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Formáli 

Haustið 1996 hóf ég störf sem grunnskólakennari og strax tók ég ástfóstri 

við íslenskukennsluna og lagði mikið á mig til að ná tökum á kennslu allra 

þátta íslenskunnar samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, það er lestri, 

framsögn, ritun, bókmenntum og ljóðum, stafsetningu og málfræði. Ég 

varði miklum tíma í að undirbúa mig og finna námsefni sem mér þótti henta 

og sótti námskeið. Ég hvatti nemendur til að lesa mikið heima og vera 

óhrædda við að lesa upphátt í skóla. Mér fannst íslenskukennslan 

skemmtileg og ég kepptist við að gera hana áhugaverða og fjölbreytilega.  

Árið 2006 voru grunnskólarnir tveir í mínu bæjarfélagi sameinaðir og 

eftir að hafa kennt á unglingastigi einn vetur hóf ég nám í M.Ed. með 

íslensku- og íslenskukennslu sem val. Ástæðan fyrir þessari ákvörðun minni 

var sú að ég vildi efla, tryggja og bæta starf mitt með von um að nemendur 

mínir nytu góðs af. Í kennslunni hef ég lagt mikið upp úr lestri, hlustun, ritun 

og framsögn og stuðst við Aðalnámskrá grunnskóla til að ná fram þeim 

hæfniviðmiðum sem til er ætlast. Kennsla mín hefur mikið breyst, ég er 

alltaf að leita nýrra leiða til að gera hana árangursríkari, en ég tel að alltaf 

megi gera betur og ná meiri árangri með nemendum.  

Leiðbeinandi í ritgerðinni er Þórunn Blöndal og vil ég þakka henni fyrir 

góð ráð og skemmtilegar samræður og hvatningu þegar á móti blés. Einnig 

vil ég þakka sérfræðingi ritgerðarinnar, Guðmundi B. Kristmundssyni, fyrir 

yfirlestur og gagnlegar ábendingar. Síðast en ekki síst vil ég þakka þeim 

íslenskukennurum sem gáfu sér tíma til að svara rannsóknarspurningunum, 

en án þeirra svara hefði ritgerðin ekki orðið að veruleika. Að lokum þakka 

ég eiginmanni mínum, Agli Guðna Guðnasyni, fyrir að hafa sýnt mér 

þolinmæði og hvatt mig til dáða. 

 

 

Vestmannaeyjum, september 2012  

Svanhvít Friðþjófsdóttir 
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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að komast að því hvað íslenskukennurum 

á unglingastigi finnst mikilvægast í kennslu sinni, hver markmið þeirra og 

áherslur eru og hvernig þeir vita að þeir hafi náð árangri. 

Rannsóknin var gerð á vorönn 2012 og voru spurningar sendar til 11 

íslenskukennara á unglingastigi en áður hafði skólastjóri viðkomandi skóla 

gefið samþykki fyrir því. Rannsóknarspurningarnar lutu meðal annars að 

kennsluháttum, áherslum og markmiðum í íslenskukennslu ásamt því að 

ýmsum bakgrunnsupplýsingum um kennarana var safnað. Einnig voru 

kennararnir spurðir um árangur í kennslu sinni. 

Helstu niðurstöður eru þær að kennarar styðjast meðal annars við 

markmið Aðalnámskrá grunnskóla sem og skólanámskrár þegar þeir 

skipuleggja kennslu sína. Þeim finnst erfitt að taka einn þátt út úr 

Aðalnámskrá grunnskóla sem mikilvægasta þáttinn en voru þó flestir 

sammála því að lestur, lesskilningur og talað mál væru mikilvægustu 

þættirnir í kennslunni og fannst of mikil áhersla lögð á málfræðiþáttinn í 

Aðalnámskrá grunnskóla. 

Markmið kennaranna með kennslunni voru að gera nemendur 

sjálfstæða og ábyrga fyrir námi sínu og efla sjálfsöryggi þeirra. Einnig fannst 

kennurunum mikilvægt að vekja áhuga nemenda á móðurmálinu, gera þá 

að betri málnotendum og að nemendur kynnu að meta íslenskan 

menningararf. 

Nemendum finnst málfræðin erfiðasti og leiðinlegasti námsþátturinn að 

mati kennaranna sem tóku þátt en framsögn og bókmenntir skemmtilegasti 

námsþátturinn. Kennurunum finnst erfitt að meta það hvenær þeir hafa 

náð árangri með nemendum sínum en einn kennarinn orðaði það svo að 

honum fyndist hann hafa náð árangri þegar nemendur hans væru ánægðir, 

forvitnir og fróðleiksfúsir og þegar hann vissi að nemendur hans hefðu gert 

sitt besta í verkefnum og á prófum.  
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Abstract 

Teaching Icelandic at Upper Primary school level. 

Importance, goals, emhasis and success. 

 

The aim of this research is to get an insight into what teachers of Icelandic 

at upper primary school level consider most important in their teaching, 

what their educational aims and emphasis are, and how they know their 

goals have been reached.  

The research was done in the spring term 2012. Questions were sent to 

11 teachers of Icelandic at upper primary school level. A consent had 

previously been obtained from the schoolmaster at each school in 

question. The research questions dealt, among other things, with teaching 

methods, emphasis and objective in teaching Icelandic, as well as success in 

teaching. Furthermore, various background information about the teachers 

was obtained.  

Main findings are that the teachers base their teaching plans on, among 

other things, the leading curriculum for primary schools and also their own 

schools´ curriculum. They find it difficult to isolate one aspect in the 

curriculum as the most important one, but most of them consider reading, 

reading comprehension and speaking as the most important aspects in 

their teaching. Furthermore, they consider too much emphasis is put on 

grammar in the main curriculum.  

Teachers´aims were, among others, to make students independent and 

responsible in their learning and to increase their self esteem. They found it 

also important to inspire pupils´ interest in their mother tongue, make 

them better language users and to appreciate the Icelandic cultural 

heritage. 

According to the teachers, pupils find grammar the most difficult and 

boring part of learning, but diction and literature the most entertaining 

one. The teachers find it difficult to measure their success, but one of them 

said that a clear sign were happy and curious students who are ready to 

obtain knowledge and do their best in their studies and exams. 
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1 Inngangur 

Markmið mitt með þessari ritgerð er að skoða íslenskukennslu á 

unglingastigi. Rannsóknarspuningarnar eru: Hvað finnst íslenskukennurum 

á unglingastigi mikilvægast í kennslu sinni, hver eru markmið þeirra og 

áherslur og hvernig vita íslenskukennarar að þeir hafi náð árangri? Ástæðan 

fyrir vali á rannsóknarspurningum er einlægur áhugi höfundar á að skoða 

kennslu íslenskukennara á unglingastigi með það sjónarmið í huga að geta 

lært af henni og fengið hugmyndir. Einnig vonast höfundur til að ritgerðin 

geti nýst öðrum kennurum í starfi. Til þess að leita svara við þessu lagði ég 

spurningalista fyrir 11 íslenskukennara á unglingastigi er lúta meðal annars 

að þessu.  

Uppbygging ritgerðarinnar er á þá leið að í fræðilega kaflanum fjalla ég 

um árangur og gæði í skólastarfi almennt, hvernig hægt er að virkja óvirka 

nemendur og koma til móts við bráðger börn. Í framhaldi af því fjalla ég um 

markmið með íslenskukennslu og áhersluþætti samkvæmt Aðalnámskrá 

grunnskóla og ritinu Íslenska til alls. Ég skoða þann hluta rannsóknar Rúnars 

Sigþórssonar sem lýtur að íslenskukennslu á unglingastigi. Þá fjalla ég 

stuttlega um hugmyndafræðina heildstæð móðurmálskennsla en þessi 

fræði eru aðalfræðin sem kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni minni 

styðjast við í sinni kennslu.  

Í rannsóknarkaflanum er undirbúningur rannsóknar rakinn sem og 

markmið og aðferð og í niðurstöðukaflanum geri ég grein fyrir úrvinnslu 

rannsóknar og skoða niðurstöður í ljósi fræða um íslensku, íslenskukennslu 

og árangur í skólastarfi. Í lokin fjalla ég um hvað hægt er að álykta eða læra 

af niðurstöðum. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Þar sem árangur í skólastarfi almennt er höfundi hugleikið verður í þessum 

kafla gerð ítarleg grein fyrir hugtökunum árangur og gæði í skólastarfi, 

óvirkir nemendur, bráðger börn og fjallað um það hvernig virkja megi óvirka 

nemendur og koma til móts við bráðgera nemendur. En kennararnir í 

rannsókninni voru meðal annars spurðir að því hvort þeir kenni 

getublönduðum hópum, hvort um sé að ræða ferða-eða röðunarkerfi, í 

þeirra skóla, hvaða hópum þeim finnst léttast eða erfiðast að kenna og 

hvaða skilning þeir leggja í hugtakið árangur og hvernig þeir vita að þeir hafi 

náð árangri með nemendum sínum. 

Einnig verður fjallað um það hvað það merkir að vera 

íslenskukennari, gerð grein fyrir grunnþáttum íslenskunnar og markmiðum 

samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og stefnum út frá tillögum Íslenskrar 

málnefndar að íslenskri málstefnu í ritinu Íslenska til alls, sem samþykktar 

voru á Alþingi 12. mars 2009. Að lokum er fjallað um rannsókn sem Rúnar 

Sigþórsson (2008) gerði og ber heitið, Mat í þágu náms eða nám í þágu 

mats, en þar fjallar hann meðal annars um íslenskukennslu á unglingastigi.  

2.1 Árangur og gæði í skólastarfi  

Umræða um skólastarf beinist í vaxandi mæli að árangri eða afrakstri náms 

og samanburði milli hópa. Minna hefur farið fyrir umræðu um námið sjálft, 

það er hvernig nám á sér stað, hvernig skólastarf hefur áhrif á nám og hvers 

vegna nemendur læra á mismunandi hraða og með mismunandi aðferðum. 

Almennum grunnskólum er gert skylt með stefnunni, Skóli án aðgreiningar, 

að mennta alla nemendur sína á árangursríkan máta án tillits til getu. Þetta 

þýðir það að skólarnir verða að mæta fjölbreyttum námsþörfum á 

forsendum nemenda (Grétar L. Marinósson, 2005:129). 

Árangur skólastarfs samanstendur af mörgum þáttum. Það sem vegur þó 

þyngst er fagleg hæfni kennara og skólastjórnenda. Hraði samfélagsins og 

stöðug þróun þess krefst sífelldrar aðlögunar af hálfu kennara og skóla. 

Rannsóknir sýna að góður árangur felst fyrst og fremst í góðri forystu og 

stjórnun og þeir skólar sem ná hvað bestum árangri leggja mikla áherslu á 

gott samstarf og samábyrgð á milli foreldra, kennara og nemenda og 

reyndar samfélagsins í heild (Rúnar Sigþórsson, Börkur Hansen, Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Mel West, 1999). Það sem fer fram í 

kennslustofunni skiptir að sjálfsögðu gríðarlega miklu máli. Sérfræðiþekking 

kennarans, góð samskipti við alla aðila, bekkjarstjórnun og fjölbreyttir 
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kennsluhættir skipta líka miklu máli. Námsaðlögun skiptir máli sem og 

sjálfsmat og undirbúningur kennarans (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). 

Eins og sjá má af þessu er skólastarf margþætt og starf kennara víðtækt. 

Kennara ber að líta á sem fagmenn og kennslufræðileg nálgun er þá 

kjarninn í fagmennsku þeirra. Samskipti eru mikilvægasti hlutinn í 

gæðakennslu en rannsóknir sýna að kennarar sem eiga í góðum 

samskiptum við nemendur sína ná betri árangri en þeir sem leggja minna 

upp úr góðum samskiptum. Hegðun barna og ástundun batnar í samræmi 

við það hve sanngjarn kennari er í garð nemenda sinna og við þá virðingu 

sem kennari sýnir nemendum sínum. Samstarf og samskipti kennara og 

nemenda, þar sem báðir aðilar hafa réttindi og skyldur er heillavænlegur 

þáttur í því að ná betri árangri. Gagnkvæm umhyggja og samvinna skilar því 

bestum árangri fyrir báða aðila (Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Einnig hafa 

rannsóknir sýnt að gæði samskipta kennara við nemendur haldast í hendur 

við námsárangur nemenda og félagsþroska og að sama gildi um kennarann, 

það er að góð samskipti við nemendur séu mikilvægur hvati kennarans í 

starfi. Hlýja og eldmóður kennara eru þættir sem hafa góð áhrif á 

námsárangur nemenda. Þessir eiginleikar kennarans stuðla jafnframt að 

betri og virkari svörun frá nemendum og jákvæðara andrúmslofti í 

skólastofunni. Þá gefa rannsóknir einnig til kynna að traust og umhyggja í 

samskiptum kennara og nemenda stuðli bæði að aukinni getu nemenda í 

námi og hæfni til að sýna öðrum umhyggju (Jóna Guðbjörg Torfadóttir og 

Hafdís Ingvarsdóttir, 2008). 

Bekkjarstjórnun er stór þáttur í vinnu kennara. Reynslan hefur sýnt að 

best sé að ná góðri bekkjarstjórnun með virkri þátttöku nemenda. 

Fjölbreyttir kennsluhættir eru forsenda þess að hægt sé að ná til allra innan 

nemendahópsins og fjölbreyttar kennsluaðferðir leiða til aukinnar virkni og 

námsáhuga nemenda. Áhugi kennara fyrir námi nemenda sinna, skilningur 

og umhyggja eru nauðsyn þess að góður námsárangur náist (Rúnar 

Sigþórsson o.fl., 1999). Sterk tengsl eru á milli faglegs sjálfstrausts kennara 

og árangurs og áhuga nemenda. Gott faglegt sjálfstraust kennara eykur 

árangur og áhuga nemenda en einnig eru áhrifin á hinn veginn (Valgerður 

Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). 

Verkefnið PEEL (e. Project for Enhancing Effective Learning) hófst árið 

1985 þegar hópur kennara í framhaldsskóla og fræðimanna í háskóla í 

Ástralíu ákváð að vinna saman. Þeir höfðu áhyggjur af fjölda nemenda sem 

væru óvirkir, hugsunarlausir og ósjálfstæðir í námi jafnvel þó að kennslan 

væri augljóslega árangursrík. Þeir ákváðu því að rannsaka skólastofu með 

þetta í huga. Áströlsku PEEL – kennararnir telja 12 þætti vera 



 

13 

undirstöðuatriði árangursríkrar kennslu og hafa þeir það í huga þegar þeir 

undirbúa kennslu og meðan á henni stendur. Þessi atriði hafa gengið vel 

þegar byggja á upp góðan bekkjaranda og þegar auka á skilning nemenda á 

náminu. Þessi atriði eru meðal annars að deila hæfileikum með nemendum 

og byggja upp sameiginlegan skilning nemenda. Láta nemendur uppgötva 

sjálfa það sem þeir eru að læra um frekar en að lesa eða heyra um það. 

Nemendum er boðið upp á val þeir upplifa frelsi ef þeir hafa val um hvað 

þeir vinna og hvernig þeir vinna það. Kennarar bjóða upp á fjölbreyttar 

kennsluaðferðir sem auka sjálfstæði og sjálfsmynd. Þeir hvetja nemendur til 

að rannsaka, íhuga og spyrja spurninga um álitamál (Eygló R. Sigurðardóttir, 

2006). Nemendur eru hvattir til að læra af spurningum og umræðum 

annarra nemenda en þeir segja að þannig komist virkni og orðræða 

bekkjarins á hærra stig. Þeir leitast við að búa til bekkjaranda sem hvetur 

nemendur til að taka áhættu og koma með nýjar hugmyndir. Kennararnir 

bjóða upp á fjölbreytt vitsmunaleg og ögrandi verkefni og nota 

kennsluaðferðir sem eru sérstaklega gerðar til að efla árangursríkt nám 

nemenda. Vitund nemenda um það hvernig ný þekking tengist fyrri reynslu 

er þróuð og skilningur þeirra efldur á því hvernig þeir geta sett námið í 

samhengi. Reglulega eru hugmyndir um árangursríkt nám ræddar og lögð 

áhersla á að nemendur læri að læra. Síðast en ekki síst er stuðlað að því að 

námsmat verði hluti af náminu og að fjölbreytt námsmat sé afrakstur 

fjölbreyttara náms (Eygló R. Sigurðardóttir, 2006). Þátttakendum í 

rannsókninni fannst mikilvægt að hafa fjölbreytni í og kennsluaðferðum og 

buðu oft uppá val um það í hvaða röð verkefni væru unnin og hvernig þau 

væru unnin. 

2.2 Árangursríkt skólastarf 

Gestur Guðmundsson (2008) vitnar í rannsóknir Durkheim er fjalla um 

uppeldi til samheldni (e. education to solidarity) og má yfirfæra þær 

niðurstöður á það sem kalla má vísi að æskilegri skólamenningu og hvað 

skuli einkenna félagslega nálgun árangursríks skólastarfs.  

Fyrsti þáttur Durkheim tekur á því er kalla mætti verðleika hvers 

einstaklings (e. meritocracy). Þar er sérstaklega lögð áhersla á að hver 

einstaklingur fái og nái að stunda nám við sitt hæfi sem til framtíðar skapi 

honum möguleikann á því að stunda vinnu við sitt hæfi. Þetta sé skólanum 

einungis mögulegt ef hann afnemur alla þætti innan skólans sem tengja 

nemendur við efnahag þeirra, fjölskyldutengsl og aðra efnahagslega þætti. Í 

þessum þætti leggur Durkheim sérstaka áherslu á að úrvalsnemendum 
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standi til boða nýjar brautir í námi sínu sem taki mið af hæfileikum þeirra og 

eins og áður segir óháð stétt þeirra og stöðu (Gestur Guðmundsson, 2008). 

Annar þáttur Durkheim, samkvæmt Gesti Guðmundssyni (2008), tekur á 

þeim möguleika að skólinn skilgreini sig sem samfélag innan samfélags sem 

lýtur eigin lögum, býr yfir sanngjörnum leikreglum og gerir nemendum 

kleift að njóta sanngirni út frá hæfileikum þeirra. Þriðji þátturinn tekur 

sérstaklega á hugmyndum Durkheim um siðrænt uppeldi (e. moral 

education). Þeim hugmyndum er skipt niður í þrjá meginþætti eða hugtök 

sem eru; siðareglur, siðgæðisvitund einstaklinga og hópa og loks viðurlög. Í 

þessari umræðu virðist Durkheim gera kennarann sérstaklega ábyrgan fyrir 

innleiðingu, viðhaldi og þróun á þeim þáttum er snerta hið siðræna uppeldi 

nemandans. Nemandinn þarf að finna fyrir og upplifa það að siðareglur og 

almenn siðgæðisvitund séu honum nauðsynlegar, hann þarf að gera sér 

grein fyrir mikilvægi þeirra, bæði fyrir hann sem hluta af samfélagi og 

samfélagið í heild. Kennarinn verður í raun holdgervingur siðræns uppeldis 

nemenda sinna, með umræðu, rökræðu og skírskotun í ytra samfélag 

skólans sem siðferðissamfélags (Gestur Guðmundsson, 2008). Kennarar í 

rannsókn höfundar lögðu sig fram um að nemendur fengju að stunda nám 

við sitt hæfi þó ekki kæmi fram að úrvalsnemendum stæði til boða nýjar 

eða aðrar brautir í námi sínu sem tækju mið af hæfileikum þeirra.  

Af því sem á undan er ritað má sjá að til að skólastarf verði árangursríkt 

verða allir sem að starfinu koma að vera virkir og áhugasamir, ekki síst 

starfsfólks skólans og gegnir kennari þar mikilvægu hlutverki. 

2.3 Að virkja óvirka nemendur 

Í þessum kafla er fjallað um þá nemendur sem eiga erfitt uppdráttar í 

skólakerfinu og eru í mestri hættu á að hverfa frá námi sínu áður en því 

lýkur með eðlilegum hætti. Sumir hafa átt í basli með að aðlagast 

skólakerfinu frá upphafi en aðrir heltust úr lestinni einhvers staðar á leið 

sinni í gegnum það (Easton, 2008). 

Margir óvirkir nemendur reyna eins og þeir geta að týnast í 

skólastofunni. Þeir liggja fram á borðið og sofa jafnvel. Aðrir hanga á 

stólunum og láta líta út fyrir að þeir séu að fylgjast með. Allir þessir 

nemendur eiga það sameiginlegt að vilja einhverra hluta vegna falla inn í 

veggi skólastofunnar. Þó að þessi lýsing eigi ekki við alla þá nemendur sem 

eiga í vanda í skólakerfinu er hún áreiðanlega nærri lagi um marga. Enn 

aðrir reyna allt sem þeir geta til þess að breiða yfir það að þeir eigi í vanda. 

Þessir nemendur leggja mikið á sig til að halda í við skólafélaga sína með 
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mismunandi árangri. Að loknum skóla tala þeir um hann eins og þeir hafi 

lokið afplánun (Easton, 2008). 

Svo er það einn hópur sem komist hefur í gegnum skólakerfið án þess að 

þurfa að leggja sig neitt almennilega fram. Stór hluti þessara nemenda fann 

sig alveg í leikskólanum og gekk jafnvel þokkalega í 1., 2. og 3. bekk. Það er 

ekki fyrr en ofar dregur að þeir ákveða að öll þessi vinna sé einfaldlega ekki 

fyrirhafnarinnar virði. Sum þessara barna byrja á því að skrópa í nokkra tíma 

og átta sig á því að það gerist voða lítið þótt þau mæti ekki í alla tíma. Til að 

byrja með komast jafnvel þessir nemendur í gegnum skyndiprófin án þess 

að þurfa að leggja sig neitt fram. Þeim finnst enginn taka eftir því hvort þeir 

mæta eða ekki eins og öllum sé sama um nærveru þeirra. Foreldrar þeirra 

eru jafnvel ekki látnir vita af fjarveru. Þeim fer að finnast þeir vera mjög 

svalir og að skólinn sé óspennandi staður (Easton, 2008).  

Sumir nemendur í námsvanda hafa ekki fyrir því að reyna að standa sig í 

námi. Þeir ákveða að það sé best að ná tökum á hræðslunni við að 

mistakast með því að sleppa því bara alveg að reyna og að lokum er þeim 

orðið alveg sama um námið. Þeir hafa mikilvægari hnöppum að hneppa og 

framtíð þeirra innheldur ekki endilega hugmyndir um áframhaldandi nám. 

Oft hafa þessir nemendur á sér ákveðinn stimpil „brottfallsnemendur“ ef 

þeir á annað borð komast upp í framhaldsnám og er oftast talað um þessa 

nemendur í skólaumræðunni sem nemendur í áhættuhópi. Þetta eru 

nemendur sem oftast er hent út úr tíma hvort sem þeir eru inni í 

kennslustofunni eða ekki því þeir eru andlega fjarverandi. Þetta er 

andfélagslegur hópur sem málar sig út í horn, jafnvel þeir sjálfir tala um að 

þeir séu hundsaðir af skólakerfinu. Þetta eru krakkarnir sem sitja aftast og 

ögra kennara sínum í þeim tilgangi að afla sér eftirtektar meðal félaga sinna 

og hins kynsins (Easton, 2008). Samkvæmt kenningum Bernstein eiga allir 

þessir nemendur það sameiginlegt að umhverfislæsi (e. recognition rule) og 

athafnafærni (e. realization rule) þeirra er ábótavant. Þeir virðast ekki átta 

sig á því til hvers er ætlast af þeim í skólakerfinu og aðhafast og haga 

samskiptum sínum við kennara og aðra nemendur því ekki á þann hátt sem 

til er ætlast (Þuríður Jóhannsdóttir, 2007).  

Kennsla snýst að stórum hluta um virkjun, það að virkja nemendur í 

námi. Að ná fram innri löngun til að reyna að skilja hlutina og afla sér frekari 

þekkingar um þá. Talað er um ytri- og innri hvöt til náms. Þó að flestir viti að 

innri hvöt til náms sé líklegri til árangurs þá þarf sú ytri oft að vera með sem 

kveikja. Skólinn þarf að mæta nemendum sínum þar sem þeir eru staddir og 

virkja námshvöt þeirra. Ef væntingar til nemenda eru of miklar eða litlar er 

meiri hætta á að nemandinn missi áhugann á námi. Ef væntingar til 
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nemenda eru í samræmi við getu þeirra og bakgrunnsþekkingu eru meiri 

líkur á að vel takist til. Þær aðferðir sem virkað hafa best hingað til er að 

námið tengist því umhverfi og lífi sem nemendurnir búa við. Flestir 

nemendur sem hætt hafa í skóla viðurkenna að það hafi ekki einungis verið 

skólinn sem brást þeim, heldur hafi þeirra eigin viðhorf líka spilað stórt 

hlutverk. En það fríar skólakerfið ekki undan ábyrgð. Það gagnast skólanum 

ekki að segja: „Við kenndum það, þú nenntir ekki að læra það.“ Það er 

hlutverk skólans að leita allra leiða til að ná til þessara krakka (Easton, 

2008). En hvað veldur svo þessari uppgjöf og áhugaleysi? Það geta verið 

margvíslegar orsakir. Sum börn eiga við lestrarörðugleika að etja og þurfa 

því að hafa óvenju mikið fyrir námi sínu. Svo eru það nemendurnir á „gráu 

svæðunum“, nemendur sem eru ekki slakir námsmenn en heldur ekki góðir 

námsmenn. Þeir eiga ekki við neina alvarlega veikleika að etja en glíma 

samt við vandamál á nokkrum sviðum. Þessi vandamál hlaðast síðan hægt 

og rólega upp og eiga stóran þátt í að brjóta niður sjálfstraust þeirra. Enn 

aðrir nemendur glíma við athyglisbrest með eða án ofvirkni (ADHD/ADD) og 

ekki má gleyma þeim sem koma frá félagslega brotnum heimilum og fá því 

lítinn stuðning við nám sitt (Easton, 2008). 

2.4 Bráðger börn í grunnskóla 

Í skýrslunni Bráðger börn í grunnskóla (2004) sem unnin var fyrir 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur var starfshópnum fengið það hlutverk að móta 

tillögur til fræðsluráðs um hvernig verði komið til móts við þarfir bráðgerra 

barna innan grunnskólans. Í niðurstöðum þessa starfshóps segir að brýn 

þörf sé á að mæta þessum nemendahópi ekki síst vegna þess að árangur 

íslenskra barna í alþjóðlegum könnunum sýni fram á að breiddin í 

frammistöðu þeirra er minni en annars staðar. Það gefi vísbendingu um að 

meðal nemenda á Íslandi sé hópur sem ekki nær þeim hámarks árangri sem 

hann gæti náð með meiri örvun og hvatningu. Með öðrum orðum má segja 

að allt að 20% nemenda nýti ekki hæfileika sína til fulls þó að þessir 

hæfileikar liggi á ólíkum sviðum (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Í 

rannsókn höfundar benti ekkert til að komið væri sérstaklega til móts við 

þennan hóp og það sama gildir um rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) en 

í henni sögðu kennarar mikinn einstaklingsmun vera á námsþörfum 

nemenda og lítið svigrúm til að koma til móts við nemendur sem geta farið 

hraðar yfir. 

Þar sem erfitt er að skilgreina bráðger börn að mati starfshópsins taldi 

starfshópur skýrslunnar æskilegast að setja fram skilgreiningu með þeim 

hætti að talin eru upp einkenni þeirra barna sem teljast bráðger. 
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Birtingarmynd hæfileika bráðgerra barna er margvísleg en samkvæmt 

viðmiðunarlista starfshópsins eru slík börn líklegri en önnur börn til að gera 

eftirfarandi:  

 sýna óvenju snemma, miðað við aldur, mikla hæfileika á einu eða 

fleiri sviðum  

 hafa sterka innri áhugahvöt og námsárangur sem skýrist ekki síður 

af eigin náms- og rannsóknarhvöt en áhrifum umhverfisins  

 geta unnið úr framandi upplýsingum og geta yfirfært þekkingu, 

reynslu og innsæi á framandi aðstæður  

 hugsa óhlutbundið og eiga auðvelt með að leysa framandi og óvænt 

verkefni  

 fá hlutfallslega háar einkunnir í prófum og öðru námsmati  

 vera næm á aðstæður, sýna hluttekningu eða samhygð (e. 

empathy) og hafa áhuga á samfélagsmálum  

 vera gagnrýnin og koma auga á ósamræmi eða ósamkvæmni  

 vinna skipulega og kerfisbundið  

 heillast svo af ákveðnum sviðum náms eða námsgreinum að þau 

geti ekki stillt sig um að kafa dýpra eða æfa sig meira  

 vera rökföst og hafa áhuga á orsakasamhengi  

 vera óvenju skapandi og hugmyndarík  

 eiga auðvelt með að tjá hugsanir og hugmyndir  

 sýna leiðtogahæfileika og sætta deilur  

 sýna óvenjulega mikla hæfileika í listum, hönnun eða íþróttum 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Hópurinn álítur að það þurfi hugarfarsbreytingu til að skóli og kennarar 

komi á markvissari hátt til móts við þennan hóp barna. Þeirri hugmynd um 

skólastarf sem tekur mið af fjölbreytileika og einstaklingsmun þarf að halda 

markvisst á lofti bæði í skólanámskrám og einnig í almennri umræðu að 

mati hópsins svo að litið verði á bráðger börn sem eðlilegan samstarfshóp í 

skólastarfinu og stolt skólans og styrk út á við til dæmis í samskiptum við 

aðra skóla. Í skrifum hópsins um úrræði fyrir bráðger börn er einkum 

minnst á þrenns konar leiðir, það er skipulag skólastarfs sem tekur mið af 

einstaklingsmun, að flýta einstaka nemanda í námi og dýpkun viðfangsefna 

(Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). Þessar leiðir eru:  

a) Í skólastarfi sem tekur mið af einstaklingsmun (e. differentiated 

curriculum) er innbyggður sveigjanleiki í heildarskipulagi hvers skóla, svo 
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möguleiki sé á einstaklingsáætlunum sem taka tillit til getu og þarfa 

einstakra nemenda, ekki síst bráðgerra barna.  

b) Flýting (e. acceleration) getur verið með ýmsum útfærslum. Þó er 

algengasta úrræðið það að flýta barni um eitt ár í námi.  

c) Dýpkun (e. enrichment) felur það í sér að bráðger börn kafa mun dýpra í 

afmörkuð viðfangsefni en meginþorri nemenda gerir. Útfærslur geta verið 

með ýmsum hætti til dæmis með þemanámi eða verkefnavinnu. Einnig 

getur dýpkun verið liður í stöðvavinnu eða hringekju með því að útbúa 

verkefni sem höfða sérstaklega til þessa nemendahóps.  

Starfshópurinn telur brýnt að bregðast við þörfum þess nemendahóps 

sem hér er fjallað um með sérstakri áherslu á að auka frammistöðu 

nemenda í íslensku skólakerfi sem eigi að hafa það að markmiði að allir nái 

að nýta hæfileika sína til fulls (Fræðslumiðstöð Reykjavíkur, 2004). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta (2011:41) segir: „Bráðgerir 

nemendur og nemendur sem búa yfir sérhæfileikum á vissum sviðum eiga 

rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska 

sérhæfileika sína og nýta tímann til hins ýtrasta með því að glíma við fleiri 

og flóknari markmið og krefjandi nám á eigin forsendum sem er þeim 

merkingarbært.“ Kennarar þurfa að koma til móts við alla nemendur hvort 

sem þeir eiga við erfiðleika að stríða í námi eða eru bráðgerir til að 

nemendur nái að bæta persónulegan árangur sinn og fái tækifæri til að gera 

sitt besta. Að koma til móts við alla nemendur er ærið verk fyrir skóla og 

kennara en ætti ávallt að vera útgangspunkturinn í skipulagningu 

skólastarfs og í allri kennslu. 

2.5 Markmið íslenskukennslu 

Í þessum kafla verður fjallað um markmið íslenskukennslu, alla þætti 

hennar og áherslur samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla útgefinni 2007 og 

drögum að nýrri Aðalnámskrá í íslensku, 2012 en í rannsókninni eru 

kennarar meðal annars spurðir út í markmið með íslenskukennslunni og 

helstu áherslur. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að íslenskukennsla sé mikilvæg 

vegna þess að íslenskan sameini okkur sem þjóð og í henni felist okkar 

menningararfur. Jafnframt segir að íslenskan sé okkar tungumál og að málið 

geri okkur kleift að tjá hugsanir, skrifa og lesa okkur til gagns og gleði. 

Reyndar á þetta við um móðurmál almennt en íslenskan er sameign okkar 

Íslendinga og á því byggir sérstaða þjóðarinnar. Þess vegna er afar 

mikilvægt að vel takist til við kennslu í íslensku og að Íslendingar búi yfir 
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almennri þekkingu á tungumáli sínu að lokinni skólagöngu. Aðalnámskrá 

grunnskóla segir til um hvað skal kenna en þó ber að geta þess að 

skólanámskrá hefur nú meira vægi en áður en með tilkomu hennar er gert 

ráð fyrir auknum sveigjanleika, aðlögun og sérstöðu skólanna. 

Íslenskukennslu í grunnskólum er skipt í fjóra efnisflokka en þeir eru; talað 

mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði (Aðalnámskrá 

grunnskóla íslenska, 2007). 

Í drögum Aðalnámskrár grunnskóla íslensku (2012) segir að hlutverk 

íslenskukennslu sé víðtækt og margbrotið og að mál og menningararf 

þjóðarinnar beri að rækta, virða og þróa. Þessi arfur á drjúgan þátt í þeirri 

góðu stöðu sem læsi þjóðarinnar hefur og í því hve sjálfsagt það þykir að 

læra að lesa, skrifa og beita máli svo skiljist.  

Meginmarkmið með íslenskunámi er því að nemendur öðlist jákvætt 

viðhorf til málsins og nái góðu valdi á því. Þeir þurfa ríkuleg tækifæri til að 

kynnast áhrifamætti þess og margbreytileika. Miklu skiptir að nemendur 

átti sig á hve mikilvæg íslenskan er fyrir hugsun þeirra, sjálfsmynd og 

framtíð í námi og starfi (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007:5). Í allri 

skipulagningu íslenskukennslu skal huga að fjölbreytileikanum í 

nemendahópi grunnskóla. Taka þarf mið af mismunandi forsendum 

nemenda svo sem tvítyngi, heyrnarleysi og ólíkum bakgrunni (Aðalnámskrá 

grunnskóla íslenska, 2007). Kennarar í rannsókninni töldu það misjafnt eftir 

einstaklingum, hópi og aldri hvaða viðhorf nemendur hefðu til málsins en 

þeir sögðust ræða tilgang íslenskunámsins svo til á hverjum degi. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að mikilvægt sé að nemendur 

þjálfist í að segja skipulega frá og gera grein fyrir kunnáttu sinni og 

skoðunum, að góð lestrarfærni sé nauðsynleg til þess að geta tekið virkan 

þátt í samfélaginu og að lestrarkunnátta sé undirstaða almennrar 

menntunar. Hún er einnig forsenda lestraráhuga og þess að njóta 

bókmennta til afþreyingar og skemmtunar. Lestur eykur orðaforða og 

stuðlar að betra valdi á máli en hvort tveggja er mikilvægt í mannlegum 

samskiptum. Jafnframt segir að stöðugt aukist kröfur samfélagsins um að 

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

félagslífi og einkalífi. Að þeir sem hafi gott vald á rituðu máli af ýmsu tagi, 

hafi góð tök á að miðla efni til annarra, séu einnig líklegri til að njóta þess 

sem vel er gert á sviði ritaðs máls (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). 

Markmið Aðalnámskrár grunnskóla endurspegla það viðhorf sem kemur 

fram í niðurstöðum rannsóknarinnar sem hér kemur á eftir en 

íslenskukennurum finnst lestur og lesskilningur tveir mikilvægustu þættirnir 

og telja sig sinna þeim þáttum nokkuð vel. 
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Nokkur munur er á þroska stúlkna og drengja í grunnskólanum og huga 

þarf sérstaklega að því með því að hafa fjölbreytni í textategundum og huga 

að því að viðfangsefnin þurfa að vera bæði stór og smá. Stundum þarf líka 

að vinna með tiltekna þætti eða þjálfa ákveðna færni með afmörkuðum 

verkefnum. Stór verkefni stuðla að því að námið verði heildstætt. Þjálfun í 

framsögn, upplestri og tjáningu er afar mikilvæg því slíkt stuðlar að meira 

sjálfsöryggi nemenda. Samþætting íslensku og listgreina styrkir skapandi 

skólastarf og glæðir námsáhuga og árangur með öðrum hætti en bóklegt 

nám gerir (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). Kennararnir sem tóku 

þátt í rannsókninni töldu einnig að þjálfun í framsögn væri mikilvæg en 

sögðust þó ekki sinna þeim þætti nógu vel en það stæði til bóta hjá þeim. 

Jafnframt töldu flestir að þeir væru með heildstæða nálgun í 

íslenskukennslu sinni. 

2.5.1 Íslenska sem móðurmál 

Íslenska er stór þáttur í námi allra grunnskólanemenda óháð því hvert 
móðurmál þeirra er og námsgreinin íslenska varðar þá alla. Hún er 
viðamesta námsgrein grunnskólans með 960 mínútur að lágmarki á viku í 1. 
– 4. bekk. Samanburður á lengd á kennslu í móðurmáli á Norðurlöndunum 
sýnir þó að Íslendingar verja minni tíma til móðurmálskennslu í 
grunnskólum sínum en aðrar Norðurlandaþjóðir. Danskir nemendur fá til 
dæmis 78% meiri móðurmálskennslu en íslenskir nemendur (Íslenska til 
alls, 2009:33). Niðurstöður Pisarannsóknar árið 2006 sýna að íslenskir 
unglingar, sérstaklega drengir, hafa mun slakari lesskilning en jafnaldrar 
þeirra í þeim löndum Evrópu sem við Íslendingar berum okkur gjarnan 
saman við og þeir hafa dregist hratt aftur úr miðað við eldri kannanir 
(Íslenska til alls, 2009:33-34). 

Á síðustu öld hefur íslenskt samfélag breyst mikið. Foreldrar vinna meira 
úti og börnin eyða þorra dagsins með jafnöldrum í skólanum og í 
tómstundum. Hraðinn í samfélaginu er orðinn meiri og börnin hafa minni 
samskipti við foreldra og ömmur og afa en áður. Auk þess er íslenskt 
samfélag einnig orðið alþjóðlegra með tilkomu Netsins og erlends vinnuafls. 
Enska er ráðandi tungumál bæði í tölvum og afþreyingu svo sem í áhorfi á 
sjónvarp. Allt þetta hefur áhrif á tungutak barna og málumhverfi. Þess 
vegna er mikilvægi allra skólastiga enn meira í að skila tungunni og 
menningararfinum til nýrra kynslóða (Íslenska til alls, 2009:30-31). Traust 
kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða haldgóðrar menntunar, lestur 
öflugasta tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti 
forsenda þátttöku í samfélagi (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007:4 og 
2012:3). 



 

21 

2.5.2 Bókmenntir, lestur og læsi 

Fáir draga í efa skemmtunina og nytsemina sem felst í því að lesa góða bók, 

geta lesið bók eða vera læs. En læsi hefur löngum verið tengt þeirri 

kunnáttu og færni sem fólk þarfnast til þess að geta fært hugsun sína í letur 

það er skrifað og skilið prentaða texta eða lesið. Í skólanum hafa menn litið 

svo á að færni á þessu sviði væri fyrst og fremst bundin við einstaklinga og 

hægt væri að mæla hana sumir væru fluglæsir en aðrir treglæsir eða jafnvel 

ólæsir. Fræðimenn eru ekki í einu og öllu sammála um þau atriði sem lúta 

að læsi og hafa þeir bent á nokkur mikilvæg atriði svo sem að læsi snúist um 

samkomulag manna um málnotkun og merkingu orða í málsamfélagi og sé 

því félagslegt í eðli sínu. Það er háð hefð og er því ekki færni sem 

einstaklingar geta öðlast og beitt óháð stað og stund, menningu og gildum 

(Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti, 2011). 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í að 

umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin merkingu og bregðast 

á persónulegan og skapandi hátt við því sem þeir lesa með hjálp þeirra 

miðla og tækni sem völ er á (Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti, 

2011:17). Í Aðalnámskrá grunnskóla íslensku (2012) segir að í hugtakinu 

læsi felist einkum tvennt: Það er lestur og ritun en í traustu læsi felist meðal 

annars sú færni að geta ráðið í letur, skilið og túlkað það sem texti hefur að 

geyma, lært af því og miðlað þekkingu sinni til viðmælanda eða lesanda. 

Enn fremur segir að það sé mikilvægt markmið lestrarkennslu að leið 

nemandans liggi til sjálfstæðis þannig að smám saman fari hann að velja sér 

lesefni, gera sér grein fyrir gæðum þess og tengslum við nám, þörf og 

áhuga. Þá segir að mikilvægt sé fyrir nemanda að læra og beita aðferðum 

við lestur og skilning sem hann velur í samræmi við tilgang lestrar. Ítrekað 

er að góð lestrarfærni sé undirstaða ævináms og þess að geta aflað sér 

upplýsinga til að vera virkur þátttakandi í lífi og menningu þjóðarinnar 

(Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:5). 

Eins og sjá má er lestur gríðarlega mikilvæg grein innan íslenskunnar og 

talinn vera undirstaða alls náms. Í byrjendakennslu er kennurum því 

uppálagt að vekja áhuga nemenda á lestri og í lestri er mikilvægt að taka 

tillit til lestrarerfiðleika. Nauðsynlegt er að lestrarkennsla og þjálfun haldi 

áfram allan grunnskólann og mikilvægt er að kenna mismunandi 

lestraraðferðir. Frjáls lestur á að skipa fastan sess allan grunnskólann og 

leggja ber áherslu á fjölbreytt lesefni, bæði innlent og erlent, hvort sem er í 

bókum eða á Netinu (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). Þegar ofar 

dregur eiga nemendur að þekkja margvíslegar textategundir og helstu 

einkenni þeirra og geta unnið úr tölulegum upplýsingum og metið 
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trúverðugleika texta og fjölmiðlaefnis. Þeir þurfa að vera læsir á myndmál, 

algengustu tákn og líkingar og geta beitt grunnhugtökum 

bókmenntafræðinnar. Þeir þurfa að þekkja til íslenskra bókmennta, þekkja 

nokkur höfuðskáld og hafa lesið Íslendingasögur (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska, 2007). 

Í bókmenntum finna ungir lesendur oft fyrirmyndir og setja sig í spor 

persóna. Þannig getur bókmenntakennsla í grunnskólum styrkt sjálfsmynd 

nemenda og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga 

og minnihlutahópa (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:5). Nemendur 

sem lesa ljóð og fjalla um efni þeirra fá aukna tilfinningu fyrir bundnu máli 

og er það því ágætis ástæða að nemendur læri ljóð utanbókar 

(Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). 

Í grein Sigríðar Þ. Valgeirsdóttur (1998), Kennarinn og læsi barna segir 

meðal annars að veik tengsl séu á milli þess hve oft bekkjarkennarar láta níu 

ára börn lesa upphátt fyrir bekkinn og árangurs í lestri, en eftir því sem það 

gerist oftar því betra. Lestur leikrita tengist á jákvæðan hátt árangri í lestri, 

en tæplega helmingur kennara sinnir lestri leikrita næstum aldrei, 

jafnmargir láta börnin lesa leikrit mánaðarlega. Nemendur kennara sem 

telja börnin kunna að alhæfa og álykta út frá texta standa sig heldur betur í 

lestri en nemendur kennara sem telja að börnin kunni ekki að beita þessum 

aðferðum. Meðalárangur í bekkjum þeirra kennara sem telja að börnin leiti 

oftar að boðskap eða rauðum þræði í því sem þau lesa, er hærri en í 

bekkjum kennara sem telja nemendur sjaldan beita þessum aðferðum. 

Yfirleitt er ekki hægt að greina að ein kennsluaðferð sé annarri betri fyrir 

árangur í lestri utan nokkrar aðferðir sem snúa að lesskilningi. Kunnátta 14 

ára nemenda í lestri og leit í gögnum í flokknum töflur/myndir virðist vera 

mjög ábótavant (Sigríður Þ. Valgeirsdóttir, 1998). Eins og komið hefur fram 

er margs konar lestur og lestrarkennsla gríðarlega mikilvægur þáttur 

íslenskukennslunnar en ekki má gleyma því að lestur fer einnig fram í 

öðrum greinum s.s. í samfélags- og náttúrufræði og gegnir lestrarkennsla 

þar einnig mikilvægu hlutverki. Rúnar Sigþórsson (2008) gat ekki merkt í 

rannsókn sinni að kennarar notuðu aðferðir í lestrarkennslu sem efldu 

lesskilning en lestur nemenda tengdist mest lestri bókmennta. 

2.5.3 Málfræði 

Markmið málfræðikennslu í grunnskóla er að gera nemendur viðræðuhæfa 

um mál og málfar, gera þá að betri málnotendum og glæða áhuga þeirra á 

móðurmálinu (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:8).  
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Nemandi sem hefur lokið grunnskólaprófi á að hafa ræktað með sér 

áhuga á málinu og öðlast trú á eigin málkunnáttu. Hann á að hafa leikni í að 

beita málfræðihugtökum í umræðu um málnotkun, gera sér grein fyrir 

orðmyndun og orðeiningum, þekkja beygingarleg og merkingarleg einkenni 

orðflokka og hlutverk þeirra í texta (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2007). Málfræðihugtök koma að gagni þegar rætt er um mál og málnotkun, 

íslensku og erlend mál og eru nauðsynleg til þess að hafa full not af 

orðabókum, handbókum og öðrum gagnabrunnum um mál (Aðalnámskrá 

grunnskóla íslenska, 2012:8). 

Með öðrum orðum nemendur sem útskrifast úr grunnskóla eiga að vera 

vel upplýstir og kunna skil á helstu málfræðihugtökum. Einnig eiga 

nemendur að hafa burði til að nýta sér málfræðiþekkinguna við annað 

tungumálanám. Mikilvægt er fyrir kennara að grípa þau tækifæri sem gefast 

til að nota málfræðihugtök til nánari útskýringa svo sem í umfjöllun um 

bókmenntir, við ritun texta og í málfarsumræðum (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska, 2012:8). Kennarar þurfa að ræða um tilgang íslenskunámsins og 

stuðla að því að nemendur setji sér markmið í náminu. Gildi góðrar 

íslenskukunnáttu þarf að skýra og setja í samhengi við námið og málnotkun 

nemenda og á unglingastigi er ástæða til að vekja sérstaka athygli á þessu 

(Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). Kennarar sem Anna Sigríður 

Þráinsdóttir (2010) ræddi við eru sannfærðir um mikilvægi málfræðikennslu 

og rökstyðja þá skoðun sína með því að vísa í Aðalnámskrá grunnskóla um 

nauðsyn þess að gera nemendur að betri málnotendum. Sumum 

kennurunum þykir þó erfitt að rökstyðja þetta mikilvægi fyrir nemendum 

sínum enda ekki útskýrt í Aðalnámskrá grunnskóla hvað átt er við. 

Kennararnir bentu einnig á að nemendur sjái lítinn tilgang með 

málfræðikennslunni og þótti kennurunum sjálfum erfitt að benda á hann. 

Kennararnir voru einnig sammála um að fæstir nemendur hafi þroska til að 

skilja hlutbundin málfræðiatriði fyrr en undir lok grunnskólans og því sé 

margt í málfræðinni sem ekki er hægt að fjalla um fyrr en á síðasta skólaári 

að mati kennaranna (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010). Kennararnir sem 

tóku þátt í könnun rannsakanda töldu málfræði fá of mikinn tíma í 

stundaskrá og þeir eiga oft erfitt með að útskýra mikilvægi hennar fyrir 

nemendum og hvernig hún tengist málnotkun. Þeir sögðu að flestum 

nemendum fyndist málfræðin leiðinleg og þeir sæju ekki tilganginn með 

henni. 
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2.5.4 Ritun 

Að semja texta og skilja fjölbreytilegan texta er lykill að menntun og 

velgengni í þekkingarsamfélagi nútímans. Færnin sem þarf til er ofin úr 

mörgum samverkandi þroska- og þekkingarþáttum. Þannig hefur vitsmuna- 

og félagsþroski þess sem skrifar eða talar meðal annars áhrif á efnistök og 

skipulagningu texta. Samskipta- og tilfinningaþroski hefur áhrif á það 

hvernig málnotandi leitast við að ná fram tilætluðum áhrifum og öll þjálfun 

og almenn þekking á umfjöllunarefni nýtist höfundi við textagerð og í 

tungumálið sækir hann verkfærin til að tjá skýrt og skilmerkilega það sem 

honum liggur á hjarta (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2011:75-76). 

Í ritunarvinnu er stefnt að því að nemendur séu skapandi og öðlist 

sjálfstæði í vinnubrögðum, vinni úr fjölbreyttum textum, endursegi, lagfæri, 

setji á stafrænt form og hafi vald á reglum um greinarmerkjasetningu. 

Áhersla er lögð á virðingu við heimildir og að nemendur meti texta annarra 

og geti jafnframt tekið gagnrýni á eigin texta og nýtt hana til úrbóta. 

Nemendur eiga einnig að hafa góðan orðaforða og gott vald á ýmsum 

stílbrigðum og hafa fengið þjálfun í skapandi skrifum og æfingu í að semja 

margs konar texta (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). 

Mikilvægt er að gera nemendum grein fyrir því hvað texti er og fá þá til 

þess að skoða alla texta sem samskipti. Nemendur eiga að velta fyrir sér 

hvar textar birtast, hverjum þeir eru ætlaðir og hver er sendandinn á bak 

við þá. Séu textar skoðaðir á þennan hátt er líklegt að nemendur styrkist í 

eigin textagerð og lesskilningur þeirra aukist (Harpa Kolbeinsdóttir, 2010:2). 

Margt bendir til þess að kennsla í ritun í íslenskum skólum sé frábrugðin 

kennslu annarra Evrópulanda, en rannsóknir Hrafnhildar Ragnarsdóttur 

(2007) leiddu í ljós að íslensk ungmenni á aldrinum 14 – 17 ára standa sig 

ekki jafnvel og jafnaldrar þeirra í öðrum Evrópulöndum í að semja flókinn 

texta. Hjá íslensku unglingunum var lítil breyting í textagerð, en hjá 

jafnöldrum þeirra í Evrópu hafði hins vegar orðið stórt framfarastökk. Í 

könnun rannsakanda kom fram að ritunarþættinum í kennslunni væri ekki 

gert hátt undir höfði þó kennarar teldu sig sinna ritunarkennslu nokkuð vel 

en á unglingsárunum hefst einmitt annað næmiskeið fyrir ýmiss konar 

þroska þar sem miklar breytingar verða á vissum svæðum heilans. Þessar 

þroskabreytingar margfalda úrvinnslu- og skipulagningargetu hugans og 

gera unglingum kleift að skilja, bera saman og tengja sífellt fleiri og 

afstæðari fyrirbæri sem allt eru forsendur þróaðs læsis. Margt bendir til að 

orðaforði sé sá þáttur málþroska sem stendur í mestum blóma á 

unglingsárunum og þá skapist kjörtími til að þróa orðaforða og þjálfa færni í 
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flókinni textagerð og skiptir miklu að skóli og samfélag tryggi að þetta 

tímabil sé nýtt sem best (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2011:79-80). 

Í drögum að nýrri Aðalnámskrá grunnskóla segir að greina megi þjálfun í 

ritun í tvo meginþætti þótt þeir séu samofnir í reynd. Annars vegar er það 

textinn sjálfur, svo sem val á textagerð, skipan efnisþátta, málsnið, mál og 

stíll. Hins vegar séu það tæknileg atriði það er stafsetning, uppsetning og 

frágangur texta. Í drögunum er lagt til að við allar textagerðir beri að gæta 

að ofangreindum þáttum. Einnig er lagt til að nemendur læri að gagnrýna 

og endurskoða eigin texta og geti tekið uppbyggilegri gagnrýni frá öðrum og 

nýtt sér hana til að bæta eigin ritsmíðar (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2012:7). 

2.5.5 Talað mál, hlustun og áhorf 

Við lok grunnskólans á Íslandi eiga nemendur að hafa tileinkað sér skýran 

og áheyrilegan framburð og viðeigandi talhraða. Þeir eiga að skilja 

leiðbeiningar um framsögn, svo sem um áherslur, tónfall og hrynjandi og 

geta endursagt skipulega það sem þeir hafa lesið eða heyrt. Nemendur eiga 

að geta tjáð tilfinningar sínar og skoðanir og haldið athygli áheyrenda, flutt 

eigin texta og annarra skýrt og áheyrilega. Þeir þurfa að geta gert grein fyrir 

skoðunum sínum og rökstutt þær, flutt mál sitt, kynnt viðfangsefni og nýtt 

texta, tónlist eða myndefni sér til stuðnings (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska, 2007).  

Gott vald á munnlegri tjáningu í móðurmáli er undirstaða tungumálsins 

og nýtist í öllum öðrum námsgreinum. Þjálfunina má greina í tvo þætti, 

annars vegar framburðar- og framsagnarþátt og hins vegar frásagnar-, 

samræðu-, rökræðu- og umræðuþátt. Nauðsynlegt er að eðlilegur stígandi 

sé í náminu. Gæta þarf að eðlilegum framburði allra málhljóða og bæta 

síðar við kennslu um einkenni talmáls og frekri þjálfun í tjáningu og 

rökræðu (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:4). Einnig eiga nemendur 

að hafa fengið tækifæri til að njóta listræns efnis svo sem upplestrar, 

leiksýninga, kvikmynda og söngatriða og hafa kynnst íslenskum 

kvikmyndum og þekkja dæmi um tengsl þeirra við bókmenntir og sögu 

lands og þjóðar (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2007). Mikilvægur 

þáttur í almennri menntun er að kunna að hlusta og horfa með athygli og á 

gagnrýninn hátt og einnig er mikilvægt að nemendur læri að hlusta á aðra 

og taka tillit til skoðana þeirra í umræðu og rökræðu. Kennsla í töluðu máli 

skal ekki einungis beinast að því að efla samræður og samskipti í 

skólastofunni, heldur einnig því að styrkja hæfni nemenda í notkun ýmissa 
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samskiptamiðla, til dæmis netmiðla (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2012:4). 

Starf íslenskukennarans er gríðarlega mikilvægt og yfirgripsmikið og til 
að geta sinnt öllum þáttum vel þyrfti að mati rannsakanda að bæta við 
kennslustundum í móðurmáli svo vel ætti að vera en nágrannaþjóðirnar 
sem við miðum okkur helst við eru með töluvert fleiri móðurmálstíma á 
stundaskrá en við Íslendingar eins og áður hefur komið fram. Danskir 
nemendur fá til dæmis 78% meiri móðurmálskennslu en íslenskir nemendur 
(Íslenska til alls, 2009:33). Aðeins tveir kennaranna í rannsókn höfundar 
finnst íslenskan ekki fá nægjanlegt svigrúm innan stundaskrárinnar og töldu 
sig geta kennt íslensku miklu fleiri tíma en nú er ætlast til, meðal annars í 
tjáningu og áhorfi. Í rannsókn Rúnars Sigþórrsonar (2008) tengdist áhorf 
oftast bókmenntum sem lesnar hafa verið s.s. kvikmyndunum Þar sem 
djöflaeyjan rís og Englar alheimsins. 

Um einkenni talmáls og ritmáls er lítið sem ekkert fjallað um í 
Aðalnámskrá grunnskóla og verður þess vegna gerð hér stutt grein fyrir 
helstu einkennum en margir fræðimenn telja mikilvægt að kenna 
nemendum muninn og telja að það geti bætt ritun. 

Í venjulegu talmáli er ekki mikið um flóknar og margsamsettar 
málsgreinar, frekar er meira af stökum stuttum setningum, setningarliðum 
og brotum. Endurtekningar á orðum eða setningarliðum eru tiltölulega tíðar 
í talmáli en það er illa séð í ritun. Viðgerðir eru einnig algengar í talmáli, fólk 
byrjar að segja eitthvað, hættir við eða hikar af ýmsum ástæðum og byrjar 
aftur með breyttu sniði en slíkt þekkist ekki í vönduðu ritmáli eða 
endanlegri ritsmíð. Ritmál eins og það sem fyrir augu okkar ber í 
kennslubókum og tímaritsgreinum er dæmi um tiltölulega hátt 
undirbúningsstig en venjulegt talmál í óformlegum kunningjasamtölum er 
dæmi um óundirbúið mál. Formlegt talmál er til dæmis það sem notað er í 
undirbúnum ræðum og fyrirlestrum en er í rauninni ritað mál sem er miðlað 
í gegnum talfærin (Þórunn Blöndal, 2010).  

2.6 Íslensk málstefna og kennsla í íslensku 

Íslenska er sameign okkar sem tölum hana og því er framtíð hennar í okkar 

höndum. Íslendingar eignuðust í fyrsta sinn opinbera málstefnu hinn 12. 

mars 2009. Í íslenskri málstefnu er megináherslan lögð á að treysta stöðu 

íslenskrar tungu í samfélaginu. Aðalmarkmið stefnunnar er að tryggja að 

íslenska verði áfram notuð á öllum sviðum íslensks samfélags (Íslenska til 

alls, 2009:3-4). Í þessum kafla verður meðal annars gerð grein fyrir 

mikilvægu starfi íslenskukennarans, íslensku í skólaumhverfi, 

kennaramenntun sem og vali á námsefni í íslensku en spurt var um tvo 

síðastnefndu þættina. 
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2.6.1 Íslenskukennarinn 

Kennarar sem tóku þátt í könnun rannsakanda voru allir menntaðir 

íslenskukennarar og höfðu margir þeirra viðbótarnám í íslensku og tveir 

þeirra höfðu lokið M.Ed. í íslensku og íslenskukennslu. Einn var með MA 

próf í íslensku. Kennslureynsla kennaranna í íslensku var að meðaltali tæp 

níu ár. 

Kennarastéttin gegnir lykilhlutverki í öllu skólastarfi svo sem í kennslu, 

stjórnun, uppeldi, ráðgjöf, rannsóknum og þróunarstörfum svo eitthvað sé 

nefnt. Gæði menntunar og árangur í skólastarfi byggist fyrst og fremst á vel 

menntaðri og áhugasamri fagstétt kennara á öllum skólastigum. 

Fagmennska kennara byggist á sérfræðilegri starfsmenntun og hún snýst 

um nemendur, menntun þeirra og velferð. Kennarar eiga að leiðbeina 

börnum og ungmennum í námi og vinna að því að þau tileinki sér heilbrigða 

lífshætti. Kennarar eiga að leitast við að skapa góðan skólabrag, réttlátar 

vinnureglur og hvetjandi námsumhverfi (Aðalnámskrá grunnskóla almennur 

hluti, 2011). Gott sjálfstraust kennara og mat þeirra á eigin hæfni er 

mikilvæg forspá um það hvernig þeir haga kennslu sinni, um samskipti 

þeirra við aðra og um starfsánægju og árangur nemenda (Rúnar Sigþórsson, 

2008). 

Ef sú er raunin að stór hópur kennara sem kennir móðurmál í 

grunnskólum hafi veika trú á eigin getu til að skila starfi sínu sómasamlega 

hlýtur sú spurning að vakna hvort ein ástæðan sé ekki of lítil áhersla á fagið 

íslensku, fag sem er þungamiðjugrein í grunnskólum þegar 

grunnskólakennarar eru menntaðir til starfs síns (Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 

Ingibjörg B. Frímannsdóttir og Sigurður Konráðsson, 2010:1). Í niðurstöðum 

höfundar kemur einmitt fram hjá einum viðmælanda hvað íslenskan er í 

litlum metum í skólakerfinu og átti hann við öll skólastigin. 

Daglegt starf kennarans er fjölbreytt. Hver og einn kennari byggir starf 

sitt á fræðunum, lífsviðhorfum og gildum. Þetta er ekki ávallt sýnilegt og 

gjarnan ómeðvitað frekar en meðvitað. Kennarinn skoðar sitt daglega starf 

og veltir fyrir sér þeim aðferðum sem hann notar og hvernig brugðist hafi 

verið við óvæntum uppákomum. Kennarinn vinnur daglega með ákveðnar 

fræðilegar kenningar og hugmyndafræði þó hann sé ekki alltaf meðvitaður 

um það í athöfnum sínum. Það er mikilvægt fyrir kennara að gera sér grein 

fyrir því hvernig hægt er að skilgreina og útskýra starfið og velta því fyrir sér 

hvernig skuli rökstyðja það gagnvart hinum ýmsu aðilum. Hann þarf ekki síst 

að gera sér grein fyrir menningarlegum, félagslegum og sögulegum áhrifum 

sem móta skoðanir hans og jafnframt þeim gildum sem hafa áhrif á starf 

hans og leik (Dalmau og Hafdís Guðjónsdóttir, 2000).  
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Íslenskukennarar í grunnskóla þurfa að hafa víðtæka þekkingu á íslensku 

máli og bókmenntum auk þess sem þeir þurfa að kunna skil á fjölbreyttum 

leiðum til að þjálfa málbeitingu, framsögn, lestur og ritun nemenda sinna. 

Þeir þurfa að geta virkjað sköpunarmátt nemenda við beitingu 

tungumálsins til að kveikja áhuga þeirra og miðla bókmenntaarfinum 

þannig að þekking og áhugi á honum lifi áfram með komandi kynslóð 

(Íslenska til alls, 2009:35). Á undanförnum árum hefur hlutverk 

íslenskukennara og íslenskukennsla breyst í skólakerfinu. Íslenskukennarar 

þurfa bæði að vera færir um að kenna íslensku sem móðurmál, sem og 

annað mál, auk þess sem þeir þurfa að koma til móts við erlenda nemendur 

með annað tungumál sem og tvítyngda nemendur. Þetta gerir það að 

verkum að íslenskukennslu í kennaramenntun þarf að auka og bæta að mati 

nefndar um íslenska málstefnu (Íslenska til alls, 2009).  

Hvort sem rætt er um íslenskukennara eða kennara annarra greina 

hlýtur það sama að eiga við að hlutverk kennaranna sé að skapa jákvæð 

persónuleg tengsl milli nemenda og kennara. Til að kennsla verði 

árangursrík þurfa kennarar að vera sérfræðingar á ýmsum sviðum. Til 

dæmis þarf góður kennari að hafa mikla samskiptahæfileika, ígrunda starf 

sitt vel og hafa mikla kennslufræðilega hæfni, það er þekkingu á þroska 

nemenda og inntaki greinarinnar. Ef athygli kennara beinist með umhyggju 

að þörfum nemenda fylgir betri námsárangur í kjölfarið (Ásdís Hrefna 

Haraldsdóttir og Sigrún Aðalbjarnardóttir, 2008). 

Af þessum orðum má glöggt sjá að íslenskukennarar sem og aðrir 

kennarar hafa mikla ábyrgð gagnvart nemendum sínum og þurfa að vera vel 

að sér í sínu fagi, hafa fagmennskuna í fyrirrúmi og vera sérfræðingar á sínu 

sviði. Einnig er nauðsynlegt fyrir kennara að hafa góða samskiptahæfileika 

og sýna nemendum sínum virðingu og alúð. 

2.6.2 Íslenska í skólaumhverfi 

Skólakerfið getur haft mikil áhrif á vöxt og viðgang íslenskunnar og er það 

svið þjóðlífs þar sem, auk foreldra og forráðamanna, hvað mestir 

möguleikar eru á að efla færni í móðurmálinu. Því er mikilvægt að tryggja 

stöðu íslenskrar tungu í skólakerfinu (Íslenska til alls, 2009:31). Íslenskunám 

er stór þáttur í námi allra grunnskólanemenda, óháð því hvert móðurmál 

þeirra er, og námsgreinin íslenska varðar þá alla (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska, 2007:4). 

Á leikskólum og fyrstu árum grunnskólans eru börn að byggja upp 

málkerfið sitt og málkennd þeirra er að mótast. Því veltur framtíð íslenskra 

barna meðal annars á því hvernig til tekst á þessum mikilvægu 
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mótunarárum og nauðsynlegt er fyrir börnin að hafa góðar málfyrirmyndir á 

þessum árum. Sýnt hefur verið fram á að börn sem mikið er talað við og 

lesið fyrir, hafa meiri orðaforða en þau sem ekki njóta slíks málauppeldis. 

Hve gott málauppeldi börn fá fer því að miklu leyti eftir því hversu góðir 

málnotendur þau verða. Auka þarf íslenskukennslu í grunnskólanum og líkja 

meira eftir því sem gert er í nágrannalöndum okkar en þau lönd verja 

talsvert meiri tíma til móðurmálskennslu en gert er hérlendis. Kannanir hafa 

einnig sýnt að íslenskir unglingar, þó sérstaklega drengir, hafa mun slakari 

lesskilning en jafnaldrar þeirra í þeim löndum sem við berum okkur gjarnan 

saman við (Íslenska til alls, 2009:31-33).  

2.6.3 Íslenska í kennaramenntun 

Í ritinu Íslenska til alls er talað um að með lengingu kennaranámsins úr 

þremur árum í fimm sé komið tækifæri til að auka þátt íslenskunnar í 

náminu og efla þannig íslenskukunnáttu kennaranema og gera alla kennara 

að betri íslenskukennurum. Þannig komi skólakerfið til móts við eflingu, 

vöxt og viðgang íslenskunnar. Allir kennarar grunnskólans eru að einhverju 

leyti íslenskukennarar og þurfa að vera góðar málfyrirmyndir og hafa því 

hlutverki að gegna að þroska málkennd nemenda þó ekki geti hver sem er 

kennt íslensku. Íslenskukennsla þarf að standa undir nafni og því þurfa 

grunnskólakennarar sjálfir að hafa trausta kunnáttu í íslensku (Íslenska til 

alls, 2009:34-35). 

Í kennaranáminu hvort sem um er að ræða íslenskukennara eða aðra 

kennara er nauðsynlegt að leggja áherslu á að nemar læri að gera skýran 

greinarmun á talmáli og ritmáli vegna þess að tungumálið er helsta 

vinnutækið í kennslustundum allra kennara. Í öllum kennslustundum fara 

fram samræður af ýmsu tagi. Kennarinn talar við einstaklinga og hópa og 

nemendur ræða saman, oft í tengslum við verkefnavinnu eða námsefnið. 

Nemendur þurfa að lesa námsbækur af ýmsu tagi, þeir lesa skáldsögur og 

þurfa að skila skriflegum úrlausnum af ýmsum toga (Þórunn Blöndal, 2010). 

Allar þessar athafnir krefjast þess að kennarar og nemendur þekki vel til 

málnotkunar í ræðu og riti og þekki þær hefðir sem ríkja í málsamfélaginu 

um meðferð málsins í textategundum talaðs máls og ritmáls. Ef kennarar 

leggja ritmál og talmál að jöfnu og búa ekki yfir þekkingu á því sem greinir 

þetta tvennt að er líklegt að þennan mikilvæga þátt vanti í kennsluna. Ef 

kennarar huga að þessum þætti gætu þeir hugsanlega fækkað göllum á 

ritgerðum nemenda sinna því stór hluti þess sem rýrir gæði ritsmíða á rætur 

að rekja til þess að nemendur vita ekki hvað er við hæfi í ólíkum 

textategundum (Þórunn Blöndal, 2010). 
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Í skólakerfinu fer hópur nemenda sem er af erlendu bergi brotinn ört 

vaxandi og sýna rannsóknir að þessir nemendur eiga undir högg að sækja 

og afar fáir þeirra ljúka stúdentsprófi (Sólveig Brynja Grétarsdóttir, 2007). 

Þessir nemendur þurfa oft meiri og annars konar kennslu og málörvun en 

börn sem hafa íslensku að móðurmáli og kallar þessi hópur á breytta 

menntun íslenskukennara sem þurfa nú bæði að hafa sérþekkingu á 

íslensku máli og bókmenntum og vera færir um að kenna íslensku sem 

annað mál. Þeir þurfa að hafa sérþekkingu á íslenskri málfræði, 

kennslufræði, íslensku sem öðru máli og á málvísindum eða almennri 

tungumálakennslu (Íslenska til alls, 2009:36). 

2.6.4 Námsefni í íslenskukennslu 

Hvað viðkemur námsefni í íslenskukennslu í grunnskóla þarf að taka tillit til 

mismunandi getu, þarfa og áhuga allra nemenda. Það þarf að vera vandað 

og vel valið og mikilvægt er að allir nemendur grunnskólans hafi fengið þá 

tilsögn í bókmenntum og málfræði sem kveðið er á um í íslenskuhluta 

Aðalnámskrár grunnskóla. Nemendur þurfa að fá tilsögn í upplestri og 

ritgerðarsmíð og hafa kynnst margbreytilegum menningararfi okkar, til 

dæmis fornbókmenntum, nútímabókmenntum og ljóðum (Íslenska til alls, 

2009:35). Hér á eftir verður hugmyndafræðin heildstæð móðurmálskennsla 

kynnt vegna þess að allir kennararnir í könnun rannsakanda töldu sig kenna 

eftir þeirri hugmyndafræði með því að nota m.a. bækurnar Mályrkju I – III 

annars vegar og kennsluefnið Skerpa– Vallaskólaleiðin hins vegar. 

Heildstæð móðurmálskennsla (e. whole language) er hugmyndafræði en 

ekki aðferð. Tungumálið er ein heild og nemendur eiga að fá tækifæri til 

þess að takast á við það og nota við ólíkar aðstæður og af ólíkum ástæðum. 

Viðfangsefnið verður texti sem loðir saman og myndar merkingarbæra heild 

og nemendur skoða samhengið fyrst áður en þeir fara að skoða smáatriði 

textans. Nemendur vinna með alla þætti málsins og sjá tilgang með vinnu 

sinni (Þórunn Blöndal, 2005). 

Samkvæmt hugmyndafræðinni er ekki til nein kennsluaðferð sem er hin 

eina rétta eða kennsluefni sem er hið eina rétta heldur er það sú hugmynd 

sem kennarinn hefur um eðli kennslunnar sem skiptir meginmáli. 

Kennslustofa í anda heildstæðrar móðurmálskennslu er aðlaðandi 

vinnustaður þar sem áhersla er lögð á jafnrétti til náms, ábyrgð nemenda á 

eigin námi, samvinnu og samkennd. Viðfangsefnin eru tengd reynsluheimi 

nemenda, þau eru raunveruleg og nemendur sjá tilgang með þeim 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005a). 
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Rúmlega 30 ár eru síðan hreyfingin tók að ryðja sér braut sem 

kennsluhreyfing og þá sem grasrótarhreyfing í Ástralíu, á Nýja – Sjálandi, í 

Kanada og í Bandaríkjunum. Hreyfingin birtist fyrst og fremst sem andóf 

gegn ríkjandi viðhorfum og stöðluðum vinnubrögðum þar sem 

sköpunarkraftur og frumkvæði nemenda var lítils metið en 

utanbókarlærdómur í hávegum hafður. Hreyfingin styðst við hugmyndir 

Rousseau og Cominíusar, hugmyndir um reynslunám1 og að varast beri að 

líta á börn sem fullorðna einstaklinga. Hún nýtir sér einnig inntak ýmissa 

kenninga sem eiga það sameiginlegt að lögð er áhersla á virkni nemandans 

og mikilvægi félagslega þáttarins í námsferlinu á öllum stigum skólans. Sótt 

er í kenningar úr málvísindum, málsálarfræði, félagsfræði, mannfræði, 

þroskasálfræði barna, félagsmálvísindum, heimspeki, námskrárfræðum og 

einnig eru þetta kenningar um lestrar- og skriftarnám (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005a).  

Þeir fræðingar sem hafa haft áhrif á hugmyndafræði heildstæðrar 

móðurmálskennslu eru John Dewey (1859 - 1952), sem sagði að reynsla 

væri grundvöllur náms, Jean Piaget (1896 - 1981), sem hélt því fram að 

undirstaða náms væri uppgötvun og Lev Vygotsky (1896-1934), sem fjallaði 

um mikilvægi félagslegra samskipta. Einnig má nefna Howard Gardner og 

fjölgreindarkenninguna, Ken Goodman og hugmyndir hans um lestur og 

lestrarkennslu og Graves og hugmyndir hans um ritunarkennslu (Svanhildur 

Kr. Sverrisdóttir, 2005a). 

Kennsluhreyfingin er byggð á ákveðinni hugmyndafræði eins og komið 

hefur fram og innan hennar rúmast margar kennsluaðferðir svo sem 

þemaverkefni, hópvinna, leitaraðferð, innlifunaraðferð og umræðu- og 

spunaaðferð. Kennsluaðferðir eru síbreytilegar og fara eftir 

nemendahópnum, miklir möguleikar eru um efnisval þó ákveðin 

grundvallaratriði þurfi að vera til staðar. Áhersla er lögð á að nemendur noti 

tungumálið á fjölbreyttan hátt, ræði um viðfangsefni frá ýmsum hliðum, 

skrifi um eigin reynslu og deili henni með öðrum (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2005b). 

Í hefðbundinni kennslu er kennarinn sá sem tekur ákvarðanir og 

skipuleggur viðfangsefni og í hvaða röð verkefni eru unnin. Hlutverk 

kennarans í kennsluhreyfingunni heildstæð móðurmálskennsla er fyrst og 

fremst að vera leiðbeinandi sem leggur áherslu á að skapa aðstæður fyrir 

nemendur til að afla sér þekkingar og vekja áhuga hjá nemendum. Annað 

                                                           
1
 Reynslunálgun (e. experiential approach), aðferð sem byggist á að prófa í verki, handfjalla, gera 

tilraunir eða setja á svið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999:22). 
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hlutverk kennarans er að vera verkstjóri og þrátt fyrir að kennarinn hafi 

völdin í kennslustofunni leggur hann áherslu á að nemendur beri ábyrgð á 

eigin námi. Hann velur sjaldnast bækur eða ritgerðarefni og leiðréttir 

ógjarnan uppköst eða prófarkales. Hann vinnur ekki verkin fyrir nemendur 

og svarar ekki spurningum sem þeir geta svarað sjálfir. Kennarinn stýrir hins 

vegar námi og námskrá með því að vekja athygli á ákveðnum málefnum eða 

með því að hafa bækur og blöð í kennslustofunni. Hann útskýrir og 

leiðbeinir nemendum sínum og kennir þeim ákveðin vinnubrögð. Þriðja 

hlutverk kennarans er að vera leiðbeinandi sem örvar námsáhuga 

nemenda, hvetur þá til að vinna sjálfstætt eða í samvinnu við aðra. Hann 

hvetur þá til að leita þekkingar og vinna úr upplýsingum. Kennsluefnið er 

ekki allt ákveðið fyrirfram heldur leita nemendur að efni sem tengist 

viðfangsefninu sem þeir hafa valið sér og kennarinn leiðbeinir eftir þörfum 

(Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005b). Allir þátttakendur í rannsókninni 

sögðust þekkja til hugtaksins heildstæð móðurmálskennsla og af svörum 

þeirra að dæma má sjá að þeir nota aðferðina flestir að hluta til. 

2.6.5 Rannsókn á íslenskukennslu á unglingastigi 

Rannsóknin sem fjallað verður um í þessum kafla er rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar (2008) sem ber heitið: Mat í þágu náms eða nám í þágu mats. 

Samræmd próf, kennsluhugmyndir kennara, kennsla og nám í náttúrufræði 

og íslensku í fjórum íslenskum grunnskólum. Ástæðan fyrir því að þessari 

rannsókn er gert svo hátt undir höfði hér er sú að hún er tiltölulega ný og 

að auki mjög vönduð fræðileg rannsókn á kennslu en lítið er um slíkar 

rannsóknir á íslenskum skólum. Rannsókn Rúnars Sigþórssonar tengist 

þeirri athugun sem þessi ritgerð fjallar um á þann hátt að markmið 

höfundar er m.a. að komast að viðhorfum kennara til ýmissa þátta 

kennslunnar.  

Rúnar Sigþórsson hafði það að markmiði að kanna hvaða áhrif samræmd 

próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk hefðu á 

kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda í fjórum 

íslenskum grunnskólum. Hann gekk út frá þeirri tilgátu að slík próf væru 

ekki hlutlaus mælitæki heldur hefði notkun þeirra afleiðingar fyrir 

kennsluhugmyndir kennara, tilhögun kennslu og nám nemenda. Rannsókn 

Rúnars Sigþórssonar tók til fjögurra heildstæðra grunnskóla og var hún 

eigindleg tilviksrannsókn þar sem litið var á hvora námsgrein sem 

megintilvik. Meginspurning Rúnars var: Að hvaða marki og á hvern hátt 

setja samræmd próf í náttúrufræði í 10. bekk og íslensku í 7. og 10. bekk 
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mark á kennsluhugmyndir, ákvarðanir og kennslutilhögun kennara og 

viðfangsefni og nám nemenda í fjórum íslenskum grunnskólum?  

Gögnum var safnað með einstaklingsviðtölum við skólastjóra skólanna 

og kennara í greinunum tveimur, vettvangsathugunum í kennslustundum 

sömu kennara, rýnihópaviðtölum við nemendur í 7., 9. og 10. bekk og 

skoðun gagna úr skólanámskrám og af vefsíðum skólanna (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). Í þessum kafla verður fjallað um niðurstöður 

rannsóknarinnar með áherslu á íslenskukennslu á unglingastigi. 

Þátttakendur í rannsókn Rúnars Sigþórssonar eru almennt sáttir við 

efnisþætti aðalnámskrárinnar í íslensku og jafnvægið á milli þeirra og telja 

alla efnisþættina jafn mikilvæga. Jafnframt telja þeir að námskráin sé of 

efnismikil til að hægt sé að gera öllum efnisþáttum skil á þeim fimm 

vikustundum sem íslensku eru ætlaðar á unglingastigi samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá (Rúnar Sigþórsson, 2008). Það sama má segja um 

þátttakendur í rannsókn höfundar en þeir áttu erfitt með að taka einn þátt 

út sem mikilvægasta þáttinn, þó voru lestur og lesskilningur oftast þeir 

þættir sem taldir voru mikilvægastir. 

Kennararnir hafa áhyggjur af stöðu íslenskunnar sem námsgreinar og 

málþroska nemenda og telja að nemendur lesi minna en áður, lesskilningur 

fari þverrandi og að orðaforði sé ekki sá sem vænta megi hjá nemendum á 

unglingastigi grunnskóla. Mörgum nemendum gengur illa að takast á við 

suma þætti námsins svo sem að lesa bókmenntir, einkum lengri sögur og þá 

helst fornsögur og einn kennarinn sagðist sjá mikinn mun nú heldur en fyrir 

sjö árum og fannst nemendur einnig eiga erfitt með að koma frá sér efni á 

rituðu máli (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Íslenskukennararnir voru sammála um mikilvægi góðrar 

íslenskukunnáttu og mikilvægi þess að íslenskukennsla í grunnskólum stuðli 

að henni. Það felst m.a. í því að gera nemendur að betri málnotendum, 

þannig að þeir læri að tjá sig í ræðu og riti, hafi góðan orðaforða, lesskilning 

og almennan málskilning, kunni að lesa sér til ánægju og njóta bókmennta 

og hafi almennt jákvætt viðhorf til íslensks máls og varðveislu þess. Þeir 

voru einnig sammála um að bókmenntir væru mikilvægar og vilji var til þess 

að auka hlut bókmennta í kennslu og einn kennarinn vildi helst kenna 

bókmenntir alla daga. Jafnframt var vilji til að auka vægi þátta eins og talaðs 

máls og framsagnar, hlustunar og áhorfs, þó síðargreindir þættir fengju ekki 

mikið rými í kennslunni (Rúnar Sigþórsson, 2008). Sama viðhorf kemur fram 

í rannsókn höfundar þó flestir kennaranna þar teldu lestur og lesskilning 

mikilvægastu þættina. 
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Rúnar Sigþórsson (2008) segir að veruleikinn í kennslu kennaranna sé 

talsvert frábrugðinn þeirri sýn sem þeir lýsa, en margir af þeim þáttum sem 

kennararnir telji nauðsynlega skipi ekki mikinn sess í kennslunni og eru 

þetta þættir á borð við talað mál og framsögn, hlustun og áhorf. Áhorf 

tengist að mestu leyti bókmenntaefni og er bundið við bíómyndir sem 

gerðar hafa verið eftir sögum. Hlustun tengist upplestri eða hljóðbókum þar 

sem góðir lesarar lesi bókmenntaverk sem notuð eru í kennslu, en einnig 

nota kennarar hlustun úr gömlum samræmdum prófum. Mikil áhersla er 

aftur á móti á málfræðikennslu og um helmingur fastra tíma í stundaskrá 

kennara fer í hana, þó að þeir telji hana ekki skila þeim árangri sem komi 

nemendum best. Kennarar telja sig þó knúna til að komast yfir ákveðna 

þætti til að búa nemendur undir samræmda prófið (Rúnar Sigþórsson, 

2008). 

Í virku námskránni í íslensku eru þrír efnisþættir mest áberandi, en það 

eru málfræði, bókmenntir og ritun. Flestir kennaranna leggja lítið upp úr því 

að kenna stafsetningu sem sérstaka grein, en leggja þess í stað áherslu á að 

kenna hana í samhengi við ritun. Mikill tími fer í málfræðikennslu og skýrist 

af því hversu erfitt málfræðinámið reynist nemendum og hversu illa 

málfræðin situr í þeim. Kennurum finnst þeir hjakka í sama farinu án þess 

að sjá árangur og eru nemendur sammála því að málfræði sé mjög 

fyrirferðarmikil í náminu (Rúnar Sigþórsson, 2008). Hjá kennurunum ná 

bókmenntir bæði yfir efnisþættina bókmenntir og lestur og tengja þeir 

lestur fyrst og fremst við bókmenntalestur, en ekki beina þjálfun í 

lesskilningi. Í öllum skólunum eru sérstakir bókmenntatímar á stundaskrá 

og er þeim oftast varið í að fara yfir bókmenntatexta það er fornsögur, 

nútímaskáldsögur og styttri texta t.d. úr Mályrkju. Einnig er töluverð áhersla 

á bókmenntagreiningu s.s. frásagnaraðferð, umhverfi og persónusköpun. 

Innihald skriflegra verkefna eru oftast spurningar um efni hvers kafla 

bókmenntaverka (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Í ljóðakennslu leggja kennararnir mikið upp úr því að nemendur kunni 

skil á hugtökum sem tengjast bragfræði, myndmáli, byggingu, formi og stíl. 

Flestir viðmælendur Rúnars segjast leggja áherslu á lesskilning enda hafi 

vægi hans aukist á samræmda prófinu. Allir kennararnir nefna ritun sem 

þátt í kennslu sinni og sumir hafa sérstaka ritunartíma á stundaskrá. 

Misjafnt er þó hvað kennarar telja vera ritun og enginn þeirra lýsti eiginlegri 

ritunarkennslu. Einn kennarinn nefnir þó að hann leiðbeini nemendum um 

þrískiptingu ritunar, útskýri efnisgreinar og greinaskil. Allir tala kennararnir 

um að tímafrekt sé að fara yfir ritunarverkefni nemenda og að samræmda 

prófið stjórni að einhverju leyti áherslum í kennslu (Rúnar Sigþórsson, 
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2008). Í niðurstöðum höfundar kemur ekkert fram sem tengist 

ljóðakennslu, reyndar spurði höfundur ekki sérstaklega um hana frekar en 

aðra þætti. 

Val um námsefni hjá kennurunum er nokkuð, en uppistaðan í 

bókmenntalestri eru lengri sögur, fornsögur og skáldsaga eftir seinni tíma 

höfunda og segir Rúnar Sigþórsson (2008) að greinilegt sé að kennarar haldi 

tryggð við bækur sem prófað var úr á samræmda prófinu meðan það var 

prófað úr lesnum bókmenntum. Málfræðiefni er með ýmsu móti en þar má 

nefna Málvísi I, Mályrkju I-III, Fallorð, Sagnorð og Smáorð. 

Mályrkjubækurnar eru nýjasta efnið þegar rannsóknin er gerð og virðist 

sem þær eigi nokkuð erfitt uppdráttar í skólunum sem Rúnar rannsakaði og 

henti ekki skipulagi þeirra kennara þar sem námsþættirnir eru skýrt 

aðgreindir. En þeir kennarar sem notuðu þessar bækur voru þeir einu sem 

lögðu sig fram við að flétta saman efnisþætti íslenskunnar (Rúnar 

Sigþórsson, 2008). Þrátt fyrir töluvert val um námsefni í íslensku er ein 

kennslubók, Kennslubók í málvísi og ljóðlist, svo að segja einráð í 

málfræðikennslu í 10. bekk í þremur skólum af fjórum sem Rúnar skoðaði. 

Einnig nota kennarar verkefni bæði af vefnum Málbjörgu og einnig af 

Skólavefnum sem og gömul samræmd próf (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Skerpa – Vallaskólaleiðin er að ryðja sér til rúms hjá kennurum í rannsókn 

höfundar en er ekki nefnd í rannsókn Rúnars Sigþórssonar. 

Námsáhugi nemenda í íslensku tengist lestri sagna eða áhorfi á 

bíómyndir. Áhugi nemenda á bókmenntum skiptist algjörlega í tvennt og 

þykir nemendum í einum skólanna fornsögur frábærar, en í öðrum skóla 

kvarta bæði nemendur og kennarar undan þeim. Áhugi kennara á námsefni 

gæti tengst þessu. Í einum skólanna fannst nemendum í 9. bekk 

æfingabókin Sagnorð, sem inniheldur fyrst og fremst eyðufyllingarefni 

áhugaverðust, vegna þess að þá fengju nemendur að vinna frjálst og þeim 

fyndust verkefnin auðveld. Þetta eru dæmigerð svör nemenda sem búið er 

að ala upp í frammistöðumiðuðu hugarfari segir Rúnar (Rúnar Sigþórsson, 

2008). 

Kennarar miðla efni kennslubóka frá töflu í bland við spurningar og spjall 

og nemendur glósa efni kynninga. Nemendum er settur fyrir ákveðinn 

verkefnaskammtur sem sumir ljúka í tímanum en aðrir verða að ljúka við 

heima. Sumir nemendur vinna einir en aðrir kjósa að vinna með öðrum. 

Tíminn á eftir einkennist af yfirferð frá töflu og með aðferðinni spurt og 

spjallað, auk þess sem kynning á næsta viðfangsefni hefst. Hjá fjórum 

íslenskukennurum af sjö einkenndist kennslan af skýrri aðgreiningu milli 



 

36 

efnisþátta, en þrír kennaranna og allir við sama skólann sýndu viðleitni til 

að flétta saman efnisþætti (Rúnar Sigþórsson, 2008).  

Stafsetningarkennsla byggist að mestu leyti á því að kenna nemendum 

stafsetningarreglur og láta þá skrifa eftir upplestri. Kennsla í bókmenntum 

nær yfir lestur, hlustun og áhorf (ef þessum þáttum er þá sinnt). Einn 

íslenskukennarinn notar fyrst og fremst texta úr Mályrkju, en allir hinir láta 

nemendur lesa heilar skáldsögur og virðist yfirferð þeirra miðast mikið við 

þætti sem auðvelt er að prófa úr svo sem efnisatriði, orðskýringar og 

sögugreiningu (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Öllum viðmælendum í rannsóknar Rúnars Sigþórssonar (2008) ber 

saman um að mikill einstaklingsmunur sé á námsþörfum nemenda. Þeim 

finnst lítið svigrúm til að koma til móts við þennan einstaklingsmun og segja 

kennsluna enda í yfirferð sem þeir telji henta meðalnemendum. 

Námsaðlögun kennaranna felst einkum í afslætti á skriflegum verkefnum 

fyrir seinfæra nemendur og ekki virðist markvisst vera komið til móts við þá 

nemendur sem geta farið hraðar yfir og skólarnir virðast hafa fá úrræði fyrir 

nemendur með leshömlun. Tveir kennaranna segjast þó leggja fyrir 

nemendur sömu meginviðfangsefnin en skipuleggja vinnu þeirra þannig að 

þeir þurfi að gera mismikið eða kafa misjafnlega djúpt í viðfangsefnin. Einn 

kennarinn var með áætlunartíma og notaði þá til að einstaklingsmiða námið 

að nokkru leyti (Rúnar Sigþórsson, 2008). Það kemur einnig fram í rannsókn 

höfundar að kennurum finnist mikill einstaklingsmunur á námsþörfum 

nemenda og erfitt að koma til móts við þennan einstaklingsmun sérstaklega 

í fjölmennum hópum. 

Námsmat er í formi skyndiprófa og prófa í lok anna og eru það þá helst 

skrifleg próf, en leiðsagnarmat er ekki í hávegum haft. Bókmenntapróf eru 

einkum próf úr lesnum sögum og er þá mikið spurt um efnisatriði úr 

sögunum og hugtök sem tengjast bókmenntagreiningu. Símat er með ýmsu 

móti þar sem verkefni nemenda eru metin. Má þar nefna ritgerðir nemenda 

og munnleg skil til dæmis í bókmenntum og stafsetningu. Í einum skólanna 

eru ekki formleg próf í lok anna, heldur símat sem er mat á árangri 

nemenda samkvæmt frammistöðumarkmiðum sem skólinn hefur sett sér. 

Margir kennaranna líta á námsmat sem aðhald og hvatningu fyrir 

nemendur (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Rúnar Sigþórsson (2008) spyr sig hver ávinningur nemenda sé að loknu 

grunnskólaprófi. Hann telur að nemendur ættu að hafa staðgóða þekkingu 

á málfræði og stafsetningu miðað við tímann sem fer í að kenna það, en 

setur þó spurningarmerki við það vegna þess að kennarar sögðu málfræði 

tolla illa í nemendum. Þrátt fyrir talsverðan bókmenntalestur gat Rúnar ekki 
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séð að nemendur væru þjálfaðir í læsi á mismunandi efni eða þjálfaðir í að 

beita mismunandi lestrarlagi, eða að kenndar væru aðferðir við lesskilning 

sem nýttust nemendum til að takast á við erfiðan texta. Kennarar höfðu þó 

miklar áhyggjur af slakri máltilfinningu, málnotkun og litlum lesskilningi 

nemenda. Litlar vísbendingar voru um einstaklingsmiðun hjá kennurum 

sem tóku þátt í rannsókninni, þar sem sterkir nemendur fá litla hvatningu í 

samræmi við getu og þroska og hluti nemenda missir af lestinni í náminu 

(Rúnar Sigþórsson, 2008). Skýrt er kveðið á um þessa þætti á Aðalnámskrá 

grunnskóla (2007 og 2012). 

Rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) var ekki gerð sem tilraun til að 

tengja mælanlegan árangur nemenda við starfshætti kennara, heldur var 

farin sú leið að horfa á árangur nemenda frá víðu sjónarhorni sem alhliða 

ávinning menntunar sem skólanum beri að stuðla að. Vísbendingar eru hins 

vegar um það í niðurstöðum að ávinningur nemenda sé ekki eins mikill og 

hann ætti að vera og verði undir í samkeppninni við það að læra það sem 

hægt er að prófa (Rúnar Sigþórsson, 2008:283). Í rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar er leitast við að horfa á árangur í skólastarfi og árangur 

nemenda í víðu samhengi og horft á það hvernig nemendur ná að bæta sig 

óháð fyrri getu og hvað það er sem kennarar telji að bæti árangur nemenda 

almennt. Það sama á við um rannsókn höfundar en þar er mismunandi 

bakgrunnur nemenda ekki tengdur við árangur og gæði í skólastarfi heldur 

litið á persónulegan vöxtur hvers og eins. 

2.7 Samantekt 

Eins og umfjöllunin í 2. kafla sýnir skiptir umræðan um árangur og gæði í 

skólastarfi gríðarlega miklu máli, einkum hvernig skólastarf hefur áhrif á 

nám og hvers vegna nemendur læra á mismunandi hraða. Árangur í 

skólastarfi samanstendur af mörgum þáttum, en það er hæfni kennarans 

sem vegur þyngst á eftir góðri forystu, jákvæðum skólabrag svo og 

samstarfi milli heimilis og skóla. Námsaðlögun og það að einstaklingar fái að 

stunda nám við sitt hæfi skiptir einnig miklu máli, bekkjarstjórnun og 

fjölbreyttir kennsluhættir og val á námsefni. Koma þarf bæði til móts við 

bráðgera nemendur með krefjandi verkefnum sem og þá sem eru óvirkir 

eða eiga í námsvanda, því ef væntingar til nemenda eru í samræmi við getu 

þeirra og bakgrunnsþekkingu eru meiri líkur að vel takist til. 

Sérfræðiþekking kennarans, eldmóður, faglegt sjálfstraust, fagmennska, 

og samskipti kennarans við nemendur í formi hlýju og umhyggju er ávísun á 

að nemendur nái meiri árangri en ella. Einnig skiptir góð bekkjarstjórnun 

máli. 
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Hlutverk íslenskukennslu er víðtækt og margbrotið og skal rækta mál og 

menningararf þjóðarinnar, virða hann og þróa (Aðalnámskrá grunnskóla 

íslenska, 2012). Jafnframt þurfa íslenskukennarar í grunnskóla að hafa 

víðtæka þekkingu á íslensku máli og bókmenntum, auk þess að kunna skil á 

fjölbreyttum leiðum til að þjálfa málbeitingu, framsögn, lestur og ritun 

nemenda sinna (Íslenska til alls, 2009). 

Í niðurstöðum rannsóknar Rúnars Sigþórssonar (2008) kemur fram að 

hann sjái ekki alveg hver ávinningur nemenda í námi sé að loknu 

grunnskólaprófi í íslensku. Hann telur þó að nemendur ættu að hafa 

staðgóða þekkingu í málfræði og stafsetningu miðað við tímann sem fer í að 

kenna það, en setur þó spurningarmerki við það vegna þess að kennarar 

sögðu málfræði tolla illa í nemendum. Þrátt fyrir talsverðan 

bókmenntalestur gat Rúnar ekki séð að nemendur væru þjálfaðir í læsi á 

mismunandi efni, eða þeim kenndar aðferðir til að takast á við erfiðan 

texta. Kennarar höfðu þó miklar áhyggjur af slakri máltilfinningu, málnotkun 

og litlum lesskilningi nemenda. Litlar vísbendingar voru um 

einstaklingsmiðun og námsaðlögun hjá kennurum, þar sem sterkir 

nemendur fá litla hvatningu í samræmi við getu og þroska og hluti nemenda 

missir af lestinni í náminu (Rúnar Sigþórsson, 2008).  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla verða markmið rannsóknarinnar útskýrð, fjallað um hvaða 

rannsóknaraðferð var valin og hvers vegna, kostum hennar og göllum lýst 

svo og aðferðafræðinni sjálfri, það er gagnasöfnun, úrvinnslu gagna og 

siðferðilegum atriðum.  

Rannsókninni er ætlað að varpa ljósi á það hvað íslenskukennurum á 

unglingastigi finnst mikilvægast í starfi sínu, hver markmið þeirra eru með 

kennslunni, hverjir eru helstu áhersluþættir og hvernig þeir ná árangri. 

Markmið rannsóknarinnar er einnig að reyna að komast að því hvaða leið 

íslenskukennarar á unglingastigi fara til að ná fram markmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla og til að ná árangri með nemendum sínum. 

Eflaust er misjafnt eftir kennurum hverju þeir sækjast eftir, hvernig þeir ná 

árangri og hvað þeir telja vera góðan árangur. 

Aðferðafræðin við rannsóknina er nær því að vera eigindleg en 

megindleg þar sem eigindleg aðferðafræði hentaði mun betur til að ná fram 

þeim upplýsingum um það svið sem rannsóknarspurningarnar sneru að. 

Eigindlegar rannsóknaraðferðir eru taldar eiga við þegar skoða á reynslu 

fólks í tilteknum aðstæðum í því skyni að auka skilning, bæta samskipti, 

félagsleg tengsl og aðstæður einstaklinga (Flick, 2006). Aðferðirnar eru 

bæði túlkandi og byggja á kenningum er segja að veruleikinn sé félagslega 

mótaður. Ekki er reynt að finna algild svör eða staðreyndir heldur er reynt 

að fá innsýn í aðstæður og upplifun þátttakenda (Esterberg, 2002). Aðferðin 

sem hér er notuð víkur þó frá eigindlegri aðferðafræði að ýmsu leyti, t.d. í 

því að spurningunum er ekki fylgt eftir með viðtölum og ekki var reynt að 

kóða svörin og finna þematíska þræði í þeim. Þessa vinnu mætti þó 

hæglega vinna í framhaldi af þessari rannsókn. 

Þessi rannsókn byggist á spurningalista sem sendur var þátttakendum í 

tölvupósti og því er ekki um eiginleg viðtöl að ræða. Listinn var sendur í 

einu lagi en ekki hlutaður niður eins og á við um tölvupóstsviðtöl 

(Bampthon og Cowton, 2002). Spurningarnar voru opnar, það er 

svarkostirnir ekki ákveðnir fyrirfram og miða að því að fá viðmælanda til að 

lýsa reynslu sinni, upplifun og tjá sig frjálst um viðfangsefnið. Viðtöl sem 

byggjast á opnum spurningum eru tímafrekari en viðtöl með lokuðum 

spurningum þar sem svarmöguleikarnir eru fyrirfram ákveðnir og úrvinnslan 

flóknari en á viðtölum með lokuðum spurningum (Helga Jónsdóttir, 2003).  
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Kostirnir við að senda spurningalista í tölvupósti eru helst þeir að það 

eru engar landfræðilegar hindranir, kostnaður er minni og spyrjandinn er 

fjarlægur. Þá fær svarandi frið til að tjá sig, það er inngrip spyrjanda er lítið 

sem ekkert og vegna þess að gögn eru stafræn sparast mikill tími við alla 

úrvinnslu en þátttakendur voru beðnir um að skrá svör sín beint í skjalið. 

Helstu ókostirnir felast í því að fara á mis við augnsamband, tónfall og 

svipbrigði sem fylgja í samskiptum augliti til auglitis. Tæknileg vandamál 

geta skotið upp kollinum svo sem að gögn tapist, tímafrekt fyrir svaranda og 

sumum þátttakendum finnst ekki gott að skrifa eða tjá sig í rituðu máli 

(McCoyd og Kerson, 2006 og Bampthon og Cowton, 2002). 

Þátttakendur eru íslenskukennarar á unglingastigi. Í upphafi var ætlunin 

að leita til 10 skóla og áttu þátttakendur að vera íslenskukennarar á 

unglingastigi sem hefðu reynslu og sem væru í eða hefðu lokið við 

meistaraverkefni í íslensku og íslenskukennslu. Með því taldi rannsakandi 

að hann fengi mikið magn af gagnlegum upplýsingum hjá reynslumiklum og 

vel menntuðum íslenskukennurum. Fallið var frá því meðal annars vegna 

þess að sumir þessara kennara voru í fámennum skólum og aðrir voru ekki 

að kenna á unglingastigi. Ákvörðun var svo tekin um að leita eftir heimild 

hjá 15 skólastjórum víðs vegar um landið. Flestir skólanna eru á 

Reykjavíkursvæðinu en samt sem áður voru sendar fyrirspurnir til skóla í 

öllum landshlutum og eiga skólarnir það sameiginlegt að teljast ekki 

fámennir. Rannsakandi var með þá fyrirframgefnu hugmynd að unglingastig 

væri síður í fámennum skóla og taldi það flýta fyrir allri rannsóknarvinnu ef 

leitað væri strax til skóla sem ekki flokkaðist sem fámennur. Skóli telst 

fámennur ef kennt er í aldursblönduðum hópum vegna fæðar nemenda og 

ef nemendafjöldi grunnskóla er á bilinu 1-120 nemendur (Samtök fámennra 

skóla, 1989). 

Áður en formleg rannsóknarviðtöl fara fram er nauðsynlegt að gefa sér 

góðan tíma til að spjalla við viðmælendur, kynna sjálfan sig og verkefnið og 

útskýra í hvaða tilgangi það er gert (Helga Jónsdóttir, 2003). Þar sem 

rannsakandi notaði tölvupóst náði hann ekki að spjalla við viðmælendur en 

rannsakandi sendi kynningu á sér og sinni rannsókn og bauð viðmælendum 

að hafa samband ef þeir hefðu einhverjar spurningar. Áður höfðu 

viðmælendur og skólastjórnendur viðkomandi skóla gefið samþykki til 

þátttöku. Nauðsynlegt er að upplýsa viðmælendur um rétt þeirra og hvað 

sé í vændum. Útskýra skal hvernig rannsóknin fer fram, að fullum trúnaði sé 

heitið, nafnleynd sé virt og þess sé gætt að hylja atriði sem vísað geti á 

einstaka þátttakendur. Einnig verður að koma skýrt fram að réttur til 

þátttöku sé algjörlega þeirra (Sigurður Kristinsson, 2003). Þetta kom fram í 
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kynningarbréfi sem sent var til skólastjóra og svo áframsent til kennara sem 

tóku þátt í rannsókninni. Rannsóknargögnin eru svör 11 íslenskukennara á 

unglingastigi við spurningum sem sendar voru með tölvupósti. Við greiningu 

á gögnum var leitað að endurtekningum sem varpað gætu ljósi á markmið 

og ríkjandi áherslur í íslenskukennslu hjá íslenskukennurum. 

Þátttakendur eru allt konur og eru þær allar (nema ein er með BA próf í 

íslensku) með B.Ed. próf af ýmsum sviðum s.s. í tónmennt, smíðakennslu og 

íþróttakennslu en flestar eru þær með íslenskuval í kjarna og allir 

þátttakendur hafa bætt við sig íslensku í viðbótarnámi. Tvær hafa lokið eða 

eru að ljúka M.Ed.prófi með íslensku og íslenskukennslu og ein er með MA 

próf í íslensku. Að meðaltali hafa kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni 

kennt íslensku í tæp níu ár, sá sem hafði mestu kennslureynslu í íslensku á 

unglingastigi hafði kennt í 12 ár og sá sem hafði minnstu reynslu hafði 

kennt í tæp fjögur ár en af svörum hans að dæma lagði hann mikinn 

metnað í starfið. 

Við úrvinnsla gagna var litið eftir hvaða endurtekningar væri að finna í 

gögnunum með því að lesa vel yfir og skrá og einnig treysti rannsakandi 

eigin dómgreind þegar gögnin voru skoðuð og athugaði hvort þar væri 

mótsagnir að finna (Flick, 2006). 

Með opnum spurningum fengust skrifleg gögn og sameiginlegir þættir 

sem hægt var að flokka niður. Niðurstöður voru dregnar saman út frá því 

(Bogdan og Biklen, 2003). Með þessu móti reyndi rannsakandi að samsvara 

gögn við rannsóknarspurninguna sem lagt var upp með í upphafi, það er:  

Hvað finnst íslenskukennurum á unglingastigi mikilvægast í 

íslenskukennslu sinni, hver eru markmið þeirra og áherslur og hvernig vita 

íslenskukennararnir að þeir hafi náð árangri? 

Takmörkun á rannsókninni er helst sú að ekki var spurningalista fylgt 

eftir með frekari spurningum eins og gert er í svokölluðum 

tölvupóstsviðtölum en það hefði verið æskilegt til að fá meiri innsýn í störf 

kennaranna og nánari útskýringar á ýmsum þáttum er varða kennsluna og 

skipulag hennar. Rannsakandi ákvað þess í stað að sníða sér stakk eftir vexti 

og láta rödd „viðmælanda“ sinna heyrast og vinna úr þeim upplýsingum 

sem þar komu fram því það hentaði verkefninu. Af þeim sökum fellur 

rannsóknin ekki undir formerki eigindlegar rannsóknaraðferðar.  

Við gerð rannsóknar er nauðsynlegt að hafa í huga að þrátt fyrir að 

rannsakendur reyni að vinna rannsóknina eins hlutlaust og mögulegt er, 

verður ávallt ákveðin hætta á að rannsóknin sé lituð af gildismati 

rannsakendanna. Þeir ákveða hvað mælt er og hvernig það er mælt. 

Fyrirframgefnar hugmyndir rannsakenda um hópinn geta þar af leiðandi 
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takmarkað rannsóknina að einhverju leyti (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). 

Rannsakandi er eins og þátttakendur íslenskukennari á unglingastigi og gæti 

það hafa haft áhrif á rannsóknina þrátt fyrir að rannsakandi reyndi eftir 

bestu getu að vera hlutlaus í túlkun gagna. 

Sótt var um leyfi til Persónuverndar fyrir rannsókninni og leyfi fékkst. Í 

reglugerð nr. 698/20042 um tilkynningarskylda og leyfisskylda vinnslu 

persónuupplýsinga segir: Ábyrgðaraðili skv. 4. tl. 1. mgr. 2. gr. laga nr. 

77/2000 skal tilkynna Persónuvernd um sérhverja rafræna vinnslu 

persónuupplýsinga sem hann framkvæmir eða fer fram á hans vegum. Hann 

ber að lögum ábyrgð á því að vinnslu persónuupplýsinga sé ávallt hagað í 

samræmi við efni tilkynningar til Persónuverndar og lög nr. 77/2000. Þegar 

Persónuvernd hefur staðfest móttöku tilkynningar og birt hana í 

tilkynningarskránni eða þegar 15 dagar eru liðnir frá því að tilkynning var 

send má rannsakandi hefja vinnsluna (Persónuvernd, 2009).  

                                                           
2
 Sjá í viðauka. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar. 

Niðurstöðurnar eru byggðar á svörum 11 íslenskukennara á unglingastigi 

sem fengu sendar spurningar í tölvupósti. Niðurstöðukaflanum er skipt í 

fjóra undirkafla sem fjalla um ólíkar spurningar.  

Alls sýndu 11 skólastjórar áhuga á því að taka þátt í rannsókninni og 

áframsendu kynningarbréf og upplýsingar um rannsókn til sinna 

íslenskukennara. Af því leiddi að 11 íslenskukennarar, einn úr hverjum 

skóla, á unglingastigi tóku þátt í rannsókninni.  

Kennararnir hafa flestir kennt aðrar greinar samhliða íslenskukennslunni 

og verið umsjónarkennarar. Einn hafði verið umsjónarkennari í öllum 

árgöngum, kennt íslensku og stærðfræði á unglingastigi. Annar hafði kennt 

samfélagsfræði á miðstigi og unglingastigi, kennt ensku og verið með 

sérkennslu í eitt ár. Enn annar hafði kennt íþróttir frá árunum 1995 – 2005 

en síðan kennt íslensku á unglingastigi, öllum árgöngum. 

4.1 Menntun þátttakenda og undirbúningur fyrir kennslu 

Spurt var hvernig menntun kennaranna hefði gagnast þeim í kennslunni og 

hvar þeir væru best undirbúnir og hvar síst. Svörin voru misjöfn. Flestir 

töldu sig vera vel undirbúna, en tveir kennaranna töldu sig ekki vera vel 

undirbúna til að takast á við kennslu í íslensku þrátt fyrir að hafa verið í 

íslenskuvali. Annar þeirra sagðist vera vel undirbúinn eftir að hafa tekið 

viðbótarnám í íslensku, en hinum fannst hann ekki hafa verið vel 

undirbúinn, heldur hafi þetta verið meira og minna sjálfsnám. Hún segir: 

Ég er ágætlega undirbúin á öllum þessum sviðum. En það er ekki 

námi mínu að þakka, hvorki B.Ed. námi eða M.Ed. Ég mundi frekar 

segja að um sjálfsnám hafi verið að ræða. Í B.Ed. náminu var lítil sem 

engin íslenskukennsla og mastersnámið fannst mér vera ansi langt frá 

skólastofum grunnskólans. En ég hef legið yfir þessu undanfarin 10 

ár, hef mikinn áhuga og hef alltaf verið þokkaleg í íslensku.  

Enn öðrum fannst hann verst undirbúinn þegar kæmi að orðhlutafræðinni á 

unglingastigi og tveir nefndu bókmenntakennsluna á meðan öðrum fannst 

hann vera best undir hana búinn. Flestir nefndu þó að þeir væru síst undir 



 

44 

það búnir að takast á við kennslu ólíkra námshópa eða einstaklinga og 

einum fannst vangaveltur um kennslufræði síst nýtast, meðan öðrum 

fannst þær einhvern veginn koma af sjálfu sér. Einn nefndi agamál og 

erfiðar heimilisaðstæður, en að takast á við það kæmi með reynslunni. 

Einum kennaranna fannst íslenskukennarar yfirleitt vel undirbúnir og fannst 

hann vera heppinn með samstarfsaðila þar sem annar aðilinn hefði 20 ára 

starfsreynslu og hinn væri tiltölulega nýútskrifaður, en orðrétt sagði hún: „ 

...þá held ég að íslenskukennarar séu bara þokkalega vel undirbúnir, ég er 

líka heppin að samkennari minn er útskrifuð fyrir þremur árum önnur og 

hin fyrir 20 árum þannig að við bætum hver aðra upp og gott að fá ferska 

strauma þegar hversdagsrútínan fer að gera vart við sig.“ 

4.2 Íslenskukennsla, áherslur og val á námsefni 

Breytingar á íslenskukennslu 

Spurt var hvort einhverjar gagngerar eða róttækar breytingar hefðu verið 

gerðar á íslenskukennslu í viðkomandi skóla síðastliðin ár. Höfundur hafði 

áhuga á að vita hvort skólarnir væru með einhvers konar þróun eða átak í 

gangi í sambandi við íslenskukennsluna eða hvort til dæmis breytt hefði 

verið um námsefni. Kennararnir töldu almennt að ekki væri um neinar 

róttækar breytingar á íslenskukennslu að ræða (þó ekki væri vanþörf á, 

benti einn á), en helmingur kennaranna nefndi að tekið hefði verið inn nýtt 

námsefni, Skerpa - Vallaskólaleiðin og með tilkomu þessa námsefnis hefði 

breyting orðið á fyrirkomulagi á kennslustundum og markmiðum í íslensku.  

Nei, í raun ekki. Skerpa hefur verið að ryðja sér til rúms – en það er 
nú tæplega róttæk breyting. Áherslur í íslensku eru svolítið í höndum 
hvers kennara – þeir hafa misjöfn áherslusvið – þó allir taki þeir nú 
held ég alla ,,undirþætti“ íslenskunnar til umfjöllunar. 

Annað árið í röð erum við að kenna heildstæða námsefnið Skerpa en 
ástæðan fyrir því að það varð fyrir valinu er að gera nemendur 
ábyrgari fyrir sínu námi og sjálfstæðari. Við veljum þó og höfnum og 
höldum t.d. þeim bókmenntum inni sem við höfum kennt undanfarin 
ár. 

Annar kennari sagði að þetta námsefni hefði verið tekið inn, en hætt hefði 

verið með það og nú væri aðeins leyfilegt að panta námsefni frá 

Námsgagnastofnun. Einn kennarinn sagði að fyrir nokkrum árum hefði sú 

nýbreytni orðið að vera með hraðlestrarnámskeið í 8. bekk og námsefnið 

Lestu nú eftir Fjölni Ásbjörnsson og Guðna Kolbeinsson væri notað. Í sama 

skóla voru yndislestrarstundir þrisvar í viku í 15 – 20 mínútur og þá ekki 
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bara í íslenskutímum heldur í öllum tímum til að efla lesskilning og 

lesáhuga. Sú nýbreytni var í öðrum skóla að kennt er í blokkum „það er að 

kenna íslensku í samkennslu á öllum stigum á sama tíma. Það gefur svigrúm 

fyrir nemendur að fylgja þeim sem eru að vinna að sama viðfangsefni óháð 

bekk.“ Og þá nefndi einn kennarinn að hann hefði tekið upp þá nýbreytni 

að skipta önnum niður í tímabil, þriggja vikna löng og að nemendur fengju 

áætlanir og lista yfir þau verkefni sem ljúka ætti á hverju tímabili, en réðu 

sjálfir hvenær þeir ynnu þau. Hann nefndi einnig að þeir nemendur sem 

ættu erfitt með að áætla fengju aðstoð við það og næðu þannig að ljúka 

verkefnum á tilsettum tíma. Þeir nemendur sem réðu vel við formið 

upplifðu mikið frelsi og væru ánægðir með fyrirkomulagið. Þá hafði þessi 

sami kennari dregið markvisst úr heimanámi. Þá nefndi einn kennarinn að 

hann hefði unnið með Orð af orði aðferðina. Kennsluaðferðin Orð af orði er 

samvirk og samþætt aðferð sem felur í sér að skýra merkingu orða og tengsl 

þeirra við önnur orð (Guðmundur Engilbertsson, 2010). 

Dæmigerð kennslustund, kennsluaðferðir, áherslur 

Allir kennararnir sögðu að ef um kennslustund í málfræði væri að ræða eða 

það væri verið að kynna ný hugtök þá byrjaði kennslustundin á innlögn eða 

upprifjun annað hvort á töflu eða skjávarpa og að nemendur glósuðu. Reynt 

væri þó að hafa innlögnina í styttri kantinum. Einn kennarinn sagðist alltaf 

vera að leita nýrra leiða til að gera málfræðina meira lifandi og spennandi 

og setti upp leiki með málfræðispurningum og byggi til orðhlutaverkefni, en 

það verkefni gengi út á samvinnu og sinnti að einhverju leyti hreyfiþörf 

nemenda.  

Í bókmenntakennslunni nota kennarar mikið umræður og ýmist 

einstaklings- eða hópverkefni. Einn kennarinn sagðist vera mikil 

bókmenntamanneskja og hún læsi bókmenntir með nemendum sínum og 

setti gjarnan upp leikrit eða stuttmyndir. „Ég nota samvinnu eins mikið og 

hugsast getur og legg fyrir samvinnuverkefni alveg stöðugt.“ 

Annar sagði að ef um þemavinnu væri að ræða þá reyndi hann að skipta 

sér sem minnst af heimildaöflun og grúski nemenda meðan á vinnu stæði. 

Hann sagði að í vetur hefði hann og samkennari verið með textavinnu með 

forntexta og nefndi Snorra-Eddu, Þrymskviðu (myndband), 

Stanleyshamarsheimt Þórarins Eldjárns og Hávamál. Verkefni fælist í því að 

nemendur gera samanburð á þessum verkum og markmiðið væri að þeir 

uppgötvuðu eitthvað ákveðið og gerðu eigin útfærslu á þessum sögum. 

Hann sagði að nemendur ynnu með texta allt frá orðflokkanotkun upp í 

stílbrögð, útdrætti, stuttmyndagerð, söngtexta og brúðuleikrit. Einnig hefur 

hann tekið fyrir auglýsingaþema og skiltagerð með góðum árangri. 
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Flestir kennaranna reyna að vera með tjáningu af og til og nefndi einn 

þeirra það að nemendur flyttu stuttar ræður, tækifærisræður og 

mínúturæður og þessi sami kennari hafði prófað að hafa 

kjörbókarfyrirlestur í 10. bekk í stað ritgerðar og voru þá einn og allt upp í 

þrír nemendur saman með fyrirlesturinn. Þetta form kom mjög vel út að 

hans sögn. Annar sagðist nota samvinnu talsvert og í áætlanagerðinni hvetti 

hann nemendur til að vinna með jafningjum sínum. Og hún bætir við: 

Nemendur eru t.d. hvattir til að spyrja sessunaut sinn áður en þeir 

spyrja kennarann ef þeir þurfa hjálp. Í „vinnutímunum“ byrja ég á 

innlögn/töflukennslu og beini nemendum svo að verkefnum sem þeir 

eiga að vinna. Stundum á töflukennslan aðeins við um hluta hópsins 

sem er í kennslustofunni og þá bið ég hina að sinna áætlun sinni. 

Nemendur hafa í þessu kerfi mínu oft val um hvort þeir vilji vinna 

verkefni einir eða með öðrum, en mörg verkefni krefjast 

hópvinnu/paravinnu. Nokkur (uppbrots-) verkefni hafa verið árlega 

s.s. lestrarátak, valbókarkynning þar sem nemendur kynna bók sem 

þeir hafa lesið og samnemendur meta kynningar, mynd-/leikgerð 

Íslendingasögu, viðtal við áhugaverða persónu – og eitthvað fleira 

sem ég man ekki alveg í augnablikinu. 

Þegar spurt var um hvað kennarar leggðu mesta áherslu á og hver 
áhersluröðin væri voru allir sammála um að mesta áhersla væri á lestur og 
bókmenntir og málfræði. Voru allir kennararnir sammála um að áhersla á 
málfræði væri mjög mikil og greinin fyrirferðamikil innan íslenskunnar. 
Áhorf var sá hluti kennslunnar sem mest sat á hakanum og einn kennarinn 
sagði að minnst færi fyrir markvissri þjálfun í töluðu máli og framsögn, en 
þessi kennari hafði ýmsar hugmyndir til að bæta úr því og þá á kostnað 
málfræðinnar. Fleiri en einn kennari sagðist leggja minnst upp úr beinni 
stafsetningarkennslu, því að þeirra mati væru nemendur nokkuð vel settir í 
stafsetningu frá yngri stigum. Töldu þeir jafnframt að með því að leggja 
áherslu á ritun og lestur kæmi stafsetningin svolítið af sjálfu sér, nema hjá 
einstaka nemanda. Annar kennari sagðist hafa mikinn áhuga á 
bókmenntum, framsögn og málfræði svo að honum fannst líklegt að það 
væri umfangsmeira hjá sér en annað. Hún orðaði það svo: 

Lestur, bókmenntir og málfræði legg ég mest áherslu á. Stafsetningu 

læra þau að mínu mati með miklum lestri og ritun. Ritunarþáttinn er 

ég að auka mikið núna. Ég hef mikinn áhuga á leiklist í kennslu og sótt 

mörg námskeið. Ég nota leiklistina töluvert í kennslunni þegar unnið 

er með ljóð og bókmenntir. 
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Önnur sagði þetta: 

Mesta áherslan er sennilega á lestur og bókmenntir og þar á eftir 

málfræði sem verður fyrirferðarmeiri en ég kysi vegna eðlis 

greinarinnar og hversu víðtæk málfræðikunnátta grunnskóla-

nemenda á að vera samkv. Aðalnámskrá. Ritun kemur þar á eftir. Við 

horfum einnig á a.m.k. eina íslenska bíómynd á ári og höfum hlustað 

og unnið með t.d. ljóðin á Skálmaldardisknum. 

Kennararnir sem tóku þátt í rannsókninni voru almennt sammála um það að 

þeir væru óhræddir við að prófa ný námsgögn og finnst gott að breyta 

reglulega um aðferðir og gegnumgangandi eru engin tvö ár eins hjá 

kennurunum. „Alveg óhrædd. Finnst nauðsynlegt að breyta reglulega til svo 

ég staðni ekki.“  

Já! Ég þrífst á því í minni vinnu að leita nýrra leiða. Ég er óhrædd við 

að prófa ný námsgögn eins og bækur eða myndir og vildi gjarnan 

hafa betri aðgang að tölvum en ég hef. Á hinn bóginn er ég dálítið 

föst í mínum aðferðum og vildi oft gjarnan vera meira í 

tilraunastarfsemi hvað það varðar. 

Kennsla og skipulag hennar 

Allir kennarar svöruðu því sama til hvað réði því á hverju þeir byggja 

ákvörðun sína um kennslu og skipulag hennar. Þar má helst nefna 

Aðalnámskrá grunnskóla, skólanámskrár, nemendahópinn og síðast en ekki 

síst reynslu kennara, samkennara og áhugasvið kennara. 

Nú orðið get ég sagt að ég byggi það á reynslunni og þeim 

nemendahópum sem ég kenni hverju sinni, með hliðsjón af 

Aðalnámskrá að sjálfsögðu. Við samkennari minn ræðum strauma og 

stefnur og breytum og bætum eftir því sem okkur finnst passa og 

eftir því sem við komum okkur saman um því vissulega eru misjafnar 

skoðanir á hvað skuli taka fyrir og hvernig. Eðlilega gerum við svo 

hlutina á ólíkan hátt þó farið sé eftir sömu námskrá. 

Önnur sagði: 

Ég bý auðvitað að reynslunni en einnig legg ég mikla áherslu á að 

skemmta mér. Ef mér finnst viðfangsefnin skemmtileg er ekki ólíklegt 

að ég geti smitað því viðhorfi til nemenda minna. Aðalnámskráin 

hefur líka sín áhrif, ég skoða hana reglulega og hef hana á bak við 

eyrað til að minnka líkur á að eitthvað verði útundan. 
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Val á námsefni 

Spurt var um val á námsefni og hvaða námsefni kennararnir notuðu. Um 

helmingur kennaranna sögðust nota Skerpu sem aðalefni. Einn hafði horfið 

aftur frá því að nota hana og farið í Mályrkjubækurnar eins og hinn 

helmingurinn af hópnum, en hann sagðist styðjast við málfræðihlutann í 

Mályrkju, þar sem honum fyndust textarnir í seinni bókunum ekki höfða til 

nemenda. Annar sem hafði horfið frá því að nota Skerpu, var ekki ánægður 

með það í heild sinni, þó að gert sé ráð fyrir að kennarinn hafi frelsi með 

verkefni, geti breytt og bætt inn í. Honum fannst þó utanumhaldið gott í 

Skerpuefninu og taldi það kenna nemendum góða námstækni. Flestir 

kennaranna sögðust velja námsefni sem þeir teldu áhugavert og hentaði 

nemendum, en einnig veldu þeir námsefni út frá markmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla og fyrri reynslu og einn sagði að það stjórnaðist af því hvaða 

námsefni Námsgagnastofnun ætti, því ekki mætti panta annars staðar frá. 

Kennari sem hefur litla reynslu sagðist nota það sem hefði verið notað áður 

í skólanum, en hann væri óhræddur við að leita nýrra leiða. Hún sagði:  

Þar sem ég hef yfirleitt kennt allt í fyrsta skiptið síðan ég hóf störf í 

[....]þá hef ég farið þá leið að nota námsefni sem hefur verið notað 

árið áður. Þó hef ég verið óhrædd að leita nýrra leiða, hvort sem er 

með því að nota aðrar bækur eða búa sjálf til verkefni. Ef eitthvað 

virkar vel þá nota ég það aftur annars ekki. Ég hef notað Fallorð, 

Sagnorð, Smáorð, Finn I og II, Mályrkju I og II (en er ekki ánægð með 

þær), Laxdælu, Kjalnesingasögu, Áfram Óla, Í gegnum holt og hæðir, 

Gauragang, Ljóðspor og Ljóðspegla, Ljóð í tíunda, stafsetningarvefi, 

blaðagreinar, orðabækur, leiki o.fl. 

Flestir sögðust lesa eina Íslendingasögu á ári t.d. Gunnlaugs sögu í 8. bekk, 

Gísla sögu Súrssonar í 9. bekk og Grettis sögu í 10. bekk. Einnig les þessi 

hópur Gauragang í 8. bekk, Pelastikk og Mýrina í 9. bekk og Engla 

alheimsins í 10. bekk. Þessi sami kennari nefndi einnig bókina 

Smásagnasmáræði og sagði það hafa skilað góðum árangri. Einnig voru 

bækurnar Peð á plánetunni Jörð, Sverðberinn, Þar sem djöflaeyjan rís, 

Hrafnkels saga, Kjalnesinga saga, Korku saga og Grafarþögn nefndar sem 

bókmenntalesning. Eins og áður sagði leitast allir kennararnir við að velja 

áhugavert námsefni sem þeir telja að henti nemendum, en einnig fer valið 

eftir því hvað kennurum finnst skemmtilegt og telja þeir það ekki síður 

mikilvægt.  
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Ég vel námsefni eftir því hversu vandað mér finnst það vera – og eftir 

því hvað mér finnst skemmtilegt. Það er ekki síður mikilvægt. 

Námsefni sem mér finnst skemmtilegt er nokkuð líklegt að ég geti 

gert lifandi í kennslunni. Ég nota allt mögulegt: Skerpu, Mályrkju, 

Finn, ýmis ljóð, smásögur, Íslendingasögur, skáldsögur, riddarasögur, 

goðsögur  – í raun allt sem ég kem höndum yfir og heillast af. 

Einnig nota íslenskukennarar spil í kennslu svo sem Fimbulfamb, 

Krossorðaspil, Þú veist, Fróðleikur, Skrabbl, samræðuspjöld, söguteninga 

„og eitthvað fleira til að nemendur leiki sér með íslenskuna og læri „óvart“ 

eitthvað;) Svona uppbrot kunna þeir að meta.“ 

 

Heildstæð móðurmálskennsla 

Kennarar voru spurðir hvort þeir þekktu hugtakið heildstæð 

móðurmálskennsla. Allir kennararnir sögðust þekkja hugtakið og skildu það 

þannig að það væri tilraun til að kenna alla þætti íslenskunnar saman eða 

tengja í eina heild og nokkrir sögðu að það væri jafnvel fléttað inn í aðrar 

námsgreinar. „Ég skil það þannig að allir „undirþættir“ íslenskunnar séu 

fléttaðir saman í kennslunni.“ Af svörum kennaranna má sjá að þeir áttu 

ekki erfitt með að skilgreina hugtakið, þó að skilgreiningin væri ekki alveg 

nákvæm enda er erfitt að skilgreina hugtakið í fáum orðum. Hugtakið er 

meðal annars skilgreint þannig að tungumálið er ein heild og nemendur 

eiga að fá tækifæri til þess að takast á við það og beita við ólíkar aðstæður 

og af ólíkum ástæðum (Þórunn Blöndal, 2005). Kennararnir sögðu meðal 

annars: 

Já, ég þekki það og kenni einmitt Skerpuna sem skilgreind er sem slík. 

Ég legg þann skilning í það að í því séu undirgreinar íslenskunnar 

tengdar saman í eina heild sem unnið er með á fjölbreyttan hátt og 

tel að það form komi betur á móts við fjölbreyttan nemendahópinn, 

að námið verði einstaklingsmiðaðra fyrir vikið sem verið hefur krafan 

síðustu ár. 

Þekki það hugtak og skil það þannig að það sé tilraun til að kenna alla 

þætti íslenskunnar saman, vinna t.d. með stafsetningu út frá 

bókmenntatexta sem verið er að lesa og málfræði kannski í framhaldi 

af því og greina svo málnotkun í viðkomandi texta og enda síðan á að 

fá nemendur til að tjá sig á einhvern hátt út frá sama viðfangsefni. 
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Já, ég þekki hugtakið vel. Ég skil heildstæða móðurmálskennslu 

þannig að hægt væri að kenna allt fagið, ná öllum markmiðum sem 

námskráin kveður á um, með einum texta. Til dæmis væri mjög 

spennandi að nota skáldsögu eins og Englar alheimsins í bókmennta- 

málfræði- og stafsetningarkennslu; Ritun, áhorf, framsögn. Hægt 

væri að skoða ljóð eftir höfund bókarinnar og kynna sér 

bókmenntastefnur í tengslum við það. 

Að allir nemendur séu ólíkir og fari ekki sömu leið í sínu námi. 

Heildstæð móðurmálskennsla tengir alla þætti móðurmálsins og er 

leið nemenda til að átta sig á tilgangi og tengslum ólíkra þátta 

móðurmálskennslunnar. 

Eins og sjá má af svörum þátttakenda eru svörin misjöfn þó 

meginhugmyndin sé sú sama, það er að tengja alla þætti 

móðurmálsins með einum texta, einn nefnir reyndar kennsluefnið 

Skerpa sem skilgreint er sem efni til að nálgast íslenskukennslu á 

heildstæðan máta.  

Íslenskukennsla og stundaskráin 

Kennararnir voru spurðir hvort þeim fyndist íslenskan fá nægjanlegt 

svigrúm innan stundaskrárinnar. Allir kennarar, nema tveir, svöruðu játandi 

eða miðað við aðrar greinar, en tveir kennaranna svöruðu því neitandi og 

gætu alveg hugsað sér fleiri tíma, þá sérstaklega í 10. bekk.  

Nei, ég myndi vilja sjá fleiri tíma, sérstaklega í 10. bekknum hjá okkur. 

Ég myndi t.d. vilja fá meiri tíma fyrir framsögnina sem ég tel mjög 

mikilvæga fyrir framtíð barnanna. Við í [ ....]skóla erum með sjö tíma í 

8. og 9. bekk og fimm tíma í 10. bekk í íslenskunni. 

Annar kennarinn sem svaraði neitandi (sbr. hér á undan) myndi nota tímana 

í framsögn sem hann taldi mjög mikilvægan þátt upp á framtíðina að gera. 

Hinn sem svaraði neitandi sagði: „Nei, svo sannarlega ekki. Það er til 

háborinnar skammar að móðurmálinu sé ekki gert hærra undir höfði í 

skólum landsins – og þá á ég við öll skólastigin.“ 

 

Hvað finnst nemendum skemmtilegast eða leiðinlegast að mati 

þátttakenda? 
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Kennararnir voru allir sammála því að nemendum fyndist málfræðin 

leiðinlegust og voru nokkrar útskýringar taldar upp. Svo sem að nemendur 

sjái ekki tilganginn með málfræðinni og að kröfurnar séu of miklar og að 

þeir nái ekki að tengja málfræðikennslu til dæmis við ensku- eða 

dönskukennslu. Samt töldu nokkrir kennaranna að um leið og nemendur 

næðu tökum á málfræðinni þá þætti þeim hún ekki leiðinleg.  

Flestum þykir málfræðin leiðinlegust en bókmenntir 

skemmtilegastar. Málfræðin þykir þeim mörgum leiðinleg vegna þess 

að hún reynist þeim erfið. Orðflokkagreiningu og setningahlutafræði 

myndu þau flest t.d. gjarnan vilja vera án. Um leið og þau ná betri 

tökum á þessum atriðum fækkar þó eðlilega óánægjuröddunum. Að 

taka upp leikþætti unna út frá t.d. Íslendingasögum er það allra 

skemmtilegasta. Mér hefur þó fundist óánægjan yfir ýmsum þáttum 

íslenskunnar meira vera í nösunum á þeim því það þykir almennt ekki 

svalt að hafa gaman af málfræði og hvað þá ljóðum! 

Einnig voru kennarar sammála því að nemendum fyndist leikræn tjáning, 

framsögn eða bókmenntir skemmtilegast.  

Mér sýnist þó alltaf lifna yfir nemendum þegar um framsögn er að 

ræða, t.d. þegar þeir eru með litla leikþætti og slíkt. Ég held þó að 

aðalmálið sé fjölbreytni, og frjálsræði við undirbúning. Það sem 

veldur því að framsögnin er vinsælli en orðflokkagreiningin segir sig 

sjálft, hún er mun líflegri, hitt er ansi flatt að margra mati. 

Kennurum finnst þeir ná betur til nemenda í gegnum bókmenntir. Einn 

kennarinn sagði að Íslendingasögurnar hittu oftast í mark „einfaldlega af því 

að þær hafa svo margt til brunns að bera, ástir, átök, spennu.“ Annar bendir 

á að hans nemendum þyki allra skemmtilegast að taka upp leikþætti unna 

út frá t.d. Íslendingasögunum. 

Hún sagði orðrétt:  

Mínum nemendum finnst skemmtilegast að vinna með bókmenntir 

og leiklist. Þeim finnst gaman þegar ég les og leik fyrir þá, líka þegar 

ég set þá í hópastarf þar sem þeir vinna handrit og stuttmyndir út frá 

bókmenntaverkefnum. Þetta finnst mér líka langskemmtilegast. 
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Kennararnir voru sammála því að fjölbreytni væri það sem skipti máli og 

einn kennarinn sagði sína nemendur hafa sýnt Orð af orði aðferðinni mikinn 

áhuga, þar sem nemendur léku sér með tungumálið, fyndu ný orð, gerðu 

hugtakakort og ynnu með þau. 

4.3 Markmið með kennslu, mikilvægi og árangur 

Markmið 

Kennararnir voru spurðir hver markmið þeirra væru með kennslunni. 

Nefndu flestir að markmiðin væru að nemendur næðu þeim þáttum sem 

ætlast er til að þeir kunni skil á í lok hvers árgangs fyrir sig miðað við 

Aðalnámskrá og helst gott betur. Einnig að nemendur verði sjálfstæðir og 

ábyrgir fyrir námi sínu og að efla sjálfsöryggi þeirra og hafa gaman saman 

og ávallt að líta á björtu hliðarnar. Kennurum finnst einnig mikilvægt að 

nemendur séu meðvitaðir um tungumál sitt og samhengi þess við önnur 

mál og umheiminn. Einum finnst líka mikilvægt að nemendur kunni að meta 

íslenskan menningararf og geti nýtt sér hann í námi, leik og starfi. Einn 

þátttakenda orðaði þetta á eftirfarandi hátt: 

Fyrst og fremst að vekja áhuga nemenda minna á móðurmálinu sínu. 

Ef það tekst eru meiri líkur á að næstu markmið mín fylgi í kjölfarið, 

það er að gera þá að betri málnotendum. Ég vil helst að þeir standi 

uppi að lokum færir um að hlusta á málið sitt af skilningi, geti tjáð sig 

svo á sé hlýtt og skrifað texta sem aðrir vilja lesa.  

Annar sagði þetta: 

Markmiðið er að ná þeim þáttum sem ætlast er til að nemendur 

kunni skil á í lok hvers árgangs fyrir sig miðað við Aðalnámskrá og 

gott betur helst. Markmiðið er svo ekki síst það að gera nemendur 

sjálfstæða og ábyrga fyrir sínu námi og leitast við að auka sjálfsöryggi 

þeirra eins og frekast er unnt. Einnig að hafa gaman saman, missa 

ekki sjónar á björtu hliðunum. 

Mikilvægasti þáttur íslenskunnar 

Kennararnir voru spurðir að því hver þeim fyndist vera mikilvægasti 

þátturinn í íslenskukennslunni og ef þeir mættu breyta einhverju, hvað yrði 

þá fyrir valinu. Flestir vildu ekkert endilega breyta einhverju. Sumir svöruðu 

því til að þeir fengju sig ekki til þess að breyta eða þá að allir þættir skiptu 
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miklu máli. Samt voru allir sammála því að lestur, lesskilningur, talað mál og 

ritun væru mikilvægustu þættirnir.  

Mér finnst lesþátturinn langmikilvægastur. Nemendum finnst svo 

gaman þegar þeir uppgötva eitthvað í textanum sem þeir lesa og geta 

lesið bak við textann. Þegar efnið nær tökum á þeim og kemur við þá 

tilfinningalega. Að koma efni frá sér er líka mikilvægt og ég er mjög 

hrifin af leiklist í kennslu og nota hana óspart. 

Einnig finnst þeim mikilvægt að nemendum „þykji gaman að læra um málið 

sitt og að þeir sjái tilgang með náminu, það veitti þeim ánægju og að þeim 

finnist tungumálið sitt þess virði að tala um það og velta því fyrir sér.“ 

Allir kennararnir voru sammála því að málfræðin tæki of mikinn tíma og 

einn vildi kenna samræmdum prófum um. Einnig kom fram að yfirferð 

verkefna í íslenskukennslu væri mikil og spurning hvort þetta gagnaðist 

nemendum eða hvort hægt væri að nýta tímann í eitthvað annað. Einn 

kennarinn sagði: 

Ætli ég setji ekki bara lestur og lesskilning í fyrsta sæti. Að vera vel 

læs skiptir öllu fyrir framhaldið og lestur gefur fólki svo mikið, ekki 

síst víðsýni. Í tengslum við hann skapast oft gagnlegar og 

skemmtilegar umræður. Ef ég gæti einhverju breytt þá vildi ég með 

einhverju móti minnka alla þessi yfirferð sem fylgir íslenskunni. Við 

samkennari minn erum ákveðnar í því t.d. að taka inn kannanir sem 

nemendur vinna á tölvur þar sem því verður við komið og unnið er úr 

jafnóðum og einnig erum við alltaf að endurskoða yfirferð verkefna, 

spyrjum okkur hvort þetta nýtist nemendum og hvað megi betur fara 

í þeim efnum. Mér finnst að stílapeningar eigi aftur að koma inn fyrir 

íslenskukennara líkt og var hér á árum áður. Ef árangur á að nást í 

ritun þarf að fara vel yfir og leiðbeina nemendum en þessu fylgir 

gríðarleg vinna og tala samkennarar um álagið á okkur sem kennum 

þetta ágæta fag.  

Tilgangur íslenskunáms 

Þegar spurt var hvort kennarar ræddu tilgang íslenskunámsins við 

nemendur sína stóð ekki á svari. Allir kennararnir sögðust ræða tilgang 

íslenskunámsins nánast á hverjum degi við sína nemendur. „Nánast í 

hverjum einasta tíma. Þetta er sú spurning sem brennur helst á nemendum 

einkum í tengslum við málfræðikennslu!“ 
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Já, það geri ég enda oft spurð hvort það sé nokkur tilgangur með t.d. 

setningahlutafræði, orðflokkagreiningu eða háttum sagna. Stundum 

á ég erfitt með að svara þannig að þeir sem spyrja séu sáttir. 

Þeir sögðu að oft kæmi þessi umræða upp í tengslum við málfræðikennslu 

og erfið verkefni og þá væri upplagt að skýra þetta. Einn kennarinn sagðist 

leggja áherslu á það í umræðum að við værum betur stödd í lífinu ef við 

hefðum góð tök á móðurmálinu okkar. Einnig ræðir hann skemmtanagildið. 

Já, við ræðum oft um tilgang námsins. Ég legg áherslu á það í 

umræðum að við séum betur stödd í lífinu ef við höfum góð tök á 

móðurmálinu okkar. Og einnig ræðum við um skemmtanagildið. Svo 

er það nú alltaf svo að ræða þarf tilgang málfræðikennslu. Hvaða 

íslenskukennari þekkir ekki spurninguna: ,,Til hvers þurfum við að 

læra málfræði?“ 

Allir höfðu kennararnir fengið spurninguna til hvers þurfum við að læra 

málfræði og mörgum finnst erfitt að útskýra það, en margir útskýra 

tilganginn með því að bera saman íslenskukennslu við aðra 

tungumálakennslu og láta nemendur átta sig á af hverju nauðsynlegt er að 

læra undirstöðuatriðin. 

Já, mikil ósköp, maður reynir að koma því reglulega að hvað það 

skipti miklu máli að hlúa að okkar ástkæra ylhýra, ræðir m.a. oftar en 

ekki þau áhrif sem enskan hefur á það. Margir virðast sammála því að 

við þurfum að vera á varðbergi en hjá öðrum talar maður fyrir 

daufum eyrum!  

Árangur 

Þegar kennarar voru spurðir hvaða skilning þeir leggðu í hugtakið árangur 

þá voru svörin öll af svipuðum toga svo sem að gera sitt besta og að 

uppskera eins og maður sáir. Að hver og einn nemandi nái að auka skilning 

sinn og bæta árangur óháð árangri bekkjarsystkina og þegar nemandi 

viðheldur og bætir við kunnáttu sína. Einn þátttakenda sagði: „Árangur er 

það sem við uppskerum að lokum úr því sem við leggjum okkur fram við að 

gera.“ 

Einnig voru kennarar spurðir að því hvernig þeir vissu að þeir hefðu náð 

árangri. Allir kennararnir nefndu námsmatið, þó voru ekki allir með sömu 

áherslur eða kennurum fannst þeir hafa náð árangri þegar nemendur hafa 

náð þeim markmiðum sem lagt er upp með. Einn nefndi að hann vissi að 
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hann hefði náð árangri þegar hann fengi klapp á bakið frá foreldrum, 

samkennurum og jafnvel stjórnendum. Þó nefndi hann að slíkt hrós væri 

helst í tengslum samanburðar við aðra skóla. Þessum sama kennara 

(reyndar held ég að öllum kennurunum hafi þótt það erfitt þó að það kæmi 

ekki beint fram) fannst erfitt að svara eða meta þennan þátt og taldi 

ástæðuna vera meðal annars ólíka námshópa. Annar þátttakandi sagðist 

skynja að hann hefði náð árangri í samskiptum sínum við nemendur, en 

hann sagði: 

Þegar ég skynja það að nemendur mínir eru ánægðir, forvitnir og 

fróðleiksfúsir og þegar ég veit að nemendur hafa gert sitt besta 

miðað við getu í verkefnum og á prófum. Ég held reyndar að þetta 

ósýnilega, það er fyrrgreindu atriðin séu mikilvægari mælikvarði fyrir 

árangur kennara en einkunnirnar lýsa betur árangri nemandans þó að 

þetta haldist auðvitað allt saman í hendur. 

Annar nefndi að þegar væri gaman í tímum og allir væru að leggja sig fram, 

en bætti svo við „...við höfum líka komið ágætlega út úr samræmdum 

prófum og nemendur okkar eru vel undirbúnir undir framhaldsskóla.“ 

Í framhaldi voru kennarar spurðir hvort þeim fyndist þeir hafa náð þeim 

árangri með nemendum sínum að þeir væru orðnir viðræðuhæfir um mál 

og málfar, orðnir að betri málnotendum og hvort að nemendur hafi meiri 

áhuga á móðurmálinu en áður. Flestum kennurunum í könnuninni fannst 

erfitt að svara þessari spurningu, en fannst það oftast fara eftir hópum það 

er að sumir nemendur væru vel viðræðuhæfir um mál og málfar, 

sérstaklega þeir sem væru komnir í 10. bekk og þeir nemendur sem 

virkilega eru að leggja sig fram eru viðræðuhæfir, en aðrir ættu enn langt í 

land. Einn kennarinn orðaði það svo: 

Í umsjónarbekknum mínum, þeim sem ég hef kennt mest af öllum 

íslensku, getur verið mjög gaman að ræða við þau um tungumálið 

okkar svo já, þau eru orðin viðræðuhæf. Hvort þau séu orðnir betri 

málnotendur er kannski erfiðara að svara. Ég verð vör við það hjá þó 

nokkrum nemendum að þeir leggi meiri metnað í það að vanda 

málfar í t.d. ritunarverkefnum og ritgerðum enda hef ég lagt mikla 

áherslu á það í öllum undirbúningi fyrir þess konar verkefni og 

úrvinnslu. Hvað talað mál varðar má það alltaf bæta. Hafa þeir meiri 

áhuga á móðurmálinu en áður? Ég vil trúa því að mikið orðagrúsk 

þetta skólaárið hafi skilað sér í auknum áhuga þó þeir myndu sjálfsagt 
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aldrei viðurkenna það sjálfir. Það þykir ekki ,,töff” að hafa áhuga á 

móðurmálinu :0) 

Kennararnir töluðu um að það vantaði meira námsefni sem höfðaði til 

nemenda þó það væri aðeins að breytast og einn kennarinn talaði um það 

að nemendum fyndist „...allt þetta málfræðistúss rugl og skilja þeir ekki 

tilganginn. En þetta síast inn smám saman.“ Kennararnir minntust ekkert á 

ljóðakennslu og greinilegt að hún er ekki einn af áhersluþáttunum í 

kennslunni.  

4.4 Árgangar, hópaskipting, ferða/röðunarkerfi 

Spurningar er tengdust árgöngum, ferða-, hópa- eða röðunarkerfi voru 

þrjár. Höfundur hafði áhuga á að spyrja um þetta vegna þess að hann þekkir 

til ferðakerfis og einnig til að athuga hvort sjá mætti af svörum þátttakenda 

hvernig þeir og skólinn kæmu til móts við ólíkar þarfir nemenda. Einn 

kennarinn sagði ferðakerfi vera á unglingastigi í sínum skóla en í flestum 

skólum eru getublandaðir hópar. Annar sagði að það færi svolítið eftir 

viðfangsefni hvort skipt væri í hópa og annar tók í sama streng og sagði að 

oft væri getuskipt þegar um málfræðikennslu væri að ræða, en ekki þegar 

umfjöllunarefnið væri ljóða- eða bókmenntakennsla. 

Þegar spurt var hvaða árgangi kennurum þætti auðveldast/erfiðast að 

kenna voru svörin eins misjöfn og þau voru mörg. Flestir svöruðu því til að 

erfiðast væri að kenna 8. bekk því þau væru meiri fjörkálfar og flestum 

kennurum fannst auðveldast að kenna 10. bekk vegna þess að þau væru 

orðin sjálfstæðari og hefðu mótaðar skoðanir þegar kæmi að rökfærslum. 

Einn benti á að þeim sem málfræðin hefði reynst erfið þeir yrðu oft 

neikvæðari gagnvart henni í efri bekkjum. Einn sagði: „9. og 10. bekk finnst 

mér léttast að kenna því þau hafa grunn og oft hægt að sýna þeim 

„fegurðina“ í uppbyggingu málsins og gaman þegar þau átta sig á hvernig 

allt tengist og „meikar sence,“ mér finnst öll sérkennsla erfið.“ Annar sagði 

þetta um spurninguna hvaða árgangi væri auðveldast/erfiðast að kenna:  

Auðveldast að kenna 10. bekk. Góður árgangur, skemmtilegir 

krakkar. Meira frelsi varðandi námsefni, þ.e. möguleiki að velja úr, 

t.a.m. í bókmenntum og ljóðum en það þykir mér skemmtilegast að 

kenna. Nemendur í 10. bekk virðast leggja sig meira fram í náminu 

vegna þess að þau þurfa að standa sig ef þau ætla í framhaldsskóla. 

Erfiðast að kenna 8. bekk því þau þurfa mesta agann í námsefninu. 
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Einnig eru þau að fóta sig á elsta stigi og tileinka sér reglurnar þar. 

Þroskalega séð eru þau á tímamótum, einnig námslega. 

Annar var sammála og sagði: 

Get ekki sagt til um það þar sem þetta fer svo mikið eftir árgöngum. Í 

ár er 8. bekkur til dæmis þægilegasti hópurinn en var sá erfiðasti fyrir 

tveimur árum. Alla jafna finnst mér 10. bekkur sá auðveldasti og 

kemur þar einkum til þroski nemenda. 

Allir voru þó sammála um að samsetning árgangsins eða hópsins skipti 

mestu máli. 

Spurt var um hvaða hópum kennurum þætti léttast/erfiðast að kenna og 

var þá verið að vísa til getuskiptingar eða ferðakerfis. Eins og í spurningunni 

hér að ofan sögðu flestir að samsetning hópsins skipti mestu máli og 

árgangurinn, það er „góður“ eða „slakur“ árgangur. Einum fannst erfitt að 

alhæfa og öðrum fannst léttast að kenna í getuskiptum hópum og erfiðast 

að kenna í stórum bekkjum þar sem þarf jafnvel fimm til sex 

einstaklingsáætlanir. Honum fannst ekki gerandi að leggja þetta á 

íslenskukennara. Einn kennarinn sagði:  

Það er eiginlega ómögulegt að svara þessari spurningu og mjög erfitt 

að alhæfa. Ef ég hef þá bekki í huga sem ég hef kennt á stuttum 

kennsluferli þá er léttast að kenna bekk þar sem stór hluti nemenda 

hefur metnað til þess að standa sig vel og í þeim hópi eru eðlilega 

flestir góðir námsmenn. Það þýðir þó ekki endilega að það sé 

skemmtilegast að kenna þeim. Erfiðast hefur verið að kenna bekk þar 

sem krakkarnir skiptast nánast til helminga í sterka og slaka 

nemendur. Bilið verður of stórt og erfitt getur reynst að finna 

jafnvægi í kennslunni og því fylgir snúin agastjórnun. 
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5 Umræða 

Markmið með þessari rannsókn var að afla upplýsinga sem gagnast gætu 

íslenskukennurum á unglingastigi í umræðunni um hvað íslenskukennurum 

á unglingastigi finnst mikilvægast í kennslu sinni, hver markmið þeirra og 

áherslur eru og hvernig þeir vita að þeir hafi náð árangri. Í þessum kafla 

verða svör þátttakendanna 11 skoðuð í fræðilegu samhengi og niðurstöður 

túlkaðar út frá þeim. Þátttakendurnir hafa talsverða reynslu á sínu sviði eða 

að meðaltali höfðu þeir kennt íslensku á unglingastigi í tæp níu ár. 

Niðurstöður rannsóknar leiddu í ljós að ekki þótti öllum þátttakendum 

þeir nógu vel undir það búnir að kenna íslensku þrátt fyrir að hafa verið í 

íslenskuvali og kemur það töluvert á óvart. Einn þessara þátttakenda hafði 

einnig lokið M.Ed. í íslensku- og íslenskukennslu. Hægt er að setja 

spurningarmerki við það hvort nóg sé að lengja kennaranámið eða hvort 

þurfi ekki betur að huga að innihaldi námsins. Í ritinu Íslenska til alls segir 

að með lengingu kennaranámsins úr þremur árum í fimm sé komið tækifæri 

til að auka þátt íslenskunnar í náminu og gera alla kennara að betri 

íslenskukennurum (Íslenska til alls, 2009:34-35). Flestir kennararnir töldu þó 

að íslenskukennarar væru vel undirbúnir og styddu hvern annan. Kennurum 

þykja þeir almennt verst undirbúnir til að takast á við kennslu ólíkra 

námshópa, agamál og erfiðar heimilisaðstæður. 

Litlar breytingar hafa verið gerðar í skólum þátttakenda er varðar 

íslenskukennslu og kennsluhætti. Þær breytingar sem gerðar hafa verið eru 

aðallega í formi nýs námsefnis. Kennararnir fara ekki einungis hefðbundnar 

leiðir í starfi svo sem með innlögn og upprifjun ef um ný hugtök er að ræða, 

heldur eru þeir með uppbrot ýmiss konar og einstaklings– eða hópverkefni 

ef um bókmenntakennslu er að ræða. 

Kennarar velja námsefni bæði eftir því hvað má kaupa, hvað þeim þykir 

námsefnið vandað, út frá markmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og svo fer 

valið einnig eftir því hvað kennurum þykir skemmtilegt. Kennarar þekkja til 

hugtaksins heildstæð móðurmálskennsla og í grunninn nota þeir 

kennsluefni sem samið er í anda þeirrar stefnu, en heildstæða námsefnið 

Skerpa -Vallaskólaleiðin hefur verið að koma inn í skólana, en einnig nota 

kennarar bækurnar Mályrkja I-III sem einnig eru samdar í anda heildstæðrar 

nálgunar. Innan þeirrar hugmyndafræði rúmast margar kennsluaðferðir svo 

sem þemavinna, hópvinna, leitaraðferð, innlifunaraðferð og umræðu- og 
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spunaaðferð (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2005b). Ætla má af svörum 

kennaranna að áherslur þeirra liggi í því hvað þeim þyki áhugavert og 

skemmtilegt, sem er ekki síður mikilvægt vegna þess að þá ætti kennslan að 

vera meira lifandi, en þessu er öfugt farið miðað við það sem fram kemur í 

rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) en í henni héldu kennarar tryggð við 

bækur sem kenndar voru til samræmds prófs.  

Flestir kennaranna í rannsókninni sögðust reyna að vera með tjáningu af 

og til, en betur má ef duga skal því að samkvæmt drögum að nýrri 

Aðalnámskrá grunnskóla íslensku (2012) segir meðal annars að gott vald á 

munnlegri tjáningu í móðurmáli sé undirstaða tungumálsins og nýtist í 

öllum öðrum námsgreinum. Þjálfunina má greina í tvo þætti, annars vegar 

framburðar- og framsagnarþátt og hins vegar frásagnar-, samræðu-, 

rökræðu- og umræðuþátt. Gæta þarf að eðlilegum framburði allra 

málhljóða og bæta síðar við kennslu um einkenni talmáls og frekari þjálfun í 

tjáningu og rökræðu (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:4). Einnig var 

áhorf sá hluti kennslunnar sem sat á hakanum hjá kennurunum sem tóku 

þátt í rannsókninni, þó námsáhugi nemenda í íslensku tengist lestri sagna 

eða áhorfi á bíómyndir bæði samkvæmt rannsókn höfundar og rannsókn 

Rúnars Sigþórssonar (2008). Nemendur eiga að hafa fengið tækifæri til að 

njóta listræns efnis, svo sem upplestrar, leiksýninga, kvikmynda og 

söngatriða og hafa kynnst íslenskum kvikmyndum og þekkja dæmi um 

tengsl þeirra við bókmenntir og sögu lands og þjóðar (Aðalnámskrá 

grunnskóla íslenska, 2007).  

Í niðurstöðum kemur einnig fram að kennarar leggja ekki mikið upp úr 

beinni stafsetningarkennslu, heldur finnst hún koma mikið til af sjálfu sér 

með lestri og ritun. Þetta er öfugt við það sem fram kemur í rannsókn 

Rúnars Sigþórssonar (2008), en þar segjast kennarar byggja 

stafsetningarkennslu að mestu leyti á því að kenna nemendum 

stafsetningarreglur og láta þá skrifa eftir upplestri. Í Aðalnámskrá (2012) 

segir að við lok 10. bekkjar eigi nemendur að geta beitt reglum um réttritun 

og hafa náð góðu valdi á stafsetningu og gera sér grein fyrir því að góð 

stafsetning sé virðing við mál, texta og lesanda.  

Eins og áður hefur komið fram finnst flestum nemendum málfræðin 

leiðinlegasti hluti íslenskukennslunnar, vegna þess að hún reynist þeim erfið 

og nemendur ná ekki að tengja hana við ensku- eða dönskukennslu, en allir 

kennararnir voru sammála um að nemendum fyndist leikræn tjáning, 

framsögn eða bókmenntir skemmtilegasti hlutinn. Í rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar (2008) kemur fram að kennurum finnist þeir hjakka í sama 

farinu og að málfræðikennsla skili ekki tilætluðum árangri, en samkvæmt 
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Aðalnámskrá (2012) á málfræðikennsla fyrst og fremst að gera nemendur 

að betri málnotendum, gera nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar og 

glæða áhuga þeirra á móðurmálinu (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2012:8). Með þessu er verið að segja að nemendur þurfi ekki að kunna 

málfræðireglur utan að heldur að geta nýtt sér þær í töluðu máli og í 

rauninni að fá málið á tilfinninguna án þess að hugsa um reglur í hvert skipti 

sem þeir tala. Það má segja að börn tileinki sér allar helstu málfræðireglur 

þegar á máltökuskeiði og kunni þær þegar þau koma í skóla en síðan taki 

við einhvers konar lærdómur um það sem þau kunna. Auðvitað er gott að 

geta gripið til reglna, en samkvæmt nýrri Aðalnámskrá í íslensku virðist 

markmiðið ekki vera það. 

Rúnar Sigþórsson (2008) spyr sig hver ávinningur nemenda sé að loknu 

grunnskólaprófi. Hann telur að nemendur ættu að hafa staðgóða þekkingu 

á málfræði og stafsetningu miðað við tímann sem fer í að kenna það, en 

setur þó spurningarmerki við það vegna þess að kennarar sögðu málfræði 

tolla illa í nemendum.  

Mikilvægustu þættirnir í íslenskukennslunni að mati flestra 

þátttakenda í rannsókninni eru án efa lestur og lesskilningur og fast á eftir 

fylgdu þættir eins og talað mál og ritun. Ekki kom fram hvernig kennarar 

þjálfuðu lestur, nema þá lestur bókmennta. Það sama var uppi á teningnum 

í rannsókn Rúnars (2008) en hann gat ekki séð af niðurstöðum sínum að um 

markvissa þjálfun í lesskilningi væri að ræða. Í grein Sigríðar Þ. 

Valgeirsdóttur (1998), Kennarinn og læsi barna segir meðal annars að lestur 

leikrita tengist á jákvæðan hátt árangri í lestri.  

Kennurum finnst þeir einnig ná betur til nemenda í gegnum 

bókmenntir og sögðu að Íslendingasögurnar hittu oftast í mark. Í 

bókmenntum finna ungir lesendur oft fyrirmyndir og setja sig í spor 

persóna. Þannig getur bókmenntakennsla í grunnskólum styrkt sjálfsmynd 

nemenda og kennt þeim umburðarlyndi í garð ólíkra menningarsamfélaga 

og minnihlutahópa (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 2012:5). 

Ánægjulegt er að sjá að markmið kennaranna sem tóku þátt í 

rannsókninni eru ekki einungis bundin við hæfniviðmið íslenskuhluta, um að 

gera nemendur að betri málnotendum og vekja áhuga nemenda á 

tungumálinu, heldur einnig að gera nemendur sjálfstæða, ábyrga fyrir námi 

sínu og efla sjálfsöryggi þeirra. Kennarar ræða einnig tilgang 

íslenskunámsins við nemendur reglulega, en eiga oft erfitt með að 

sannfæra þá um tilgang málfræðikennslunnar. Þeir leggja áherslu á það við 

nemendur að þeir séu betur staddir í lífinu ef þeir hafi góð tök á 

móðurmálinu. Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) þurfa 
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kennarar að ræða um tilgang íslenskunámsins og stuðla að því að 

nemendur setji sér markmið í náminu. Gildi góðrar íslenskukunnáttu þarf að 

skýra og setja í samhengi við námið og málnotkun nemenda og á 

unglingastigi er ástæða til að vekja sérstaka athygli á þessu (Aðalnámskrá 

grunnskóla íslenska, 2007). Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla (2012) er skerpt 

á þessu og kennurum uppálagt að grípa þau tækifæri sem gefast til að nota 

málfræðihugtök til nánari útskýringa svo sem í umfjöllun um bókmenntir, 

við ritun texta og í málfarsumræðum (Aðalnámskrá grunnskóla íslenska, 

2012:8).  

Í niðurstöðum kemur fram hvaða skilning kennarar leggja í hugtakið 

árangur. Kennurum finnst árangur meðal annars vera þegar nemandi bætir 

sig í einhverju óháð bekkjarsystkinum. Einnig voru kennarar spurðir hvernig 

þeir vita að þeir hafi náð árangri. Einum fannst hann skynja það í 

samskiptum sínum við nemendur, þegar nemendur eru áhugasamir, 

fróðleiksfúsir og forvitnir, þessi ósýnilegu atriði væru mikilvæg fyrir 

kennara. En til að ná árangri er það sem fer fram í kennslustofunni 

gríðarlega mikilvægt. Sérfræðiþekking kennarans og góð samskipti við alla 

aðila, bekkjarstjórnun og fjölbreyttir kennsluhættir skipta einnig máli. 

Námsaðlögun skiptir máli sem og sjálfsmat og undirbúningur kennarans 

(Rúnar Sigþórsson o.fl., 1999). Sterk tengsl eru á milli faglegs sjálfstrausts 

kennara og árangurs og áhuga nemenda. Gott faglegt sjálfstraust kennara 

eykur árangur og áhuga nemenda, en einnig eru áhrifin á hinn veginn 

(Valgerður Magnúsdóttir og Anna Þóra Baldursdóttir, 2008). 

Kennarar voru spurðir út í skiptingu í hópa, það er hvort um einhvers 

konar getuskiptingu væri að ræða. Yfir höfuð var svo ekki, en nokkrir 

sögðust skipta hópnum upp þegar um málfræðikennslu væri að ræða. 

Kennurum fannst samsetning hópsins skipta mestu máli og erfitt að kenna 

stórum hópum þar sem þarf margar einstaklingsáætlanir. Öllum 

viðmælendum rannsóknar Rúnars Sigþórssonar (2008) ber saman um að 

mikill einstaklingsmunur sé á námsþörfum nemenda. Þeim finnst lítið 

svigrúm til að koma til móts við þennan einstaklingsmun og segja kennsluna 

enda í yfirferð sem þeir telji henta meðalnemendum. Námsaðlögun 

kennaranna felst einkum í afslætti á skriflegum verkefnum fyrir seinfæra 

nemendur og ekki virðist markvisst vera komið til móts við þá nemendur 

sem geta farið hraðar yfir og skólarnir virðast hafa fá úrræði fyrir nemendur 

með leshömlun. Þetta kemur einnig fram í rannsókn höfundar og fannst 

kennurum erfiðast að koma til móts við fjölmenna bekki þar sem nemendur 

hafa misjafnar þarfir. 
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Í skýrslunni Bráðger börn í grunnskóla (2004) sem unnin var fyrir 
Fræðslumiðstöð Reykjavíkur kemur fram að koma verði til móts við þarfir 
bráðgerra barna innan grunnskólans, því árangur íslenskra barna í 
alþjóðlegum könnunum sýni fram á að breiddin í frammistöðu þeirra er 
minni en annars staðar. Það gefi vísbendingu um að meðal nemenda á 
Íslandi sé hópur sem ekki nær þeim hámarks árangri sem hann gæti náð 
með meiri örvun og hvatningu á ólíkum sviðum (Fræðslumiðstöð 
Reykjavíkur, 2004). Í Aðalnámskrá grunnskóla almennum hluta (2011:41) 
segir orðrétt: „Bráðgerir nemendur og nemendur, sem búa yfir 
sérhæfileikum á vissum sviðum, eiga rétt á að fá námstækifæri við sitt hæfi. 
Þeir eiga að fá tækifæri til að þroska sérhæfileika sína og nýta tímann til 
hins ýtrasta með því að glíma við fleiri og flóknari markmið og krefjandi 
nám á eigin forsendum sem er þeim merkingarbært.“ Í rannsókn höfundar 
kemur ekkert fram sem bendir til þess að þessum nemendahópi sé 
sérstaklega sinnt. 

Í niðurstöðum kemur fram að nemendum finnist leikræn tjáning, 
framsögn og bókmenntir áhugaverðustu þættir íslenskunnar og það sama 
kemur fram í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008). Ef þessir þættir fengju 
jafn mikið vægi í stundaskránni eins og málfræðin, yrðu þeir eins spennandi 
og raun ber vitni eða þætti nemendum hvíld í að vinna málfræðiverkefni?  

Hér að framan hefur verið stiklað á stóru í túlkun niðurstaðna 
könnunar og þær tengdar við fræðilega kaflann. Að mati rannsakanda er 
ýmsum spurningum ósvarað, við öðrum fengust greinargóð svör, en yfir 
heildina séð leiddu niðurstöður engin ný sannindi í ljós eða nein óvænt svör 
komu fram. Íslenskukennarar sem tóku þátt í könnuninni virðast vera 
öruggir og ánægðir í starfi sínu, vera með markmið sín og áherslur í 
samræmi við markmið Aðalnámskrá grunnskóla og þeim ber öllum saman 
um hvaða þáttur er mikilvægastur í kennslunni og vildu gjarnan gera vægi 
þess þáttar hærra undir höfði.  

Spurningarnar sem lagt var upp með voru kannski of víðar svona eftir á 
að hyggja, en rannsakandi lagði upp í þennan rannsóknarleiðangur með það 
að markmiði að kennarar hefðu sem mest frelsi til að tjá sig um 
kennarastarfið og til þess að viðhorf til ýmissa þátta starfsins kæmu skýrt 
fram. 

En til að fá ítarlegri svör, hefði jafnvel verið æskilegt að senda 
þátttakendum spurningar aftur eða ítrekað og biðja um nákvæmari lýsingar 
á sumum atriðum. Til þess að rannsókn af þessu tagi nýtist kennurum sem 
best mætti spyrja þá hvaða kennsluaðferðir gagnast best við kennslu 
einstakra námsþátta. Eins hefði verið áhugavert að fá upplýsingar um til 
hvaða ráða kennarar grípa þegar upp koma „vandamál“ og hvort aðferðir 
sem þeir nota í slíkum tilvikum beri sýnilegan eða mælanlegan árangur. 
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6 Lokaorð 

Meginviðfangsefni þessarar ritgerðar var að skoða íslenskukennslu á 

unglingastigi, hvað þeir telja mikilvægt í kennslu sinni, hver markmið þeirra 

og áherslur eru og hvernig þeir vita að þeir hafa náð árangri. 

Í fræðilega kaflanum er gerð ítarleg grein fyrir því hvernig hægt er að ná 

sem bestum árangri í skólastarfi og hvernig hægt er að koma til móts við 

ólíka einstaklinga innan nemendahópsins og hvað nauðsynlegt er fyrir 

kennara að hafa í huga bæði áður en kennslustund hefst og meðan á henni 

stendur. Einnig var gluggað í Aðalnámskrá grunnskólans, bæði 2007 og 

2012, með íslenskuhlutann í huga og viðamikil rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar (2008) skoðuð. 

Þó einungis 11 íslenskukennarar hafi tekið þátt í rannsókninni kom það 

skýrt fram í svörum þeirra að fagmennskan og ástríðan fyrir okkar ylhýra 

móðurmáli er mikil. Kennararnir hafa gaman af starfi sínu og segja að engin 

tvo ár séu eins. Þeir bera hag nemenda sinna fyrir brjósti og áherslur þeirra 

og markmið eru ljós og þeir leita leiða til að gera kennsluna skemmtilega 

sem er mikilvægur þáttur í allri kennslu. Kennararnir vilja efla málnotkun og 

málkennd nemenda sinna með lestri góðra bókmennta og auka vægi 

hlustunar, áhorfs og framsagnar í kennslu sinni. Í nýrri Aðalnámskrá 

grunnskóla íslensku (2012:3) segir að við lok grunnskóla eigi nemandi að 

geta gert sér grein fyrir stöðu sinni og ábyrgð sem málnotanda og það sé á 

hans ábyrgð að rækta og bæta málið sem tæki til náms, samskipta og 

þátttöku í lýðræðissamfélagi.  

Þó ekki sé hægt að alhæfa út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, vona ég 

innilega að þátttakendurnir í rannsókninni minni endurspegli það viðhorf og 

þann áhuga sem kennarar hafa á starfi sínu almennt. Þó rannsakandi sé 

íslenskukennari á unglingastigi og leggi huglægt mat á störf þeirra 

íslenskukennara sem tóku þátt í rannsókninni er þess vandlega gætt að 

ólutdrægni sé ekki á matinu. 
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