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Námskeið í 6+1 vídd ritunar 

2 
Borghildur Sigurðardóttir og Anna Sjöfn Sigurðardóttir 



Markmið námskeiðsins 

Að námskeiði loknu eiga þátttakendur að: 

 Þekkja og geta beitt tungumáli 6+1 vídda. 

 Geta metið ýmsar tegundir ritunar út frá 
víddunum. 

 Geta undirbúið kennslustundir þar sem 
víddirnar eru kenndar og þjálfaðar. 
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Sagan og rannsóknir  
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    Hvað er 6+1 vídd ritunar? 

• 6+1 vídd ritunar er sérstök nálgun  sem notuð 
er til að kenna ritun. 

• 6+1 vídd er verkfæri sem kennarar geta nýtt 
sér til að kenna ritun á skilmerkilegan og 
skiljanlegan hátt þar sem námsmatið gefur 
grunntóninn. 

• Nánari upplýsingar má finna á þessari vefslóð: 
http://www.thetraits.org og 
http://tungumalatorg.is/sisl/ 
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Tilurð 6+1 vídda 

• Hvenær? 

 Snemma á níunda áratugnum 

 

• Hverjir og hvar?  

 Áhugasamir og skapandi kennarar  

 í nokkrum ríkjum BNA  
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Tilurð 6+1 vídda 

• Gera hvað? 

 Skilgreina þá sameiginlegu þætti (víddir) 

 sem einkenna góð ritverk. 

 

• Paul Diederich (1974) 

• Alan Purves (1992)  
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Tilurð frh. 

• NWREL  

 (Northwest Regional Educational 
 Laboratory) 

• Matsrammar 

• Rannsóknir 
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http://educationnorthwest.org/


6 víddir + 1 

Hugmyndir 

Skipulag 

Rödd 

Orðaval 

Setningaflæði 

Rithefðir 

+ Framsetning 
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6+1vídd 

Við tileinkum okkur sameiginlegan 
orðaforða um ritun þar sem 
kennarar og nemendur hafa sama 
skilning á því hvað einkennir  

góða ritun. 

Hvað einkennir góða ritun??? 
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Fyrirmyndir í kennslu vídda  

11 

Nota barnabækur og  
texta eftir óþekkta nemendur 



17 ára piltur-tvítyngdur 

ég veit ekki helvítið ég á að skrifa um ! þetta er 
heimskulegt það er ekkert að skrifa um 
  
  
Þetta skóla er með ekkert til að skrifa um það 
væri meira séns að segja að þú ert að láta mig 
vinna eitthvað sem ég á ekki hugmynd eftir að 
munna neitt sem ég gerði þegar ég var ungur 
og það er bara ekkert neitt núna til að gera og 
þetta er allt heimskulegt!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
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Sami piltur að vori 
Ég er grænt epli. Ég  fæddist af  mömmu sem var risa stór tré. Einn dag datt ég niður af mömmu og 
byrjaði að rúlla niður hóllin mamma var með mjög mikla áhyggjur að mig því ég var það yngsta epli í 
trjánum allir hinir bræður og systur  voru mjög stórar og rauð litaðar mamma sagði að ég myndi stækka 
og vera alveg eins og þeim þá var ég rosalega glaður.  
 
Á meðan ég var að rúlla niður hóllin þá sá ég eitt risa stór gul hnetur uppi ég hef aldrei séð svona ljós 
það skein á mig. Mér fannst það mjög þægilegt það var heitt. síðan rakst ég á eitt hvað hart þá meiddi 
ég mig mjög mikið og byrjaði að gráta  þá heyrði ég rödd á  eitthvað sem var nálægt að segja ekki að 
gráta þá leitt ég framan og sá að ég hafi rekkið mig á grátt harðan hlutur sem var kringlót fast við 
jörðina. Hafi hann sagt mig ekki til að gráta  þá spyrði ég varst.. varstu að tala við mig, þá sagði hann já 
hvað er lítill epli að gera  hérna spurði hann. Ég sagði honum frá að ég hafi dottið af mömmu og að ég 
hafi rúllað á honum. Þá hló hann og sagði mig ekki til að eiga áhyggjur að neinu að það myndi allt vera í 
góðu lægi  þá leið mig aðeins betur og þá sagði hann að ég gætti verið hjá honum.  
Ég kinkaði kolli og sagði já. Þá sá maður bros á honum og sagði að  það hefur verið lengi síðan hann 
hefur talað við einhvern og að ég myndi vera góður vinnur. Við töluðum allt dag um hvort annan ég 
spyrði honum hvað gamall hann væri og hann sagði að hann værri 273 ára gamall. Ég var hissa og 
hugsaði til sjálfan mig hann er mjög gamall engin af systkini voru svona gamlir. Um kvöldið áður en við 
fórum að sofa sagði hann að ég verð mjög stór og fallegt tré þegar ég verð stór mig leið mjög vell og 
fékk tár í augun og sagði honum að við yrðum vinnir alla ævi. Fjögur árum seinna var ég orðin mjög hár 
ég var fastur í jörðin eins og vinnur minn ég var mjög há og ég gat séð allt  langt þá hugsaði ég sem 
vinnur minn sagði fyrir 4 árum að ég yrði mjög stór og fallegt tré og sé að hann hafði verið rétt fyrir sig. 
Ég á mjög gott líf hérna sagði ég  þá sagði vinnur minn að við yrðum vinnir langa tíma. 13 



Kennsla og endurgjöf 

• Hverri vídd fylgir matsrammi sem er lýsandi 
fyrir eiginleika góðrar ritunar.  

 

• Þegar kennarar hafa lært víddirnar og hvernig 
eigi að nota matsrammana verða tengingar við 
kennsluna ljósar. 

 

• Kennarar og nemendur gera matsrammana að 
sínum. 
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Víddin Hugmyndir 
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Talið saman 

• Mikilvægt að hvetja nemendur til að ræða 
saman um hugmyndir. 

• Hugmyndir er alls staðar að finna. 
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Hugmyndir  
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6. Þetta ritverk er ákaflega skýrt og hnitmiðað. 

Stuttar frásagnir og smáatriði sem skipta máli 

auðga efnið. 

A:   Efnið er takmarkað og viðráðanlegt. 

B:   Mikilvæg og vel unnin smáatriði sem segja sína 

       sögu gefa lesara áríðandi upplýsingar sem ná út 

       fyrir hið augljósa og fyrirsjáanlega. 

C:   Nákvæm og hnitmiðuð smáatriði styðja við megin- 

      hugmyndirnar, rétt notkun efnis veitir öflugan,  

      nákvæman og trúverðugan stuðning. 

D:   Ritari virðist skrifa af kunnáttu og reynslu; 

       hugmyndirnar eru ferskar og frumlegar. 

E:   Ritari sér fyrir spurningar lesanda og svarar þeim. 

F:   Ritari skapar tengsl og deilir innsæi og skilningi á 

      Lífinu og dregur fram aðalatriði með lesanda. 

5.  Hugmyndirnar eru gerðar greinilegri með 

smáatriðum og upplýsingum. 

A:   Umfjöllunarefnið er hnitmiðað en þó mætti 

       afmarka það enn frekar. 

B:   Að mestum hluta eru smáatriðin og stuðningsefnið 

      skýr og markviss. Önnur smáatriði eru almenn en  

      fylgja viðfangsefninu. 

C:   Trúverðug smáatriði sem styðja við 

       Meginhugmyndina eru til staðar. 

D:   Kynntar eru nokkrar nýjar leiðir til hugsunar um 

       viðfangsefnið. 

E:   Ritarinn er greinilega meðvitaður um spurningar 

      sem kunna að vakna hjá lesandanum og reynir að 

      svara þeim. 

F:   Viðfangsefnið hefur kallað fram skýrt þema. 

  

  

4.   Ritari hefur afmarkað viðfangsefnið, þó að 

framþróunin sé byggð á grundvallaratriðum eða er 

almenn. 

A:   Viðfangsefnið er sæmilega víðfeðmt; það er samt 

        augljóst hvert ritari stefnir. 

B:   Reynt er að notast við stuðningsefni, en þó er ekki 

      ennþá gengið nógu langt til að gæða, aðal-  

      viðfangsefnið eða söguþráðinn holdi. 

C:   Hugmyndir eru þolanlega skýrar, þó að ekki sé 

      farið út í smáatriði, eigin persóna ekki einkennd, 

      efnið ekki nógu nákvæmt eða útvíkkað til að sýna 

      djúpan skilning eða styrka vitund um markmið. 

D:   Nokkur dæmi um nánari útlistun koma fram en 

       ritari reiðir sig á almenn dæmi. 

E:   Nokkrum spurningum lesandans er ósvarað en 

       Hann eða hún hefur oftast skýra hugmynd um 

       innihaldið. 

F:   Ritari heldur sig við viðfangsefnið og byrjar að 

      þróa þema. 

3.   Lesandinn getur skilið meginhugmyndirnar þó 

að þær kunni að vera yfirgripsmiklar eða 

grunnfærnislegar. 

A:   Viðfangsefnið er nokkuð ljóst en vegna þess að 

       það er svona víðfeðmt eða skortir sérstakt viðmið, 

       Verður lesandi oft að draga ályktanir til þess að ná 

       meginboðskapnum. 

B:   Stuðningur finnst á einstaka stað. 

C:   Almenn vitund um hugmyndina er til staðar þótt 

       hún sé ekki studd með mikilvægum smáatriðum. 

D:   Ritari reiðir sig mjög á að „segja frá“ en ekki  

      „sýna“ dæmi. 

E:   Mörgum spurningum lesanda er ósvarað vegna 

       skorts á nákvæmum upplýsingum. 

F:   Ritari hefur ekki enn beint viðfangsefninu út yfir  

      hið augljósa. 

2.  Engin aðalhugmynd er enn áberandi þó að 

nokkrir möguleikar séu að koma í ljós. 

A:   Ritunin tæpir á nokkrum viðfangsefnum en velur  

       ekki enn eitt fram yfir annað. 

B:   Stuðningur er tilviljanakenndur og ruglandi. 

C:   Nokkrar mögulegar hugmyndir gætu hafa komið  

       fram sem hugsanlega verða megin-  

       þema/hugmyndir í mismunandi ritsmíðum . 

D:   Ritari kemur fram með fullyrðingar án nánari  

       skýringa til að styðja við þær. 

E:   Lesari hefur margs að spyrja vegna skorts á  

       nákvæmum upplýsingum, erfitt er að geta í  

       eyðurnar. 

F:   Öðru hverju glittir í viðfangsefni ritara eða  

      aðalatriðið. 

1.  Þegar hér er komið sögu hefur ritunin enn 

ekkert augljóst markmið að grundvallar efni. Til 

þess að ná inntaki úr textanum verður lesandi að 

draga ályktanir af smáatriðum sem eru óljós eða 

vantar alveg. Ritunin endurspeglar einn eða fleiri af 

þessum vanda. 

A:   Ritari er enn að leita að viðfangsefni eða 

innblæstri 

      eða hefur ekki ákveðið hver meginhugmyndin 

      verður. 

B:   Upplýsingar eru takmarkaðar eða óljósar og lengd  

       verksins er ekki nóg til að þróast áfram. 

C:   Hugmyndin er einföld endurtekning á  

       viðfangsefninu eða svar við spurningu þar sem  

       smáatriðum er lítil eða engin athygli veitt. 

D:   Ritari er ekki byrjaður að skilgreina viðfangsefnið 

       á þýðingarmikinn og persónulegan hátt. 

E:   Allt virðist vera jafn  mikilvægt; lesari á erfitt með  

      að greina hvað er mikilvægt. 

F:   Textinn fullur af endurtekningum eða samansafn  

      ótengdra, tilviljanakenndra hugsana án greinilegra  

      markmiða. 



Hugmyndir-matsrammi nemendavænn 
Tveir og tveir vinna saman 10 mín 
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Hugmyndir – sjálfsmat nemandans 
1 3 5 

• Ég veit ekki hvað ég vil segja 

ennþá. 

  

• Ég hef enga sterka 

hugmynd.  

  

• Mig vantar smáatriði til að 

styðja hugmyndina. 

• Ég held mig oftast við efnið. 

Það væri betra ef ég þrengdi 

efnistökin. 

   

• Ég held að lesandi geti áttað 

sig á aðalhugmyndinni. 

  

• Ég þarf að koma með meiri 

upplýsingar  um smáatriðin.   
  

• Ég veit heilmikið um 

efnið. 

  

• Það er auðvelt að sjá 

aðalhugmyndina. 

  

• Ég er með frábær 

smáatriði til að útskýra 

aðalhugmyndina 
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Landnámið (nem. í 2. bekk) 

• Einu sinni var Ísland ekki til. Svo urðu eldgos 
og ný eyja upp úr sjónum. Langur tími leið. Svo 
kom fólk til Íslands. Það voru landnemar og 
þeir komu á skipum. Það komu líka dýr og 
plöntur. Hrafna Flóki gaf landinu nafnið Ísland. 

 
 

Stafsetning hefur verið löguð til. 
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Árangursviðmið-hugmyndir 

• Hvað er góð hugmynd? 

• Hvernig fær maður góða hugmynd? 

• Hvernig vinnur maður með góða hugmynd í 
ritun? 

• Hvernig varðar kennari leið nemenda að 
góðum árangri í ritun, þ.m.t. að vinna með 
hugmynd? 
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Árangursviðmið fyrir Hugmyndir 
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Úr kennslustofu í Kanada 
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Úr kennslustofu í Kanada 
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Árangursviðmið 

• Maður þarf að fá hugmynd (kannski hjá öðrum) 

• Maður þarf að geta komið henni í orð og hún þarf að 
vera skýr og hnitmiðuð. 

• Ef hugmyndin er of umfangsmikil þarf að þrengja 
hana. 

• Nákvæmar lýsingar þurfa að styðja við hugmyndirnar 

• Þeir sem lesa textann þurfa að skilja vel/fatta 
hugmyndina. 

• Allir þurfa að vera búnir undir það að stundum 
breytast hugmyndir á meðan skrifað er. 
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Hugmyndir 

• Skýr hugmynd 

• Heldur fókus alla leið 

• Ferskt sjónarhorn 

• Mikilvæg nákvæmnisatriði sem eru umfram 
það sem augljóst er 
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Árangursviðmið - Hugmyndir 
Hugmyndin skapar þá ánægju sem 

ritverkið veitir 

• Veldu hugmynd 

• Þrengdu hugmyndina 

• Útfærðu hugmyndina 

• Finndu bestu upplýsingarnar til að koma 

meginhugmyndinni til skila 
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Kanóaferð 

Ég fór í kanóaferð með vinum mínum. Þeir voru 
með hundinn sinn með. Það var heitt úti. Vatnið 
var þægilegt. Hundinum fannst gaman að leika 
sér í vatninu með okkur. Við urðum öll blaut. Það 
var gaman.  
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Að spyrja til að styrkja 

• Kennarinn notar tungumál víddarinnar og segir við 
barnið:  

• Þú ert með alveg hnitmiðaða  hugmynd. Mig langar 
að vita meira, getur þú sýnt mér hvernig þetta var, 
ekki bara sagt mér? 

• Hvert fórstu, hvenær. Hvernig var hundurinn? 
Hvernig var í kanóanum? Mig vantar styðjandi 
smáatriði. 

• Notið þessi fyrirmæli til að styðja þessa hugmynd 
betur. 
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Æðisleg kanóaferð 

Það var eitt síðdegi í ágúst og brakandi blíða þegar ég 
og vinir mínir fórum í skemmtisiglingu niður Hvítá í 
æpandi rauðum kanóa. Hundurinn þeirra, bráðfjörugur, 
golden retriever, Hvutti, kom með okkur. Í hvert skipti 
sem eitt okkar hrópaði „skipta um hlið“ stökk Hvutti á 
fætur og dansaði um bátinn. Einu sinni stökk hann svo 
hátt að báturinn var eins og hann hefði drukkið of mikið 
áfengi og skoppaði ógurlega. Við duttum öll í vatnið. 
Við vorum eins og kópar (selabörn), buslandi og 
hlæjandi. Frábær skemmtun. 
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Aðstoðið sessunaut ykkar 

Jafningjamat 

33 

Hugmyndir–        Aðal skilaboðin, innihald verksins, þemað og styðjandi smáatriði 

Mér fannst gott hjá þér ... (veldu eitt atriði): Mér þætti þetta betra ef ... (veldu eitt atriði): 

  

Mér fannst þetta gott af því að... (notaðu orðalag 

víddanna): 

Mér þætti þetta betra af því að... (notaðu orðalag 

víddanna): 

  



Að undirbúa hugmyndavinnu 

• Að byggja upp hugmynd, tala um hugmynd, 
endurorða hugmyndina. 

• Lesa mögulegar byrjanir að nemendaskrifum. 

• Dæmi: Veðrið í sumar 

• Það rigndi eldi og brennisteini í sumar, veðrið í sumar 
var alltaf gott, þegar mér líður vel þá er veðrið gott. 
Þegar veðrið er gott líður mér vel. Hefurðu einhvern 
tímann upplifað gott veður í heilan mánuð? Hefurðu 
einhvern tímann upplifað rigningu í heilan mánuð? 
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Hvernig er veðrið? 
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Hvatning til skrifa 
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Lífskort kveikjur að ritverkum 
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Annað dæmi - mynd 
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Paravinna og hópavinna 

 
  

 

• Ræddu um lífskortið þitt við hina í 
hópnum þínum (8 mínútur, u.þ.b. 2 
mín. á mann).  
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Víddin Rödd 

40 



Rödd 

Hvernig getum við vakið athygli á 
mismun radda? 

•  Tónlist 

•  Myndlist 

•  Ritlist 
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Lokið augunum 

• Skráið hjá ykkur einkenni raddanna 
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http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related   Ragnheiður Gröndal: 

Vísur http://www.youtube.com/watch?v=NTSmPn8Nzaw&feature=related  

Vísur Vatnsenda Rósu , Guðrún Ólafsdóttir  

http://www.youtube.com/watch?v=lE3h5QaUV_E 

Vísur Vatnsenda Rósu, Björk  

 

 

Auðvelt aðgengi að youtube 

 

 

 

Beatboxer 

http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1 (0,18) 

http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0  

43 

http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=Z89TGnBIwtU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=NTSmPn8Nzaw&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=lE3h5QaUV_E
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=SHPNvWiWGug&NR=1
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0
http://www.youtube.com/watch?v=g0_2vmkTmf0


Rödd í myndlist 

Hver er munur radda ólíkra 
myndlistarmanna? 
 
Þekkjum við þá í sundur ef við 
sjáum þá aftur? 
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Hvernig raddir hafa þau? 

 

48 



Markmið mismunandi radda 

Ólíkar textagerðir:  

alfræðiorðabók –  ævintýri - ljóð 
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Gerið matslistana að ykkar! 

 
Ef ykkur finnst ritunin sem þið eruð að 
meta ekki falla í neinn rammann er það 
næsti við? 
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Árangursviðmið nemenda 
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Árangursviðmið 
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Vinnulag 

• Kenndu nemendum tungumálið sem þeir 
þurfa að nota til að tala og hugsa sem ritarar 

 
• Lestu, gerðu mat og rökstyddu matið á 

ónafngreindum ritunarverkefnum 
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Hvernig metum við rödd og 
hugmynd? 

 
Æfing 

• Matsrammar úr handbókinni 

• Lesum valdan texta upphátt saman 

• Metum textann eftir matsramma 

 

Handbók um 6+1 vídd ritunar 

Hugmynd bls. 25 

Rödd bls. 37 
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Núna sá hann Katrínu. 
Hér er barn! sagði hann vondur. Ég borða það strax. 
Svo gekk hann til hennar og setti í hana klærnar. 
Hún hljóðaði og reynda að komast frá honum. 
Það gat hún ekki og fann að hann beit í hana. 
  
Allt í einu festi hann blóðþyrstar rándýrssjónir á Katrínu.  
„Hér er mannabarn!“ urraði hann illúðlega. „Hana verð ég  
tafarlaust að éta,“ hvæsti  hann og beraði vígtennurnar.  
Svo skokkaði hann að henni, krækti klónum í hana.  
Hún rak upp vein og reyndi að víkja sér undan honum.  
En það var ekki til neins. Hún fann, hvernig gin ófreskjunnar 
læstist um hana.  
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Aðstoðið sessunaut ykkar 
Jafningjamat 
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Rödd –              Hjartað og sálin, töfrarnir, viskan ásamt tilfinningunni að  

                           einstaklingurinn heyrist í gegnum orðin 

Mér fannst gott hjá þér ... (veldu eitt atriði): Mér þætti þetta betra ef ... (veldu eitt atriði): 

  

Mér fannst þetta gott af því að... (notaðu orðalag 

víddanna): 

Mér þætti þetta betra af því að... (notaðu orðalag 

víddanna): 

  



Sýnikennsla 

• Notið afburða góða texta og afburða lélega 
þangað til þið eruð viss um að nemendur skilji 
hvað þið eruð að tala um þá er tímabært að 
kynna til sögunnar miðlungsgóða texta. 

• Notið ef við á fyrirmyndir að verkefnum og 
sýnið þær nemendum áður en þeir sjálfir 
skrifa sambærileg verkefni.  
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Sýnikennsla 

• Sýna ekki bara að segja. 
“Halla hefur mikinn áhuga á hestum” (segir fulla  hugsun en 

þú sérð ekki hvað það felur í sér að hafa áhuga á hestum) 

• “Á hverjum degi, þegar Halla kemur úr skólanum, fer 
hún í vinnugallann, og hleypur út í hesthús. Hún 
burstar og kembir Sleipni svo rykið stendur upp af 
honum. Eftir skamma stund skín hann eins og 
verðlaunapeningur.” 
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Umritið þessar setningar, svo að lesandinn geti séð þær 

fyrir sér. (2-3 mínútur á hverja setningu). 

 
• Pitsan bragðast vel 

• Tónleikarnir voru frábærir 

• Haukur var í vondu skapi þegar hann kom 
heim 

• Ég var himinlifandi þegar ég fékk vinninginn 

• Hún leit illa út 

 

62 



HLUSS 

Gott tæki til að gefa fyrirmæli í ritun 
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TS HLUSS  
(bls. 65 í Handbókinni) 

  • Tilgangur ritunarinnar – gefur hugmynd að uppbyggingu og skipulagi 

textans (aðeins fyrir kennarann) 

• Samhengi ritunarinnar – sér þeim sem skrifar fyrir bakgrunnsupplýsingum 

• Hlutverk höfundar – hvar staðsettur – hvernig rödd 

• Lesari – fyrir hvern er skrifað  

• Umfjöllunarefni – þrengja hugmynd og sýn 

• Snið – hvaða fyrirkomulag er best – bréf, viðtal, rannsóknarskýrsla, … 

• Sagnir – stefna, sannfæra, upplýsa, ... 
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HLUSS úr Englum alheimsins 

Hlutverk ritara – Óli bítill 

Lesari – ungt fólk  

Umfjöllunarefni – kynna þig fyrir þeim, lýsa útliti þínu, áhugamálum 

og hvernig er að aka forsetabíl 

Snið – pistill Í tónlistatímarit 

Sagnir – semja, senda, flytja, aka, ígrunda, hugsa 

  

Óli bítill 

Þú ert Óli bítill ( 170-172) Skrifaðu pistil í tónlistartímarit unga 

fólksins  til að lýsa fyrir lesendum  hvernig þú lítur út  og útskýra 

fyrir þeim  hvernig þú SAMDIR bítlalögin og  SENDIR þau frá þér. 

Segðu frá hvernig er að AKA forsetabíl. 
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Textagerðir  
(bls. 66-77 í handbókinni) 
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Ólíkar textagerðir 

1. Lýsandi skrif 

             

2. Frásögn 

 

3. Skapandi skrif  

              

4. Skýrsluleg/hlutlæg      
skrif 

 

 5. Sannfærandi skrif 

       rökfærsla 
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Beinagrindur - 
Handbók um ritun 

http://vefir.nams.is/beinagrindur/innlagnir.html 

http://vefir.nams.is/flettibaekur/namsefni/beinagrindur/ 

http://vefir.nams.is/beinagrindur/aukaefni.html 
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Við ritun má nota beinagrindur til að: 

 
• Ákveða um textagerðina 

• Skipuleggja og flokka upplýsingar 

• Hafa í huga textagerð, einkenni, markmið og 
lesanda 

• Nota sem gátlista þegar farið er yfir texta og 
hann leiðréttur  
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Frá hugmynd til útgáfu 
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Ritunarferlið 
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Söfnun, geymsla og flokkun gagna 

• Barnabækur (myndskreyttar) til að hnykkja á 
víddum með nemendum 

 

• Möppur 

 

• Skipulag í möppum 
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Vinnumappan 

• Það er mikilvægt að nemendur safni gögnum á 
einn stað 

• Það eru til margar gerðir af vinnumöppum 

• Hér skoðum við tvær 
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Söfnun, geymsla og flokkun gagna 

• 1. vasi: Hugmyndir (lífskortið og góðar 
hugmyndir sem gætu nýst síðar). 

• 2. vasi: Drög  (hugmyndir sem hafa verið settar 
upp t.d. með hjálp grafískrar útfærslu). 

• 3. vasi: Uppkast 

• 4. vasi: Endurskoðuð og endurskrifuð drög/ 
lokavinnsla. 

• 5. vasi: Hjálp (góðar byrjanir, fjölbreytt orð 
og/eða óvenjuleg orð, hugtakalistar.....) 
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Hjálparorð 
 
Hamingja 
 Brosi út að eyrum 
 Hlæ hátt 
 Ánægjutilfinning 
 Líður vel 
 Alsæll 
Gaman  
 Gleði 
 Hlæja 
 Skríkja 
 Fjör 
 Leikir 
Fyrir skynfæri 
 Litir 
 Hljóð 
 Lykt - Snerting 
  

Taugaveiklun 
 Hendurnar skjálfa 
 Bít í neðri vörina 
 Naga neglurnar 
 Aldrei kyrr  
 Allaf að kyngja 
Hræðsla 
 Angist 
 Ótti 
 Skelfing 
 Ónot 
 Hræðilegt 
Traust 
 Stöðugur 
 Fastur fyrir 
 Ósvikinn 
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Safnaðu góðum byrjunum 

Lestu fyrir nemendur úr bókum sem byrja vel – 

vekja áhuga og eftirvæntingu 

 

Hugstormun – hvernig er hægt að byrja  

Hvaða byrjun hentar mismunandi tegundum 

ritverka? 

 

Eiga safn af góðum byrjunum og lokaorðum 
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Safnaðu góðum byrjunum 

• „Vitur maður hefur sagt að næst því að missa 
móður sína sé fátt hollara úngum börnum en 
missa föður sinn. ...“ 

 

• Safn af góðum byrjunum.pdf 

 

77 

Safn af góðum byrjunum.pdf
Safn af góðum byrjunum.pdf
Safn af góðum byrjunum.pdf


 

Finnst gott       Óþolandi   Dæmigert  Óvenjulegt 

Pitsa 
Netið 
Ís 
Tónlist 
Lesa 
Kötturinn minn 
Fótbolti 
Dans 
Fara í búðir 
Nammi  

Grænmeti  
Heimavinna 
Stafsetningaræfingar 
Fara í sparifötin 
Taka til í herberginu 
Leiðast  
Keila  
Golf í sjónvarpi 
Vakna á morgnana  
Vaska upp 
 

Vakna 
Borða morgunverð 
Fara í skólann 
Æfa mig á hljóðfæri 
Mæta á æfingu 
Horfa á sjónvarpið 
Heimsækja ömmu 
Kvöldmatur 
Gefa kettinum 
Fara í sturtu 

Hjólreiðaslys 
Handleggsbrotna 
Disneyland 
Hitta Baltasar 
Sjá Rooney 
Verða forseti 
Útivistarbann 
Fyrsta mótorhjólið 
Eignast trommusett 

    

 

 

Skemmtilegt    Verð að gera  Sé eftir  Stoltur af  

Út að borða 
Fara í bíó 
Sumarfrí 
Fara seint að sofa 
Jólin 
Tala í síma 
Tölvuleikir 
Syngja 
 

Fara í klippingu 
Vakna snemma 
Passa litla bróður 
Sinna náminu 
Æfa mig á hljóðfæri 
Setja í uppþvottavél 
Baða mig 

Fá ekki einginhandar- 
áritun einhvers 
Komast ekki á úrslita- 
leik með liðinu mínu 
Pína litlu systur 
Komast ekki á Skrekk 
Týna símanum 
nínum  

Góðum einkunnum 
Hjálpa strák sem 
verið var að stríða 
Íþróttaliðinu mínu 
Fjölskyldu minni 
Hringnum sem ég 
smíðaði 

 

Hvað    Hvers vegna   Hvernig 

Vasapeningar eru góðir ef 
foreldrar velta vel fyrir sér 
hvað börnin þeirra ættu að 
fá mikla vasapeninga. Fyrir 
hvað þeir fá þá í hvað þeir 
eyða þeim 

Sumir krakkar fá svo mikla 
vasapeninga að það er ekki 
gott fyrir þá. 
 
Sumir krakkar fá peninga 
bara fyrir að gera það sem 
þeir eiga að gera hvort sem 
er eða fyrir að lenda ekki í 
vandræðum. 
 
Stundum taka foreldrar 
vasapeninga af börnum 
sínum og krökkunum finnst 
það ekki sanngjarnt. 
 

Strákur í bekknum mínum er 
alltaf að grobba sig af því 
hvað hann fær mikla 
vasapeninga. 
 
Ein stelpa fær vasapeninga 
fyrir að hætta að vera 
andstyggileg en hún batnar 
ekkert við það. 
 
Ég reyni að spara af 
vasapeningunum mínum svo 
ég geti keypt mér eitthvað 
alveg sérstakt. 
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Vinnulag 

• Skrifaðu, núna strax – þú sjálf/sjálfur. 
Skrifaðu með nemendum  
 

• Lestu, lestu og lestu ritað efni ólíkrar gerðar 
 

• Tengdu, það sem nemendur þekkja og eru 
að læra, við ólíkar gerðir ritunar 
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Vinnulag 

• Vefa inn í kennslu áherslum á eiginleika 
vídda (stutt bein kennsla) 
 

• Setja markmið og meta framfarir 
 

• Hvar henta víddirnar í fyrirkomulagið hjá 
þér 
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Örin - kvarði kennarans 

 Þessa ör má nota til að byrja 
með með nemendum  

• Hugmyndir 

• Skipulag 

• Rödd 

• Orðaval 

• Setningaflæði 

• Rithefðir 

• Framsetning 

1 Ekki komið 

WOW! 

5 STERKT 

2 Allt að koma 

3 Í þróun 

4 Árangursríkt 
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Hvatning til skrifa 
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Sjónrænt skipulag fyrir ritun 

• icecream.pdf 

• org-1cause1effect.pdf 

• org-2causes1effect.pdf 

• org-cause3effect.pdf 
• http://www.eduplace.com/graphicorganizer/ 

• http://edhelper.com/teachers/graphic_organizers.htm 

• http://www.teachervision.fen.com/graphic-
organizers/printable/6293.html 
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Sjónræn kveikja 

• http://www.youtube.com/watch?v=wz0rt8HIl
0s 

• Eftir áhorf skrifa nemendur eigin hugmynd að 
framhaldi. 
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Legó leikur 

• Tveir og tveir sitja bak í bak 
 

• Annar er með tilbúinn skúlptúr úr legókubbum hinn 
er með kubba í poka 
 

• Sá sem heldur á skúlptúrnum lýsir honum fyrir 
félaga sínum sem á að byggja eftir fyrirmælum 
 

• Umræður um hvað skipti máli í leiðbeiningum 
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Hugmyndir að verkefnum  

Ritun tengd námi 
• glósur 
• minnismiðar 
• útdrættir 
• tilraunaskýrslur 
• ritgerðir 
• hugtök með eigin orðum 
• hugtakakort 
• dagbækur 
• samskiptabók (dialogue journal) 
• svör við spurningum 
• skrif í vinnubækur 
• skýrslur 
• lýsingar 

 
 
 

Skapandi skrif 
• ljóð 
• sögur  
• leikrit/útvarpsleikrit 
• myndasögur 
• nýr endir á sögu 
• ævintýri 
• kvikmyndahandrit 
• auglýsingar 
• textar (rapp, söngl) 
• unnið með ákveðinn 
 orðaforða (af t.d. orðavegg) 
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Hugmyndir að verkefnum  

ÆTLAÐ ÖÐRUM 
• skilaboð  

• póstkort  

• boðskort 

• símbréf (fax) 

• bréf/ástarbréf 

• SMS/MSN/BLOGG 

• netpóstur 

• skrif á spjallrásum 

• facebook 

• pantanir 

 

 

PERSÓNULEGT 
• innkaupalistar 
• minnisblöð 
• uppskriftir 
• dagbækur 
• skapandi skrif 
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Hugmyndir að verkefnum frh. 

 

• CV (ferilskrá) 

• Umsóknir um vinnu 

• Bæklingar   

• Eyðublöð 

• Viðtöl 
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Sjónrænt og 

snertanlegt 

dagblöð, tímarit, 

bæklingar, áætlanir t.d  

flugfélaga, eyðublöð, 

tækifæriskort, barnabækur 

o.fl. 

Sjónrænt 

kvikmyndir, 

sjónvarpsþættir, 

sjónvarpsauglýsingar, 

tónlistarmyndbönd, 

teiknimyndir, tölvuleikir 

málverk, teikningar og 

önnur listsköpun. 

 

Hljóðrænt 

söngvar, ljóð, upplestur, 

tónlist, útvarp,myndbönd 

 

 

Hreyfing 

leikir, dansar, 

hlutverkaleikir, leikræn 

tjáning 

Fjölbreytni í undirbúningi 

fyrir ritunarverkefni   
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Bókin hennar Jan Littlebear 
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http://www.youtube.com/watch?v=PrmTOZvJwUU 

 

http://www.youtube.com/watch?v=PrmTOZvJwUU


Slóðir 

• http://tungumalatorg.is/sisl/ 

• http://writingfix.com/picture_book_prompts.
htm 

• http://www.edinaschools.org/Page/2343 

• http://www.ttms.org 

• http://msjacoby.com/6traits.html 

• facebook.com 6+1vídd ritunar 
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Að lokum 

Er einhvern tímann of snemmt 
að byrja? 

 
Hvar og hvernig getum við notað 
víddirnar sem verkfæri í kennslu. 
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