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1. Inngangur  
 
Í þessari ritgerð ætlum við að skoða hvaða áherslur hafa verið ríkjandi í  

ritunarkennslu yngri barna í grunnskólum frá árinu 1960, þegar ný námskrá kom út til 

ársins 2007. Þá er viðmiðið námskráin sem kom út árið 1999. 

Þegar við byrjuðum að velta fyrir okkur hvað við ætluðum að fjalla um þá 

höfðum við báðar áhuga á því að fræðast um hvort það hafi orðið einhverjar 

áherslubreytingar samkvæmt námskrám í ritunarkennslu barna á síðustu áratugum. 

Okkar tilgáta í byrjun var sú að litlar sem engar áherslubreytingar hafi orðið í 

gegnum árin í ritunarkennslu. Okkur langaði að vita hvort áherslur í ritunarkennslu 

væru þær sömu og þegar við vorum í grunnskóla. Í námi okkar höfum við verið í 

æfingakennslu hjá nemendum á yngsta stigi og gátum við ekki séð mikinn mun á 

ritunarkennslunni þar og þegar við vorum í skóla. Þær breytingar sem hafa orðið eru 

meira tengdar kennsluaðferðum, sem eru orðnar fjölbreyttari en áður.  

Þess vegna vakti það áhuga okkar á að athuga hvort við hefðum á réttu að 

standa. 

Við ákváðum að best væri að hafa þetta eins konar heimildarannsókn þar sem 

við myndum aðallega skoða heimildir, bæði gamlar og nýjar tengdar ritun. Fljótlega 

komumst við að því að það sem gagnaðist okkur best að skoða voru námskrárnar frá 

þessum tíma. Á seinni stigum vinnunnar tókum við viðtöl við fjóra gamalreynda 

kennara og spurðum um sýn þeirra og reynslu af ritunarkennslu. Með því fengum við 

meiri innsýn í hvaða reynslu þær hafa að ritunarkennslu og hvaða breytingar þær hafa 

orðið varar við í gegnum árin sem þær hafa verið að kenna.  

Okkar heimildavinna fólst í því að skoða gamlar námskrár. Við ákváðum að 

fjalla um seinnihluta síðustu aldar og miðuðum þá við að byrja þegar ný námskrá kom 

út árið 1960 og til þeirrar nýjustu frá árinu 1999 og bera þær saman. Við nýttum okkur 

bókasafn KHÍ mjög vel. Við leituðum heimilda á netinu en fundum ekkert þar. En við 

gátum nýtt okkur Gegni til að vita hvar heimildanna var að finna á bókasafninu.  
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2. Íslenskunám 
  
Traust kunnátta í íslensku er ein meginundirstaða haldgóðrar menntunar. 

Íslenskukennsla er einn hornsteina grunnskólanáms og er íslenska ásamt stærðfræði 

kjarnagrein grunnskóla. Námsgreinin íslenska er skipulögð sem heildstæð námsgrein í  

aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 og er þjálfun í íslensku felld inn í allar námsgreinar 

grunnskóla.  

Móðurmálið er samskiptatæki til að tjá tilfinningar eða vekja þær, tjá skoðanir 

eða leita eftir þeim og afla og miðla upplýsingum. Þekking á móðurmálinu er 

nauðsynlegur þáttur í almennri menntun og góð þekking á máli gefur færi á að beita 

því rétt og að meta gott og vandað mál. Gildi móðurmálsins er mikið fyrir hvern 

einstakling og þroska hans.  

Tölvutækni í hvers konar ritun og ritvinnslu er að verða mikilvægari en áður. 

Góð undirstaða í móðurmáli og íslensku gerir nemendur hæfari til þess að nýta sér 

þessa tækni og meta á gagnrýnin hátt þær upplýsingar sem nálgast má með tölvutækni 

og margvíslegum öðrum miðlum nútímans. 

Með íslenskukennslu í grunnskólum eiga nemendur að öðlast jákvætt viðhorf 

til íslensku og kynnast margbreytileika hennar og áhrifamætti. Móðurmálskennslan á 

að nýtast nemendum við lausn skólaverkefna, til tjáningar og sköpunar og í daglegu 

lífi. Mikilvægt er að nemendur fái viðfangsefni sem hæfa þroska þeirra, hæfileikum 

og áhugamálum ásamt því að þau þjálfist í sjálfstæðum vinnubrögðum og öðlist hæfni 

í að leysa verkefni í samstarfi við aðra1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:5 
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2.1 Læsi 
 
Læsi felur í sér frumþætti móðurmálsins, tal, hlustun, lestur og ritun. Að vera læs 

þýðir að skilja og ráða yfir færni sem byggir á öllum þessum þáttum. Börn í efstu 

deildum leikskóla og fyrstu árum grunnskóla eru mislangt á veg komin með að vera 

læs. Sum eru forvitin og áhugasöm um ritmálið, lestur og skrift  meðan önnur eru það 

ekki. Nokkur eru komin vel á veg með að verða læs og eru áhugasöm um skrift og allt 

sem því tengist.  

Með auknum þroska læra börn hvernig hægt er að nota málið á margvíslegan 

hátt, sem nýtist þeim í frekara námi. Þróun talmáls, ritunar og lestrar fer saman á 

órjúfanlegan hátt.2 

Í sínu daglega lífi eru flest börn virk í því að bera saman margbreytileg 

hlutverk málsins, sem er mikilvægt í þróun læsis. Því er mikilvægt að börn fái 

tækifæri til þess að tjá sig og  að samskipti barna og foreldra séu sem mest þannig að 

þau nái að þroska með sér hæfileikann til að tjá tilfinningar sínar og hugsanir. 

Mikilvægt er að foreldrar lesi fyrir börn sín, því með því uppgötva þau hlutverk ritaðs 

máls, mikilvægi bókmennta og mismuninn milli ritaðs máls og talmáls.3 

 

2.2 Lestur 
 
Lestur er virkt ferli þar sem lesandi leitast við að greina merkingu texta, sem hann 

gerir með því að nota málið, þekkingu sína og reynslu. Lestur felur í sér að umskrá 

tákn og tengja þau því máli sem lesandi hefur aflað sér, sem síðan tengist þekkingu 

hans og reynslu sem hjálpar honum að greina merkingu textans.4 Lestur er 

margslungið ferli sem krefst þess að nemandinn nái tökum á mörgum færniþáttum. 

Lestur er umskráning á táknum yfir í hljóð, orð og setningar (form), sýnileg gerð af 

máli (innihald) og menningar og félagslegt atferli (notkun) og eru allir þessi þættir 

kenndir í lestarnámi. Lestrarnámið er háð uppeldi, umhverfisáhrifum og almennum 

þroska barnsins.5 

Talið er að ritun efli lesskilning og því hefur jafnvel verið haldið fram að 

þörfin fyrir að skrifa komi á undan þörfinni að lesa og að ritun ungra barna hjálpi 

                                                
2 Rannveig A. Jóhannsdóttir 1996:19 
3 Rannveig A. Jóhannsdóttir 1996:20-21 
4 Guðmundur B. Kristmundsson 2005:2 
5 Rannveig Oddsdóttir 2005:1 
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þeim við að læra að lesa. Þess vegna er mjög mikilvægt að fara strax að fást við ritun 

um leið og barnið byrjar skólagöngu, áður en það verður læst.   

Mismunandi skilgreiningar á lestri fela í sér mismunandi skilning á þróun 

ritunar barna. Umskráningarlíkanið (bottom-up) gerir ráð fyrir að ritun fylgi á eftir 

lestri og eigi það eitt sameiginlegt með honum að umskrá skriftákn. Merkingarlíkanið 

(top-down) reiknar hins vegar með að þróun lestrar- og ritunar fari saman og að 

greining lesandans á merkingarbærum texta, skilningur hans og reynsla hafi áhrif á 

hvort tveggja.6 

 

2.3 Stafsetning 

Stafsetning er sá þáttur ritunar sem tekur mestan tíma í kennslunni.  Kröfur til 

kunnáttu í stafsetningu eru óneitanlega miklar og því þarf að gefa henni góðan tíma.  

  Skipta má kennsluaðferðum í stafsetningu í tvo megin flokka.  

Annars vegar eru aðferðir sem leiða af reglum, þ.e. nemendur læra fyrst reglu og 

skrifa síðan æfingar þar sem þeim er ætlað að beita reglunni. Margt bendir til þess að 

þessar aðferðir henti síður yngri börnum en eldri. Hins vegar eru þær aðferðir sem 

leiða af reglunni, þ.e. barnið skrifar texta (t.d. sem það hefur fyrir framan sig) og 

reynir síðan að finna regluna að baki stafsetningunni, með aðstoð kennara. Talið er að 

mikil fylgni sé á milli lesturs og kunnáttu í stafsetningu. Mikilvægt er að nemendur 

hugi vel að stafsetningu í ritsmíðum sínum7  

 

2.4 Málfræði   
 
Málvísi eða málfræði tekur til hvers konar kunnáttu um eðli málsins, sögu þess, 

formgerða og hlutverka. Þekkingu og skilningi á máli má að nokkru líkja við 

þekkingu á verkfærum þeim sem unnið er með. Þar sem verklag allt er mjög háð slíkri 

þekkingu grundvallast viðhlítandi málnotkun að verulegu  leyti á kunnáttu um gerð 

málsins og merkingar.  Aðalmarkmið  málvísiskennslu ætti að vera að fræða 

nemendur um form málsins, samhengi þess, merkingar og sögu og dýpka skilning 

þeirra á tengslum málþekkingar og málnotkunar.8 Þegar ritun barna er rannsökuð er 

                                                
6 Rannveig Jóhannsdóttir 1996:23-24 
7 Um nám og kennslu í grunnskólum 1984-1985:24-25 
8
Aðalnámskrá grunnskóla,málfræði 1976:11 
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orðaforðinn skoðaður, lengd setninga og málsgreina, notkun aukasetninga og 

samhengi í texta. Þegar rætt er um orðaforða ungra barna tengist hann lestrarnámi 

þeirra en þegar rætt er  um lítinn eða takmarkaðan orðaforða barna og unglinga  

tengist það ofast umræðu um gott og vont mál.   

Orðaforði sem birtist í ritun barna segir ekki allt um umfang orðaforða þeirra.  

Börn hafa orðaforða sem þau nýta til að skilja hvað við þau er sagt (virkur orðaforði) 

en geta að sama skapi ekki notað hann allan í talmáli sínu(óvirkur orðaforði). Þetta á 

líka við um orðaforðann sem þau nota í ritmáli sínu, hann er minni en í talmáli þeirra.  

En geta barnanna til þess að skrifa veldur því að þau nota aldrei jafn mörg orð í ritun 

sinni og þegar þau tala.9 

 

2.5 Skrift  
 
Skrift er grundvallarhæfni sem tekur til grunnþátta í ritun leturs svo og til frágangs 

ritverkefna. Ritleikni er hæfni til hvers konar ritsamninga, bæði frá formlegu og 

skapandi sjónarmiði.10  

Að skrifa og tjá sig skriflega er talin eitt flóknasta málatferli mannsins og ekki 

ná allir þeirri færni í að skrifa vel og ná valdi á ritleikni. Hlutverk kennara er að  

hjálpa nemendum við að ná árangri og er mikilvægt að nemendur fái strax að þjálfa 

skriftarfærni sína með því að semja eigin texta11.  

 

3.  Ritun 

3.1  Hvað er ritun? 
 
Erfitt er að koma með eina skilgreiningu á því hvað ritun er þó margir hafi um það 

ákveðnar hugmyndir.  Samkvæmt bók Guðmundar B. Kristmundssonar „Börn og 

ritun” þá er ritun ákveðið ferli sem fer fram í huga höfundar og er texti því ekki ritun 

heldur afsprengi hennar. En textinn er heimild um ritunina og ýmislegt má lesa úr 

honum um ritun þess sem skrifar. 

                                                
9 Guðmundur B. Kristmundsson 1992:10 
10 Aðalnámskrá grunnskóla,málfræði 1976:8 
11 Kolbrún Sigurðardóttir 1980:26 
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Lestur og ritun eru nátengd fyrirbæri. Hljóðvitund barna, sem er mikilvæg 

fyrir þróun læsis, eykst í gegnum ritun og er ritun því  mikilvæg fyrir lestrarnámið og 

sem liður í menntun einstaklingsins. Talað er um að ritun eigi sér langan þróunarferil, 

eins og lesturinn, og hefjist jafnvel áður en eiginleg lestrar og ritunarkennsla hefst.12 

Þegar barn skrifar nýtir það talmálið og málhljóðin í því og breytir þeim í bókstafi. 

Börn hafa í raun meiri þekkingu á talmálinu heldur en kemur fram í ritun þeirra, enda 

reynist þeim oft erfitt að skrá meðan þau eru enn að læra bókstafina og rithátt þeirra.13 

Þegar börn skrifa, skrifa þau um reynslu sína og það sem skiptir þau máli og nota til 

þess þær reglur sem þau kunna og þekkja um ritað mál og skriflega tjáningu. 14 

Ritun er eins og lestur, háð vitrænum og mállegum þroska barnsins. Barnið 

verður að þekkja hlutverk bókstafanna í orðum og hafa komist upp á það stig í 

lestrarþróuninni að geta umskráð málhljóð í bókstafi og orð og þekkja stafsetningu 

orðanna.  Þegar það byrjar að skrifa notar það alla þá þekkingu sem það býr yfir um 

eðli og hlutverk móðurmálsins þ.e form, hljóð og merkingu. Barnið þarf að hugsa, 

vega og meta og vera skapandi í rituninni. Þegar það skrifar orð, setningar eða sögur 

glímir það líka við hvernig  bókstafir mynda orð og hvernig þau eru stafsett. Með 

aukinni þjálfun og endurtekningum eykst hæfileiki þeirra og framfarir þeirra aukast. 

Þegar barnið skrifar notar það þann orðaforða sem það þekkir, notar bæði ný orð og 

gömul og lagar textann þannig að textinn hafi þá merkingu sem skiptir það máli. 15  

Fræðimenn telja það mikilvægt að börn séu hvött til að skrifa áður en þau 

byrja í eiginlegu lestrar- og ritunarnámi. Með því hafi barnið áhrif á það sem það 

skrifar og hugmyndir þess verða að einhvers konar táknum á blaði. Barnið virðist með 

þessu geta skrifað sig inn í lesturinn. Athöfnin sem felst í því að skrifa hefur mikil 

áhrif á hljóðgreiningu, sjónminni, úthald og einbeitingu og barnið einbeitir sér að 

formi, gerð og röð táknanna sem það skráir. Barnið segir hljóð táknanna sem það 

skrifar og með því þekkja þau táknin og hljóð þeirra, þegar lestrarnámið byrjar.16 

Mikilvægt er að börn kynnist og noti sem flestar tegundir ritmáls og fái 

fjölbreytt viðfangsefni.17 

 

 
                                                
12 Hlín H. Pálsdóttir 2002:10-12 
13 Hlín H. Pálsdóttir 2002:13-14 
14 Guðmundur B.Kristmundsson 1992:4,Hlín Helga Pálsdóttir 1996:13-14 
15 Rannveig A. Jóhannsdóttir 1996:23-24 
16 Hlín H.Pálsdóttir 2002:14 
17 Hlín H. Pálsdóttir 2002:23-24 
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Talað er um að ritun barna sé hægt að flokka í þrennt: 

 

Persónuleg ritun 

 Nemendur  skrifa fyrir sjálfan sig og einkennist textinn af sjálflægni og inniheldur 

hugmyndir barnanna.  Þau sækja uppsprettu frásagna í eigin hugarheim og skrifa mest 

um sig, fjölskyldu sína, vini, gæludýr og fleira sem tengist þeim. Þau tjá tilfinningar 

sínar og hugsanir og líkist texti þeirra meira talmáli en ritmáli. 

 

Staðreyndaritun 

Staðreyndaritum byggist á frásögnum af einhverju sem hefur átt sér stað í 

raunveruleikanum eða stendur skrifað og hefur það að markmiði að fræða, upplýsa, 

ráðleggja eða fyrirskipa. Nemendur afla sér heimilda t.a.m í  bókum, blöðum, á 

veraldarvefnum, með viðtölum eða á annan hátt. Þessi tegund ritunar krefst þess að 

rökum sé beitt og rétt sé farið með staðreyndir. Nemendur skrifa fyrir ákveðna 

lesendur og setur það mark sitt á frásögnina.18 

 

Skáldritun 

Þarna fær hugmyndaflug og sköpunargleði nemenda að njóta sín og þeir fá að búa til 

sögur, frásagnir og ljóð. 

Ung börn gera yfirleitt ekki greinarmun á persónulegri ritun og staðreyndaritun og 

nota oft báðar tegundir saman. Frásagnir þeirra eru yfirleitt byggðar á raunverulegum 

atburðum.19 Það sem helst einkennir þesa ritun er að nemendur skrifa með ákveðna 

lesendur í huga og reyna að hrífa þá með frásögn sinni.20  

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                
18 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:65-66 
19 Hlín H. Pálsdóttir 2002:14-15 
20 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:65-66 
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3.2 Áhrif ritunar 
 
Rannsóknir hafa sýnt að börn nota ritun vegna þess að þeim er eiginlegt að tjá 

sig.  Þegar börn byrja að rita þá einkennist hún af einhvers konar tilraun þeirra til þess 

að setja einhvern boðskap á blað, þau sjá tilgang með rituninni.  Börn teikna eða skrá 

skilaboð, búa til óskalista, skrá það sem þau upplifa annaðhvort með teikningum eða 

táknum og búa svo seinna til sögur.21 

Ritun hefur margskonar áhrif og kemur að gagni á margan hátt. Ritun hefur 

áhrif á mál og máltilfinningu barna, því barn sem er að semja texta leitar í orðaforða 

sínum og nýtir málfræðilega þekkingu sína í frásögnina. Bein áhrif ritunar eru að hún 

varðveitir þekkingu, þ.e fólk getur haft aðgang að þekkingu sem annars hefði glatast.   

Ritun miðlar upplýsingum og er boðskiptatæki og voru bréfaskriftir á sínum tíma aðal 

samskiptaleið milli fólks. Ritun eflir lýðræði, eykur lesskilning og eflir mál og 

máltilfinningu. Ritun er ekki bara skrifuð orð og setningar, hún eflir líka sjálfsskoðun 

og sjálfsvitund, eykur þekkingu og er tækifæri þess sem skrifar til að fá útrás 

tilfinninga sinna.22 

Grundvöllur læsis og þróunar þess er lagt í umhverfi barnsins, strax frá 

upphafi. Það fær margvíslegar upplýsingar um tilgang og notagildi ritmáls þegar það 

situr hjá foreldri  sínu og fylgist með því t.d lesa bækur eða blöð og upplifir viðbrögð 

foreldrisins við lestrinum, gleði, reiði eða hlátur.23 

Hjá ungum börnum er sá frásagnarmáti mest áberandi sem nálgast hið talaða mál. 

Barnið gefur frásagnargleðinni lausan tauminn og tekur lítið tillit til “lesanda”. Fjarri 

því er að hafa áhyggjur af því hvort það sem sett er á blaðið fær staðist eður ei. Þessa 

tegund ritunar má kalla “persónulega” ritun. Jafnframt hinni “persónulegu” ritun 

þróast önnur tegund ritunar, ”staðreyndaritun”. Þar gerir barnið sér smátt og smátt 

grein fyrir lesanda sínum og leitast við að sinna kröfum um réttmæti frásagnar, m.a. 

með því að rökstyðja mál sitt. Í þriðja lagi má nefna “skáldskaparritun”. Þá setur 

nemandinn list sína á blað, ef svo má að orði komast. Hann semur sögur og ljóð. 

Einkenni þessarar tegundar ritunar er að nemandinn gerir sér grein fyrir lesanda sínum 

og leggur sig fram um að þóknast honum og halda athygli hans en er hafinn yfir 

spurninguna um rétt og rangt.  Eftir því sem barnið eldist eykst ritun þess. Barnið 

skrifar stöðugt meira, setningar og málsgreinar verða flóknari og barnið geriri sér betri 
                                                
21 Hlín H.Pálsdóttir 2002:14-15 
22 Guðmundur B.Kristmundsson 1992:5-6 
23 Rannveig A. Jóhannsdóttir 1995:20-21 
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grein fyrir hlutverki málsgreina og orðaforðinn eykst hröðum skrefum. Barnið fer svo 

að hugsa um gæði frásagnarinnar og orkan fer meira í að bæta stílinn og það gerir 

ýmsar tilraunir með mál og stíl.24 

 

3.3. Hvers vegna á að kenna ritun? 
 
Þegar börn byrja í skóla hafa þau ákveðnar hugmyndir um ritun, sem þau hafa fengið í 

gegnum uppeldi sitt og reynslu.  Þau hafa séð fólk í kringum sig skrifa og vita að hún 

hefur einhvern tilgang. Þau vita að prentaður texti getur sagt sögu og vaki upp alls 

kyns tilfinningar og að hann geti verið bæði í bókum og blöðum, með eða án mynda.

  Þau vita að saga hefur ákveðna uppbyggingu og að í henni eru persónur sem 

tala til okkar. Þau vita líka að þau geta jafnvel haldið áfram með söguna sjálf eftir sínu 

höfði og látið ímyndunaraflinu lausan tauminn. Börn gera sér líka grein fyrir því að 

ritað mál kemur víða fyrir augu þeirra t.d á auglýsingaspjöldum, tilkynningum, 

bæklingum ofl. sem berast inn á heimilin. 25  

Börn byrja fljótt að myndast við að skrifa þó svo að þau þekki ekki alla stafina 

og skrifi kannski ekki rétt orð, en allt pár barna hefur tilgang. Börn eru með ritun sinni 

að tjá sig.  Ritun hjá börnum kemur í þrepum og hefur hvert þrep sín einkenni. Með 

því að þekkja þrepin er hægt að vita hvar barnið er statt í ritunarþróun sinni. Það er 

mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein fyrir því að barn er að skrifa 

merkingarbæran texta þó svo að hann skilji ekki hvað stendur, en með því að leyfa 

barninu að skrifa hjálpar hann barninu að komast á næsta þrep.26  

Það er auðvitað misjafnt hversu mikið fólk notar ritun í sínu daglega lífi og 

þurfa sumir jafnvel lítið sem ekkert að nýta sér ritun meðan aðrir hafa það sem 

áhugamál eða þurfa að nýta sér færni í ritun í starfi. Með tilkomu mikilla 

tölvusamskipta, sms skilaboða og bloggsins er hægt að draga þær ályktanir að 

þekking og færni í rituðu máli skipti jafnvel meira máli núna en áður. Með auknu 

upplýsingaflæði verður getan til þess að skilja upplýsingar, lesa og gagnrýna 

mikilvægari en áður. 

Það er ætlast til þess að nemendur geti komið hugsunum sínum á blað í 

skólanum og þeir skrifa nokkuð mikið í hverri viku.  En hver er þá tilgangurinn með 

                                                
24 Um nám og kennslu í grunnskólum 1984-1985:23-24 
25 Guðmundur B. Kristmundsson 1992:8 
26 Hlín H.Pálsdóttir 2002:28-29 
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því að þjálfa nemendur í að rita ef þeir koma svo ekki til með að nota það í hinu 

daglega lífi seinna meir?  Það er spurning. 27  

Kennsla í ritun kennir nemendum ekki bara að skrifa, stafsetja og nota helstu 

greinarmerki heldur einnig um tilgang og inntak ritunar, áhrif hennar á viðtakanda, val 

á orðum og orðatiltækjum, stíl og málsnið. Svo virðist sem hæfileikar til að rita séu í 

hverju barni, það er bara spurning um að þroska þann hæfileika. 28   

Það fer eftir því hversu vel er hlúð að máluppeldi barna, hversu mikla reynslu 

þau hafa af rituðu máli og því skiptir það miklu máli að kennarar byggi á þeirri 

þekkingu og reynslu sem barnið hefur af rituðu máli og geri kröfur við hæfi barnsins. 

 Kennarar verða að geta metið stöðu barnsins og þekkja leiðir til þess að hvetja 

það til ritunar í fjölbreyttum viðfangsefnum í skólanum.  Það er ekki bara nauðsynlegt 

að nemendur fái tækifæri til þess að rita heldur einnig að fá tækifæri til þess að tjá sig 

um ritaðan texta sem þeir hafa lesið eða lesinn hefur verið fyrir þá. Það er hægt að 

gera á margvíslegan hátt t.d með því að segja frá, syngja, teikna,skrifa, leika og fleira.  

Það er hlutverk skólans að stuðla að markvissri fjölbreyttri  þjálfun í ritun og verður 

sú þjálfun að tengjast öllum námsgreinum skólans.29 

 

3.4. Ferilritun 
 
Ferilritun (process writing) eða skrifað í skrefum er aðferð í ritunarkennslu sem notuð 

hefur verið í skólum á Íslandi síðastliðin ár. Þessi kennsluaðferð er algeng í skólastarfi 

víða um heim og hefur síðustu ár verið að ryðja sér til rúms á Norðurlöndunum.  

Upphaf ferilritunar má rekja til þess að árið 1987 fór Sigríður H. Bragadóttir, 

einn af höfundum bókarinnar Skrifað í skrefum í framhaldsnám til Ástralíu þar sem 

hún kynntist kenningum um ferilritun. Hún kom heim með þær kenningar í farteskinu 

og kynnti samkennurum sínum í Ölduselsskóla og fengu kennarar skólans styrk árið 

1989 til þess að þróa áfram ritunarverkefni sem hófst haustið 1988.   

Skólaárið 1990-91 fengu þessir sömu kennarar annan styrk til að halda áfram með 

þróunarverkefnið og vinna drög að kennsluleiðbeiningum í ritun og  árið 1995-1996 

fékkst styrkur til að þróa námsmat í ritun.   

                                                
27 Guðmundur B. Kristmundsson 1992:5-6 
28 Guðmundur B. Kristmundsson 1992:7 
29 Guðmundur B. Kristmundsson 1992:8 
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Í ferilritun er verið að fást við stafsetningu, lestur, skrift, frágang, málfræði og 

ritleikni. Einnig eru nemendur þjálfaðir í skipulegum sjálfstæðum vinnubrögðum og 

ýtt er undir notkun handbóka,orðabóka og annarra upplýsingamiðla. Þannig er texti 

nemandans í senn uppspretta og driffjöður náms.30 

Ferilritun á uppruna sinn í Bandaríkjunum og eru lærifeður stefnunnar Donald 

H. Graves og Donald Murray. Þeir og fleiri kennarar voru óánægðir með 

ritunarkennslu þar í landi og fannst vinnan og ábyrgðin liggja á kennurunum en á ekki 

nemendunum. Ritunarkennslan fólst yfirleitt í því að kennarinn fann ritgerðarefni, 

nemendur hripuðu niður ritgerð á 40 mínútum og afhentu síðan kennaranum blaðið.  

Kennarinn fór yfir og leiðrétti og eftir annasamt verk afhenti kennarinn nemendum 

rauðlituð blöðin og þeir hreinskrifuðu leiðréttingarnar.  Kennarinn las yfir hreinskriftir 

nemendanna og þar með var ritgerðin læst ofan í skúffu. Lítið sem ekkert stóð eftir af 

vinnu nemenda og þeir gerðu sömu villur í ritgerð eftir ritgerð, ár eftir ár. Þetta er í 

raun það sem maður kannast svolítið við úr eigin grunnskólanámi. Önnur ástæða fyrir 

því að þeir vildu breytingar voru niðurstöður rannsókna á viðhorfum fullorðinna til 

ritunar, sem sýndu að fullorðnir höfðu ekki mikið álit á ritun eða ritunarnámi og mátu 

hana lítils. Þeir höfðu aftur á móti meira álit á stafsetningar- og málfræðinámi. 

Kennslan hafði ekki ýtt undir áhuga þeirra á ritun né eflt sjálfstraust þeirra til þess að 

rita. 

Til þess að leita að nýjum aðferðum til ritunarkennslu kynntu Graves og 

samstarfsmenn sér hvernig höfundar vinna og vildu vita hvort draga mætti lærdóm af 

því.31 Niðurstöður þeirra voru að þú getur ekki skrifað um eitthvað sem þú þekkir 

ekki, að ritun og lestur haldast í hendur, rithöfundar skrifa flestir á hverjum degi til að 

halda sér við efnið og öll ritun lýsir persónunni sem skrifar og er því persónuleg. 

Rithöfundar skrifa fyrir sjálfan sig og hún þjónar tilgangi. Þeir ráða yfirleitt um hvað 

þeir skrifa og endurrita textann eins oft og nauðsynlegt er. Þeir gefa ekki út allt sem 

þeir skrifa og er bókin bara lokapunktur á löngu ferli og að lokum myndskreyta 

höfundar yfirleitt ekki bækur sínar sjálfir.32 

Vinnu höfunda er hægt að skipta upp í fjögur þrep;undirbúning, uppkast, 

umritun og birtingu. Graves og félagar byggðu á þessum grunni og þróuðu ferilritun, 

sem hefur það að markmiði að nemendur öðlist getu, vilja og löngun til þess að tjá sig 

                                                
30 Skrifað í skrefum 1997:5 
31 Skrifað í skrefum 1997:8-9 
32 Skrifað í skrefum 1997:8 
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á ritmáli alla ævina, geti litið lífið raunsæjum augum og öðlist nægja þekkingu á ritun 

svo hann geti metið verk annarra að verðleikum og að hann verði ábyrgur fyrir ritun 

sinni. Ef ritunin á að vera nemendum til gagns og gamans er mikilvægt fyrir kennara 

að rækta ritunarhæfileika hvers nemanda, byggja við það sem á vantar, rita með 

nemendum til að útskýra hvað hann á við, kynna nemendum ýmis ritunarform og 

veita nemendum aðstæður og tíma til ritunar og síðast en ekki síst að láta nemendur 

sjálfa um ritunina.33 

Það sem lagt er áherslu á í ferilrituninni, og skiptir auðvitað máli í allri ritun, 

er að nemendur fái þau skilaboð frá kennaranum að ritun skipti máli og að það sé 

mikils virði að geta tjáð sig í rituðu máli. Þess vegna er mikilvægt að nemendur fái oft 

tækifæri til ritunar og að námsumhverfið sé þannig að það örvi nemendur til ritunar.  

Einnig þarf að kynna vel fyrir nemendum mismunandi ritunarform og hvernig eigi að 

tjá sig í rituðu máli og sýna nemendum hvernig fara eigi að því.  

Í ferilritun er ákveðið hvaða færniþætti eigi að leggja áherslu á og hvernig 

nemendur geta æft þá færniþætti. Svo er kennsluefnið valið og á ritunin, eins og alls 

staðar hefur komið frá áður að vera í öllum námsgreinum, ekki bara í íslenskukennslu. 

Nemendur eiga líka að fá valfrelsi innan þess ramma sem settur er.  

Það er talað um að það séu fimm þættir sem einkenna ferilritun. Þeir eru ferlið 

sem er undirbúningur, uppkast, umritun og birting. Svo eru viðtöl, samtöl og 

samskipti sem nemendur eiga við kennara og samnemendur í ritunarverkefninu. 

Aðstæður í skólastofunni verða líka að vera þannig að hægt sé að sinna öllum þáttum 

ritunar og nemendur eiga að vera örvaðir til að axla ábyrgð á vinnu sinna með því að 

velja sjálfir efni og á hvaða hátt þeir vilja láta verkið frá sér. Að lokum eiga nemendur 

að fá tækifæri til þess að rita á hverjum degi.34 

Það má segja að markmið ferilritunar séu markmið sem ættu að vera í allri 

ritun. Nemendur verða að vera vel upplýstir um tilgang ritunar og fá fjölbreytt 

verkefni sem vekja áhuga þeirra.   

 

 

                                                
33 Skrifað í skrefum 1997:9-10 
34 Skrifað í skrefum 1997:10-11 
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4. Skólarannsóknardeild og Aðalnámskrá 

4.1 Skólarannsóknardeild 

  
Íslensk málnefnd var stofnuð 30. júlí 1964. Hún var ráðgjafastofnun sem átti að vinna 

að íslensku málverndarstarfi. Hún veitti opinberum stofnunum og almenningi 

leiðbeiningar um málleg efni á fræðilegum grundvelli.35 

Skólarannsóknardeild var stofnuð sem deild innan Menntamálaráðuneytisins 

árið 1968. Meginverkefni hennar var endurnýjun á námsefni og námsgögnum og 

leiðbeiningar um nýja og breytta kennsluhætti. Einnig voru verkefni hennar hagnýtar 

afmarkaðar rannsóknir, athuganir, kannanir og mat á skólastarfi. Á árunum 1983-1984 

var væntst til þess að námsefnisgerð flyttist alveg til Námsgagnastofnunar og ykist þá 

svigrúm skólarannsóknardeildar til að sinna rannsóknum og mati á skólastarfi og 

leiðbeina um og efla endurnýjun og þróun í skólunum.36  

Árið 1985 tók svo gildi nýtt skipulag fyrir Menntamálaráðuneytið. Innan þess 

urðu nú 3 skrifstofur þ.á.m Skólamálaskrifstofa. Innan hennar voru 4 deildir: 

grunnskóladeild, skólaþróunardeild, verk- og tæknimenntunardeild og 

framhaldsskóladeild sem þá var ný. 

Skólaþróunardeild tók við af skólarannsóknardeild, verksviði hennar var breytt 

þar sem námsefnisgerð hafði verið flutt til Námsgagnastofnunar.  

Verkefni skólaþróunardeildar voru námsstjórn og námsskrárgerð fyrir 

grunnskóla,fagleg og kennslufræðileg ráðgjöf, aðstoð og leiðbeiningar. Einnig mat á 

skólastarfi og aðstöðu, öflun og dreifing upplýsinga og samstarf við ýmsa aðila um 

innri mál grunnskóla. Við deildina störfuðu námstjórar sem hverjir um sig höfðu 

umsjón með námsgrein eða flokki skyldra greina eða aldursflokka.37  

 

 

 

 

 

                                                
35 Um nám og kennslu í grunnskólum 1984-1985:26 
36 Um nám og kennslu í grunnskólum 1983-1984:1-2 
37 Um nám og kennslu í grunnskólum 1985-1986:1 
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4.2 Kennslugögn 
 
Á níunda áratugnum ríkti mikil deyfð í útgáfu námsefnis í móðurmáli fyrir 

grunnskóla. Kennarar áttu oft í erfiðleikum með að útvega nægilega mikið og gott 

kennsluefni. En á þessum árum var aftur á móti verið að vinna í því að gera 

endurbætur á námsefni í móðurmáli.38 

Árið 1985 hafði Námsgagnastofnun tekið við námsefnisgerð af 

skólarannsóknardeild og var námstjóri ráðgefandi um útgáfu nýs efnis og gat átt 

frumkvæði að útgáfu þess. 

Mikill skortur var enn á þessum tíma á hentugu efni til móðurmálskennslu þó 

eitthvað hafi verið farið að rætast úr í þeim málum. Kennarar gátu valið um grunnefni 

í nokkrum árgöngum og ef um tvennt var að velja gátu kennarar nota annað efnið sem 

grunnefni og stuðst svo við hitt sem viðbótarefni.39 

 

4.3 Um nám og kennslu í grunnskólum skólaárin 1982-1986 
 
Á vegum skólarannsóknardeildar voru gefnar út bækur um nám og kennslu í 

grunnskólum fyrir skólaárin 1982-1983,1983-1984,1984-1985 og 1985-1986.  Þetta 

voru leiðbeinandi bækur um þær áherslur sem voru í íslenskukennslu í grunnskólum á 

þessum árum. 

Í bókinni um nám og kennslu í grunnskólum 1982-1983 var ekkert talað um 

kennslu í ritun fyrir 1-3 bekk, en fjallað um lestur, talað mál, leikræna tjáningu, skrift 

og skriftarkennslu. 

Á þessum tíma var verið að búa til kennsluefni í skrift, málvísindum og 

stafsetningu sem átti að koma út fyrir næsta skólaár.  Í 4.-6. bekk var áherslan enn 

ekki eins mikil á ritun eins og á lestur, málvísindi og stafsetningu en í gangi voru 

breytingar og ný námsgögn væntanleg.40 

Á árunum 1983-1984 var ríkjandi það viðhorf í móðurmálskennslu að 

móðurmálið væri menningararfur sem ætti að flytja frá kynslóð til kynslóðar. Einnig 

að það væri  nátengt hugsun mannsins, tæki til félagslegra samskipta og að 

kennsluhættir sem byggðu á samvinnu einstaklinga skiptu miklu máli. 
                                                
38 Um nám og kennslu í grunnskólum 1983-1984:28 
39 Um nám og kennslu í grunnskólum 1985-1986:17-18 
40 Um nám og kennslu í grunnskólum 1982-1983:42-45 
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Fræðimenn voru þá ekki á einu máli um hversu mikil tengsl væru á milli máls 

og hugsunar en þá var farið að huga að skapandi og lifandi skólastarfi sem kæmi til 

móts við allar þarfir nemenda. Áhersla var á frjálsan lestur og ritun, leikræna tjáningu 

og tækifæri til munnlegrar tjáningar sem gæti eflt sjálfstraust nemenda og 

sjálfsvitund.41  

Varðandi kennslu í 1.-3.bekk þá er hér í fyrsta skipti minnst á ritleikni. 

Nemendur eiga að fá að tjá sig í rituðu máli sem fyrst. Talað er um að hlutverk ritunar 

skipti miklu máli í sambandi við lestur og lestrarnám og  hafi áhrif á þroska 

einstaklingsins og þroska sjálfsvitundar hans.  Best sé að barnið fái að skrifa um 

reynslu sína og hugmyndaflug og fái að njóta sín, en sé ekki steypt í ákveðið mót hvað 

varðar efni og form.42  Í 4.-6.bekk er talað um að lesturinn sé mikilvægur þáttur í 

þekkingaröflun nemenda. Einnig er áhersla á að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar þar 

sem efla má skilning á lesnum texta með umræðum og annarri umfjöllun um textann 

og að talað mál og leikræn tjáning þurfi að samtvinna með öðru skólastarfi á þessu 

stigi. Þarna er komið inn á ritgerðasmíð nemenda, þar sem þau eiga að þjálfast í rituðu 

máli, bæði með frjálsri ritun og gerð heimildaritgerða.  Nemendur er hvattir til að 

semja sögur og ljóð sem eykur og þjálfar hugmyndaflug barna. Áhersla var líka á 

stafsetningu tengda ritþjálfuninni, með ýmiskonar verkefnum.43 Á árunum 1984-1985 

lögðu fræðimenn ofuráherslu á að þjálfa talmálið sem undirstöðu lesturs og ritleikni. 

Þeir töldu að góður orðaforði og markviss málnotkun hafi áhrif á hversu góður 

nemandi er í lestri og ritun.  Kennarar voru hvattir til að leggja rækt við talmálið strax 

frá upphafi skólagöngu nemenda sinna.  

Með hugtakinu ritun er átt við ritleikni, stafsetningu og skrift. Mælt er með því 

að kennsla þessara þátta fylgist að, svo sem kostur er. Lagt er til að hafin verði 

markviss þjálfun í ritun allt frá upphafi skólagöngu og til loka grunnskólans, því með 

því er hægt að treysta tjáningu manna í rituðu máli. 

Á þessum árum  var aðaláhersla  ritunarkennslu á að  kennari  hefði í huga 

hvað nemandinn væri að segja, hversu vel hann segði frá og hve rétt hann skrifaði. 

Innihald textans hefði að geyma hugmyndir nemandans, reynslu hans og tilfinningar. Í 

ritun sinni ætti barnið ekki einungis að gefa af sjálfu sér heldur einnig að þreifa fyrir 

                                                
41 Um nám og kennslu í grunnskólum 1983-84:27-28 
42 Um nám og kennslu í grunnskólum 1983-1984:28-30 
43
 Um nám og kennslu í grunnskólum 1983-1984:32    
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sér og kanna veröld sína, ef svo má að orði komast. Kennarinn ætti því að leggja rækt 

við að fá barnið til að njóta sín í skrifum sínum með því að vera með fjölbreytt 

viðfangsefni þar sem barnið fær að glíma við öll meginhlutverk ritunar. Mælst var til 

þess að nemendur fengju að glíma við allar þrjár tegundir ritunar, persónulega ritun, 

staðreyndaritun og skáldskaparitun, allt til loka grunnskólans.44 

Skólaárin 1985-1986 var komið nýlegt námsefni í málvísi fyrir 3.-8.bekk og 

verið var að semja málvísi fyrir 2.bekk.  Væntanlegt var viðbótarefni í málfræði um 

haustið.   Komnar voru út nýjar skriftarkennslubækur, Skrift 1,2,3 og 4 sem enn eru 

kenndar í dag, bæst hafa við hefti 5-7. Áhersla var á að móðurmálskennsla væri flókið 

og vandasamt starf og að kennarar ættu ekki einungis að fræða nemendur um 

móðurmálið, heldur einnig að þjálfa þá í notkun þess. Hæfni nemandans til náms og 

starfs í nútímasamfélagi réðist af því hversu vel  til tækist um móðurmálsnám hans, í 

víðasta skilningi þess hugtaks.45  

 

 

4.4. Aðalnámskrár 
 
Námskrár setja kennurum ákveðinn ramma til að vinna eftir, þótt þær gefi ekki 

námkvæma lýsingu á inntaki námsins né hvernig á að kenna.  Það verða kennarar 

hvers skóla að ákveða.   

Ekki á að líta á námsskránna sem ófrávíkjanleg fyrirmæli um námsefni og 

kennslutilhögun, heldur á hún að vera meðalvegur þar sem gert er ráð fyrir frávikum 

hjá nemendum. Með námskrá fæst betra samræmi í starfi hinna ýmsu skóla.46  

Námskráin nær yfir allt skyldunámið og er byggð upp sem ein heild stig af 

stigi í hinum einstöku greinum í barnaskóla og unglingaskólum þéttbýlisins, eins og 

gert er í dag og kölluð eru þrepamarkmið.  

Mikilvægt er að kennarar starfi saman að því að skipuleggja námið, móti 

samræmda stefnu í kennslu móðurmálsins í sínum skóla og stefni að einu marki í 

málræktar- og máluppeldisstarfi.47  

 

                                                
44 Um nám og kennslu í grunnskólum 1984-1985:23-24 
 
45 Um nám og kennslu í grunnskólum 1985-1986:17-18 
46 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:1 
47 Um nám og kennslu í grunnskólum 1985-1986:17-18 
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4.5 Aðalnámskrár 1960-1999 íslenskukennsla 
 
Í námskránni frá 1960 var lögð áhersla á að miða námskröfur við þroskastig og aldur 

nemenda. Það var einnig tekið tillit til skólahverfa, þar sem skyldunámi lauk við 14 

ára aldur.48 Þar segir einnig „Þar sem möguleikar eru á meiri eða fjölbreyttari 

verklegri kennslu á skyldustigi en námskráin gerir ráð fyrir, skal á það bent, að 

skólunum er frjálst að skipuleggja starfsemi sína í samræmi við þær aðstæður, að 

fengnu samþykki fræðslumálastjórnar. Auk þess er mikilvægt, að kennarar skipuleggi 

nauðsynleg frávik námsefnis í samráði við hlutaðeigandi skólastjóra og námstjóra, svo 

að eftir föngum sé tryggt, að sem flestir nemendur fái verkefni við sitt hæfi”.49 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1976 var sett samkvæmt heimild í 42.gr.laga 

nr.63/1974 um grunnskóla og tók gildi haustið 1976 og þá féllu úr gildi ákvæði 

námskrárinnar frá 1960, eftir því sem við átti.50 Í þessari námskrá var fjallað mikið um 

vitsmunaþroska barna. Að börnum sé eðlislægt að kanna umhverfi sitt og meta og 

túlka reynslu sína og þurfi að fá að takast á við hluti í umhverfi sínu.  Í gegnum 

samskipti við aðra læri barnið flókið hugsanaferli, búi til orð úr hugsunum sínum og 

læri af reynslu annarra.  

Þar segir að aðalmarkmið ritþjálfunar eigi að vera að gera nemendur færa um 

að skrifa og stjá sig í riti eftir því sem þörf krefur og hugur beinist að. Nemendur eiga 

að fá fræðslu um form málsins, samhengi þess,merkingu og sögu og dýpka skilning 

sinn á tenglum málþekkingar og málnotkunar.51 

Árið 1989 hafði engin námskrá verið gefin út á vegum 

Menntamálaráðuneytisins um nám og kennslu 6 ára barna. En þegar námskráin kom 

út 1989 voru flestir skólar farnir að bjóða upp á kennslu fyrir 6 ára börn. Í námskránni 

var samt ekki sérstakur kafli fyrir þann aldur, heldur voru markmið kennslunnar þau 

sömu og í kennslu 7 ára barna.52  

Í íslenskuhluta aðalnámskrár frá 1999 er íslenskunámi skipt í nokkra þætti; 

lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði.  

Tengsl þessara þátta innbyrðis eru mikilvæg en einnig er lögð áhersla á að nemendur 

þjálfist í íslensku í öllum námsgreinum grunnskóla. Áherslurnar geta verið 

                                                
48 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:1 
49 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:1 
50 Aðalnámskrá grunnskóla 1976:4 
51 Aðalnámskrá grunnskóla.alm.hluti 1976:8 
52 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:20 
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mismunandi eftir námsgreinum en mestu áhersluna á að leggja á þjálfun í töluðu máli, 

lestri og lesskilningi og ritun, þ.m.t. réttritun.  

Í  þessari námskrá eru nú sett lokamarkmið fyrir alla námsþætti íslensku í 

grunnskóla, sem ekki hefur verið gert áður. Einnig eru sett áfangamarkmið þar sem 

áherslur eftir 4, 7 og 10.bekk á einstökum skólastigum koma fram. Loks eru sett 

þrepamarkmið fyrir hvern þátt íslenskunáms í grunnskóla fyrir 1.-10. bekk. 

Íslenskunám er viðamesta námsgrein grunnskóla og á að vera heildstæð þar sem lögð 

er áhersla á innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna, innbyrðis jafnvægi allra þátta og 

eðlilega stígandi í náminu.53 

Litið er á þrepamarkmiðin sem nánari útfærslu á áfangamarkmiðum þar sem 

fram kemur eðlileg stígandi í náminu allt frá upphafi grunnskóla til loka. Ólíkir 

nemendur eiga að fá viðfangsefni eftir því sem þroski, hæfni og áhugamál leyfa. Því 

geta nemendur á sama aldri verið staddir á mismunandi þrepum í námi. Skólar geta 

raðað þrepamarkmiðum á annan hátt en aðalnámskrá gerir og birt þau í 

skólanámskrá,54 

 

4.6 Áherslur í ritunarkennslu frá 1960-1999  
 
Í fyrstu námskránni sem við skoðuðum sem er frá 1960 er enginn sérstakur kafli um 

lestur, skrift eða ritun heldur er fjallað um þessar greinar almennt í kafla sem heitir 

móðurmál. 

Markmið móðurmálskennslu var að „vekja virðingu og ást nemendanna á 

móðurmálinu, gæða skilning þeirra á gildi tungunnar fyrir menningarlíf þjóðarinnar 

og þroska einstaklingsins og vekja áhuga þeirra á bókmenntum þjóðarinnar og lestri 

bóka almennt til fróðleiks og þroska.” 

Mikil áhersla var lögð á að nemendur tali skýrt og rétt, geti lesið upphátt 

bundið og óbundið efni. Talað var um að stafsetningarnámið hefjist með 

lestrarnáminu og því verði nemendum strax eðlilegt að leita eftir réttri stafsetningu. 

Miða verði kennsluna út frá hverjum og einum nemanda og að gera réttmætar kröfur, 

einnig að hafa kennsluna sem fjölbreytilegasta og skemmtilegasta og nota 

                                                
53 Aðalnámskrá grunnskóla,íslenska 1999:3 

 
54 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:3-4 
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mismunandi kennsluaðferðir. Mikilvægt er að nemendur geti sagt frá því bæði 

munnlega og skriflega hvað þeir hafa lesið og jafnframt tjáð skoðanir sínar og 

hugsanir. 

Nemendurnir eiga einnig „að kunna nokkurn veginn lögbundna stafsetningu, 

þekkja helstu bókmenntir þjóðarinnar og vera færir um að leita sér heimilda og 

fróðleiks í bókum”. Það er mikil áhersla lögð á að stafsetning og stílagerð haldist í 

hendur svo að nemendur þjálfist í að stafsetja sínar eigin frásagnir og ritgerðir og að 

nauðsynlegt sé að hvetja  nemendur á öllum stigum námsins til að tjá sig.  Þar sem 

yngstu nemendurnir eru oftast fúsir að tjá sig, skiptir miklu máli að hvetja nemendur 

til að skrifa ritgerðir, því eftir því sem börn eldast minnkar áhuginn.55 

Í aðalatriðum eru áherslur í kennsla á þessum aldri þær sömu og í öðrum 

aldurhópum en eftir því sem nemendur eldast eru meiri kröfur gerðar til þeirra. Mesta 

áherslan er lögð á kunnáttu þeirra í íslensku. 

Í kennslu yngstu nemendanna er mikil áhersla lögð á leiki og samtöl um það sem 

börnin þekkja og er formleg lestrakennsla er ekki hafin. Kennari syngur með 

börnunum og segir þeim sögur, sem þjálfar hlustun og eftirtekt nemenda. 

Skriflegar æfingar bætast inn í kennslu þegar nemendur verða 8 ára, ásamt 

myndun einfaldra málsgreina og gerð stuttra frásagna. 

Jafnt og þétt aukast kröfur um lestrargetu, lesskilning og góðan framburð, ásamt 

auknum kröfum í málfræði. Krafan um skriflegar frásagnir og æfingar verða meiri. 

Eftir þvi sem nemendur verða eldri koma fleiri þættir til sögunnar eins og bókmenntir, 

að skrifa upp eftir upplestri, læra kvæði og skrifa stuttar frásagnir úr þeirra lífi.56 

Samkvæmt móðurmálshluta Aðalnámskrár grunnskóla, frá 1976, er 

aðalmarkmið  málvísiskennslu að fræða nemendur um form málsins, samhengi þess, 

merkingu og sögu og dýpka skilning þeirra á tengslum málþekkingar og málnotkunar. 

Æskileg stefna á grunnskólastigi í ritþjálfun ætti að vera sú að megininntak 

þjálfunarinnar sé persónuleg tjáning af eigin reynslu og á meðan verið er að efla 

áhuga barnanna á ritgerðasmíðum eigi form og mál ekki að skipta höfuðmáli. 

Mikilvægt er að börnin finni að ritsmíði þeirra séu metnar og hafi gildi fyrir aðra.57 

                                                
55 Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:7 
56  Námskrá fyrir nemendur á fræðsluskyldualdri 1960:7-8 

 
57 Aðalnámskrá grunnskóla,móðurmál 1976:30 
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Það er líka mikið fjallað um mikilvægi persónulegrar ritunar barna sem getur 

vakið með þeim áhuga um ritgerðasmíð. Mikilvægt er að kennarinn komi með 

jákvæðar athugasemdir um það sem betur mætti fara ritgerðinni og að hann lesi upp 

ritsmíði þeirra í bekkjartímum. Eftir því sem nemendur þjálfast við ritsmíðar má fara 

að gera meiri kröfur um vinnu þeirra og að fjölbreytni og efnistök verði nákvæmari. 

Þó svo að mesta áherslan á ritgerðasmíð á grunnskólastigi sé á hið efnislega má samt 

ekki gleyma reglum um stafsetningu og um gerð setninga, málsgreina og efnisgreina 

við ritsmiði.   

Þarna er í fyrsta skipti farið að tala um markmiðastig í ritun fyrir börn í 1.-3. 

og 4.-6. bekk. Áhersla ritunarkennslu í  1.-3. bekk er lögð á að nemendur haldi rétt á 

skriffærum og noti réttar handahreyfingar, hafi bil á milli orða, tengi skrifstafi og noti 

punkt. Að nemendur læri að skrifað stuttan texta upp úr bók og einföld orð eftir 

upplestri, ásamt því  að þau læri að vanda frágang. Eins og áður hefur komið fram er 

mikilvægt að þau skrifi út frá sínum reynsluheimi.58 Í 4.-5. bekk er nemendum kennt 

að átta sig á samhengi inngangs, meginmáls og niðurlags í ritgerðum og kunna að 

afmarka hvern þátt fyrir sig. Einnig þurfa nemendur að geta skrifað samfelldan texta, 

ritað einfaldar frásagnir og lýsingar, kunna að semja sendibréf, sögur og ævintýri og 

endursegja ýmiskonar frásagnir og lýsingar sem þeir hafa hlustað á. Einnig eiga þeir 

að geta lagfært eigin ritsmíðar og kunna að skrifa stutta úrdrætti.59  

Til þess að ritþjálfun geti nokkurn vegin hafist verða börnin að hafa náð 

sæmilegu valdi á skriftinni, en þegar það hefur náðst ættu börnin að skrifa upp eftir 

bók eða upplestri einfaldar setningar í stuttu samhengi. Næsta skref væri að láta börn 

lýsa hlutum eða myndum, en þá eiga þau að lýsa þeim munnlega fyrst og síðan 

skriflega. Því næst er að þjálfa börnin í að skrifa stuttar frásagnir um eitthvað úr þeirra 

reynsluheimi, stuttar lýsingar og greinagerðir um eitthvað sem þau hafa upplifað og 

séð. Það skiptir miklu máli að börnin skrifi sjálfstætt um það sem þau þekkja þ.e.a.s. 

úr þeirra reynsluheimi.60 

Í  Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1989 er talað um að viðfangsefni sem 

snerta ritun nái yfir þrjá megin þætti ritaðs máls; ritleikni, stafsetningu og skrift.  

                                                
58 Aðalnámskrá grunnskóla,móðurmál 1976:8-9 

 
59 Aðalnámskrá grunnskóla,móðurmál 1976:9-10 
60 Aðalnámskrá grunnskóla móðurmál 1976:30 
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Það sé nauðsynlegt að markviss kennsla í ritþjálfun sé frá upphafi skólagöngu til þess 

að nemendur öðlist traust til að skrifa út frá eigin tilfinningu. Mikilvægt er að 

nemendur öðlist tilfinningu fyrir réttri stafsetningu og eiga nemendur að fá þjálfun í 

stafsetningu, sem miðast við málþroska þeirra. Lestur bóka er einnig góður grunnur 

fyrir stafsetninganám.  

Þegar nemendur fara að vinna með frumsaminn texta þarf að hafa nokkur 

atriði í huga eins og efnistök, mál og stíl, skrift og frágang. Það er líka talað um að 

nemendur þjálfist í því að setja upp ritgerðir og frágangi á ritgerðum . Í þessari 

námskrá er talað um þrenns konar ritun, persónuleg ritun, staðreyndaritun og 

skáldskaparitun, en með þessum ólíku ritháttum öðlast nemendur hæfni til að semja 

texta sem er ætlað ólíkum hópi lesenda. Nemendur verða að læra að fara rétt með 

heimildir, túlka þær og koma skýrri hugsun á gott mál.   

Áherslan á ritun í upphafi skólagöngu til 2. bekkjar er sú að nemendur séu 

hvattir til að semja texta, en þar er bæði verið að tala um endursagnir og eða frásagnir 

sem nemendur hafa búið til. Nemendur á þessum aldri eiga að skrifa út frá þeirra 

reynsluheimi og tilfinningalífi. Nemendur eiga að semja ljóð og sögur sem þeir fara 

með fyrir bekkinn. Það kemur fram að það sé mikilvægt að nemendur venjist á góðan 

og snyrtilegan frágang. 61 

Í  3-6. bekk er talað um að markviss ritþjálfun sé nauðsynleg svo hægt sé að 

treysta tjáningu nemenda í rituðu máli, að beina eigi ritun inn á ólíkar brautir og 

jafnframt að þroska margbreytilega málnotkun. 

Eins og áður hefur komið fram á að  leggja ríka áherslu á persónulega ritun 

nemenda, auk þess sem skáldskaparitunin eigi líka að fá að  blómstra. Einnig skulu 

nemendur þjálfast í notkun staðreyndaritunar þar sem nemendur læra að fara rétt með 

heimildir. Það er nauðsynlegt að örva nemendur til að skrifa bréf, halda dagbækur, að 

nemendur fái tækifæri á að skrifa endursagnir og úrdrætti þar sem reynir á athygli 

þeirra og úrvinnsluhæfni. Það er mikilvægt að nemendur fái að lýsa kunnuglegu efni 

og áþreifanlegum hlutum.62 

Í aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 er íslenskunámi hjá yngsta stigi skipt í nokkra 

þætti; lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði. 

Þessir þættir eiga að styðja hvern annan, tengjast og skarast og fléttast þannig saman í 

eina heild. Kennd eru hugtakakerfi, bókmenntafræði og málfræði og notuð í tengslum 

                                                
61 Aðalnámskrá grunnskóla 1989:65-66 
62 Aðalnámskrá grunnskóla 1976:65-66 
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við umfjöllun um talað mál og ritað, til stuðnings og skilningsauka. Lögð er áhersla á 

að nemendur þjálfist í íslensku í öllum námsgreinum og geta herslurnar geta verið 

mismunandi eftir námsgreinum en sérstaklega á að leggja áherslu á þjálfun í töluðu 

máli, lestri og lesskilningi og ritun, þ.m.t. réttritun. Íslenskukennsla á að vera 

heildstæð þar sem lögð er áhersla á innbyrðis tengsl þátta og viðfangsefna, innbyrðis 

jafnvægi þeirra og eðlilega stígandi í náminu.63 

Í námskránni er talað um að stöðugt aukist kröfur samfélagsins um að geta 

skrifað margvíslega texta og tjáð sig skriflega, bæði í námi, starfi, félagslífi og 

einkalífi og að þeir sem hafa gott vald á rituðu máli af ýmsu tagi hafi góð tök á að 

miðla fræðslu- og menningarefni til annarra og njóti þess sem vel er gert á sviði ritaðs 

máls. 

Nauðsynlegt er að nemendur þjálfist í að gera skipulega grein fyrir kunnáttu 

sinni og skoðunum í rituðu máli í flestum námsgreinum á öllum skólastigum. Það er 

hægt að þjálfa með fjölbreyttum ritunarverkefnum.  Með þjálfun í ólíkum þáttum 

ritaðs máls næst betra vald á málinu. Leggja á mikla áherslu á að nemendur nái tökum 

á að setja eigið efni skýrt og skipulega fram með ýmsum hætti fyrir ólíka hópa 

lesenda, bæði handskrifað, á tölvutæku formi og á vefsíðum.  

Aðalnámskráin leggur áherslu á að sinna þurfi ritun á öllum skólastigum. Þar 

er talað um að greina megi þjálfun í ritun í tvo meginþætti, annars vegar tæknileg 

atriði sem varða frágang, stafsetningu og uppsetningu og hins vegar efnisleg atriði 

sem tengjast framsetningu, málsniði, skipulagi og efnistökum. Mikil áhersla er lögð á 

að þjálfa nemendur í alls kyns ritun s.s ljóð,sögur,ritgerðir og tengja þau líka öðrum 

námsgreinum,ekki bara málfræði og að áherslur mismunandi námsgreina sé 

mismunandi eftir aldri og þroska nemenda.64   

Í námskránni frá 1999 eru sett lokamarkmið í ritun í íslenskukennslu á öllum 

stigum grunnskólans. Á yngsta stigi eiga nemendur að vera færir um að skrifa 

margvíslegan texta og geta endursagt það sem þau lásu á formlegan og óformlegan 

hátt. Þau eiga að vera óhrædd við að láta frá sér ritað mál, geta gengið rétt og vel frá 

textum hvað varðar stafsetningu, frágang og uppsetningu og geta nýtt til þess 

viðeigandi hjálpargögn. Nemendur eiga að  kynnast helstu hugtökum sem varða ritað 

mál,geri sér grein fyrir ólíkum kröfum til ritaðs máls eftir eðli þess og aðstæðum og 

fyrir því sem vel er gert á sviði ritunar. Einnig að geta gengið frá eigin 

                                                
63 Aðalnámskrá grunnskóla 1999:6 
64 Aðalnámskrá grunnskóla,íslenska 1999:8 
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ritunarverkefnum á tölvutæku formi, þ.m.t. á vefsíðum og tekið virkan þátt í 

tölvusamskiptum, geti nýtt sér tölvu- og upplýsingatækni við sköpun, framsetningu og 

miðlun og til samskipta.65 Einnig eru sett áfangamarkmið í íslensku við lok 4. bekkjar 

þar sem megináherslan er á grunnþjálfun í lestri og ritun.  

Á fyrsta námsári eru undirstöðuatriði lesturs kennd og við lok áfangans er 

ætlast til þess að nemendur hafi náð tökum á undirstöðuatriðum lestrar og geti nýtt sér 

lesturinn á fjölbreyttan hátt. Bókmenntir, upplestur, hlustun og áhorf og leikræn 

tjáning tengjast þarna inn í. Ritunarnámið felst að mestu leyti í því að draga til stafs, 

þekkja skriftaráttina og þjálfa fínhreyfingar. Nemendur eiga að vera hvattir til að 

semja sinn eigin texta, með aðstoð til að byrja með og er þá mikilvægt að textinn sé 

áhugaverður fyrir nemandann sjálfan, tengist honum og hans lífi og að verkefnin séu 

fjölbreytt.   Nemendur eiga að þjálfast í að skrifa þá skriftargerð sem þeim hefur verið 

kennd á réttan hátt. 

Í ritun á nemandi við lok 4.námsárs að geta  skrifað einfalda texta af ólíkum 

gerðum, s.s  skrifað sögur, ljóð, lýsingar á atburðum og vinnuferli í verkefnum. Hann 

á að geta notfært sér einföld hugtök sem notuð eru í umræðu um stafsetningu og 

ritmál og tjáð hugmyndir sínar og skoðanir af öryggi í rituðu máli. Einnig að hafa 

fengið tækifæri til tölvusamskipta og notað hana sem verkfæri í ritun. Að geta sett 

fram ritaðan texta á skipulegan og læsilegan hátt þ.e að hafa tileinkað sér læsilega 

rithönd og vandaðan frágang. Að vera byrjaður að skipta texta í efnisgreinar og hafa 

lagt sig fram um að stafsetja rétt66. 

Að lokum eru sett þrepamarkmið í ritun fyrir hvern bekk. Markmiðin eru á 

heildina litið svipuð á milli námsára en við bætast fleiri markmið og auknar kröfur 

sem hæfa aldri og þroska nemenda á hverju námsári.  

Í þrepamarkmiðum fyrir 1.bekk er lögð áhersla á að nemendur þekki skriftaráttina, 

þjálfist í fínhreyfingum og að draga til stafs. Nemendur eiga að fá tækifæri að skrifa 

við sitt hæfi, semja texta við eigin myndir, semja ljóð og sögur, þjálfast í að lýsa 

hlutum eða athöfnum eða atburðum úr eigin lífi.67 Þrepamarkmiðin fyrir 2.bekk eru 

nánast alveg eins og í 1.bekk nema nú eiga nemendur einnig að geta skráð verkefni 

sem þeir hafa unnið úr öðrum greinum t.d úr náttúrufræði og samfélagsgreinum og fái 

                                                
65Aðalnámskrá grunnskóla.íslenska 1999:13-14  
66  Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:15 
67 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:17-18 
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fjölbreytt verkefni til að skrifa á þann hátt sem þeir eru færir um og geri sér grein fyrir 

mikilvægi þess að vanda sig i ritun.68  

Í þrepamarkmiðunum fyrir 3.bekk eru áfram sömu markmið og eiga nemendur 

að þjálfast í réttri stafsetningu, að semja sögur og ljóð sjálfir, sem er breyting frá 1.og 

2.bekk þar sem þau fengu aðstoð. Einnig að skrifa einfalda texta eftir upplestri, nota 

einfaldar stafsetningarreglur og leggi sig fram við að skrifa vel og vanda allan frágang 

og auka skriftarhraða sinn. Í 4.bekk eiga nemendur, auk sömu markmiða og áður að 

hafa náð góðum skriftarhraða, gera sér grein fyrir hugtökum eins og upphaf, miðja og 

endir í frásögnum. Þjálfast í að gera útdrætti, skrá munnlegar eða skriflegar frásagnir 

og læra að greina aðalatriði í texta. Þau eiga að fá þjálfun í að skrifa einfaldan texta 

eftir upplestri og í að nota orðabækur og önnur hjálpargögn við ritun.  Nemendur eiga 

að kynnast ritvinnslu sem hjálpartæki, átti sig á stafrófinu á lyklaborði og kynnist 

tölvusamskiptum.69 

 

 

5.Viðtöl 

Til töluðum við fjóra grunnskólakennara sem hafa kennt allt frá árinu 1978 og voru 

þeir mjög jákvæðir að tala við okkur um reynslu sína af ritunarkennslu í gegnum árin. 

Þetta eru kennarar sem kenna bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á landi og hafa þær 

allar kennt á yngsta stigi.  

Kennari 1 útskrifaðist árið 1978. Eftir að hún útskrifaðist fór hún að kenna, og 

var hún umsjónarkennari yfir 3. bekk. Þegar hún var spurð um kennslu í ritun sagðist 

hún hafa farið eftir því sem stóð um ritun í aðalnámskrá, ástæðan var sú að hún var 

strax sett í umsjón og var ekki með neinn sem sagði henni til. Í dag segist hún hafa 

aðalnámskrána sem ákveðinn ramma, en hún fari eftir skólanámskránni, og með 

aukinni reynslu viti hún hvað virkar og hvað ekki. Henni finnst ekki mjög mikil 

breyting hafa orðið á aðalnámskránni síðan hún byrjaði að kenna, það séu svipaðar 

áherslur, en núna finnst henni kennarar leggja miklu meira upp úr frjálsri ritun 

nemenda, auk þess sem hópavinna sé miklu meiri. Í “gamla daga” var nemendum sett 

fyrir verkefni og þau unnu þau heima og svo fór kennarinn yfir. Núna segir hún að 

nemendur riti meira í skólanum og nemendur lesi verkefni sín fyrir bekkjarfélagana.  

                                                
68 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999:18-20 
69 Aðalnámskrá grunnskóla, íslenska 1999: 21-23 



27 

Henni finnist ritunarkennslan mest hafa breyst á miðstigi, en það sé vegna 

tilkomu tölvunnar. Það gefi möguleika á betri ritunarverkefnum þar sem auðvelt er að 

leiðrétta, það séu til forrit sem gott sé að nota í ritun t.d. leiðréttingaforrit.  

Að hennar mati þyrfti að taka ritunar- og skriftarþátt í kennslu til gagngerðrar 

endurskoðunar og vinna námsefni með þróun í huga, þannig að hver bekkur hafi 

ákveðin markmið og leiðir, sem sé svo hægt að byggja ofan á í næsta bekk.  

Kennari 2 útskrifaðist árið 1984. Hún tók strax við umsjónarkennslu  í 4. bekk þegar 

hún útskrifaðist. Hún segir að í skólanum sem hún kenndi í hafi verið farið stíft eftir 

aðalnámskrá. Núna segist hún styðjast við skólanámskrá og reynslu sína í kennslu. 

 Henni finnst litlar áherslubreytingar hafi orðið í aðalnámskránni milli ára, en 

með tilkomu skólanámskrár hafi skólarnir sjálfir markað sér ákveðna stefnu í kennslu 

og kennsluháttum. Þegar hún kenndi ritun fyrst lét hún nemendur sína búa til sínar 

eigin sögubækur, þar sem þau myndskreyttu sögurnar og heftuðu blöðin saman í 

sögubók, oft var þetta lesið upp fyrir bekkinn eða hengt upp á vegg. Hún talar um að 

nemendur sínir hafi búið til bekkjarsögubók þar sem allir áttu eina sögu í bókinni. 

Hún sagðist bæði hafa verið með frjálsa ritun og svo ritun eftir fyrirmælum.  

Hún talar um að kennslan sé mjög svipuð núna og hún var áður, en meira sé um 

hópavinnu og tölvur, eins segist hún nota myndablöð sem nemendur klippa út, líma 

svo á blað og búa til texta við myndirnar. Hún segir að mesta breytingin sé kannski 

ferilritun og að námsmatið sé að breytast, það sé meira um símat sem sé mjög góð 

þróun að hennar mati.  

Að hennar mati ætti ritunarkennsla að vera þverfagleg. Hún ætti bæði að vera 

frjáls frásögn og bundin eftir fyrirmælum t.d. segja frá einhverju sérstöku. Þá er 

heimildarnotkun og ritun út frá því nauðsynleg, þá er verið að meina á mið og 

unglingastigi. 

Kennari 3 útskrifaðist árið 1987 og er umsjónarkennari í 2. bekk. Í 

ritunarkennslu sinni leggur hún áherslu á frjálsa ritun, að henni sé ekki mikið stýrt og 

að nemendur skrifi út frá eigin reynslu. Nemendur vinna einir og í hópavinnu. Hún 

reynir að hafa ritun í öllum námsgreinum. Ritunarverkefnin eru margskonar s.s 

myndasögur, brandarar, sögugerð og ljóð. Hún kynnir fyrir þeim uppbyggingu 

ritgerða eða frásagna og leiðréttir stafsetningu hjá þeim nemendum sem eru langt 

komnir og vilja láta leiðrétta hjá sér. Hún fer aðeins í grunnatriði í stafsetningu t.d 

reglur um stóran staf í upphafi setninga og punkt í enda setninga.  Misjafnt er hversu 

vel nemendur standa sig i ritun og stafsetningu, sum eru góð strax frá byrjun eins og 
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gengur. Hún reynir að hafa fjölbreytt ritunarverkefni t.d að nemendur skrifi upphaf að 

sögu og hún gerir endann eða öfugt og líka verkefni þar sem hver nemandi gerir 1-2 

setningar og úr verður saga sem allur bekkurinn býr til. 

Hún segir að aðalmarkmiðum Aðalnámskrár sé fylgt við gerð skólanámskrár 

og henni fylgt í kennslu eins og kostur er þó auðvitað komi alltaf einhverjar 

undantekningar. Hún telur að breytingar á markmiðum Aðalnámskrár séu ekki miklar 

á milli ára, markmiðin séu svipuð en útfærslan og kennslan hafi frekar breyst með 

fleiri hugmyndum og er samvinna kennara nú meiri en þegar hún byrjaði að kenna. 

Ein mesta breyting sem hún hefur orðið vör við í ritunarkennslu er tilkoma 

tölvunnar. Nemendur eru mjög áhugasamir um að vinna alls kyns verkefni með aðstoð 

tölvunnar.   

Hún telur að meiri áhersla sé nú á ritun nemenda en áður og er áhersla á að þau 

skrifi út frá eigin brjósti og fái fjölbreytt og skemmtileg verkefni sem hæfa hverjum 

og einum nemanda. 

Kennari 4  útskrifaðist 1977 og hefur kennst með hléum síðan þá. Hún kennir 

nú 2.bekk. Hún hefur orðið vör við breytingar í ritunarkennslu í sínu starfi í gegnum 

árin.  Hún segir að ritun sé hvorki of mikil né næg í kennslu í dag.  Nemendum finnist 

flestum skemmtilegt að skrifa, þó það liggi auðvitað misvel fyrir þeim. Áður fyrr var 

meiri áhersla á stafsetningu og ritun á fyrirframákveðnu efni en nú er. Áður en skólinn 

varð einsetinn byrjaði ritunarkennslan seinna, og má skýra það með því að þá var 

skóladagurinn styttri og því minni tími til kennslu.   

Í kennslunni hefur hún fylgt Aðalnámskrá í grunninn og er bekkjanámskráin 

byggð á henni. Hún segir að gott sé að fylgja henni, þó svo að mæta eigi kröfum hvers 

og eins einstaklings eins og hægt er.  Það sem henni finnst líka hafa breyst í gegnum 

tíðina er að nú vinna kennarar mun meira saman en áður og fá þ.a.l fleiri hugmyndir 

af spennandi verkefnum til að vinna með.  Hún notar alls kyns kveikjur að verkefnum 

fyrir nemendur sína t.d myndir, dagblöð, málshætti og lætur nemendur sína segja frá 

eigin reynslu í ritun sinni. 

Henni finnst hafa orðið töluverðar breytingar í ritunarkennslu síðastliðin ár þá 

sérstaklega með tilkomu tölvunnar, sem nemendur hlýða, eins og hún orðaði það og 

eins með svonefndri ferilritun sem hún kynntist fyrir nokkrum árum og er hrifin af.  

Eins kynntist hún sóknarskrift nú í vetur í gegnum kennaranema sem voru hjá henni 

og finnst henni það alveg bráðsnjöll kennsluaðferð sem virtist eiga vel við nemendur 

hennar. 
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Kennararnir sem við töluðum við hafa alltaf farið eftir markmiðum 

aðalsnámskrár í ritunarkennslu sinni.  Þær eiga það allar sameiginlegt að hafa ekki 

orðið varar við miklar breytingar á áherslum í aðalnámskrám í gegnum árin. Þær vilja 

meina að kennarar hafi í grunninn alltaf farið eftir aðalnámskrá og í seinni tíð notað 

skólanámskrá, sem er unnin upp úr aðalsnámskrá sem viðmið í kennslunni. Þetta 

kemur í raun heim og saman við það sem við höfum lesið okkur til um í 

aðalnámskrám og það sem skólarannsóknardeild gaf út. 
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5. Lokaorð 
 
Eftir þessa rannsóknarvinnu er í raun ekki mikið sem kom okkur á óvart. Hugleiðingar 

okkar reyndust á rökum reistar. Í hnotskurn hafa samkvæmt opinberum plöggum ekki 

verið miklar áherslubreytingar í ritunarkennslu í gegnum árin en því mun meiri í 

sjálfri kennslunni með tilkomu nýrra kennsluaðferða og kennsluhátta. Nú er meira 

unnið í hópavinnu en áður var gert og  unnið á fjölbreyttari hátt með textann. 

 Nemendum er hjálpað meira meðan á ritunarvinnunni stendur og 

ritunarverkefnin ná yfir lengri tíma t.d eins og í þemavinnu.  Þar ber hæðst ferilritun 

sem hefur verið að ryðja sér til rúms síðustu ár. 

Við skoðuðum námskrár frá árinu 1960-1999 og sáum á heildina litið að ekki 

hafa verið í grunninn miklar markmiðabreytingar á milli námskráa öll þessi ár en 

frekar að meiru væri bætt við, en samt sem áður er svipaður tímafjöldi áætlaður á viku 

til ritunarkennslu.  Í öllum námskránum var það sammerkt að meiri kröfur eru gerðar 

til nemenda eftir því sem þau eldast og í samræmi við þroska og getu hvers og eins. 

 Alls staðar er talað um mikilvægi persónulegrar ritunar, að nemendur fái að 

skrifa út frá eigin reynslu og þekkingu, noti umhverfið og kom það heim og saman við 

þær upplýsingar sem við fengum þegar við ræddum við kennarana. Þeir nota mikið 

persónulega ritun og samtvinna hana við aðrar námsgreinar og leggja áherslu á að 

ritun eigi að nota í öllum námsgreinum grunnskólans.   

Mikil áhersla er í öllum námskránum á góða íslenskukennslu strax frá byrjun 

skólagöngu og einnig á mikilvægi lestrarnáms vegna þess að  lesturinn sé grunnur alls 

annars náms og því sé mikilvægt að nemendur fái strax áhuga á íslensku máli. 

Allar greinar íslenskukennslunnar tvinnast óhjákvæmilega saman og þá 

sérstaklega stafsetning og ritun. 

Þó svo að markmið ritunarkennslu hafi kannski ekki breyst mikið þá hefur 

úrval kennsluefnis stóraukist, meiri fjölbreytni og auðveldara fyrir kennara að ná sér í 

kennsluefni t.d af netinu og má þar nefna skolavefur.is og nams.is. 

Námskráin frá árinu 1999 er sú ýtarlegasta sem við tókum fyrir, þar er fyrst 

talað um áfangamarkmið, þrepamarkmið og svo lokamarkmið. En við veltum því fyrir 

okkur af hvort það sé með tilkomu samræmdu prófanna í 4. og 7. bekk.  

Eins og fram kemur í viðtölum okkar við kennaranna er byrjað strax að þjálfa 

nemendur í ritun þegar þau byrja í skóla, þó svo þau séu ekki búin að læra alla stafina, 

og fá þá jafnvel hjálp frá foreldrum.  
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Þegar við hugsum til baka munum við ekki eftir því að hafa fengið beina 

ritunarkennslu og ekki heldur að við höfum verið látin gera sögur eða skrifa eitthvað 

út frá eigin brjósti. Ritunin var meira í formi stafsetningaræfinga og að skrifa upp eftir 

upplestri. Þegar við skrifuðum ritgerð var það eftir fyrirframákveðnu efni, sem var 

jafnvell skrifað heima sem við skiluðum svo til kennara, fengum leiðrétt til baka og 

verkefninu svo stungið ofan í tösku og ekki var hugsað um það meir. Það var ekkert 

unnið meira með textann né mikill lærdómur dregin af verkefninu. 

Með tilkomu tölvutækni í kennslu þá eiga nemendur auðveldara með að vinna 

ritunarverkefni, þau fá fjölbreyttari verkefni og vekur tölvan áhuga nemenda og eru 

þeir fúsari að vinna alls kyns ritunarverkefni þar sem auðvelt að laga og betrumbæta 

með hjálp tækninnar.  

Eins og áður hefur komið fram eru markmið ritunarkennslu mjög svipuð í 

þeim náskrám sem við tókum fyrir. Nú eru, sem betur fer, kennarar orðnir opnir fyrir 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og kennsluháttum, auk þess sem framboð námsefnis er 

orðið mun meira heldur en þekktist áður fyrr. Nemendur taka meira þátt í náminu, 

verkefnin er fjölbreytt og nemendur vinna mikið saman. Enginn ætti að efast um 

mikilvægi góðrar ritunarkennslu í grunnskóla og er mikilvægt að gera kennsluna 

áhugaverða fyrir nemendur og eiga nemendur að fá að tjá sig skriflega eins mikið og 

mögulegt er. Góð byrjun er grunnur að góðu framhaldi. 
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