búin voru til af kennara
og gömul stærðfræðispjöld.

•

Dagblaðavinna og tómstundir: Verkefni sem búin voru til af kennara og verkefni úr
„Íþróttir og tómstundir”.

9.bekkur:
•

Spil: Nemendur höfðu fjölbreytt val, s.s. SET, Uno, Yatsy, Hex.

•

Tölvur: Gagnvirkir vefir, s.s. Rasmus, Átta–tíu, Námsgagnastofnun, Leikjanet.

•

Þrautir: „Heilabrot”, SuDoku, Tangram, þrautir af vef Námsgagnstofnunar.

•

Tómstundir: Verkefni sem búin voru til af kennara.

Meginmarkmið
Að nemendur kynnist stærðfræðinni á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt.
Útfærsla
Nemendum er skipt í 4–5 manna hópa. Hver hópur fer á eina stöð í einni kennslustund.
Stöðvarnar eru fjórar til fimm talsins og er gert ráð fyrir að hver hópur fari tvisvar sinnum á
hverja stöð fram á vor. Nemendur geta valið um nokkur verkefni á hverri stöð. Allir safna
saman úrlausnum og niðurstöðum í möppu.
Mat
8.bekkur:
• Í hverri stöð (nema spilastöð) var blað sem nemendur áttu að safna saman með
úrlausnum á.
9.bekkur:
Ferilmappa.
• Sjálfsmatsblöð
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•

Lausnir á verkefnum

Ábendingar
•

Það reyndist vel að kennarinn skipti í hópa og breytti svo um áramót. Ekki er gott að
hafa fleiri en fimm saman í hóp. Betra er að hafa fleiri stöðvar með færri í hverjum
hóp.

•

Nemendur voru mjög ánægðir með þessa fjölbreytni og báðu um að hafa þetta oftar.

•

Auka mætti fjölbreytni með því að skipta út stöðvum yfir veturinn.

•

Athuga þarf vel tímalengd verkefna svo þau rúmist innan þeirra tímamarka sem við er
miðað.

Stöðvavinna – Verkefnablað
Nafn:________________________
Stöð: ________________________
Þú átt að leysa verkefnið sem þú valdir þér.
Sýndu alla útreikninga á þessu blaði og settu það svo inn í möppuna þína.
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Anna María Pálsdóttir, Inga Mirjam Héðinsdóttir og Ingibjörg Einarsdóttir

Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur, GRP 14
Kennsluhugmyndir
Inngangur
Skimunarprófið GRP14 er lagt fyrir 9. bekk á haustönn. Prófið er staðlað og unnið af
Rannveigu Lund og Ástu Lárusdóttur. Megintilgangur með prófinu er að kanna
umskráningarfærni, finna þá nemendur sem eiga erfitt með að umskrá og skoða frammistöðu
þeirra í verkefnum sem reyna á lesskilning, leshraða og stafsetningu. Gengið er út frá þeirri
kenningu að árangur í að lesa og skilja texta sé samspil tvenns konar færni, umskráningar og
málskilnings. Nemendur geta átt í erfiðleikum með að vinna með texta (lesskilning, leshraða
og stafsetningu) af ólíkum ástæðum:
A) Vegna umskráningarerfiðleika.
B) Vegna umskráningar- og málskilningserfiðleika.
C) Vegna málskilningserfiðleika.
Umskráningarfærni: Færni í umbreytingu stafa í hljóð í lestri og hljóða í stafi í stafsetningu.
Málskilningsfærni: Orðaforði og reynsla einstaklingsins, vitund hans um samhengi eða
innbyrðis tengsl setninga í mæltu máli og þekking hans á beygingarfræðilegum atriðum.
Veturinn 2005-06 var nemendum sem greindust með erfiðleika í skimunarprófinu boðið upp á
valáfanga í íslensku þar sem áhersla var lögð á lestrar- og stafsetningarþjálfun. Að fenginni
þessari reynslu veltum við því fyrir okkur hvort fella mætti þessa þjálfun að mestu leyti inn í
almenna kennslu í miðdeild og unglingadeild. Æskilegt er að þeim nemendum sem þurfa á
meiri þjálfun að halda verði boðið upp á frekari kennslu í námskeiðsformi utan skólatíma,
þannig að tími þeirra í öðrum námsgreinum og valmöguleikar í unglingadeild skerðist ekki.
Til þess að auka og viðhalda lestrarfærni þurfa nemendur á mið- og unglingastigi að lesa
daglega, upphátt og í hljóði. Það er því mikilvægt að viðhalda heimalestri eftir að komið er á
mið- og unglingastig.
Lestur er undirstaða bóklegs náms og sýnt hefur verið fram á að hæfni nemenda í lestri tengist
hæfni þeirra í stærðfræði. Þetta hefur komið fram þegar niðurstöður samræmdra prófa og
PISA könnunarinnar hafa verið skoðaðar. Þar hefur komið fram að stúlkur standa sig mun
betur en drengir í lestri og stærðfræði og að fylgni er milli þessara þátta. Með því að gera enn
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betur en þegar hefur verið gert í því að bæta lestrarfærni allra nemenda mætti búast við betri
lesskilningi og málhæfni og bættum árangri í stærðfræði og öðrum námsgreinum.
Hugmyndir að lestrarþjálfun
Á grundvelli frammistöðu nemenda á verkefnum GRP14-prófsins verða hér nefnd nokkur
verkefni sem nota má til að þjálfa lestur og ritun í miðdeild og unglingadeild.
Þjálfun hljóðkerfisvitundar
•

•

Leggðu við hlustir: Ýmis verkefni sem þjálfa heyrnrænan skilning, einbeitingu og
ályktunarhæfni og heyrnrænt minni. Þessi verkefni henta e.t.v. betur á miðstigi en
hægt er að nýta hugmyndirnar á unglingastigi. Sem dæmi má taka verkefni 4 á bls. 51
í bókinni, sem og verkefni 15 á bls. 67. Í lok kaflans Heyrnrænt minni eru vinnublöð
til þjálfunar, t.d. Gerðu eins og ég segi á bls. 75 og Reyndu að muna á bls. 76,
Kortaleikur, bls. 77-78, Reyndu að muna bls. 77-80. Verkefni 8 og 9, bls. 103-105
þjálfa heyrnrænan skilning og styrkja orðaforða.
Litlu landnemarnir og Mokoka: Verkefni með þessum bókum henta vel í miðdeild og
nýta má hugmyndir úr þeim í unglingadeild.

Þjálfun lestrar og lesskilnings
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lestrarstund á hverjum degi a.m.k. 15 mínútur. Í byrjun dags eða lok dags.
Lestur tímarita og dagblaða. Gera munnlega grein fyrir t.d. frétt, ljóði eða skrýtlu
vikunnar.
Raddlestur hjá kennara í lestrarstund (miðdeild).
Lesum lipurt: Lestrar- og málþjálfunarverkefni.
Lestrarbækur alltaf í gangi í skólanum. Bækur af bókasafni.
Lestrarbækur alltaf í gangi heima. Nota lestrarmiða. Bækur af bókasafni.
Lesa ákveðinn bókafjölda á mánuði.
Skrá hve lengi er lesið á hverjum degi
Skrá hve margar blaðsíður eru lesnar á dag.
Nemendur geta skráð sig inn á bókaorma á Barnung-vefnum (bokaormar.khi.is). Þar
eru einnig fleiri hugmyndir sem tengjast lestri og lestrarátaki.
Gera munnlega grein fyrir bókum sem hafa verið lesnar.
Eldri nemendur lesa fyrir yngri nemendur (vinabekkir).
Leshringir: Sögur lesnar og ræddar í hópum. Nemendur kynna sína sögu.
Lestrarátak t.d. í fjórar vikur. Lestu nú (unglingadeild): Hraðlestraræfingar og
lesskilningsverkefni.
Gagnvirkur lestur: Tvö námskeið, annað t.d. í september og hitt í febrúar, a.m.k. tvær
st. á viku, fjórar vikur í senn. Þegar aðferðin hefur verið kennd er gott að nota
námsefni sem nemendur eru að vinna með þá stundina til að æfa gagnvirka lesturinn.
Sjá Fluglæsi.

Skólinn getur stutt við foreldra með því að senda heim eða setja á vef skólans leiðarvísi um
hvernig þeir geti aðstoðað börnin við lestrarnámið (sjá t.d. heimasíðu Grandaskóla:
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http://www.grandaskoli.is/Heimanam-sida/namstaekni.htm eða sett upp krækjur á slíkar síður,
t.d. heimasíðu Brekkuskóla á Akureyri).
Bókasafnsfræðingur, kennarar og nemendur geta vakið áhuga nemenda á lestri með því að
kynna áhugaverðar bækur og greinar í tímaritum sem tengjast áhugasviði nemenda.
Þjálfun ritunar og stafsetningar
Með auknum lestri styrkist ritháttarvitund og máltilfinning nemenda. Við lestur tileinka
nemendur sér orðfæri sem þeir nota ekki í daglegu tali en læra að nýta sér í rituðu máli.
Ritun má þjálfa á ýmsan hátt bæði með frjálsri ritun t.d. sögugerð, ljóðagerð, frásögum og
stýrðum verkefnum. Þar má nefna verkefni eins og útdrætti, verkefni þar sem þarf að nota
heimildir, bókaskýrslur (skráningarblöð má finna á sameign skólans eða t.d. á Barnung
vefnum). Einnig má nýta Power Point forritið til að þjálfa ritun. Sjá heimasíðu
Tölvumiðstöðvar fatlaðra: www.tmf.is
Stafsetningarkennsla þarf að vera fjölbreytt til að mæta sem flestum nemendum. Nemendur
eru ólíkir og þeim henta mismundandi aðferðir til að ná árangri í stafsetningu.
Hér verða nefndar nokkrar hugmyndir til að þjálfa stafsetningu:
•

•
•
•
•
•
•

Orðhlutaaðferðin: Benda má á hugmyndir Baldurs Sigurðssonar en hann telur að
„hefðbundin“ stafsetningarkennsla sé í flestum meginatriðum röng. Að hans mati
þjálfar „orðhlutaaðferðin“ stafsetningu, virkjar málvitund og eykur sjálfstraust
nemenda.
Setning dagsins/ orð dagsins
Hópvinna: Hver hópur vinnur með ákveðna stafsetningarreglu, semur æfingu og
leggur fyrir bekkinn.
Sóknarskrift. Sjá t.d. Hljóðskraf og Lestur og stafsetning II.
Stöðvavinna: Orðaspil t.d. Scrabble, sóknarskrift, upplestur á snældu/disk.
Námskeið í bekk og/eða námskeið afmarkaðra hópa utan bekkjar.
Námsefni:
Hljóðskraf: einfaldur og tvöfaldur samhljóði, g/k, b/d/p
Stafur á bók (4 hefti): Ýmis verkefni
Mokoka: ritunarverkefni
Litlu landnemarnir: ritunarverkefni
Að hlusta, sjá og skrifa.
Gagnvirkar æfingar í stafsetningu t.d. á nams.is

53

Heimildir
Bryndís Skúladóttir (1998-2000). Lestur og stafsetning II. verkefnasafn til ljósritunar og forrit á geisladiski.
Reykjavík: Námsgagnastofnun.
Fjölnir Ásbjörnsson og Guðni Kolbeinsson (1999) Lestu nú. Reykjavík: Iðnú.
Helga Sigurmundsdóttir (2003). Verkefni til að þjálfa hljóðkerfisvitund í tengslum við lestur og stafsetningu.
Reykjavík: Námsgagnastofnun. [Verkefnin eru byggð á bókunum Litlu landnemarnir og Mokoku og eru til
útprentunar á www.nams.is]
Jeffries, JoAnn H. og Roger D. Jeffries (2003). Leggðu við hlustir.Verkefni sem þjálfa mál- og hljóðkerfisvitund.
[Þýðing og staðfærsla: Arnheiður Borg, Áslaug Hartmannsdóttir, Eiríkur Ellertsson og Ingibjörg
Símonardóttir]. Kópavogur: Þýðendur.
Rannveig Lund (2002). „Greinandi ritmálspróf fyrir 14 ára nemendur“. Glæður 2: bls. 25-32.
Rannveig Lund (1988). Að hlusta, sjá og skrifa. Reykjavík: Námsgagnastofnun
Rósa Eggertsdóttir (2000). Hljóðskraf. Akureyri: Höfundur.
Rósa Eggertsdóttir (1993). Stafur á bók. Reykjavík: Mál og menning.
Sigríður Ólafsdóttir (2003). Lesum lipurt: lestrar- og málþjálfunarverkefni. Hjalli. [Bókin er einnig á
Skólavefnum, hægt er að prenta valin verkefni, www.skolavefur.is]
Freyja Auðunsdóttir (2005). Lestur og stafsetning. Áætlun unnin fyrir 10 bekk í Öldutúnsskóla veturinn 20052006.
Baldur Sigurðsson (2006). Orðhlutaleið í stafsetningu. Sótt á þessa slóð 31. október 2006: http
starfsfolk.khi.is/balsi/
Þóra Kristinsdóttir (1986). Verkefni til þjálfunar í stafsetningu. Reykjavík: Námsgagnastofnun.
Þórir Júlíusson (2005). „Tungumálið lykilatriði að góðum árangri “. Morgunblaðið 19.08.05.
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Ása Katrín Hjartardóttir

Evrópska tungumálamappan (European Language Portfolio)
Skilgreining
Í verkefninu var stuðst við hugmyndina European Language Portfolio, sem þróað hefur verið
af Evrópuráðinu, þar sem nemendur er gerðir ábyrgir á eigin námi í gegnum sjálfsnám. Úr
þessu varð rammalýsing á færnistigi nemenda þannig að nemendur sjálfir gætu metið
frammistöðu sína í hinum fjóru færniþáttum (hlustun, lestur, tal og ritun).
Markmið
Hlutverk tungumálamöppunnar er tvíþætt. Annars vegar er hugmyndin um sjálfsnámið, þ.e.
að gera nemandann meira meðvitaðan um hvað hann er að læra og hvernig hann lærir það.
Hins vegar að gera nemendur ábyrgari fyrir eigin námi, efla trú þeirra á möguleikum sínum og
veita þeim grunn til að taka afstöðu, mynda sér skoðun og setja sér markmið.
Tungumálamappan skiptist í þrjá hluta:
1. Tungumálapassa (rammalýsing) þar sem m.a. má finna lýsingu á tungumálakunnáttu
nemandans. Hér metur nemandinn sjálfur hæfni sína í tungumálinu (sjá á næstu
blaðsíðu).
2. Tungumálasögu (dagbók) þar sem nemandinn hefur skráð námsmarkmið sín og
kunnáttu. Hér valdi ég að notast við litlar stílabækur þar sem nemendur skrifuðu
stuttar setningar (einnig gott tæki til að láta þau skrifa). Viðfangsefnin voru allt frá að
lýsa veðri dagsins, ræða hvernig gekk að lesa heima, segja frá því hvernig þeim fannst
prófið eða hvort tiltekið viðfangsefni var erfitt eða auðvelt, svo dæmi sé tekið. Þetta er
hugsað sem byrjun á ígrundun nemenda og í raun upphaf að því að þeir setji sér
markmið. Ígrundun eru stór liður í því að gera nemendur meðvitaða um eigin námsstíl,
getu sína, hvað þeir eru að læra og til hvers – gera þeim námið sýnilegra
3. Gagnasafn (mappa) þar sem einstaklingurinn hefur safnað saman bestu verkum sínum
sem tengjast tungumálanáminu. Ég nota möppuna einnig sem skipulagstæki fyrir
nemendur til að halda utan um önnur mikilvæg blöð tengd náminu.
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Hér valdi ég að einfalda sjálfsmatið. Hér er dæmi um sjálfsmat fyrir 7.bekk í hlustun
Lidt på vej

På vej

Godt
på vej

A1 – Lytte

Ég skil orð og orðasambönd sem lúta að mér og fjölskyldu minni
Ég skil einfaldar leiðbeiningar frá kennara mínum og orð sem tengjast
skólanum
Jeg skil einstaka spurningar er varða mig, t.d. frá hvaða landi ég er,
hvað ég er gamall, hvað mér finnst skemmtilegt, uppáhaldsmatur,
hvað ég geri í frítímanum
Ég skil tölur og verð
Ég skil heiti vikudaganna og mánuðanna
Ég skil orð sem tengjast tíma og klukku

Mat
Mappan virkaði mjög vel, einnig sem tæki fyrir nemendur til að halda utan um öll aukablöðin
(sem vonandi ná að fylgja þeim upp í næsta bekk).
Dagbókin kom mjög vel út og voru sumir orðnir mjög góðir í að útskýra hvað það var við
námsefnið sem þeim fannst erfitt – sem reyndist öllum mjög erfitt í byrjun. Einnig varð hún
gott tæki til að láta þau skrifa um daginn og veginn, eitthvað annað en ritun tengda
námsefninu.
Ég komst lítið áfram með rammamatið eða sjálfsmatið – gerði rammamat fyrir 7. bekk og
náði að leggja það einu sinni fyrir. Það var mikil vinna að einfalda það með hliðsjón af
rammamati Evrópuráðsins. Í níunda og tíunda bekk ætlaði ég að samræma matið við
aðalnámskrá en komst ekki lengra með það.
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Sigríður Ingadóttir

Fjölbreyttir kennsluhættir í spænskukennslu:
Stöðvaþjálfun, útikennsla, útlistunarkennsla og hópvinna
Í þessu verkefni var fengist við fjögur kennsluverkefni í spænskukennslu: 1. Stöðvaþjálfun, 2.
Útikennslu, 3. Notkun kvikmynda í kennslu og 4. Hópvinnu.
1. Stöðvaþjálfun
Skilgreining / afmörkun: Í stöðvaþjálfun er leitast eftir að hafa fjölbreytt viðfangsefni í
formi alls kyns kennsluaðferða.
Meginmarkmið: Að nemendur nái betri tökum á munnlegri spænsku, öðlist sjálfstraust til
þess að tjá sig á spænskri tungu. Auki og efli orðaforða og þjálfist í ákveðnum
málfræðiþáttum.
Útfærsla: Þulunám/þjálfunaræfingar; námsspil (veiðimaður á spænsku), námsleikur (twister
á spænsku), þjálfunarforrit (skolavefurinn.is), skriflegar æfingar.
Innlifunaraðferðir/tjáning; myndræn tjáning (unnið með leir).
Námsmat: Símat, þar sem byggt er á gátlista. Nemendur fengu sérstakt matsblað þar sem þeir
voru beðnir um að meta stöðvaþjálfunina.
2. Útikennsla
Skilgreining / afmörkun: Í útikennslunni var leitast við að hafa fjölbreytt viðfangsefni sem
veður hefði sem minnst áhrif á.
Meginmarkmið: Að nemendur auðgi orðaforða sinn, m.a. í tengslum við veðráttu, hreyfingu
og skoðunarferðir. Þá var útikennslan hugsuð sem tilbreyting.
Útfærsla: Námsleikir sem innihalda t.d. þulunám, endurtekningaræfingar og skriflegar
æfingar. Einnig hefur útikennslan einkennst af því að nota ,,lærdómshreyfingu“ þar sem
hreyfing spilar stórt hlutverk í kennslunni. Hluti af því að hafa kennsluna úti er einmitt veðrið,
því það býður upp á annan orðaforða og ,,öðruvísi“ kennslu.
Námsmat: Símat, þar sem byggt er á gátlistum og nemendur prófaðir munnlega.
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3. Myndmiðlar og hlustun
(A) Myndmiðlar og (B) hlustunarefni
Skilgreining / afmörkun:
(A) Nemendur horfa á Hollywood kvikmynd sem höfðar til þeirra aldurshóps.
(B) Nemendur hlusta á spænska dægurlagtónlist, sem er vinsæl hjá ungu fólki í dag.
Meginmarkmið:
Að nemendur þjálfist í hlustun og auki orðaforða sinn.
Útfærsla:
(A) Hollywood bíómynd sýnd með spænsku tali / íslenskum texta
(B) Hlustað á spænskt dægurlag / spænsk dægurlög. Nemendur fylla
inni í textann meðan þeir hlusta á lagið sem síðan er þýtt og túlkað.
Námsmat:
Byggt á mati á umræðum og virkni. Nemendur meta einnig verkefnið sjálfir með skriflegri
könnun.
4. Hópverkefni
Skilgreining / afmörkun:
Nemendur unnu í hópunum. Í fyrra verkefninu var dregið í hópa. Sjá fylgiskjal með
leiðbeiningum til nemenda.
Í seinna verkefninu fengu nemendur að ráða hópunum og viðfangsefninu - innan ákveðinna
marka.
Meginmarkmið: Að efla hópvinnu, sjálfstæð vinnubrögð og auðga hugmyndaflug.
Útfærsla: Nemendur unnu í hópum, öfluðu sér upplýsinga og gerðu veggspjöld um
spænskumælandi lönd. Nemendur tóku að sér að kynna valgreinina spænsku í níunda bekk
fyrir áttundu bekkingum. Nemendur skiptu sér í sex til sjö manna hópa og fengu frjálsar
hendur um að búa til efni sem þeir vildu kynna fyrir áttundu bekkingum. Hóparnir tóku þá
ákvörðun að búa til efni sem yrði tekið upp á myndbandsupptökuvél. Verkefnin urðu fjögur
og eins misjöfn og þau voru mörg. Kynningarnar voru teknar upp á myndabandsupptökuvél
og sýndar á sal fyrir áttunda bekkinn.
Námsmat: Matið á veggspjaldinu var þannig háttað að nemendur unnu matsblað eftir að hafa
skilað af sér verkefninu. Kennari mat síðan veggspjaldið út frá efnisöflun, úrvinnslu og hvort
allar upplýsingar sem beðið var um hefðu komið fram. Við einkunnagjöf var matsblað
nemenda haft til hliðsjónar.
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Heildarmat
Ég ákvað að skipuleggja fjölbreytta kennsluhætti í spænskukennslu. Ég vil byrja á því að
nefna að ég hafði hugsað mér að tungumálakennarar gætu nýtt sér hugmyndir mínar í hvaða
tungumálakennslu sem er, hvort tveggja í byrjendakennslu sem og kennslu fyrir þá sem lengra
eru komnir. Ástæðan fyrir því að ég ákvað að taka þetta ákveðna viðfangsefni fyrir var sú að
mig langaði til þess að beita mörgum ólíkum kennsluaðferðum svo að hver og einn gæti
fundið eitthvað við sitt hæfi. Þau viðfangsefni sem við fórum í í vetur voru oft á dagskrá en
engu að síður var leitast við að hafa tilbreytingu í hvert skipti, þ.e.a.s. kennsluhættirnir
breyttust og þar af leiðandi fengu nemendur tækifæri á að nálgast viðfangsefnin á mismunandi
vegu.
Útikennslan gekk vel. Það tók nemendurna nokkurn tíma að átta sig á því að við færum út
hvernig sem viðraði. Núna hafa þeir sem voru í spænsku í níunda bekk vanist þessu og munu
koma til með að líta á þennan lið sem hluta af kennslunni.
Notkun kvikmynda og hljómlistar gekk ágætlega, en betur í seinna skiptið. Þá var notað
hlustunarefni sem höfðaði vel til nemenda.
Stöðvavinna gekk mjög vel. Hana mun ég koma til með að nota meira og vera dugleg að
skipta út stöðvum.
Hópverkefnin gengu yfirleitt vel. Ég mun koma til með að nota hópvinnu eins og í vetur en
minnka hópana og fylgjast enn betur með verkaskiptingunni innan hvers hóps fyrir sig.
Ég hygg á frekari landvinninga í kennslunni þar sem þetta er mitt fyrsta kennsluár. Í vetur
kom margt í ljós varðandi þetta verkefni mitt, eins og hvað mætti gera betur, oftar og hvað
gekk vel. En það má alltaf gera gott betra. Þetta er verkefni sem verður ávallt í endurskoðun,
eins og allt skólastarf. Ég mun halda ótrauð áfram við að útfæra kennsluna þannig að hún veki
áhuga nemenda minna því hann er grunnur þess að nám fari fram. Ég hlakka til að takast á við
að breyta, bæta og laga þetta þróunarverkefni mitt sem mun fylgja mér svo lengi sem ég verð í
kennslu!
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Fylgiskjal með spænskuverkefni: Leiðbeiningar til nemenda
Hver hópur velur sér eitt spænskumælandi land. Þau lönd sem eru í boði eru kynnt í
kennslustundinni. Hver hópur vinnur saman að því að gera veggspjald sem segir frá landinu,
menningu þess og landfræðilegum þáttum eins og staðsetningu, stærð og íbúafjölda. Unnið
verður að verkefninu í spænskutímum mánudagana 26. september og 10. október. Verkefnið
þarf einnig að vinna utan þessa tíma, þ.e. heimavinna. Það er engin önnur heimavinna fyrir
þessa daga.
Skiladagur er 17. október 2005.
Hvert veggspjald þarf að innihalda:
• Upplýsingar um uppruna landsins/þjóðarinnar
• Upplýsingar um staðsetningu landsins (stærð, heimsálfa, nágrannalönd eða höf)
• Upplýsingar um íbúa landsins (íbúafjöldi, höfuðborg, hvaða tungumál eru töluð,
trúarbrögð, fáni, stjórnarfar o.fl.)
• Upplýsingar um menningu þjóðarinnar
• Siðir og venjur, bæði venjulegir og óvenjulegir
• Þekktir ferðamannastaðir
• Allt sem ykkur finnst áhugavert og mikilvægt að kynna fyrir samnemendum ykkar
• Heimildalisti þarf að fylgja verkefninu
Þið eigið að vera skapandi við vinnuna og tengja þetta allt saman í eitt stórt veggspjald.
Upplýsingarnar og myndir þurfa að vera aðgengilegar og auðskiljanlegar. Verkefnið skal
vera snyrtilegt og vel unnið.
Verkefnið gildir 10% af lokaeinkunn.
Hér er listi yfir nokkrar bækur og slóðir sem gætu nýst ykkur við heimildaleitina:
•
•
•
•
•
•

Alfræði unga fólksins
Alfræðiorðabókin
Landafræðibók
Lönd og þjóðir, þýdd af Þorsteini Þorsteinssyni
Heimsbyggðin
www.nat.is , www.cia.gov, www.google.com og www.leit.is

Góða skemmtun og gangi ykkur vel,
Sigríður
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Freyja Auðunsdóttir, Guðrún Guðnadóttir og Sverrir Kristinsson

Orðagjálfur: Námspil í íslensku
Flestir kennarar eru sífellt á höttunum eftir leiðum til að gera starfið í skólastofunni
fjölbreyttara. Til þess að ýta undir fjölbreyttar kennsluaðferðir er ekki verra að verkfærin, ef
svo má kalla, séu innan seilingar. Eitt af þessum verkfærum eru námspil. Hér hefur verið
lagður grunnur að námspili í íslensku sem hefur hlotið vinnuheitið Orðagjálfur.6
Meginmarkmiðið með Orðagjálfri er að nemendur, í efstu bekkjum grunnskóla, þjálfist í
orðflokkagreiningu. Því er ætlað að fjölga valkostum í málfræðikennslunni og bæta upp
fremur einhæfar æfingar sem tengjast orðflokkunum.
Markmið með orðaspili í íslensku:







Gefa nemendum heildarsýn á orðflokka.
Að nemendur þjálfist í orðflokkagreiningu.
Að nemendur fái að leika sér með málið.
Veita nemendum tækifæri til að tala um málfræði.
Gera nemendur meðvitaða um þá málkunnáttu sem þeir búa yfir.
Gera málfræðikennslu fjölbreyttari og skemmtilegri

Í stuttu máli gengur spilið út á að draga orð úr potti og finna þeim réttan stað á spjaldi sem
þátttakandi dregur í upphafi og mynda málfræðilega og merkingarlega réttar setningar (sjá
mynd 1 og 2). Enn er spilið í þróun þótt ýmsir vankantar hafi verið sniðnir af. Til að mynda
þurfti að finna leiðir til að sýna beygingarmyndir orðanna og aðgreina orðflokkana. Til þess
eru notuð mismunandi form og litir og báðar hliðar spjaldanna þar sem það á við.
Hver leikmaður má einungis draga eitt orð í einu. Hann ræður hvort hann setur það strax út
eða geymir í orðabanka. Orðunum, sem þar eru, er hægt að skipta út með því að „stela“ hjá
hinum leikmönnunum en þau má aðeins taka út úr orðabankanum. Orð sem hafa verið lögð á
reit má ekki hreyfa. Ef leikmaður nýtir umferðina til að „stela“ orði má hann ekki draga nýtt
orð. Sá sem er fyrstur til að fylla alla reiti spjaldsins stendur uppi sem sigurvegari.
Þetta er einfaldasta útgáfa spilsins. Mögulegt væri að hafa stigatölu á orðaspjöldunum, vera
með fleiri en eitt spjald í einu, hafa setningarhluta á hinni hlið spjaldanna, hafa tening og

6

Hér eftir er það einnig kallað orðaspilið og námspil í íslensku.
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draga fjölda orða eftir því hvað kemur upp á teningi, hafa fróðleiksmola um málfræði eða
málrækt á spjöldunum og láta þátttakendur lesa upp hver fyrir annan, spila í liðum o.s.frv.
Ýmis hjálpartæki eru nauðsynleg svo að leikmenn geti fullvissað sig um að setningarnar sem
þeir hafi myndað séu réttar. Í fyrsta lagi hjálpa formin þátttakendum til að átta sig á hvort um
ræðir, fallorð, sagnorð eða smáorð. Fallorð eru ferhyrnd, enda fjögur föll í íslensku, sagnorð
eru þríhyrnd til að tákna persónurnar þrjár og smáorð eru kringlótt því þau eru óbeygjanleg. Í
öðru lagi eru litir hvers undirflokks fyrir sig mismunandi, t.d. eru öll nafnorð blá. Í þriðja lagi
fylgir með spilinu flæðirit (sjá fylgiskjal 1) sem gerir leikmönnum kleift að beita
útilokunaraðferðinni við að ákvarða hvaða orðflokki tiltekið orð tilheyrir. Ef upp kemur
ágreiningur er vitaskuld alltaf hægt að fletta upp í orðabók. Eingöngu má grípa til þessara
hjálpartækja ef vafi leikur á að orðin séu flokkuð rétt.
Íslenskt mál er margbreytilegt og lifandi og verður ekki njörvað niður í spjöld og reiti. Þar af
leiðandi er nokkur þörf á því að einfalda og var t.d. ákveðið að mynda setningar eingöngu
með einfaldri nútíð sagna, á framhlið sagnaspjaldanna er eintala, á bakhlið fleirtala.
Lýsingarorð eru ekki í öllum kynjum og þurfa þátttakendur að taka mið af því og reyna að
skipta út spjöldum sem þeir geta ekki nýtt af þeim sökum. Slík einföldun ætti ekki að koma að
sök þegar litið er til höfuðmarkmiðanna.
Fyrir hvern?
Eins og fram hefur komið er spilið kjörið fyrir unglingastigið, þ.e. nemendur á aldrinum 13–
16 ára. Hins vegar er mögulegt að einfalda það fyrir yngri nemendur og hægt væri að nota það
sem tæki til upprifjunar í framhaldsskólum. Að auki gæti það gagnast þeim sem læra íslensku
sem erlent mál. Hér verður þó einkum miðað við nemendur 9. og 10. bekkjar. Ástæðan er sú
að þá eiga nemendur að hafa kynnst öllum orðflokkum og þar er þörfin fyrir fjölbreytta
þjálfun við orðflokkagreiningu brýnust.
Sýnishorn og leiðbeiningar
Á næstu síðum má sjá sýnishorn af þeim gögnum sem fylgja spilinu. Fyrst er sýnishorn af
spjaldinu sem hver keppandi hefur fyrir framan sig (sjá mynd 1). Þetta er einungis eitt af
mörgum. Þau eru í grunninn eins, þ.e. með fjórar línur og orðabanka. Hins vegar eru þau með
ólíkum setningum og mismunandi fjölda orða í setningu. Í upphafi dregur leikmaður eitt slíkt
spjald. Eins og sjá má eru formin gefin og heiti orðflokks. Leikmaðurinn þarf hins vegar að
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snúa orðaspjaldinu sem hann leggur niður rétt, bæði þannig að rétt hlið snúi upp og þannig að
spjaldið snúi rétt.
Því næst eru sýnishorn af orðaspjöldunum (sjá mynd 2). Hugmyndin er að þau séu hulin
leikmönnum, t.d. í poka og séu seglar sem festast á spjaldið. Hver orðflokkur hefur sinn lit og
eins og sjá má tilheyra sum orðanna fleiri en einum orðflokki. Þá getur flæðiritið (sjá
fylgiskjal 1) komið sér vel eða að hafa orðabók við höndina, auk þess sem sýnisspjöldin (sjá
mynd 3) fækka möguleikunum. Aftur skal ítrekað að þessi stoðtæki eru einungis notuð ef
leikmaður þarf að sanna eða afsanna að orð tilheyri ákveðnum orðflokki.
Á mynd númer 4 er útskýrt hvernig hægt er að leggja niður orð, eitt af öðru. Leikmaðurinn
hefur auk þess safnað nokkrum orðum í orðabankann, annaðhvort til að nota síðar eða til að
skipta út með því að „stela“ frá öðrum.
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Mynd 1: Dæmi um spjald sem hver leikmaður dregur í upphafi.
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Mynd 2: Sýnishorn af orðaspjöldum sem eru í potti (poka).

Mynd 3: Sýnisspjöld sem hjálpa leikmönnum við að skera úr um hvaða orðflokki orð
tilheyrir.
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Mynd 4: Dæmi um hvernig hægt er að „setja út“.
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Mat
Þegar þetta er ritað hefur ekki gefist tækifæri til að prófa spilið í kennslustund. Gera má ráð
fyrir því að það taki einhverjum breytingum með hliðsjón af þeirri reynslu sem fæst.
Hér er ekki ráðist á garðinn þar sem hann er lægstur. Allir orðflokkar eru til grundvallar í
spilinu. Ýmsir hafa góðfúslega bent á að skynsamlegra væri að sundurgreina og búa til
sérstakt spil fyrir t.d. sagnorð. Hins vegar samræmist það ekki því markmiði sem lagt var upp
með, að gefa nemendum heildarsýn á orðflokkana. Flestir eru sammála um að það sé
tilhneiging til þess í málfræðikennslu að búta málið niður og einblína á hugtök. Sérstakar
bækur ætlaðar unglingunum, sem heita Fallorð, Smáorð og Sagnorð, bera vott um slíka
sundurgreiningu. Þótt Orðagjálfur snúist um að greina í sundur orð eftir orðflokkum er um
leið reynt að gefa heildarmynd af orðflokkunum og gera nemendum kleift að beita þeirri
málkunnáttu sem þeir búa þegar yfir.
Ljóst er að þessi kennsluaðferð, að nota námspil til upprifjunar og þjálfunar, er tilvalin leið til
að brjóta upp kennslu og glæða áhuga nemenda. Með Orðagjálfri tekst e.t.v. að bola alræmdri
„málfræðigrýlu“ út úr skólastofunni.
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Fylgiskjal 1

Já

nafnorð

lýsingarorð

töluorð

greinir

Já

Já

Já

Já

fornafn

Fallbeygist orðið?

Nei

Bætir orðið við sig
greini?

Tíðbeygist orðið?

Nei

Nei

Stigbreytist orðið?

Stýrir orðið falli?

Nei

Nei

Er orðið tala?

Tengir orðið saman
setningar eða
setningahluta?

Nei

Nei

Er orðið greinir?

Fylgir orðið
sagnorði?

Nei

Nei
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Já

sagnorð

Já

forsetning

Já

samtenging

Já

Nafnháttarmerki

atviksorð

Hulda Hlín Ragnars, Guðrún Helga Kristjánsdóttir og Skúli Pétursson

Námsferðir í unglingadeild
Inngangur
Þetta verkefni byggir á hugmyndavinnu. Ekki gafst færi á að hrinda þessum hugmyndum í
framkvæmd og því ekki um mat að ræða af hendi þátttakenda í lokin. Engu að síður voru
óvenju margar ferðir farnar í vetur í unglingadeild, sérstaklega í 10. bekk og höfðu kennarar
þetta verkefni í huga við framkvæmd og skipulagningu þeirra. Það má því segja að það sem
birtist hér sé að hluta afrakstur vetrarins, auk fyrri reynslu og áhuga þátttakenda á að ferðir, í
hvaða tilgangi þær svo sem eru farnar, séu hluti af fjölbreyttum kennsluháttum skólans.
Skilgreining / afmörkun
Að tryggja að ferðir sem farnar eru í unglingadeild séu eins vel úr garði gerðar og hægt er.
Að nemendur hafi e-ð að segja um ferðirnar og komi að skipulagi þeirra og að um einhvers
konar námsmat verði að ræða. Hugsanlega gæti þetta orðið valgrein.
Meginmarkmið
•

Að hver bekkur hafi farið um nágrenni Hafnarfjarðar og innan hans og þekki helstu
örnefni og staði í umhverfi og nágrenni.

•

Náttúrufræði og samfélagsfræði sé samþætt í sem flestar ferðirnar. Auðvelt á að vera
að tengja ferðirnar íslenskukennslu (forntextar og örnefni).

•

Danmerkurferð í 9. bekk sé útvíkkun á markmiðum um ferðalög, þannig að
nágrannalönd séu kynnt og danskan fái nánari og betri kynningu.

•

Nemendur læri að bera ábyrgð á fjáröflun og samskiptum við aðila utan skólans og
erlendis.

Útfærsla
Til að byrja með má flokka ferðir í unglingadeild í nokkrar tegundir. Það eru ákveðnir þættir í
undirbúningi sem þarf að huga að sama hvers konar ferð er verið að fara í. Markmið
ferðarinnar getur hins vegar verið mismunandi.
Tegundir ferða:
•

Námsferðir
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•

Vísindaferðir

•

Skemmtiferðir / umbunarferðir

•

Kynningaferðir /skólaheimsóknir

•

Hópefliferðir með einn bekk eða hluta úr bekk.

Mikilvægt er að fastsetja ferðir inn á skóladagatal og hefja undirbúning að hausti. Dæmi um
fastar ferðir í unglingadeild Öldutúnsskóla eru:
10. bekkur
•
•
•
•
•
•
•

Hafnarfjarðarbær/sögu- og stjórnarbyggingar
Vísindaferð
Skólakynningar
Reykjavík/stjórnarbyggingar
Skíðaferð
Vorferð
Frumkvöðlaverkefni að vori þar sem nemendur leita víða fanga og heimsækja
stofnanir og vinnustaði

9. bekkur
•
•
•

Danmerkurferð
Skautaferð
Þemadagaferð að vori

8. bekkur
•
•
•
•
•
•

Þemadagaferðir að vori
Hraunið sunnan og vestan Straums
Búrfellsgjá
Fjöruferð
Byggðasafn
Gróðursetning

Undirbúningur
•

Allir nemendur kæmu að undirbúningi, ýmist námslegum eða annarri framkvæmd.

•

Kennarar gætu gengið í möppu þar sem væru upplýsingar um viðkomandi ferð. Í slíkri
námsefnismöppu væri m.a:
o Námsefni til að undirbúa nemendur s.s., myndir af svæðinu, byggingunum sem
skoða á, kort af svæðinu til að fara yfir fyrir ferðina þannig að hún nýtist sem
best og ábendingar um lesefni. Upplýsingar um námsefni m.t.t. samþættingar
við aðrar greinar.
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o Fjáraflanir. Hugmyndir að fjáröflun og útfærsla. Nýta fyrri reynslu þannig að
ekki sé alltaf verið að finna upp hjólið. Hver væri þáttur nemendanna í þeirri
vinnu? Hugsanlega væru ákveðin fjáröflunarverkefni tengd ákveðinni ferð.
o Ferðamáti. Rútur, einkabílar, hestar, fætur, reiðhjól. Praktískar upplýsingar, s.s.
nöfn og símanúmer.
o Dreifibréf til foreldra. Tilbúin sýnishorn af dreifibréfum vegna mismunandi
ferða. Í tilkynningum til foreldra þarf sérstaklega að útskýra markmið ferðar og
fá leyfi foreldra. Það þarf að tiltaka tíma, hvað á að hafa meðferðis, hvert er
farið, tilgang ferðar, umgengnis- og ferðareglur.
o Matsblöð fyrir nemendur til að svara í lok ferðar.
o Útfærsla á mismunandi hópefliferðum og verkefni þeim tengd. T.d. gæti verið
um að ræða ferð í Öskjuhlíð með lítinn hóp þar sem farið væri í bjargsig undir
leiðsögn fagmanns. Síðan farið heim og unnið úr ferðinni og t.d. rætt um
tilfinningar (hræðslu, traust, kvíða o.s.frv.).
Mat
Námsmat eftir hverja ferð getur verið mismunandi. Dæmi:
8. bekkur: Vorferðir 8. bekkjar eru í föstu formi og metnar með dagbók, verkefnamöppu og
hópskilum.
9. bekkur: Eftir Danmerkurferð ættu nemendur og kennarar að skila af sér dagbók og kennarar
að skila umsögn. Haldið er utan um alla reikninga og dagbækur vegna styrkja. Foreldrum er
boðið á myndasýningu sem nemendur sjá um að skipuleggja og kynna.
10. bekkur: Vísindaferð byrjar á undirbúningi kennara og ákveðinna nemenda. Kennarar halda
utanum ferðina og aðstoða nemendur við undirbúning hennar. Einhverjir nemendur væru
leiðsögumenn og sæju um skipulag sem gæti endað í þemavinnu þar sem skilin væru vinna
við gerð myndbanda, skjásýninga, ritgerða eða ferðalýsinga, veggspjalda o.s.frv.
Samþætting
Hér er föstum ferðum í 10. bekk raðað í tímaröð og teknar sem dæmi um það hvernig má
samþætta hinar ýmsu námsgreinar við ferðirnar.
September: Hafnarfjarðarbær / sögu- og stjórnarbyggingar
•
•
•

Áttahagafræði
Íslenska
Samfélagsfræði
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Október: Vísindaferð
•
•
•
•

Náttúrufræði
Samfélagsfræði
Íslenska
Lífsleikni, félagsfærni

Nóvember – mars: Skólakynningar
•
•

Lífsleikni
Náms- og starfsfræðsla

Febrúar: Reykjavík / stjórnarbyggingar
•
•

Samfélagsfræði
Íslenska

Febrúar – mars: Skíðaferð
•
•

Íþróttir
Lífsleikni - Félagsfærni

Að loknum samræmdum prófum: Vorferð
•
•
•

Íþróttir
Lífsleikni- Félagsfærni
Náms- og starfsfræðsla

Maílok: Nýsköpunarverkefni
•
•

Náms- og starfsfræðsla
Allar námsgreinar samþættaðar.

Ferðalög sem valfag í 9. og 10. bekk
Ef nemendur fá að koma að skipulagningu, söfnun og halda utan um fjárhag varðandi
ákveðnar ferðir, er umfang orðið það mikið að þeir fengju vinnuna metna sem valgrein.
Markmið með valgrein:
•
•
•
•
•
•
•

að nemendur kynnist umfangi ferðalaga eins og fjárhag, gistingu, kostnaði, skipulagi,
bókunum og mat og drykk.
að nemendur kynnist reglum varðandi öryggi og tryggingar og sjái um skyndihjálp.
að nemendur sjái um fræðslu og leiðsögn undir umsjá kennara.
að geta sett fram efni á skilmerkilegan hátt með leiðarlýsingum, bréfum heim, mati á
þátttöku og skilum í máli og myndum.
að setja reglur, viðmið um þátttöku og hegðun í ferðalögum.
að gera matsblað sem þátttakendur svara í lok ferðar.
gætu farið með í ferðir yngri nemenda og haft ákveðið hlutverk þar.
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Lokaorð
Eins og ljóst má vera er einungis um hálfnað verk að ræða. Hugmyndavinnan er komin en
mappan góða verður til smátt og smátt næsta vetur – vonandi. Um leið og viðkomandi ferðir
verða farnar.

74

Umræður og niðurstöður
Þróunarverkefninu Nemandinn í forgrunni voru, eins og sjá má í inngangi, sett mjög langdræg
markmið og verður því að líta á þau verkefni sem lýst er í þessari skýrslu sem áfanga að þeim
markmiðum.
Meginmarkmið verkefnisins var að hvetja kennara Öldutúnsskóla til að þróa kennslu- og
námsmatsaðferðir sínar með skipulegum hætti í átt til aukinnar einstaklingsmiðunar. Eins og
fram kemur í inngangi var stefnt að því að auka veg fjölbreyttra kennslu- og námsmatsaðferða, einkum þeirra sem byggjast á að koma sem best til móts við einstaklingsmiðaðar
þarfir nemenda (áhuga, hæfileika, getu og viðhorf). Þá var stefnt að verkefnum sem beindust
að því að auka ábyrgð nemenda á eigin námi. Einnig má nefna aukinn þátt skapandi starfs,
samvinnunáms og heildstæðra viðfangsefna þar sem byggt er á upplýsingaleit, úrvinnslu og
fjölbreyttri miðlun.
Í þessu efni náðist verulegur árangur. Þegar litið er til verkefnanna í heild má sjá að
fjölbreytni var mikil. Kennsluaðferðir voru af ýmsu tagi. Nefna má leiki, hlustunarverkefni,
lestrar- og ritunarverkefni, umræður, leikræna tjáningu, hugarflug (brainstorming), skráningu,
framsagnarverkefni, heimildavinnu, upplýsingatækniverkefni, skapandi vinnu af ýmsu tagi
(hljóðfæragerð, skartgripagerð, búningasaum, hönnun, myndvinnslu, hreyfimyndir, líkanagerð), notkun kvikmynda í kennslu, námspil, stöðvavinnu, útikennslu og vettvangsferðir. Flest
verkefnanna byggðust á heildstæðum viðfangsefnum þar sem samþætting var lykilatriði.
Verkefninu var ætlað að efla þá sýn á skólastarfið að litið sé á hvern árgang sem heild og að
hópaskipting innan hans einskorðist ekki við bekkjardeildir. Flest verkefnanna fólu í sér
tilraunir í þessa átt og áhugi kom fram á að þróa slíkt skipulag áfram og taka þar enn stærri
skref.
Í verkefninu var stefnt að því að finna leiðir til að koma betur til móts við nemendur sem
þurfa sérstakan stuðning. Einnig var stefnt að því að koma betur til móts við bráðger börn.
Nokkur verkefnanna voru sérstaklega tengd því að koma betur til móts við nemendur með
námsörðugleika. Nefna má verkefni sem beindust að því að efla lestur á unglingastigi. Einnig
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má halda því fram að sú fjölbreytni sem einkenndi viðfangsefni í mörgum verkefnanna hafi
stuðlað að því að fleiri nemendur fengu verkefni við sitt hæfi.
Með þróunarverkefninu Nemandinn í forgrunni var stefnt að því að efla teymiskennslu.
Langflest verkefnin voru samvinnuverkefni og ljóst að verkefnið í heild sinni styrkti samstarf
kennara og festi teymiskennslu í sessi. Einnig var keppt að því að auka þverfaglega samvinnu
kennara og þá sérstaklega að sjónarmið list- og verkgreina skipuðu veglegan sess. Nefna má
verkefnin Líf í heitu landi og Rómverja til forna sem dæmi um verkefni þar sem sérstaklega
vel tókst til um þetta.
Benda má á að mörg verkefnanna stuðluðu að betri tengslum við foreldra, m.a. með
kynningum, sýningum og þátttöku foreldra í mati á verkefnum. Af öðrum námsmatsaðferðum
sem tilraunir voru gerðar með má nefna sjálfsmat nemenda og námsmöppur.
Miklu varðar að nemendur sýndu flestum verkefnanna áhuga og áhuginn var meiri en oft er í
skólastarfi. Þetta var kannað sérstaklega í tengslum við mörg verkefnin.
Þegar litið er til helstu veikleika er fyrst að nefna að í ljós kom að vilji kennara til að vinna
með árganginn sem eina heild var fyrir hendi en það sem stóð því helst fyrir þrifum var
tímafyrirkomulag á stundatöflu, þ.e. of fáir tímar voru á töflu þar sem árgangurinn var á sama
tíma hjá umsjónarkennurum og því gáfust oft færri tækifæri til blöndunar árgangsins en
æskilegt hefði verið. Þetta er atriði sem skólastjórnendur eru allir af vilja gerðir til að laga sem
best fyrir næsta ár.
Eins hefðu fleiri hópar haft áhuga á að vinna meira í samvinnu við list- og verkgreinakennara
og eins hefðu fleiri viljað samstarf við upplýsingatæknikennara. Þetta verkefni mun án efa
opna fyrir fleiri möguleika í því sambandi, viljinn er til staðar.
Námskeiðin sem starfsmenn sóttu hentuðu þeim misjafnlega vegna þess hve ólíkan bakgrunn
þeir höfðu og námskeiðin ekki sniðin sérstaklega að þörfum starfsmannahópsins. Einnig hefði
þurft að huga að lengri tíma til að kynna verkefnið. Verkefnið var sett af stað vorið 2005 en
um haustið komu margir nýir kennarar til starfa og voru því ókunnugir aðdraganda þess.
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Stýrihópurinn velti mikið fyrir sér hvernig best væri að haga innanhússþinginu. Ljóst var að
dagskráin yrði löng vegna fjölda verkefna. Vegna mikilla anna við skólalok var ákveðið að
taka einn dag undir þingið að þessu sinni. Almenn ánægja var meðal kennara hvernig til tókst
en ljóst er að þreyta var komin í fólk vegna langrar setu og verður það haft í huga í
framtíðinni. Sú hugmynd hefur komið upp að hver deild hefði innanhússþing og kynnti
verkefni sín fyrir hinum.
Í umræðum í lok innanhússþings kom fram mikill áhugi á að halda þessu þróunarstarfi áfram
og komu fram margar hugmyndir um hugsanleg næstu skref, t.d. að endurtaka sum verkefnin
og þróa þau áfram. Sem dæmi má nefna:
•

Festa ákveðnar aðferðir betur í í sessi. Hér má nefna leiki sem kennsluaðferð,
samvinnunámsaðferðir, námsmöppur, námsstöðvar og söguaðferðina.

•

Til greina kemur að samvinnunámsverkefni verði skipulögð í öllum árgöngum skólans
með markvissum hætti. Eins var rædd hugmynd um að tengja saman
samvinnunámsaðferðir og söguaðferðina.

•

Leita þarf fleiri leiða til að efla veg list- og verkgreina og tengja saman verk- og
bóknám. Þá þyrfti að tryggja umsjónarkennurum betri aðgang að list- og
verkgreinakennurum.

•

Áhugavert er að þróa útikennslu á fleiri sviðum og gera hana að föstum þætti í
skólastarfinu.

•

Loks var nefnt að þróa þau heildstæðu verkefni sem unnin hafa verið í 10. bekk að
loknum samræmdum prófum.

Eins og sjá má af þessu yfirliti telur starfsfólk skólans að sóknarfæri séu mörg. Niðurstaða
innanhússþingsins var að taka upp þráðinn aftur næsta haust og taka þá ákvarðanir um þau
skref sem næst yrðu stigin.
Athygli er vakin á því að á heimasíðu Öldutúnsskóla er að finna gögn um þróunarverkefnið
Nemandinn í forgrunni. Heimasíða verkefnisins er í vinnslu og verður opnuð haustið 2006.
Þar verður að finna skýrslur allra verkefna og fylgiskjöl.
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