Vinnuskýrsla og dagbók í hópastarfi
Nemendur skila vinnuskýrslu með verkefninu (t.d. ritgerð, heimasíðugerð, fyrirlestur).
Dagbók er grunnurinn að vinnuskýrslunni. 1–2 nemendur hafa það hlutverk að halda utan um
dagbókina en hópurinn á að hafa þá reglu að enda alla fundi á því að færa dagbók. Allir í
hópnum eiga að heyra í lok fundar hvað var fært í dagbókina.
Vinnuskýrslan á að vera á dagbókarformi og hefst hver færsla á dagsetningu og tímasetningu.
Í vinnuskýrslu á að koma fram hvernig verkaskiptingu var háttað í verkefninu, hvernig
verkum var skipt í milli einstaklinga í hópnum, hvort sú verkaskipting hafi þróast í ferlinu og
hvernig verkefnin skiptust endanlega. Í vinnuskýrslunni þarf að greina nákvæmlega frá
vinnuframlagi allra í hópnum á hverjum tíma. Í lok vinnuskýrslu á að vera nákvæm samantekt
á vinnuframlagi hvers og eins (nafn, öll verkefni hans og tímamagn).
Hóparnir þurfa að skipuleggja vel hvernig vinnu er háttað og funda oft og reglulega. Stór hluti
vinnunnar á sér þó stað á milli funda, þar sem hver og einn vinnur að sínum þáttum í
verkefninu. Sumir fundir eru stuttir þar sem þeir eru aðeins til þess að athuga hvernig verkinu
miðar áfram (10 mínútna stöðufundir). Aðrir fundir eru lengri vinnufundir, þar sem til dæmis
er verið að skoða vinnuframlag frá hverjum og einum.
Það sem á að færa í dagbókina (sem myndar síðan vinnuskýrsluna):
Hvar og hvenær fundur var haldinn (dagsetning og tími) og hvað hann var langur.
Hvernig fundur (stöðufundur eða vinnufundur).
Hverjir mættu á fundinn og ef einhver var ekki á fundinum þá hvers vegna (skróp,
veikindi eða annað). Ef nemandi mætti ekki á fund og hefur ekki gilda afsökun þá telst
það skróp.
Hvað var gert á fundinum. Það þarf að skrá nákvæmlega hvað gert var á hverjum
fundi. Ef fundurinn er einungis stöðufundur þá verður að taka fram hvernig hver og
einn hefur unnið sína vinnu. Eru allir búnir með það sem þeim var sett fyrir? Á
vinnufundum þarf að skrá í dagbókina allt sem er gert og allar ákvarðanir sem eru
teknar. Þegar fyrsti fundur er haldinn þarf að skrá hvernig ákveðið er að skipta verkum
fram að næsta fundi og allar ákvarðanir um skipulag verkefnisins.
Að enda fund. Alla fundi verður að enda á því að ákveða hvað hver og einn á að gera
fram að næsta fundi (skrá í dagbók) og hvenær (nákvæmlega) og hvar næsti fundur
verður. Eftir það má ekki breyta fundartíma nema allir meðlimir hópsins séu sáttir við
breytinguna.
Næsti fundur. Í dagbókina þarf einnig að skrá hvenær og hvar næsti fundur verður.
Allar uppákomur á milli funda sem teljast mikilvægar og tengjast verkefninu þarf að
skrá í dagbókina.
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Vinnudagbók
fundur 4. maí kl. 14:30 – Vinnufundur í skólanum
Allir mættir. Við ákváðum í umsjónartímanum, sem var 3. okt., að við myndum hittast eftir skóla á
bókasafninu. Á þessum fundi ákváðum við hvað við ætluðum að hafa í ritgerðinni. Við vorum öll sammála
um að Árni myndi fjalla um fyrstu fimm líffærakerfin (húð, bein, vöðva, blóðrás og sogæðakerfið) , Natalía
restina af þessum kerfum (taugar, kirtlar, öndun, melting, þvagfæri og æxlun) , Helgi skoðar ónæmiskerfið
og sjúkdómavarnir líkamans, Ellen ætlar að einbeita sér að finna nokkra spennandi banvæna sjúkdóma. Öll
áætluðum við að vera búin að finna heimildir um þessi viðfangsefni fyrir næsta fund. Þessum fundi var slitið
kl. 15:14.

fundur 9. maí kl. 20:00 – Stöðufundur hjá Ellen
Mættum öll á réttum tíma og með þær heimildir sem hver og einn átti að vera með. Við höfðum greinilega
flest farið á Netið en Natalía hafði líka náð í nokkrar bækur á bókasafninu. Á fundinum renndum við yfir
þessar bækur en sáum að þær voru bara mest um líffærakerfin en voru ekki góðar fyrir banvænu
sjúkdómana. Fyrir næsta fund ætla svo allir að skrifa uppkast um þau verkefni sem við völdum á fyrsta
fundinum. Á næsta fundi ætlum við að lesa yfir og gagnrýna hvert hjá öðru. Næsti fundur verður
vinnufundur í skólanum 15. október kl. 14:30. Fundinum var slitið kl. 20:30.

Samantekt
Natalía gerði texta um taugar, kirtlar, öndun, melting, þvagfæri og æxlun;. Hún setti ritgerðina töluvert
mikið upp. Hún mætti á réttum tíma á alla fundi. Hún stóð sig mjög vel en gat stundum verið pirruð ef hinir
stóðu ekki við verkáætlun. Natalía varði 28 klukkustundum í þetta verkefni.
Helgi skrifaði um ónæmiskerfið og sjúkdómavarnir líkamans. Hann gerði heimilda- og myndaskrána og var
eiginlega yfirhönnuður ritgerðarinnar. Helgi bar ábyrgð á dagbókarskrifunum. Hann mætti á alla fundi,
fyrir utan tvo en þá var hann veikur. Hann mætti líka alltaf á réttum tíma. Hann var mjög duglegur og vann
33 tíma að þessu verkefni.
Ellen skrifaði um inflúensulyf HIV en það var banvæni sjúkdómurinn sem við völdum. Hún bar ábyrgð á
hreinskrift verkefnisins enda langbest í íslensku. Við þurftum svolítið að reka á eftir Ellen en það sem hún
gerði vann hún mjög vel og hún var mjög hugmyndarík. Hún mætti ekki á alla fundi á réttum tíma en var
samt fín í hópnum. Ellen varði 25 tímum í þetta verkefni.
Árni skrifaði um húð, bein, vöðva, blóðrás og sogæðakerfið. Hann mætti á alla fundi, kom þó fyrir að hann
mætti of seint. Hann tryggði að fundirnir gengju vel fyrir sig og allir ynnu sitt verk og varð því einhvers
konar verkstjóri. Svo tók hann viðtal við lækni sem veit allt um alnæmi og gerði inngang og lokaorð. Árni
vann 32 tíma að þessu verkefni. Hann vann því vel og stóð sig prýðilega.
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