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Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni, lagt fram til fullnaðar M.Ed prófi í 

Náms – og kennslufræði við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið, 

sem er metið til 30 ECTS eininga, er starfendarannsókn sem ég gerði á starfi 

mínu sem jafningjaráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs. Hugmyndin fæddist 

fyrir þremur árum, eiginleg rannsóknarvinna hófst í janúar 2013 og stóð í 

rúm tvö ár eða fram á sumar 2015.  

Í stóru verkefni er nauðsynlegt að hafa góða leiðbeinendur. Ég tel mig 

hafa verið einstaklega heppna með þá félaga, dósentana, Baldur Sigurðsson 

og Hafþór Guðjónsson, sem jafnframt var sérfræðingur. Þeir leiddu mig í 

gegnum rannsóknarvinnuna og fræðilega nálgun, komu með góð ráð og 

gagnlegar ábendingar og voru ónískir á tíma sinn. Ég leyfi mér að fullyrða að 

betri kennarar og aðrir eins snillingar eru ekki til og vil nota tækifærið til að 

þakka þeim af öllu hjarta fyrir leiðsögnina. Þessi tími er mér afar kær, hann 

var stundum erfiður, eins og vinna sem þessi á sannarlega að vera, en aldrei 

leiðinlegur.  

Samstarfsfólk mitt í ritverinu á einnig heiður skilið fyrir auðsýndan 

stuðning og margskonar hjálp. Fremst í flokki eru forstöðumaður, áður 

nefndur Baldur og Ingibjörg Ýr Pálmadóttir sem buðu fram aðstoð sína 

þegar á þurfti að halda. Einnig er vert að þakka prófarkarlesaranum fyrir 

hennar vönduðu vinnu og iðnmeisturunum sem komu til mín í ritverið, 

framlag þeirra er mikilvægur hluti af þessari rannsókn.  

Síðast en ekki síst vil ég þakka fólkinu mínu. Öllum þeim sem stóðu við 

bakið á mér og höfðu trú á að mér tækist að ljúka við verkefnið þegar ég var 

það ekki. Efst í huga mér er eiginmaðurinn Bjarni Ásgeirsson, sem stóð sem 

klettur við hlið mér og var óspar á knús og hvatningarorð. Næst á eftir koma 

synirnir Ásgeir og Jónas Roy, systkini mín, móðir, mágkonan Systa og 

Steingrímur svili. Einnig fær Guðrún Gröndal sérstakar þakkir fyrir 

ómetanlega aðstoð þegar kom að því að þýða og fínpússa ágripið á ensku. 

Án ykkar hefði ég aldrei klárað þessa ritgerð.  
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Ágrip 

Ég hef starfað sem jafningjaráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs. 
Ráðgjafi er nemandi með menntun á sviði ritunar, kann að ráðleggja 
öðrum um skrif og fylgja faglegum vinnubrögðum. Hann er nemandi 
sem glímir við vandmál í ritun, miðlar af reynslu sinni og brúar bil á 
milli kennara og nemenda. Samkvæmt markmiðum ritvers snýst starf 
ráðgjafans ekki aðeins um að bæta verkefnin, heldur að styrkja 
höfunda til sjálfshjálpar. Ég taldi mig ekki ná nægilega góðum árangri 
að þessu leyti og spurði: Hvernig get ég aðstoðað þá sem koma í 
ritverið sem best og gert að betri höfundum? 

Rannsóknin er starfendarannsókn sem beinist að starfi mínu sem 
jafningjaráðgjafi, sérstaklega gagnvart fullorðnum iðnmeisturum í 
kennsluréttindanámi. Ég hélt dagbók um vinnu mína í ritverinu og tók 
hálfopin viðtöl við fjóra meistara sem komu reglulega þangað. 

Grunnstef í rannsókninni eru kenningar Roz Ivanič um samsemd 
höfundar og áhrif lífssögunnar á ritun og starf. Framandleiki í nýju 
umhverfi virðist hindra nemendur í fræðilegum skrifum og fyllti þá 
ranghugmyndum um kröfur sem gerðar eru til verkefna í náminu. 
Hliðstæður í eigin samsemd og lífssögu hjálpuðu mér að nálgast þetta 
fólk og ég fann að ég gat notað eigin lífssögu á jákvæðan hátt til að 
byggja upp sjálfstraust í glímu við verkefnin í náminu. Þegar þetta 
tókst fannst mér vinna mín þjóna betur markmiðum ritvers.  

Viðmælendum mínum fannst gott að koma í ritverið, þeir töldu sig 
hafa lært af ráðgjöfinni og gátu nýtt sér hana í fleiri verkefnum. 
Lífsreynsla hafði áhrif á höfundana, val þeirra á viðfangsefnum í 
verkefnum og þeir skrifuðu út frá því sem þeir þekktu og stóð þeim 
nærri.  

Niðurstöðurnar mínar eru í samræmi við kenningar Ivanič um áhrif 
samsemdar og lífssögu höfundar á ritun hans. Mikilvægt er fyrir 
ritunarráðgjafa og aðra sem leiðbeina um ritun, að viðurkenna þessi 
áhrif og vinna með þau á jákvæðan hátt.  
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Abstract 

“In the Writing center I get academic assistance” 

Action research of a peer tutor 

I have worked for over three years as a peer tutor in The Writing Center og 

The Department of Education at the University of Iceland. A peer tutor is 

educated in the field of writing and can advice others on writing and how to 

be self sufficient. Peer tutors who experiences difficulties in their own 

writing can use previous experiences to establish a better connection 

between students and professors. The writing Center´s goals include 

assisting students with their projects and, furthermore their strengthening 

their independence in writing. Based on my experiences return to school as 

an adult, I asked myself; “How can I assist those who come to the Writing 

Center to become better writers?” 

This action research focuses on my job as a writing tutor working with 

master craftsmen seeking their teaching licenses. In addition to keeping a 

diary to document my work, I conducted open interviews with four master 

craftsmen who came regularly to the writing center. In my research, I use 

Ivanič´s theories on author identity and its effect on writing and work. 

Having found past career success, the students were then faced with a new 

environment and unclear expectations for projects that often hindered the 

author´s academic writing. My own struggle with writing helped me 

establish a connection with these students and became a positive tool to 

build up their confidence. When this method was a success, my work also 

furthered the Writing Center´s objectives. 

My results agree with Ivanič´s theories on the effect on the author´s 

identity and experience in their own writing. It is important for writing 

tutors and guidance counselors to recognize these effects and incorporate 

them in their work in a positive manner.  
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1 Inngangur 

Þegar ég hóf grunnskólakennaranám í Kennaraháskóla Íslands, haustið 

2004, var ég rúmlega fertug, gift, móðir tveggja drengja á unglingsaldri sem 

báðir þurftu talsverða aðstoð við heimanám vegna lesblindu. Ég kaus að 

fara í fjarnám, hafði unnið sem stuðningsfulltrúi í 5 ár í unglingadeild í 

grunnskóla og hélt því áfram fyrsta árið í Kennaraháskólanum. Í upphafi var 

námið frekar erfitt og ég þurfti að tileinka mér margt nýtt.  

Fyrstu önnina lærði ég mikilvæg undirstöðuatriði um fræðileg skrif á 

námskeiði sem meðal annars fjallaði um það hvernig á að gera rannsóknar-

ritgerð. Þar lærði ég vinnubrögð við fræðilega ritun og kynntist þeim  

kröfum sem gerðar eru um uppbyggingu ritsmíða, mótun rannsóknar-

spurningar og meðferð heimilda. Ég lærði að stjórna umfjöllunarefninu í 

stað þess að láta heimildirnar hafa völdin eins og mér var kennt í 

framhaldsskóla og var oft meira í ætt við endursögn úr heimildum í stað 

þess sem ég hafði að segja um efnið. Ég lærði að leyfa minni rödd að 

heyrast í rituninni, draga ályktanir, komast að niðurstöðu og rökstyðja. Fyrst 

um sinn efaðist ég um hæfni mína sem höfundur, óttaðist að ég væri að fara 

rangt með staðreyndir eða misskilja efnið en undir lok fyrsta námsársins 

varð ég öruggari. Góð ráð og uppbyggileg gagnrýni frá kennurum gáfu mér 

það sjálfstraust sem ég þurfti til að halda áfram að þroska mig sem höfund.  

Reynsla mín sem stuðningsfulltrúi og móðir tveggja drengja með 

lesblindu hjálpaði oft og gaf mér byr undir báða vængi þegar kom að 

verkefnum sem tengdust kennslu eða starfsemi grunnskóla. Það kom sér vel 

að þekkja hugtök sem tengdust kennslu líkt og skóli án aðgreiningar og það 

auðveldaði mér að tengja námsefnið við það sem ég þekkti úr vinnu minni 

með kennurum skjólstæðinga minna. Val á viðfangsefni tengdist oftast efni 

sem ég þekkti til eða höfðaði sérstaklega til mín. Reynslan úr 

stuðningsfulltrúastarfinu jók skilning minn á námsefninu og hjálpaði mér við 

að koma þekkingunni til skila í verkefnunum. Eftir því sem á námið leið 

fannst mér ég hafa þroskast sem námsmaður og gat tengt viðfangsefnin við 

eigin lífsreynslu. Það auðveldaði mér að tengja umfjöllunarefnið hverju sinni 

við fræðin, lesa úr þeim þau svör sem mig vantaði og koma þeim áfram í 

textann. 

Áhugi á bókmenntum og móðurmálskennslu réði vali mínu á kjörsviði. 

Önnur ástæða og ekki síður mikilvæg var að ég vildi ná betri tökum á 
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íslenskunni og taldi það ákjósanlega leið til að öðlast sjálfstraust í rituninni. 

Ég var viss um að kennarar á íslenskukjörsviðinu væru best til þess fallnir til 

þess að leiðbeina mér, lagði mig alla fram við námið og vildi skapa mér sess 

sem góður höfundur innan nemendahópsins. Ein leiðin var að leggja meiri 

vinnu í það sem ég skrifaði, ég gaf mér meiri tíma til að vinna hvert verkefni 

og þegar leið á námið varð ég sáttari við það sem ég skrifaði. Mér fannst ég 

hafa náð betri tökum á ritun, vandaði orðaval betur og vísaði í heimildir til 

að styðja mitt mál. Einnig átti ég auðveldara með að skrifa sjálfa mig inn í 

textann á þann hátt að stefna mín var ljós og ég lagði mig fram við að gera 

mig sýnilegri sem höfund.  

Með því að ljúka B.Ed. náminu fékk ég tækifæri til að fara í meistaranám. 

Markmiðið var að dýpka þekkingu mína á kennslufræði í íslenskukennslu til 

að auðvelda mér að fá vinnu, en nýútskrifaðir grunnskólakennarar áttu 

erfitt með að fá kennarastöður á þeim tíma. Önnur ástæða og ekki síður 

mikilvæg, var að mig langaði að leggja sérstaka áherslu á ritun. Eftir að hafa 

unnið sem stuðningsfulltrúi og kennt í rúmt ár í grunnskóla fannst mér 

áhugaleysi nemenda á þessum mikilvæga þætti með ólíkindum og upplifði 

oft ráðaleysi kennara sem reyndu eftir megni að auka áhuga krakkanna á 

ritun – að því virtist með takmörkuðum árangri.  

Í meistaranáminu varð ég þess fljótt áskynja að meiri kröfur voru gerðar 

til mín sem höfundar. Við bættist dýpri nálgun á viðfangsefnið miðað við 

það sem ég hafði áður náð tökum á. Til að byrja með fannst mér ég vera að 

takast á við sömu vandamálin og ég stóð frammi fyrir í upphafi 

grunnnámsins, sem var ekki rétt því ég bjó að reynslunni og hafði náð 

ákveðnum þroska sem höfundur. 

Fyrstu önnina í meistaranáminu kynntist ég ritveri Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands (hér eftir nefnt Menntavísindasvið). Ég valdi námsbraut sem 

tengdist beint kjörsviðinu úr grunnnáminu og skráði mig á tvö námskeið 

sem bæði tengdust ritun, nánar tiltekið stílfræði og textagerð og leiðbeint 

um fræðileg skrif. Í því síðarnefnda lærði ég að leiðbeina öðrum nemendum 

um fræðileg skrif. Þátttaka í námskeiðinu var forsenda þess að fá vinnu sem 

jafningjaráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs og til þess að búa nemendur 

sem best undir hlutverkið. Á námskeiðinu voru auk mín, þrjár konur. Við 

skrifuðum stutta pistla og fengum uppbyggilega gagnrýni bæði frá kennara 

og öðrum nemendum, lærðum á heimildaskráningakerfi eftir APA staðli og 

samtalstækni sem er mjög mikilvæg í jafningjaráðgjöf í ritveri. Við æfðum 

okkur hver á annarri, hlustuðum á ímynduð eða raunveruleg vandamál í 

tengslum við fræðileg skrif og gáfum góð ráð undir styrkri leiðsögn 

kennarans. Einn liðurinn og líklega sá mikilvægasti var þjálfun á vettvangi. 
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Hún fólst í því að lesa verkefni nemenda í grunnnámi, hitta þá á viðtalsfundi 

í ritverinu og ræða verkefnin. Ég las drög að 20 stuttum ritgerðum, lærði að 

greina vandamál líkt og skalla í texta (Þórbergur Þórðarson, 1944/1986, bls. 

632), slakt flæði og uppbyggingu, ranga meðferð heimilda og hvernig best 

væri að ræða vandamál sem þessi við höfundinn. Viðtalsfundirnir gengu vel, 

ég var frekar örugg og leið vel í hlutverki jafningjaráðgjafa og líklega hefur 

reynsla mín sem stuðningsfulltrúi haft mikið um það að segja. Námskeiðinu 

lauk í desember 2011 og í kjölfarið var mér boðin vinna í ritverinu á 

vormisseri 2012, sem ég þáði.  

Fyrsta önnin var lærdómsrík. Ég var í hópi fyrstu jafningjaráðgjafanna 

sem unnu í ritverinu, tók eina vakt í viku þrjá klukkutíma í senn. Meðfram 

starfinu fengum við handleiðslu forstöðumanns, sem jafnframt var 

kennarinn okkar á námskeiðinu leiðbeint um fræðileg skrif. Fljótlega kom í 

ljós hversu mikilvægur sá stuðningur var því það er heilmikið stökk að fara 

úr hlutverki nemanda sem æfir sig með því að hjálpa öðrum nemanda, sem 

hann þekkir og er í sömu stöðu yfir í það að vera í hlutverki jafningjaráðgjafa 

sem tekur á móti höfundi sem kemur í ritverið og óskar eftir aðstoð. Mér 

fannst mjög óþægilegt ef ég vissi ekki svör við öllum spurningum en áttaði 

mig fljótlega á því að ráðgjöfin snýst ekki um það. Hlutverk ráðgjafans er að 

hlusta á vanda höfundar og reyna að mæta þörfum hans (Baldur Sigurðsson, 

2011; Girgensohn, 2012).  

Tveimur árum síðar var ég í þeim sporum að velja mér viðfangsefni í 

meistararitgerð mína. Ég valdi að skrifa um starf mitt í ritverinu. 

Meistararannsóknin er tvíþætt, í fyrsta lagi fjallar hún um hvernig ég tókst á 

við þær breytingar sem fylgdu því að fara í háskólanám rúmlega fertug og 

skrifa þar með nýjan kafla í eigin lífssögu. Í öðru lagi beinist hún að starfi 

mínu sem jafningjaráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs, þar sem ég hef 

unnið með M.Ed. námi í tæp fjögur ár.  

Einn hópur nemenda vakti sérstaklega athygli mína fljótlega eftir að ég 

byrjaði að vinna sem jafningjaráðgjafi. Það eru voru iðnmeistarar á 

diplómanámi til kennsluréttinda. Ástæða þessa er líklega sú að ég á auðvelt 

með að setja mig í þeirra spor. Þetta fólk fer á miðjum aldri í háskólanám til 

að fá aukin starfsréttindi sem kennarar í sinni iðngrein. Oftar en ekki reynist 

ritunin þessum nemendum talsverð áskorun. Upplifun mín er að þeir séu 

gjarnan áhugasamari en aðrir nemendur og reiðubúnir að tileinka sér þá 

aðstoð sem býðst. 

 Starfið í ritverinu vakti áhuga minn á að rannsaka hvort og þá hvernig ég 

sem jafningjaráðgjafi get hjálpað háskólanemum og iðnmeisturunum 

sérstaklega að verða sjálfstæðari og vonandi betri höfundar. 
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Með hliðsjón af engin reynslu ákvað ég að skoða starfið mitt, gera 

starfendarannsókn. Markmiðið er að skilja betur hvernig ég vinn, hverju má 

breyta, hvaða aðferðum ég get beitt til að gera enn betur og ef vel gengur, 

eflast enn frekar. Tilgáta mín er sú að með því að byggja á eigin reynslu hafi 

mér tekist að ávinna mér traust og hjálpa þessu fólki til að skrifa vandaðri 

texta, að þessir skjólstæðingar ritversins hafi jafnframt kennt mér margt um 

sjálfa mig og hvernig ég get unnið með öðru fólki.   

Rannsóknarspurningin er: Hvernig get ég sem jafningjaráðgjafi aðstoðað 

höfunda sem koma í ritverið?  

Uppbygging ritgerðarinnar er hefðbundin að mestu leyti. Annar kafli 

fjallar um jafningjaráðgjöf í ritveri. Í fyrsta undirkafla 2.1 er fræðileg 

umfjöllun um ritver og hugmyndina að baki því. Í 2.2. er fjallað um 

jafningjaráðgjöf, stöðu ráðgjafans, hlutverk hans og hvar ráðgjöfin fer fram. 

Í 2.3 er fjallað um reynslu mína sem ráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs. Í 

kafla 2.4. er sagt frá kenningu Ivanič um samsemd höfundar, sem á sér 

rætur í félagslegum bakgrunni hans og hefur m.a. áhrif á ritun og val á 

viðfangsefnum. Í kafla 2.5. er fjallað um fullorðna námsmenn með sérstakri 

áherslu á iðnmeistara í kennsluréttindanámi.  

Í þriðja kafla er umfjöllun um kennslufræði. Í 3.1. er fjallað um hugtak 

Vygotsky um svæði mögulegs þroska og tengingu við jafningjaráðgjöfina. 

Kafli 3.2. fjallar um menntunarfræði og hugmynd Knowles og fleiri um það 

hvernig fullorðið fólk nálgast nám sitt á annan máta en þeir sem yngri eru.  

Í fjórða kafla er sagt frá aðferðarfræði. Kafli 4.1. fjallar um starfenda- 

rannsóknir, sem ganga meðal annars út frá því að rannsakandi læri af starfi 

sínu. Í 4.2. er fjallað um eigindlega aðferðarfræði, en tekin voru hálfopin 

viðtöl þar sem litið var á viðmælendur sem meðrannsakendur. Í 4.3. er því 

lýst hvernig gögnum var safnað og unnið úr þeim. Lokakaflinn 4.4. fjallar um 

álitamál.  

Niðurstöður eru í fimmta kafla. Í 5.1. koma fram niðurstöður úr dagbók. Í 

fyrstu fjórum undirköflum er lögð áhersla á samskipti ráðgjafa og höfunda, í 

5.1.5. koma fram átök ráðgjafans og í 5.1.6. er sagt frá því hversu miklu máli 

skiptir að ráðgjafinn sé sjálfum sér samkvæmur. Í kafla 5.2. eru niðurstöður 

úr viðtölum. Í 5.2.1. eru svör viðmælenda um reynslu þeirra af ráðgjöf í 

ritverinu. Kafli 5.2.2. segir frá sýn höfundar á ráðgjafann, 5.2.3. snýr að 

samsemd höfundar, í 5.2.4. koma fram áhrif lífssögunnar á höfundinn og í 

5.2.5. tjá þeir sig um hvort og hvernig verkefni í náminu geta komið þeim að 

notum í starfi. Í kafla 5.2.6. tjá viðmælendur sig um ástæðu þess að þeir 

stigu það stóra skref að fara í kennsluréttindanám. Í þriðja hluta fimmta 

kafla er samantekt í formi smásögu þar sem dregið er fram það helsta úr 
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gögnunum og gerð tilraun til að varpa ljósi á starf jafningjaráðgjafa í ritveri 

Menntavísindasviðs 

Í sjötta kafla eru umræður. Hann er tvískiptur, í 6.1. er sjónum beint að 

ráðgjafanum, hlutverki hans og sýn á sjálfan sig sem fagmann. Í 6.2. er rætt 

um reynslu höfunda af ráðgjöf í ritverinu og tengt við kenningu Ivanič um 

samsemd. 
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2 Að leiðbeina um fræðileg skrif  

Annar kafli fjallar um jafningjaráðgjöf í ritveri. Í fyrsta undirkafla 2.1 er 

fræðileg umfjöllun um ritver, en eitt af meginhlutverkum þess er að vera 

miðstöð þekkingar. Í 2.2. er fjallað um jafningjaráðgjöf, stöðu ráðgjafans, 

hlutverk hans og hvar ráðgjöfin fer fram. Í 2.3 er fjallað um reynslu mína 

sem ráðgjafi í ritveri Menntavísindasviðs. Í kafla 2.4. er sagt frá kenningu 

Ivanič um samsemd höfundar, sem á sér rætur í félagslegum bakgrunni 

hans og hefur meðal annars áhrif á ritun og val á viðfangsefnum. Í kafla 2.5. 

er fjallað um fullorðna námsmenn með sérstakri áherslu á iðnmeistara í 

kennsluréttindanámi.  

2.1 Ritver Menntavísindasviðs 

Ritver (e. writing center) það fyrsta hér á landi var sett á laggirnar á 

Menntavísindasviði 2009 (Baldur Sigurðsson, 2011). Fyrirmyndin er sótt til 

Bandaríkjanna en þar voru fyrstu ritverin opnuð á sjöunda áratug síðustu 

aldar. Á níunda áratugnum voru ritver sett á laggirnar í háskólum í Evrópu 

og þeim hefur farið fjölgandi síðan, jafnt og þétt. Fræðileg skrif, bæði sem 

kennslugrein og rannsóknarefni tengjast aðstoð við stúdenta. Ritver eru 

gjarnan í háskólum þar sem fræðileg skrif eru sjálfstæð viðfangsefni. Líkt og 

kemur fram á heimasíðu ritversins (Ritver Menntavísindasviðs, 2011) er eitt 

af meginhlutverkum stofnunarinnar að vera miðstöð þekkingar þar sem 

finna má allt það sem tengist fræðilegum skrifum og veita stúdentum og 

kennurum mikilvægan stuðning og fræðslu. Meginmarkmiðið er að styðja 

stúdenta og styrkja þá til sjálfshjálpar í skrifum sínum. 

Ráðgjöf um ritun getur farið fram nánast hvar sem er, hvort heldur í 

námsveri, bókasafni eða sérstökum stað innan skólastofunnar. Ritver er 

dæmi um afmarkaðan stað þar sem sérstaklega er gert ráð fyrir að höfundar 

geti komið og rætt um verkefni sín.  

2.2 Jafningjaráðgjöfin 

Ráðgjöf jafningja í ritveri er sérstakt fag sem hefur þróast og vaxið á 

nokkrum áratugum í ritverum vestanhafs (Baldur Sigurðsson, 2011). 

Ákveðnar vinnu- og siðareglur gilda um vinnubrögð og um hvað er leyfilegt 

og hvað ekki. Nemandi leitar til ráðgjafa í ritveri með verkefni sem hann er 

að skrifa á námskeiði eða undir leiðsögn kennara. Sá sem leiðbeinir 
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(ráðgjafinn) á að sinna þörfum höfundar, svara spurningum hans og leitast 

við að hjálpa honum að koma hugsunum hans á blað. Hann má ekki þröngva 

upp á höfundinn öðrum umræðuefnum en höfundur vill sjálfur og 

ráðgjafinn verður að gæta þess að virða verkefnalýsingar og fyrirmæli 

kennara. Ráðgjafinn má aldrei taka ráðin af höfundi og verður að gera 

honum ljóst að það er hann, höfundurinn, sem ber ábyrgð á viðkomandi 

verkefni. Undir þetta tekur Katrin Girgensohn (2012). Hún bendir einnig á 

að nauðsynlegt er að mæta þörfum höfundar sem leitar ráðgjafar og finna 

út hver vandi hans er. Hún lítur á ráðgjafa sem fagmenn sem kunna að tala 

um ritun, þeir hlusta gaumgæfilega, spyrja góðra spurninga og gæta þess að 

umræðurnar hjálpi höfundunum að finna þau svör sem þeir leita að. 

Girgensohn (2012) leggur áherslu á að ráðgjöfin beinist ekki aðeins að þeim 

texta sem höfundur vinnur að á þeim tíma sem hann sækir ráðgjöf heldur 

nýtist einnig í skriflegum verkefnum sem höfundur á eftir að vinna síðar. 

Með því að hlúa að nauðsynlegri ritunartækni, þekkingu og hugsun eflir það 

höfunda þegar til lengri tíma er litið. Því er að mati Girgensohn (2012) 

mikilvægt að ráðgjafar hjálpi höfundum að finna sjálfir út sínar áherslur eða 

hvaða vandamál steðja að þegar þeir koma í ritverið.  

Jafningjaráðgjafi er nemandi, sem leiðbeinir öðrum nemanda eða 

nemendum. Ráðgjöfin spannar allt frá skipulegri samvinnu nemenda á sama 

námskeiði um lausn verkefna, sem sækja ráð hver til annars, til ráðgjafar í 

ritveri, þar sem ráðgjafinn er yfirleitt kominn jafn langt eða lengra í náminu, 

hefur líklega menntun á sviði ritunar og ráðgjafar, hefur töluverða reynslu af 

að ráðleggja öðrum um skrif og fylgir ákveðnum faglegum vinnubrögðum. 

Reynsla hans setur hann skörinni hærra en þeir sem til hans leita. Hugtökin 

sem eru notuð eru jafningjaráðgjafi (e. peer tutor) og ráðþegi (e. tutee). Í 

ritverinu er talað um að höfundar komi með verkefni sín og verður það 

hugtak notað hér í stað ráðþega. 

Þrennt getur haft áhrif á skipulag og áhrif ráðgjafar (Falchikov, 2001, bls. 

8). Í fyrsta lagi er það staða ráðgjafans, í öðru lagi staðsetning, hvar 

ráðgjöfin fer fram og í þriðja lagi það hlutverk sem hann gegnir. 

Ef ráðgjafi og höfundur eru nemendur á sama stigi er talað um samstiga 

ráðgjöf (e. same level). Staða þeirra er jöfn (e. equal), þeir eru komnir jafn 

langt í námi, til dæmis báðir á bakkalárstigi (Falchikov, 2001, bls. 8). Þegar 

ráðgjafi aðstoðar höfunda af öðru stigi eða stofnun er talað um að ráðgjöf 

sé misstiga (e. cross level). Þá er ráðgjafinn kominn lengra í sínu námi, er til 

dæmis á meistarastigi en aðstoðar höfund á bakkalárstigi eða meistarastigi 

sem kominn er styttra í námi sínu. Ráðgjafar geta verið á ýmsum aldri, með 

meiri eða minni menntun og reynslu og aðstoðað yngri og/eða reynsluminni 
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eða -meiri höfunda. Ráðgjafar geta hvort heldur er komið frá sömu stofnun 

eða stigi og höfundur. Jafningjaráðgjöf í ritveri Menntavísindasviðs er bæði 

samstiga og misstiga. Höfundar koma frá sama stigi það er innan Háskóla 

Íslands eða frá öðrum stofnunum á háskólastigi, en starfsmenntun ráðgjafa 

og reynsla í ritverinu gefur þeim ákveðið forskot sem gerir að verkum að 

þeir sem leita til ritvers líta yfirleitt upp til ráðgjafans. Í þeim skilningi er 

ráðgjöfin yfirleitt misstiga eins og vikið verður að síðar.  

Ráðgjöfin getur farið fram á mörgum stöðum. Hún getur verið í 

kennslustofu þar sem nemendur vinna saman og hún getur verið í formi 

viðtalsfunda í ritverinu þar sem hægt er að spjalla í næði á staðnum. Hún 

getur líka falist í netspjalli á „skype“, sem símtal eða ráðgjöf þar sem 

fyrirspurnum er svarað í gegnum tölvupóst eða á „Facebook“.  

Það getur reynst snúið að skilgreina hlutverk jafningjaráðgjafa. Það 

reynist stundum auðveldara að útskýra hvað þeir eiga ekki að gera eins og 

Falchikov (2001, bls. 4) bendir á. Ráðgjafinn er ekki kennari og staðan er 

ekki skilgreind sem fag (e. professional qualification) og hann má til dæmis 

ekki gefa einkunn eða láta í ljós álit sitt á verkefni höfundar.  

Með samstiga jafningjaráðgjöf er átt við að þátttakendur í hópi gegni 

sama hlutverki. Það geta verið nemendur í sama bekk eða námskeiði sem 

vinna saman sem pör að einhverju verkefni til dæmis kynningu eða efla 

áhuga hvors annars á námsefni og læra saman (Falchikov, 2001, bls. 9). 

Þetta form má framkvæma með ýmsum hætti. Ef þátttakendur þekkjast 

ekki þá þarf að byrja á því að brjóta ísinn með því að fá þá til að ræða saman 

og jafnvel spyrja spurninga, spyrillinn segir þá öðrum úr hópnum frá því sem 

félaginn svaraði. Þetta form hljómar kunnuglega fyrir marga, ekki síst þá 

sem hafa verið í námi á Menntavísindasviði.  

Samstiga ráðgjöf má líka skipuleggja með því að setja þátttakendur í ólík 

hlutverk innan stofnunar (Falchikov 2001, bls. 34). Skipuleggjandi nýtir sér 

að þátttakendur búa ekki yfir nákvæmlega sömu reynslu eða færni og hagar 

samstarfi þannig að einn geti miðlað til annarra. Einnig má fela einhverjum 

úr nemendahópnum að stjórna umræðum eða flytja fyrirlestur í 

kennslustund. Umsjón með vinnustofum nemenda undir stjórn kennara er 

dæmi um slíka ráðgjöf.  

Hlutverkin breytast þegar ráðgjöfin er misstiga. Bilið verður breiðara og 

líklegt að ráðgjafi finni til ábyrgðar gagnvart höfundi (Falchikov, 2001, bls. 

5). Sá sem sinnir misstiga ráðgjöf hefur fengið einhvers konar þjálfun og eða 

verið valinn í hlutverkið af sérstökum ástæðum eins og raunin er með 

ráðgjafa ritvers Menntavísindasviðs. Ástæðan getur verið sú að hann sem 

nemandi hefur náð góðum árangri í námi og býr yfir kunnáttu og færni sem 
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sá sem þiggur aðstoðina hefur ekki, en nýtur mögulega góðs af í spjalli sínu 

við ráðgjafann. Sá sem kann minna fær aðstoð frá einhverjum sem kann 

meira og getur með því öðlast meiri færni. Hugmyndin rímar við kenningu 

Vygotsky (1987, bls. 209) um svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development). Um það verður fjallað sérstaklega hér aftar í kafla 3.1.  

Misstiga jafningjaráðgjöf í stofnun er þar sem mismunandi staða og 

hlutverk þátttakenda helgast af þeim mun sem er á ráðgjafa og höfundi 

(Falchikov, 2001, bls. 36). Slíkt form má skipuleggja með þeim hætti að 

þjálfa nemanda til að liðsinna öðrum nemanda sem kominn er styttra í 

námi, til dæmis nýnema sem er að fóta sig í nýjum skóla. Jafningjaráðgjöf í 

ritveri er annað dæmi þar sem ráðgjafi aðstoðar höfund sem er í vanda með 

skrif sín og þiggur aðstoð frá einstaklingi sem hefur fengið til þess þjálfun og 

býr yfir kunnáttu og færni til að hjálpa og miðla af reynslu sinni. 

2.3 Reynsla mín í ritveri  

Fyrstu önnina í meistaranáminu kynntist ég ritveri Menntavísindasviðs. Eins 

og áður hefur komið fram valdi ég námsbraut sem tengdist 

íslenskukjörsviðinu úr grunnnáminu, og skráði mig á tvö námskeið sem bæði 

tengdust ritun, stílfræði og textagerð og leiðbeint um fræðileg skrif. Í því 

síðarnefnda lærði ég að leiðbeina öðrum höfundum um fræðileg skrif. Til 

þess að búa verðandi ráðgjafa sem best undir hlutverkið skrifuðu 

þátttakendur námskeiðsins stutta pistla og fengu uppbyggilega gagnrýni, 

bæði frá kennara og öðrum nemendum. Einn liðurinn og líklega sá 

mikilvægasti var þjálfun á vettvangi. Hún fólst í því að lesa verkefni 

nemenda í grunnnámi og hitta þá á viðtalsfundi í ritverinu. Ég las drög að 20 

stuttum ritgerðum, lærði að greina algeng vandamál í texta höfunda og 

hvernig best er að ræða þau við þá.  

Eins og áður sagði er hlutverk ráðgjafans að hlusta á vanda höfundar og 

reyna að mæta þörfum hans (Baldur Sigurðsson, 2011; Girgensohn, 2012). 

Stundum kemur höfundur með vandamál sem hægt er að leysa í fljótu 

bragði og þá má skoða fleiri þætti sem ráðgjafi sér að þarf að laga en 

höfundur hefur ekki komið auga á. Fljótlega eftir að ég byrjaði að vinna sem 

jafningjaráðgjafi ákvað ég að skrifa dagbók um það sem gerðist á 

fundunum, erindi höfunda og hvernig ég brást við þeim. Ég var óörugg til að 

byrja með og fannst dagbókarskrif góð leið til að hjálpa mér að halda utan 

um vinnubrögð mín og viðbrögð. 

Á tímabili efaðist ég um að ég gæti sinnt hlutverki sem mínu sem 

jafningjaráðgjafi nægilega vel. Sú tilfinning var áberandi eftir að ég ræddi 

við höfund sem aðeins vildi yfirlestur eða viðurkenningu á að verkefnið væri 
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gott og gilt í stað þess að koma til að ræða álitamál eða fá aðstoð við 

vandamál líkt og heimildaskráningu eða uppbyggingu ritsmíða sinna 

(Dagbók, 7. febrúar 2013). Stundum þurfti ég virkilega að taka sjálfa mig í 

gegn og vera ákveðin, ræða ekki annað en það sem tengdist innihaldi 

textans en mestu máli skipti að hlusta á höfundinn, spyrja hann spurninga 

og hjálpa honum þannig að eflast í skrifum sínum (Girgensohn, 2012).  

Sá sem kenndi mér mest um sjálfa mig sem jafningjaráðgjafa var 

höfundurinn Steinar, sem er dulnefni hans eins og annarra nemenda sem 

nefndir eru í þessari ritgerð. Hann var í kennsluréttindanámi fyrir 

iðnmeistara og kom nokkuð reglulega til mín í ritverið 2012 – 2013. Í byrjun 

vildi hann aðeins fá yfirlestur og viðurkenningu á því að verkefnið væri í lagi. 

Sama var hversu oft ég benti Steinari á að það væri ekki mitt hlutverk var 

hann ekki tilbúinn til að breyta um stefnu og taldi að þar sem hann hefði 

ekki verið í skóla í mörg ár þyrfti hann meiri aðstoð en aðrir höfundar sem 

koma í ritverið (Dagbók, 7. febrúar 2013). Vissulega var nokkuð til í því en 

jafningjaráðgjöf mín í ritverinu nýttist honum ekki nægilega vel. 

Það var hægt að gera betur. Um leið og ég tók sjálfa mig taki, með því að 

beina umræðunni yfir í efnið og spyrja hann spurninga sem tengdust 

viðfangsefninu fóru hlutirnir að gerast. Hann var ekki tilbúinn til að breyta 

venjum sínum til byrja með en eftir nokkrar heimsóknir fór allt að ganga 

betur. Ég gaf ekki eftir. Fyrst fór ég yfir þá þætti sem hann vildi ræða og 

síðan beindi ég umræðunni að efninu sjálfu. Stundum þurfa 

jafningjaráðgjafar að fara örlítið út fyrir formið til koma til móts við höfunda 

sem eru í svipaðri stöðu og Steinar var. Jafningjaráðgjafinn þarf að leggja sig 

fram við að leiða höfundinn inn á þá braut sem gagnast honum og 

verkefninu best (Dagbók 14. mars 2013). Stuttu eftir að ég breytti 

vinnuaðferðum mínum markvisst kom Steinar aftur í ritverið og var mjög 

ánægður. Verkefnið sem hann hafði skilað eftir síðasta fund hafði komið 

mjög vel út, mun betur en þau sem hann hafði skilað eftir fyrri viðtalsfundi 

með mér (Dagbók, 26. mars 2013).  

Nokkru síðar spurði ég hann hvort og þá hvað hann hefði lært af komu 

sinni í ritverið. Hann svaraði: „Já mér fannst ég hafa lært mjög mikið“. Þegar 

ég hins vegar innti hann eftir því hvað það væri nákvæmlega þá svaraði 

hann: „ Bara hvernig á að setja upp texta og hvernig á að setja texta frá sér, 

frágangur og ýmislegt annað, sem ekki bara nýttist mér í mínu námi heldur 

líka ekki síður í kennslu …“ (Viðtal, 29. apríl 2014). Þetta svar gladdi mig, því 

ljóst var að mér hafði tekist að fá hann til að skoða textann sinn á annan 

hátt og náð að uppfylla að einhverju leyti eitt af megin markmiðum 

ritversins, sem er að styrkja stúdenta til sjálfshjálpar. Aðstoðin á ekki að 
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bæta eingöngu þau verkefni sem stúdentar eru að fást við þegar þeir koma 

á viðtalsfund heldur einnig þau sem þeir fást við síðar. 

Jafningjaráðgjöfin hefur hjálpað mér að verða betri höfundur. Það sem 

tengist vinnunni í ritveri Menntavísindasviðs er helst að ég get rýnt í eigin 

skrif á sama hátt og texta annarra. Með því að skoða verkefni með 

höfundum sem koma í ritverið hef ég orðið gagnrýnni á eigin texta og sé 

betur það sem þarf að laga. Þar á ég við að ég kem frekar auga á skalla í 

textanum en það hugtak setti Þórbergur Þórðarson fram um það þegar 

mikilvæga hlekki vantar í nauðsynlega keðju upplýsinga (1944/1986, bls. 

632). Annað merki um framfarir er að kennarar mínir virðast hafa tekið eftir 

að mér hefur farið fram því einkunnir mínar á námskeiðum þar sem ritun 

eru stór hluti verkefna hafa hækkað miðað við einkunnir mínar í 

grunnnáminu. Ég er einnig meðvitaðri um það sem ég skrifa og hvernig ég 

geri það.  

2.4 Samsemd  

Hugtakið samsemd (e. identity) merkir að vera sá sem maður er (Jóhann, 

Hannesson, 1984). Það tengist félagslegri og pólitískri stöðu, kynþætti, 

þjóðfélagsstöðu, stétt og kyni (Fernstein, 2008). Hugtakið er þrengra en 

sjálfsmynd sem er sú heildartilfinning sem manneskja hefur fyrir sjálfri sér 

út frá stöðu sinni í samfélaginu, útliti og hæfni. Sjálfsmynd er meðvituð og 

ólíkt samsemdinni tekur hún litlum breytingum (Íslenska Alfræðiorðabókin, 

1992). 

Með hugtakinu samsemd höfundar (e. writers identity) er átt við að 

höfundur mátar sjálfan sig við umhverfi sitt. Þegar vel er að gáð má finna 

hann í textanum sem birtist í vali hans á viðfangsefni eða viðhorfi hans til 

manna og málefna. Hugtakið er ekki eins almennt og sjálfsmynd, sem 

endurspeglast í hugmyndum sem einstaklingur hefur um sjálfan sig og felur 

í sér allt það sem hann notar til að skilgreina sig og aðgreina frá öðum. Það 

geta verið líkamleg einkenni, hæfileikar, færni, afstaða til mála og siðræn 

gildi. Sjálfsmynd fullorðinna tengist fortíð, framtíðarstefnu og lífsýn 

(Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1993, bls. 63). 

Ivanič (1998, bls. 23) talar um tvenns konar samsemd í tengslum við 

ritun, möguleika á sjálfleika sem höfundi standa til boða við tilteknar 

félagslegar og menningarlegar aðstæður og hefur að nokkru leyti áhrif á 

hvaða ímynd hann velur sér í texta sínum en hún mótast líka ómeðvitað af 

aðstæðum. Til dæmis má taka háskólasamfélagið. Höfundur kýs sér 

viðfangsefni innan ákveðinnar fræðigreinar og getur að einhverju marki haft 

áhrif á hversu mótaður hann er af hefðum hennar. Viðhorf hans, kyn, staða í 
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samfélaginu og vitund um viðtakendur mótar skrif hans. Samsemd höfundar 

hefur áhrif á hvernig ímynd hann velur sér í textanum eða hvaða stöðu sem 

hann tekur sér. Hugmyndir kennara og stúdenta um sjálfa sig sem höfunda 

eru til að mynda ólíkar og það birtist í skrifum þeirra. Ivanič (1998, bls. 24-

25) fjallar einnig um samsemd eins og hún birtist í verki höfundar hverju 

sinni. Henni skiptir hún í þrjá þætti:  

 Hin sjálfsævisögulega (e. autobiographical) samsemd sem felur í sér 
þær hugmyndir sem höfundur hefur um sjálfan sig, ævi sína og 
endurspeglast í skrifum hans, bæði meðvitað og ómeðvitað. 

 Hin orðræðulega (e. discoursal) samsemd sem mótast af 
kringumstæðum skrifanna hverju sinni, eins og sést í fræðilegri ritun í 
háskóla. 

 Sjálf höfundarins (e. self as author) í textanum sem er þriðji 
þátturinn. Þar kemur fram hversu sýnilegur höfundur vill vera í 
textanum og hversu mikið hann kýs að láta viðhorf sín eða rödd 
heyrast. 

Samsemd sem tengist sjálfsævisögu (e. autobiographical) höfundar 

mótast af því hver hann er útfrá félagslegu umhverfi og sú tenging kemur 

fram í ritun hans (Hyland 2009, bls. 73; Ivanič 1998, bls. 24). Samsemdin 

breytist í takt við það hvernig lífssaga höfundar þróast og ekki síst hvernig 

hann kýs að setja hana fram og gera sýnilega í verkum sínum. Þar má nefna 

hugmyndir hans og skoðanir á mönnum og málefnum, gildi, trú og 

mikilvæga reynslu sem hann býr yfir og hefur áhrif á hvernig höfundur vill 

gera sig sýnilegan í þeim texta sem hann skrifar. Því má segja að 

ævisögulega samsemdin geti komið upp um höfundinn, það sem hann setur 

fram í rituðu eða töluðu máli segir til um hver hann er og hvernig hann vill 

að aðrir sjái hann. Höfundur sem reynir að blekkja með því að nota annan 

stíl eða málfar en honum er tamt svíkur lesanda sinn sem trúir því og 

treystir að ritari sé heill og sannur (Þórbergur Þórðarson, 1986, bls. 661). 

Sjálfsævisögulega samsemdin kemst næst því sem kallað hefur verið 

habitus. 

Bourdieu skilgreindi hugtakið habitus sem forskrift að hegðun, skynjun 

og hugsun. Þessir þættir eru svo samofnir hverri manneskju að hún beitir 

þeim án þess að taka sérstaklega eftir því (Gestur Guðmundsson, 2012, bls. 

80). Bourdieu lagði áherslu á að habitus tengdist líkamanum ekkert síður en 

huganum. Hann líkti því við flókið samspil vöðva og heila sem þarf að vera 

til staðar til þess að manneskja geti hreyft sig en samt sem áður svo 

ómeðvitað að erfitt er að útskýra hvað nákvæmlega gerist líkt og þegar 

einhver nær að halda jafnvægi á reiðhjóli. Athafnir eins og til dæmis að 
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ganga sem viðast vera hversdagsleg fyrirbæri vildi Bourdieu einnig skoða út 

frá félagslegum aðstæðum því þær segja til um stöðu fólks innan hópsins 

(bls. 81). 

Habitus er samgróinn hverjum og einum. Hann er einstaklingsbundið og 

félagslegt fyrirbæri og engir tveir hafa nákvæmlega sama habitus (Davíð 

Kristinsson, 2007, bls. 8, Gestur Guðmundsson, 2012, bls.82) Hann er stór 

hluti af okkur sjálfum og tengist beint þeirri sögu og aðstæðum sem hver og 

einn býr við. Fólk sem býr í sama umhverfi hefur gjarnan áþekkan habitus 

sem kemur til af því að það tekur gilda ákveðna hegðun og/eða gildismat 

sem er ríkjandi. Rannsókn Lehmann (2013) fjallar um að stúdentar úr 

verkamannastétt sem fóru burt úr heimabæ sínum til að stunda 

háskólanám fundu sterkt fyrir því þegar þeir komu heim í frí að habitus 

þeirra hafði breyst. Það fundu þeir m.a. á fyrrum skólafélögum og vinum 

sem höfðu farið aðrar leiðir í lífinu, til dæmis farið að vinna, keypt sér hús 

og bíl og eignast börn í stað þess að fara í háskólanám. Þessar leiðir þóttu 

sjálfsagðar og voru hluti af því sem samfélagið samþykkti sem eðlilega 

framvindu í lífssögunni eftir skyldunám. 

Habitus höfunda stjórnast af hegðun, skynjun og hugsun hans og hvernig 

hann kýs að koma fram í verki sínu. Gott dæmi um það eru viðhorf Þórbergs 

Þórðarson (1954/1986) til barnsins og þess hvernig eigi að nálgast það í bók 

hans Sálmurinn um blómið. Hann fer meðal annars niður á fjóra fætur þegar 

hann reynir að nálgast Helgu Jónu, litlu telpuna í sögunni og skoða heiminn 

út frá hennar sjónarhorni (bls. 165). Hann lagði sig fram við að uppfræða 

hana sem best og fann til þess ýmsar leiðir. Enn fremur notaði Þórbergur 

orð Helgu Jónu yfir ýmsa hluti eins og dána fólkið þegar hann útskýrði fyrir 

henni hvað gerist að hans mati þegar manneskja deyr (bls. 250). Virðing 

Þórbergs fyrir telpunni kom einnig fram í því að hann notaði orð sem hún 

skildi og notaði sjálf og útskýrði fyrir henni á hlutlægan hátt hvernig skoða 

mætti einstakling sem sál (innra hylki) og líkama (ytra hylki).  

Lífssaga höfundar og félagslegt umhverfi hefur áhrif á texta hans. Hvert 

orð stendur fyrir einhvers konar reynslu sem hefur haft áhrif á viðkomandi á 

lífsleiðinni og verður sýnilegt á einn eða annan hátt. Því eins og Ivanič, 

(1998, bls. 181-182) bendir á má ekki líta á ritun sem hlutlausa athöfn eða 

færni sem við lærum að tileinka okkur. Við erum það sem við skrifum og 

það gildir um allan texta sem við setjum niður á blað.  

Samsemd tengist einnig orðræðu og mótast af kringumstæðum skrifanna 

og tilgangi. Þar koma fram áhrif frá höfundinum og hvernig hann sýnir sig í 

textanum, meðvitað og ómeðvitað (Hyland, 2009, bls.73; Ivanič, 1998, bls. 

25). Áhrifin geta líka verið mótsagnarkennd og líkt og í ævisögulega 
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hlutanum má glögglega sjá persónueinkenni og gildi höfundar og tengjast 

jafnframt stöðu viðkomandi í því félagslega umhverfi sem hann tilheyrir og 

skrifar fyrir.  

Með rödd höfundar er átt við að hann geri sig sýnilegan í texta. Með því 

að tengja saman heimildir í textanum með sterkri nærveru verður afstaða 

hans í textanum skýr og mótar ákveðna sýn hans á efnið (Ivanič, 1998, bls. 

181). Með því skapar hann jafnframt merkinguna, túlkar hana eins og hún 

kemur honum fyrir sjónir.  

Rödd má einnig tjá með orðræðunni. Þar á Ivanič, (1998, bls. 183) við að 

höfundur noti orðin til að tjá sig og má sjá á orðavali, áherslum og hvaða 

textategund (e. genre) er honum töm. Enn og aftur kemur lífsreynslan við 

sögu og hefur áhrif á hvernig höfundur metur sjálfan sig og stöðu sína innan 

hópsins og sú reynsla hefur einnig áhrif á færni líkt og ritun og kemur fram í 

því hvernig hann skrifar.  

Höfundur á að nota rödd sína til að láta í ljós skoðun. Hún er þó ekki 

fullkomlega marktæk án þess að til komi einhver stuðningur, til dæmis í 

formi gagna, heimilda eða annarra upplýsinga (Briggs, 2007, bls. 373). 

Afstaða sem mótast meðal annars af áhugasviði, siðfræði og gildum skapar 

þá heild sem stjórnar umfjöllunarefninu, stýrir því hvaða spurninga skal 

spyrja, heimildaleit, hvaða þætti á að skoða í gögnum og hvaða þýðingu það 

hefur að fá þau svör fram í niðurstöðum.  

Mikilvægt er að texti sé áhugaverður, grípi lesandann og haldi honum við 

efnið (Richardson, 2005). Fræðilegur texti er engin undantekning. Ef til vill 

má koma honum til skila án þess að höfundur sjálfur komi þar nokkuð við 

sögu, en hætt er við að slíkur lestur verði þurr upptalning heimilda sem 

tengjast efninu og hæpið að hann höfði til lesenda, utan viðkomandi 

fræðasviðs og jafnvel ekki einu sinni þar. 

Val á viðfangsefni getur tengst áhugasviði. Höfundar velja þá að fjalla um 

efni og skrifa jafnvel útfrá reynslu sinni. Ivanič (1998, bls. 184) bendir á að 

fræðasviðin líti á það misjöfnum augum. Það er heldur ekki öllum gefið að 

skrifa um það sem stendur þeim nær. Það kemur fyrir að höfundar velja 

umræðuefni vegna þess að það höfðar til þeirra en aðrir velja efni jafnvel þó 

þeir hafi engan áhuga á því sjálfir en gera það vegna þess að þeir telja að 

það höfði mögulega til einhvers annars. Höfundur velur sér þá viðfangsefni 

og fjallar um það á þann máta sem hann telur vænlegastan til að höfða til 

skoðana lærimeistarans en setur sína eiginlegu rödd til hliðar. 

Stundum fá höfundar tækifæri til þess að láta í ljós skoðanir sínar eða 

hugmyndir sem þeim hugnast að koma á framfæri (Ivanič, 1998, bls. 184). 

Það hefur ekki alltaf verið vel séð í fræðilegum skrifum og stundum verið 
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beinlínis bannað en síðustu ár hefur það breyst og sum fræðasvið líkt og 

mannfræði hafa gefið stúdentum tækfæri til að nýta eigin reynslu í ritun. 

Ivanič (1998, bls. 184) bendir á að höfundar eigi ekki að þurfa að velja hvort 

þeir nota rödd sína í ritun heldur eigi að leggja áherslu á að þeir beiti henni 

eins og þeim er eiginlegt og nýti jafnframt þá reynslu sem þeir hafa aflað 

sér. Það má segja að höfundur sem notar rödd sína í ritun, á hvaða máta 

sem hann kýs geri textann litríkari. 

Sumir höfundar gera röddina sýnilega á áhrifaríkan hátt. Ivanič (1998, 

bls. 26) kallar þann þátt í samsemdinni, höfundarsjálf. Hversu sterkt það er 

fer eftir því hversu mikið höfundur kýs að beita höfundarvaldi (e. 

authoritativeness) sínu sem er jafnframt eitt einkenni orðræðulegu 

samsemdarinnar. Með því að leggja ríka áherslu á afstöðu sína varðandi 

umfjöllunarefnið og/eða að tjá skoðun sína á svo afgerandi hátt getur 

lesandi ekki efast eitt andartak. Það getur haft bæði góð og slæm áhrif. 

Höfundarsjálfið skiptir miklu máli þegar rætt er um fræðileg skrif. Það 

hefur mikil áhrif á hversu mikið eða lítið höfundar gera tilkall til 

höfundarvaldsins (Ivanič 1998, bls. 26). Sumir höfundar eigna öðrum það 

sem þeir fjalla um í texta og afmá sjálfa sig algjörlega á meðan aðrir eru 

óhræddir við að setja sig í stellingar höfundar og láta í ljós afstöðu sína og 

skoðun. Þeir eru óhræddir við að bera fram innihald textans sem eitthvað 

sem ekki ætti að efast um og enn aðrir eru tilbúnir til að taka fulla ábyrgð á 

verkum sínum.  

Höfundarsjálfið kemur með örlítið aðra sýn á samsemdina. Ivanič (1998, 

bls. 26) tekur fram að ekki beri að líta svo á að ævisögulegu og orðræðulegu 

samsemdirnar séu aðskildar. Hún bendir á að höfundarsjálfið sé undir 

áhrifum frá ævisögusamsemd viðkomandi, sem byggir á lífsreynslu hans 

sem hann á misauðvelt með að vinna úr hugmyndir til að nýta sér áfram í 

ritun. Höfundarsamsemdin tengist einnig þeirri orðræðilegu, á þann hátt að 

allt það sem höfundur nýtir sér og setur í texta kemur fram í því á hvern 

hátt hann beitir tungumálinu, bæði með orðavali og setningaskipan innan 

þeirrar textategundar sem hann hefur valið sér. 

2.5 Fullorðnir námsmenn 

Það hefur fæst í vöxt að fólk á miðjum aldri breyti um starfsvettvang og 

sæki sér meiri menntun. Sá hópur á Menntavísindasviði sem mér hefur 

fundist hvað áhugaverðastur, er með iðnmeistararéttindi eða aðra 

starfsmenntun og stundar nám í Háskóla Íslands til að öðlast kennsluréttindi 

í fagi sínu. Til að hefja slíkt nám þarf kjark og þor. Það getur verið flókið og 

mikið álag að takast á við slíka áskorun, það á einnig við þegar viðkomandi 



 

25 

gerir það að eigin frumkvæði. Mislangt er síðan nemendur útskrifuðust úr 

fagnámi sínu og háskólinn getur virkað yfirþyrmandi. 

Á Menntavísindasviði (Háskóli Íslands, e.d.a) er boðið upp á 

kennsluréttindanám á bakkalárstigi fyrir iðnmeistara. Inntökuskilyrði eru 

þau að viðkomandi hafi lokið fullgildu prófi í iðngrein, það er að hann hafi 

meistarabréf í sínu fagi. Að námi loknu geta þeir sótt um leyfisbréf sem 

kennarar á grunn- eða framhaldsskólastigi í sinni faggrein (Lög um menntun 

og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008). Á heimasíðu Háskóla Íslands (e.d.b) er ekki 

getið um undanþágur vegna aldurs hafi umsækjandi á Menntavísindasviði 

ekki lokið tilskildu grunnnámi. 

Lífssagan hefur áhrif á fullorðna námsmenn. Sú saga breytist alla ævi og 

framvindan í sögunni verður mest þegar miklar breytingar verða og/eða 

stórar ákvarðanir eru teknar (Gestur Guðmundsson og Hulda Karen 

Ólafsdóttir, 2013). Kaflar í lífsögunni, sem innihalda erfiðleika og slæmar 

aðstæður, sem mótað hafa lífshlaup fólks, geta haft slæm áhrif – líka þegar 

það hafði ekki fulla stjórn á aðstæðum. Þegar umtalsverðar breytingar 

verða í lífshlaupi einstaklinga getur lífssagan orðið tæki til að endurmeta 

sjálfsmynd og aðstæður sem viðkomandi er í. 

Fullorðinn einstaklingur hefur meiri stjórn á eigin áformum en þeir sem 

yngri eru. Það er hann sem stýrir því hvernig líf hans þróast. Altheit (2009) 

bendir á að það skipti máli að skapa framvindu í eigin lífssögu og kosturinn 

sé sá að í hana megi bæta nýjum köflum. Það er hægt að skrifa þá upp á 

nýtt, eins oft og hver kýs í gegnum lífið með sérstökum áherslum tengdum 

því hvernig við lifum viljandi eða undir áhrifum frá öðrum. Lífsreynslan 

hjálpar okkur að forma og hanna það sem á eftir kemur, hún býr yfir 

hugsanlegum tækifærum og á meðan við útilokum ekkert höfum við 

möguleika á að grípa tækifærin þegar þau bjóðast. 

Ég á auðvelt með að samsama mig iðnmeisturunum þar sem ég sá 

kennaranámið fyrir mér sem tækifæri til að öðlast starfsréttindi, mér líkaði 

vel í stuðningsfulltrúastarfinu en vildi ná lengra, verða kennari. Ég komst 

fljótt að því í grunnnáminu hversu mikilvægt það er að ná góðum tökum á 

ritun. Ivanič (1998, bls. 27) bendir á að líta megi á ritun sem leið til að 

ávinna sér stöðu. Ég er sammála því og sé nú ritun sem mikilvægan farangur 

á lífsins göngu. Stúdentum sem vilja komast áfram er nauðsynlegt að ná 

tökum á fræðilegri ritun, ekki síst til að koma þekkingu sinni á framfæri á 

trúverðugan máta. Það er ekki traustvekjandi að lesa texta höfunda sem 

virða ekki nauðsynlegar reglur líkt og höfundarrétt, fara með rangt mál eða 

eru með öllu ósýnilegir í eigin ritsmíðum. Til þess að ná færni í fræðilegri 
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ritun þarf viðkomandi höfundur að þroskast sem slíkur, átta sig á því hver 

hann er, hvað hann vill færa fram og hvernig hann ætlar að sanna mál sitt. 

Mikilvægt er að líta á færni í fræðilegri ritun sem auð, samanber 

hugmynd Bourdieus um menningarauð (e. cultureal capital) sem mögulega 

getur fært höfundi aukin réttindi og/eða virðingu í samfélaginu (Gestur 

Guðmundsson, 2012, bls.76). Það á við um alla nemendur, óháð því í hvaða 

námi þeir eru og hvaða réttindi það gefur.  

Í hæfniviðmiðum fyrir háskólastig (Auglýsing um útgáfu viðmiða um æðri 

menntun og prófgráður nr. 530/2011) er meðal annars gert ráð fyrir því að 

nemendur, sem ljúka námi á diplómastigi líkt og iðnmeistarahópurinn „geti 

miðlað efni fræðigreinar eða starfsgreinar á skipulagðan hátt“ og „geti beitt 

gagnrýnum aðferðum við greiningu viðfangsefna“. Til þess að ná þessum 

hæfniviðmiðum skiptir miklu máli að hafa gott vald á ritmáli og sérstaklega 

fræðilegri ritun svo þeir geti farið, að námi loknu, út í lífið sem góðir 

höfundar. Til þess að það geti orðið þurfa þeir að fá tækifæri til að æfa sig í 

ritun með því að vinna fjölbreytt verkefni í náminu. Ritverið getur gegnt 

mikilvægu hlutverki í þessu ferli með því að veita þeim þá ráðgjöf og aðstoð 

sem þeir þurfa. 
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3 Kennslufræði 

Í þriðja kafla er umfjöllun um kennslufræði. Í 3.1. er fjallað um hugtak 

Vygotsky um svæði mögulegs þroska og tengingu við jafningjaráðgjöfina 

sem snýst meðal annars um að efla höfund og gera hann sjálfstæðan. Kafli 

3.2. fjallar um menntunarfræði og hugmynd Knowles og fleiri um það 

hvernig fullorðið fólk nálgast nám sitt á annan máta en þeir sem yngri eru. 

3.1 Hugtak Vygotsky um svæði mögulegs þroska 

Aðstoð eflir nemanda. Hugtak í kenningu Vygotsky (1987, bls. 209) um 

vitsmunaþroska nefnist svæði mögulegs þroska (e. zone of proximal 

development). Það má skilgreina sem möguleika á aukinni færni sem 

einstaklingur getur öðlast með hjálp annars aðila sem hefur meiri þekkingu 

á viðfangsefninu. Lykilatriðið er að það sem einn einstaklingur getur gert 

með hjálp í dag á hann, ef vel gengur, að geta gert einn og óstuddur á 

morgun. Aðstoðin getur komið frá kennara og/eða öðrum nemanda. Río og 

Álvarez (2007, bls. 277) benda á að skoða megi kenningu Vygotsky sem 

ramma sem útskýrir tiltekna hugmynd í kennslufræði og út frá öllum 

aldurshópum nemenda, allt frá leikskólabörnum til fullorðinna námsmanna 

og á við í almennu námi og sérkennslu. Hugtakið tengist flestum 

námsgreinum og hentar kennslu sem felst í munnlegri leiðsögn í lestri og 

ritun.  

Auðvelt er að sjá þetta hugtak út frá starfi mínu sem jafningjaráðgjafi í 

ritverinu. Líta má á hugmynd Vygotski út frá höfundi sem einn og sér er fær 

um að leysa verkefni í námi sínu samræmi við þroska sinn, getu og 

kunnáttu. Um leið og hann fær aðstoð eins og spjall um verkefni sitt frá 

einhverjum reynslumeiri eins og jafningjaráðgjafa í ritveri getur hann ef til 

vill bætt verkefni sín og notfært sér þekkingu annarra t.d. ráðgjafa í ritveri 

um ritun og ritsmíði með því að koma þangað á fund. Þar ræður höfundur 

ferðinni, ber upp erindi sitt og ráðgjafinn ræðir við hann, bendir á 

mögulegar lausnir og kynnir hjálpartæki sem hægt er að nota líkt og 

vefsíður og aðferðir í ritun og heimildaskráningu. Með því fær höfundur 

tækifæri til að auka kunnáttu sína og færni en það er undir honum sjálfum 

komið hversu vel aðstoðin nýtist.  

Í ritverið koma höfundar eins og iðnmeistarar í réttindanámi sem búa 

yfir lífsreynslu og góðri þekkingu á fagi sínu en leita eftir aðstoð 
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ritunarráðgjafa sem hefur meiri reynslu í ritun og býr mögulega yfir 

kunnáttu sem getur leitt höfundinn áfram í þekkingarleit sinni og námi. 

Meistararnir eiga sumir erfitt með að tengja fræði úr námi sínu við þá 

fagþekkingu sem þeir búa yfir. Ráðgjafinn þarf að hlera hvar vandi 

viðkomandi meistara liggur og hjálpa honum að finna leið til að leysa málið. 

Dæmi um þetta er þegar höfundur úr iðnmeistarahópnum kom á 

viðtalsfund og treysti mér fyrir verkefni sínu. Vandamál hans var að honum 

gekk afar illa að tengja saman fræðin sem tengdust náminu og þá þekkingu 

á faginu sem hann sannarlega bjó yfir. Við ræddum efnið og hvernig hann 

vildi setja það fram. Ég sýndi honum þær leiðir sem ég þekki og hafa reynst 

mér vel við sem fara má til að flétta efninu saman (Graff, Birkenstein og 

Durst, 2012). Nokkru síðar kom hann til mín í örstutta heimsókn og tjáði 

mér að hann hefði náð glæsilegum árangri og fengið háa einkunn fyrir 

verkefnið sem ég hafði hjálpað honum með. Hann taldi að ég ætti stóran 

þátt í góðum árangri en útskýrði það ekki frekar. Ég benti honum á að hann 

og enginn annar hefði unnið verkefnið en með minni hjálp hefði honum 

tekist að leysa það með góðum árangri, hann gat unnið útfrá því sem ég 

sýndi honum. 

Glíma höfunda við viðfangefni sitt og ritun er margvísleg. Mörgum 

reynist erfitt að tengja saman fræðilega umfjöllun og eigin reynslu. 

Höfundar koma gjarnan með erindi af þessu tagi í ritverið og þá þarf að gefa 

sér tíma til að spjalla og fá þá til að segja frá reynslu sinni og hjálpa þeim að 

tengja hana við fræðin sem snerta viðfangsefnið.  

Eins og áður hefur komið fram búa allir yfir ákveðinni lífssögu. Ekki á það 

síst við um fullorðna námsmenn sem koma með ríkan reynslusjóð sem þeir 

eiga oft í erfiðleikum með að tengja við námsefni og lenda í vanda með að 

skrifa um. Ýmis tól og tæki eru til sem koma að gagni við að útskýra og 

leysan slíkan vanda. Það sem hefur reynst mér best að er sýna höfundi sem 

kemur með slíkan vanda, uppbyggingu efnisgreinar út frá hugmynd Graffs, 

Birkenstein og Dursts (2012, bls.21) um tengsl heimilda við reynslu 

höfundar. Þar er fjallað um hvernig má tengja fræði eða visku við eigin 

viðhorf með því að flétta þessum þáttum saman í texta en þegar það var 

orðið ljóst var sem nýr heimur opnaðist fyrir honum (Rannsóknardagbók, 

10. október 2014). 

Þroskaður námsmaður er ein skýring á hugtakinu fullorðinn námsmaður. 

Þar er vísað í enska orðið mature en Ivanič (1998, bls. 5) bendir á að 

nemendur sem voru eldri en 25 ára og fengu tækifæri til að hefja 

framhaldsnám í breskum háskólum voru skilgreindir sem slíkir. Þessi 

aldursmörk eru óljós á Íslandi. Í reglum um inntökuskilyrði í Háskóla Íslands 
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(nr. 319/2009) er aðeins minnst á 25 ára lágmarksaldur sem undanþágu 

fyrir sjúkraliða sem vill sækja um nám í hjúkrunarfræði.  

Árið 2010 voru sett lög um framhaldsfræðslu (Lög um framhaldsfræðslu 

nr. 27/2010). Þar er enginn aldur tiltekinn. Samkvæmt vefsíðunni 

Menntatorg (e.d.) þurfa umsækendur að vera 25 ára eða eldri til að komast 

í raunfærnimat. Matið er staðfesting á raunverulegri getu eftir að hafa 

starfað í tiltekinni iðngrein án sveinsprófs. Í reglugerð um framhaldsfræðslu 

(nr. 1163/2011) kemur fram að sá sem sækir um raunfærnimat skuli hafa 

náð að minnsta kosti 23 ára aldri. Mér virðist sem skilgreining á hugtakinu 

um fullorðna námsmanninn virðist ekki vera nógu skýr til þess að geta talist 

fullmótuð.  

3.2 Menntunarfræði 

Enn hefur ekki fundist íslenskt heiti yfir hugtakið andragogy. Það er einkum 

notað meðal þeirra sem fást við kennslu fullorðinna námsmanna. Ég legg til 

að orðið menntunarfræði verði fyrir valinu. Reischmann (2004) bendir á að í 

gegnum tíðina hafi það verið notað á mismunandi máta. Hann nefnir sem 

dæmi að það sé þekkt sem samheiti yfir tvennt; annars vegar kenningu um 

það hvernig fólk lærir í gegnum lífið og hins vegar framkvæmdina; það er 

hvernig á að skipuleggja kennslu fyrir fullorðið fólk.  

Ekki er ljóst hver kom fyrst fram með hugtakið. Líklega var það, þýskur 

kennari, Alexander Kapp sem árið 1833 útskýrði þörf manneskjunnar fyrir 

að læra allt lífið og notaði það sem samheiti yfir menntun (e. education) 

(Reischmann, 2004). Kapp hélt því fram að nauðsyn þess að öðlast nýja 

þekkingu eða reynslu væri eitt af því sem skipti mestu máli í lífi hvers manns 

og vísaði þar til fagstétta eins og kennara, stjórnenda og annarra sem koma 

að menntun og uppeldi. Má segja að hér séu komnir þeir þættir sem má 

finna í hugmyndum sem notaðar eru í kennslu fullorðinna eins og við 

þekkjum í dag. Menntunarfræði felur í sér sambandið á milli þess hvernig 

manneskjan þroskar innri eiginleika eins og persónuleika og þá ytri þar sem 

nemandinn samtvinnar þá þekkingu sem hann hefur aflað sér til að nýta í 

þjálfun eða vinnu síðar. Að kenna fullorðnum snýst ekki bara um að 

nemendur læri af því sem kennarar bera á borð heldur einnig um að 

nemandinn skoði sjálfan sig útfrá athöfnum annarra og þeirri reynslu sem 

lífið færir honum. 

Ekki er langt síðan að byrjað var að skoða nám og kennslu fullorðinna 

námsmanna eins og það þekkist í dag. Knowles, Holton og Swanson (2012, 

bls. 34) benda á að mestu lærimeistarar til forna kenndu fullorðnum en ekki 

börnum. Þar má nefna Lao Tse, Aristóteles, Sókrates og Plató. Meistararnir 
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skilgreindu nám sem þátttöku í andlegri leit nemandans sem verður 

þáttakandi í stað þess að vera óvirkur móttakandi þess efnis sem kennarinn 

leggur fram. Út frá því þróuðust hugmyndir um nám og kennslu sem seinna 

urðu ráðandi í formlegri menntun. 

Þegar flett er upp á erlenda hugtakinu pedagogy í orðabók er það 

skilgreint sem kennsla eða kennslufræði og hugtakið pedagouge sem 

barnakennari eða skólakennari (Jóhann S. Hannesson, 1984). Þegar leitað er 

í íslensk–enskri orðabók er orðið skilgreint sem uppeldisfræði (Sverrir 

Hólmarsson, Sanders og Tucker, 1989). 

Knowles, og fleiri 2012, bls. 60) skilgreina hugtakið út frá grísku orðunum 

paid í merkingunni barn og síðari hlutanum agogus í merkingunni leiðtogi. 

Merkingu beggja orða í einu, pedagogy túlka þeir sem heiti yfir fræði sem 

kennari tileinkar sér. Nemandanum er gert að fylgja fyrirmælum kennarans, 

sem ber ábyrgð á því hvað kennt er og tekur ákvarðanir um hvað skal kenna 

og hvernig. Öllum nemendum er kennt á sama hátt. Þessi skipan náms 

hentar ekki þar sem fullorðnir námsmenn eru vanir því að hafa stjórn á eigin 

lífi og líta á nám öðrum augum en börn og unglingar. 

Menntunarfræði (e. andragogy) er sú leið sem talin er henta best til að 

kenna fullorðnum námsmönnum. Ef orðin, sem hugtakið er myndað úr eru 

skoðuð (samanber orðið pedagogy) merkir hið fyrra andr „maður“ og það 

seinna agogus „leiðtogi“ sá sem leiðbeinir fullorðnum. Davenport (1993) 

túlkar ekki orð Knowles og félaga sem svo að pedagogía henti best þegar 

börnum er kennt og andragogía eigi eingöngu við í kennslu fullorðinna 

heldur þurfi að skoða hvenær hvor þeirra hentar og í hvaða samhengi. Hann 

telur þó að menntunarfræði sé oftast sú nálgun sem hentar fullorðnum 

námsmönnum (bls. 114).  

Talið er að fullorðnir námsmenn læri á annan máta en þeir sem yngri 

eru. Til að skilgreina hvað felst í hugtakinu fullorðinn nefna Knowles o fl. 

(2012, bls.60) fjögur viðmið um hvenær má telja að manneskja hafi náð því 

marki. Fyrst má nefna það líffræðilega, að manneskja nær þeim aldri að hún 

geti eignast börn. Í öðru lagi má nefna hvenær lögin skilgreina að 

einstaklingur öðlist kosningarétt, leyfi til að taka bílpróf og ganga í 

hjónaband. Þriðja viðmiðið er félagslega hliðin þegar viðkomandi fer að 

sinna skyldum hins fullorðna, ræður sig í fullt starf, eignast maka og tekst á 

við foreldrahlutverkið. Fjórða og síðasta viðmiðið er hið sálfræðilega þegar 

einstaklingur verður ábyrgur fyrir eigin lífi og stjórnar því sjálfur hvað hann 

fæst við. Þessi viðmið geta auðveldlega skarast. Líffræðilega geta unglingar 

orðið foreldrar áður en þeir öðlast aldur til að verða sjálfráða, eru í 

skyldunámi og búa jafnvel enn í foreldrahúsum og hafa þar af leiðandi ekki 
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fulla stjórn á eigin lífi. Í því tilviki er ekki hægt að tala um skilgreininguna um 

fullorðna námsmenn. Vert er að velta því fyrir sér hvort námsmaðurinn 

þurfi að uppfylla öll viðmið til að teljast fullorðinn. 

Fullorðnir námsmenn nálgast námið á annan hátt en þeir sem yngri eru. Í 

líkani Knowles o.fl. (2012) um menntunarfræði eru nefndir sex þættir sem 

einkenna nálgun þroskaðra námsmanna að námi og kennslu. Þeir eru: Þörf 

fyrir að vita, hugmynd nemandans um sjálfan sig, reynsla nemandans, vilji til 

að læra, afstaða til náms og ástæða fyrir því að viðkomandi fer í skóla. Allir 

þessir þættir eru mikilvægir þegar kemur að kennslu fullorðinna 

námsmanna og verða ræddir sérstaklega hér á eftir. 

Þörf fyrir að vita. Knowles o.fl. (2012, bls. 63) benda á að þroskaðir 

námsmenn kjósa að vita ástæðu þess að þeir þurfa að tileinka sér tiltekin 

atriði áður en þeir hefjast handa við að læra þau. Þeir sem kenna eða 

leiðbeina þurfa því að hjálpa nemendum að átta sig á því hvaða færni þeir 

þurfa að tileinka sér og hvers vegna.  

Hugmynd nemandans um sjálfan sig. Knowles og fleiri (2012, bls. 63-64) 

benda á að eldri nemendur vita að þeir ráða sér og sínu lífi og hafa 

jafnframt hafa ríka þörf fyrir því að máta sig við hópinn og skoða hvernig 

þeir koma öðrum fyrir sjónir. Þeir geta líka borið með sér neikvæð viðhorf 

og mótmælt þegar þeim finnst ekki vera komið nægilega vel til móts við 

þarfir þeirra eða óskir. 

Reynslan er dýrmæt. Allir eiga sína sögu og fullorðnir námsmenn hafa 

oftar en ekki öðlast ríka lífsreynslu, bæði úr starfi og einkalífi sem ber að 

virða. Knowles og fleiri (2012, bls. 64) benda á að það sem fólk hefur 

upplifað skili sér í náminu, hafi áhrif á hvernig það blandar sér í umræður og 

tekur þátt í lausn vandamála. Það á ekki síst við þar sem áhersla er lögð á 

jafningjavinnu. Reynsla getur líka haft neikvæð áhrif líkt og þegar nemendur 

eru ekki tilbúnir til að skoða aðra fleti og opna augun fyrir fleiri möguleikum. 

Almennt upplifa börn reynslu þannig að eitthvað hafi komið fyrir þau, en 

fullorðnir taka reynsluna sem hluta af þeim sjálfum. Það verður allt svo 

persónulegt. Við einhverjar aðstæður, t.d. í hópavinnu eða viðbrögð 

kennara við verkefni, er reynsla þáttakandans ólík samnemenda eða vægi 

hennar minna en honum þykir tilefni til. Þá getur viðkomandi nemandi 

upplifað það sem höfnun hans, ekki aðeins á reynsluheimi heldur einnig 

sem höfnun hann sem persónu. Slíkt hlýtur að vera afar erfitt því reynslan 

er líkt og nafnið okkar afar stór hluti af okkur sjálfum sem persónum og 

segir til um sjálfsemd okkar (Scenters-Zapico, 2014, bls. 1). Því þarf að fara 

afskaplega varlega þegar höfundur kemur í ritver og tengir reynslu sína við 

fræði og viðfangsefni í náminu.  
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Vilji til að læra. Fullorðnir námsmenn eru tilbúnir til að læra þá hluti sem 

þeir þurfa að kunna. Þeir skipuleggja nám sitt í takt við aðstæðurnar sem 

þeir eru í (Knowles ofl., 2012, bls. 65). Sem dæmi má nefna smið í 

kennsluréttindanámi sem skoðar efnið út frá reynslu sinni í faginu og tengir 

reynslu sína viðfangsefninu þegar hann útbýr áætlun í vettvangsnámi. Þess 

vegna er mikilvægt að gefa fullorðnum námsmönnum tækifæri til að vinna 

verkefni út frá eigin reynsluheimi og hjálpa þeim að finna tengingu á milli 

fræða og vettvangs.  

Afstaða til náms. Eins og börn og unglingar líta þeir fullorðnu á nám út 

frá öðrum þáttum líkt og lífsreynslu sinni og sögu sem er bæði lengri og 

önnur en hjá þeim sem yngri eru. Að mati Knowles o.fl. (2012, bls. 66) hefur 

afstaða fullorðinna námsmanna til námsins áhrif á viðfangsefni og þann 

vanda sem þeir kunna að standa frammi fyrir að námi loknu. Þeir vilja að 

námið hjálpi þeim að takast á við vandamál og skila afköstum sem þeir 

standa frammi fyrir í aðstæðum sínum. Auk þess öðlast þeir nýja þekkingu, 

skilning, færni, gildi og viðhorf á áhrifaríkan hátt þegar þeim er gefið 

tækifæri, á meðan náminu stendur, til að kynnast raunverulegum 

vandamálum sem upp geta komið. Gott dæmi er verkefni iðnmeistara í 

kennsluréttindanámi þar sem þeir þurfa að setja sig í huganum í aðstæður 

sem þeir gætu raunverulega lent í t.d. að taka á móti nemanda með 

þroskaröskun í framhaldsskóla, huga að sérþörfum hans og hvernig best er 

að koma til móts við þær í kennslunni. Þar fær iðnmeistarinn tækifæri til að 

lesa sér til um greiningu og sérkenni nemandans og setja upp 

móttökuáætlun út frá þekkingu sinni og reynslu í viðkomandi iðngrein eða 

fagi. Þegar búið er að vinna eitt slíkt verkefni getur það hjálpað verðandi 

kennara að útfæra áætlun fyrir nemendur með aðra röskun þegar út í 

kennsluna er komið (Dagbók, 10. október 2014). 

Ástæðan fyrir náminu. Að mati Knowles og fleiri (2012, bls. 67) tengist 

hvatinn hjá þeim fullorðnu til að læra, gjarnan þörf fyrir betri vinnu. Þeir 

vilja fá stöðuhækkun og möguleika á hærri launum. Sterkasti hvatinn er 

samt innri löngun sem felst í því að líða betur í vinnunni, bæta sjálfstraust 

og auka lífsgæði. Stundum er ástæðan önnur eins og þegar fólk missir vinnu 

sem það hefur sinnt lengi eða störf eru lögð niður. Í rannsókn sem gerð var í 

háskóla á austurströnd Kanada þar sem stór hluti stúdenta voru fullorðnir 

námsmenn kom í ljós að ýmsar ástæður voru fyrir því að fólk leitaði í nám 

(Connell, 2011). Þar má nefna þörf nemenda sjálfra fyrir meiri menntun og 

ör þróun í tækni sem krefst aukinnar þekkingar. Athyglisvert er að í 

rannsókninni er miðað við að fullorðinn námsmaður sé a.m.k. tvítugur að 

aldri, hafi lokið skyldunámi (10. bekk) og ekki verið í skóla í tvö ár eða 

lengur. Það verður að teljast nokkuð ungt miðað við það sem gerist t.d. í 
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Bretlandi þar sem fullorðnir námsmenn þurfa að hafa náð 25 ára aldri 

(Ivanič, 1998, bls. 5) 

Fullorðnir námsmenn kjósa að hafa meira um námið og skipulagið að 

segja. Í rannsókn Connell (2011) kemur fram að námsmönnunum af báðum 

kynjum finnst að háskólinn eigi að koma til móts við þarfir þeirra. Á móti 

ættu námsmennirnir að sýna metnað, vera tilbúnir að leggja hart að sér og 

sýna frumkvæði. Þeir lögðu mikla áherslu á að skólinn byði upp á fjarnám 

sem hentaði lífsmynstri þeirra. Einnig var nefnt að gott væri að geta náð í 

kennara til þess að ræða námsefnið.  

Jafningjaráðgjafi í ritveri gegnir mikilvægu hlutverki og er í aðstöðu til að 

benda höfundi sem kemur í ritverið á hvaða viðfangsefnum hann þarf að ná 

góðum tökum á og hvers vegna.  

Ritunarráðgjafinn, sem er jafnframt nemandi með meiri reynslu, þekkir 

kröfur skólans um vinnubrögð til dæmis í ritun og getur útskýrt hvers vegna 

þær eru mikilvægar og miðlað þeim til höfundar. Ráðgjafinn er nær 

nemandanum en kennarinn og skilur ef til vill betur glímu höfundar, sem 

getur leyft sér að spyrja spurninga sem hann myndi kannski ekki vilja bera 

upp við kennara sinn, samtal við ráðgjafa er mýkri leið fyrir nemandann. Því 

má líta á ráðgjöf í ritveri sem mikilvæga brú á milli nemanda og kennara. 

Það kemur ekki oft fyrir að höfundar sem koma í ritverið séu dónalegir 

eða æstir en það hefur gerst. Oftar en ekki er ástæðan sú að viðkomandi er 

stressaður og óöruggur og hefur þess vegna ekki nægilega góða stjórn á 

skapi sínu (Dagbók, 7. apríl 2014).  

Þeir sem leita sér aðstoðar í ritveri gera það oftast að eigin frumkvæði og 

mikilvægt er að koma til móts við þá óháð framkomu þeirra. Ég hef fengið til 

mín örvinglaða höfunda sem hafa átt erfitt með að hemja skap sitt þegar 

þeim finnst þeir ekki fá nægilega góð eða skýr svör. Það hefur reynst mér 

best að tala rólega og kurteislega og gæta þess að hækka ekki röddina eða 

sýna að mér sé misboðið því vissulega getur ráðgjafinn orðið pirraður ef 

höfundur lætur vanlíðan sína bitna á honum.  

Aðstoð er vel þegin. Í rannsókn Connell (2011) kom einnig fram að 

aðstoð frá náms- og ritveri (e. reading and writing development center) 

væri sérstaklega hjálpleg. Kennarar sem voru spurðir tóku undir það og 

bentu á að slík þjónusta væri nauðsynleg til að hjálpa námsmönnunum að 

komast yfir erfiðasta hjallann í upphafi námsins. Aðstoð við ritgerðarskrif 

voru talin hjálpa til við að rifja upp færni í ritun sem oft er farið að fenna yfir 

hjá fólki sem ekki hefur verið í skóla í nokkur ár og hjálpa nemendunum að 

byggja upp sjálfstraust.  
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Vilji er allt sem þarf. Nokkrir kennarar í rannsókn Connell (2011) nefndu 

að færni margra fullorðinna námsmanna í ritun og rannsóknarvinnu væri 

mismunandi. Margir nemendur sem virkilega þurftu á því að halda hikuðu 

við að nýta sér aðstoð náms- og ritversins en eftir að hafa skilað sinni fyrstu 

ritgerð frekar slakri létu þeir tilleiðast og voru fljótir og viljugir til að læra og 

bæta sig. Þetta kemur heim og saman við það sem ég þekki úr starfi mínu í 

ritverinu. Sumir iðnmeistarar koma með sína fyrstu ritgerð og það eru oft 

þeir sem koma aftur með fleiri verkefni á meðan aðrir koma seinna eftir að 

hafa fengið lélega einkunn fyrir þau verkefni sem búið var að skila. Það eru 

einmitt þeir sem koma og vilja læra sem mest og verða góðir höfundar 

(Dagbók, 10. október 2014). 

Aðrir þættir eru sterkari. Kennarar í rannsókn Connell (2011) minntust á 

að vegna reynslu sinnar gætu margir skipulagt nám sitt vel og tækju gjarnan 

forystu frekar en ungu námsmennirnir. Þeir væru gagnrýnni, væru virkari í 

samræðum í kennslustundum, væru þroskaðri og góð fyrirmynd fyrir aðra 

nemendur. Sumir kennarar töldu að þeir fullorðnu væru bestu nemendur 

þeirra og oft betur undirbúnir fyrir háskólanám en þeir sem yngri eru. Þetta 

kannast ég vel við sem fullorðinn námsmaður. Ef námið á að ganga upp þarf 

að skipuleggja líf sitt vel ekki síst ef viðkomandi er með fjölskyldu sem þarf 

að sinna og vinnur jafnvel með námi eins og ég hef gert lengst af. Þegar 

áhuginn er brennandi er hægt að leggja ýmislegt á sig og þá þarf skipulagið 

að vera gott. 

Kenning Vygotsky (1987, bls. 209) um þróun vitræns þroska, sem hann 

nefndi svæði mögulegs þroska kemur vel heim og saman við starfsemina í 

ritverinu. Hana má auðveldlega skoða sem aðferð til að auka færni 

einstaklings með hjálp annars aðila sem hefur meiri þekkingu á 

viðfangsefninu. Hugmyndafræði Knowles um andragogy og nálgun 

fullorðinna námsmanna er um margt ólík hefðbundinni kennslufræði (e. 

pedagogy). Þörfin til að vita, hugmynd nemandans um sjálfan sig, reynsla 

hans og vilji til að læra, afstaða hans til náms og ástæða fyrir því að 

viðkomandi fer í skóla eru mikilvægir þættir og ríma vel við starfsemi 

ritversins (Ritver Menntavísindasviðs, 2011) þar sem eitt mikilvægasta 

markmiðið er að hjálpa höfundinum að verða sjálfstæður námsmaður. 
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4 Aðferðarfræði  

Í fjórða kafla er sagt frá aðferðarfræði. Kafli 4.1. fjallar um starfenda- 

rannsóknir, sem ganga meðal annars út frá því að rannsakandi læri af starfi 

sínu. Í 4.2. er fjallað um eigindlega aðferðarfræði, en tekin voru hálfopin 

viðtöl þar sem litið var á viðmælendur sem meðrannsakendur. Í 4.3. er því 

lýst hvernig gögnum var safnað og unnið úr þeim. Lokakaflinn 4.4. fjallar um 

álitamál. 

4.1 Starfendarannsóknir 

Starfendarannsóknir (e. action research) er viðurkennd rannsóknaraðferð. 

McNiff (2010, bls. 5) útskýrir aðferðina sem hagnýta leið einstaklings til að 

skoða eigið starf og kanna hvort því sé sinnt eins og hann kýs. Niðurstaðan 

geti verið á tvo vegu. Annars vegar jákvæð, að rannsakandi líti svo á að 

starfið sé vel unnið (e. good quality) og geti útskýrt fyrir öðrum hvers vegna 

hann telur svo vera og færa fyrir því gild rök þannig að aðrir sannfærist um 

að svo sé. Hins vegar er sá möguleiki að rannsakanda finnist sem eitthvað 

megi betur fara og þarf þá að geta útskýrt hvað það er og finna leið til að 

lagfæra það. Hafþór Guðjónsson (2008) segir að meginhugmyndin sé sú að 

draga lærdóm af starfinu, skoða það sem hefur áunnist með því markmiði 

að skilja betur hvað fer fram og hvort og hvaða afleiðingar það hefur. 

Starfendarannsókn er starfstengd, eins og nafnið ber með sér. Hún er 

framkvæmd af starfsmanni sem kýs að rannsaka vinnu sína með það að 

markmiði að draga af henni einhvern lærdóm og breyta til hins betra 

(McNiff, 2010, bls. 33). Aðferðin snýst meðal annars um að skapa þekkingu 

sem tengist því sem rannsakandi fæst við og getur sýnt fram á að það sem 

álitið er almenn þekking getur breyst og haft aðra merkingu síðar. Aðferðin 

tengist gildum rannsakanda sem skilgreinir hvað skiptir hann máli og  

tengist því hvernig hann kýs að sinna sínu starfi. Litið er á aðferðina sem 

menntandi (e. educational) í merkingunni að hvetja fólk til að finna sína leið 

til að hugsa um starfið, hvernig má breyta því og bæta og hafa áhrif á aðra 

til að gera það líka (bls.34).  

Starfendarannsóknir fela í sér tækifæri rannsakanda til að læra af og í 

starfi sínu. Þar gefist honum tækifæri til að skoða sjálfan sig sem fagmann 

(Hafþór Guðjónsson, 2008). Líta má á starfendarannsókn sem nám í þeim 

skilningi að rannsakandinn áttar sig betur á viðfangsefninu, kafar undir 
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yfirborðið og leitast við að skilja betur hvers vegna staðan er eins og hún 

virðist vera. Með því opnast mögulega tækifæri til að bæta starfshætti enn 

frekar og læra af vinnunni. Við þetta má bæta að með tengingu starfs og 

rannsókna verður til ferli í höndum rannsakanda þar sem hann skoðar og 

ígrundar eigið starf (Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2013, bls. 

347). 

Rannsóknargögn og öflun þeirra er mikilvægur hluti af hverri 

starfendarannsókn. Þeim er ætlað að gefa til kynna breytingar eða þróun á 

viðfangsefninu (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þar setur rannsakandi fram 

vangaveltur sínar og fjallar um hvernig hann sér fyrir sér að megi nálgast 

viðfangsefnið og leita eftir svörum. Greiningin fer fram útfrá 

rannsóknarspurningu, markmiði rannsóknar og þeim fræðum sem tengjast 

því sem rannsakað er. Starfendarannsóknir miða að umbótum og því er 

mikilvægt að skrá stöðuna eins og hún er við upphaf rannsóknar og með 

tímanum ættuað sjást breytingar í gögnunum. Þau eiga að sýna fram á 

þróun á starfsháttum rannsakandans og niðurstöður þurfa að gefa til kynna 

að hann átti sig á því hvernig og hvers vegna sú breyting varð.  

Dagbókarskrif gegna lykilhlutverki í starfendarannsóknum. Rannsóknar- 

dagbók er gjarnan notuð og í hana skrá rannsakendur þanka sína, atvik og 

hugmyndir sem skipta máli. Hafdís (2011) nefnir að þessar nótur geti verið í 

formi minnispunkta, mynda eða frásagna (e. narrative) í takt við tilefnið, allt 

eftir því hvað hentar hverjum og einum. Rannsakandi ígrundar starf sitt, 

spyr sjálfan sig gagnrýninna spurninga til dæmis um hvort og þá hvaða 

lærdóm hann hafi dregið af atvikum og hvað honum finnst um það. 

Skráning slíkra ganga tekur einnig á tilfinningum sem tengjast viðfangefninu 

og geta verið gleði tengd góðum árangri eða sorg yfir einhverju sem gekk 

miður vel og allt þar á milli. Slíkar rannsóknarbækur geta því orðið býsna 

fjölbreyttar og mikill fjársjóður fyrir rannsakanda. 

Öflun gagna er lykilatriði í öllum rannsóknum. Dagbókarskrif eru hluti af 

daglegum vinnubrögðum fagmanns sem er stöðugt með starfið í huga. Þau 

Kristín Þórarinsdóttir og Rúnar Sigþórsson (2013, bls. 354) nefna að slíkar 

minnisnótur séu ólíkar þeim sem þekkjast í öðrum rannsóknaraðferðum. Í 

starfendarannsóknum sé hlutverk dagbókar að geyma hugleiðingar 

höfundar og gerðir sem skráðar eru jafnóðum og gefa einnig til kynna 

viðhorf, líðan, vandamál og lausnir sem mögulega geta breytt áætlun og eða 

stefnu rannsóknarinnar. Það gerir rannsóknardagbókina að afar mikilvægu 

tæki og skiptir miklu máli að í hana sé skráð reglulega allt það sem skiptir 

máli, annars er hætta á að eitthvað mikilvægt gleymist og getur mögulega 

haft áhrif á niðurstöður. Betra er að skrifa meira en minna, óháð því hvort 
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hægt verður að nýta það meðan á rannsókninni stendur eða við eftirvinnslu. 

Einnig kemur til greina að hægt verði að nýta slíkar upplýsingar síðar til að 

sýna fram á ákveðin atriði sem jafnvel tengjast reynslu rannsakandans í 

tilteknu máli.  

Starfendarannsóknir henta mér, sem nemanda og rannsakanda eigin 

vinnu. Ég sá það fljótt þegar ég kynntist aðferðafræðinni og fannst 

starfendarannsókn passa mér best til þess að skoða hvernig ég get hjálpað 

þeim sem koma í ritverið. Eins og McNiff (2010, bls. 45) bendir á er oftar en 

ekki sterk tenging á milli vinnustaðar, sem í mínu tilfelli er ritverið og 

framhaldsmenntunar og hentar vel þeim sem vinna að starfstengdu 

lokaverkefni (bls. 49). Sú sem beitir aðferð starfendarannsókna þarf að vera 

tilbúin til að gagnrýna og ígrunda eigin vinnubrögð ásamt því að læra af því 

sem vel gengur, koma auga á og viðurkenna mistök og draga lærdóm af 

þeim. Vinnubrögð sem þessi eru mikilvæg í ljósi stöðu minnar sem ráðgjafa í 

ritverinu, í vinnu við lokaverkefni og ekki síður mögulegrar starfsþróunar 

eftir að námi lýkur. 

Það hentar að mínu mati vel að vinna út frá þeirri hugmynd að læra af 

starfinu, skoða þá reynslu sem tengist því og reyna að skilja hvaða áhrif sú 

afstaða hefur á kennsluna eða jafningjaráðgjöfina. Eins og komið hefur fram 

var ég um tíma ekki nægilega ánægð með viðbrögð mín við óskum nokkurra 

höfunda sem komu til mín í ritverið. Þeir voru ekki margir en nóg til þess að 

ég var ósátt og það dró úr starfsánægjunni. Ég áttaði mig fljótlega á því að 

ég vildi breyta aðferðum mínum og bæta líðan mína í vinnunni. Líkt og Ívar 

Rafn Jónsson (2008) áttaði ég mig á því að ég vann ekki nægilega vel í 

samræmi við mín gildi, sem eru þau að hjálpa höfundum að ná tökum á 

fræðilegum skrifum og gera þá að sjálfstæðum höfundum. Það skiptir mig 

miklu máli að allir, óháð námsstigi, geti tileinkað sér þá færni. Hér á ég 

sérstaklega eldri námsmenn eins og iðnmeistararnir eru. Þeir hafa víðtæka 

reynslu úr sínu fagi en eiga stundum erfitt með að takast á við þær kröfur 

sem háskólinn setur þeim um fræðileg vinnubrögð. 

Sem jafningjaráðgjafi hef ég reynslu af því að sitja með höfundi og fara 

eftir óskum hans um að leiðrétta málfar og stafsetningu í stað þess að ræða 

um efnið og leiðbeina viðkomandi hvar og hvernig hann getur leitað sér 

frekari upplýsinga sem gagnast honum sem best. Ég vildi aðstoða hann en 

vissi að þetta var ekki rétta leiðin. Þegar sjónum er beint að afmörkuðum 

þáttum í vinnunni er nauðsynlegt að finna út hvað má bæta og hvernig það 

er mögulegt. Lykilatriði er að skrá hjá sér það sem fram fer svo að hægt sé 

að skoða það nánar. 
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4.2 Eigindleg aðferðarfræði 

Eigindleg viðtöl eru ein leið af mörgum til að afla rannsóknargagna. Sú 

aðferð er talin henta vel þegar rannsakandi vill fá svör frá fólki sem hefur 

reynslu af tilteknu viðfangsefni (Sigurlína Davíðsdóttir 2013, bls. 232). 

Viðtölin veita þrengri en dýpri nálgun. Þannig er hægt að skoða mál ofan í 

kjölinn og freista þess að fá svör við spurningum sem lýsa reynslu 

þátttakenda. Til eru nokkrar leiðir og eru þær flokkaðar út frá áherslum.  

Með því að koma auga á þemu má fá fram svör. Rannsóknaraðferð sem 

byggir á fyrirbærafræði (e. phenomenology) er ætlað að rannsaka mannleg 

fyrirbæri og gefur rannsakendum tækifæri til að grafast fyrir um reynslu 

einstaklinga (Sigríður Halldórsdóttir, 2013c, bls. 244) Mikilvægt er að lagðar 

séu til hliðar allar hugmyndir sem rannsakandi hefur haft um þá þætti sem á 

að skoða og nauðsynlegt að hann nálgist viðfangsefnið með opnum huga. 

Fyrirbærafræði er í stöðugri þróun og til eru nokkrar útgáfur af henni, 

Vancouver-skólinn er ein af þeim.  

Skilningur einstaklings mótast af reynslu hans og túlkun á henni. Sigríður 

Halldórsdóttir (2013a, bls. 284) lýsir fyrirbærafræði Vancouver-skólans sem 

byggir á þeirri hugmynd og leggur upp með að sýn hvers og eins hafi áhrif á 

hvernig hann lifir sínu lífi og skynjar heiminn. Til þess að hægt sé að átta sig 

á reynsluheimi þátttakanda þarf rannsakandi að ræða við einhvern sem 

hefur reynslu af tilteknu viðfangsefni og fá út heildræna mynd út frá 

gögnum eftir slíkt samtal. Rannsakandi þarf að opna hug sinn, vera næmur á 

viðfangefnið og geta kafað undir yfirborðið. Litið er á hvern viðmælenda 

sem meðrannsakanda (e. co-researcher) og lögð er áhersla á að hann sé 

þýðingarmikil manneskja sem geti gefið dýrmætar upplýsingar og mikilvægt 

að hann finni fyrir því að borin sé virðing fyrir þátttöku hans. Jafnframt er 

leitast við að skilja hvern og einn í samhengi og að báðir aðilar vinni að því 

að skoða heildrænt hvernig reynslan, sem meðrannsakandinn býr yfir, lítur 

út frá hans sjónarhorni. Hún er svo borin saman við mynd af næsta manni 

með sama hlutverk og haldið áfram þar til heildarmynd hefur verið mótuð 

(bls. 285).  

Rannsóknarferli Vancouver-skólans er í sjö þáttum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 285). Þeir eru:  

 1. Að vera kyrr 

  2. að ígrunda,  

 3. að koma auga á, 

  4. að velja,  

 5. að túlka,  
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 6. að raða saman  

 7. að sannreyna.  

Gert er ráð fyrir að þessi atriði séu endurtekin í gegnum öll skref 

rannsóknarinnar og litið á að þau séu leiðarvísir að því hvernig standa skal 

að ferlinu.  
Skrefin í rannsóknarferlinu eru tólf og sjö þættir í hverju, sem Sigríður 

Halldórsdóttir (2013a, bls. 287) telur upp.  

Fyrsta skrefið snýr að vali á úrtaki. Það skiptir miklu máli að þáttakendur 

hafi reynslu af því sem á að rannsaka, geti sagt frá og æskilegt er að einhver 

tími hafi liðið síðan viðkomandi öðlaðist hana. Fjöldi þátttakenda er 

mismunandi og hægt er að bæta við fleirum ef talin er þörf á því. Misjafnt 

er hversu mörg viðtöl eru tekin en miðað er við að mettun (e. saturation) 

náist en með henni er átt við að nýjar upplýsingar bæta engu við þær sem 

komnar eru (Sigríður Halldórsdóttir, 2013b, bls. 26). Rannsakandi hefur þá 

heildarmynd af viðfangefninu. Viðmælendur eru valdir út frá tilgangi, það er 

að allir hafi reynslu af því sem á að rannsaka og hverjum og einum er gefið 

rannsóknarnafn eða dulnefni (e. pseudonym) sem notað er þegar vitnað er í 

reynslu hans, bæði í rannsóknarskýrslu og kynningum. Lögð er áhersla á að 

aldrei sé gefið upp rétt nafn viðmælenda og litið á nafnleyndina sem 

lykilatriði í siðfræði rannsóknar (2013a, bls. 288).  

Í öðru skrefi þarf rannsakandi að staldra við áður en viðtöl eru tekin. Það 

er mikilvægur þáttur og á sérstaklega við í Vancouver-skólanum (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 288). Hann þarf að leggja til hliðar þær 

hugmyndir sem hann hefur haft og vera reiðubúinn til að kynnast nýjum 

flötum á viðfangsefninu. Mælt er með því að rannsakandi haldi dagbók þar 

sem hann skráir niður dagsetningar viðtala og bæti jafnvel við hugleiðingum 

sem tengjast rannsókninni. Lögð er áhersla á að rannsakandi geti tæmt 

huga sinn áður en hann ræðir við viðmælanda, hlusti vel og gefi honum 

tækifæri til að koma sinni reynslu á framfæri. Það er ágætt að hafa 

hlutfallið, einn munnur, tvö eyru í farteskinu, í merkingunni að tala minna 

en hlusta þess betur. Sigríður bendir á það getur haft afar góð áhrif á þann 

sem talar ef hlustandinn gefur honum tækifæri til að segja sína hlið á 

málum með eins lítilli truflun og hægt er.  

Rannsakandi þarf á allri sinni athygli að halda í þriðja skrefi. Líklegt er að 

nýjar spurningar vakni í samtali við viðmælandann og í því getur falist frelsi 

til að brydda uppá og fá svör við þeim (Sigríður, 2013a, bls. 289). Gott er að 

skoða samskipti þeirra sem ræða saman sem brú sem tengir þá og gefur 

þeim sem rannskar skýrari mynd af reynslu þátttakendans. Ef vel tekst til 
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getur sú samvinna leitt til þess að gleggri mynd fáist af viðfangsefninu og úr 

gögnunum megi lesa vitneskju sem verður aðgengileg öðrum sem vilja 

kynna sér efnið.  

Fjórða skrefið er unnið jafnhliða því að safna gögnum og greina þau. 

Gagnagreining hefst í raun strax í fyrsta samtali og heldur áfram allan þann 

tíma sem þeim er safnað, viðtölin eru hljóðrituð og skrifuð upp orðrétt 

(Sigríður, 2013a, bls. 289). Þegar rannsakandi hefur safnað þeim 

upplýsingum sem hann telur nauðsynlegt að hafa getur hann byrjað á 

lokagreiningunni, að raða saman brotunum í púsluspilinu og fá heildarmynd 

af þeim hugmyndum sem hann hafði.  

Í fimmta skrefi eru þemu greind. Þegar rannsóknargögnin er orðin að 

rituðum texta (e. transcripts) má byrja að greina hann fyrir alvöru (Sigríður, 

2013a, bls. 290). Rannsakandi les skjalið yfir, tvisvar til þrisvar sinnum með 

það fyrr augum að fá heildarmynd af reynslu viðmælandans. Mælt er með 

því að lesa textann að minnsta kosti einu sinni yfir áður en farið er að 

merkja við þau atriði sem rannsakandi telur skipta máli og í framhaldinu 

rýnt enn betur í þá þætti sem talin eru skipta miklu máli, hann merkir við þá 

sérstaklega og finnur þeim heiti. Þetta skref er kallað kóðun (e. coding)  

Í sjötta skrefi þarf rauðan þráð sem gefur heildarmynd af reynslu hvers 

og eins. Það hjálpar rannsakanda að gera sér grein fyrir því hvernig reynsla 

hvers og eins viðmælanda hefur mótað hann. Sigríður (2013a, bls. 290-291) 

leggur áherslu á að rannsakandi skoði gögnin um viðmælandann og heldur 

áfram að rýna í þau þar til hann fær fram heildarmynd af viðfangsefninu 

eins og það lítur út frá sjónarhorni viðmælandans. Setja þarf upp 

greiningarlíkan sem getur verið mismunandi eftir viðmælendum. Þetta þrep 

reynir á rannsakandann, hann þarf að vera reiðubúinn til að ígrunda það 

sem textinn felur í sér og geta séð það sem skiptir máli, valið það sem 

honum þykir henta, raðað saman og sannreynt þær upplýsingar sem hann 

hefur aflað.  

Í sjöunda skrefi á hver og einn viðmælandi á að geta staðfest sína 

heildarmynd. Hætt er við því að rannsakandi hafi sínar hugmyndir um efnið 

og sé bundinn þeim að einhverju leyti (Sigríður, 2013a, bls. 291). Ef hann 

býst ekki við að sjá eitthvert tiltekið atriði er ekki víst að hann komi auga á 

það. Þess vegna skiptir máli að hægt sé að sannreyna með hverjum og 

einum að saga hans sé eins og rannsakandi túlkar hana. Þessi þáttur er einn 

af styrkleikum Vancouver-skólans og hefur áhrif á réttmæti og áreiðanleika 

rannsóknarinnar.  

Í skrefi átta á að vera komið er upp líkan fyrir hvern og einn og þá má 

fara að huga að heildarmyndinni. Leitað er eftir svörum við sömu 
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spurningum en nú útfrá öllum hópnum og reynt að finna rauða þráðinn, 

sameiginlega reynslu allra (Sigríður, 2013a, bls. 291). Eins og áður hefur 

verið nefnt reynir hér á að rannsakandi nýti sér meginþættina og setji þá 

fram í töflu eða skýringarmynd. Hann þarf að vera gagnrýninn á túlkun sína 

á niðurstöðum og jafnframt tilbúinn til að breyta því hvernig hann setur upp 

þemun. Það skiptir miklu að þessi vinna sé ekki vanrækt þar sem hún hefur 

mikið vægi í rannsóknarvinnunni og krefst þess jafnframt að viðkomandi sé 

fullkomlega heiðarlegur (bls. 292).  

Skref níu krefst þess að rannsakandi sé gagnrýninn. Þegar hann hefur 

komist að niðurstöðum þarf hann jafnframt að geta komið auga á mögulegt 

misræmi á milli þeirra og rannsóknargagna (Sigríður, 2013a, bls. 292). Hann 

þarf einnig að kanna og meta hvort einhver þemu sem skipta miklu máli, 

séu í gögnunum og hafa ekki ratað í niðurstöðurnar. Á þessu stigi þarf hann 

að setja sig í dómarasætið og leggja áherslu á að samræmi sé á milli þess 

sem stendur í ritaða textanum og niðurstaðna. 

Í tíunda skrefi þarf að finna heiti fyrir niðurstöður rannsóknarinnar. Þá 

þarf að koma auga á það sem skiptir mestu máli og finna heiti sem lýsir því 

(Sigríður, 2013a, bls. 292). Það getur verið flókið og gefur tilefni til þess að 

rannsakandinn búi yfir þeim hæfileikum að finna réttu orðin, sem lýsa 

fyrirbærinu best og reynir á að hann beiti vitræna vinnuferlinu sem áður 

hefur verið nefnt. 

Í skrefi ellefu er komið að því að sannreyna niðurstöður og bera undir 

þáttakendur. Nóg er að gera það með einum úr hópi meðrannsakenda 

(Sigríður, 2013a, bls. 292). Ólíklegt er að allir viðmælendur hafi sömu sögu 

að segja og það hefur áhrif á heildarmyndina. Sýn þess sem fenginn er til að 

sannreyna niðurstöður getur verið ólík sýn annarra viðmælenda að 

einhverju marki og þarf að gefa gaum að því. Það sem mestu máli skiptir er 

að hann hafi töluverða reynslu af því sem verið er að skoða.  

Tólfta og síðasta skrefið er að skrá niðurstöður rannsóknarinnar. Sigríður 

(2013a, bls. 292) leggur áherslu á að raddir allra viðmælenda fái að heyrast. 

Þegar rannsakandi setur fram sínar niðurstöður vitnar hann í orð 

þátttakenda. Með því móti gerir hann þær eins trúverðugar og honum 

framast er unnt og staðfestir um leið að orð þeirra séu byggð á 

rannsóknargögnum. Eins á að vera hægt að setja sögu hvers og eins það vel 

fram að viðmælandi komi auga á sína reynslu þegar og ef hann les 

skýrsluna.  
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4.3 Gagnaöflun og greining  

Rannsóknargögnin voru tvenns konar. Í fyrsta lagi var um að ræða að 

rannsóknardagbók þar sem ég skráði samviskusamlega í tvö ár hugleiðingar 

mínar, ígrundun á starfi mínu sem ritunarráðgjafi og það sem flaug um huga 

minn á þeim tíma. Í öðru lagi voru það gögn í formi viðtala sem ég tók við 

fjóra nemendur á Menntavísindasviði Háskóla Íslands.  

Nám mitt og starf í ritverinu tengist sterkum böndum og ekki var hjá því 

komist að stundum læddust með minnispunktar um líðan mína í vinnunni 

eða aðrar nótur tengdar því hvar ég var stödd í verkefnum í náminu og þeim 

tilfinningum sem það skapaði. Þar kemur fram hvernig ég brást við ýmsum 

erindum og viðfangsefnum, dreg ályktarnir af þeim og læri af því sem er í 

takt við starfendarannsóknaraðferðina, að læra af vinnunni. Dagbókin var 

handskrifuð en endurrituð orðrétt í tölvutækt form, þemagreind og að 

lokum skrifuð upp sem þroskasaga mín sem ritunarráðgjafa.  

Viðtöl sem ég tók við nemendur voru hálfopin. Þar studdist ég við 

spurningaramma sem ég skrifaði fyrirfram en varaðist að rígbinda mig við 

hann til þess að hindra ekki þátttakendur í að tjá sig með eigin orðum 

(Hafdís Ingvarsdóttir, 2013). Spurningarnar sem lagðar voru fyrir, geta skýrt 

upplifun hópsins af ritun verkefna- og ritgerðarvinnu sem tengist námi 

þeirra ásamt því að kanna hvort og þá hvað hópurinn hefur lært af 

heimsóknum sínum í ritverið. Megináherslan var lögð á þær spurningar sem 

gefa til kynna samsemd höfundar, sem kemur inn á mikilvægan þátt sem að 

mati Ivanič (1998, bls.25-27) er sjálfsævisögulegi hlutinn og snýr að vali 

höfundar á umfjöllunarefni, á hvaða hátt hann notar rödd sína og hvernig 

hann lítur á sig sem höfund.  

Viðmælendur mínir voru fjórir iðnmeistarar, þrjár konur og einn karl. 

Hópinn valdi ég vegna þess að fyrir fólk í þeirra stöðu er háskólanám stórt 

stökk. Þeir hafa bakgrunn úr iðngrein sinni og eru tilbúnir til að læra enn 

meira. Ég fékk að koma í kennslustund hjá þeim, kynnti verkefnið fyrir öllum 

hópnum og óskaði eftir samstarfi sem fólst í því að ég bauð fram aðstoð 

mína í ritverinu og óskaði eftir því að hópurinn myndi í fyllingu tímans leyfa 

mér að taka viðtal við hvern og einn. Ég óskaði eftir því að þeir í hópnum, 

sem hefðu áhuga sendu mér tölvupóst og gaf þeim 5 daga til að svara. Þeir 

voru fljótir að taka við sér, í lok vikunnar valdi ég nöfnin af handahófi og lét 

viðkomandi vita. Að mínu mati er reynsla þeirra dýrmæt og skiptir mig miklu 

máli að fá að vita hvort og þá hvernig ráðgjöfin nýttist þeim. Mér hugnast 

vel að líta á viðmælendurna sem meðrannskendur þar sem þeir geta 

hjálpað mér að átta mig á því hvort og þá hvernig ég gat aðstoðað þá 
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(Sigríður Halldórsdóttir,2013a, bls. 285). Von mín er sú að með þeirra hjálp 

hafi ég mögulega fengið enn betri sýn á eigin vinnubrögð.  

Iðnmeistararnir hófu diplómanám til kennsluréttinda á Menntavísinda 

sviði haustið 2013. Nöfnum þeirra var breytt til þess að gæta nafnleyndar 

en hér heita þau Alda, Bára, Hrönn og Ægir. Konurnar fengu nöfn í 

stafrófsröð, sem fór eftir því hvenær ég tók viðtalið (ég spjallaði fyrst við 

Öldu).  

Þegar kom að gagnaöflun og greiningu viðtala var rannsóknarferli 

Vancouver-skólans fylgt eftir eins vel og mögulegt var (Sigríður 

Halldórsdóttir, 2013a, bls. 285). Viðtölin voru hljóðrituð á snjallsíma og 

hljóðskráin færð yfir í tölvu að því loknu. Þau voru afrituð jafnóðum, lesin 

yfir nokkrum sinnum, kóðuð og þemagreind og farið eftir hinum sjö vitrænu 

þáttum vinnuferlisins.  

Kosturinn við að velja starfendarannsóknir er sá að ég fæ tækifæri til að 

læra af vinnunni minni. Tel mig þekkja til stöðu hópsins, hef sjálf verið í 

þeim sporum að koma inn í háskólanám rúmlega fertug og hef gengið í 

gegnum svipaða reynslu og viðmælendur mínir ganga í gegnum varðandi 

fræðilega ritun. Reynsla mín sem jafningjaráðgjafa og nemanda sem er 

komin áleiðis í námi gefur mér forskot þar sem ég hef heilmiklu að miðla til 

þeirra. Ritverið er enn ungt en með tímanum hefur starfsemin öðlast fastan 

sess í skólastarfinu með margvíslegri samvinnu við kennarana. 

4.4 Álitamál  

Það kann að vera að einhverjum þyki til of mikils mælst að ætlast til þess að 

nemendur í kennsluréttindanámi þurfi að hafa reglur um fræðileg skrif á 

valdi sínu við útskrift. Þeirra nám tekur eitt til tvö ár sem er mun styttra en 

hjá öðrum nemendum á Menntavísindasviði. Það er fullkomlega eðlilegt að 

velta því fyrir sér hvort sanngjarnt sé að gera slíkar kröfur.  

Getur verið að nemendur kæri sig ekki um að fara eftir svo ströngum 

reglum eins og Edda Kjartansdóttir (2012) sem var ekki tilbúin að vinna 

innan þeirra ramma sem henni voru settir varðandi túlkun og uppsetningu 

efnisins og að vitna í „rétta“ fræðimenn í stað þess að ræða innihald textans 

eða nálgun á viðfangsefnið. Iðnmeistararnir eiga sína lífssögu í formi 

áralangrar reynslu úr starfi og einkalífi sem nýtist þeim í náminu. 

Nauðsynlegt er að þeir fái sem besta leiðsögn í fræðilegum vinnubrögðum, 

bæði frá kennara og ritverinu um þær reglur sem gilda, og jafnframt 

viðurkenningu á því að þeir búa yfir kunnáttu og þekkingu sem nauðsynlegt 

er að skili sér áfram. Það er síðan í þeirra höndum að vinna úr þeirri 
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kunnáttunni og fylgja ramma fræðilegra skrifa eða að fara að fordæmi Eddu 

og nýta sína dýrmætu reynslu.  
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5 Niðurstöður  

Í kafla 5.1. koma fram niðurstöður úr dagbók. Í fyrstu fjórum undirköflunum 

er lögð áhersla á samskipti ráðgjafa og höfunda, í 5.1.5. koma fram átök 

ráðgjafans og í 5.1.6. er sagt frá því að miklu máli skiptir að ráðgjafinn sé 

sjálfum sér samkvæmur. Í kafla 5.2. eru niðurstöður úr viðtölum. Í 5.2.1. eru 

svör viðmælenda um reynslu þeirra af ráðgjöf í ritverinu. Kafli 5.2.2. segir 

frá sýn höfundar á ráðgjafann, 5.2.3. snýr að samsemd höfundar, í 5.2.4. 

koma fram áhrif lífssögunnar á höfundinn og í 5.2.5. tjá þeir sig um hvort og 

hvernig verkefni í náminu geta komið þeim að notum í starfi. Í kafla 5.2.6. 

tjá viðmælendur sig um ástæðu þess að þeir stigu það stóra skref að fara í 

kennsluréttindanám. Í lok fimmta kafla 5.3. er samantekt í formi smásögu 

þar sem dregið er fram það helsta úr gögnunum og gerð tilraun til að varpa 

ljósi á starf jafningjaráðgjafa í ritveri Menntavísindasviðs 

Niðurstöður úr dagbókarfærslum gefa til kynna að ég náði betri árangri 

og átti auðveldra með að aðstoða höfunda eftir að ég gerði mér grein fyrir 

því að ég þurfti að leggja mig betur fram við að hlusta á vanda þeirra. 

Jafnframt varð ég einbeittari í því að aðstoða þá einungis við það sem 

tengist umfjöllunarefninu og einbeita mér að textanum og innihaldi hans. 

Viðmælendur mínir voru sammála um að þeir hefðu lært heilmikið af 

heimsóknum sínum í ritverið, þeir töldu sig vera sjálfstæðari námsmenn og 

áttu auðveldra með að leita að þeirri aðstoð sem þeir þurftu á að halda. 

Aftur á móti áttu þeir erfitt með að líta á sig sem höfunda og viðurkenndu 

að þeir völdu frekar umfjöllunarefni sem tengdust þeim beint. Þeir litu á 

jafningjaráðgjafa sem fagmann sem kynni að leiðbeina og veita fræðilega 

aðstoð.  

Í samantekt er leitast við að draga saman það helsta úr gögnunum í 

formi smásögu. Jafnframt er gerð tilraun til að varpa ljósi á starf 

jafningjaráðgjafa í ritveri Menntavísindasviðs.  

5.1 Dagbók  

Eins og áður hefur komið fram byrjaði ég að skrifa í dagbók fljótlega eftir að 

ég hóf störf í ritverinu. Ég ritaði markvisst niður það sem fram fór á 

viðtalsfundum og mér fannst skipta máli fyrir starfsþróun mína. Ég skráði 

mig á námskeið í starfendarannsóknum á vormisseri 2013 og kennarar 

lögðu áherslu á það við stúdentana að halda dagbók og líta á hana sem 
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mikilvægt gagn. Ég var samviskusöm við skráninguna og nýtti hana fyrir 

verkefni mín á námskeiðinu sem voru í formi rannsóknaráætlunar, 

fræðilegrar umfjöllunar og úrvinnslu gagna. Ég gat nýtt það sem grunn að 

væntanlegu meistaraverkefni. Ég hélt því áfram að skrá hjá mér það sem 

fram fór á viðtalsfundum sem ég átti með nemendum eftir að námskeiðinu 

lauk eða fram til vors 2015.  

Rannsóknardagbókin er mikilvægur þáttur í starfendarannsóknum eins 

og áður hefur komið fram. Í dagsins önn gefst ekki alltaf tími til að ígrunda 

það sem gerðist á viðtalsfundum í ritverinu. Þess vegna er svo mikilvægt að 

skrifa sem fyrst niður það sem rannsakandinn upplifir vegna þess að það 

sem er geymt gleymist ekki svo auðveldlega. Það má alltaf leita í 

rannsóknardagbókina síðar. Þegar ég fór að rýna í textann í dagbókinni 

áttaði ég mig betur á því hvað færslurnar frá þessum tíma eru dýrmætar og 

mikilvæg gögn fyrir mig sem rannsaka eigin starfsþróun.  

5.1.1 Fylgja þörfum höfunda 

Sá lærir sem hlustar. Ég var meðvituð um að ég þyrfti að hlusta betur á 

viðmælendur mína, tala minna sjálf, spyrja frekar og beita virkri hlustun til 

dæmis eða því að endurtaka það sem höfundurinn sagði líkt og: „Skil ég þig 

rétt þegar þú segir…?“ Hvatvísi mín hefur stundum tekið af mér ráðin. Ég á 

það til að taka orðið af viðmælanda mínum en ég hef lært að hemja mig 

með því að vera meðvituð um vandamálið og leyfi því ekki að taka af mér 

völdin. Þegar vel tekst til er ég betri hlustandi og það skilar sér í 

árangursríkari fundum þar sem höfundurinn hefur orðið. Ég er til staðar, 

spyr og gef góð ráð og með því gengur okkur betur að komast að kjarna 

málsins sem skiptir mestu máli.  

Ég bað hann að segja mér frá efni verkefnisins til þess að við 

gætum leyst ákveðna hnúta sem hann var búinn að binda, það 

hjálpaði helling, sagði hann. Við ræddum líka hvað ætti að vera 

í inngangi og hvernig við „veiðum“ lesandann. Var sátt við minn 

hlut, átti betra með að stilla mig, hlusta og fá hann til að tala. 

(Dagbók, 26. nóvember 2013).  

Þegar ég byrjaði að skrá í dagbókina það sem fór á milli mín og höfunda í 

samtölum okkar í ritverinu vissi ég að það þyrfti eitthvað að breytast. Mér 

fannst ég ekki ná nægilega góðum árangri í vinnu minni, reyndi að fara eftir 

óskum höfunda eins vel og ég gat en áttaði mig jafnframt á því að stundum 

leyfði ég þeim að ganga of langt. Ég hlustaði á vandamál þeirra en gerði 

stundum það sem ég átti ekki að gera, líkt og að lesa yfir verkefni og 
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leiðrétta í stað þess að ræða um efnið vegna þess að höfundur óskaði eftir 

því og bar sig illa. Var samt sem áður meðvituð um að með því móti nýttist 

ráðgjöf mín höfundinum ekki sem skyldi. Það gerði mig pirraða og ósátta við 

sjálfa mig því ég vildi umfram allt aðstoða viðkomandi og hjálpa honum að 

verða sjálfstæður í námi sínu í stað þess að gera hlutina fyrir hann. 

Málið er að hann vill bara fá yfirlestur og leiðréttingar á 

mistökum sínum. Ég minni hann á að þetta (viðtalsfundirnir) 

gangi nú ekki þannig fyrir sig í ritverinu. Hann veit það vel, 

minnir mig á að hann sé orðinn gamall og hafi ekki verið í skóla 

lengi. Þarf meiri aðstoð en krakkarnir. Ég pirra mig á þessu, 

verð að gera eitthvað í málunum. (Dagbók, 7. febrúar 2013).  

Mikilvægt er að fylgja þörfum höfunda. Erindið stjórnar fundinum að 

miklu leyti en þegar þeim reglum sem ráðgjafi vinnur eftir er ekki fylgt þarf 

að taka í taumana. Ein af þeim er að ráðgjafar bjóða ekki uppá yfirlestur. Til 

þess að fundurinn gagnist höfundinum best er brýnt að hann sé með 

ákveðnar spurningar eða afmarkað efni sem hann kýs að skoða með 

ráðgjafa. Sem dæmi má nefna hvort það sem hann er að skrifa sé vel 

skiljanlegt. Það kemur fyrir að höfundar óska eftir að fá verkefnið sitt 

yfirlesið eða staðfestingu á að heimildaskrá sé í lagi. Það getur reynst erfitt 

að leiða þann sem kemur í ritverið í slíkum hugleiðingum út á rétta braut. 

Það er vel hægt, getur verið tímafrekt en mikilvægt er að ráðgjafi haldi sínu 

striki og stýri umræðunni inn á þær brautir sem hann telur gagnast 

höfundinum best.  

Góðir hlutir gerast hægt. Um tíma kom til mín maður sem í upphafi vildi 

að ég færi yfir textann hans og lagfærði málfar og stafsetningu í stað þess 

að skoða með honum hvort ég sem lesandi skildi það sem hann var að 

skrifaði. Hann var meðvitaður um að óskir hans væru ekki í samræmi við 

reglur. Hann minnti mig á að langt væri síðan hann var í skóla og þyrfti meiri 

og annars konar aðstoð en yngri stúdentar. Það tók mig tvö misseri og 

marga viðtalsfundi að fá hann til að skoða verkefni sín út frá innihaldi. Smátt 

og smátt fór styttri tími í upphafi hvers fundar í að leiðrétta og við gátum 

nýtt tímann betur í samtal um innihald textans, hvað mætti betur fara og 

leiðir til að bæta. Hann var námsfús og hreinskilinn og áttaði sig fljótt á að 

með því að verja meiri tíma í spjall um efnistök og innihald náði hann betri 

árangri í námi sínu og tók miklum framförum. Þessi glíma okkar varð 

kveikjan að litlu prósaljóði sem ég skilaði sem úrvinnslu gagna í lok 

starfendarannsóknanámskeiðsins vorið 2013. 
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Gesturinn. 

Hann mætti á undan mér 

einn kaldan dag í janúar, myrkrið var allt um kring. 

Minnislykillinn geymir verk hans. Það er ekkert að frétta. Rabb um veður 
og færð opnar nýjar leiðir, eitt leiðir af öðru, ný tæki, önnur hugsun. 

Í  febrúar finnur hann fjölina sína. Hlýindakafli og stöku tré láta blekkjast. 
Takmörkuð birta kemur ekki í veg fyrir brum á runnana við skólann. 

Fyrsta marsmorguninn, sem ég vaknaði í björtu 

kemur hann, með lykilinn. Um leið og fyrstu 

geislar sólar verma safnið 

kem ég auga 

á þær. 

Framfarir 

Dag einn 

í apríl 

þegar vetur 

og vor 

heyja sína 

árlegu baráttu 

um völd og 

áhrif á menn 

og náttúru, 

hugsun og verk 

kemur hann 

árla morguns. 

Réttir mér 

lykilinn 

kallar mig 

Grimmhildi. 

Ég veit að það er vel meint. 
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Það var einmitt þessi ágæti höfundur sem ýtti við mér. Mér fannst ég 

ekki ná nægilega góðum árangri sem ráðgjafi þar sem höfundar eins og 

gesturinn komu aftur og aftur með sömu erindi og voru ekki tilbúnir til að 

breyta því. Ég vildi hjálpa og langaði að sjá framfarir í formi betri texta og 

umfram allt uppfylla eitt af markmiðum ritversins, það er að gera höfunda 

sjálfstæða í sínum vinnubrögðum. Mér fannst ég spóla í sömu hjólförunum 

og áttaði mig á því að ég þyrfti að byrja á sjálfri mér og moka mig upp. Það 

gerði ég, með því að taka öðruvísi á málum. Þegar höfundur kom með óskir 

um yfirlestur byrjuðum við fundinn á því að lesa yfir og ræða það sem þurfti 

að laga og benda á hjálpargögn líkt og orðabækur og forrit um beygingar 

orða á netinu. Að því loknu leiddi ég talið að öðrum þáttum í rituninni eins 

og efnistökum og tengingu við fræðin sem ég hafði komið auga á að mátti 

lagfæra en sem höfundurinn kom ekki auga á eða fannst brýnna að fá 

aðstoð við orðalag og stafsetningu. 

Smám saman fór skemmri tími í yfirlestur á hverjum fundi og við höfðum 

meiri tíma til að ræða textann, innihald hans, hvernig mætti lagfæra og gera 

enn betri. Höfundurinn áttaði sig líka á því að tíma okkar var betur varið í 

slíkt spjall og hann kom frekar með slíkar óskir þegar á leið og verkefni hans 

urðu betri. Ég varð líka sáttari við mína vinnu og ánægð með að hafa tekið 

af skarið, fannst ég sterkari ráðgjafi þar sem mér hafði tekist að fá 

höfundinn til að skoða verkefnin sín á annan hátt og ná betri árangri.  

Ég hef markvisst gengið lengra í að spyrja hann út í efnið í stað 

þess að leiðrétta endalaust og lesa yfir eins og hann vill. Hann 

er samt meðvitaður um að þannig gangi vinnan í ritverinu ekki 

fyrir sig. Hann talar um að einkunnir hans hafi hækkað mikið. 

(Dagbók, 26. mars 2013).  

Tæpu ári eftir að hann útskrifaðist hittumst við aftur og rifjuðum upp 

samskipti okkar. Hann talaði um að honum hefði þótt betra að leita til mín í 

ritverið heldur en að fá aðstoð frá öðrum sem að hans mati þekktu ekki eins 

vel til þeirra reglna og viðmiða í fræðilegri ritun sem gilda á 

Menntavísindasviði. Einnig kom fram að hann lítur á ráðgjafa ritvers sem 

fagmenn sem kunna skil á því sem skiptir máli. Það var áhugavert, ég hafði 

ekki litið þannig á starfið mitt en þessi orð hans vöktu mig til umhugsunar. 

Það má vel líta á jafningjaráðgjafa ritvers sem fagmenn. Þeir sem þar starfa 

fá sérstaka þjálfun sem felst í umræðu og æfingum í samræðu um fræðilega 

ritun og hvernig ráðgjafi leiðbeinir sem jafningi án þess að bera ábyrgð á 

verkefninu. Hann kann að spyrja spurninga sem leiðir höfundinn áfram, ef 
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vel tekst til, og þekkir þær reglur sem tengjast fræðilegum skrifum sem 

stofnunin vinnur eftir og getur miðlað þeim til annarra nemenda.  

5.1.2 Mikilvægi þess að hlusta á höfunda  

Ég áttaði mig fljótlega á því að sumir höfundar þurfa á meiri aðstoð að halda 

en aðrir. Þar á ég við þá sem hafa ekki nægilega gott vald á íslenskunni af 

einhverjum ástæðum,samanber þá sem eiga í einhverjum erfiðleikum eins 

og lesblindu, eru tvítyngdir, glíma við frestunaráráttu eða kvíða sem hefur 

áhrif á ritun þeirra og viðfangsefni. Það skiptir miklu máli að mæta þörfum 

þeirra eins vel og kostur er til dæmis að lesa með þeim texta og leiðrétta 

málfar og stafsetningu ef þeir óska eftir því. Það hefur gefist mér best að 

gefa þeim góðan tíma til að ræða málin og hvetja þá til að koma aftur. 

Mikilvægt er að sýna þeim hvar má finna hjálpargögn sem nýtast þeim 

vel líkt og upplýsingasíður á vefnum og orðabækur. Einnig er nauðsynlegt að 

ræða hvaða leiðir eru í boði fyrir þá sem eiga erfitt með að byrja á 

viðfangefnum sínum og benda þeim á þjónustu náms- og starfsráðgjafa. 

Margir eiga erfitt með að byrja og tala um ritstíflu eða að það sé erfitt að 

koma sér að verki. Þetta er býsna algengt en ekki hafa margir kjark til að 

viðurkenna að það sé rótin að vanda þeirra. Mér hefur gefist vel að benda 

þeim á einfalda lausn, setjast niður og byrja að skrifa og halda því áfram í 7 

mínútur. Það þarf ekki að vera neitt tengt verkefni úr náminu heldur um 

eitthvað allt annað. Oftar en ekki er hugurinn kominn á flug eftir þessa 

æfingu og því leikur einn að byrja að hugsa um og skrifa niður það sem 

tengist viðfangefninu sem svo erfitt var að byrja á. Þetta ráð hefur reynst 

mér vel og því sjálfsagt að leyfa fleirum að njóta.  

Sumir eiga erfitt með að segja það sem þeim býr í brjósti. Ég hef fengið 

til mín höfunda í ritverið sem voru afar óöruggir og tók mig drjúga stund að 

komast að því hvar vandi þeirra lá. Ástæðurnar geta vissulega verið margar 

líkt og feimni eða viðkomandi á erfitt með að ræða verkefni sitt við 

ókunnuga ráðgjafa en kemur samt á viðtalsfund. Opið rými inni á bókasafni 

þar sem aðeins laust skilrúm er á milli höfundar og ráðgjafa annars vegar og 

þeirra sem eru á safninu hins vegar, getur einnig skapað ótta eða kvíða, 

jafnvel fælt höfundinn frá því að leita sér aðstoðar. Ritun er persónuleg og 

getur verið mikið feimnismál og því vel skiljanlegt að fólk kjósi að ræða 

málin í trúnaði.  

Ég man vel eftir ungri stúlku sem kom til mín og var að kljást við 

rannsóknarspurningu sem þurfti að þrengja. Hún átti mjög erfitt með að 

koma auga á hvernig best væri að orða spurninguna og gera hana 

markvissari. Henni leið greinilega ekki vel og það kom í veg fyrir að hún gæti 



 

51 

einbeitt sér að fleiri þáttum sem hún þurfti nauðsynlega að læra í ritvinnslu, 

setja upp sjálfvirkt efnisyfirlit og hangandi heimildaskrá. Streitan hafði mikil 

áhrif og það tók mig góða stund að fá hana til að segja mér hvað hún vildi 

að ég skoðaði með henni. Við tókum okkur góðan tíma, byrjuðum á því að 

rýna í grein Baldurs Sigurðssonar (2006) um rannsóknarspurninguna, sem 

finna má á vef ritvers. Við skoðuðum spurninguna hennar, ræddum hvaða 

þætti hún vildi fá fram og hvaða hugmyndir hún hefði um svar. Við náðum 

að forma spurninguna, þrengja hana og hættum ekki fyrr en stúlkan var 

orðin sátt. Í lok fundar ræddum við hvernig hún gæti tileinkað sér 

nauðsynlega þætti í ritvinnslu eins og vefnámskeið í Orði sem eru 

hljóðglærur og má finna á ritversvefnum. Hún virtist sátt þegar fundinum 

lauk og ég hafði á tilfinningunni að henni liði betur.  

Það reyndist ekki alveg rétt. Það var ekki fyrr en hún var farin og ég las 

yfir gestabókablaðið sem hún hafði fyllt út, að ég áttaði mig á hvað olli 

henni mestum erfiðleikum. Þar kom fram að henni hefði fundist afar erfitt 

að ræða verkefnið sitt og vandamál í svo opnu rými sem ritverið er og það 

hefur án efa aukið streituna. Það var erfitt að lesa þessi orð og átta sig á að 

ef hún hefði sagt mér hvernig henni leið hefði ég mögulega getað skapað 

afslappaðra andrúmsloft, látið henni líða betur og ef til vill stuðlað að því að 

hún ætti auðveldara með að ræða verkefni sín. Það má alltaf leysa slíkt mál 

með því að finna rými sem má loka t.d. auða kennslustofu eða 

vinnuherbergi á bókasafninu. Atvik sem þessi koma sem betur fer ekki oft 

fyrir en það er vel hægt að koma til móts við höfund ef hann segir frá því 

strax eða fljótlega á viðtalsfundinum. 

5.1.3 Efla sjálfstæði höfunda 

Ég hef lagt mikla áherslu á að sýna þeim höfundum sem leita til mín á 

ákveðinn hátt en eins mjúklega og ég get hvaða leiðir má fara og bendi þeim 

gjarnan á þau gögn sem hafa komið mér að bestum notum. Það gengur 

yfirleitt vel að koma höfundum í skilning um að þeir læri best á því að skoða 

sjálfir en getur tekið tíma hjá sumum og það er í góðu lagi. Þeir koma 

gjarnan oftar, líta við og spyrja. Stundum hef ég setið með höfundi og 

skoðað með honum dæmi um heimildaskráningu á vefnum og lagt mig fram 

við að aðstoða hann við að finna lausnir á vandamálum sínum en komist að 

því að hann vill í raun láta mig sjá um að leysa málið fyrir sig með því að lesa 

yfir heimildaskrá og leiðrétta. Þá hef ég þurft að líta í eigin barm og ígrunda 

vinnubrögð mín.  

Stundum hef ég komist að þeirri niðurstöðu að ég er ekki nógu ákveðin í 

að koma því á framfæri að yfirlestur er ekki í boði hjá ritverinu eða fæ á 
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tilfinninguna að viðkomandi skilji ekki leiðbeiningar mínar. Það er 

lærdómsríkt og gefur mér tækifæri til að endurskoða vinnulag mitt og spyrja 

höfund hvort hann átti sig á því sem ég er að segja og hætta ekki fyrr en ég 

er fullviss um að svo sé. Ég er ekki sátt við að höfundur fari óánægður frá 

mér eða að ég hafi það á tilfinningunni að hann hafi ekki skilið það sem ég 

reyndi að leiðbeina honum um. Á sama tíma átta ég mig á því að ég get ekki 

leyst úr vanda allra og þá sérstaklega ekki þeirra sem eru ekki tilbúnir til 

læra að hjálpa sér sjálfir.  

5.1.4 Traust milli ráðgjafa og höfundar 

Mikilvægt er að höfundur geti treyst ráðgjafa. Það er erfitt að sjá fyrir sér að 

jafningjaráðgjöf gangi upp án þess. Til að skapa traust er mikilvægt að 

viðurkenna takmörk sín, að maður viti ekki allt en að gesturinn geti treyst 

því sem maður segir. Það er betra en að gefa rangar upplýsingar, það getur 

dregið úr trúverðugleika ritversins. Við erum jafn misjöfn og við erum mörg 

og með tímanum hef ég áttað mig á að ekki eru allir tilbúnir til að ræða við 

ókunnugan ráðgjafa og trúa honum fyrir verkefnum sínum og vandamálum 

tengdum þeim. Þeir eru samt furðu margir sem gera það. Ég lít á það sem 

áskorun að ná slíku sambandi við höfunda og standa undir þeirri ábyrgð. 

Ég velti því líka fyrir mér hvað það er í fari mínu sem getur skapað traust. 

Einn af þeim höfundum sem hefur komið til mín, trúað mér fyrir 

vandamálum sínum og leyft mér að aðstoða sig við verkefnin kom til mín 

einn daginn og tjáði mér að hún hefði náð glæsilegum árangri og fengið háa 

einkunn fyrir verkefni sem hún hafði átt í miklu basli með. Áður en hún kom 

fyrst hafði hún rætt við aðra úr nemendahópnum sem mæltu með aðstoð 

ráðgjafa í ritveri. Hún pantaði tíma þegar ég var á vakt, kom nokkrum 

sinnum og treysti mér fyrir verkefni sínu. Saman fundum við lausn á vanda 

hennar sem fólst í því að henni gekk illa að tengja saman fræði og þá 

þekkingu á faginu sem hún sannarlega bjó yfir. Við ræddum efnið og 

hvernig hún vildi setja það fram og ég sýndi henni þær leiðir sem ég þekki 

og hafa reynst vel. Hún taldi að ég ætti stóran þátt í góðum árangri hennar 

en útskýrði það ekki frekar. Ég benti henni á að hún hefði unnið verkefnið 

en auðvitað var ég stolt og ánægð fyrir hennar hönd. Um leið gaf það mér 

byr undir báða vængi, kveikti von um að ég væri traustsins verð og legði mig 

fram við að gera mitt allra besta.  

Fleiri höfundar eru á sömu skoðun. Ungri konu, sem hefur í rúmt ár 

komið reglulega til mín í ritverið með verkefni sín, finnst gott að leita til mín. 

Ég fékk hana til að ræða þetta aðeins við mig í lok viðtalsfundar og innti 

hana sérstaklega eftir því hvers vegna hún hefði kosið að halda áfram að 
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koma til mín eftir okkar fyrsta fund. Hún lá ekki á skoðun sinni og nefndi að 

fyrstu kynni hefðu verið mikilvæg.  

Henni fannst ég hlýleg, gott að tala við mig og í ritverinu (hjá 

mér) hefði hún mætt viðmóti sem hún hafði ekki mætt hjá 

öllum starfsmönnum skólans. Ég hefði hlustað, haft áhuga á að 

hjálpa henni og umfram allt sýnt skilning á vandamálum 

hennar og komið með tillögur að lausnum. (Dagbók, 18. 

nóvember 2014.) 

Að hlusta, sýna áhuga og skilning er hluti af starfinu. Það skiptir miklu 

máli að þessir þættir séu til staðar, hlýtt viðmót hlýtur að hjálpa til sem og 

ríkur vilji til að aðstoða. Eitt atriði sem kom ekki fram í samtali okkar er að 

standa við orð sín. Stundum kemur það fyrir að viðtalsfundir eru ekki 

nægilega margir þegar mikið er að gera. Ein leið til að leysa slík mál er að 

ráðgjafi bjóðist til að aðstoða höfund þegar betur stendur á eða stuttu eftir 

að viðtalsvakt lýkur. Ég tel að afar mikilvægt sé að staðið sé við loforð, að 

höfundur geti teyst því sem ráðgjafi segir og að orð séu látin standa. Traust 

hlýtur að byggjast að verulegu leyti á því.  

Sumir eiga erfitt með að treysta öðrum. Ég velti því stundum fyrir mér 

hvað það er í fari mínu sem veldur því að fólk leitar til mín og hvað það er 

sem hefur áhrif á að viðkomandi kemur bara einu sinni og síðan ekki söguna 

meir. Hefur það kannski ekkert með mig að gera? Getur verið að 

viðkomandi þurfi ekki á frekari aðstoð að halda eða líki ekki eitthvað í mínu 

fari og kjósi að ræða við annan ráðgjafa? Vissulega hefur það gerst en ég hef 

lært að taka það ekki nærri mér. Við erum jafn misjöfn og við erum mörg og 

fullkomlega eðlilegt að höfundur leiti eftir aðstoð hjá þeim sem honum líkar 

við og hentar manngerð hans betur.  

5.1.5 Átök 

Eigin glíma við fræðin getur gert jafningjaráðgjafann að skilningsríkari 

hlustanda. Þeir sem starfa sem ráðgjafar í ritveri eru jafnframt nemendur og 

takast oftar en ekki á við svipuð vandamál og höfundarnir eins og ég hef 

fundið á eigin skinni í vinnu minni með meistaranemum sem eru að skrifa 

lokaverkefni sín. Við erum nær þeim en kennararnir þar sem við glímum við 

svipuð vandamál og eigum okkar góðu og slæmu daga eins og gengur. Ég 

hef háð harða baráttu við sjálfa mig þegar ritgerðarvinna hefur ekki gengið 

eins vel og ég hefði kosið. Þar sem ég kann ekki að gefast upp og sé ekki 

ástæðu til að læra það úr þessu, miðaldra manneskjan, hef ég týnt sjálfri 
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mér í andlegri þoku sem erfitt var að finna leið út úr. Það tókst með góðri 

hjálp. Ég fjallaði um þetta í maí 2014.  

Ég er umvafinn þoku. Hún er grá og þykk og mér líður ekki vel. 

Ég sé lítið sem ekkert frá mér og mér er kalt. Glíman við fræðin 

reynist mér erfið og ég veit ekki hvernig ég á að bera mig að. 

Finn ekki hvernig má tengja þau viðfangsefninu, veit þetta er 

þarna en ég kem ekki auga á lausnina í þessu umhverfi. Það er 

ekki fyrr en lítill sólargeisli nær að brjóta sér leið til mín og sýnir 

mér svarið sem er svo augljóst. Auðvitað var ég með þetta allan 

tímann. Smá saman hörfar þokan og áður en ég veit af er hún 

horfin með öllu. Geislar vorsólarinnar ylja og ég næ áttum. 

(Dagbók, 7. maí 2014.) 

Það er einmitt reynsla sem þessi sem ég tel að geri mig að betri og 

skilningsríkari ráðgjafa. Sem nemandi lendi ég í svipuðum vandræðum og 

þeir höfundar sem koma til mín í ritverið, ég á mína góðu og slæmu daga 

eins og aðrir. 

Mér fannst erfitt að fá til mín höfunda sem ekki höfðu á valdi sínu að 

mínu mati, að skrifa texta og setja fram efni og mig langaði mikið að kenna 

þeim það en náði að hemja mig um tíma, en það var erfitt. Stundum gat ég 

ekki setið á mér og gekk aðeins lengra og var með samviskubit á eftir. Mér 

fannst erfitt að senda fólk frá mér án þess að gera mitt allra besta og reyna 

að bjarga því sem bjargað verður. Færsla frá október 2014 lýsir þessu 

ástandi ágætlega.  

Enn dansa ég á þessari fínu línu, reyni að feta það sem er við 

hæfi í jafningjaráðgjöf, sem er helst að hlusta og skoða innihald 

verkefna og gera gesti sjálfstæða námsmenn. Svo fæ ég til mín 

fólk sem ekki hefur verið kennt það sem skiptir máli og þá er ég 

komin í hlutverk ritunarkennarans. Hvenær geng ég of langt, er 

það hægt? (Dagbók 10. október 2014.)  

Það skiptir mig miklu máli að hjálpa höfundum að ná tökum á fræðilegri 

ritun. Á sama tíma dettur mér ekki í hug að leggja dóm á ritunarkennslu í 

háskólanum en svo virðist sem hún sé afar misjöfn að gæðum og nemendur 

misvel undirbúnir. Eftir samtal við yfirmann minn, sem hvatti mig til að nýta 

þá kunnáttu og reynslu sem ég hef aflað mér tók ég ákvörðun. Ég hætti að 

berjast á móti og leyfði hverjum viðtalsfundi að hafa sinn gang. Erindið og 

staða höfundar réði því í hvoru hlutverkinu ég var, stundum fór ég í þau 
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bæði, byrjaði sem ráðgjafi og hleypti ritunarkennaranum síðan að. Mér 

finnst nú að einmitt á slíkum fundum hafi mér tekist best upp og náð 

mestum árangri með höfundunum.  

Ég kynnti fyrir henni hugmyndina um visku þeirra - viðhorf mitt 

módelið og setti upp með henni eina efnisgrein til að sýna 

hvernig hægt er að tengja þetta saman. Hún var smátíma að 

átta sig en þegar það tókst þá kom þetta allt. Enn og aftur tók 

ritunarkennarinn yfir og það verður bara að hafa það. Það er 

ekki hægt að skilja þetta flotta fólk eftir úti á túni… (Dagbók 10. 

október 2014.) 

5.1.6 Fylgja hjartanu 

Það hefur reynst mér best að fylgja hjartanu. Ég hef fengið til mín höfund 

sem var mér samferða á lífsleiðinni og kom illa fram við mig en vildi svo 

bara tala við mig og fá góð ráð í ritverinu þegar það hentaði nokkrum árum 

síðar. Þá þurfti ég að brjóta odd af oflæti mínu, aðstoða viðkomandi þó svo 

að ég hefði helst kosið að sleppa því. Ég hef einnig þurft að glíma við 

höfunda sem aðeins vildu yfirlestur á verkefnum sínum í stað þess að spjalla 

um efnið og þiggja góð ráð og leiðbeiningar. Ég hef lagt mig fram við að gera 

mitt allra besta til að hjálpa höfundum í vanda á þann hátt sem samviska 

mín hefur boðið, nefnilega að hjálpa þeim að verða sjálfstæðir námsmenn 

sem vita hvar á að leita að svörum og kunna að nýta sér þau. Átökin á milli 

ráðgjafans og ritunarkennarans hafa ekki síst styrkt mig í þeirri vissu að það 

reynist mér best að hlusta á hjartað og fylgja því og það sé sú leið sem 

hentar mér best til að aðstoða höfunda sem óska eftir aðstoð 

jafningjaráðgjafa í ritverinu. 

5.2 Viðtöl  

5.2.1 Ráðgjöf í ritverinu 

Viðmælendur mínir höfðu allir reynslu af viðtalsfundum í ritveri. Þeir komu 

til mín með verkefnin og fengu ráðgjöf. Þeir komu mis oft en allir komu á 

fleiri en einn fund. Þegar ég spurði þau um fyrstu kynni af ritverinu og hvað 

hefði hvatt þá til að hitta ráðgjafa nefndu tveir góða kynningu á 

starfseminni í upphafi fyrsta misseris. Stundum óskuðu kennarar eftir því 

við forstöðumann að fá kynningu á ritverinu og reyndum við að verða við 

því. Bára nefndi að hennar fyrstu kynni hefði verið þegar ráðgjafi kom í 

kennslustund og sagði frá ritverinu.  
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Nú það var bara kynningarfundur á því strax í byrjun þegar ég 

byrjaði hérna fyrir tveimur árum í mínu námi og þá kom 

einhver úr ritverinu, man ekki hver það var og kynnti það 

þannig að við fengum strax að vita af því (Viðtal við Báru, 11. 

júní 2015).  

Það virðist hafa haft góð áhrif á nemendur að fá skýrar upplýsingar um 

það sem boðið er uppá í ritverinu. Það hafði virkaði vel á iðnmeistarana og 

var hvati til að fara á viðtalsfund. Alda nefndi að á kynningunni sem hún 

fékk í kennslustund hefði m.a. verið sýnt hvernig bóka á fund á vefsíðunni. 

Eftir það hafi nokkrir samnemendur hennar farið í ritverið og rætt við 

ráðgjafana. Hún nefndi að þar sem hún vissi hvað var í boði í upphafi 

námsins, hefði henni ekki þótt neitt mál að koma þangað og fá aðstoð.  

Nei, mér fannst, sko kynningin á þessu fyrst var svo mikil. Mér 

fannst og flestum, öllum í hópnum fannst, vorum til í að fara í 

ritverið. Við vorum með grúppu á „Facebook“ og þar var 

einmitt oft sagt: Talaðu við þær í ritverinu. Það voru margir 

sem fóru bara og töluðu við ritverið (Viðtal við Öldu, 11. júní 

2015). 

Allir viðmælendur voru sammála um að gott hefði verið að koma á 

viðtalsfund. Vel hefði verið tekið á móti þeim, hlustað var á vandamál þeirra 

og reynt að leysa úr þeim eins vel og hægt var. Ægir nefndi sérstaklega 

hversu vel honum hefði verið komið af stað í verkefninu, hann átti í 

erfiðleikum með að byrja og var óöruggur. Hann var afar ánægður með þá 

aðstoð sem hann fékk.  

Mér fannst það bara mjög gott, það var svona með menn voru, 

það er svona þegar menn eru að skrifa einhverja ritgerð þá eru 

ýmis vandamál sem koma oft upp. Maður er ekki alveg klár á 

því hvernig maður á að byrja og hvernig maður á að 

framkvæma hlutina og þá er maður, þegar maður kemur í 

ritverið og fer að leita svara og annað og þá eru bara mjög góð 

svör, mjög góð, hvað á maður að segja, mjög góð, mjög 

skilmerkilegt hvernig manni er komið af stað (Viðtal við Ægi, 

18. júní 2015). 
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Alda var afar jákvæð. Svo virðist sem henni hafi ekki þótt neitt tiltökumál 

að fara á viðtalsfund. Sjálftraust hennar sem höfundur var í góðu lagi og 

henni fannst sjálfsagt að þiggja alla þá aðstoð sem bauðst.  

Mér fannst þetta líka, þetta var einhvern veginn inná 

bókasafninu, þetta var svo opið, einhvern veginn allir að koma 

til ykkar og manni fannst ekki að maður væri lokaður inni á 

skrifstofu og væri manneskja sem kynni ekki neitt. Það voru 

einhvern veginn allir að nýta sér þetta og voru svo margir að 

koma þarna. Ef maður fór á bókasafnið þá sá maður svo oft fólk 

fara þarna. Þetta var svo opið og mér fannst, það töluðu svo 

margir um það í náminu að ef maður væri í einhverju veseni þá 

var bara… ég fer bara í ritverið. Það voru svo margir eitthvað. 

Það var aldrei eins og maður væri eitthvað lélegur að fara. 

Maður var bara  að fá leiðsögn (Viðtal við Öldu, 11. júní 2015).  

Höfundum reynist stundum erfitt að leita aðstoðar í ritverinu. 

Ástæðurnar geta verið margar, staðsetningin getur verið ein af þeim. Bára 

var reyndar sú eina sem minntist á að það hefði verið óþægilegt, hún nefndi 

að það hefði komið sér á óvart að boðið var upp á spjall um verkefni í opnu 

rými á bókasafninu. Bára taldi þó ekki að það hafi truflað hana að ráði, hún 

hefði frekar kosið hafa fundinn í lokuðu rými en eftir því sem fundunum 

fjölgaði komst það upp í vana að spjalla um verkefnið þar sem aðrir gátu ef 

til vill heyrt það sem hún sagði eða eins og hún sagði sjálf:  

Nei í sjálfu sér truflaði það ekki en ég hefði örugglega frekar 

kosið að vera í svona afmörkuðu… Hmm. Mér fannst það skrítið 

fyrst en svo vandist maður því (Viðtal við Báru, 11. júní 2015).  

Vanmáttarkennd var ein ástæða þess að viðmælendum mínum fannst á 

einhvern hátt snúið að leita til ritversins. Sumum reyndist erfitt að 

viðurkenna það fyrir sjálfum sér að þeir vissu ekki allt og þurftu á aðstoð að 

halda. Hrönn játaði að henni hefði fundist sem hún væri að koma upp um 

sig, var feimin við að spyrja en var samt sem áður ánægð með að hafa 

komið. 

Mér fannst það fínt, nema maður var kannski hálffeiminn við 

að spyrja, að koma upp um sig hvað maður vissi lítið. Vill maður 

ekki alltaf kunna allt þó maður sé komin til að leita sér aðstoðar 

þá hagar maður sér eins og maður viti allt og kunni allt. Það er 
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svolítið svoleiðis. Eins og maður þurfti að fá aðstoð í ritverinu 

til að leita að einhverjum bókum. Manni fannst erfitt að spyrja 

og viðurkenna að ég kunni ekki að leita að þessu (Viðtal við 

Hrönn, 15. júní 2015). 

Aðrir höfundar nefndu að þeir hefðu átt erfitt með að orða umfjöllun 

sína í verkefnunum. Ægir var einn af þeim. Hann minntist á vandræði við að 

finna réttu orðin og hvernig best væri að koma efninu frá sér á 

skilmerkilegan hátt. Hann taldi sig hafa fengið góða aðstoð við það í 

ritverinu. 

Bara þetta sem ég var að gera fannst mér erfitt að koma réttu 

orðunum að hlutunum og oft og á tíðum, í flestum tilfellum þá 

fékk maður góðar leiðbeiningar og ábendingar um hvernig best 

væri að útskýra og orða hlutina (Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

Ægi fannst erfitt að koma fyrst í ritverið. Að hans mati var snúið að byrja 

að ræða vandamálið, hann var óöruggur og vissi ekki að hverju hann ætti að 

spyrja ráðgjafann. 

Það er erfitt að byrja en svo þegar menn eru komnir af stað og 

farnir að tala um hlutina þá varð allt mikið þægilegra… er 

voðalega erfitt að, maður vissi ekki hvernig maður ætti að 

komast í gang, að hverju maður ætti að spyrja, eftir hverju 

maður átti að leita þannig að svona þannig að það má eiginlega 

segja að í ritverinu hafi maður fengið aðstoð við að koma sér í 

gang, hvernig maður ætti að byrja á verkefninu og ræða 

hvernig… (Viðtal við Ægi, 18.júní 2015). 

Eftir því sem fundunum fjölgaði varð Ægir öruggari með sig. Hann vissi 

betur eftir hverju hann var að leita, átti auðveldara með að sjá hvar vandinn 

lá og hvaða aðstoð hann vantaði í ritverinu. 

Já, það hjálpaði manni að að komast í gang og svo næst þegar 

maður kom og svo í þriðja og fjórða skiptið þá var svona, þá var 

maður betur undirbúinn undir það hvað maður átti við, eftir 

hverju maður var að leita, hvernig aðstoð mann vantaði og 

hvað manni fannst að og svoleiðis (Viðtal við Ægi, 18. júní 

2015). 
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Sem ráðgjafi reyndi ég af fremsta megni að leiðbeina höfundunum og 

benda þeim á efni sem þeir gætu haft gagn af. Viðmælendur mínir voru 

sammála um að mér hefði tekist það og það sem meira var, þeir gátu nefnt 

dæmi. Alda taldi að ábendingar mínar um þætti sem mættu betur fara 

hefðu kennt henni heilmikið. Stundum hefði verið nóg að koma og spyrja 

um eitthvað sem kom endurtekið fram í ritgerð. Eftir að hafa sýnt henni á 

einum stað hvernig mætti laga tók hún það og breytti þar sem við átti.  

Bára nefndi að ráðgjöfin, sem hún fékk frá mér, hefði hjálpað henni með 

ritun almennt. Hún tók sem dæmi að ég hefði sýnt henni hvernig átti að 

setja upp verkefni, orða hlutina og tengja saman umfjöllun og heimildir. 

Eftir fyrsta viðtalsfundinn, fór hún að hugsa á annan hátt og byrjaði einnig 

að kafa dýpra í efnið.  

Að vissu leyti já, já. Ég get alveg sagt það, hvernig maður orðar 

hlutina betur. Ég kom bara til þín, kom bara með eitt verkefni 

og þetta hjálpaði mér mjög mikið. Bara þetta hvernig sko 

maður setur þetta upp, þú bentir mér á hvernig ég átti að vitna 

í heimildina tilvísunina öðruvísi, láta þetta koma í meiri 

setningu og svo opnaðist bara gátt sko… það opnaðist hjá mér. 

Já, það var auðveldara þá að skrifa um… (Viðtal við Báru, 11. 

júní 2015). 

Hrönn lærði að vekja áhuga lesandans á efninu, spyrja 

rannsóknarspurningar í inngangi og svara í lokaorðum. Hún var vön að gera 

grind að ritgerð en fannst þetta góð viðbót og nýtti sér það. Hrönn taldi að 

það hefði losað um ritstíflu að vinna verkefnin á þann hátt. 

Mér fannst ég fá fína hjálp. Sérstaklega í einu verkefni, gott ef 

það var ekki þessi ritgerð eða... Nei, það var kannski ekki þessi 

ritgerð. Þegar þú sagðir mér með fiskaaðferðina, veiðistöngin… 

og allt í framhaldinu við það, það hjálpaði mér mjög mikið. Það 

losnaði um þessa ritstíflu, þetta sem var að fara að skrifa um, 

ég man ekki hvaða verkefni þetta var. Sennilega bara fyrsta 

verkefnið. Svo hafði ég alltaf þessi orð þín í huga, skrifaði 

eitthvað niður þá og notaði það þegar ég var að fara í gegnum 

hitt. Já og fleira. Þú varst að segja mér um setninguna, þú veist 

rannsóknarspurninguna. Þú spyrð í innganginum og svarar í 

lokaorðunum. Eiginlega, ég er vön að skrifa ritgerð, beinagrind 

og nota þetta sem viðbót, þannig að þetta var fín viðbót við 
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beinagrindina sem ég hafði lært bara í menntaskóla (Viðtal við 

Hrönn, 15. júní 2015).  

Eins og áður hefur verið nefnt er eitt af markmiðum ritvers að gera 

stúdentana sjálfbjarga, meðal annars með því að benda þeim á leiðir sem 

þeir geti nýtt sér í framtíðinni. Viðmælendur mínir voru sammála um að það 

hefði tekist. Flestir nefndu vefsíðu ritvers um heimildaskráningu og að þær 

leiðbeiningar hefðu komið að góðum notum. Hrönn sagðist hafa lært að 

nota ritverið og gat nýtt sér það sem er í boði. Hún nefndi 

heimildaskráningu sérstaklega og taldi sig hafa „lært það uppá nýtt“ eins og 

hún orðaði það.  

Já. En ég heyrði það rosalega mikið á öðrum nemendum að 

þeim fannst allt í sambandi við heimildaskráningu ofsalega 

erfitt, sem ég skil ekki því þetta er allt þarna inni. Þú þarft bara 

að fletta því upp. Þetta er ekki endilega eitthvað sem maður á 

að kunna utanbókar heldur að kunna að fletta því upp (Viðtal 

við Hrönn, 15. júní 2015). 

Samtalið gegnir mikilvægu hlutverki. Ráðgjöfin snýst að miklu leyti um að 

ræða verkefni höfundarins og hvernig má bæta það eða breyta á einn eða 

annan hátt. Viðmælendum mínum fannst ekki erfitt að ræða verkefni sín. 

Þeir koma af fúsum og frjálsum vilja til þess að leita sér aðstoðar. Öldu þótti 

gott að geta talað um verkefni sín við ráðgjafa og fá endurgjöf strax í stað 

þess að bíða eftir henni í nokkra daga eins og oft gerist þegar kennarar 

senda frá sér verkefni til nemenda í gegnum tölvupóst. Alda talaði um að 

hún væri vön að ræða málin við aðra fagmenn í sinni iðngrein og því þætti 

henni ekkert tiltökumál að koma í ritverið og spjalla þar um verkefni sín. 

Henni leið vel eftir viðtalsfundina og taldi þá hjálpa sér að gera betur.  

Bara mér fannst ég geta spjallað um verkefnið mitt já hérna 

mér fannst það bara mjög fínt… í staðinn fyrir ef maður sendir 

ritgerðina til kennara og fær „fídbakk“ á „ímeili“ þá veit maður 

ekki alveg hvað hvað hann er að meina og svo gat maður rætt 

það aðeins og mér fannst aldrei verið að ræða við mig eins og 

ég væri eitthvað svona fyrir neðan eða kynni ekki eða… Það var 

bara markmiðið… að bæta verkefnið mitt. Auðvitað langar 

manni alltaf að skila góðu verkefni og flottum ritgerðum og… 

mér fannst mér… líða betur eftir þetta af því að þá var ég alltaf 

einhverju nær… Manni leið alltaf mikið betur að skila ritgerð, 
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það var alltaf pínu spurningamerki ef maður var að skila 

einhverju… ég kunni þetta kannski ekki alveg nógu vel en ég 

gerði mitt besta, þú veist og þá var maður búinn að fá fídbakk 

hvernig maður ætti að gera þetta og þá var maður svona 

öruggur um… að maður væri að skila inn rétt eins og 

heimildaskrá og alls konar heimildavinnu sem að maður kunni 

nú ekki alveg (Viðtal við Öldu, 11. júní 2015). 

Ægi fannst samtalið nýtast vel. Hann taldi að ráðgjafar hefðu hjálpað sér 

að leita að svörum, hann hafi verið leiddur áfram og fengið spurningar sem 

hjálpuðu honum að finna rétta leið. Hann vildi meina að viðtalsfundirnir 

hefði ýtt við sér og aðstoðað hann í verkefnavinnunni.  

Mjög vel í öllum tilfellum, það var svona þegar maður var að 

leita eftir einhverjum svörum og tala við ritverið þá hérna, þá 

oft hjálpuðu þær manni í spurningunum eða ýttu undir og fóru 

aðeins að hræra uppí hausnum á manni, eftir hverju maður er 

að leita. Þannig leiðir eitt af öðru (Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

Hrönn nefndi sérstaklega að henni hefði þótt gott að fá ábendingar og 

fannst athyglisvert að hlusta á sjálfa sig segja hlutina, það hefði haft áhrif á 

skilning hennar. Hún nefndi einnig að hún væri vön því að ræða málin í 

tengslum við starf sitt. Hún taldi samtalið við ráðgjafann hafa hjálpað sér að 

átta sig á því hvernig má orða hlutina.  

Náttúrulega þegar við vorum að tala saman um verkefnið þá 

var það ekkert svo langt komið en jú mér fannst það gott og 

gott að fá ábendingar og gott að heyra sjálfa sig segja hlutina, 

þá kannski fattar maður eitthvað. Maður er kannski svolítið 

vanur þessu í sambandi við starfið mitt, Xstarfið að ræða málið 

hvort sé betra að gera þetta svona eða hinsegin, hvernig sé 

best að snúa sér út úr þessu og þá finnur maður lausnina, ekki 

endilega að aðrir finna hana fyrir mann heldur fattar maður 

sjálfur þegar maður fer að pæla í þessu og segja þetta (Viðtal 

við Hrönn, 15. júní 2015).  

Höfundar leita sér gjarnan aðstoðar við verkefni víðar en í ritverinu. 

Viðmælendur mínir nefndu að þeir hefðu fengið einhvern úr fjölskyldunni til 

að lesa yfir fyrir sig og lagfæra stafsetningu og málfar. Þegar ég spurði hvort 

munur væri á þeirri aðstoð og ráðgjöfinni sem ritverið býður upp á áttu þeir 
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ekki í erfiðleikum með að svara því. Hrönn nefndi að þeir sem hjálpuðu 

henni hefðu ekki getað liðsinnt henni með efnið og innihaldið nema að mjög 

litlu leyti en þá aðstoð hefði hún fengið í ritverinu.  

Maðurinn minn fór til dæmis bara yfir málfræðina og 

stafsetninguna. Systir mín fór yfir málfræðina og 

stafsetninguna og uppsetninguna og orðalagið en hún gat ekki 

tjáð sig mikið um innihaldið en þú gast hjálpað mér með það 

(Viðtal við Hrönn, 15. júní 2015). 

Bára fékk eldri systur sína til að lesa yfir fyrir sig. Henni fannst sú aðstoð 

ólík þeirri sem hún fékk í ritverinu. Hún taldi að betra væri að fá aðstoð hjá 

þeim sem taka það að sér, eins og ráðgjafar í ritverinu gera, í stað þess að 

trufla ættingja, sem hafði nóg að gera.  

Hún var ekki eins gagnrýnin sko. Hún yfirleitt bara las yfir fyrir 

mig og kom með punkta. Hún hjálpaði mér ekki, ég kom til þín 

með hálft verkefnið og þú leiddir mig áfram, hún gerði það 

auðvitað ekki, bara svona í lokin. Það hefði ég aldrei gert með 

hana. Kannski vegna þess að maður vildi ekki trufla hana. Það 

er heilmikil vinna að hjálpa fólki svo manni fannst bara 

auðveldara að koma til þeirra sem eru bara í þessu eins og 

hérna. Þetta er bara opið fyrir alla. Maður er ekki að trufla 

einhvern í frítímanum (Viðtal við Báru, 11. júní 2015). 

Ægir fékk konu sína til að hjálpa sér. Hann taldi mikinn mun á þeirri 

aðstoð og ráðgjöfinni sem hann fékk hjá mér og átti ekki erfitt með að 

skilgreina í hverju hún fólst: „Í ritverinu fær maður fræðilegri aðstoð.“ 

(Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

5.2.2 Sýn höfundar á ráðgjafann  

Eins og áður hefur komið fram eru ráðgjafar í ritveri Menntavísindasviðs líka 

í námi. Ráðgjöfin er á jafningjagrundvelli en viðmælendur mínir virtust líta 

frekar á mig sem kennara en nemanda, sem væri kominn lengra í námi en 

þeir. Hrönn nefndi að henni hefði fundist erfitt að sýna öðrum það sem hún 

var að skrifa en þar sem hún hefði ekki litið á mig sem annan nemanda hefði 

það ekki verið svo mikið mál að koma og fá aðstoð.  

… Ég leit einhvern veginn ekki á þig sem nemanda, ég leit meira 

á þig sem kennara. Þannig að, kannski þess vegna sem mér 
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fannst það auðvelt að sýna þér það. Já af því að þú varst að 

vinna þarna í ritverinu og varst að leiðbeina mér og hjálpa mér 

þá fannst mér það vera svona meira… (Viðtal við Hrönn, 15. 

júní 2015). 

Ægir var sammála Hrönn, hann leit frekar á ráðgjafana sem kennara en 

jafningja. Hann sagði: „Maður lítur kannski meira á þá sem eru í ritverinu, 

þú ert að kenna mér eitthvað og þá horfir maður frekar á þig sem kennara 

heldur en einhverja samnemendur eða nemanda“ (Viðtal við Ægi, 18. júní 

2015). 

Hann taldi enn fremur að stundum væri betra að leita til ritversins en að 

fá leiðsögn hjá kennara. Það væri helst þegar verið væri að byrja að skrifa þá 

væri ráðgjöfin í ritverinu faglegri og meira á henni að græða.  

Já, og náttúrulega þegar menn eru að byrja og komast í gang og 

annað þá er meira uppúr ritverinu að hafa en kennurunum. 

Þetta er fínt þegar verið er að ýta manni af stað og faglegri 

upplýsingar (Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

Það reyndist viðmælendum mínum auðvelt að treysta því að ráðgjöfin, 

sem þeir fengu í ritverinu, væri trúverðug og rétt væri farið með 

staðreyndir. Alda nefndi sérstaklega að það sem henni var sagt hefði verið 

rökstutt nægilega vel og hún hefði aldrei efast um það. Endurgjöfin frá 

kennurum hefði líka staðfest það þegar kennari gerði ekki athugasemdir við 

þá þætti sem hún hafði fengið aðstoð við hjá ráðgjafa.  

Nei mér fannst það aldrei, það var líka oft verið að sýna á 

síðunni til dæmis hérna getum við til dæmis kíkt á þetta bara til 

að hafa þetta pottþétt og mér fannst líka rökstuðningur á bak 

við það sem verið var að segja. Nei ég var einhvern veginn 

aldrei að spyrja að því. Já ég sá það líka þegar maður fær 

fídbakkið úr ritgerðinni sjálfri þá var ekki sett útá það sem ég 

var búin að laga og maður séð það að maður hefur kannski 

fengið komment á það sem maður var búin að fara yfir með 

ritverinu það var ekki kommentað á það og var greinilega rétt 

bara hjá manni. Þannig að nei ég spáði einhvern veginn aldrei í 

því ég treysti bara 100% að það sem verið væri að segja væri 

bara rétt hérna og svo kom það bara í ljós í ritgerðinni sjálfri 

þegar ég fékk fídbakkið, aðallega náttúrulega ekki verið að 
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gagnrýna það sem búið var að laga (Viðtal við Öldu, 11. júní 

2015).  

5.2.3 Samsemd og rödd höfundar  

Viðmælendur mínir áttu flestir erfitt með að skilgreina sjálfa sig sem 

höfunda eða setja sig í slíkar stellingar, jafnvel þó þeir hefðu skrifað nokkrar 

ritgerðir. Þeir þurftu einfaldlega að skrifa um tiltekið efni sem var hluti af 

náminu. Hrönn líkti þessu við starf sitt, hún væri ekki höfundur frekar en 

hönnuður, hún bara gerði það sem ætlast væri til af henni.  

Já ég gerði þessi verkefni, ég veit það. Það er alveg eins í 

sambandi við starfið mitt, það er alltaf verið að segja að ég hafi 

hannað eitthvað en ég er ekki hönnuður, ég bjó þetta til ég er 

iðnmeistari í Xstarfi. Mér finnst þetta vera svolítið svipað því. 

Ég get búið eitthvað til en ég var ekki að hanna neitt eftir 

einhverjum sérstökum formúlum eins og hönnuðir vinna. Ég 

skrifaði bara af því að ég átti að gera það (Viðtal við Hrönn, 15. 

júní 2015). 

Ægir var undanteking og átti auðvelt með að líta á sjálfan sig sem 

höfund. Hann var duglegur að skrifa stuttar sögur þegar hann var yngri og 

hefur lengi látið sig dreyma um að skrifa skáldsögur af einhverju tagi.  

Ég hafði alltaf gaman af því hérna í gamla daga að skrifa svona 

stuttar sögur. Þannig að einhvern veginn hefur alltaf blundað í 

manni að skrifa skáldsögur eða eitthvað, þannig að ég held að 

manni gangi ágætlega að setja sig í stellingu höfundar (Viðtal 

við Ægi, 18. júní 2015). 

Þeim reyndist erfitt að koma rödd sinni í verkefnin. Fannst þau ekki geta 

það, höfðu áhyggjur af því að skoðun þeirra myndi lita umræðuna of mikið. 

Alda nefndi að hún óttaðist að skrifin yrðu of persónuleg, tilfinningar eins og 

reiði út í kerfið gætu haft of mikil áhrif og hún vildi ekki láta það koma fram. 

Hún óttaðist einnig að ef hún gengi of langt myndi hún lenda í vandræðum 

með að tengja umfjöllunina við fræðin.  

Mér fannst það, maður þurfti að passa að setja ekki sínar 

skoðanir inní af því að ég var með skoðanir frá móðurinni og 

henni og ég var svona að reyna að koma bara þeirra skoðun og 

þá þurfti maður að draga sig til baka, ekki segja þína skoðun af 
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því að þetta snerist ekki um það, segja frekar hvernig þær 

upplifðu þetta. Mér fannst oft eins og ég þurfti að lesa allt sem 

ég var búin að skrifa aftur og reyna að ná fókus inn á að. Þetta 

snerist um hvernig þær upplifðu þetta og hvað fræðin segir en 

ekkert um hvað mér finnst um það og mér fannst stundum eins 

og aðeins að stoppa mig og hvað mig langaði að segja. Því svo 

hafði ég  líka reynslu af þessu hérna heima og ég hef alveg 

skoðun á þessu þannig að mér fannst svolítið erfitt að láta það 

allt í ljós. Þurfti að lesa allt yfir og reyna að ná aftur fókus. 

Annars getur maður skrifað eitthvað í hita leiksins skiluru 

(Viðtal við Öldu, 11. júní 2015). 

5.2.4 Áhrif frá lífssögunni  

Viðmælendur mínir voru vissir um að lífsreynsla hvers og eins hefði áhrif á 

skrifin. Bára nefndi að hún skrifaði út frá því sem hún þekkti og tók þar sem 

dæmi val á viðfangsefni þar sem þátttakendur á námskeiðum sem tengdust 

sérkennslu og vettvangsnámi þeirra áttu að skrifa um nemanda með 

einhvers konar þroskahömlum eða röskun.  

Já eða eitthvað svona eða eins og þetta verkefni sem ég gerði 

hér, ég vil meina að ég sé á þessu hér. Ég var ofsalega feimið 

barn og erfitt. Það var kannski það að manni langar að ná þessu 

og tekur það og skoðar það sem maður þekkir (Viðtal við Báru, 

11.6.2015). 

Þegar Bára var innt eftir hvað hún meinti með ,,að skoða" talaði hún um 

að hún kafaði dýpra, væri tilbúin til að lesa og læra meira um viðfangsefnið 

vegna þess að hún þekkti það. Þegar ég spurði hana hvort hún myndi velja 

sama efni ef hún væri að gera þetta verkefni í dag, miðað við þá reynslu 

sem hún hefur nú þegar úr náminu var hún ekki viss, en átti þó von á því að 

hún myndi gera það á svipaðan máta.  

Ægir valdi röskun sem tvö skyldmenni hans eru greind með sem 

viðfangsefni ritgerðar. Hann taldi það vera ástæðu fyrir valinu, það hefði 

staðið honum nær, væri þægilegt og einfalt. Í byrjun var áhuginn 

takmarkaður en það breyttist þegar hann fór að skoða efnið betur. Þegar 

hann var spurður hvort hann myndi velja sama viðfangefni aftur miðað við 

þá reynslu sem hann hefur í dag  var hann ekki viss. Fyrst nefndi hann að 

hann myndi velja sömu röskun. 
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Það er voðalega erfitt að ímynda sér að maður taki eitthvað 

annað því nú er, eins og ég sagði áðan þá veit maður meira um 

hvað ADHD er og um hvað það snýst sko, kannski þess vegna 

sem maður myndi, af því að maður þekkir hitt ekki eins mikið 

sko (Viðtal við Ægi, 18.6.2015).  

 En þegar ég spurði Ægi nánar þá skipti hann um skoðun og taldi að 

líklega myndi hann velja annað viðfangsefni þar sem hann þekkti það fyrra 

betur og væri tilbúinn til að kynna sér eitthvað sem hann vissi minna um.  

Ég myndi trúlega sko, í dag ég myndi trúlega frekar velja 

einhverfu. Sérstaklega til að fá aðra innsýn í svona röskun 

heldur en ADHD af því að maður þekkir þetta aðeins orðið 

(Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

Alda valdi viðfangsefni út frá sínu nánasta umhverfi. Margir í hennar 

fjölskyldu eru með þessa röskun og hún telur sig hafa einhver einkenni 

hennar líka. Hún hefur reynt að fá greiningu fyrir barn í fjölskyldunni en ekki 

gengið og vildi þess vegna lesa sér til með það fyrir augum að leita lausna 

fyrir viðkomandi. Í verkefni Öldu átti hún að skrifa um nemanda út frá 

kennslu og hvernig væri best að skipuleggja hana útfrá erfiðleikum 

nemandans. Hún var viss um að hún myndi velja sama viðfangsefni en 

líklega frá annarri nálgun en hún hafði gert.  

Já ég myndi kannski vilja að stæði meira, grafa meira í það 

hvernig væri hægt að kenna, af því að ég er að læra kennsluna, 

svona einstaklingur og hvernig er hægt að fá hann til að líða 

sem best í kennslu með sína greiningu og hvernig  ég get beitt 

bara allt öðruvísi kennsluaðferðum. Ég myndi frekar vilja fara í 

það ,,challange" að fara bara í það að finna nýja aðferð fyrir 

svona einstaklinga og bara allskonar því það er bara almennt 

með fólk með greiningar því þú getur verið með einhvern sem 

er á einhverfurrófi og svo ADHD og þú ert með alla þessa 

einstaklinga í tíma og það er náttúrulega rosalegt ,,challange" 

að reyna að ná þeim öllum en það er eitthvað sem mér fannst 

að mig langaði meira að gera (Viðtal við Öldu, 11. júní 2015).  

Hrönn valdi einnig sitt viðfangsefni úfrá erfiðleikum einstaklings í 

nánustu fjölskyldu. Ástæðuna sagði hún vera þá að hún vildi læra meira og 

reyna að skilja hvernig væri að vera með þessa tilteknu röskun. Jafnframt 
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taldi Hrönn það mikilvægt að þeir sem tengdust börnunum vissu svolítið um 

hvað þau væri að ganga í gegnum.  

Já algjörlega þess vegna fannst mér það spennandi og mig 

langaði að læra meira og breytti líka bara minni sýn á hann sem 

einstakling skiluru. Því hann er ekki bara latur og allt þetta og 

sérhlífinn, það opnuðust bara nýjar dyr fyrir mér að lesa um 

þetta. Það hafa líka allir gott af því að fara í gegnum svona, 

bara allir foreldrar, hvað þá kennarar. Það ætti bara að vera 

skylda að kennarar vissu um svona mál. Þetta eru ekki bara 

börn sem eru óalandi og óferjandi heldur er eitthvað í gangi 

þarna… (Viðtal við Hrönn, 15. júní 2015).  

5.2.5 Verkefni sem nýtast í starfi  

Viðmælendur mínir voru sammála um að verkefnin sem þeir unnu í náminu 

samanber þau sem fjallað var um hér á undan hefðu gagnast þeim vel og sú 

reynsla myndi án efa nýtast þeim í framtíðinni. Bára taldi sig hafa lært mikið 

á því og hefði viljað fá fleiri slík verkefni. 

Já ég er alveg pottþétt á því að ég lærði mikið meira á því að 

gera þetta svona heldur en að taka próf, ekki spurning því 

maður kafar mikið dýpra í þetta og maður pælir mikið meira. Ef 

ég hefði þurft að taka próf þá hefði ég farið út í 

utanbókarlærdóm og ekkert setið eftir. Það situr mikið eftir í 

sumum fögum af því að maður pælir einhvern veginn miklu 

meira. Ég hefði alveg verið til í fleiri svona, þetta var það 

skemmtilegasta sem ég gerði í náminu og þessi áfangi. Mér 

fannst þetta mjög áhugavert (Viðtal við Báru, 11. júní 2015). 

Hrönn var ekki í vafa og taldi verkefni af þessu tagi skipta miklu máli og 

að það myndi hjálpa sér sem kennara seinna meir. 

Varðandi kennarastafið? Já alveg örugglega. Þetta opnaði bara 

nýjan heim fyrir mér og við lásum líka meira en bara um þetta 

sem ég skrifaði um. Bara svo margt sem er í gangi, líka í 

sambandi við einelti og allskonar sem er að gerast í… Og maður 

skoðaði það þegar maður fór að kenna sjálfur, heyrði 

kennarana tala um það. Það var til dæmis ein stelpa sem ég var 

með, hún stamaði, hvernig hún sat alltaf ein og sér, svolítið 

útúr (Viðtal við Hrönn, 15. júní 2015). 
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Ægir var sama sinnis. Hann taldi verkefnið geta hjálpað sér að átta sig á 

því hvernig best væri að umgangast nemendur með röskun og hvaða 

viðhorf kennarar þurfa að hafa til þeirra. 

… eins og hvernig þú myndir kenna honum, hvernig þú myndir 

koma fram við nemandann og svo framvegis. Það hérna, sumir 

eru óþekkir en aðrir eru með ADHD og menn þurfa að finna og 

sjá það út hverjir þurfa þennan hefðbundna aga. Og svo aftur 

með ADHD hvernig þú þarft að umgangast hann til þess að ná í 

einbeitingu og annað (Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 

5.2.6 Hvers vegna kennsluréttindanám?  

Í dag þykir fólki ekkert tiltökumál að fara í frekara nám. Það á einnig við um 

þá sem eldri eru og hafa þegar aflað sér réttinda í einhverju fagi og sumir 

starfað við það um tíma. Þegar ég spurði iðnmeistarana um ástæðu þess að 

þeir fóru í kennsluréttindanámið kom ýmislegt forvitnilegt í ljós. 

Hrönn sagði að ástæðurnar væru margar. Hún vildi breyta til, var orðin 

leið á sínum vinnustað en að hennar sögn býður fagið ekki upp á marga 

möguleika. Hún var ekki viss um hvort og þá hvernig hún myndi nýta námið 

og réttindin í framtíðinni.  

Það eru alveg ástæða fyrir því, margar ástæður. Í fyrsta lagi 

finnst mér ég ekki hafa mikla starfsmöguleika, þú ferð ekkert 

hvert sem er og sækir um sem iðnmeistari í Xfagi. Var orðin leið 

í vinnunni, búin að vera lengi á sama stað og langaði bara að 

prófa eitthvað nýtt. En ég er ekkert viss um að ég vilji vera 

kennari, ég veit það ekki (Viðtal við Hrönn, 15. júní  2015). 

Ægir hafði lokið öðru námi á háskólastigi, tengt sínu fagi áður en hann 

kom í kennsluréttindanámið. Honum leist vel á námið, var tilbúinn til að 

læra meira, ekki síst hvernig best væri að miðla þekkingu sinni og færni og 

nýta jafnvel í kennslu.  

Mig langaði bara til þess að læra aðeins meira en ég var búinn 

að læra. Ég náttúrulega fór í Háskóla Reykjavikur að læra 

Xfræði, mér fannst það ekki alveg nóg. Mér leist þannig á þetta 

nám að mér fannst það kæmi til með að gefa manni meira. Og í 

þessu starfi sem maður er í fannst mér ekki veita af að læra 

meira um svona kennslu og hvernig maður kemur efinu frá sér 

(Viðtal við Ægi, 18. júní 2015). 
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5.3 Úrvinnsla  

Rut ritunarráðgjafi og höfundarnir þrír 

Mánudagsmorgunn, svarta myrkrið umlykur allt þegar Rut ráðgjafi vaknaði 

við slydduélin sem dundu á rúðunni. Frábært, muldrar hún í svefnrofanum, 

einmitt það sem ég þurfti, eins og helgin hafi nú ekki verið nógu erfið. 

Veðrið sem ég þoli ekki. Vildi að ég gæti legið í rúminu í allan dag með bók, 

helst góða glæpasögu, hugsaði hún um leið og hún dró yfir sig sæng 

eiginmannsins sem var farinn til vinnu. Rut hefur glímt við lokaritgerðarskrif 

sem hafa gengið brösulega og starfar með náminu sem ritunarráðgjafi. Það 

gengur ekkert með þessa ritgerð hvort sem er, gerði allt annað en að læra á 

laugardag, ótrúlegt hvað óhreinn þvottur og ópússaður eldhúsvaskur geta 

tafið mann frá annars ögrandi verkefnum. Allir þessir bananar sem 

húsbóndinn ætlaði að borða í síðustu viku, þeir lágu brúnir og ógirnilegir í 

skálinni á eldhúsborðinu. Eina ráðið var að nýta þá í bakstur, ekki hendir 

maður mat! Vaskurinn sem hafði ekki verið svona hreinn og pússaður síðan 

um jól var hálffeiminn. Hann vissi sem var að meðan frúin væri í námi mætti 

hann eiga von á svona meðferð öðru hverju. Þegar frestunarpestin greip 

konuna fékk vaskurinn að finna fyrir því. Hann var alveg búinn að fatta 

þetta.  

Á sunnudagsmorguninn þegar Rut var búin að þvo allt sem til var óhreint 

af fjölskyldunni, ásamt græna sokknum með bláu röndunum, sem hafði 

legið lengi á botni körfunnar í þvottahúsinu og enginn á heimilinu kannaðist 

við að eiga, hafði Rut enga afsökun og truntaðist til að setjast niður í 

horninu sínu og byrja að skrifa. Henni til skelfingar gerðist ekkert, hún 

opnaði skjalið í tölvunni, hafði greinarnar sem hún hafði lesið við hliðina og 

horfði á blikkandi depilinn á skjánum um stund. Hélt hún kannski að 

ritgerðin skrifaði sig sjálf. Í stað þess að gera það sem hún vissi að myndi 

virka, að byrja að skrifa, stóð hún upp og greip frekar eina af 

uppáhaldsbókum sínum og kom sér fyrir í þægilegum stól. Þetta er málið, 

bara lesa og þá kemur það.  Hún sofnaði og vaknaði tveimur klukkustundum 

síðar með bókina á andlitinu.  

Hvað um það, hugsaði Rut, ég tek mig taki og klára þetta í vikunni en nú 

þarf ég að koma mér á lappir. Hún átti viðtalsfundavakt í ritverinu.  

Þegar Rut kom út skall á henni enn eitt élið, með vindinn í fangið rölti 

hún út í biðskýli, sem var spölkorn frá húsinu hennar. Á miðri leið þurfti hún 

að taka af sér gleraugun, þar sem blaut slyddan kom í veg fyrir að hún gæti 

séð hvar öruggt væri að ganga. Snjóhvít mjöllin sem lá svo falleg yfir öllu um 

helgina var nú orðin að stórhættulegu svelli. Vagninn var fullur af fólki og 
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hún mátti standa alla leiðina. Rut lét sig dreyma um góðan kaffibolla á 

meðan hún reyndi að halda sér í stöng og sæti því bílstjórinn ók helst til of 

greitt. 

Rut mætti í ritverið á réttum tíma með rjúkandi heitan drykk í 

pappamáli. Hún settist við skrifborðið og opnaði tölvuna, vefsíðan 

bókaðumigbara sýndi að búið var að panta fyrstu tvo fundina af þremur á 

þessari vakt.  

Þreytt og pirruð tók Rut á móti fyrsta gestinum. Fyrst kom Helena. Hún 

lagði blaðabunka á borðið beint fyrir framan Rut og sagði með lágværri en 

skipandi rödd Viltu lesa þetta yfir fyrir mig?“ Æi ein af þessum, hugsaði Rut 

og reyndi eins og hún gat að leyna því hversu pirruð hún var.  

–Það er nú ekki þannig sem við vinnum hér svaraði hún kurteislega, 

eigum við ekki bara að skoða þetta saman?  

–Helena kinkaði kolli, greinilega ósátt við þessar móttökur en lét sig hafa 

það. Heimildaskráin var í tómu tjóni, hún hafði skrifað heilan helling en 

trassað að skrá lesefnið nákvæmlega. Helena fletti áfram þar til hún fann 

það sem hún leitaði að. Ég kann þetta ekki sagði hún og rétti Rut blöðin. 

Búið var að skrá nokkur nöfn og ártöl ásamt vefslóðum en lítið annað sem 

hægt var að byggja á.  

–Hvað ertu komin langt í náminu þínu og hvernig stendur á því að þú 

kannt ekki að skrá heimildir rétt? spurði Rut. Henni brá þegar hún sá svipinn 

á konunni sem sat á móti henni, það var eins og vesalings Helena væri að 

bresta í grát.  

–Ég veit það ekki, sagði hún, jú annars það er önnur sem gerir alltaf 

verkefnin með mér og hún kann þetta en nú er ég að skrifa ein og hún vill 

ekki hjálpa mér sagði Helena og um stund átti Rut erfitt með að greina 

orðaskil.  

–Jæja, er þá nokkuð annað en að vinda sér í málið, sagði Rut og reyndi 

að vera uppörvandi. Stelpugarmurinn hugsaði hún, opnaði vefsíðu ritversins 

og leiddi Helenu í allan sannleika um leyndardóma APA kerfisins. Þær voru 

góða stund að skoða síðuna og Helena áttaði sig á því að skráning heimilda 

var ekki svo flókið fyrirbæri eftir allt saman, hún gæti þetta vel. Nú gerir þú 

þetta bara sjálf framvegis, er það ekki? spurði Rut, þú kannt að nota síðuna 

og svo erum við hér ef eitthvað er óljóst sagði hún þegar fundinum lauk. 

–Ekki spurning svaraði Helena, tók blöðin sín og gekk hnarreist út úr 

ritverinu.  
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Skömmu síðar kom Hjördís, miðaldra kennslukona í námsleyfi. Hún 

settist niður, án þess að taka af sér úlpuna, húfuna eða vettlingana og sagði 

lágt, Ég get þetta ekki.  

–Viltu ekki taka af þér? spurði Rut, svo spjöllum við saman. Hjördís var 

lengi að ganga frá fötunum sínum, settist aftur og saman sátu þær í þögn 

þar til Rut spurði varlega. Hvað er það sem þú getur ekki? Er eitthvað sem 

ég get gert til að hjálpa þér?  

–Veit það ekki, sagði Hjördís, kannski. Málið er… sagði hún hægt og 

þagði svo góða stund.  

Rut fannst sem tíminn stæði í stað.  

–Ég á svo erfitt með að byrja að skrifa sagði Hjördís, ég bara veit ekki 

hvað ég á að gera, horfi á tölvuna og ekkert gerist.  

–Skil þig vel, sagði Rut, ég kannast við þetta, vel þekkt vandamál en góðu 

fréttirnar eru þær að það er hægt að leysa vandann. Já það sem hefur 

reynst mér best er að byrja að skrifa og halda áfram í sjö mínútur. Skrifa 

bara um eitthvað, hvað sem er, þess vegna eitthvað bull. Hjördís var alveg 

bit, í alvöru er þetta svona einfalt, aldrei hefur mér dottið það í hug. Prófaðu 

bara, ég geri þetta alltaf þegar ritstífla herjar á mig, þetta svínvirkar sagði 

Rut og skammaðist sín niður í tær en reyndi eins og hún gat að láta það ekki 

í ljós. Hvað er ég að segja, hugsaði hún, þetta er gott ráð og virkar 

vissulega. Hvers vegna gerði ég þetta ekki sjálf í áðan? Við skulum prófa 

sagði hún, stillti farsímann sinn á skeiðklukku og rétti Hjördísi autt blað og 

penna. Þær sátu góða stund og skrifuðu,  

–Þetta er með ólíkindum sagði Hjördís, svo einfalt en virkar eins og þú 

sagðir.  

–Ég veit, sagði Rut og fann að hún hafði sjálf haft gott af þessu  

Síðasti viðtalsfundurinn var laus. Rut notaði tímann til að svara 

tölvupósti og stóð upp til að rétta aðeins úr sér. Vindinn hafði lægt og 

slyddan vikið fyrir rigningarskúrum. Litlir pollar höfðu myndast hér og þar og 

klakinn var farinn að bráðna. Það verður gott að losna við þessi leiðindi 

hugsaði hún, settist aftur við skrifborðið og sökkti sér í heimildaleit. Hún var 

í svo þungum þönkum að hún tók ekki eftir manninum sem stóð rétt við 

hliðina á henni. Það var ekki fyrr en hann ræskti sig hraustlega að hún leit 

upp.  

–Sæl ég heiti Hreggviður, ert þú kennari?  

–Sæll Hreggviður, sagði Rut og kynnti sig, já reyndar en hér í ritverinu er 

ég jafningjaráðgjafi. –Einmitt það sagði maðurinn og fékk sér sæti.  

–Hvað get ég gert fyrir þig? spurði Rut.  
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–Jú sjáðu til gæskan sagði Hreggviður, ég er smiður sem ákvað að láta 

gamlan draum rætast og skráði mig í háskólanám í einhverju bjartsýniskasti 

í vor. Mig langaði alltaf að verða kennari en nú er komið að því að skrifa 

fyrstu ritgerðina og það hef ég ekki gert í mörg ár og aldrei í háskóla. Satt 

að segja er ég lafhræddur við allar þessar kröfur.  

–Einmitt það, sagði Rut, þá er nú gott að þú komst. Ég er hér til að 

hjálpa. Nákvæmlega sagði Hreggviður og rótaði í úlpuvasanum, fann 

krumpað blað og lagði á borðið.  

–Hér er ég með leiðbeiningar frá kennaranum, verð að játa að ég skil 

ekki alveg allt og þori ekki fyrir mig litla líf að spyrja hann.  

–Allt í góðu sagði Rut, við skulum skoða þetta saman.  

Hreggviður varð margs vísari og sjálfstraust hans óx jafnt og þétt. Hann 

var duglegur að spyrja um það sem var óljóst í fyrimælum kennarans, Rut 

svaraði því sem hún gat, gaf góð ráð og hvatti hann til að koma reglulega í 

ritverið og fá aðstoð. Í lok fundar var fullmótuð rannsóknarspurning komin á 

blað ásamt ábendingum varðandi heimildaleit, efnistök og stefnu. 

Hreggviður var alveg bit þegar Rut benti honum á mikilvægi þess að rödd 

höfundar kæmi fram, hélt að það mætti ekki. Hún benti honum á að texti án 

höfundareinkenna væri lítið spennandi og hvatti hann til að nýta reynslu 

sína í rituninni. Hreggviður kvaddi með virktum eftir að hafa pantað nýjan 

viðtalsfund hjá Rut viku síðar.  

Rut gekk frá eftir fundinn og rölti út á biðstöð. Á leiðinni heim hugsaði 

hún hversu góð tilfinning það væri að fá tækifæri til að aðstoða aðra 

nemendur. Eftir ritunaræfinguna með Hjördísi fann Rut að hún hafði 

hrokkið í gírinn og var ákveðin í að setjast við tölvuna þegar heim væri 

komið og byrja að skrifa. Ég rúlla þessu verkefni upp hugsaði hún, um leið 

braust sólin fram úr skýjunum. 
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6 Umræða 

Í sjötta kafla eru umræður. Hann er tvískiptur, í 6.1. er sjónum beint að 

ráðgjafanum, hlutverki hans og sýn á sjálfan sig sem fagmann. Í 6.2. sem 

snýr að höfundunum, er rætt um reynslu þeirra af ráðgjöf í ritverinu og 

tengingu við kenningu Ivanič um samsemd höfunda. 

Markmiðið með rannsókninni var að átta mig á því hvernig ég vinn, 

hverju má breyta, hvaða aðferðum ég get beitt til að gera enn betur og ef 

vel gengur, eflast enn frekar. Tilgáta mín var sú að höfundar hafi haft gagn 

af heimsóknum sínum í ritverið, líti á sjálfa sig sem höfunda og nýti sér í 

rituninni þá reynslu sem þeir búa yfir. Ég kýs að líta á viðmælendur mína, 

iðnmeistarana sem meðrannsakendur þar sem meginhlutverk þeirra var að 

skoða hvernig ég sem ritunarráðgjafi sinni minni vinnu með því að aðstoða 

þá. Eins og áður hefur komið fram vinn ég út frá rannsóknarspurningunni: 

Hvernig get ég, sem jafningjaráðgjafi aðstoðað höfunda sem koma í 

ritverið? 

6.1 Ráðgjafi 

Það getur verið erfiðleikum bundið að vera miðaldra kennslukona í hlutverki 

jafningjaráðgjafa. Framan af var ég meðvitað í hlutverki ráðgjafans en líkt og 

Falchikov (2001, bls. 4) bendir á er erfitt að útskýra hlutverk hans. Það er 

jafnvel auðveldra að skilgreina hvað hann er ekki. Þegar ég kem fram fyrir 

hönd ritversins kynni ég mig ávallt sem jafningjaráðgjafa. Það kom því mjög 

á óvart þegar viðmælendur mínir sem einnig eru meðrannsakendur litu 

frekar á mig sem kennara en ráðgjafa. Þegar þeir voru spurðir nánar út í það 

fannst þeim að þar sem ég ynni við að aðstoða aðra nemendur væri ég 

frekar í hlutverki lærimeistarans. 

Þegar á leið urðu verkefnin fjölbreyttari og meira krefjandi og skilin á 

milli ráðgjafa og kennara stundum óljós. Það á bæði við um höfundana sem 

komu til mín og ekki síður um sjálfa mig. Þetta á einkum við þegar mér 

fannst ég þurfa að ganga lengra í ráðgjöfinni og var farin að fara æ oftar í 

hlutverk ritunarkennarans sem felst m.a. í því að útskýra hvernig má byggja 

upp efnisgreinar og tengja saman umfjöllun höfundar og heimildir. Þessi 

vinna hefur einnig ýtt við mér og um tíma upplifði ég togstreitu þar sem 

mér fannst erfitt að átta mig á því hvenær væri betra að bjóða upp á 

jafningjaráðgjöf á viðtalsfundum og fannst stundum að höfundar þyrftu 
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frekar á ritunarkennslu að halda. Innra með mér tókust á jafningjaráðgjafinn 

sem er meðvitaður um sitt hlutverk og kennslukonan sem hefur aflað sér 

reynslu og þekkingar sem ritunarkennari.  

Eftir á að hyggja sé ég að þessi spenna var óþörf. Mér fannst mörkin á 

milli ráðgjafar og kennslu ekki nægilega skýr. Ég einbeitti mér að því að vera 

ekki í kennarahlutverkinu og lagði áherslu á að vera eingöngu í hlutverki 

ráðgjafans. Þetta var ekki rétt hugsað því sem misstiga ráðgjafi get ég tekið 

að mér hlutverk kennara, þar sem ég bý yfir reynslu og þekkingu, hef miklu 

að miðla og hef nýtt mér það sem aðstoðarkennari á nokkrum námskeiðum 

(Falchikov 2001, bls. 5). Í þeirri vinnu hika ég ekki við að kenna en fannst 

það ekki hæfa þar sem ég var í hlutverki jafningjaráðgjafans í ritverinu. 

Fyrst og fremst lít ég á mig sem fagmann sem leiðbeinir höfundum í 

vanda og tel mig geta gert það þar sem ég hef fengið til þess þjálfun 

(Girgensohn, 2012). Ég veit hvernig best er að spyrja ti dæmis með því að 

nota virka hlustun og miða að því að þau ráð sem ég gef höfundi í vanda 

geti komið honum að góðum notum síðar. Þessi hugmynd um nemanda, 

sem í mínu tilfelli er jafningjaráðgjafi, og býr yfir meiri kunnáttu og færni en 

höfundurinn sem þiggur aðstoðina rímar við kenningu Vygotskys (1987, bls. 

209) og Río og Álvarez (2007, bls. 277) um svæði mögulegs þroska. Sá sem 

kann minna fær aðstoð frá einhverjum sem kann meira og getur með því 

öðlast meiri færni.  

Líkt og aðrir ráðgjafar er ég í námi. Það setur mig í stöðu nemanda sem 

hjálpar öðrum eða samskonar stöðu. Ég var í hlutverki misstiga ráðgjafa 

(Falchikov, 2001, bls. 8) og leiðbeindi þeim sem voru komnir skemur eða 

jafnlangt og ég í námi. Ég lagði mig fram við aðstoða höfunda sem leituðu til 

mín eins vel og ég gat og var stundum ósátt ef mér tókst það ekki. Ég vildi 

umfram allt gefa þeim færi á því að koma með vandamál sín og ræða við 

annan nemanda sem skildi vanda hans og gæfi honum tækifæri til að spyrja 

spurninga sem hann væri jafnvel ekki tilbúinn til að leggja fyrir kennara sinn. 

Mér fannst ég bera ábyrgð á því að þeir sem kæmu til mín fengju sem mest 

út úr spjalli okkar og leit svo á að engar spurningar væru kjánalegar 

(Falchikov, 2001, bls. 36) og allar eiga þær rétt á sér.  

Ráðgjafar í ritveri taka að sér fjölbreytt verkefni. Það á bæði við innan og 

utan Menntavísindasviðs og eru vinnustofur með nemendum sem eru að 

tileinka sér vinnubrögð fræðilegrar ritunar eitt af þeim (Falchikov 2001, bls. 

34). Undanfarin tvö ár hef ég í auknum mæli tekið að mér stundakennslu á 

hinum ýmsu námskeiðum í Háskóla Íslands um lengri eða skemmri tíma, allt 

frá því að vera með fyrirlestra, vinnustofur eða fræðslufundi í eitt til tvö 

skipti yfir í að vera aðstoðarkennari á heilu misseri. Ég hef líka fengið 
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tækifæri til að vinna með forstöðumanni ritvers, skipuleggja og bjóða upp á 

vinnustofur fyrir meistaranema sem eru að vinna lokaverkefni sín. Sú vinna 

hófst á haustmisseri 2014 og stóð fram á vor 2015. Þessi störf hafa fært mér 

mikla og góða reynslu sem á eflaust eftir að koma sér vel í framtíðinni.  

Ég er virkur höfundur og tel mig hafa tekið framförum. Eftir að hafa 

kynnst hugmyndum Ivanič (1998, bls. 24 - 25) um samsemd, sem hún 

skoðar út frá ævisögu, orðræðu og höfundarsjálfi hef ég skoðað þróun eigin 

ritunnar á annan hátt. Bæði Ivanič (1998, bls. 24) og Hyland (2009, bls.73) 

benda á að ævisögulega samsemdin breytist í takt við lífssögu og reynslu 

höfundar og hefur áhrif á hvernig og hversu mikið hann kýs að láta sjá sig í 

verkum sínum og kemst næst því að vera það sem kallað er habitus (Gestur 

Guðmundsson 2012, bls. 80). Þegar ég hóf grunnnám í Kennaraháskóla 

Íslands haustið 2004 bjó ég að því að vera móðir tveggja drengja og hafði 

jafnframt unnnið sem stuðningsfulltrúi í unglingadeild grunnskóla í 5 ár. Ég 

taldi mig vita eitt og annað og var óhrædd að láta rödd mína heyrast og 

stefnu mína í ljós í verkefnum sem ég leysti í náminu (Ivanič, 1998, bls. 181). 

Val mitt á viðfangsefnum var í fyrstu tengt lesblindu þar sem synir mínir eru 

með slíka greiningu og þurftu talsverða aðstoð við námið. Þetta efni þekkti 

ég og var nokkuð örugg á mínum heimavelli (Ivanič, 1998, bls. 184). 

Mér finnst skipta máli að textinn sé lifandi og reyni ég af fremsta megni 

að lita hann með mínum litum, gera hann áhugaverðan og þess virði að 

einhver vilji lesa hann (Richardsson, 2005). Eftir því sem á námið leið 

breyttist orðaforði minn og ég nýtti mér það til að sýna hvað í mér bjó 

(Ivanič, 1998, bls. 183). Ekki má líta svo á að hann hafi verið slakur eða 

einhæfur fyrir en lengi má gott bæta. 

Ég lít á rödd höfundar sem sjálfsagðan og eðlilegan hluta af ritun. Ég er 

sammála Ivanič (1998, bls. 184) sem telur að höfundar eigi ekki að þurfa að 

velja hvort og þá hvernig þeir nota rödd sína. Að sama skapi er ég reiðubúin 

til að taka mér það höfundarvald á eigin verkum (Ivanič 1998, bls. 26) sem 

ég tel nauðsynlegt og finnst líka sjálfsagt að taka ábyrgð á því sem ég læt frá 

mér fara í texta. Í því valdi felst einnig að höfundur sýni sig á sem sterkastan 

máta og láti í ljós stefnu sína og skoðun. Það tel ég mig gera meðal annars 

vegna þess að í starfendarannsókn þarf rannsakandi að vera sýnilegur, 

heiðarlegur og geta gagnrýnt sjálfan sig.  

6.2 Höfundar  

Viðmælendur mínir voru ánægðir með þá aðstoð sem þeir fengu í ritverinu. 

Þeir komu fljótlega til mín með fyrstu verkefnin, eftir að kennsla hófst um 

haustið og fengu ráðgjöf sem þeir töldu að hefði skipt miklu máli. 
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Vandamálin eru eins mörg og misjöfn og höfundarnir sem til okkar leita. 

Sumir eiga erfitt með að byrja á verkefninu, aðrir vita ekki hvernig er best 

að orða hlutina á meðan enn aðrir glíma við vandamál sem tengjast 

skráningu heimilda. Það sem skiptir mestu máli er að fylgja þörfum þeirra, 

hlusta, svara spurningum og aðstoða eins vel og kostur er (Baldur 

Sigurðsson, 2011, Girgensohn , 2012). 

Allir sem ég átti viðtal við töldu sig hafa lært eitthvað af heimsóknum 

sínum í ritverið. Kunnátta eins og hvernig eigi að leita að heimildum, skrá 

þær rétt og hvaða leiðir séu bestar til að tengja fræði við vettvang, hefði 

hjálpað þeim að takast á við þau verkefni sem þeir unnu síðar í náminu. Það 

rímar einnig við eitt af meginmarkmiðum ritvers að styðja stúdenta og 

styrkja þá í að bjarga sér sjálfir (Ritver Menntavísindasviðs, 2011). 

Viðtalsfundurinn sjálfur og ráðgjöfin sem þar fer fram skiptir að sjálfsögðu 

miklu máli en það sem er ekki síður mikilvægt er að höfundarnir öðlist færni 

sem nýtist þeim í framtíðinni. Girgensohn (2012) bendir á mikilvægi þess að 

ráðgjafinn hjálpi höfundinum að finna sínar leiðir og það má gera með því 

að kynna fyrir honum tækni sem hægt er að nota til dæmis að leita að 

upplýsingum á vefsíðum og kynna fyrir honum ritunartækni sem getur 

komið að góðum notum.  

Ráðgjafi ræðir við höfund og leitast við að hjálpa honum til að finna 

lausnir á vandamálum sem hann glímir við í verkefni sínu. Slíkt samtal getur 

verið snúið þegar ráðgjafi bendir höfundi á það sem betur má fara, rýnir til 

gagns. Fólk á mis auðvelt með að taka við slíkum skilaboðum og vinna úr 

þeim. Viðmælendur mínir voru sammála um að það hefði reynst þeim 

frekar auðvelt. Þar sem þeir eru allir starfandi í sínu fagi og hafa verið í 

nokkur ár má segja að lífsreynslan hafi kennt þeim og þeir vanist því að 

ræða á uppbyggilegan hátt við samstarfsfélaga og/eða viðskiptavini um 

vinnu sína. Þess vegna þykir þeim ekkert tiltökumál að spjalla við ráðgjafa 

um verkefni sín. Reynsla fólks hefur áhrif, skilar sér í námi og hefur meðal 

annars áhrif á lausn vandamála (Knowles o.fl., 2012, bls. 64). 

Viðmælendur mínir töldu að spjall við ráðgjafa væri góð leið til að læra 

að skrifa. Þeir nefndu einnig að samtalið væri skilvirkara en fyrirspurn til 

kennara sem send væri í tölvupósti. Skýringin er líklega sú að kennarinn 

hefur ekki tök á að svara eins fljótt og nemandinn þarf á að halda en á 

viðtalsfundinum er þörfum höfundar mætt eins vel og kostur er. Hann fær 

strax svör við spurningum sínum ásamt því að honum eru ef til vill sýndar 

leiðir til að nota síðar eða þegar hann þarf á þeim að halda eins og 

Girgensohn (2012) bendir á. Viðmælendur mínir gengu svo langt að fullyrða 

að ráðgjöfin sem þeir fengu í ritverinu nýttist þeim betur en þær 
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leiðbeiningar sem kennararnir gæfu þeim. Iðnmeistararnir minntust einnig á 

að þeir hefðu verið hvattir til að fara í ritverið og nýta sér ráðgjöfina þar 

sem kennarar þeirra litu á það sem nauðsynlega aðstoð samanber rannsókn 

Connell (2011).  

Sumir höfundar eiga erfitt með að leita í ritverið. Þeir draga það að koma 

á viðtalsfund og láta jafnvel ekki sjá sig fyrr en þeir hafa skilað verkefni sem 

þeir gátu ekki leyst nægilega vel af hendi og fengið slaka einkunn eða 

ummæli frá kennaranum líkt og kemur fram í rannsókn Connell (2011). 

Færni og kunnátta þroskaðra námsmanna í fræðilegri ritun og 

vinnubrögðum er misjöfn og sumir eru hikandi við að koma og leita sér 

aðstoðar. Viðmælendur mínir voru sammála um að það hefði reynst þeim 

frekar auðvelt að koma í ritverið og þiggja ráðgjöf, einn nefndi að það hefði 

verið erfitt til að byrja með. Hann taldi ástæðuna vera vanmáttarkennd, 

fannst erfitt að viðurkenna að þurfa á aðstoð að halda og væri með því að 

koma upp um sig og það hvað hann vissi lítið.  

Námsmaðurinn mátar sig við aðra í hópnum varðandi þekkingu á ýmsum 

hlutum. Það getur reynst honum erfitt að þurfa að leita aðstoðar og 

viðurkenna á sama tíma að hann viti ekki allt og þurfi að leita aðstoðar 

(Knowles o.fl. 2012, bls. 63-64). Það þarf ekki að vera neikvætt, stundum er 

erfiðast að taka ákvörðun og koma sér af stað, eftirleikurinn er auðveldari 

að mati viðmælenda minna sem höfðu reynsluna og voru afar ánægðir með 

að hafa farið í ritverið.  

Margir hafa ekki verið í skóla í mörg ár og finnst ýmislegt sem tengist 

rituninni framandi og flókið. Á móti kemur að þeir skipuleggja og undirbúa 

nám sitt betur Connell (2011). Þeir eru gagnrýnni og gera kröfur til skólans. 

Einnig hafa þeir ríka ábyrgðartilfinningu, finnst sjálfsagt að sýna metnað í 

náminu, standa sig vel og eru fúsari til að þiggja þá aðstoð sem býðst líkt og 

þá sem þeir eiga kost á í ritverinu. Í rannsókn Connell (2011) kom einnig 

fram að þroskaðir námsmenn kjósa að hafa eitthvað um námið að segja og 

vilja tengja verkefnavinnu við vettvang.  

Iðnmeistararnir lögðu áherslu á að verkefnin sem þeir leystu í náminu 

nýttist þeim sem best þegar í kennsluna væri komið. Þeir voru sammála um 

að það hefði gilt um flest viðfangsefnin og töldu að sum kæmu að afar 

góðum notum. Þeir nefndu það jafnframt að slík verkefni hefðu mátt vera 

fleiri. Þroskaðir námsmenn hafa gjarnan aðrar væntingar til námsins, en þeir 

sem yngri eru og er nytsemi verkefnanna einn af þeim (Knowles o.fl. bls. 

66). Námsmennirnir vilja takast á við viðfangsefnin á þeim forsendum að 

þau hjálpi þeim að leysa þau vandamál sem upp kunna að koma þegar út í 

starfið er komið.  
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Val á viðfangsefni tengist lífssögu höfundar. Viðmælendur mínir 

viðurkenndu að þeir hefðu valið sér umfjöllunarefni út frá hugðarefnum, 

áhuga og eigin reynslu sem er misvel séð og fer eftir deildum í 

háskólaumhverfinu (Ivanič, 1998, bls. 184). Það er leyft á Menntavísinda 

sviði þar sem eitt af verkefnum sem viðmælendur mínir töldu sig hafa haft 

einna mest gagn af var umfjöllun um nemanda með námserfiðleika eða 

röskun af einhverju tagi. Þar völdu höfundar sér efni sem tengdist 

einhverjum úr nánustu fjölskyldu og fjölluðu um það. Aðspurðir 

viðurkenndu þeir að efnið stæði þeim nærri og einn viðmælandi nefndi að 

hann hefði vilja kafa betur og dýpra í hluti sem hann taldi sig ekki þekkja 

nægilega vel. Það getur verið kúnst að skrifa um mál sem stendur 

höfundinum nærri þar sem ritun er persónuleg, endurspeglar reynslu hans 

sem verður sýnilegt á einn eða annan hátt, alveg sama hversu vel eða illa 

honum tekst að láta það í ljós (Ivanič 1998, bls. 184).  

Viðmælendum mínum reyndist sérstaklega erfitt að ljá verkefnum sínum 

rödd. Þeim fannst þeir ekki geta leyft sér það og óttuðust að það yrði of 

sterkt og myndi lita umræðuna um of ef skoðanir þeirra kæmu fram. Þá 

kom fram að ótti við tilfinningar eins og reiði út í kerfið, þar sem erfitt hefur 

verið að fá úrlausnir fyrir þann sem fjallað var um í verkefninu, myndi hafa 

of mikil áhrif á textann. Það er áhugavert að höfundur skuli hugsa svona, 

vissulega er það mikilvægt að hann fái að nota rödd sína og nýta sér 

jafnframt þá reynslu sem hann hefur og getur haft áhrif á umfjöllun hans 

(Briggs 2007, bls. 373; Ivanič 1998, bls. 184). Að sama skapi er það jákvætt 

að höfundur áttar sig á því að vettvangurinn, verkefnin sem hann leysir er 

ekki sá rétti til að fá útrás fyrir skoðanir, skýra og sjá hlutina út frá fleiri 

sjónarhornum. Richardson (2005) nefnir einnig að hægt sé að koma 

fræðilegum texta á framfæri án þess að rödd höfundar komi þar fram en 

hætt er við að slíkan texta skorti líf og verði ekki nægilega áhugaverður fyrir 

lesandann.  

Viðmælendur mínir áttu erfitt með að líta á sjálfa sig sem höfunda. Þegar 

þeim var bent á að þeir væru það engu að síður og hefðu skrifað nokkur 

verkefni í náminu breytti það engu. Aðeins einn átti taldi sig eiga auðvelt 

með það vegna þess að hann hefði verið duglegur að setja saman sögur 

þegar hann var yngri. Einn hafnaði því alfarið að hann væri höfundur og tók 

sem dæmi úr starfi sínu mun á iðnmeistara og hönnuði. Hann var 

meðvitaður um stöðu sína sem verkmanneskjan, sem stundar starf sitt en 

neitaði að vera sá sem á hugmyndina og taldi skýr skil þar á milli.  

Viðmælendur mínir gera ekki tilkall til þess valds sem fylgir hlutverki 

höfundar. Ástæðan kann að vera sú að þeir sjá sig ekki sem slíka. Ivanič 
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(1998, bls. 26) bendir á að sumir séu ekki tilbúnir til að setja sig í stellingar 

höfundar og kjósa frekar að láta lítið fyrir sér fara eða afmá sjálfan sig 

alfarið úr verkinu. Höfundarsjálfið er undir áhrifum frá ævisögu og reynslu 

þess sem ritar. Orðaforði hans og framsetning tvinnast saman í eina heild og 

verður hluti af höfundinum og verki hans. 
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7 Lokaorð 

Hlutverk ritunarráðgjafans er nokkuð sérstakt. Hann er ekki í stöðu kennara 

heldur er hann jafningi sem hefur fengið þjálfun, kann að spyrja réttu 

spurninganna og býr yfir kunnáttu sem setur hann skörinni hærra en 

höfundinn sem kemur til hans á viðtalsfund. Í ritverinu eru ekki til neinar 

kjánalegar eða rangar spurningar og sá sem þangað kemur til að fá aðstoð 

getur leyft sér að spyrja um atriði sem hann kýs að bera ekki fram í 

kennslustund eða á fundi með leiðbeinanda í lokaverkefni. Það má vel líta á 

hlutverk ráðgjafans sem eins konar brú á milli nemanda og lærimeistara. 

Í byrjun var lagt upp með rannsóknarspurninguna: Hvernig get ég, sem 

jafningjaráðgjafi aðstoðað höfunda sem koma í ritverið? Í viðleitni minni til 

að leita að svari rýndi ég í vinnubrögð mín sem skráð voru í 

rannsóknardagbók og skoðaði þau útfrá hugmynd starfendarannsókna, að 

læra af vinnunni. Einnig tók ég viðtöl við fjóra höfunda úr hópi iðnmeistara, 

sem eru í kennsluréttindanámi á Menntavísindasviði og komu til mín á 

viðtalsfundi í ritverinu. Allir eru með mikla og góða reynslu úr eigin lifi og 

starfi. Ástæðan fyrir vali mínu var einföld. Sem fullorðinn námsmaður, sem 

fór í nám rúmlega fertug á ég gott með að samsama mig þeim 

nemendahópi. Ég leit á þá sem meðrannsakendur og megin tilgangur 

viðtalanna var að komast að því hvort og þá hvernig ég hefði hjálpað þeim.  

Eftir að hafa rýnt í gögnin komst ég að því að það eru einkum fjórir 

þættir sem skipta máli og veita svör við spurningunni:  

 Að leggja áherslu á að gera höfunda sjálfstæða í vinnubrögðum. 
Viðtalsfundurinn og það sem fer þar fram er mikilvægur en það sem 
skiptir enn meira máli er að sá sem þangað kemur geti nýtt sér 
kunnáttuna í þeim verkefnum sem hann á eftir að vinna síðar. Það má 
gera með því að sýna honum gagnlegar bjargir við ritun eins og 
vefsíður sem fjalla til dæmis um heimildaskráningu og handbækur um 
ritun. 

 Að vera trú sjálfri mér og mínum gildum. Sætta mig ekki við að fylgja 
kröfum höfundar þegar þær samrýmast ekki vinnubrögðum sem 
tilheyra í ritverinu, eins og að lesa yfir og leiðrétta verkefni þegar 
hlutverk mitt er að beina umræðunni að öðrum þáttum í viðfangsefni 
þess sem kemur á fundinn. 

 Að vera sá jafningi sem höfundurinn þarf á að halda. Ráðgjafi er 
einnig nemandi og glímir við vandamál sín í tengslum við ritun og 
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verkefnavinnu. Það hjálpar honum að sýna skiling og miðla af reynslu 
sinni. Hann brúar bil sem gjarnan er á milli kennara og nemanda og 
getur skipt miklu máli þegar höfundur vill fá svör strax í stað þess að 
bíða eftir viðbrögðum kennarans. 

 Að vinna út frá kenningu Ivanič um samsemd höfunda, benda þeim á 
hvernig þeir geta nýtt sér reynslu sína í viðfangsefnum, líta á sig sem 
höfunda sem geta sett skýra stefnu í umfjöllun meðal annars með því 
að hvetja þá til að láta rödd sína koma fram. 

Á sama tíma og þessi rannsókn var unnin fæddust ótal hugmyndir út frá 

efninu sem gaman væri að vinna frekar með. Hér má nefna sem dæmi að 

áhugavert væri að fylgja eftir nokkrum háskólanemendum sem hefja nám á 

Menntavísindasviði, hitta þá reglulega á viðtalsfundum í nokkur ár, safna 

gögnum eins og verkefnum þeirra til að skoða hvort og að hvaða leyti 

ráðgjöfin kemur þeim að gagni. Einnig væri spennandi að skoða á hvaða 

hátt kenning Ivanič um samsemd höfundar í ritun kemur fram í verkum 

þeirra og hvernig hún þróast. 
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