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Ágrip 

Ritgerðin segir frá starfendarannsókn sem ég vann á tímabilinu nóvember 

2014 til maí 2015.  Tilgangurinn með rannsókninni var að finna leiðir til að 

auka áhuga nemenda í 6. bekk á ritun og efla hæfni þeirra til að koma 
hugsun sinni í orð, jafnframt  var  markmið rannsóknarinnar að styrkja mig í 

kennslu, þannig að ég æfist í að leiðbeina nemendum við gerð 

ritunarverkefna.  Þátttakendur voru  nemendur í einum bekk á miðstigi 

grunnskólans.   

Ég kynnti mér ritunarmódelið 6 + 1 vídd ritunar og skoðaði hvernig megi 

vinna með skipulag og rödd í ritun.  Ég rýndi í eigið starf og leitast við að 

segja frá starfi mínu og pælingum á þeirri leið að öðlast meiri þekkingu á 

ritunarmódelinu.  Lagt var upp með rannsóknarspurninguna:  Hvaða leiðir 

get ég nýtt mér til að auka áhuga nemenda á ritun, eflt þá í að koma 

hugsun sinni í orð og nýtt matslista til að auka árangur þeirra?   Gagna var 

aflað með dagbókarskrifum á tímabilinu auk þess sem verkefni nemenda 

voru skoðuð. 

Helstu niðurstöður benda til að gefa þurfi nemendum góðan tíma og 

undirbúning til að skrifa. Þeir þurfa leiðbeinandi mat svo að þeir skrifi af 

áhuga og eflist í ritun sinni og þeir þurfa að geta rætt um hugmyndir sínar 
og ritverk sín.  Ég lærði að nýta mér fleiri leiðir til að vinna með ritun og 

kynnti nemendum matslista og hvernig þeir gætu nýtt sér þá.  

Ég hef öðlast betri sýn á hvernig ég get leiðbeint nemendum og skipulagt 
kennslu til að mæta þörfum nemenda á mismunandi getustigi.   Ég lít á 

þessa starfendarannsókn sem leið til að auka faglegt sjálfstraust mitt en 

slíkt skiptir máli til að halda vinnugleði og til að líða vel í starfi.   
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Abstract 

This thesis deals with an action research which I carried out from November 

2014 to May 2015. The purpose of the study was to find ways to increase 

the interest of students in 6th grade in writing, and to build up their skills in 
converting thoughts to words. Moreover, the goal of the study was to 

increase my teaching abilities, particularly the ability of advising students in 

writing excercises. The participants were students of one class in middle 

school. 

I studied the writing model „6 + 1 traits of writing“ and inspected how to 

work with organization and voice in writing. I examined my own job and try 

to describe my own thoughts during the process of increasing my 

knowledge on the writing model. The research question was: What ways 

can I use to increase students interest in writing, help them converting their 

thoughts to words and use valuation forms to increase their performances? 

Data was collected by writing diaries and examining students‘ projects. 

The main results indicate that students need both time and good 

preparation to succeed in writing. They also need interactive guidance 

where they can discuss their ideas and  writings. I learned to take 

advantage of new ways to work with writing classes, for example valuation 

forms. 

After this work, I have a better perspective on how I can advise students 

and plan classes to meet needs of students at different levels of ability. I 
consider this action research as a way to increase my professional 

confidence, which is important to maintain the enthusiasm to my own 

work. 
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1 Inngangur 

Áhugasvið mitt er lestur/lesskilningur og orðaforði.  Kennslureynslan er 

nokkuð löng, 28 ár, og að mestu leyti kennsla á yngsta stigi grunnskólans.  Í 

meistaranámi mínu sat ég námskeið sem hét Lesskilningur og ritun á mið- 
og unglingastigi.  Þar var viðfangsefnið þróun ritunar og jafnframt hugað að 

þeim atriðum í námi sem bæta færni í ritun. Þá velti ég fyrir mér hvort  

yfirhöfuð væri mögulegt að kenna nemendum ritun.  Ég var þeirrar 

skoðunar að það  að skrifa og koma frá sér áhugaverðum, skýrum og vel 

gerðum texta, væri eitthvað sem sumir væru góðir í og aðrir ættu í 

erfiðleikum með og erfitt væri að kenna.  Námið breytti viðhorfi mínu til 

ritunarkennslu.  Þarna heyrði ég fyrst um 6 + 1 vídd eða þræði ritunar (e. 

traits of writing). Víddirnar sex eru: 1) hugmynd, 2) skipulag, 3) rödd, 4) 

orðaval, 5) setningaflæði og 6) rithefðir.  Einni vídd, framsetningu var bætt 
við síðar (Culham, 2010). Þessi nálgun hvatti mig til að kynna mér greinar 

um ritun og ritunarkennslu. Mér fannst mjög áhugavert að heyra hvernig 

uppbyggingu ritunarverkefna og kennslu var skipt upp í víddir en ekki bara 

talað um upphaf, miðju og endi/niðurlag ritunarverkefnis.  Fjallað var um 

matsaðferðir og matsramma sem fela í sér viðmið um árangur og að veita 

endurgjöf á meðan unnið er að ritunarverkefnum.  Mér finnst mig hafa 

skort leiðir eða ramma til að meta ritun og mat mitt á ritunarverkefnum 

hefur nær eingöngu byggst á frágangi og stafsetningu en efnistök of mikið á 

huglægu mati.    

Síðastliðinn vetur kenndi ég á miðstigi grunnskólans, nemendum í 5. , 6. 

og 7. bekk í aldursblönduðum hópum.  Nemendur mínir voru mjög 

misjafnlega færir í að koma hugsunum sínum á blað.  Á meðan sumir voru 
mjög áhugasamir og hófust strax handa við að skrifa voru aðrir sem áttu í 

erfiðleikum með ritunarverkefni.  Ritverkin skorti samhengi og orðaröð var 

oft óeðlileg,  t. d. var frumlagið komið aftar í setningu og sagt ,,Það var 

maður sem kom...“ í stað þess að segja „Maður kom...“. Nemendur nota 

fáar samtengingar, oftast og, svo, af því að, og setningar er langar.  Í 

kennslu minni hef ég séð hversu erfitt nemendum getur reynst að takast á 

við ritunarverkefni.  Þá skortir trú á sjálfa sig, þeir eru áhugalausir og 

stundum liggur vandinn í athöfninni sjálfri, þ. e. að skrifa og það háir þeim.  

Skriftin er stirð og ólæsileg og þeir koma litlu á blaðið.  Sérstaklega fannst 

mér áberandi hvað strákarnir áttu erfitt.   
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Ég tel að kennarar verði að gera ákveðnar kröfur til nemenda og að þeir 

þurfi að vita  hverjar þessar kröfur eru og hvað þarf til að uppfylla þær.  

Samkennarar mínir segja að ég sé fljót að átta mig á námslegri stöðu 

nemenda.  Í kennslu finnst mér  mikilvægt að kennari átti sig á líðan 
nemenda og leggi sig fram um að mæta hverjum og einum nemanda af 

skilningi og með alúð og gera hæfilegar kröfur til hans svo að hann sjái 

tilgang með náminu, geti byggt ofan á fyrri þekkingu og gefist ekki upp.  

Samskipti kennara og nemenda þurfa að einkennast af skilningi, umhyggju 

og virðingu. Kennarinn þarf að byggja upp jákvæð tengsl við nemendur og 

gera sér grein fyrir framkomu sinni.  

Kröfur um læsi í víðu samhengi fara vaxandi í nútímasamfélagi  og færni í 

ritun og textagerð er mikilvæg fyrir nám og þátttöku í samfélaginu. Því þarf 

að leggja áherslu á að nemendur geti skrifað margvíslega texta, sitt eigið 

efni skýrt og skipulega og miðlað því til annarra (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013).  

Á síðasta skólaári sótti ég námskeið hjá SÍSL, sérfræðingar í samfélagi 

sem lærir, um 6 + 1 vídd ritunar.  Þar heyrði ég af reynslu kennara, hvað þeir 

væru að fást við og hvernig þeim gekk að vinna með ritun.  Það sannfærði 

mig um nauðsyn þess að vinna meira með ritun.  Því velti ég fyrir mér 
hvernig sé mögulegt að hjálpa nemendum og leiðbeina við gerð 

ritunarverkefna þannig að þeir öðlist færni í að setja hugmyndir sínar og 

hugsanir í orð.  Þeir læri og verði færir um að meta verkefni sín.  Þeir þjálfist 

í að laga og endurgera verkefni og geti metið sjálfir hvort þeir hafi náð 

markmiðum sem lögð eru til grundvallar verkefninu. Oft tekur kennari 

ritsmíðina, skoðar uppbyggingu, stafsetningu og málfar, gefur einkunn og 

nemandi fær verkefnið til baka.   

Eftir að hafa lesið mér til um ritun er ég farin að velta fyrir mér hverju 

slíkt mat skili. Ég tel að það þurfi að leiðbeina nemendum meira á meðan 

þeir skrifa og nýta fleiri form ritunar, ekki vinna eingöngu með frásagnir 

heldur líka með lýsingar og rökfærsluritun, þar sem nemandi færir rök fyrir 

máli sínu. Mín nálgun og þekking beindist aðallega að málfræði, 
stafsetningu og frágangi og uppbyggingu ritunarverkefna fremur en að 

leiðbeina nemendum og fá þá til að „setja meira kjöt” á beinið.  Nemendur 

spyrja garnan „Er þetta nóg?” þegar þeim finnst þeir vera búnir að skrifa 

töluvert.  Þeir vilja ljúka verkefni sem fyrst. Það virðist sem allt eigi að gerast 

svo hratt, viðmiðið sé fólgið í lengd verkefna, frekar en innihaldi og lítill 

metnaður er til staðar.  Það er mín skoðun að nemendur þurfi að skrifa 

meira og þeir þurfa að fá uppbyggilega gagnrýni. Í kennslu minni hefur 

áherslan verið á uppbyggingu og málfar og mig hefur skort matstæki eða 
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viðmið hvað varðar innihald og efnistök.  Í samtölum við samkennara heyri 

ég þá einnig lýsa vanmætti sínum varðandi kennslu í ritun og að þeim finnist 

þá skorta þekkingu og leiðir til að leiðbeina nemendum við textagerð.  Þessi 

ritgerð yrði því tækifæri fyrir mig til að efla þennan þátt í minni kennslu. 

1.1 Tilgangur og markmið verkefnisins 

Tilgangurinn með verkefninu er að finna leiðir til að auka áhuga nemenda á 
ritun og  efla hæfni þeirra til að koma hugmyndum sínum í orð en jafnframt 

að styrkja mig í  kennslu, þannig að ég æfist í að leiðbeina nemendum við 

gerð ritunarverkefna.  Markmiðið er að skilja betur þær aðferðir sem ég 

nota í ritunarkennslu, að auka þekkingu mína á ritun, svo ég geti þróað þær 

hugmyndir sem ég þegar bý yfir og komið betur til móts við nemendur.  

Þannig styrki ég mig sem fagmann og þróa mig í starfi.   

Ég vinn þetta rannsóknarverkefni nemendum mínum til góða.  Ég vil að 

þeir læri um skipulag og rödd í ritun og fái til þess leiðbeiningar og 

endurgjöf og fræðist um hvað sé gott ritverk og hvað megi bæta til að þeir 

vaxi í gegnum ritun sína. Ég tel að slík rannsókn muni koma mér og 

nemendum til góða og bæta skólastarfið.  

Rannsóknarspurningin er því á þessa leið:  Hvaða leiðir get ég nýtt mér til 

að auka áhuga nemenda á ritun, eflt þá í að koma hugsun sinni í orð og nýtt 

matslista til að auka árangur þeirra? 

Hér á eftir geri ég grein fyrir þeim fræðilega grunni sem liggur að baki 

rannsókninni. Einnig dreg ég fram og vitna í nokkrar rannsóknir sem hafa 

verið gerðar til að skoða hvernig kennurum gengur að vinna með ritun og 

hvað þarf til að auka árangur nemenda.  Ég fjalla um rannsóknina sjálfa, 
hvernig gekk að vinna með nemendum, skoða samskipti mín við nemendur 

og geri í stuttu máli grein fyrir viðhorfi nemenda til ritunar. Í 

umræðukaflanum skoða ég hvernig niðurstöðurnar ríma við fræðin og 

hvaða lærdóma megi draga af rannsókninni.   
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2 Fræðilegur grunnur 

Sá fræðilegi grunnur sem verkefnið byggir á er tengdur áhuga og ritun. 

Fjallað er um  samskipti nemenda og kennara, fagmennsku í starfi og vikið 

að því hvaða þekkingu kennarar þurfi að búa yfir til að leiðbeina nemendum 

við textagerð. 

2.1 Að kenna ritun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er fjallað um ritun.  Þar  kemur fram að 

nemendur þurfi að öðlast þjálfun í textagerð, til að geta byggt upp 

innihaldsríka texta í ólíkum faggreinum.  Einnig kemur fram að þeir þurfi að 

kunna skil á tæknilegum atriðum eins og stafsetningu, skrift og frágangi.  

Þeir þurfa að æfast í að koma hugsun sinni í orð á skýran og skipulegan hátt.  

Við lok 7. bekkjar er miðað við að nemandi sé fær um að tjá hugmyndir 

sínar og reynslu og geti valið textategund sem hentar framsetningu og 

komið texta skipulega frá sér.   

Guðmundur B. Kristmundsson (1992) fjallar um börn og ritun, áhrif 

ritunar og tilgang í hefti sem Námsgagnastofnun gaf út. Hann gengur út frá 

þeirri skilgreiningu að ritun sé ákveðið ferli sem fer fram í huganum og 
textinn sé afurðin. Ritun hefur áhrif á mál og máltilfinningu.  Stundum er 

talað um að færni í textagerð sé náðargáfa sem einstökum mönnum sé 

gefin.  Guðmundur bendir á að það sé hlutverk kennarans að þjálfa þá þætti 

sem geta elft nemendur og stuðlað þannig að þroska þeirra í ritun. 

Ritun krefst hugsunar. Hún er sumum auðveld en öðrum verulegur 

vandi.  Hún þarfnast skipulags, það þarf að vinna með efni, málfræði og stíl. 

Ritun texta er persónuleg athöfn þar sem höfundur segir frá staðreyndum 

og reynslu.  Graves (1994) segir að ritun hjálpi honum til að skilja sjálfan sig í 

tenglsum við heiminn. Erfiðast sé fyrir þann sem skrifar að átta sig á að 

hann hafi eitthvað að segja.   

Ritun er leið til tjáningar, við skrifum til að skoða okkur sjálf, til að berjast 

gegn einmannaleika, til að skrásetja reynslu okkar og til að búa til annan 

heim eða annan raunveruleika (MacArthur, Graham og Fitzgerald, 2006). Sá 

veruleiki tekur samt ævinlega mið af hinum þekkta veruleika, sama hversu 

langt frá honum höfundur þykist fara, hann kemst ekki undan veruleikanum 
og því sem hann þekkir.  Ritun er ekki aðeins ferli til að búa til merkingu 

heldur athöfn þar sem sá sem skrifar leitast við að skilja sjálfan sig í 
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tengslum við raunveruleikann (Pajares og Valiante, 2006). Við notum ritun 

til að auka þekkingu okkar, til að koma upplýsingum á framfæri, til að 

skilgreina og útskýra hugtök, til að varðveita þekkingu og koma nýrri 

þekkingu á framfæri (Spandel, 2001). 

Hrafnhildur Ragnarsdóttur (2007) segir að færni í textagerð sé lykillinn 

að velgegni í skóla og þátttöku í nútímasamfélagi. Íslensk börn kynnast 

sögum og frásögnum heima og í skóla og sagnahefðin er sterk í íslenskri 
menningu. Í rannsókn hennar kemur fram að færni í ritun frásagna og 

álitsgerða er háð þjálfun og æfingu sem börn fá á skólagöngu í gegnum 

menntun. Hæfni til að rekja atburðarás í texta byggist á að tengja saman og 

skipuleggja upplýsingar og getu til að setja sig inn í ólíkar aðstæður fólks en 

slík geta er samofin vitsmuna og félagsþroska.   

Culham (2010) talar um þrjú grunnform ritunar, frásagnir, (e. narrative), 

lýsingar (e. expository) og rökfærsluritun (e. persuasive). Börn byrja 

venjulega að skrifa frásagnartexta en með vaxandi þroska geta þau tekist á 

við lýsingar og rökfærsluritun.  Það felur í sér að sá sem skrifar setur fram 

skoðun sína á einhverju málefni í riti og rökstyður þá skoðun með 

sannfærandi hætti.  

Ritun hefur margvísleg áhrif og má skipta þeim í bein og óbein áhrif.  

Bein áhrif eru til dæmis að ritun varðveitir þekkingu og miðlar upplýsingum, 

hún eflir lesskilning og eykur orðaforða og eflir þannig mál og 

máltilfinningu.  Óbein áhrif ritunar eru meðal annars talin vera þau að ritun 
eflir sjálfsvitund og sjálfskoðun.  Í því felst að einstaklingurinn skoðar sjálfan 

sig í gegnum ritun, leitar í reynslu sína og þekkingu, hann forgangsraðar og 

velur úr eða hafnar efni og leitast við að þekkja sjálfan sig og takmörk sín  

(Guðmundur B. Kristmundsson, 1992). 

Að skrifa texta þarfnast sjálfstjórnar (e. self-regulation). Með sjálfstjórn 

er átt við hvernig nemandinn stjórnar hugsunum, tilfinningum og hegðun í 

ákveðnum aðstæðum.  Talið er að sjálfstjórn sé mikilvæg til að ná settum 

markmiðum og til að viðkomandi gefist ekki upp á leiðinni að markmiðunum 

(Elsa Lyng Magnúsdóttir, Steinunn Gestsdóttir og Kristján Ketill Magnússon, 

2013; Hidi og Boscolo, 2006).  Sá sem ætlar að skrifa þarf að taka ákvörðun 

um hvað hann ætlar að skrifa og hvernig, hvaða skipulagi hann ætlar að 

fylgja og átta sig á hvað það krefst mikils tíma. 

2.1.1 Upphafið að víddum ritunar 

Áhersla á sex víddir ritunar kom fyrst fram upp úr 1980 í Bandaríkjunum. 

Upphaf þessa ritunarmódels má rekja til þess að kennara vantaði leiðir til að 

meta  ritunarverkefni nemenda, aðrar en þær sem byggðust á að meta 
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þekkingu  nemenda á uppbyggingu ritunar og reglum tungumálsins.  

Kennarar fóru að rannsaka hvaða þættir einkenndu góð ritverk.  Þeir 

skoðuðu ritunarverkefni nemenda með það fyrir augum að greina og nefna 

þá þætti sem þeir gætu metið og væru sameiginlegir með góðum 

verkefnum (Culham, 2010). 

Þannig drógu kennarar, víðsvegar að í Oregon, fram sex þætti eða víddir 

sem einkenndu góða ritun. Þessar víddir eru:  

1) Hugmynd.  Góð hugmynd felur í sér vel valið efni og að það sé sett 

fram á skýran og greinargóðan hátt þannig að það verði lesandanum 

auðskilið. Lesandinn fær nákvæmar lýsingar sem styðja meginhugmyndina,  

2) Skipulag eða bygging verksins. Samhengi ritunarinnar er rökrétt frá 

upphafi til enda. Atburðir og upplýsingar koma í hæfilegu magni og á réttum 

tíma svo að lesandi missi aldrei sjónar á meginhugmyndinni. Það er greinileg 

atburðarás í gegnum ritunina,  

3) Rödd eða blær. Höfundur ljær verkinu blæ og opinberar tilfinningar og 

sannfæringu sem gefur verkinu persónuleika. Þetta er hægt að gera  með 
margvíslegum hætti, t. d. með því að gefa skrifunum glaðlegan tón, 

alvarlegan eða fyndinn,   

4) Orðaval. Góð orðanotkun varpar ljósi á hugmyndir og byggir þær upp. 

Áhersla er lögð á fjölbreytt og litríkt orðaval,  

5) Setningaflæði. Þessi vídd segir til um samhengi í texta, hvernig 

höfundur tengir saman ýmist stuttar eða langar setningar til að skapa 

hrynjandi og líf  í frásögninni,  

6) Rithefðir.  Þessi vídd vísar til málfræði, stafsetningu og notkun 

greinarmerkja.  

Út frá þeim víddum  sem birtust í gegnum vinnu kennarana voru þróaðir 

greinandi matslistar, viðmið um árangur, sem gáfu kennurum verkfæri til að 

skoða stöðu nemenda í ritun og hvað þyrfti að vinna áfram með svo 

nemendur bættu árangur sinn (Culham, 2010). 

Síðar, eða árið 1995, þótti mönnum ástæða til að bæta við einni vídd, 

framsetningu.  Þá er átt við útlit textans, frágang og uppsetningu. Í dag er  
því talað um ritunarmódelið 6 + 1 vídd.  Þessi nálgun veitir kennurum 

orðaforða til að lýsa góðum verkum. Hún er byggð á rannsóknum á ritun, 

kennslufræði ritunar og kunnáttu og reynslu fjölda kennara. Hægt er að 

vinna með víddir ritunar í mismunandi textagerð.  Það er sama hver 

tilgangur ritunarinnar er, hvort ætlunin er að skrifa frásögn, útskýra eða 

halda einhverju fram, það þarf að setja fram hugmynd, koma skipulagi á 

hugsanir sínar, finna rödd sem hæfir lesanda, nota viðeigandi orð og setja 
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þau saman í setningar svo eðlilegt flæði skapist í textanum. Það þarf að 

fylgja rithefðum og huga að framsetningu (Culham, 2010).   

Kennarar í Bandaríkjunum hafa átt þess kost að sækja námskeið í 6 + 1 

nálguninni sem endurmenntun til að stuðla að öflugari ritunarkennslu.  Slíkt 

námskeið hefur einnig verið í boði hér á landi síðan 2009 og hefur SÍSL 

haldið utan um það (Borghildur Sigurðardóttir og Guðlaug Richter, 2013). 

Aðferðin 6 + 1 felur í sér verkfæri til að hjálpa nemendum að verða 

færari í að skrifa texta.  Víddirnar hjálpa bæði þeim sem les og þeim sem 

skrifar að greina styrkleika og veikleika verksins og átta sig á hvernig megi 

bæta verkefni (Borghildur Sigurðardóttir og Guðlaug Richter, 2013; Culham, 
2010). Nemendur þurfa að læra lykilatriði víddanna og fá tækifæri til að 

vinna með víddirnar í verkefnum sínum. Culham (2010) telur að það sé 

erfiðast að ná tökum á skipulagsvíddinni. Hún ákvarðast af því hver 

tilgangurinn er með verkinu og fyrir hvern það er skrifað og hver kemur til 

með að lesa það. Vel skipulögð ritun er rökrétt frá upphafi til enda. Hún sé 

áskorun fyrir nemendur, á hverju getustigi, þar með talið fyrir 

miðstigsnemendurna.  Nemendur þurfi að vinna með inngang texta og lok.  

Þeir þurfa að átta sig á hve mikið þarf að segja, hvenær þarf að gefa frekari 

útskýringar, hvenær þarf að draga úr, átta sig á hraðanum í frásögninni og 

að eyða ekki tíma í atriði sem skipta ekki máli fyrir innihaldið. 

      Graves (1984) segir að rödd sé drifkraftur ritverksins og að hún verði til 

um leið og efni er valið.  Rödd er persónulegur stíll þess sem skrifar.  Án 
raddar er verkið aðeins sett saman af orðum í röð.  Röddin gæði 

hugmyndirnar lífi. Culham (2010) bendir á að  nemendur eigi ef til vill 

auðveldar með að átta sig á rödd en kennarinn. Nemendur geti fundið rödd 

í þeim bókum sem þeir lesa. Það getur verið að kennarar eigi í meiri vanda 

gagnvart því að vinna með rödd og finnist það erfitt því þeir hafi aldrei lært 

um það á sinni skólagöngu.  Ennfremur kemur fram hjá Graves (1984) að 

þegar hann skrifar þá sýni röddin hvernig hann velur upplýsingar, hvernig 

hann tengir þær saman og velur orð í tengslum við hvernig hann vill segja 

frá og hvað hann vill segja. 

Víddirnar eru kennslutæki til að leiðbeina nemendum við endurskoðun 

texta (e. revise) og prófarkalestur (e. editing). Til að efla færni nemenda 

þurfa þeir að skilja muninn á þessu tvennu. Endurskoðun lítur að 
efnistökum, nemandi íhugar, veltir fyrir sér og tekur ákvarðanir sem leiða til 

þess að verkið verður skiljanlegt og grípandi (Culham, 2010). Prófarkalestur 

felur í sér að nemandi hreinsar til í textanum, hann leiðréttir 

stafsetningarvillur og málfræðiatriði og gerir textann aðgengilegan fyrir 

lesandann. Borghildur Sigurðardóttir og Guðlaug Richter (2013) benda á að 
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flestir nemendur kunni ekki að endurskoða texta og endurskoðun geti ekki 

hafist fyrr en þeir hafi lært að vinna með  víddirnar og meta áhrif þeirra í 

verkum sínum.  

Spandel (2001) segir að víddirnar séu einkennin sem lýsa góðri ritun. 

Viðmiðin  eru tungumálið sem við notum til að útskýra hvað þarf að vera til 

staðar svo að þrepi verði náð.  Innan hverrar víddar er hægt að finna þrjú 

þrep sem notuðu eru til að lýsa á hvaða stigi nemandi er.  Spandel metur 
skipulag í þremur þrepum og notar hún orðin byrjandi, á góðri leið og 

leikinn eða snjall. Viðmiðið er  matstæki til að lýsa frammistöðu, á 

mismunandi getustigi. Það fær nemendur til að skrifa og snýst ekki um að 

meta hvort eitthvað sé rétt eða rangt heldur er það ætlað til að nemandinn 

átti sig á hvað hann er að gera og hvernig hann geti haldið áfram að bæta 

ritsmíð sína. Tilgangurinn er að fá  fá nemendur til að hugsa um ritun, tala 

um ritun og til að meta hvort þeir hafi náð ákveðnum viðmiðum.   

Culham (2010) metur hverja vídd fyrir sig eftir stigum /þrepum frá 1 – 6.  

Mögulegt er þó að meta fleiri en eina vídd í hverju verkefni. Þrepin sex fela í 

sér frekari útskýringar á stöðu og mat á hversu vel nemanda tekst til. Talað 

er um að skipulag í ritverki geti verið slakt, í meðallagi eða sterkt.  Þrep sex 

lýsir framúrskarandi vinnu.  Þá hefur nemandi náð athygli lesanda frá 
byrjun, hann velur samtengingar af kostgæfni og tengir hugmyndir saman, 

samhengi er rökrétt og hann hnýtir alla enda saman í lokin. Með því að 

skilgreina frammistöðu nemenda eftir stigum/þrepum og nota orð sem 

nemendur skilja, þá höfum við tungumál um ritunina. Víddirnar fela í sér 

ákveðinn orðaforða sem kennari og nemandi geta notað til að tala um ritun 

og gefa hugmyndir um hvernig nemendur geta þróað ritunarverkefni sín.  

Culham (2010) segir að nemendur þurfi að fá tækifæri til að vinna með  

ný þekkingaratriði, þeir þurfi að æfa sig.  Hún leggur til að ákveðin lykilatriði 

víddanna séu kynnt og kennarar taki til þess fimmtán til tuttugu mínútur, 

þrisvar sinnum í viku. Nemendur þurfi auk þess fimmtán til tuttugu mínútur, 

þrisvar sinnum í viku, til að vinna að stýrðri eða leiðbeinandi ritun og einnig 

verði þeir að vinna að sjálfstæðri ritun í allt að þrjátíu mínútur á dag, fimm 
daga vikunnar. Graves (1994) leggur áherslu á að nemendur skrifi fjóra daga 

vikunnar í allt að þrjátíu til fjörutíu mínútur á dag.  Mikilvægt er að byrja 

snemma eða í fyrsta bekk ef árangur á að nást.   

2.2 Kunnátta og þekking kennara 

Kunnátta og þekking kennara skiptir miklu máli þegar kemur að því að 

leiðbeina nemendum varðandi textagerð og hversu vel gengur að efla 

áhuga þeirra á ritun (Fleischer, 2004). Niðurstöður margra ára rannsókna 
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benda til að árangurríkt skipulag og markmið geti hjálpað nemendum að ná 

færni í textagerð.  Því sé  mikilvægt að kennarar búi yfir þekkingu til að 

skapa nemendum aðstæður og hjálpa þeim að setja sér markmið í ritun. Ef 

nemendur ná ekki ásættanlegum árangri í ritun geti vandinn stafað að því 
að kennarar búi ekki yfir nægjanlegri þekkingu eða gangi illa að koma henni 

frá sér til nemenda sinna (Fleischer, 2004).  Það á við um alla kennslu, 

kennari þarf að búa yfir þekkingu á þeirri kennslugrein sem hann ætlar að 

kenna. 

Í ritunarkennslu  er mikilvægt að kennarar geti greint stöðu nemenda og 

áttað sig á hvað nemendur þurfa að læra til að þróa ritun sína áfram. Calkins 

(1994) hvetur kennara til að vera óhrædda við að kenna ritun og nýta til 

þess örkennslu (e. mini lessons) sem getur tekið fimm mínútur. Tilgangur 

slíkrar kennslu er að koma inn í ritunarferli nemenda og taka á þáttum 

ritunar sem  nemendur eru að glíma við, þannig að þeir geti haldið áfram að 

skrifa. Kennari getur einnig gefið nemendum tækifæri til að eiga samræðu 

um ritun. Kennari getur dregið fram fyrirmyndir um góða ritun og komið 
þeim atriðum að sem hann telur mikilvægt að nemendur tileinki sér. 

Nemendur eiga að nýta kennslustundirnar til að skrifa og þess vegna er 

mikilvægt að hafa tímamörk á þessari örkennslu. Kennslan þarf að fela í sér 

að við sýnum nemendum hvernig á að skrifa og hvernig hægt sé að þroska 

með sér nauðsynlega hæfni til að vaxa sem höfundur og það taki tíma 

(Graves, 1994). 

Í kennslu er mikilvægt að kennari geri sér far um að þekkja nemendur 

sína, styrkleika og veikleika þeirra, sem og áhugamál og hvernig þeim 

gengur að tileinka sér nám.  Graves (1994)  segir að það sé mikilvægt að 

hafa væntingar til árangurs nemenda því það sýni að kennaranum er ekki 

sama, honum þyki vænt um nemendur og hann beri umhyggju fyrir þeim.  

Hann leggur til að kennarar útbúi blað með þremur dálkum, skrifi nöfn 
nemenda í fyrsta dálkinn, athugasemdir um áhugamál eða eitthvað sem 

hann veit um aðstæður nemenda í annan dálkinn og merki síðan við í þriðja 

dálkinn ef hann hefur vísað til þess sem stóð í öðrum dálknum í samskiptum 

við nemandann.  Slakir námsmenn eða þeir sem illa eru staddir hafi mesta 

þörf fyrir þetta því kennarinn þarf að reyna að draga fram og vinna út frá 

styrkleikum þeirra. Ef nemendum finnst við, kennaranir, ekki vita neitt um 

þá eða hvað skiptir þá máli, getur þeim fundist námið eða verkefnið 

ómerkilegt og einskis virði.  Kennarinn þarf að átta sig á hvað nemandinn 

veit og hjálpa honum að koma þekkingunni frá sér.  Nemendur þurfa einnig 
tíma til að hugsa og tjá sig (Calkins, 1994; Fleischer, 2004; Graves, 1994).  

Þeir þurfa að velja hugmynd og útfæra hugmyndina og velta fyrir sér hvaða 

atriði eru mikilvæg fyrir lesandann. 
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Til að nemendur nái góðum tökum á ritun og eigi auðvelt með að tjá sig í 

rituðu máli er nauðsynlegt að vinna markvisst með ritun í skólastarfi 

(Culham, 2010; Graves, 1994).  Þegar nemendur eiga erfitt með að setja 

hugsun sína niður á blað eða eru afhuga ritun getur verið að orsök þess 
megi rekja til þess að ritun sé ekki gert nógu hátt undir höfði í skólastarfi.  

Graves (1984) segir að það sé ekkert öðruvísi að kenna ritun vel en hverja 

aðra námsgrein.  Kennarinn þarf að þekkja námsefnið, ferlið og börnin.   

Í rannsókn Fry og Griffin (2010) segir frá því hvernig kennaranemar unnu 

undir handleiðslu reyndra kennara, með nemendum á miðstigi þar sem 

nemarnir lærðu að nota 6 + 1 vídd í þeim tilgangi að bæta árangur nemenda 

og átta sig á hvaða hæfni kennarinn þarf að búa yfir til að efla ritun. Fram 

kemur að til að hjálpa nemendum þurfi kennari að búa yfir margskonar 

hæfni. Hann þarf að eiga eða búa yfir orðaforða um ritun, að kunna að 

spyrja uppbyggilegra spurninga, að gefa styðjandi endurgjöf sem hvetur til 

áframhaldandi ritunar og  getu til að nýta þessi atriði saman.  Í rannsókninni 

er sagt frá kennara sem hafði tilhneigingu til að ýta ritun til hliðar vegna 
þess að honum fannst svo erfitt að kenna ritun og kennaranemunum fannst 

þeir þurfa að hafa margt á valdi sínu.  

Rannsóknir Limbrick, Buchanan, Goodwin og  Schwarcz (2010) sýna að 
margir kennarar telja sig ekki hafa nægilega góða þekkingu til að leiðbeina 

nemendum við ritunarkennslu. Kennarar eru óöruggir og það vefst fyrir 

þeim að meta ritun, þeir þekkja ekki orðræðuna, tungumál ritunar og hafa 

lagt mikla áherslu á ritun sem frásögn og treysta sér síður að vinna með 

aðrar textategundir. Þeir velta einnig fyrir sér hvar áherslan á að vera, hvort 

þeir séu að undirbúa og kenna nemendum fyrir próf og kröfur 

framhaldsskólans eða gera þá færa um að koma hugsunum sínum á blað 

svo vel fari.  

Til að auka þekkingu sína á ritun og verða færari um að leiðbeina 

nemendum geta kennarar sótt sér endurmenntun. Misjafnt er þó hvernig 

kennurum gengur að nýta endurmenntun inn í starfið og aðlaga nýjar 

áherslur að því sem þeir  hafa gert áður. Í grein Whitney og fl. (2008) er sagt 
frá athugun á ritunarkennslu í tveimur skólum í Suður Karólínufylki þar sem 

kennarar tóku þátt í endurmenntunarprógrammi til að efla þátt ritunar í 

kennslu. Tilgangur athugunarinnar var að sjá hvernig kennurum gengi að 

nýta endurmenntun í kennslu. Fram kemur að þó svo að kennarar hafi 

svipuð námsmarkmið fara þeir ólíkar leiðir í kennslu og  það er mismunandi 

hvernig þeir aðstoða og hvetja nemendur  í kennslustund.  Rannsóknin 

leiddi í ljós að þó svo að kennarar taki þátt í endurmenntun þá séu það 

önnur atriði sem skipta meira máli um hvernig þeim tekst að nýta og 
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tileinka sér nýja þekkingu.  Viðhorf kennara og ánægja með nýtt námsefni 

skiptir þar mestu. Einnig skiptir máli hvaða  gildi kennarar telja að 

endurmenntunin hafi fyrir nemendur.  Reynsla og sannfæring kennara um 

hvað kemur nemendum best hefur áhrif á hvernig hann nýtir 
endurmenntunina til að nálgast nemendur og hvernig hann leiðbeinir þeim 

(Whitney og fl., 2008). 

Fleischer (2004) segir að það virðist sem svo að sumir kennarar nái ekki  
að koma þekkingu sinni til nemenda eða geti nýtt sér áhrifaríkar aðferðir 

sem studdar eru niðurstöðum rannsókna, til að að auka árangur nemenda í 

ritun. Margar ástæður gætu legið að baki til dæmis óttast sumir kennslu 

ritunar, finnst þeir ekki skrifa nóg sjálfir.  Sumir segja að þeir séu óöruggir og 

hafi ekki þekkingu á samsetningu eða gerð verks (e. composition).  Til að 

þróa sig í starfi þarf kennarinn sem ætlar að kenna ritun að skoða hvernig 

hann lærði og hver reynsla hans sé af ritun. Síðan að líta á hvernig hann 

kennir ritun, hverjar eru áherslur hans, að fylgjast með nemendum og finna 

út hvað virkar fyrir þá og hvað ekki og að síðustu að finna tíma til að reyna 

nýjar aðferðir í kennslu. 

Misjafnt er hversu vel kennurum gengur að tileinka sér nýja þekkingu. 

Collopy (2008) segir frá reynslu kennara af 6 + 1 aðferðinni og hvernig 
kennurum gekk að nýta endurmenntun inn í starfið.  Eftir að hafa unnið 

með nýjar aðferðir í kennslu var skoðað hvort aukin þekking kennara á 

víddum ritunar hefði áhrif á ritun nemenda. Í ljós kom að nemendum gekk 

betur að skipuleggja ritunarverkið, orðaval varð fjölbreyttara og 

setningarflæði varð betra.  Nemendum gekk einnig betur að gefa ritverkinu 

blæ eða rödd. 

Kennarar nýta sér ýmsar leiðir til að þróa sig í starfi. Samstarf kennara er 

mikilvægt og samræða um kennslu og áherslur í kennslu. Í 

starfendarannsókn sem gerð var meðal kennara á Nýja Sjálandi, rýndu þeir í 

ritunarkennslu sína og öfluðu sér nýrrar þekkingar (Limbrick og fl., 2010).  

Ástæða þess að þeir lögðu af stað í þetta rannsóknarverkefni var að þeim 

fannst þeir ekki hafa næga þekkingu til að kenna nemendum ritun.  
Kennararnir þekktu ekki þá orðræðu sem notuð er í ritunarkennslu, áttu 

erfitt með að tala um tilgang ritunar og um mismunandi tegundir 

ritunarverkefna sem og uppbyggingu þeirra.  Kennarana fannst þá skorta 

þekkingu og ákveðnar reglur og æfingar til áhrifaríkrar kennslu í ritun sem 

stuðlað gætu að bættum árangri nemenda.  Þessir kennarar tóku sig saman 

og lásu sér til um ritun. Þeir fengu einnig fræðslu frá háskólasamfélaginu um 

áherslur og leiðir í kennslu og ræddu við samkennara um leið og þeir 

ígrunduðu starf sitt.  Í gegnum þetta ferli lærðu kennarar að tala um ritun.  
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Það leiddi til dýpri skilnings á ritunarferlinu og auðveldaði kennurum að 

ákveða á hvað þyrfti að leggja áherslu og hvernig þeir ættu að skipuleggja 

kennsluna til fá betri verkefni frá nemendum. Þessi rannsókn varpar ljósi á 

hvernig kennarar geta eflt sig í starfi í gegnum samvinnu og samtal og þróað 
leiðir til að ýta undir ritun nemenda.  Aukin þekking kennara á uppbyggingu 

og tilgangi ritunar, hjálpaði þessum kennurum að leiðbeina nemendum. 

Þannig jókst sjálfstraust kennara gagnvart ritunarkennslu og trú á að hægt 

væri að kenna ritun.  

2.2.1 Að leiðbeina nemendum og meta ritun 

Til að leiðbeina nemendum um ritun er mikilvægt að hafa skýra mynd af því 

hvað einkennir góða ritun.  Kennnarar sem hafa ekki skýra hugmynd um 

hvað sé góð ritun, verða óöruggir þegar þeir standa frammi fyrir því að meta 
verkefni nemenda og gefa þeim námsmat.  Sérfræðingar á sviði ritunar, s.s. 

Calkins, Spandel og Culham, hafa dregið fram þá þætti sem einkenna góða 

ritun.  Auk þess veitir 6 + 1 vídd sem dregin var fram hér að ofan innsýn inn í 

þá þætti sem mikilvægt er að hlúa að í gegnum ritunarkennslu. 

Hægt er að fara ýmsar leiðir til að draga fram hvað einkennir góða ritun. 

Nauman, Stirling og Borthwick (2011) fóru þá leið að fá sjötíu og fimm 

bekkjarkennara og sex rithöfunda til að setja hugmyndir sínar um góða ritun 

niður á blað.  Rannsakendur þemagreindu svörin og skrifuðu þau á miða og 

létu síðan sextíu þátttakendur, rithöfunda og starfandi kennara, raða 

miðunum upp á kvarða frá mjög sammála til mjög ósammála.  Fram kom í 

svörunum að góð ritun væri eins og góð hugsun og tjáning, góð ritun hefur 

gott skipulag, hún er skýr og auðskilin, hefur tilgang og rödd og framsetning 
hennar er rétt, miðað við rithefðir.  Mikilvægt er að nemendur sjái tilgang 

með ritun sinni og þeir fái leiðbeiningar varðandi framsetningu og rithefðir. 

Mat á ritunarverkefnum hefur oft verið þannig háttað að nemandi skilar 
verkefni og fær það til baka með skriflegum athugasemdum.  Sú endurgjöf 

snýr oft að framsetningu, málfari og stafsetningu en ekki að innihaldi eða 

efnistökum.  Aðaltilgangur endurgjafar og viðbragða kennara við 

ritunarverkefni er að hjálpa nemanda að átta sig á hvað megi betur fara.  

Mikilvægt er að átta sig á hvernig endurgjöf hentar hverjum og einum og 

hún þarf að taka mið af getu og þörfum nemanda (Beach og Friedrich, 

2006).  Það þarf  því að benda á styrkleika nemenda, það sem þeir geta og 

gera þeim grein fyrir hvað þurfi til að taka framförum.  Nemandinn þarf að 

vita hverjar kröfurnar eru og hvenær hann hefur náð einhverjum áfanga.  
Með því sér hann árangur námsins en það styrkir trú hans á eigin getu 

(Tomlinson, 2008).  



 

22 

Í ritunarferlinu er mikilvægt að kennarar aðstoði nemendur við að þróa 

ritsmíðar sínar (Culham, 2010; Graves, 1994).  Það er hægt að gera með því 

að  stoppa stutt hjá þeim sem eru að vinna og spyrja þá hvernig gengur.  

Einnig getur þurft að aðstoða nemendur sem biðja um hjálp, þeir þurfa 
kannski staðfestingu að þeir séu á réttri leið eða ákveðnar leiðbeiningar. 

Nemandi sem kemst ekki af stað þarfnast meiri stuðnings. Þá geti verið gott 

að setjast hjá viðkomandi og spyrja um vandann og jafnvel skrifa niður 

athugasemdir og svör nemanda. Kennari skildi hafa í huga hvaða leiðir gætu 

hentað nemanda ef illa gengur og hvað hamlar. Ef til vill gæti  hentað 

nemendum  að nota aðrar leiðir við ritunina t. d. að vinna verkefnið sitt í 

tölvu. 

 

2.3 Áhugi og ritun 

Til að efla textagerð er mikilvægt að ná að vekja áhuga nemenda á  ritun og 

stuðla að því að nemendur þrói með sér jákvætt viðhorf til ritunar. Áhugi er 

skilgreindur sem hvetjandi þáttur sem orsakast af tengslum milli 

einstaklings og umhverfis og einkennist af aukinni athygli og einbeitingu 

(Hidi og Boscolo, 2006). Áhugi hefur því mikið að segja fyrir allt nám.  

Trú á eigin getu, (e. self-efficacy), hefur einnig áhrif á hvernig nemandi 

nálgast og tekst á við verkefni sitt. Trú á eigin getu er vitsmunaleg afurð sem 

felur í sér trú og persónulegt mat á getu til að framkvæma verk og hversu 
vel viðkomandi telur sig ráða við verkið og hefur því áhrif á val á verkefni, 

hversu mikið lagt er í verkið og hversu vel tekst til (Elsa Lyng Magnúsdóttir 

og fl., 2013; Schunk og Swartz, 1993). Trú á eigin getu myndast með því að 

horfa á verk annarra og bera sig saman við þá. Þegar nemandi er óöruggur 

um hæfni sína eða hefur litla reynslu verður hann viðkvæmari fyrir því hvar 

aðrir standa og hvar honum finnst hann standa miðað við þá. Kennari hefur 

því stórt hlutverk í að draga fram og benda á styrkleika nemandans (Pajares 

og Valiante, 2006).  

Nemandi sem hefur yndi af að skrifa og á auðvelt með að koma 

hugsunum sínum í orð er líklegri til að skrifa lengri verkefni heldur en sá 

sem vantreystir sér. Pajares og Valiante (2006) segja að sá sem hefur mikla 

trú á sér taki verkefni sem áskorun eða eitthvað til að takast á við, frekar en 
eitthvað til að forðast eða komast hjá. Trú á eigin getu skiptir máli í því hve 

mikið nemandi er tilbúinn að leggja á sig. Því meiri trú á eigin getu því meira 

leggur hann á sig, því meiri þrautseigju og úthald hefur hann til verkefnis. Sú 

sýn sem nemandi hefur á sjálfan sig segir mikið til um árangur hans í námi.  
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Þekking kennara á getu og þörfum nemenda og áhuga þeirra á ritun, 

getur hjálpað kennara að veita  viðeigandi tilsögn. Lipstein og Renninger 

(2007a) rannsökuðu áhuga á ritun hjá 12 – 15 ára nemendum og skoðuðu 

tengsl milli áhuga nemenda og getu, hvað þeir lögðu á sig og hversu mikla 
trú þeir höfðu á eigin getu. Nemendur svöruðu spurningum um þekkingu 

sína á ritun, viðhorfum til ritunarverkefna, hversu mikla trú þeir hefðu á 

eigin getu þegar kom að ritunarverkefnum, hvernig endurgjöf frá kennara 

væri háttað og hversu oft þeir skrifuðu og hvar, í kennslustofu eða utan 

hennar. Nemendur sögðu að áhugi þeirra á ritun byggðist á kennaranum og 

æfingum í kennslustofunni en samkvæmt Lipstein og Renninger (2007b) 

halda kennarar oft að nemendur séu annaðhvort áhugasamir eða 

áhugalausir og að kennararnir geti ekki haft áhrif þar á.   

Í rannsókn sinni á áhuga nemenda á ritun flokkuðu Lipstein og Renninger 

(2007a) svör  nemenda og skiptu nemendahópnum í fjóra flokka miðað við 

áhugasvið. Til að geta gert það notuðu þær líkan um þróun á áhuga (e. 

phases of interest) sem Hidi og Renninger (2006) höfðu þróað. Hvert svið er 

skilgreint út frá þekkingu og viðhorfi einstaklinga. Þessi svið eru:  

1) Aðstæðubundinn áhugi, (e. triggered situational interest), en þar 

tengist áhugi einstöku atviki, verkefni eða aðstæðum. Nemendur sem 
flokkuðust miðað við aðstæðubundinn áhuga voru áhugalitlir og sáu ritun 

sem leiðinlegt verkefni. Þeir töldu sig lélega og vildu nákvæma tilsögn,  

2)  Stöðugur aðstæðubundinn áhugi, (e. maintained situational interest), 
slíkt áhugasvið á við nemanda sem tengir áhuga við fyrri reynslu og annað 

sem lærst hefur. Nemendur á þessu sviði lýstu ritunarverkefnum sem verki 

sem þeir yrðu að gera til að kennarinn yrði ánægður og þeir vildu fá 

leiðsögn sem segði þeim hvað væri rétt að gera,  

3) Vaxandi áhugi, (e. emerging individual interest), það felur í sér að  

nemendur takast á við verkefni sín af meira sjálfstæði, spyrja spurninga til 

að þróa ritunarverkefni sín áfram, hafa aukna sjálfstjórn eða búa yfir innri 

aga til að halda sig að verki. Þeir nemendur höfðu ánægju af ritun og unnu 

fúslega að verkefnum.  Þeim mislíkaði tilsögn sem fólst í leiðbeiningum um 

hvernig þeir ,,ættu að skrifa“,  

4) Vel þróaður áhugi, (e. well developed interest), en nemendur á þessu 

áhugasviði voru sjálfstæðir í vinnubrögðum, bjuggu yfir sjálfstjórn og 

skapandi hugsun.  Þeir voru að eigin áliti góðir í ritun og mjög meðvitaðir 

um námslega stöðu sína.  Þeir unnu fúslega að verkefnum og endurrituðu 

og tóku vel uppbyggilegri gagnrýni.   
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Gögn úr þessari rannsókn benda til þess að kennarar þurfi að leggja sig 

fram um að greina viðhorf nemenda og skapa þeim aðstæður og tækifæri til 

að eiga samskipti um ritun en það geti eflt sjálfstæði þeirra og áhuga.  

Í mörgum kennslustofum skrifa nemendur fyrir einn áheyranda, 

kennarann, um efni sem kennarinn skilgreinir og ástæðan fyrir efnisvalinu 

er sett fram af kennaranum.  Fræðimenn á sviði ritunar telja mikilvægt að 

að nemendur sjái að vinna þeirra og verkefni skipta máli.  Þau séu metin í 
umhverfi þar sem þeir geti tjáð hugmyndir, lesið og skrifað án þess að hafa 

áhyggjur af því að eitthvað sé fáranlegt eða að þeir upplifi að þeir séu lélegir 

(Christensen, 2007).   

Kennarar þurfa að leggja sig fram um að skapa samfélag nemenda sem 

skrifa sem einkennist af samræðum um ritunarverkefni nemenda (Graves, 

1994; Nolan 2007). Þannig fá nemendur tækifæri til að skynja mikilvægi 

ritunar og sjá að það krefst tíma og umræðu að koma hugsunum og 

tilfinningum í orð. Ritun er leið til tjáningar og samskipta og áhugi styrkist í 

gegnum félagsleg tengsl. Áhugi á ritun þróast þannig í gegnum 

félagahópinn, samfélag bekkjarins. Nemendur eigi ekki að skrifa fyrir 

kennarann heldur eiga þeir að sjá ritun sem tækifæri til sköpunar. Því eigi 

ritun ekki að vera námsgrein þar sem kennarinn sé eini áheyrandinn. 
Kennarinn þarf að skapa tækifæri og hjálpa nemendum að koma auga á 

tækifæri til að koma ritun sinni á framfæri innan skóla sem utan. Það má 

gera með því að skrifa í skólablað eða skrifa til að lesa upp fyrir t. d. yngri 

nemendur. Graves (1994) segir að nemendur þurfi að heyra viðbrögð 

annarra en kennarans við skrifum sínum og því þurfi að gefa þeim tíma til að 

lesa upp ritverkin sín og deila reynslu sinni. Nemendur þurfa að fá  tækifæri 

til að spyrja út í skrif annarra ef þeir skilja ekki eitthvað eða vilja fá frekari 

útskýringar. Það þurfi að kenna nemendum að lesa verkin sín, kenna þeim 

að taka ábyrgð á eigin verkum, þeir þurfa einnig álit jafningja.   

Kennarinn þarf að gefa nemendum tækifæri til að skrifa um eitthvað sem 

tengist áhugasviði þeirra. Hann þarf að setja upp kennsluaðstæður sem 

hvetja til ritunar, skapa nemendum tækifæri til  að ræða um hugmyndir 
sínar og bregðast við þeim.  Nemendur þurfa einnig að fá stuðning frá 

jafningjum.  Kennarinn þarf að sjá til þess að nemandi hafi tækifæri til að 

takast á við ritunarverkefni á eigin forsendum og fái einstaklingsmiðaða 

aðstoð til að þróa það áfram (Graves, 1994). Nemendur eru að læra ákveðið 

ferli og það getur tekið tíma að ná tökum á því. 
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2.4 Fagmennska kennara og ritunarkennsla 

Skilgreina má fagmennsku sem þá kunnáttu sem aðili býr yfir sem tengist 

starfsgrein og þá færni og alúð sem sýnt er fram á með viðurkenndum 
hætti. Auk þess er ákveðið hugarfar og gildismat nauðsynleg skilyrði 

fagmennsku (Sigurður Kristinsson, 2013).    

Samkvæmt Sigrúnu Aðalbjarnardóttur (2008) eru gildi leiðarvísir 
einstaklinga og hópa og byggjast á því hvaða afstöðu við höfum til 

einstaklinga og til lífsins.  Mikilvægt er að kennari átti sig á gildum sínum.  

Sigrún bendir á að virðing og umhyggja fyrir einstaklingnum sé mikilvæg í 

kennarastarfinu. Stuðla þurfi að farsælum samskiptum nemenda og 

kennarinn þarf að sýna einstaklingnum áhuga og hlusta á hann til að hann 

nái að vaxa og dafna. Í ritunarkennslu birtist virðing og umhyggja í áhuga 

kennara á viðfangsefnum nemenda, að kennari hlusti af athygli á hugmyndir 

nemenda og gefi þeim tíma og rými til að þróa þær áfram. Gildismat byggist 

á því sem kennara finnst mikilvægt og hann hefur að leiðarljósi í kennslu.  
Fagmennska og faglegt sjálfstraust er mikilvægt í kennarastarfinu. Sá sem er 

meðvitaður um hvers vegna hann gerir eða setur hlutina fram eins og hann 

gerir, býr yfir faglegu sjálfstrausti.  Í ritunarkennslu birtist faglegt sjálfstraust 

í þekkingu og getu kennara til að átta sig á stöðu nemenda, styrkleikum 

þeirra og veikleikum og hversu vel kennaranum  gengur að ná til nemenda 

og fá þá til að leggja meira á sig til að auka árangur þeirra.  

Faglegt sjálfstraust grunnskólakennara skiptir miklu máli fyrir því hvaða 

tilfinningu þeir hafa gangvart árangri í starfi og hvernig þeim líður í starfi 

(Anna Þóra Baldursdóttir og Valgerður Magnúsdóttir, 2008).  Ef kennarar 

eru óöruggir í því sem þeir eru að gera getur það birst í vanlíðan og kvíða.  

Ef kennarar eru hins vegar öryggir í því sem þeir eru að fást við og búa yfir 

sjálfstrausti, birtist það í vellíðan sem smitar út frá sér. Slíkt sjálfstraust 
tekur oft tíma að byggja upp og byggist á reynslu, góðum fyrirmyndum, 

hrósi og hvatningu frá samstarfsmönnum. Tengsl eru talin vera milli faglegs 

sjálfstrausts og árangurs og áhuga nemenda og geta þau verið gagnvirk, þ. 

e. a. s. að slakur árangur og áhugaleysi nemenda geti ýtt undir kulnun 

kennara í starfi. Jákvæð reynsla af kennslu og velgengni í kennslu stuðlar að 

faglegu sjálfstrausti og er það talinn grundvöllur þess að kennari haldi 

vinnugleði sinni og líði vel í starfi.  Aukið sjálfstraust leiðir til að ótti kennara 

við mistök verður minni og hann leitar nýrra leiða í kennslu ef eldri aðferðir 

duga ekki.   

Kennari þróar hæfileika sína og aflar sér þekkingar til að geta komið 

betur á móts við þarfir nemenda. Sigrún Aðalbjarnardóttir (2008) talar um 

uppeldis og menntunarsýn en hún felur í sér að kennari fléttar saman 
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hugmyndir sínar um gildi þess að auka hæfni nemenda, auka þekkingu sína 

og hugleiðir hvert sé hlutverk sitt sem kennari.   

Eldri og reyndari kennarar hafa þá sýn að hlutverk þeirra sé að rækta 

vitsmunalega, tilfinningalega, félagslega og samfélagslega þætti menntunar 

en yngri kennarar sjá starf sitt frekar beinast að því að ná fyrirfram 

greindum markmiðum sem sett eru af hinu opinbera og starfið sé því 

tæknilegs eðlis (Day, 2007). Huga þarf að líðan, þroska og getu nemanda. Í 
ritunarkennslu sjá sterkir ritunarkennarar hlutverk sitt í því að auðvelda 

nemendum að koma hugsunum sínum í orð, fá þá til að tjá sig og efla með 

þeim málvitund um leið og þeir benda nemendum á leiðir til að byggja upp 

gott ritunarverkefni. 

Sannfæring kennarans, það sem hann trúir á og telur best fyrir 

nemendur hefur áhrif á hvernig hann kennir. Í ritunarkennslu kemur það 

fram í því hvernig hann nálgast nemendur, hvaða kröfur hann gerir til þeirra 

og hvað hann vill að þeir séu færir um. Álitið er að slík sannfæring, það sem 

kennari ber með sér, lærist og mótist af uppeldinu, menningu, menntun og 

skólamenningu þar sem kennarinn starfar. Reynsla og þroski hefur einnig 

áhrif á hvernig kennari mætir nemendum og hvernig hann lítur á sitt starf.  

Utanaðkomandi þættir skipta líka máli eins og nemendahópurinn, námsleg 
staða hópsins og fjöldi nemenda í bekk, og getur það haft áhrif á hvernig 

kennara gengur að vinna eftir sannfæringu sinni. Starfskenning felur í sér 

hvernig kennari lítur á starf sitt, hvaða gildi hann stendur fyrir og hvaða 

þættir hafa áhrif á það (Jóhanna Einarsdóttir, 2002). 
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3 Rannsóknaraðferð 

Í þessum kafla segi ég frá starfendarannsóknum og hvers vegna ég valdi þá 

rannsóknaraðferð. Einnig ræði ég um framkvæmd rannsóknarinnar, 

gagnaöflun og greiningu gagna. 

3.1 Starfendarannsókn 

Við val á rannsóknaraðferð fannst mér nærtækast að byggja verkefnið á 

starfendarannsókn. Starfendarannsókn felur í sér að rannsakandi skoðar 

eigin starfshætti og áhrif þeirra á nemendur. Hann rannsakar sjálfan sig og 

hugleiðir hvað betur megi fara, prófar nýjar leiðir í kennslu og kannar 

hvernig til tekst (Hafþór Guðjónsson, 2008). Markmið starfendarannsókna 

er að kennarinn ætlar að læra í starfi, afla sér þekkingar og bæta sig í starfi. 

Rannsóknin er gerð samhliða starfi og sú þekking sem safnast nýtist strax til 

breytinga og jafnframt safnast í reynslubankann. Starfendarannsókn er því 

hagnýt leið til breytinga og þróunar í kennarastarfinu. Langtímamarkmiðið 
með rannsókninni er að nýta niðurstöður til að breyta til betri vegar, að 

kennarinn eflist í starfi og átti sig á hvers vegna hann kennir svona, hvaða 

hugmyndir og kenningar búa að baki. Kennarinn er að öðlast nýja þekkingu 

með því að sjá hvaða áhrif nýjar leiðir í kennslu hafa á nemendur og 

skólastarf (McNiff, 2010).   

Kennari sem vill vera fagmaður er sífellt að ígrunda og skoða starf sitt, 

hvað hann gerir og hvers vegna. Kennsla er starf í stöðugri þróun og nýtt 

námsefni og nýjar aðferðir í kennslu gera kröfur um endurmenntun og 

ígrundun um það sem kemur nemendum helst til góða í því samfélagi sem 

þeir búa í. Með rannsókninni aflar kennarinn sér þekkingar á starfsháttum 

sínum (McNiff, 2010).  

Þegar ég skoðaði starf mitt sá ég að ritun var sá þáttur sem ég hef gefið 

hvað minnstan gaum og vildi leggja meiri áherslu á. Mér fannst ég ekki hafa 

leiðir til að kenna ritun. Mig langaði til að vinna markvissara starf með 

nemendum á sviði ritunar. Ég vildi skoða hvernig ég leiðbeini nemendum í 
tengslum við ritunarverkefni, hvernig ég kem til móts við nemendur og 

íhuga hvernig ég starfa. Í gegnum rannsóknina vildi ég efla þennan þátt í 

minni kennslu og leitaðist ég við að tileinka mér verkfæri 6 + 1 vídd ritunar 

og að vinna með ritun í þeim tilgangi að ná að efla áhuga og færni nemenda 
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í að koma hugsun sinni og hugmyndum á blað.  Ég vildi leggja sérstaka 

áherslu á að vinna með skipulag og rödd.  

Með því að beina athyglinni að ritun hjá nemendum á miðstigi er ég að 

þróa hugmyndir mínar og skoða starf mitt og á sama tíma afla mér nýrrar 

þekkingar um hvernig hægt er að vinna með ritun. Mér eru hugleikin 

samskipti kennara og nemenda. Í rannsókninni vildi ég skoða hvernig ég 

nálgast nemendur, leiðbeini þeim og hvet þá. Tilgangurinn með því er að 
finna leiðir til að auka áhuga nemenda á ritun og auka hæfni þeirra til að 

koma hugmyndum sínum í orð.  Markmið verkefnisins var að skoða þær 

leiðir sem ég fór í kennslu og spyrja mig að því hvers vegna ég notaði þessar 

leiðir. Samkvæmt McNiff (2010) á rannsakandinn að skoða sjálfan sig í 

tengslum við aðra, hvaða áhrif hann hefur á nám þeirra og hvað lærist í 

gegnum samskiptin. Auk þess þarf hann að skoða hvernig breytni hans 

hefur áhrif á gjörðir annarra. 

Oft er talað um að þeir sem hafa sinnt einhverju starfi í langan tíma séu 

miklir reynsluboltar. Kennarar með langan kennsluferil að baki hafa upplifað 

breytingar á starfi sínu og búa yfir mikilli reynslu og þekkingu hvort sem 

talað er um námsefni, samskipti við nemendur eða áherslubreytingar í 

kennslu í tengslum við nýjar námskrár. Hafþór Guðjónsson (2008) fjallar um 
að skortur sé á skráningu á því sem gerist í skólastofunni og þegar kennarar 

láti af störfum sé sú starfsþekking sem þeir hafa byggt upp hvergi skráð. 

Starfendarannsókn er því leið fyrir kennara til að koma hugmyndum sínum á 

framfæri, ræða þær við starfsfélaga og þróa þannig starfshætti og 

skólastarfið.  

Starfendarannsókn er ferli sem lýsir því hvað rannsakandinn gerir og 

hvers vegna hann gerir það. Ef honum finnst hann ekki ná viðunandi árangri 

í starfi, reynir hann að finna leiðir til úrbóta. Slík rannsókn er menntandi og 

lýsir ákeðinni vinnu og henni er ætlað að bæta skólastarf (McNiff, 2010).    

Með því að gera athugun á eigin starfi og safna gögnum þar um og rýna í 

þau, leitast ég við að styrkja mig sem fagmann í kennslu. Ég vil auka faglegt 

sjálfstraust mitt og stuðla um leið að bættum árangri nemenda. Þannig 

leitaði ég svara við rannsóknarspurningunni:  Hvaða leiðir get ég nýtt mér til 

að áhuga nemenda á ritun, eflt þá í að koma hugsun sinni í orð og nýtt 

matslista til að auka árangur þeirra? 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Ég er kennari í fullu starfi og kenndi bæði á yngsta stigi  og miðstigi á meðan 
á rannsókninni stóð. Ég kenndi margar námsgreinar og mismunandi hópum. 

Ég var ekki umsjónarkennari þess nemendahóps sem ég kaus að vinna með í 
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rannsókn minni. Ég tel mig þekkja þennan hóp vel, bæði styrkleika þeirra og 

veikleika þar sem ég var umsjónarkennari þeirra síðustu þrjá vetur.  Því 

hagar þó þannig til að nýir nemendur hafa bæst í hópinn sem ég þekki ekki 

eins vel. Ég kenndi nemendum einn tíma á viku og þurfti því að fá aukinn 
tíma með nemendahópnum til að geta hitt hann tvisvar í viku og tókst það í 

samráði við umsjónarkennara hópsins.  

Ég lagði upp með að vinna með ritun í um það bil sex vikur, tvær 
kennslustundir á viku, en þetta urðu alls ellefu stundir. Viðfangsefnið var að 

kynna nemendum og vinna með verkfæri úr 6 + 1 vídd ritunar, þ. e. skipulag 

og rödd. Ég skoðaði verkefni nemenda í upphafi rannsóknarinnar, á meðan 

ritunaráherslan stóð yfir og í lok hennar.  Ég reyndi að átta mig á hvað ég 

gerði í kennslu og hvað hefði mátt betur fara í kennslunni.  Í kjölfarið reyndi 

ég að greina hvaða leiðir ég gæti farið í framhaldinu til að mæta þörfum 

nemenda, bæði þeirra sem standa vel í námi og þeirra sem eiga í 

erfiðleikum. Ég velti fyrir mér hvað ég þyrfti að leggja áherslu á til að 

nemendur öðluðust meiri færni og skrifuðu af auknum áhuga.   

Ég var ein í þessari rannsókn en gat leitað til samstarfskennara.  Þegar 

leið á rannsóknina saknaði ég þess að hafa ekki einhvern rannsóknarvin til 

að ræða við á þessari vegferð.     

3.3 Þátttakendur 

Áherslan í rannsókninni snýr að mér og mínum kennsluháttum og hvernig 
ég vinn með ritun í einum bekk á miðstigi.  Þátttakendur í rannsókninni voru 

nemendur í 6. bekk.  Nemendahópurinn samanstóð af þrettán stúlkum og 

níu drengjum. Verkefnið var að kenna þessum hóp, tvisvar í viku um fjörutíu 

mínútur í senn, um skipulag og rödd í  ritun.  

3.4 Gögn 

Starfendarannsókn snýst um að rannsaka eigið starf í þeim tilgangi að bæta 

það og öðlast nýja þekkingu. Til þess að hægt sé að benda á breytingar í 

starfi þarf að afla gagna sem gefa vísbendingar um það sem gert var. 

Gagnaöflun þarf því að taka mið af því sem kennarinn er að vinna að og 

mikilvægt að sýna fram á hvernig staðan var í upphafi og hvers konar þróun 

á sér stað í gegnum rannsóknartímabilið. McNiff (2010) hvetur 
rannsakendur til að safna gögnum við hvert tækifæri, halda vel utan um 

gögnin og einblína á rannsóknarspurninguna. Gögn mín í þessari 

starfendarannsókn eru skrif mín í rannsóknardagbók, upptökur úr 

kennslustund, verkefni nemenda, könnun um viðhorf nemenda og viðtöl. 
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3.4.1 Rannsóknardagbók 

Rannsóknardagbók er tæki til að halda utan um það sem gerist í starfi, það 

sem gerist í kennslunni. Rannsakandi skráir hjá sér það sem hann hefur 

verið að fást við, spurningar og hugmyndir sem vakna í kennslunni og hvað 

hann hefur lært (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011).   

Hubbard og Power (1999) benda á leiðir til að taka niður athugasemdir í 

kennslustund, t. d. með því að skrifa hjá sér það sem fram fer á meðan 

gengið er um stofuna. Einnig geti verið gott að skrifa eftir að kennslustund 

líkur, þá sé hugurinn enn bundinn því sem fram fór. Ég skrifaði í 

rannsóknardagbókina eftir hverja kennslustund, upplifun úr kennslu, 

hindranir og vangaveltur um hvað gekk vel og hvað mætti betur fara.  Ég 

skrifaði um hvernig kennslustundirnar gengu, hvað og hvernig nemendur 
unnu og hvernig þeir brugðust við verkefnum og leiðbeiningum.  Ég skrifaði 

einnig um stöðu mína og hvaða leiðir ég hugleiddi að fara til að mæta getu 

og þörfum nemenda.  Ég skrifaði um kennslustundirnar og lýsti samskiptum 

mínum við nemendur, skrifaði athugasemdir og hugleiddi samskipti mín við 

nemendur og hvernig ég vann með fyrrnefnda þætti 6 + 1 ritunar. Ég 

skoðaði og lagði mat á hvernig ég aflaði mér meiri þekkingar og hversu vel 

mér gekk að koma þeirri þekkingu til nemenda. 

Ég skráði einnig í rannsóknardagbókina vangaveltur mínar varðandi 

rannsóknina og þekkingu mína, á hvaða vegferð ég var. Þessi rannsókn gekk 

ekki átakalaust fyrir sig. Í upphafi rannsóknarinnar skrifaði ég í dagbókina:  

„Mér finnst ég vera föst, ekkert að gerast, les og les, kemst að því hve lítið 

ég hef í raun og veru leiðbeint nem. Hvar er þekking mín, aðallega íslensku 

þekking“ (dagbók, 27. okt. 2014). 

Ég velti fyrir mér rannsókninni, hvernig mér myndi ganga og hvað ég 

þyrfti að hafa í huga við framkvæmd hennar. Ég horfði yfirleitt mikið á 
viðbrögð nemenda og hvernig ég gæti komið til móts við þá.  Pælingar 

mínar þegar ég kíkti í reynslubankann: „Velti fyrir mér hvað skapar óróleika 

og óöryggi ungra nemenda. Eru það óljósar kröfur – getuskortur eða of 

þung verkefni. Jafnvel verkefni sem þau sjá ekki fyrir endann á?“ (dagbók, 

17. okt. 2014). 

     Því lengra sem leið á rannsóknina fór ég að velta fyrir mér hvernig ég 

gæti skrifað betur um það sem gerðist í kennslustundum, það sem ég sá. Ég 

skrifaði í dagbókina:  „Varðandi næstu skref – þarf að lesa hvernig aðrir 

skrifa – hversu vel lýsir maður því sem fer fram?“ (dagbók, 9. mars 2015). 

Í þessari rannsókn nýtti ég mér rannsóknardagbókina til að skoða þær 

hugleiðingar og tilfinningar sem ég fór í gengum þegar ég var að læra að 
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nýta mér aðferðir 6 + 1 vídd ritunar og átta mig á hvaða leiðir ég hafði til að 

auka áhuga nemenda og efla þá í að koma hugsun sinni á blað.    

3.4.2 Myndbandsupptökur 

Í kennslustund getur reynst erfitt að skrifa niður allt sem fram fer. Til að 

bregðast við því notaði  ég  spjaldtölvu til að taka upp kennslu í þeim 

tilgangi að sjá og heyra viðbrögð mín við spurningum nemenda og til að 

skoða samskipti mín við nemendur. Upptökuna er hægt að skoða aftur og 

aftur og velta fyrir sér hvað gerist í skólastofunni og túlka það og meta.  Ég 

tók upp kennslustund, til að geta skoðað hvernig ég leiðbeini og aðstoða 

nemendur við ritsmíðir þeirra og hvernig samskipti mín eru við nemendur. 

Ég skoða einnig hvernig ég bregst við aðstæðum, bæði hvað varðar hegðun 

og vinnu nemenda.  Ég skoðaði myndbandið og skrifaði upp allt sem ég sá, 
hvað ég sagði og hvað nemendur gerðu. Ég las það yfir og skoðaði samskipti 

mín við nemendur. Ég skoðaði það aftur og aftur og leitaði þá enn frekar 

eftir því hvernig ég kom til móts við nemendur sem eiga í erfiðleikum.  Ég 

nýtti upptökuna til að varpa ljósi á viðbrögð nemenda við verkefnum og 

leiðbeiningum mínum og til að draga fram vísbendingar um eftirtekt og  

áhuga nemenda.  

3.4.3 Verkefni nemenda, viðhorf og viðtöl 

Í upphafi rannsóknar lagði ég ritunarverkefni fyrir nemendur til að skoða 

stöðu þeirra og til að hafa samanburð yfir rannsóknartímabilið.  Ég skoðaði 

verkefni þeirra meðan á rannsókninni stóð og í lok rannsóknar til að sjá 

hvort þeir hafi tekið framförum og hvað hafi áunnist.  Ég vildi sjá hvort ég 

fengi lengri verkefni og hvort nemendur leggðu meira í verkefni sín, læsu 

þau yfir og hugsuðu meira um hvernig þeir ynnu verkefnin sín.   

Á rannsóknartímabilinu lagði ég skriflega könnun fyrir nemendur um 

viðhorf þeirra til ritunar.  Ég skoðaði og greindi svör nemenda.  Ég tók einnig 

viðtöl við nokkra nemendur. Mig langaði til að fá svör við því hvað 

nemendum fannst skemmtilegast að skrifa um og hvernig þeir bregðast við 

ritunarverkefnum.  Ég vonaðist til að geta lesið úr þessari könnun hversu 

mikinn áhuga nemendur hafa á ritun og hvernig þeir hugsa um ritun og 

hvort þeir séu að skrifa utan kennslustunda. 

3.5  Gagnagreining  

Gögnin varpa ljósi á rannsóknarspurninguna og hvað hefur lærst og áunnist. 

Ég safnaði gögnum aðallega á tímabilinu frá nóvember 2014 – maí 2015. Ég 

flokkaði gögnin í þeim tilgangi að finna þemu og dæmi um helstu atriði sem 
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unnið var með.  Ég las gögnin aftur og aftur og rýndi í þau til að koma auga á  

þemu og tengja þau við rannsóknarspurninguna sem ég leitaðist við að 

svara.  Þau þemu sem birtust í gögnunum voru virkni  nemenda og áhugi, 

hugmyndir mínar og stjórnun.  Ég velti fyrir mér hvort þær leiðir sem ég 
nýtti mér í kennslunni hafi verið árangursríkar og hvað kemur fram í 

gögnunum sem gefur til kynna eða bendir til að áhugi og árangur nemenda 

hafi aukist við þær leiðir sem ég fór í kennslu og vinnu með ritun. Í 

gagnagreiningunni leitaði ég að atriðum sem sýndu hvernig ég mætti 

nemendum mínum og hvernig mér gekk að virkja nemendur. Dæmi verða 

tekin úr dagbók og birtar lýsingar og frásagnir úr kennslustundum og einnig 

dæmi úr verkefnum nemenda.  

3. 6 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar.  Rætt var við skólastjóra og 

leitað eftir leyfi til að vinna að rannsókninni. Foreldrar nemenda fengu sent 

bréf þar sem þeim var sagt frá rannsókninni, tilgangi og markmiðum og 
leitað eftir samþykki þeirra en nauðsynlegt var að fá upplýst samþykki 

foreldra, þar sem hér er verið að vinna með börn. Við úrvinnslu gagna voru  

nemendum gefin dulnefni svo síður sé hægt að rekja dæmi og frásagnir til 

einstakra þátttakenda. 

Ég mætti miklum velvilja bæði frá skólastjóra og foreldrum. Mér fannst 

nauðsynleg að foreldrar vissu hvað ég væri að fást við og sendi því bréf á 

foreldra um verkefnið mitt og bað þá að hafa samband ef þeir vildu ekki að 

barnið tæki þátt (sjá fylgiskjal 1).  Það var enginn sem var því andsnúinn en 

þrír skrifuðu mér og veittu samþykki sitt. Ein móðir var sérstaklega 

áhugasöm og sendi mér tölvupóst og spurði nánar út í verkefnið og sagði að 

hana langaði til að fá að fylgjast með.  
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4 Að koma hugsunum sínum á blað 

Vorið 2014 fór ég á námskeið um 6 + 1 vídd ritunar.  Mig langaði til að 

öðlast meiri þekkingu á þessari nálgun og heyra í kennurum sem þekkja til 

aðferðarinnar.  Á þessum tíma fannst mér mig skorta þekkingu til að hjálpa 
nemendum í ritun og þá sérstaklega þeim sem eiga í erfiðleikum og gengur 

hægt að koma hugsun sinni á blað og vildi ég bæta úr því.   

Ég kenni nemendum 6. bekkjar einn tíma á viku en ég valdi þann bekk til 
að vera þátttakendur í rannsókninni vegna þess að ég hafði áður verið 

umsjónarkennari þessa bekkjar til þriggja ára.  Ég tel mig þekkja þessa 

nemendur vel, veikleika þeirra og styrkleika og námslega stöðu.  Ég samdi 

við umsjónarkennara bekkjarins um að fá einn tíma aukalega í allt að sex 

vikur til að vinna með nemendum. Þessi rannsókn dreifðist síðan á lengra 

tímabil en kennslustundirnar urðu að lokum ellefu.  Ég hitti nemendur því 

tvisvar í viku í um það bil fjörutíu mínútur í senn.  Þessa tíma notaði ég til að 

ræða við nemendur um skipulag og rödd í ritun og til að láta nemendur 

vinna verkefni í ritun.  Mér var mikið í mun að huga betur að skipulagi, að 
skrifin hafi samhengi frá upphafi til enda og mér vitanlega hefur lítið verið 

talað um rödd í ritun við þessa nemendur.   

Í þessari vinnu fannst mér fara best á því að gefa nemendum val um 
nokkur verkefni og hjálpa þeim af stað.  Í kennslustundunum lagði ég upp 

með innlögn um skipulag og síðar rödd.  Nemendur fengu ákveðin efni til að 

skrifa um og nýttu síðan kennslustundina til að skrifa.    

Í þessum niðurstöðukafla segi ég frá rannsókninni nokkurn veginn í 

tímaröð.  Mér fannst fara best á því að lýsa kennslustundunum, skoða 

verklag nemenda og draga fram dæmi um samskipti mín við nemendur. Ég 

skoðaði hvernig nemendum gekk að takast á við verkefni, hvernig ég 

stjórnaði kennslustundunum, hvernig mér gekk að virkja nemendur og 

reyndi að átta mig á hvað þurfi til að efla áhuga nemenda og færni í ritun. 

Ég skoðaði hvaða leiðir ég hafði til að koma til móts við þá sem áttu í 

erfiðleikum, hugmyndir mínar um ritun og leitaði eftir viðhorfum nemenda 

til ritunar. Vinna mín fólst í því að reyna að kveikja áhuga nemenda á ritun. 
Það var margt sem kom mér á óvart í þessari vinnu og reyni ég að gera því 

skil í niðurstöðum hér á eftir.  
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4.1 Að fá og vinna úr hugmyndum  

Í mars 2014 sá ég auglýst námskeið um 6 + 1 vídd ritunar.  Það var á vegum 

SÍSL hópsins og haldið í Reykjavík.  Þetta var í vetrarfríinu svo ég ákvað að 
fara af einskærum áhuga fyrir nýrri nálgun í ritun.  Ég hafði áður setið 

námskeið um PALS lestrarþjálfunaraðferð en í þeirri aðferð er unnið eftir 

handbók sem segir til um hvað skuli gert og hvernig. Vonaðist ég því til að fá 

handbók sem væri á svipuðum nótum. Ekki var það nú alveg þannig en 

vissulega handbók og fræðsla um hverja vídd.  Kennarar sögðu frá vinnu 

með með 6 + 1 vídd og kynntu tillögur að leiðum til útfærslu og matslista til 

að meta hverja vídd.  SÍSL heldur úti netsíðu og efni til notkunnar er einnig 

fáanlegt hjá hóp á fésbókinni. Ég ákvað að reyna að nýta mér hugmyndir úr 

handbókinni eftir því sem mér fannst henta.  

Það var komið fram í lok nóvember þegar ég byrjaði ritunaráhersluna. Í 

fyrstu kennslustundinni sagði ég nemendum frá því að á næstu vikum yrði 

áherslan á ritun og að ég kæmi til þeirra tvisvar í viku í þeim tilgangi að 
leggja fyrir þau ritunarverkefni.  Ég rifjaði aðeins upp með þeim hvernig 

verkefni þau hefðu unnið í fyrra.  Ég vissi að þau væru dugleg að skrifa 

frásagnir, hefðu samið ævintýri, skrifað uppskriftir og sögur. Ég ræddi við 

nemendur um skipulag í ritun og talaði um inngang, meginmál og niðurlag 

eða lok.  Ég skrifaði orðið dýr á töfluna og spurði nemendur hvað þeim dytti 

í hug.  Þeir komu með margar hugmyndir, villt dýr, dýrategund eða gæludýr, 

húsdýr, uppáhaldsdýr, athyglivert dýr eða dýr í útrýmingarhættu.  Ég sagði 

þeim að velja sér eina af þessum hugmyndum til að skrifa um.  Nemendur 

fengu fyrirmæli um að vanda vinnubrögð, muna eftir fyrirsögn og lesa yfir 
áður en þeir skiluðu en ég reiknaði með að taka verkefnið í lok 

kennslustundarinnar.   

Nokkrir nemendur skrifuðu fræðitexta um sitt uppáhaldsdýr. Þeir 
skrifuðu það sem þeir vissu um dýrin.  Þeir unnu sjálfstætt að verkefnum 

sínum. Aðrir sögðu frá samskiptum við dýr.  Þeir völdu sér dýr út frá áhuga.     

Hluti nemendahópsins vann vel.  Ég sá það á því hvernig nemendur 
nálguðust verkefni sín.  Þeir voru fljótir að koma sér af stað, unnu sjálfstætt 

og ég þurfti lítið að aðstoða þá. Sumir þurftu staðfestingu á því hvort 

hugmynd þeirra væri gjaldgeng, má ég skrifa um fugl? eða get ég skrifað 

um....?  

Ein stúlkan kom til mín eftir kennslustund.  Hún var ekki ánægð með sitt 

verkefni.  „Ég hugsa svo hratt að ég næ ekki að skrifa“ sagði hún fremur 

vonsvikin.  Henni fannst hún ekki skrifa nægilega mikið. Helsti vandi hennar 

lá í því að vera ekki nógu fljót að koma hugsun sinni á blað og lenti hún því í 

að gleyma því sem átti að koma næst. Hún var óánægð með að hafa ekki 
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náð að skrifa meira, fannst hún ekki fá nægan tíma og hún hefði ekki skrifað 

nógu hratt.  Ég sagði henni að hún stæði sig vel, hún hlustaði og nýtti 

tímann sinn vel. Ég hugleiddi þetta ekki dýpra en eftir á að hyggja vantar 

þarna undirbúning, uppkast, að kenna nemendum að gera uppkast og skrifa 
hugmyndir sínar og vinna síðan með þær. Það hefði líka verið gott að gefa 

henni tækifæri til að halda áfram í næsta tíma og ég hefði mátt vera búin að 

hugsa kennsluna á þann veg að nemendur gætu haldið áfram með verkefnið 

yfir lengri tíma.   

Ég reyndi að aðstoða nemendur sem komu sér ekki niður á hugmynd. 

Nokkrir nemendur voru í erfiðleikum.  Einn sagði að það væri erfitt að skrifa, 

hann á bæði erfitt með athöfnina og einnig er hugsanlegt að hann sé 

hræddur um að standa sig ekki nógu vel og virðist ekki hafa mikla trú á sér. 

„Mér dettur ekkert í hug,“ sagði annar. Mikilvægt er að nemendur geti 

tengt skrifin við eitthvað sem þeir þekkja. Ég benti þeim á að þeir gætu 

skrifað um dýr sem vinir þeirra ættu eða sem þeir hefðu verið að lesa um. 

Þetta nægði.  Þeir hófust handa  við að skrifa.  Sá fyrri skrifaði um kríur en 

hinn skrifaði stuttan texta um hund. 

Með þessu verkefni tókst mér ekki að vekja áhuga allra nemenda. Einn 

nemandi skrifaði:  „Ég hef ekki áhuga á dýrum, þau eru leiðinleg“ (Bjarni, 25. 
nóv. 2014). Ég sá ekki þessa setningu hjá honum fyrr en langt var liðið á 

tímann. Ég reyndi að fá hann til að segja mér meira, hvers vegna honum 

fyndist þau leiðinleg en hann var mjög neikvæður og áhugalaus. Ég bað 

hann að skrifa setninguna aftur og  ákvað að sinna öðrum nemendum, þar 

sem þess var þörf.  

Hlutverk kennarans er að meta stöðu og þarfir nemenda og ætla þeim 

ekki um of en samt að leggja það mikið á þá að þeir taki framförum.  

Ég ákvað að taka verkefni nemenda og geyma til að geta lesið þau yfir og 

metið. Það gæfi mér frekari hugmyndir um stöðu nemenda. Auk þess fannst 

mér ég þurfa að hafa þessi verkefni til samanburðar eftir ritunaráhersluna. 

Hins vegar hefði ég getað skoðað þau og gefið nemendum endurgjöf í 

næsta tíma og leyft þeim sem vildu að vinna verkefnið áfram, það hefði 

komið nemendum vel.   

Tilgangur þessarar fyrstu stundar með nemendum var að sjá hvernig þeir 

nýta tímann sinn, hvernig þeir fara af stað. Ég gerði ráð fyrir að þetta 

verkefni höfðaði til þeirra og yrði þeim aðgengilegt, sérstaklega þar sem ég 

veit að mörg þeirra eiga gæludýr. Eftir þennan fyrsta tíma velti ég fyrir mér 

mikilvægi þess að vekja með nemendum meiri metnað og að gera þá 
ábyrgari fyrir námi sínu. Mér hefur fundist sem nemendur vilji skila verkefni 

um leið og þeir hafa sett síðasta punktinn. Þeir koma þá gjarnan og spyrja: 
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„Er þetta nóg?“ Þeir gerðu það einnig í þessum tíma. Ég vil sjá nemendur 

takast á við ritunarverkefnin af meiri metnaði.  Ég hvatti þá til  að meta 

sjálfir, hvort þeir væru búnir  að segja allt sem þurfti. Ég bað nemendur að 

lesa yfir verkefni sín áður en þeir skiluðu.   

4.2 Stýring og stjórn mín 

Eftir fyrsta tímann hugleiddi ég hvaða leiðir ég gæti farið til að auðvelda 
nemendum að sjá mikilvægi skipulags í ritun. Ég ákvað því, í þessum tíma að 

fjalla um skipulag sem lýsingu á leið, þú ferð ekki fram og til baka í textagerð 

ef þú ert að lýsa leið á milli staða. Mig langaði til að nemendur áttuðu sig á 

mikilvægi þess að setja atburði í rétta röð, það væri upphaf, meginmál og 

lok.  Því fannst mér hugmyndin að lýsa leið henta hér en á það er bent í 

kaflanum um skipulag í handbókinni frá SÍSL. Ég hafði einnig heyrt af slíkri 

nálgun frá samstarfskonu en hún lét nemendur lýsa leiðinni að heiman frá 

sér í skólann og hún fékk mjög misjöfn verkefni frá nemendum.  Ég bað 

nemendur að skrifa um ferð upp í sundlaug. Með þessu verkefni reyndi ég 
að sýna þeim fram á ákveðið skipulag, það byrjar á ákveðnum stað, það er 

meginmál og það er endapunktur. Um leið og ég kynnti verkefnið bað ég 

nemendur að vera vakandi yfir því að þetta yrði ekki bara upptalning og að 

þeir yrðu að reyna að gera þetta áhugavert fyrir lesandann, segja frá 

umhverfinu, reyna að láta eitthvað gerast á leiðinni.  Þetta þyrfti samt að 

vera skýrt og nothæfar leiðbeiningar fyrir þann sem þekkir ekki til svo hann 

geti fylgt lýsingunni. Nemendur voru efins, þeir sögðu að þetta yrði erfitt, 

þeir þekktu ekki göturnar, þeir færu bara hingað og þangað!  Þetta yrði bara 

upptalning og þurrt.  Það sem ég hélt að yrði auðvelt og aðgengilegt fannst 

þeim flókið.  

Einstaka nemendur áttu erfitt með að finna á hverju þeir gætu byrjað. 

Einn spurði hvort hann mætti teikna leiðina.  Ég svaraði að það væri í lagi en 
hann yrði að skrifa líka.  Þegar ég skoðaði vinnu hans hafði hann bara 

teiknað nokkrar línur og örvar. Ég taldi mig vita að hann gæti gert betur og 

hvatti hann til að skrifa í það minnsta götuheiti við teikninguna. Nemendur 

komu með dæmi um byrjanir en ég reyndi líka að gefa þeim dæmi. Ég hvatti 

nemendur til að skrifa allt sem þeim datt í hug. Ég gekk á milli nemenda og 

fylgdist með vinnu þeirra auk þess sem nemendur kölluðu mikið eftir aðstoð 

og vildu að ég kæmi til þeirra. Aðstoðin sem nemendur vildu fól í sér að ég 

segði þeim hvað ákveðnar götur hétu og auk þess vildu nemendur fá álit 

mitt á einhverju sem þeir voru að skrifa um. Ég hrósaði nemendum fyrir að 
leggja sig fram og takast á við verkefnið. Ég hvatti nemendur til að vanda 

verkefnið, gerði kröfur um vinnubrögð. Margir voru virkir og 
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ritunarverkefnin mismunandi að gæðum eins og gengur. Sumir skrifuðu 

aðeins lýsingu á leið, töldu upp götunöfn og orðaforði var einhæfur.  

Dæmi úr skrifum nemanda sem lýsti aðeins leiðinni:  

Fyrst fór ég eftir Sólvöllum og bakvið Greifann, síðan labba ég í 

Glerárgötu í átt að bókasafninu. Síðan beygði ég inn 

Gránufélagsgötu og fór upp Oddeyrargötu...  (Svanhildur, 27. 

nóv. 2014). 

Nokkrir nemendur fléttuðu inn í skrifin hugsanir sínar og lýstu umhverfi 

og sögðu frá atvikum á leiðinni. „Það er vor og laufin byrjuð að verða græn 
en mér er samt kalt“ (Signý, 27. nóv. 2014).  Ein stúlkan bjó til skemmtilega 

lýsingu, þar sem þjófar komu við sögu.  Hún persónugerði runna sem hún sá 

á leiðinni.  Úr skrifum hennar:  

...Við vorum réttsvo kominn þrjú skref þegar löggan kom og 

sagði, hafið þið séð runna.  Já það eru runnar út um allt svaraði 

Guðrún kennari...Þá réðst runni á lögguna hlaupiði þeir koma 

sagði hann (löggan).  Við hlupum og hlupum en það var of seint 

þeir umkringdu okkur en þá gerðist svolítið Guðrún kom og 

sagði láttu börnin í friði væni minn.  Svo tók hún karatespark ... 

(Guðný, 27. nóv. 2014). 

Þessi stúlka hefur mikið hugmyndaflug.  Það er greinilegt í þessum 
skrifum hennar.  Hún sá þetta ekki bara sem leiðbeiningar eða lýsingu á leið 

heldur tækifæri til að semja sögu. 

Ég hef oft látið nemendur lesa upp ritunarverkefni sín ef þeir hafa fengist 
til þess eða fengið leyfi til að lesa þau sjálf upp fyrir bekkinn.  Ég las nokkur 

verkefni fyrir nemendur til að sýna fram á hvernig hægt er að gera verkefni 

um ferð á ákveðinn stað áhugavert með því að nota vel valin orð, nota 

hugmyndaflugið og reyndi með því að sýna nemendum að það er misjafnt 

hvaða skilning þeir leggja í verkefni og þetta þurfti ekki bara að verða 

upptalning.  Það væri þeirra að gæða skrifin lífi. Nemendum fannst sagan 

hennar Guðnýjar fyndin, en þeir voru líka hissa og spurðu: „Mátti gera þetta 

svona?“ 

Á meðan á verkefninu stóð og eftir að nemendur höfðu skilað velti ég 

fyrir mér hvort verkefnið hafi höfðað til þeirra, hvort ég hafði náð að vekja 

áhuga þeirra og komið því til þeirra sem ég ætlaði. Ég gerði ráð fyrir að 

nemendur þekktu nánasta umhverfi sitt en annað kom á daginn. Viðbrögð 
nemenda við verkefninu komu mér á óvart, en hugsanlega bauð verkefnið 
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upp á upptalningu þó svo að mér fyndist það gefa nemendum möguleika á 

að flétta inn atvik á leiðinni. Hugsanlegt er að þeir nemendur sem sáu 

verkefnið sem hreina upptalningu hafi verið að vinna það fyrir kennarann 

meðan aðrir náðu að gera það áhugavert og að sínu.  Ég skrifaði  í 
dagbókina hugmyndir og pælingar um hvernig ég gæti haldið þessari vinnu 

áfram: 

Að finna og undirbúa hvað ég get gert næst. Eftir að hafa séð 
hvað nemendur geta -  vekja áhuga þeirra á byrjunum og 

orðum sem notuð eru til að segja til um í hvaða röð eitthvað 

gerist. Fann upplýsingar hjá SÍSL, þarf að koma því að í inngangi 

– ef til vill að fá nemendur til að átta sig á að ritun er víða og 

hún er mikilvæg skilaboð – sms-  gætu skilaboð misfarist – 

mikið til af hjálparefni á neti en að vísu á ensku... (dagbók, 1. 

desember 2014). 

Ég var sífellt að hugleiða hvers konar verkefni ég ætti að leggja fyrir 
nemendur, hvaða leiðir ég gæti farið og hvað ég gæti kennt þeim.  Þegar ég 

skoða gögnin sé ég að ég var alveg föst í þeirri hugsun að miða við að 

verkefni tæki aðeins einn tíma. Ég velti fyrir mér hvernig ég gæti virkjað 

nemendur sem eiga í erfiðleikum. Ég hugsaði um framkvæmd, hvort 

nemendur gætu unnið saman, í pörum og þá jafnvel sterkur nemandi og 

veikur saman, eða nemendur á svipuðu getustigi. Ég var með hugmyndir um 

hvernig ég gæti talað við nemendur um ritun, hvaða tungutak eða eins og 

nefnt er í fræðunum, að nota orðræðu víddanna og hugsun mín beindist að 

hvað ég gæti kennt nemendum. Mér fannst ég þurfa að koma betur til móts 
við þá nemendur sem gekk erfiðlega að koma hugsun sinn í orð. Ég las mér 

til um skipulag í handbókinni hjá SÍSL og ætlaði að vera betur undirbúin fyrir 

næsta tíma. Á netinu fann ég ýmsar útfærslur af hugarkortum til að 

auðvelda skipulag ritunar auk þess sem ég átti eitt slíkt í fórum mínum frá 

námskeiðinu og ákvað ég að nota það. Það er teiknað upp sem kúluís (sjá 

fylgiskjal 2).  Mér fannst ég geta notað slíkt verkefni, það gæti hjálpað þeim 

sem finnst erfitt að skrifa að skipulegga ritunina. Mér fannst ég líka þurfa að 

benda nemendum á notkun samtenginga, það sem tengir textann saman og 

mikilvægi þess að nota ekki alltaf þær sömu. Verkefnablaðið beið þó betri 
tíma því fyrst vildi ég  skoða með nemendum mismunandi byrjanir og benda 

þeim á mikilvægi þeirra og ákvað að í næstu kennslustund yrði fjallað um  

byrjanir í bókum og gerð athugun á því hvernig höfundar byrja sínar sögur.   
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4.3 Að skoða hvernig aðrir skrifa 

Eftir þessar tvær kennslustundir fannst mér ég þurfa að ná betur utan um 

nemendahópinn og reyna að virkja alla auk þess að gefa þeim færi á að æfa 
skriftina, en skriftin hamlar mörgum nemendum.  Markmið þessa tíma var 

að nemendur áttuðu sig á að til að fanga athygli lesanda þarf að leggja 

áherslu á byrjunina og vanda til hennar. Ég byrjaði á að rifja upp með 

nemendum hvað gert var í síðasta tíma. Þá ræddi ég um mikilvægi þess að 

byrjun sé áhugaverð og að hún nái athygli lesanda þannig að hann langi til 

að lesa áfram.  Nemendur þurfa líka að gæta þess í skrifum sínum að 

atburðir komi í réttri röð eins og til dæmis í uppskriftum og leiðbeiningum 

ýmiskonar. Ég vakti athygli þeirra á þeim orðum sem við notum til að tákna 

tímaröð, s.s. fyrst, síðan, næst, að lokum, á eftir, á meðan, áður en, seinna, 
þá, þegar.  Svo las ég fyrir nemendur nokkrar byrjanir úr bókum, úr Dagbók 

Berts, eftir Anders Jakobsson og Sören Olsson, úr Bara við tvö, eftir Andrés 

Indriðason og úr Jóni Oddi og Jóni Bjarna eftir Guðrúnu Helgadóttur. Við 

ræddum um byrjanir og áhuga, hvernig nemendur velja sér lestrarbækur og 

komumst að því að það sem einum þykir áhugavert, höfðar ekki til þess 

næsta. Nemendur gerðu sér grein fyrir að sumir hafa gaman af 

ævintýrabókum, aðrir spennusögum og vísindabókum og að það tengist 

áhugasviði.   

Allir nemendur í þessum bekk eiga sér yndislestrarbók. Nemendur náðu í 

bækurnar  sínar, skoðuðu hvernig höfundur byrjar og skrifuðu síðan fyrstu 

þrjár setningarnar eða eina efnisgrein á blað.  Ég þurfti að útskýra hvað ég 

átti við með efnisgrein en ég hélt að nemendur vissu það og gerði þar með 
ráð fyrir ákveðinni þekkingu nemenda. Þeir hafa unnið með efnisgreinar í 

PALS. Blöðin þeirra voru síðan límd á veggspjald og skoðuð. Ég las upp 

nokkrar byrjanir og nemendur gáfu þeim stig 1 – 5 eftir því hvort þær 

höfðuðu til þeirra eða ekki.  Það var gert munnlega og tilgangurinn með því 

var að nemendur reyndu að meta hvað þeim fyndist góð byrjun eða 

áhugaverð og hvað höfðaði ekki til þeirra sem lesenda.    

Nemendur voru flestir áhugasamir. Þeir voru virkir enda var þetta 

verkefni sem allir réðu við.  Nemendur vissu til hvers var ætlast af þeim og 

því gekk verkefnið vel.  Þeim gekk þó ekki öllum vel að einbeita sér í byrjun 

og þeir sýndu áhugaleysi, lágu fram á borðið og virtust ekki vera að hlusta. 

Ég stoppaði og beið eftir þögn og þá sagði einn nemandi  „Sjáið þið ekki að 

hún er að bíða?“ og benti þannig þeim sem trufluðu á að beðið væri eftir 
þeim. Mér finnst gaman þegar þetta gerist, því hér birtist áhugi nemandi 

fyrir því sem kennarinn er að segja og virðing fyrir honum. Veggspjöldin 
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hengdi ég svo upp á vegg og þegar nemendur gengu út úr stofunni 

stöldruðu þeir við og skoðuðu það sem  bekkjarfélagarnir höfðu skrifað.   

4.4 Að gefa nemendum tíma til að hugsa 

Í þessari kennslustund ætlaði ég að gæta þess að vera ekki með mikla 

innlögn, heldur gefa nemendum tíma til  að skrifa. Ég vildi samt ekki gefa 

þeim alveg frjálsar hendur um efni vegna þess að mér finnst nemendur oft 
svo lengi að koma sér niður á hugmynd og verða þannig lítið úr verki. Má 

vera að það sé einhver gömul hugmyndafræði að kennarinn eigi að gefa 

nemendum verkefni. Því bað ég nemendum að skrifa um bók sem þeir 

höfðu lesið eða mynd sem þeir hefðu séð.   

Ég áleit að flestir ættu auðvelt með þetta verkefni. Ég áréttaði að 

atburðir þyrftu að vera í réttri tímaröð og nemendur ættu að skrifa um 

helstu persónur og lýsa efni bókarinnar eða myndarinnar þannig að 

lesandinn gæti skilið það og haldið þræði. Einnig þyrftu þeir að draga 

efnisþráðinn saman og gæta þess að tína sér ekki í smáatriðum. Einum 

nemanda fannst ég vera að trufla. Ég sagði nemendum að halda áfram og 

hann sagði:  „Við erum að halda áfram, gefðu okkur frið til að halda áfram.“  

Mér varð ljóst að ég var búin að nefna mörg atriði og að ég þyrfti að draga 
mig í hlé og gefa nemendum andrými til að hugsa og skrifa. Í þessum 

skrifum glímdu nemendur við að koma atburðarás á blað.  Nemendur þurftu 

tíma til verksins og voru að ná flugi þegar tíminn var á enda.  Það var komið 

að nesti og frímínútum. Það hefði verið gaman að geta haldið áfram strax 

eftir hléið en þá átti ég ekki tíma með nemendum.  Nemendur þurfa tíma, 

það tekur tíma að hugsa um hvað á að skrifa og hvernig á að koma því frá 

sér. Ég tók eftir nemanda sem velti því fyrir sér í töluverða stund hvað hann 

ætlaði að skrifa um. Svo byrjaði hann að skrifa og skrifaði tvær blaðsíður. 

Hann skrifaði um bókina: Hungurleikarnir. Hann var ánægður með sig þegar 
hann skilaði og fannst hann standa sig vel. Reynsla mín er að ungir 

nemendur líti svo á að magn sé sama og gæði en nemendur á miðstigi 

líklega farnir að átta sig á að það þarf að hugsa um gæðin eða innihaldið.  

Ég aðstoðaði nemanda sem virtist þurfa hjálp við að komast af stað. 

Hann á erfitt með að biðja um aðstoð.  Hann sagðist ekki vita um hvaða bók 

hann ætti að skrifa.  Ég spurði hvaða bók hann væri að lesa. Hann sýndi mér 

bókina. Það var bók úr bókaflokknum um Kidda klaufa.  Þessi nemandi er 

yfirleitt feiminn og ósjálfstæður. Hann hefur sagt mér að honum finnist best 

að skrifa um eitthvað sem hann hefur upplifað.  Ég bað hann að segja frá 

bókinni, um hvað hún væri og frá helstu persónum.  Þegar hann fékk aðstoð 

við valið og einstaklingsfyrirmæli sneri hann sér að verkefni tímans.  
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Nemandi þurfti meiri athygli og stuðning frá mér.  Það er hugsanlegt að 

hann hafi verið að leita eftir samþykki mínu varðandi þessa bók en ég skildi 

það ekki þannig í samskiptum okkar.  Hann skrifaði ekki mikið en mér fannst 

hann vera kominn vel af stað.  Úr verkefni nemenda: 

Kiddi klaufi er strákur í miðskóla.  Honum er strítt af krökkum í 

skólanum  en hann á einn góðan vin sem heitir Randver hann 

er dálítið skrítin.  Kiddi á tvo bræður, einn stóran bróður og 
einn yngri bróður.  Eldri bróðurinn er í  rok hljómsveit en yngri 

er á leikskóla (Sigurður, 4. des, 2014).  

Ég velti fyrir mér hvort heppilegt væri að nemendur ynnu áfram að 

verkefninu í næsta tíma eða heima en ákvað að taka verkefni þeirra. Í lok 

tímans áttu nemendur að meta eitt atriði sem þeim fannst gott í skrifum 

sínum og eitt sem þeir hefðu getað gert betur og skrifa það á blaðið.  Atriðin 

sem nemendur drógu fram lutu flest að frágangi, ég hefði getað skrifað 

betur; mér fannst ég lýsa þessu vel; ég hefði getað skrifað meira; ég skrifaði 

hvað mér fannst um bókina.    

Ein stúlka kom til  mín þegar tíminn var búinn og spurði hvort þau fengju 

aldrei að skrifa sögu, það væri  svo gaman að skrifa og það væri svo langt í 
næsta tíma! Þessi spurning hennar gaf til kynna að hún hafi mikinn áhuga á 

ritun og ég tel að hún sé meðvituð um að ritun sé hennar sterka hlið. Ég var 

mjög ánægð með þessi viðbrögð hennar en hefði átt að gefa spurningu 

hennar meiri gaum og gefa nemendum meira frelsi til að koma með sínar 

eigin hugmyndir. 

4.5 Baráttan við áætlunina og formið 

Ég hafði sjaldan tök á því í tíma að setjast niður hjá nemanda eða staldra við 

og lesa það sem nemendur skrifuðu. Það voru of margir sem vildu fá athygli 

mína.  Ég þurfti líka að gera hæfilegar kröfur til nemenda og reyndi að miða 

við þroska þeirra og getu.  

Ég skrifaði um þetta í dagbókina:  

Í kennslustund fer tíminn í að aðstoða nemendur, svara 

spurningum – þarf að skipuleggja tímann betur – hef ekki tíma 

til að taka nótur og næ ekki að leiðbeina eða benda á það sem 

betur mætti fara – það þurfa ekki allir að gera allt – miða við 

getu – ná til nemenda, þeir hlusti ... (dagbók, 7. des. 2014). 
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Mér gafst ekki tími til að skrifa niður athugasemdir í kennslustundum og 

mér fannst ég ekki geta skoðað það sem nemendur skrifuðu og bent þeim á 

það sem betur mátti fara.  Því ákvað ég, í framhaldi af þessum hugleiðingum 

að nota spjaldtölvu og taka upp eina kennslustund. Ég stillti spjaldtölvunni 
upp aftast í stofunni.  Því miður var sjónsvið tölvunnar þröngt og  erfitt er að 

greina á upptökunni það sem nemendur segja.  

Ég ákvað að nota eitt verkefnablað frá SÍSL sem sýnir vel skipulag ritunar.  
Það er teiknað upp sem kúluís (sjá fylgiskjal 2). Ég áleit að það gæti 

auðveldað nemendum að skipuleggja skrif sín. Nemendur áttu að skrifa inn 

á blaðið hvert umfjöllunarefnið er, hvers vegna þeir ætla að skrifa um þetta 

efni, hvenær sagan gerist, hvar sagan gerist og hver er persónan eða 

persónurnar.  Nemendur höfðu val um nokkur viðfangsefni og fengu 5 

mínútur til að skrifa inn í ískúlurnar. Ég skrifaði þrjú efni upp á töfluna: Ferð 

í Kjarnaskóg, draumastarfið og ferð á þríhjóli eða á reiðhjóli.  Auk þess gátu 

nemendur skrifað um eitthvað annað ef þeim fannst þessi verkefni ekki 

henta. Ég sýndi þeim blaðið og hélt því uppi.  Viðbrög nemenda við blaðinu 
voru:  „Vá, kúluís, má lita?“ Ég útskýrði notkun verkefnablaðsins. Nemendur 

áttu í erfiðleikum með þetta og það var margt sem truflaði. Ég var varla 

byrjuð að tala við þau þegar einhver spurði um spjaldtölvuna.  Ég hefði þurft 

að segja þeim frá tilganginum með verkefnablaðinu og hvað ég ætlaðist til 

að þeir gerðu þegar þeir höfðu fyllt það út en  þá áttu nemendur að skrifa 

sögu og nýta blaðið sem hjálpartæki.  Ég ætlaðist til að þeir yrðu fljótir að 

þessu en það fór mun meiri tími í verkefnablaðið en ég hafði gert mér grein 

fyrir.   

Ég tel að verkefnin hafi ekki hentað blaðinu eða blaðið ekki hentað 

verkefnunum, þetta átti ekki saman. Nemendur spurðu aftur og aftur hvað 

þeir ættu að gera.  Þeir virðast hlusta en ekki af athygli. Viðbrögðin við því 

að þeir ættu að skrifa voru dauf.  Þeim fannst þetta ekki spennandi. 
Andrúmsloftið í bekknum einkenndist af spenningi og óþoli, einbeiting 

nemenda var slök og virtist sem verkefnið höfðaði ekki til þeirra.  

Um tímann skrifaði ég í dagbókina:  

Mér fannst á þessum tímapunkti nemendur ekki móttækilegir 

fyrir verkefnablaðinu og það hentaði ekki nógu vel í þeim 

tilgangi sem ég ætlaði, þ. e. að auðvelda þeim að skipuleggja 
ritun.  Ég bjóst ekki við að þetta yrði svona snúið.  Hefði 

kannski átt að reyna þetta sjálf (dagbók, 12. des. 2014). 
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Ég hefði líka getað látið nemendur leggja verkefnablaðið til hliðar, ekki 

verið svona rígbundin því að nota það, eða gefið nemendum val.  Þeir sem 

sáu það sem stuðning við skrif sín hefðu getað notað það, en aðrir hefðu 

getað byrjað strax að skrifa.   

Eftir á að hyggja tel ég að það hefði hentað mun betur að nemendur 

hefðu fengið frjálst val um efni.  Nokkrir nemendur völdu að skrifa um 

draumastarfið og þeim gekk illa með það. Ég varð hissa og fyrir vonbrigðum 
með nemendur mína og hvað sterkir nemendur létu kjánalega. Því lýsti ég 

yfir vonbrigðum mínum, lét nemendur vita hvað mér fannst um vinnu þeirra 

og hvað ég vildi fá fram.     

Þegar nemendur komu og vildu skila verkefnunum hvatti ég þá til að 

reyna að leggja meiri vinnu í skrifin og sagði: „Reyndu að skoða hvort þú 

getir hugsanlega sagt  meira.  Ertu búin að segja vel frá og skýra allt út, 

geturðu hugsanlega sagt meira? Hugsaðu aðeins meira, segðu mér meira, 

þú getur það alveg.“     

Þegar ég skoðaði upptökuna kom í ljós að ég gerði annað en ég hélt, í 

samskiptum við nemendur, var ekki styðjandi og lét framkomu nemanda 

trufla mig og fara í taugarnar á mér. Stúlka sem fylgdist ekki með vildi 

ítrekað fá nánari útskýringar. Mér fannst að hún ætti að sinna námi sínu 

betur en henni fannst hún ekki hafa gert neitt rangt og hún sagðist hafa 

verið að hlusta en mér fannst hún ekki leggja sig fram og það pirraði mig. 

Þennan dag virtust margir nemendur ekki hlusta eða taka eftir fyrirmælum. 
Ég tel að ég hafi ekki gefið nemendum nægilega skýr fyrirmæli um til hvers 

ég ætlaðist af þeim. Ég hefði getað skrifað upp á töflu,  hvað þeir ættu að 

gera, gert fyrirmæli sýnileg.  

Nú var kominn níundi desember og stutt til jóla.  Síðustu dagarnir fyrir 

jólafrí eru gjarnan helgaðir jólaundirbúningi.  Ég ákvað því að taka hlé í 

ritunarvinnu.  Í janúarlok er árshátíð í skólanum og í janúar eru nemendur 

og kennarar að undirbúa hana. Þennan nemendahóp langaði til að vera 

með frumsamið atriði, hafði bæði áhuga og hugmyndaflug til þess og 

hópurinn eða hluti hópsins vann handrit undir stjórn umsjónarkennara síns 

og gerði það í google drive og það var vel gert og skemmtilegt hjá þeim. 

4.6 Að einblína á afurðina en ekki ferlið 

Það var komið fram yfir miðjan febrúar. Ég hafði unnið með nemendum í 

fimm kennslustundir fyrir jól og ákvað nú að taka upp þráðinn aftur.  Í 

næstu kennslustund var markmiðið að kynna fyrir nemendum hvað átt er 
við þegar talað er um rödd í ritun. Ég byrjaði á að útskýra hvað átt væri við, 

þ.e. rödd er persónulegur blær verksins.  Ég ákvað að spila nokkur 
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hljóðdæmi fyrir nemendur, til að benda þeim á mismunandi raddir, en það 

hafði verið bent á slíka nálgun á námskeiði hjá SÍSL. Nemendur áttu að 

reyna að finna orð til að lýsa  þeim áhrifum sem þau urðu fyrir þegar þeir 

hlustuðu á tónlistina.  Ég spilaði Is it true með Jóhönnu Guðrúnu. Nemendur 
notuðu orðin áhrifaríkt, og innilegt. Næst var það Eiríkur Hauksson með 

Gaggó - Vest. Þeim fannst það lag vera kröftugt, sterkt og rokkað. Að 

síðustu spilaði ég lagið Vögguvísa með Ragnheiði Gröndal. Nemendur höfðu 

nokkur orð um það; einlægt, væmið, hægt, þægilegt, ljúft, innilegt, 

hjartnæmt. Mér fannst gaman að heyra orðið hjartnæmt enda tel ég það 

ekki vera í orðaforða margra nemenda á þessum aldri.   

Ég ræddi um að það væri mismunandi eftir textagerð hvaða rödd eða 

framsetning hentaði og að það helgaðist af tilgangi þess sem skrifar og 

lesanda.  Nemendur sögðu að það skipti máli hvort textanum væri ætlað að 

skemmta einhverjum eða fræða einhvern um eitthvað.  Nemendur flokkuðu 

nokkur verkefni eftir því hvort tilgangurinn væri að segja sögu, að útskýra 

eitthvað eða til að halda einhverju fram.  Nú var innlögnin og fræðslan orðin 
nokkuð löng og komið að því að fá nemendur til að skrifa.  Ég varpaði fram 

nokkrum efnum: 

 Það á að hækka bílprófsaldur í 20 ár 

 Skólareglan sem mér finnst óþörf 

 Saga sem ég gleymi aldrei 

 Lífskeðja býflugunar 

 Uppgötvun sem gæti breytt heiminum 

 Besta afsökun í heimi 

Við ræddum aðeins þessi verkefni og hvað þau gætu falið í sér. 

Nemendur spurðu hvort það mætti ekki skrifa um eitthvað annað og leyfði 

ég það enda tilgangurinn að sem flestir kæmust af stað og nýttu tímann til 

að skrifa.  Ein stúlkan hoppaði upp, greinilega ánægð með að fá að ráða efni 

eða eins og hún sagði ,,að fá að skrifa sögu.“  Það kom í ljós að nemendum 

fannst verkefnið saga sem ég gleymi aldrei eða besta afsökun í heimi 

aðgengilegustu verkefnin, enda mjög opin.   

Ein stúlkan kom til mín í lok tímans, greinilega ánægð með verkefni sitt.  

Hún hafði valið að taka fyrir verkefnið saga sem ég gleymi aldrei. Ég las það 

sem hún skrifaði og bað hana að reyna að setja meira af sér og tilfinningum 

sínum inn í verkefnið. Henni fannst þetta atvik sem hún skrifaði um fyndið 

og ég bað hana að reyna að koma því inn í textann sinn.  Henni tókst það 
munnlega, endurtók nokkrar setningar og breytti þeim. Hún gat orðað 
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hlutina en þar sem tíminn var á enda bað ég hana að gera þetta í næsta 

tíma.  Úr verkefni stúlkunnar:   

Þegar ég var 2 ára Þá var ég hjá Afa og Ömmu Með litla frænda 

mínum hann var 1 árs  Pabbi var líka þar enn svo þurfti hann að 

fara ég og frændi minn ákváðu að elta þannig við löbbuðum á 

stað.  Við löbbuðum að andapollinum Þar var kona með lítinn 

strák hún spurði hvað við værum gömul  við sögðum henni 
það. Við spurðum hvort við mættum fá brauð og hún sagði já 

Við tókum sitt hvora sneiðina.  Á meðan hringdi hún í lögguna 

Við fórum inn í löggubílin á meðan löggan keyrði til afa og 

ömmu þá grét frændi minn allan tíman á meðan ég spurði 

allskonar spurningar (Sunna, 26. febrúar 2015). 

Ég var ánægð en jafnframt undrandi yfir því að hún skildi koma til mín, 

þar sem hún er yfirleitt hlédræg og feimin. Mér fannst það benda til að hún 

væri ánægð með verk sitt og vildi fá staðfestingu á því.  

Þessi kennslustund varð styttri en hún átti að vera þar sem nemendur 

komu seint í heimastofu úr sérgreinum.  Ég skrifaði í dagbókina:  

Mér fannst ég fá lítil viðbrögð frá nemendum og margir sem 

tjáðu sig ekkert, voru óvirkir.  Greinilegt að það skiptir máli 

hvað á að skrifa um. Hvaða væntingar gerir kennari til 

barnanna – skiptir það máli?  Vita þau það? (dagbók, 26. 
febrúar 2015). 

Ákveðinn hópur nemenda var virkur í umræðum og fylgdist með. Þeir 

nemendur voru fljótir að bregðast við spurningum til hópsins eða segja álit 

sitt á einhverju. Þeir voru áhugasamir. Stundum virðist eins og nemendur 

bíði eftir að þeir sem hafa svör á reiðum höndum komi með svörin.  Nokkrir 

nemendur virtust vera með hugann við eitthvað annað, þeir tóku lítinn þátt 

og fylgdust lítið með innlögn eða umræðum.  Það truflar mig mikið þegar 

mér finnst nemendur vinna undir getu, mér finnst að þeir eigi að geta meira 
og mér finnst lítið ganga í þá átt að þeir eflist í vinnu.  Þegar kemur að 

rituninni einblíni ég á hina skriflegu afurð en ekki ferlið við skrifin.  Þess 

vegna er ég alltaf að fara fram á það að nemendur skili mér verkefnum í lok 

tímanna. Ég sá samt að nemendur þurftu meiri tíma og ákvað því að halda 

áfram með þetta verkefni í næsta tíma.  
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4.7 Að huga að endurritun og að bæta texta 

Eitt af því sem mig langaði til að gera var að koma þeim skilningi inn hjá 

nemendum að oft þarf að koma aftur að texta ekki bara til að bæta við hann 
heldur til að laga og skoða hvort eitthvað megi betur fara. Í þessari 

kennslustund var markmiðið að nemendur ynnu áfram með textann frá 

síðasta tíma. Nemendur áttu að finna verkefni sín frá síðasta tíma og gekk 

það misvel. Nýlega var skipulagi breytt þannig að nemendur geyma 

töskurnar sínar frammi á gangi.  Sumir þurftu að sækja stílabækurnar sínar 

þangað. Einnig eiga nemendur möppur í mismunandi litum þar sem hver 

litur er fyrir hverja námsgrein en í möppunni geyma nemendur stílabækur 

og verkefni. Nú þurftu sumir að fara fram en aðrir sóttu möppurnar í hillu í 

stofunni.  Mikil áhersla hefur verið lögð á að auka ábyrgð nemenda á eigin 
námi og að það sé þeirra að halda utan um námsgögnin en samt fer 

töluverður tími í að nálgast og leita að gögnum.  Mér finnst eðlilegt að það 

fari tími í að nálgast verkefni en að það þurfi að taka tíma í að leita það er 

bagalegt.   

Tíminn hófst á upprifjun frá síðasta tíma. Ég las upp þriggja þrepa 

matslista um rödd, frá SÍSL (sjá fylgiskjal 3) og bað nemendur að reyna að 

meta hvort eitthvað af þessu gæti átt við skrif þeirra.   

Ég las upp fyrir nemendur nokkur verkefni frá síðasta tíma. Verkefni 

tímans var að skoða textann sinn, halda áfram með verkefni ef nemendur 

höfðu ekki náð að ljúka og endurrita með það að markmiði að bæta 

textann. Í ljós kom að nemendur þurftu meiri leiðbeiningar um hvað þeim 

var ætlað að gera. Nemendur skildu fyrirmælin þannig að þeir ættu að skrifa 

verkefnið aftur og vanda skriftina. Ég bað nemendur að skoða eina 

efnisgrein og athuga hvort efnið væri skiljanlegt og sett fram á skýran hátt. 

Gæti þurft að útskýra eitthvað betur?  Eruð þið að hugsa um lesandann? Er 
tímaröðin rétt? Er þetta áhugaverð framsetning eða get ég bætt verkið?    

Nemendur spurðu hvað efnisgrein væri. Einhverjir nemendur bættu við 

textann sinn eða skrifuðu aðra sögu. Stúlkan sem ég bað um að bæta inn í 

textann sinn í síðasta tíma gat engu bætt við, hún var búin að gleyma 

hvernig hún orðaði hlutina.  Það vannst ekki mikill tími til að laga eða bæta 

verkefnin enda skildu nemendur ekki fyllilega til hvers var ætlast af þeim.  

4.8 Áhugi og metnaður og væntingar kennara til nemenda 

Í næsta tíma fannst mér ég þurfa að ræða við nemendur um áhuga og 

metnað og reyndi að ná til þeirra sem mér fannst að eigi að geta meira en 

þeir sýna í verki. Ég velti því upp með nemendum spurningunni: Hvernig 

eflir maður áhuga? Þeir komu með nokkrar hugmyndir, t. d. með því að lesa 
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sér til, tengja efnið einhverju sem þú þekkir. Hvað er þá metnaður, að hafa 

metnað?  Það varð fátt um svör. Loks virtist rofa til og nemendur sögðu, að 

leggja sig fram, að gera sitt besta. Í framhaldi af því kom ég aðeins inn á 

væntingar kennara til nemenda og hvort það skipti máli fyrir nemendur að 

kennari hafi væntingar til þeirra og hafi trú á þeim.  

Ég tel mig vita nokkuð um áhugamál nemenda, hvaða íþróttir þeir 

stunda og hvernig þeim gengur. Mér finnst það mikilvægt til að geta hjálpað 
þeim af stað og til að geta rætt við nemendur þegar þeim gengur eitthvað í 

móti. Ég held líka að það sé mikilvægt fyrir nemendur að finna að kennarinn 

fylgist með þeim og sýnir þeim áhuga sem persónum. Ég held að það sé 

nauðsynlegt að ræða um það sem maður vill fá frá nemendum, ræða um 

lífið og tilveruna en ekki bara um ákveðin verkefni. Ég tel mig geta metið og 

brugðist við andanum í hópnum, hvernig nemendur eru stemmdir þá 

stundina og þá er oft gott að stoppa, geyma verkefnið. Samt er ég ekki bara 

að láta nemendur skrifa heldur vil ég kenna þeim ákveðna hluti. Ég læt 

nemendur vita til hvers ég ætlast af þeim. Ég geri kröfur um að nemendur 

leggi sig fram, geri sitt besta því það sé ekki hægt að fara fram á meira.   

4.9 Að skapa umræðu 

Ég ákvað að sýna nemendum myndbrotið The lighthouse sótt af 

literacyshed.com.  Ég hef notað þessa síðu áður en ekki þetta myndbrot. 

Tilgangurinn með því var að vekja áhuga nemenda og auðvelda þeim sem 

eiga erfitt með að fá hugmynd að skipuleggja hugsun sína. Þegar 

myndbrotinu var varpað upp á vegg sást það afar illa.  Það var komið fram 

yfir hádegi og vel bjart í stofunni.  Flestir nemendur gátu þó séð myndina í 

tölvunni hjá mér.  Við ræddum um myndina og veltum fyrir okkur orðum 

yfir tilfinningar vitavarðarins.   

Myndin sýnir vitavörð sem situr við skriftir og fær lítinn frið fyrir 

þorpsbúum þar sem krá er í nálægð vitans og ónæði frá henni.  Ljósahús 

vitans brotnar í vondu veðri og vitavörðurinn veit ekki sitt rjúkandi ráð en 

sér að það er skip úti fyrir og hann óttast að skipinu verði siglt í strand þar 
sem ekkert ljós kemur frá vitanum. Samkvæmt leiðbeiningum á 

literacyshed.com er ætlast til að þarna sé myndbandið stoppað og 

nemendur spái svolítið í framhaldið, geri forspá og reyni að segja til um 

hvað gerist næst. Þeir komu með ýmsar hugmyndir, t. d. að skipið myndi 

farast, vitavörðurinn færi í burtu úr þessum aðstæðum og einhverjum datt í 

hug að fólkið á kránni kæmi og hjálpaði honum.  Myndbandið var síðan 

spilað til enda og sést þá hvar þorsbúar koma gangandi með lugtir til að lýsa 

skipinu og allt endar vel. 
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Verkefni nemenda var að reyna að lýsa tilfinningum og hugsunum 

vitavarðarins og skrifa frásögnina í fyrstu persónu, setja sig í spor 

vitavarðarins. Þeir gáfu sögunni nafn og ég bað þá  um að reyna að gera 

þetta áhugavert og lýsandi fyrir þann sem ekki hefur séð myndbandið.   

Ég bauð tveimur nemendum að vinna verkefnið í tölvu og vinna það 

saman.  Þeir skiptu með sér verkum, annar var mun fljótari að skrifa á tölvu, 

hann sá um að skrifa en textann unnu þeir í sameiningu. Ég var ánægð með 
að þeir sinntu verkefninu og lögðu sig fram.  Mér fannst þeir sýna þessu 

verkefni áhuga. Hér höfðu þeir tækifæri til að ræða saman og fá stuðning 

hvor frá öðrum.  Skriftin hamlaði ekki í verkefninu og þetta gátu þeir.   

Í lok tímans bað ég nemendur að meta verkefnið, hvernig þeim hafi 

gengið og hvort þeim hafi fundist það erfitt.  Viðbrögð frá nemendum voru 

á þessa leið:  „Þetta var bara gaman og auðvelt.  Það var létt að skrifa og 

horfa á myndbandið“.  Einn nemandi sagði:   

Mér leið vel en ég hugsaði að ég ætlaði að hafa blótorð. Hefði 

karlinn verið ég hefði ég verið svo stressuð... Mér fannst þetta 

ekki erfitt út af því að ég var komin með svo margar 

hugmyndir. Þetta var skemmtilegt, þetta var gaman og auðvelt 

(Signý, 10. mars 2015). 

4.10 Viðhorf nemenda til ritunar 

Í byrjun mars ákvað ég að kanna viðhorf nemenda til ritunar. Ég ákvað að 

gera það skriflega (sjá fylgiskjal 4).  Fyrsta spurningin var könnun á þekkingu 

þeirra á 6 + 1 vídd. Næstu spurningar voru um viðhorf til ritunar, hvernig 

þeim líður þegar þeir fá ritunarverkefni og hvernig þeir telji að þeim muni 

ganga að takast á við ritunina.  Einnig spurði ég um hvernig leiðbeiningar 

þeir fá í ritun, hvað þeim finnist skemmtilegast við að skrifa og hvað erfiðast 

og hvort þeir noti ritun til samskipta, í skólanum eða utan skólans. Þegar ég 

dreifði spurningablaðinu fékk ég spurningu um hvort þetta væri próf. Það 

kom mér á óvart að enginn nemandi hafði heyrt um 6 + 1 vídd ritunar og má 
draga af því þá ályktun að ég hafi ekki nefnt það en taldi mig þó hafa talið 

upp víddirnar. Nemendur áttu sumir erfitt með að skilja spurningarnar og 

því voru sum svörin ófullnægjandi. Ég reyndi þó að útskýra spurningarnar og 

einnig einstök orð eins viðhorf og rökstuddu. 

Dæmi um svör við spurningunni um viðhorf nemenda til ritunar. 

 Stundum er létt að skrifa og stundum ekki,  

 mér finnst hún afar leiðinleg,  
 að skrifa engar villur, 
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 mér finnst ég ekki hugsa mikið um það, 

 oft vilja orðin ekki koma, 

 mér finnst ágætt þegar það eru ritunarverkefni en  
það skiptir máli hvernig ritun, hvort það sé ritgerð,lýsing, saga. 

Sex nemendur telja að ritun sé leiðinleg eða erfið. Svör nemenda við 

spurningunni: Hvernig líður þér og hvernig heldurðu að þér muni ganga?  

 Ekki rosalega vel, ég held að mér muni ganga vel ef ég hefði tíma  

 það er misjafnt hvernig eða hvað mikið ég skrifa.  Það fer eftir 
því hvernig verkefnið er,  

 oft er erfitt að byrja mér dettur ekkert í hug og mér líður 
ágætlega vel,  

 það er stundum erfitt að byrja það er misjafnt, hvort ég er í góðu 
skapi eða ekki.  

Nemandi sem þarf mikinn stuðning svarar þessari spurningu á 

eftirfarandi hátt:  „Ég verð pínu pirraður og held að mér muni ganga illa“.  

Hann virðist ekki hafa mikla trú á eigin getu. 

Sjö nemendur segja að ritun sé skemmtileg og að þeim muni ganga vel. 

Þeim finnst skemmtilegt  

 að skrifa sögur,  

 skrifa frjálst, 

 að skrifa um eitthvað sem þau hafa gert,  

 að geta búið til eigið ævintýri,  

 að geta búið til annan heim,  
 að geta sagt frá sögum eins og þeir vilja,  

 að skrifa um náttúruna og tilfinningar.  

Níu nemendur svara ekki eða misskilja spurninguna. 

Nemendur virtust mjög uppteknir af skrift og stafsetningu þegar þeir 
voru spurðir um hvað þeim finnist erfiðast við að skrifa. Þeir telja sig fá 

góðar leiðbeiningar en nemendur voru að skila skýrslu um bók sem þeim 

var gert að lesa hjá kennara sínum og tel ég að hugsunin um þær 

leiðbeiningar hafi svolítið litað þessi svör. Ég hefði þurft að aðstoða 

nemendur meira við að svara þessum spurningum og vera ritari hjá þremur 

nemendum þar sem þeir skiluðu nánast auðu blaði. Ég veit ekki hver ástæða 

þess er en mér sýnist óöryggi nemenda um að kenna, ef þeir eiga að segja 

eitthvað frá eigin brjósti þá kemur ekkert. Hugsanlegt er að nemendur óttist 

að það sem þeir segi sé rangt og þeir átti sig ekki á að það er verið að leita 
eftir þeirra skoðunum.  Ég tel að spurningarnar hafi ekki verið nógu vel 

orðaðar og það hafi verið  hægt að skilja þær á annan hátt en ég hugsaði 

þær.   
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4.10.1 Viðtal við nemendur  

Eftir tímann ræddi ég við þrjá nemendur, Aldísi, Guðnýju og Hannes, og 

spurði þau um ritun.  Aldís sagði að henni gengi vel í ritun.  Hún skrifar oft 

sögur og sýnir þær foreldrum og vinkonum.  Henni finnst skemmtilegast að 

skrifa spennusögur og ævintýri.  Hún vill ráða sjálf um hvað hún skrifar og 

viðbrögðin sem hún fær frá fólki eru yfirleitt „flott hjá þér.“   

Guðný, sem stendur sig vel, segir að henni gangi vel að skrifa og henni 

finnst það gaman.  Í sögu getur allt gerst og það er ekkert erfitt við að skrifa. 

Hún skrifar mikið og sýnir foreldrum sínum sögurnar og þeim finnst þær 

fyndnar. 

Hannes sagði að honum finnist erfitt að skrifa og hann skrifar lítið. Tölva 

hjálpar til en það væri gott að hafa ritara. Það gengi betur ef hann mætti 

ráða um hvað hann skrifaði.   

Þessir nemendur virðast kalla eftir að fá að ráða efni sjálfir. Það gæti 

hentað einhverjum hópi en sumum nemendum gæti hentað að fá 

hugmyndir að ritunarverkefni frá kennara.  Það kemur einnig fram hjá 

stelpunum að það er mikilvægt að skrifa fyrir einhverja. 

4.11 Að gefa nemendum meira frelsi 

Ein leið til að koma nemendum af stað er að gefa þeim byrjanir til að ýta 
undir hugmyndaflug þeirra. Hugmyndina að verkefninu fékk ég  úr heftinu: 

Móðurmálsverkefni eftir Hafstein Karlsson og Kristínu Ingveldi Bragadóttur 

(1996). Ég ætlaði að taka þennan tíma upp en tæknin sveik mig þannig að 

upptakan fór ekki af stað.   

     Ég hóf tímann á upprifjun, spurði hvort einhver gæti sagt mér við hvað 

væri átt þegar talað væri um rödd í ritun?  Já einhverjir mundu eftir því og 

gátu gefið útskýringu, og ein stúlkan sagði að það væri persónuleiki 

verksins. Ég las upp fyrir nemendur sex þrepa matslista um rödd frá SÍSL (sjá 

fylgiskjal 4).  Nemendur hlustuðu og gáfu mér algjöra þögn. Þeir bentu mér 

á að það væri langt síðan þeir hefðu fengið að lesa upp verkefni sín, 

greinilega eitthvað sem þeir eru spenntir fyrir, þannig að ég ákvað að nota 

smá tíma í lokin til að nemendur fengju að lesa upp verkefnin sín. 
Nemendur áttu að skrifa að minnsta kosti eina blaðsíðu. Mér fannst það til 

marks um áhuga þeirra að það liðu aðeins um þrjár mínútur þegar allir 

höfðu valið sér byrjun og voru komnir af stað. Þrír nemendur fengu að vinna 

saman og skrifa í tölvu og einn valdi sér að vinna á tölvu. Þessir nemendur 

sendu mér verkefni sín í gegnum google drive. Nemendur fengu fjórar 

byrjanir frá mér. 
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 Komdu við höldum upp á þetta.  

 Ég opnaði augun og leit á klukkuna, ég var orðin of sein/seinn í 
skólann. 

 Það var algjör þögn. 

 Það var í honum/henni einhver spenna. 

Það kom í ljós þegar nemendur vildu skila að þeir staldra ekki við og lesa 

verkefni sín áður en þeir skila.  Það er ekki ennþá orðinn hluti af vinnulagi 
þeirra.  Nokkrum fannst þeir ekki hafa nægan tíma, þeir vildu skrifa meira, 

vildu fá meiri tíma.  Ein stúlkan ræddi við mig eftir tíma og spurði hvort þau 

gætu ekki fengið öðruvísi verkefni og ef ég hef skilið hana rétt, vildi hún fá 

verkefni þar sem nemendur eiga að setja sig inn í einhverjar aðstæður og 

skrifa út frá þeim.  Ég held að nemendur hafi sjaldan eða aldrei fengið slík 

fyrirmæli. 

Tímanum lauk á því að ég las upp nokkur verkefni þar sem nemendur 

vildu frekar að ég gerði það en að gera það sjálfir. Líklegasta ástæðan fyrir 

því er að þeir séu ekki vissir um stöðu sína eða feimnir. 

Langflestir nemendur skrifuðu eina blaðsíðu og þeir lögðu sig fram. Þetta 

verkefni náði að vekja áhuga þeirra og þeir náðu einnig að láta verkefnin líta 

vel út á pappírnum.  Þeir nýttu byrjanirnar til að búa til sögur sínar, notuðu 

hugmyndaflugið og höfðu frelsi til að koma með eigin útfærslur. Ég sá að 

nemendur lögðu sig fram.  Ég skrifaði í dagbókina eftir tímann: „Nemendur 

afar duglegir að byrja... mikill vilji til að leggja sig fram... Ánægð þegar ég 
kom út úr tímanum – mér fannst eins og ég hafi komið einhverju til leiðar.  

Gríðarlega gaman þegar vel gengur“ (dagbók, 7. maí. 2015). 

4.12 Mat á verkefnum og vinnu nemenda 

Mat mitt á verkefnum nemenda hefur yfirleitt falið í sér athugun á 

stafsetningu og málfari.  Aðrir þættir hafa byggst á huglægu mati. Ég vildi 

því skoða aðrar leiðir og nýta til þess matslista eða viðmið um árangur sem 

kynnt eru í 6 + 1 vídd.  Ég skipti verkefnum nemenda í þrjá hópa og mat 

þannig fyrsta verkefnið þar sem nemendur skrifuðu um dýr. Ég horfði á 

lengd verkefna en einnig stöðu nemenda og hvers væri hægt að ætlast af 

þeim. SÍSL fræðingarnir hafa sett inn efni á netið og þar gat ég nálgast 

þýðingar á matslistum á skipulagsvíddinni. Það hafði ég til hliðsjónar við mat 
á verkefnum. Orðalagið er þó þannig að það er ekki á færi allra nemenda að 

skilja slíkt mat eða fá það í hendur. Ég rakst einnig á nemendavænt mat sem 

virkar eins og gátlisti fyrir nemendur og það fannst mér geta hentað 

nemendum til að meta ritun sína. Við matið hafði ég einnig í huga hvort 
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viðmiðið gæfi til kynna hvort nemandi væri byrjandi, á góðri leið, leikinn eða 

snjall þegar færni hans í vinnu með skipulagsvíddina var skoðuð.  

Önnur verkefni mat ég á svipaðan hátt en gaf nemendum einnig skriflega 

umsögn í lokin.  Þeir hefðu þurft að fá viðbrögð við verkefnum oftar og 

einnig mat frá hópnum en það eru margar leiðir færar og ýmislegt sem þarf 

að benda á og byggja á í framhaldinu. 

Eftir kennslustundina um vinnu með rödd, tók ég nafnalista bekkjarins 

og merkti við hvernig nemendur notuðu tímann, hverjir voru virkir í 

umræðum og hvernig ég mat verklag þeirra.  Þá skrifaði ég t. d. þarf aðstoð, 

skilar litlu, lengi í gang, óvirk, reyndi, virkur. 

Ég reyndi að skoða innihald textans hjá nemendum en samt horfði ég 

mikið á útlit og uppsetningu verkefnisins. Ég sá að nokkuð vantaði  upp á að 

nemendur hefðu náð að tileinka sér stafsetningarreglur, eitthvað sem er 
margbúið að vinna með og á að vera hægt að ætlast til að þeir kunni og geti 

notað.  

4.13 Sjálfsskoðun – starf mitt, ígrundun 

Í byrjun rannsóknarinnar var ég mjög óörugg um hvernig ég ætlaði að vinna 

með nemendum.  Mér fannst mikilvægt að þeir nýttu tímann til að skrifa. 

Mér leið oftast vel í tímum með nemendum en ég var mjög upptekin af 

þeim tíma sem ég hafði. Ég var bundin af stundaskrá bæði þeirra og minnar.  

Ég ígrundaði ekki nægilega vel hvernig gekk eða hvernig mér leið, 

hugsaði meira um hvaða leiðir ég gæti farið með nemendum.  Ég horfði 

mikið á verkefni nemenda og hvernig þeir nýttu tíma sinn og hvort þeir réðu 

við það sem ég ætlaði þeim.  Ég horfði meira á nemendur en hvað ég gerði 

og hvernig ég vann.  Ég hlustaði  ekki á eða tók eftir því sem nemendur voru 

að segja mér þegar þeir töluðu um að þeir vildu fá meiri tíma og vildu skrifa 

frjálst. Ég var föst í ákveðnu fari og áttaði mig ekki á að gefa nemendum 
tækifæri til að velja sér viðfangsefni og þróa þannig hugmyndir sínar. Tengsl 

mín við nemendur eru góð, ég sé það á því hve margir nemendur koma og 

tala við mig í lok tíma og þurfa að segja mér af sínum högum. 

Ég geri miklar kröfur til mín og finnst ég eiga að hafa öll réttu svörin og 

réttu viðbrögðin enda búin að kenna lengi og á að hafa þekkinguna.  

Ég horfði mikið á afurðina, verkefni nemenda en sá það þegar leið á 
rannsóknina að nemendur þurftu meiri undirbúning og þekkingu á þeim 

hugtökum sem tengjast ritun.  
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4.14 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég tekið saman helstu niðurstöður. Ég hef gefið innsýn í 

kennslustundirnar, hvernig var unnið með ritun og lýst samskiptum við 

nemendur.   

Ég var upptekin af hugmyndum mínum um verklag í tímum og hvernig ég 

gæti virkjað nemendur og fengið þá til að skrifa.  Ég lét tímann hafa mikil 
áhrif á mig og fannst ég þurfa að stjórna kennslustundunum og efnisvali. Ég 

áttaði mig á að mig vantaði upplýsingar frá nemendum um viðhorf þeirra til 

ritunar og hvað þeim finnst skemmtilegast að skrifa um og gerði því könnun 

meðal nemenda. Í framhaldinu reyndi ég að horfa á svör þeirra.  Ég hefði 

þurft að gera slíka könnun fyrr og nýta svörin til að breyta áherslum mínum 

í kennslunni. 
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5 Umræður 

Í þessum kafla fjalla ég um helstu niðurstöður rannsóknarinnar.  Ég rýni í 

rannsóknina og tengsl hennar við fræðin. Fyrst velti ég fyrir mér virkni og 

áhuga nemenda á rannsóknartímabilinu. Síðan hugleiði ég þær leiðir sem ég 
fór í ritunaráherslunni og rannsókninni og þær hindranir sem urðu á vegi 

mínum. 

5.1 Að auka áhuga 

Tilgangurinn með þessari rannsókn var að styrkja mig í starfi með ritun og 

þjálfast í að leiðbeina nemendum við gerð ritunarverkefna. Ég vildi leita 

leiða til að auka áhuga nemenda á ritun og efla hæfni þeirra í að koma 

hugmyndum sínum í orð. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: Hvaða 

leiðir get ég nýtt mér til að auka áhuga nemenda á ritun, eflt þá í að koma 

hugsun sinni í orð og nýtt matslista til að auka árangur þeirra?  

Rannsóknarspurningin er þríþætt og henni er ekki auðsvarað. Samkvæmt 

Hidi og Boscolo (2006) einkennist áhugi af aukinni einbeitingu og athygli.  Ég 

lagði áherslu á ákveðin atriði í kennslustundum, ég hvatti nemendur til að 

nýta kennslustundirnar til að skrifa og ég lagði mig fram um að aðstoða 
nemendur sem komust ekki af stað eða fannst þeir ekki hafa neitt til að 

skrifa um. Það sýndi sig í vinnu með nemendum að ákveðin hópur þeirra var 

áhugasamur og ég þurfti lítið að aðstoða þá. Þeir voru fljótir að koma sér að 

verki og þeir gátu unnið sjálfstætt að verkefnum sínum. Þeir höfðu trú á sér 

til verksins. Mér gekk auðveldlega að ná til þeirra. Áhugi þeirra á  ritun er 

mikill en samkvæmt Lipstein og Renninger (2007a) myndu þeir flokkast á því 

sviði er nefnt er vel þróaður áhugi (e. well developed interest), miðað við 

vinnulag. Þeir njóta þess að skrifa en það kom fram í viðhorfakönnuninni og 

þeim viðtölum sem ég tók. Fram kemur í niðurstöðunum að margir 
nemendur virðast ósjálfstæðir og þeir þurfa aðstoð eða aðeins staðfestingu 

á að þeir séu á réttri leið.  Líklegt er  að þessi hópur sjái verkefni fyrst og 

fremst sem eitthvað sem gera á  fyrir kennarann. Verið getur að þessir 

nemendur séu vanir mikilli aðstoð og það getur alið á ósjálfstæði nemenda. 

Við kennarar tölum stundum um áunnið hjálparleysi og tölum oft um að við 

viljum auka ábyrgð nemenda á eigin námi.   Ein leið til þess er að gefa 

nemendum tækifæri til að koma ritun sinni á framfæri innan bekkjarins eða 
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skólans með því að lesa ritverkin upp eða birta t. d. í skólablaði.  Það hvetur 

nemendur og vekur áhuga að heyra hvernig aðrir skrifa. 

Það er mikilvægt að vinna með trú á eigin getu í kennslu.  Til að auka 

áhuga nemenda á ritun er ekki síður nauðsynlegt að leita leiða til að sýna 

þeim fram á að þeir hafi áhugaverðar hugmyndir og geti komið þeim á 

framfæri þannig að þeir upplifi að þeir hafi eitthvað að segja (Graves, 1984; 

Pajares og Valiante, 2006). Í niðurstöðunum má lesa  að í nemendahópnum 
eru einstaklingar sem   eiga í erfiðleikum með nám. Ég hefði þurft að 

bregðast betur við þeim hópi. Mér fannst ég ekki ná nógu nógu vel til þeirra. 

Það er mat mitt að áhugi þeirra sé afar takmarkaður til ritunar og náms og 

líklegt að þeir hafi litla trú á eigin getu. Þessum nemendum gekk betur 

þegar þeir fengu að vinna saman og skrifa verkefni sitt í tölvu.  Þeir gátu 

rætt saman og fengu styrk frá hvor öðrum. Það er líklegt að þeir hafi öðlast 

aukna trú á eigin getu en það kemur fram hjá Pajare og Valiante (2006) að 

því sterkari trú sem nemandi hefur á eigin getu því tilbúnari er hann til að 

leggja eitthvað á sig og sýnir þess vegna aukinn áhuga á verkefninu. Ég tel 
að verið geti að nemendum vaxi ritunarverkefni í augum, þeir viti ekki á 

hverju þeir eigi að byrja og telji sig ekki ráða við verkið eða efist um hæfni 

sína. Nemandinn sem svaraði spurningunni um líðan þegar kemur að 

ritunarverkefnum með orðunum:  „Ég verð pínu pirraður og  held að mér 

muni ganga illa“ getur sett orð á tilfinningar sínar en þessum nemanda 

gengur oft erfiðlega að koma hugsunum sínum í orð.  Til að auka trú 

nemenda á eigin getu þegar kemur að ritun tel ég mikilvægt að kennarar 

leggi sig fram um að hlusta eftir hugmyndum nemenda og hjálpi þeim að 

draga þær fram og þróa þær áfram. 

Það sem er skemmtilegt nær að vekja áhuga og mikilvægt að nemendur 

eigi þess kost að velja sér efni til að skrifa um út frá áhugasviði (Graves, 

1984). Graves (1984) segir einnig að kennarar þurfi að læra af nemendum 
og hlusta á þá. Ég lét nemendur fá ákveðin verkefni til að vinna úr. 

Nemendur gátu einnig skrifað um eitthvað annað ef þeim fannst verkefni 

óaðgengilegt. Nemandinn, sem sagði mér í fyrsta tíma, að hann hefði ekki 

áhuga á dýrum og honum fyndist þau leiðinleg hefur ef til vill verið að segja 

að hann viti ekkert um dýr því nemendur sækja þekkingu sína í minni. Einnig 

kom greinilega fram að mörgum nemendum fannst auðveldast að skrifa um 

eitthvað sem þeir hafa upplifað en öðrum fannst skemmtilegast að búa til 

sögur. Á köflum hefði ég mátt hlusta meira eftir viðhorfum nemenda í garð 

ritunar til að geta komið betur til móts við óskir þeirra.  Ég tel því mikilvægt 
að kennarar skapi rými í sinni kennslu þar sem nemendur geti talað um 

ritunarverkefni sín og tilfinningar gagnvart ritun.  Með því móti eigum við 
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auðveldara með að setja okkur í spor nemenda og finna ólíkar leiðir sem 

hjálpa þeim að efla eigin ritun.   

Graves (1994) bendir á að mikilvægt sé að gefa nemendum tíma til að 

lesa upp og kenna þeim að lesa upp ritverk sín.  Þeir þurfa að geta rætt um 

ritunina í félagahópnum. Það er mikill lærdómur falinn í því að heyra 

hvernig aðrir skrifa og fá viðbrögð annarra við skrifum sínum. Ég las nokkur 

verkefni upp fyrir nemendur í fyrstu kennslustundunum.  Í síðustu 
kennslustundinni vildu nemendur fá að lesa verkefni sín eða vildu að þau 

yrðu lesin. Þessi ósk kom frá öflugustu nemendunum en reynsla mín er sú 

að það séu helst þeir sem vilja láta lesa upp en þeir sem upplifa vanmátt 

vilja síður deila skrifum sínum. Nemendur virtust sjá meiri tilgang með ritun 

sinni þegar þeir höfðu tækifæri til að deila reynslu sinni.  Þó að það hafi ekki 

náðst miklar umræður í kennslustundum í rannsókninni, þá voru margir 

nemendur áhugasamir og veltu fyrir sér því sem aðrir skrifuðu.  Það eykur 

áhuga að heyra hvernig aðrir skrifa en fram kemur hjá Nolan (2007) að 

áhugi á ritun geti þróast í gegnum samfélag bekkjarins. Kennarinn þarf að 
hvetja nemendur til að ræða um ritun sína og þeir þurfa að æfast í að meta 

ritverk bekkjarfélaganna og einnig eigin verk.  

Í rannsókn minni reyndi ég að styðja við nemendur sem áttu erfitt með 
ritun, bæði við að fá hugmyndir og að tjá hugsun sína skriflega.  Viðbrögð 

nemenda við þeim leiðum sem ég fór og þeim verkefnum sem ég lagði fyrir 

þá voru yfirleitt jákvæð ef frá er talið verkefnablaðið með kúluísnum (sjá 

fylgiskjal 2). Einnig tel ég að ég hafi fengið nemendur til að hugsa meira um 

ritun en nemendur veltu fyrir sér tilgangi ritunar.  Þeir sögðust vilja búa til  

sögur, eða segja frá einhverju sem þeir höfðu upplifað og voru einnig að 

velta fyrir sér hvort þeir gætu skrifað út frá fyrirfram gefnum aðstæðum.  

Stundirnar sem ég hafði með nemendum hefðu þurft að vera fleiri og lengri 

í hvert sinn og reglulegri en Graves (1994) segir að nemendur þurfi að skrifa 
að minnsta kosti þrisvar sinnum í viku til að ná árangri. Það leið langur tími  

milli kennslustunda og stundum var brugðið út af stundaskrá vegna 

heimsókna eða uppákomu af einhverju tagi.  

Ég tel að huga þurfi að  vægi ritunar í skólastarfi og kenna nemendum að 

undirbúa ritun sína og ræða um hugmyndir sínar.  Mér fannst mig skorta 

tíma og nemendur höfðu á orði að  þeir hefðu ekki nægan tíma til að skrifa. 

Ég hefði getað látið nemendur koma aftur að verkefnum og halda áfram að 

þróa þær hugmyndir sem voru komnar á blað. Ég tel mig hafa lært það af 

þessari rannsókn að ég hefði mátt hugsa kennsluna sem meira heildstætt 

ferli þar sem nemendur tækjust á við að þróa eigin ritunarverkefni yfir 

lengri tíma.   
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Í fræðunum kemur fram að nemendur þurfa að skrifa oft í viku og það 

þarf tíma til að vinna með ritun (Culham, 2010, Graves, 1994).  Nemendur 

reyndu að fá mig til að skilja við hvað þeir  glímdu.  Nemandinn sem sagði: 

„Gefðu okkur tíma til að halda áfram“ reyndi að koma mér í skilning um að 
ég truflaði nemendur með athugasemdum um að nemendur væru ekki að 

nýta tímann sinn nógu vel.  Þeir þyrftu tíma til að koma hugsun sinni á blað. 

Ég þurfti að slaka á.  Nemendum fannst þeir ekki fá nægan tíma til að skrifa 

og þeir vildu skrifa frjálst, um sín hugðarefni. Ég velti fyrir mér þeirri hugsun 

að til að auka áhuga og færni þurfi nemendur að hafa meiri tíma til að skrifa 

og meira frelsi til að skrifa en upplifi ekki að þeir séu eingöngu að skrifa af 

skyldurækni fyrir kennarann eða skólann.  Ég fann fyrir því í rannsókn minni 

að ég hitti nemendur ekki nægilega oft og því gat ég ekki skapað það flæði 

sem þurfti til að nemendur næðu að sökkva sér ofan í ritun sína.  Ef skólar 
ætla að hlúa að og auka færni nemenda í þessum þætti þá þarf að gefa 

honum tíma í skólastarfi. 

5.2 Að auka færni nemenda  

Nemendur þurfa að æfa sig, þeir þurfa að skrifa, því ritun bætir ritun 

(Culham, 2010).  Einnig þurfa þeir að hafa tækifæri til að heyra hvernig aðrir 

skrifa og fá viðbrögð við skrifum sínum til að átta sig á hvað þeir geta bætt. Í 

gegnum rannsókn mína las ég verkefni frá nemendum upp í nokkrum  

kennslustundum. Ég hefði mátt gera meira af því og hefði auk þess þurft að 

hvetja nemendur til að standa sjálfir upp og lesa verkefni sín.  Í kjölfarið 

hefðum við getað rætt innihald ritsmíða þeirra.  

Metnaður og vilji til að gera vel sýndist mér aukast eftir því sem leið á 

ritunaráhersluna. Mér fannst nemendur mínir skrifa lengri texta og þeir 

voru fljótari að koma sér niður á hugmynd. Líklegt er að nemendur hafi 

tileinkað sér ákveðnar kröfur um vinnubrögð en nemendum verður að vera 
ljóst til hvers er ætlast af þeim.  Þó svo að nemendur hafi fengið verkefni frá 

mér í síðustu kennslustundinni tel ég að nemendur hafi séð möguleika á að 

gera verkefnið að sínu og tengt byrjanirnar sem þeir fengu við eitthvað sem 

þeir þekktu og því varð efnið þeim aðgengilegt.  Hugsanlega hefur þeim 

fundist þeir hafa eignarrétt yfir því og því ekki verið að skrifa eingöngu fyrir 

kennarann eða skólann.  

Spandel (2001) segir að ef kennarar vilji efla hæfni nemenda sé æskilegt 

að þeir æfist í að meta verkefnin sín.  Í því er fólgið mikið nám og reynsla. 

Nemendur heyrðu um matslista varðandi rödd í ritun.  Þeir veltu fyrir sér 

hvort þrepin í matslistunum gætu átt við eigin skrif. Þannig lærðu nemendur 

að hugsa meira um hvernig þeir skrifuðu.  Í rannsókninni mátu nemendur 
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aðeins hvernig þeim fannst sér ganga en ekki hvernig þeim hafi tekist til 

miðað við matslista. Bæði kennarar og nemendur þurfa tíma til að læra að 

nýta slíka matslista til að bæta ritunina.  Ég sýndi nemendunum listana og 

las þá upp fyrir þá.  Ég tel þó að betra hefði verið að nemendur hefðu haft 
þá hjá sér til að geta skoðað hvort þeir væru að ná þeim þrepum sem þar 

koma fram.  

Við, kennarar, ætlumst stundum til að nemendur viti hlutina og skilji þau 
hugtök sem við erum að vinna með.  Það kom skýrt fram að þó svo 

nemendur hafi kynnst og heyrt talað um ákveðin hugtök eins og í mínu 

tilviki, hugtakið efnisgrein sem nemendur höfðu unnið með í gegnum PALS, 

þá virðast þeir ekki hafa færnina sem þarf til að nýta hugtökin í öðrum 

aðstæðum.  Það virðist þurfa að segja hlutina oft og koma aftur og aftur að 

sömu atriðum til að nemendur öðlist skilning og færni í að beita 

hugtökunum.  Kennarinn þarf að vera viss um að nemendur hafi þann 

skilning sem hugtakið vísar til. 

Mikilvægt er að kennari sýni viðfangsefnum nemenda áhuga. Í fyrstu 

kennslustundinni vildu nemendur fá álit mitt á því hvort það sem þeir 

skrifuðu væri nógu mikið. Það bendir til þess að þeir séu að skrifa fyrir 

kennarann og hann eigi að ákveða hvort verkefnið sé nógu langt, viðmiðið 
snýst þá um lengd en ekki gæði. Hugsanlega eru nemendur vanir því í 

flestum verkefnum að kennarinn segi þeim hvenær ákveðnum viðmiðum sé 

náð en hann beini því ekki til nemenda að meta það sjálfir. Graves (1994) 

segir frá því að hann hafi áður fyrr tekið verkefni nemenda þegar þeir 

sögðust vera búnir, lesið þau og strikað undir villur.  Síðar hafi hann breytt 

vinnubrögðum sínum og spurt nemendur hvernig þeir viti að þeir séu búnir.  

Hann ætlast til þess að þeir geti lagt mat á það.  Mínir nemendur reyndu að 

meta sjálfir hvort þeir hefðu lokið sínum verkefnum og spurðu aðeins í 

fyrsta tímanum hvort þeir væru búnir að skrifa nóg. 

Í gegnum rannsóknina og vinnu með nemendum lærði ég að nýta mér 

fleiri leiðir við ritun. Ég gerði kröfur um ákveðið vinnulag og oftast vildi ég 

að þeir skiluðu því sem þeir höfðu skrifað í lok kennslustundar. Ég hvatti 
nemendur til að fara yfir ritverkin sín og ætlaðist til að  þeir læsu verkefni 

sín yfir áður en þeir skiluðu. Í rannsókninni kemur fram að þeir gera það 

ekki nógu vel og virðast flestir ekki sjá eða búa yfir færni til að laga villur.  Þó 

þeim sé sagt að lesa yfir áður en þeir skila þá hafa þeir kannski ekki fengið 

leiðbeiningar um til hvers eða eftir hverju þeir eigi að leita. Má vera að 

tilgangurinn sé aðeins sá að skoða hvort einhverjar stafsetningarvillur finnist 

og það sé sú áhersla sem þeir hafi vanist en ekki hvort það megi bæta 

orðalag eða útskýra eitthvað betur? Nemendur sem eiga í erfiðleikum 
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skrifuðu verkefni sín í tölvu og fengu stuðning frá félögum og áttu því 

auðveldara með að koma hugmyndum sínum frá sér.  Nemendur fengu fleiri 

tækifæri til að tjá sig skriflega þar sem kennslustundirnar mínar voru 

helgaðar ritun og bættust við aðra íslenskutíma hjá nemendum.   

5.3 Fagmennska og þekking 

Fagmennska kennara byggist á því að hann aflar  sér þekkingar, les sér til og 
áttar sig á hvað virkar fyrir nemendahópinn sem hann vinnur með og hvað 

þurfi til að nemendur taki framförum og þroskist í námi sínu (Sigrún 

Aðalbjarnardóttir, 2008).  

    Ég þekkti nemendahópinn vel og taldi mig einnig vita nokkuð um hvernig 

nemendur bregðast við áskorun og athugasemdum.  Ég hafði vitneskju um 

námslega stöðu nemenda og hverjir nýta tíma sinn vel í kennslustundum og 

hafa metnað.  Í hópnum eru einnig nemendur sem láta lítið fyrir sér fara, 

hafa forsendur til góðra verka en lítið frumkvæði og kalla lítið eftir aðstoð 

og gætu því gleymst í stórum hópi. Ég veit einnig töluvert um áhugamál 

nemenda og aðstæður.  Þekking mín á nemendahópnum hjálpaði mér til að 

vinna með þeim sem áttu erfitt með að komast af stað til að fá hugmyndir, 

ég gat vísað til áhugasviðs nemenda og tengt verkefni við það sem þeir 
höfðu unnið áður undir minni leiðsögn. Það skiptir máli að kennari geri sér 

far um að kynnast nemendum og hvaða leiðir virka fyrir þá til að þeir nái að 

eflast í námi sínu.   

   Ég tel mikilvægt að tala við nemendur og láta þá vita hvað maður vill fá 

fram bæði í námi og hegðun. Því ræddi ég við nemendur um væntingar 

mínar til þeirra.  Þegar ég byrjaði að kenna var sagt að kennarinn ætti ekki 

að brosa fyrir jól.  Þetta var rætt bæði í gríni og alvöru.  Seinna á 

kennsluferlinum kom fram sú skoðun að kennarar yrðu að sýna tilfinningar 

það væri bara mannlegt. Tengsl mín við nemendur eru góð og reynsla mín 

af kennslu hópsins jákvæð. Tengsl við nemendur mega þó ekki vera of náin, 

það þarf að halda vissri fjarlægð en það þarf að ríkja traust annars verður 

ekki kennslufært.   

    Á miðstigi fer bilið milli nemenda vaxandi, þeir sterku eflast og taka 

framförum en  þeir sem búa við námserfiðleika eiga í auknum vanda sem 

verður sífellt sýnilegri. Í rannsókninni kemur fram að ég var ekki fyllilega sátt 
við verklag allra nemenda og fannst erfitt að leiðbeina þeim. Það reyndi 

einnig á þolinmæði mína þegar nemendur virtust ekki taka eftir eða sinna 

verkefnum sínum.  Nemendum gekk illa að vinna með verkefnablaðið með 

kúluísnum (sjá fylgiskjal 2) og ég sá að það hentaði  ekki öllum.  Það virkaði 

ekki. Þá þarf að leita annarra leiða sem henta nemendum betur. Það er 
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mikilvægt að læra af nemendum, hlusta á þá og átta sig á hvað virkar og 

hvað þarf að leggja áherslu á til að þeir eflist og taki framförum.  Samkvæmt 

rannsókn Collopy (2008) styrkir það fagmennsku og fagvitund að átta sig á 

því sem gengur vel og bregðast við ef eitthvað gengur ekki nógu vel. Í 
viðhorfakönnuninni kom fram hvað nemendum fannst skemmtilegast að 

skrifa um og við því hefði ég þurft að bregðast.  Það minnir okkur á að 

hlusta eftir röddum nemenda og koma til móts við þarfir þeirra.   

5.4 Hindranir 

Fyrir nokkrum árum sagði ráðgjafi í kennslufræðum við mig að ég stjórnaði 

of mikið í kennslustund. Ég þarf að skipuleggja og stjórna 

kennslustundunum og í þessari rannsókn var það þannig. Ég var ekki hrædd 

við að missa stjórnina en fannst ég þurfa að koma svo mörgu að.  Áskorun 

mín er að ég er fræðarinn og á erfitt með að standa á hliðarlínunni, draga 

mig í hlé.      

Hugmyndir mínar um ritun í byrjun rannsóknarinnar stýrðu því hvernig 

ég vann með nemendum í rannsókninni. Þær fólust fyrst og fremst í því að 

mér fannst ég þurfa að gefa nemendum verkefni. Ég var föst í 

námsmatsmenningu þar sem ég vildi fá skriflega afurð eftir tímana. Ég var 
einnig að berjast við ákveðið form og áætlun.  Ég ætlaði að vinna með vídd 

ritunar en það var svo margt í fræðunum um ritun sem ég hafði ekki leitt 

hugann að, til dæmis  að vinna meira með hugmyndir nemenda og láta þá 

ræða og deila hugmyndum sínum, að nýta betur texta frá nemendum til að 

sýna hvað vel er gert og gefa nemendum aukið tækifæri til að lesa upp 

textana sína. Ég var svo upptekin við að stjórna tímunum að ég sá ekki 

möguleikana sem fólust í því að gefa nemendum frelsi og leggja þannig 

traust mitt á nemendur. Ef ég hefði náð að stíga til hliðar hefði það  

mögulega orðið til þess að  nemendur leggðu meira í verkefni sín þar sem 
þeir hefðu frelsi til að skrifa um sín hugðarefni og náð að þróa verkefni sín 

áfram. 

Tíminn var aðalhindrunin, ég hafði lítinn aðgang að nemendum.  Ég var 
ekki umsjónarkennari hópsins, en í fullu starfi, bæði á yngsta stigi og 

miðstigi og álag í starfi var mikið.  
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6 Lokaorð 

Þessi rannsókn kenndi mér að það er nauðsynlegt að gefa meiri gaum að 

hugmyndum nemenda og að þeir hafi meira frelsi til að skrifa um það sem 

skiptir þá máli.  Ég þarf að hlusta meira á nemendur og þeir þurfa að fá tíma 
til að tjá sig um ritun sína. Kennarinn á ekki endilega að gefa nemendum 

efni til að skrifa um en hugmyndir mínar um kennslufyrirkomulag voru svo 

fastmótaðar að ég hlustaði ekki eftir röddum nemenda.   

Graves (1996) segir mikilvægt að kennarar séu fyrirmyndir í 

kennslustundum þegar unnið er með ritun. Hann hvetur kennara til að 

skrifa í kennslustundum og leyfa nemendum að heyra hvernig þeir skrifa.  

Sú næðisstund náðist ekki í þessari rannsókn en gæti verið gott að temja sér 

slíkt síðar til að átta sig á hvað nemendur glíma við.    

Það þarf að gefa ritun tíma í skipulagi íslenskukennslunnar, láta 

nemendur skrifa og leggja meiri áherslu á forvinnuna, gera uppkast og vinna 

með ákveðna þætti í rituninni. Nemendur þurfa að læra að koma aftur að 

verkefni og vinna með það áfram. Það þarf að kenna þeim mun á 

endurskoðun og prófarkalestri. Þeir þurfa að venjast því að það er hægt að 

endurrita, bæta og laga texta en ekki eingöngu stafsetningarvillur. Stefna 

þarf að því að nemendur hafi tækifæri til að koma skrifum sínum á framfæri 

innan skólans.  

Kennarinn er oft svo einn í sínu starfi. Reynsla mín er sú að kennarar tali  

lítið saman um kennsluaðferðir og hvernig þeir gera hlutina. Í dag er 
teymiskennsla að verða algengari og því ætti umræðan að aukast þar sem 

fleiri kennarar vinna saman. 

Ég mun ekki kenna á miðstigi næsta skólaár en vænti þess að geta kynnt  
samstarfsfólki helstu áherslur rannsóknarinnar og mikilvægi þess að efla 

þennan þátt íslenskukennslunnar innan skólans.   
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Fylgiskjal 1 – Bréf til foreldra 

 

 

 

 

Kæru foreldrar/forráðamenn 

Ég hef undanfarin ár stundað meistaranám á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands á kjörsviðinu Mál og læsi.   

Lokaverkefni mitt er starfendarannsókn sem snýr að því að skoða 

hvaða leiðir ég nýti til að auka færni og áhuga nemenda á ritun.  

Einkenni  starfendarannsókna er að rannsakandi skoðar starf sitt og 

ígrundar það með það að markmiði að bæta það og einnig reynir hann 

nýjar leiðir í kennslu.   

Tilgangurinn með verkefninu er að finna leiðir til að efla nemendur 

og styrkja mig í  að vinna með nemendum í ritun.  Markmiðið er að 

skilja betur þær aðferðir sem ég nota, að auka þekkingu mína, svo ég 

geti komið betur til móts við stöðu og þarfir nemenda.  Áætlað er að 

vinna með ritun tvisvar í viku í fimm vikur.  Það er lítil áhætta fólgin í 

þátttöku nemenda í þessari rannsókn.  Nemendum verða gefin 

dulnefni við úrvinnsluna. 

Til að rannsóknin verði sem árangursríkust mun ég halda dagbók 

þar sem ég skrifa niður hvað ég geri og hvernig ég leiðbeini 

nemendum, auk þess sem ég skoða samskipti mín við nemendur. Ég 

mun einnig leita eftir hugmyndum þeirra um stöðu þeirra og viðhorf 

til ritunar.  Að lokum mun ég skoða verkefni nemenda til að sjá 

hvernig hugmyndir þeirra og orðalag þróast í gegnum ritunarferlið. 

Með þessu bréfi leita ég eftir samþykki til að vinna með barninu 

ykkar að ritunarverkefnum.   Ef þið hafið einhverjar athugasemdir eða 

spurningar varðandi rannsóknina þá setjið ykkur í samband við mig í 

sima 8669362 eða í tölvupósti á netfangið mitt gudrunjo@akmennt.is 

Eftir að þið hafið kynnt ykkur inntak þessa bréf bið ég ykkur að 

senda mér tölvupóst ef þið óskið þess að barnið ykkar taki ekki þátt í 

þessari rannsókn. 

Með fyrir fram þökk, 

Guðrún Jóhannesdóttir, kennari.  

mailto:gudrunjo@akmennt.is
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Fylgiskjal 2 - Kúluís 

 

Fengið á námskeiði hjá SÍSL  5. mars 2014 
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Fylgiskjal 3 - Matslisti 

 

Þriggja þrepa listi 

Þrep 1  Ég myndi ekki lesa þetta sjálfur ef ég neyddist ekki til þess. 

 Mér er sama þó enginn lesi þessi skrif. 

Þrep 3   Það heyrist svolítið í mér í þessu ritverki. 

  Venjulega hugsa ég ekkert um hver hlustar.  Ég skrifa bara. 

Þrep 5   Röddin mín er augljós og ég held að þetta hljómi eins og ég. 

 Ég legg hart að mér til að ritverkin mín séu áhugaverð og einstök. 

 

Sex þrepa listi 6 + 1 vídd matslisti fyrir rödd   

Þrep 1   Ég myndi ekki lesa þetta sjálfur ef ég neyddist ekki til þess. 

  Mér er sama þó enginn lesi þessi skrif. 

Þrep 2   Ég held að það sé smá rödd hér og þar. 

 Áheyrendur/lesendur hverjir eru þeir eiginlega? 

Þrep 3   Það heyrist svolítið í mér í þessu ritverki. 

 Venjulega hugsa ég ekkert um hver hlustar. Ég skrifa bara. 

Þrep 4   Ég held að það megi heyra í mér á nokkrum stöðum í þessu ritverki. 

 Ég hreyfi við lesendum/áheyrendum eins og til er ætlast. 

Þrep 5   Röddin mín er augljós og ég held að þetta hljómi eins og ég. 

 Ég legg hart að mér til að ritverkin mín séu áhugaverð og einstök. 

Þrep 6   Þetta er ég ! Þetta er eins sérstakt og fingraförin mín.   

 Ég skrifa alveg sérstaklega fyrir þig lesandi góður. 

 

http://www.mpsaz.org/falconhill/teacherresources/filecabinet/files/rubric-

6-1_writing_sf.pdf  ́

 

Þýðing:  Borghildur Sigurðardóttir 

 

 

http://www.mpsaz.org/falconhill/teacherresources/filecabinet/files/rubric-6-1_writing_sf.pdf
http://www.mpsaz.org/falconhill/teacherresources/filecabinet/files/rubric-6-1_writing_sf.pdf
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Fylgiskjal 4 - Viðhorfskönnun 

Hvað veistu um 6 + 1 vídd?   

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

 

Hvert er viðhorf þitt til ritunar?  Hvernig hugsar þú um ritun?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Þú færð ritunarverkefni.  Hvernig líður þér og hvernig heldur þú að þér   

muni ganga?  Rökstuddu svarið 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvaða leiðbeiningar færðu frá kennara?  Gætir þú hugsað þér að fá 

öðruvísi leiðbeiningar eða mat á verkefni þín? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvað finnst þér skemmtilegast við að skrifa? 

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Hvað finnst þér erfiðast við að skrifa?  

___________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

Notar þú ritun til samskipta?  Í skólanum eða utan skólans?  

___________________________________________________________ 

 


