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Dagbókarvinna: 
 
FERLIÐ: 

1. Barnið teiknar atburði dagsins í tímaröð. 
2. Kennari setur inn sagnorð í nafnhætti.  Það er mjög 

mikilvægt að dvelja í nafnhætti.  Það fer síðan eftir 
nemanda hversu lengir hann dvelur í nafnhætti, en lágmark 
er ein vika.  Það hefur komið fyrir að nemendur dvelja í 
nafnhætti í margar vikur.  Einnig setur kennarinn inn 
einstaka nafnorð eða önnur orð sem mikilvæg eru í 
samhenginu.   

3. Nafnorð eru síðan tekin út fyrir og skrifuð í nefnifalli og 
þolfalli.  Það þarf alls ekki að kenna barninu 
málfræðiheitin á þessu stigi.  Nafnorðin eru lituð eftir 
kyni: rauður = kvenkyn, blár=karlkyn og 
grænn=hvorugkyn.   

4. Sagnorð í nafnhætti má undirstrika með gulum lit. 
5. Eftir mikla endurtekningu, þ.e.a.s. þegar nemandi og 

kennari hafa unnið dagbókina svona nákvæmlega er komið 
að nútíð. Kennari tekur út öll sagnorð sem hafa komið fyrir 
í dagbókarvinnunni hingað til hjá nemandanum og setur 
þau í 1.persónu eintölu nútíð.  Þetta er listað snyrtilega upp 
og sett í plast aftast í dagbókarmöppuna þannig að 
nemandinn sé fljótur að fletta þessu upp. 

6. Nemandinn teiknar dagbók og skrifar setningar í nútíð.  
Hér þarf að kenna nútíðina í öllum persónu eintölu og 
fleirtölu þegar við á eða í upphafi þegar nútíðin er kennd.  
Þetta verður kennari að meta hverju sinni. 

7. Nemandi getur svo hætt að teikna og farið að skrifa 
eingöngu.   

8. Nemandi lærir þátíð sagnorðanna eins og hann lærði nútíð. 
9. Nemandi skrifar dagbók í þátíð. 
10. Nemandi er hvattur til að tjá sig í dagbókarskrifum.  

Mikilvægt er að koma barninu í skilning um að því meira 
sem það skrifar því meira lærir það.  Það á ekki að líta á 
villur sem ósigur heldur sem leið til að læra meira   
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11. Það er mikilvægt að nemandinn hafi gamlar 
dagbækur hjá sér til að endurtaka ekki villur og til að læra 
af mistökum og því sem kennarinn hefur verið að benda á 
eða leggja inn. 

 
Það er mögulegt að skrifa inn spurningar á dagbókarblöðin, sem 
síðan eru ljósrituð. 
Dæmi um spurningar: 
Hvaða árstíð er? 
Hvaða mánaðardagur er? 
Hvaða vikudagur er? 
Hvernig er veðrið? 
Hvaða dagur var í gær? 
Hvaða dagur var í fyrradag? 
Hvaða dagur er á morgun? 
Hvaða dagur er ekki á morgun heldur hinn? 
Hvernig er heilsan?  (hérna má kenna þeim að svara: bara góð, 
ég er með höfuðverk, ég finn til í hálsinum, ég er 
kvefaður/kvefuð, ég er með tannpínu, ég finn til í maganum 
o.s.frv.) 
Hvernig var dagurinn?  Góður?   Allt í lagi?
 Sæmilegur? Slæmur? 
 
Þetta er mjög gagnlegt fyrstu vikurnar en síðan er mikilvægt að 
fella þetta að einhverju leyti niður eða að öllu leyti þegar 
nemandinn hefur náð góðum tökum á þessu og er hvort sem er 
farinn að tjá sig um líðan, líkamlega og andlega, í 
dagbókarskrifunum. 
 
Hvers vegna dagbókarvinna? 
Eftirfarandi punktar eru í raun tilvísun í kennslufræði erlendra 
tungumála, þeir sýna fram á hvernig dagbókarvinnan virkar í 
kennslu tungumálsins, hvernig hún er tæki til að ná fram þeim 
leiðarljósum sem mikilvæg eru í allri tungumálakennslu. 
 
Orðaforði sem nauðsynlegur er einmitt núna. 
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Höfðar til veruleikasviðs barnsins sjálfs. 
 
Höfðar til áhugasviðs barnsins. 
 
Þarna felast einmitt þau atriði sem barnið vill koma á framfæri 
til hinna: nemandi og kennari. 
 
Barnið er ekki takmarkað af kunnáttuleysi í tungumálinu – 
teikningin leyfir flestar frásagnir – kennarinn kemur síðan með 
íslenskuna og brúar þannig bilið. 
 
Nemandinn uppgötvar ósjálfrátt uppsetningu tungumálsins, 
orðaskipan, orðaflokka o.s.frv. 
 
Nemandinn lærir ný atriði í málfræði, ýmist meðvitað eða 
ómeðvitað og þá með fullum skilningi á innihaldi textans því 
viðfangsefnið er hann sjálfur. 
 
Ný atriði í málfræði er alltaf hægt að yfirfæra á dagbók, t.d. 
bættu inn lýsingarorðum, settu í nútíð, þátíð o.s.frv. 
 
Hentar öllum, læsum sem ólæsum og með hin ólíkustu 
móðurmál – uppgötvunin eða skilningurinn á uppbyggingu 
tungumálsins verður samhliða. 
 
Þú ert ekki að þröngva einhverjum ókunnugum heimi upp á 
nemandann, t.d. sveit ef barnið hefur aldrei búið í sveit.   
 
Innihaldið kemur frá nemandanum sjálfum – merking alltaf á 
hreinu, án túlks. 
 
Hvenær kennari ákveður að kenna ákveðin málfræðiatriði ráðast 
af þörfinni í dagbókarfærslunni en ekki af því hvaða 
málfræðiatriði eru “léttust”, þ.e.a.s. málfræðin stjórnar ekki 
ferðinni heldur innihald dagbókarfærslunnar – samskiptaþörfin 
stýrir kennslunni. 
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Nemandinn tjáir sig frá fyrstu stundu – gagnkvæm tjáskipti strax 
í upphafi. 
 
Reglulegt ritunarferli, ritunaræfing sem barnið vinnur 2svar til 
3svar í viku.  Dæmi eru um að nemendur skrifi dagbók daglega 
þegar það hefur hentað af ýmsum ástæðum.  Sem dæmi má 
nefna skólaferðalög og frídagar þegar eitthvað nýtt ber upp á.  
Einnig ef þarf að æfa eitthvað atriði, t.d. málfræðiatriði. 
Dagbók virkar sem uppspretta umræðna milli kennara og 
nemanda og getur þannig þróast í þá átt að kennarinn finnur 
hvar þörfin liggur.  Þessar umræður geta kallað á kennslu í  
meiri orðaforða eða að einhvers staðar eigi nemandinn við 
eitthvert vandamál að stríða sem kennarinn hefur kannski 
einhver tök á að leysa.  Tökum sem dæmi að nemandi hafi farið 
í afmælisveislu.  Hann teiknar bara eina mynd af afmælinu eða 
segir með einfaldri setningu að hann hafi farið í afmæli.  Þá 
getur kennarinn notað þetta til að spyrja ýmissa spurninga um 
afmælið: Hvað gafstu afmælisbarninu?  Hvað fenguð þið að 
borða?  Fóruð þið í leiki?  Hvaða leiki?  Fannst þér gaman?   
 
 
 
Hvernig virkar dagbókarvinnan sem 
námsmatsaðferð? 

1. Við fylgjumst með þróun tungumálakunnáttunnar. 
2. Við skyggnumst inn í heim barnsins innan sem utan 

skólans. Þannig fáum við tækifæri til að fylgjast með því 
hvort barnið er farið að hafa einhver samskipti við íslenska 
jafnaldra eða Íslendinga yfirleitt, eða hvort það er farið að 
nota íslenskuna fyrir utan skólann; og framvinduna í því. 

3. Dagbókin gefur til kynna hvernig nemandinn verður smám 
saman sjálfbjarga í daglegu lífi.  Fer nemandinn einn í 
strætó?  Fer nemandinn út í búð?  Þarf hann að tjá sig í 
búðinni og er hann þá fær um það?  Fer nemandinn í 
banka, hárgreiðslustofu o.s.frv. 
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4. Dagbókin endurspeglar kennsluna og því ágætt tæki fyrir 
kennarann að fylgjast með því hvernig hún er að skila sér, 
hvort einhverra breytinga er þörf. 

5. Nemandinn getur fengið fyrirmæli um það að geta þess í 
dagbókinni hvernig tímarnir með bekknum ganga.  Í 
upphafi þarf lítið annað en skeifu á munn til að vanlíðan 
komi fram.  Þetta getur síðan þróast í það að nemandinn 
tjáir sig um það hvort hann hafi skilið allt, mikið, lítið eða 
ekkert af því sem fram fór.  Hann getur líka fengið 
fyrirmæli um það að geta þess í dagbókinni hvernig honum 
leið í tímanum. 

6. Í móttökudeildum er mikill erill.  Nemendur eru að koma 
og fara; ekki aðeins að  ný börn séu að koma í skólann 
allan veturinn heldur líka eru nemendur að sækja ýmsar 
greinar með íslenska bekknum sínum.  Þetta gerir starf 
kennara í móttökudeild afar erfitt.  Þess vegna er svo 
mikilvægt að námsefnið spanni allt sem kennarinn þarf að 
hafa í huga í kennslunni og svo í námsmatinu.  Þess vegna 
er nauðsynlegt að reyna að koma t.d. hluta af námsmati 
fyrir í dagbókarvinnunni.  Aðrir þættir námsmats geta 
verið reglulegar kannanir úr því sem verið er að kenna 
hverju sinni og svo próf í íslensku sem íslensk börn taka, 
þannig að erlendi nemandinn, kennarinn og foreldrar geti 
vitað nokkurn veginn hvar barnið stendur miðað við 
íslenska skólakerfið.  Umsjónarkennari þarf líka að koma 
til móttökudeildarkennara sýnishornum af vinnu 
nemandans í bekknum þannig að allar upplýsingar um 
hann, allt námsmat sé á einum stað og geti svo fylgt 
honum áfram. 

7. Kennari getur í dagbókinni skrifað spurningar sem leiða til 
sjálfsmats. Dæmi um spurningar:  Nú get ég talað íslensku 
í strætó.  (má ég fá skiptimiða), í búðinni (ég ætla að fá 
eina pylsu með öllu), á hárgreiðslustofunni (bara særa 
aðeins) o.s.frv.  -  Hvað þarf ég að læra meira til að geta 
skrifað eins og hún Sharia? Þá hefur barnið sem fyrirmynd 
dagbók eins barnsins í móttökudeild sem er komið lengra í 
dagbókarferlinu. 
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