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Ágrip 

Ritgerðin segir frá eigindlegri rannsókn sem var unnin við 

Menntavísindasvið á haustönn 2015 og vorönn 2016. Tilgangur rannsókn-

arinnar er að draga saman og ígrunda kennsluaðferðir við ritunarkennslu 

nemenda á unglingastigi. Markmið rannsóknarinnar er tvíþætt. Í fyrsta lagi 

að undirbúa mig sjálfa fyrir kennarastarfið þar sem ég hef hug á að vinna 

markvisst með ritun nemenda og tel því mikilvægt að kynna mér hvert 

hlutverk kennarans er í ritunarferlinu og hvað virkar til að kveikja og 

viðhalda áhuga nemenda í ritun. Í öðru lagi að nýta niðurstöður 

rannsóknarinnar sem innlegg í umræðu um ritunarkennslu á unglingastigi. 

Við gagnaöflun voru tekin viðtöl við starfandi kennara sem vitað var að 

hefðu unnið markvisst með ritun hjá nemendum sínum og beitt til þess 

fjölbreyttum aðferðum. Einnig fór rannsakandi í vettvangsathuganir til að 

fylgjast með starfsháttum þessara kennara.  

Niðurstaða rannsóknarinnar sýnir hversu margir þættir tvinnast saman 

þegar markmiðið er skapandi ritunarkennsla. Einhver atriði snúa að 

tæknilegum hlutum s.s. skrift, stafsetningu eða frágangi. Meðan önnur ekki 

síður mikilvæg snúa að þáttum eins og undirbúningi kennarans, því að leyfa 

nemendum að skrifa um það sem skiptir þá máli, rödd nemenda, 

samskiptum o.fl. Hlutverk kennarans birtist í að styðja, leiðbeina og finna 

leiðir til að virkja nemendur og gera þá ábyrga fyrir verkum sínum. 



 

6 

Abstract 

Writing and the role of the teacher 

The essay explains a qualitative research done at School of Education in the 

autumn semester of 2015 and spring semester of 2016. The purpose of the 

research is to consolidate and consider teaching methods in creative writing 

for adolescent. The aim of the research is twofold. Firstly to prepare myself 

for being a teacher where I intend to work systematically with students on 

writing. I feel it is important to research what it is that excites and keeps the 

students interested in creative writing and to find out the role of the 

teacher in the writing process. Secondly to use the results of the research 

as a talking point in the discussion on creative writing teaching for 

adolescents.  

Interviews with teachers that have worked systematically on creative 

writing with teenagers and have used various methods in their teaching 

were used to gather data for the research. Data was also gathered with 

observation. 

The results of the research show how many elements intertwine when 

the aim is teaching creative writing. Some aspects are technical e.g. writing, 

grammar and finishing. While others focus more on the preparation of the 

teacher, allowing students to write about things important to them, the 

voice of the student, communication, etc. The role of the teacher is to 

support, guide and find ways to make the students active and responsible 

for their work. 
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1 Inngangur 

Ritun birtist í ýmsum myndum og er samtvinnuð daglegu lífi á einn eða 

annan hátt. Í skólakerfinu er gefið töluvert rými til að þjálfa hæfni nemenda 

á sviði ritunar. Í flestum námsgreinum grunnskólans eru gerðar kröfur til 

nemenda um að setja saman texta af einhverju tagi ýmist með því að 

endursegja námsefni með eigin orðum, skrifa ritgerðir um ákveðið efni, 

svara spurningum skriflega, gera kynningaspjöld eða taka þátt í umræðum. 

Hver sem afraksturinn er þá er ljóst að ritaður texti í einhverri mynd skipar 

stóran sess í námi barna. Þá má einnig nefna að margir nemendur eru 

duglegir við að glósa námsefnið og ná þannig með hjálp ritunar betur að 

tileinka sér efnið. 

Ég minnist þess er ég rúmlega tvítug skráði mig á hönnunarbraut. Það 

runnu á mig tvær grímur þegar ég sá hvað ég þurfti að vera í mörgum 

teikniáföngum en ég hafði lítið sem ekkert teiknað síðan ég var í grunnskóla. 

Ég snéri mér til deildarstjóra brautarinnar og sagði honum að í raun kynni ég 

ekkert að teikna. Ég man hvað mér var létt þegar hann sagði við mig ,,já en 

þú ert hér til að læra það“. Síðar um veturinn sagði annar kennari mér að 

það gætu allir lært að teikna, það krefðist hins vegar leiðsagnar og tölu-

verðrar æfingar. Orð þessara ágætu kennara hafa oft komið mér í hug eftir 

að ég sjálf ákvað að gerast kennari. Nú tengi ég þau við að það er hægt að 

þjálfa með sér góða ritunartækni alveg eins og að læra að teikna. 

Vorið 2015 fór ég í vettvangsnám. Þar upplifði ég hvað nemendur á 

unglingastigi geta verið jákvæðir í garð skapandi ritunar og virtust flestir 

eiga auðvelt með að leysa slík verkefni. Það kom mér nokkuð á óvart þar 

sem ég hafði af eigin reynslu og af samtölum við aðra álitið að ritun væri 

eldri nemendum oft erfiðari en þeim sem yngri eru. Kennari þeirra tjáði mér 

að áhugi þessara nemenda hefði ekki alltaf verið svona mikill á ritun heldur 

hefði hún unnið markvisst að því að vekja áhuga þeirra. Það var því 

kennarinn sem kveikti í nemendum með eldmóði sínum. Hún hafði metnað 

til að leggja alúð við þennan þátt í sínu starfi og búa til námshvetjandi 

ritunarumhverfi sem fólst að miklu leyti í að finna fjölbreytt efni til að skrifa 

um og út frá. Þar á meðal voru verkefni sem höfðu hagnýtt gildi s.s. blaða-

greinar og viðtöl sem hún tvinnaði saman við efni sem tengdist námi þeirra 

eða lífi á einhvern hátt. Kennaranum var umhugað um að nemendur byggðu 

á eigin reynslu við skrifin og hafði því val á viðfangsefnum töluvert opið. Það 
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var þó ekki eingöngu með efnisvali sem hún reyndi að höfða til nemenda 

heldur reyndi hún að skapa andrúmsloft sem studdi við ritun þeirra. Áður en 

nemendur hófust handa hafði hún ávallt góðar kveikjur og má þar nefna að 

hún las fyrir þau eigin skrif og hvernig hún sjálf glímdi við verkefnin áður en 

hún lagði þau fyrir nemendur. Með þessum vinnubrögðum lagði hún ríka 

áherslu á að kennarinn væri fyrirmynd í ritunartímunum (Graves, 1983, bls. 

41-51). Auk þess hafði umræddur kennari ýmis hjálpargögn aðgengileg fyrir 

nemendur s.s. orðabækur, málshátta- og spakmælabækur, 

samheitaorðabækur og fleira. 

Á síðasta ári fór ég í stutta heimsókn til tveggja kennara sem höfðu ótal 

frumlegar nálganir við ritunarkennsluna. Þann tíma sem ég fylgdist með sá 

ég mikið af verkefnum sem ég hafði ekki séð annars staðar. Kennararnir létu 

nemendur semja ljóð með nýstárlegri aðferð, skrifa dagbækur og halda 

skýrslu yfir lesnar bækur svo eitthvað sé nefnt. Það er ekki síst fyrir kynni 

mín af þessum kennurum að áhugi minn á ritunarkennslu vaknaði og varð til 

þess að ég ákvað að taka ritun sem viðfangsefni meistaraverkefnis míns. 

Fleira varð til að vekja áhuga minn á efninu og má nefna námskeiðið Lestur 

og ritun á mið- og unglingastigi“ sem ég sat vorið 2016 hjá Baldri 

Sigurðssyni. Þar komst ég í kynni við fræðimenn sem hafa látið sig 

ritunarkennslu varða, bæði rannsakað og sett fram kenningar um hvernig 

gera megi nám í ritun aðgengilegra og um leið áhugaverðara fyrir 

nemendur.  

Það var því sambland af forvitni, áhuga og löngun til að upphefja 

ritunarkennslu sem kom mér af stað við þetta verkefni. Ég aflaði upplýsinga 

um aðferðir sem taldar eru vænlegar til árangurs við ritunarkennslu og 

kynnti mér störf ritunarkennara á vettvangi til að fá innsýn í kennsluhætti 

þeirra í ritunartímum. Í rannsókninni beini ég sjónum að þremur 

íslenskukennurum á unglingastigi með það að markmiði að kynnast 

starfsháttum þeirra og draga lærdóm af. 

1.1 Tilgangur og markmið 

Ástæða þess að ég valdi að rannsaka frjálsa og skapandi ritun er að ég sem 

framtíðarkennari  stefni á að vinna markvisst með þann þátt með 

nemendum í eigin kennslu. Einnig finnst mér mikilvægt að skapa meiri 

umræðu innan skólasamfélagsins um ritun, ritunarkennslu og leiðir sem 

hægt er að fara til að efla hana. Tilgangur þessa verkefnis er að draga fram 

hugmyndir, kennsluhætti og aðferðir þriggja kennara á unglingastigi við 

ritunarkennslu. Sjónum er beint að samskiptum nemenda, endurgjöf 

kennara, gildi góðs skólabrags og öðrum þáttum sem taldir eru gagnlegir 
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þegar kemur að skapandi ritunarkennslu (Calkins, 1994, Graves, 2003, Rief, 

2006, o.fl.). Ég tel lærdómsríkt að fylgjast með kennurum sem lagt hafa 

áherslu á skapandi ritun og leitast við að fá innsýn í aðferðir þeirra og 

áherslur og hvert þeir sækja sinn innblátur. 

Meginmarkmið rannsóknar minnar eru tvö. Í fyrsta lagi vil ég að 

niðurstöður þessarar rannsóknar nýtist sem innlegg innan skólasamfélagsins 

í umræðu um ritunarkennslu sem aftur gæti stuðlaðað að þróun á 

kennsluháttum á vettvangi. Í öðru lagi vil ég öðlast þekkingu á því sem 

skiptir máli fyrir góða ritunarkennslu og þannig undirbúa mig sjálfa fyrir að 

hlúa að þessum þætti í kennarastarfinu. Ég fór af stað til að afla upplýsinga 

um hugmyndir og aðferðir sem hægt er að nýta til að kveikja og viðhalda 

áhuga nemenda á ritun. Leitast var við að lýsa þáttum sem skipta máli þegar 

markið er sett á skapandi og frjálsa ritun hjá nemendum og finna hvert 

hlutverk kennarans væri í ritunaferlinu, frá því hugmynd kviknar og til 

lokaafurðar. 

Það er von mín að rannsóknin geti nýst þeim sem áhuga hafa á skapandi 

ritun í skólastarfi. Rannsóknarspurningin sem ég hef að leiðarljósi er hvert 

hlutverk ritunarkennarans sé og þá hvernig þrír kennarar á unglingastigi líta 

á hlutverk sitt sem ritunarkennara.    

1.2 Uppbygging verkefnisins 

Verkið skiptist í fræðihluta, umfjöllun um rannsóknina, niðurstöður rann-

sóknarinnar og umræðukafla. Í fræðihlutanum er fjallað um gildi ritunar, 

hvernig ritun birtist í íslenskum grunnskólum og að lokum er fjallað um 

ritunarferlið og hlutverk kennarans í því. Í rannsóknarhlutanum er fjallað 

um einkenni eigindlegra rannsókna og rannsóknina sjálfa og með hvaða 

hætti gagna var aflað. Sagt er frá einstaklingsviðtölum, einkennum þeirra og 

tilgangi og skýrt frá að þau voru valin hér til að fá sögu hvers og eins 

þátttakanda. Sagt er frá hvernig vettvangsathuganir fóru fram, á hvaða 

tímabili og hvaða gagna var aflað þar. Þá er farið yfir með hvaða hætti 

gagnagreining fór fram. Í Rannsóknarhluta verksins eru þátttakendur einnig 

kynntir til sögunnar og að lokum farið yfir siðferðileg atriðið. Í niðurstöðu-

kafla er rætt um helstu niðurstöður sem eru eftirfarandi: þátttakendur 

rannsóknarinnar telja ritun endurspegla nánast allt sem gert er í skólanum. 

Þeim kennurum sem rannsóknin beindist að finnst mikilvægt að nemendur 

fái að skrifa út frá áhugasviði sínu og um sín hugðarefni; endurgjöf frá 

kennara eða samnemendum er þýðingarmikil þáttur í skapandi ritun til að 

nemandinn nái að þroskast sem rithöfundur; endurgjöfin er ekki síður 

mikilvæg í þeim tilgangi að leggja grunn að góðum samskiptum milli 
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nemanda og kennara; þátttakendum finnst gagnlegt að samþætta ritun við 

aðrar námsgreinar. Í umræðukafla eru tengd saman fræðilegur bakgrunnur 

verkefnisins og niðurstöður. Spáð er í það markverðasta sem komið hefur 

fram í niðurstöðum og reint að finna svarið við spurningunni um hvernig 

þrír íslenskir kennarar líta á hlutverk sitt sem ritunarkennara á unglingastigi.  
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2 Fræðilegur grunnur  

Í hefðbundnum skilningi vísar hugtakið læsi til færni í að lesa og skrifa 

prentaðan texta (Baldur Sigurðsson, e.d.), það að vera læs og skrifandi eins 

og sagt er. Merking hugtaksins er hins vegar töluvert víðari og margþættari 

en að vera einungis bundin við að geta lesið og skrifað tiltekið tungumál eða 

táknmál (Baldur Sigurðsson, e.d.). Fræðileg skilgreining á læsi felur í sér 

annars vegar færni í umskráningu (e. decoding) og orðakennslum (e. word 

recognition) það er að segja að geta tengt ritað mál og talmál og lesið texta 

og skilið hann. Hins vegar felst læsi í málsskilningi (e. linguistic 

comprehension) sem byggir á munnlegum og skriflegum málþroska og 

málhæfni og tekur til þátta á borð við bakgrunns og þekkingar 

einstaklingsins, færni hans í að hugsa og draga ályktanir, orðaforða, 

samskiptahæfni, reynslu, þekkingar og áhuga hans á lestri og lesmáli 

(Baldur, e.d.).        

Þetta beinir athyglinni að því að læsi snýr ekki eingöngu að hinu 

prentaða máli. Læsi snýr einnig að allri merkingarsköpun, þ.e.a.s. að þeim 

skilning sem lagður er í efnið og þeim fjölbreyttu miðlum sem okkur dettur í 

hug að tjá okkur í gegnum hvort sem það eru tölvur, sjónvarp, ljósmyndir, 

tónlist, myndlist o.s.frv. Þrátt fyrir útvíkkun á hugtakinu læsi breytir það ekki 

því að enn þurfum við að kenna börnum að lesa og skrifa (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 19) og mætti jafnvel segja að það sé undirstaðan fyrir 

allt hitt. Í Aðalnámskrá grunnskóla er litið svo á að börn þurfi nú sem fyrr að 

hafa vald á ritun og lestri þar sem það gerir þeim meðal annars kleift að 

vera virkir þátttakendur í samfélaginu. 

Meginmarkmið læsis er að nemendur séu virkir þátttakendur í 

að umskapa og umskrifa heiminn með því að skapa eigin 

merkingu og bregðast á persónulegan og skapandi hátt við því 

sem þeir lesa með hjálp þeirra miðla og tækni sem völ er á 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 19).  

Hæfniviðmið í Aðalnámskrá grunnskóla fyrir ritun er að nemendur skulu 

hafa vald á að tjá hugsanir, tilfinningar og hugmyndir og að þeir geti beitt 

fyrir sig ríkulegu tungutaki í skapandi ritun við lok 10. bekkjar (2011, bls. 87 

og 103). Þá kann einhver að spyrja hver skapandi þáttur ritunar sé og hver 

sé munurinn á ritun og skapandi ritun. Í þessari ritgerð er horft á hlutverk 

kennara í að skapa nemendum aðstæður og umhverfi til skapandi ritunar. 

Með skapandi ritun er vísað til afraksturs ákveðinnar hugsunar og það er í 

gegnum ritunina sem sú hugsun kemst til skila. Skapandi skrif reyna að 
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fanga hugsanir og hugmyndir í þeim tilgangi að ná til áheyranda eða lesanda 

hvort sem það eru bekkjarfélagar, fjölskyldan eða eingöngu kennarinn. 

Guðmundur B. Kristmundsson segir: 

Kennsla ritunar felur ekki einungis í sér að kenna nemendum 

að skrifa, stafsetja og nota helstu greinamerki. Þau atriði eru 

aðeins sá hluti ísjakans sem upp úr stendur. Undir yfirborðinu 

eru þættir eins og tilgangur með ritun, inntak ritunar og skipan 

þess, áhrif viðtakanda, val á orðum og orðatiltækjum, stíll og 

málsnið (1997, bls. 7). 

Það mætti bæta við að ímyndunarafl og sköpun eigi rætur undir 

yfirborðinu og að þar kvikni hugmyndir að efni sem birtast okkur síðan á 

yfirborði ísjakans í formi texta.  

Þegar skoðaðar eru leiðir og aðferðir til að leiðbeina nemendum við ritun 

beinist athyglin fljótlega að aðferðum þar sem unnið er á heildstæðan hátt 

með ritun. Aðferðum þar sem kennarinn vinnur með viðhorf, vinnubrögð og 

allt í senn með stafsetningu, lestur, frágang, skrift, málfræði, efnistök, mál 

og stíl (Sigríður Heiða Bragadóttir, 1997, bls. 5). Hér á eftir verður fjallað um 

ýmsar hliðar skapandi ritunar s.s. gildi, ritunar, hvernig skapandi ritun sé 

háttað í skólum. Þá verður fjallað um hvað á sér stað í ritunarferlinu og 

hvert hlutverk kennarans sé í því ferli.  

2.1 Gildi ritunar 

Ritun hefur ótvírætt gildi fyrir okkur sem þjóð. Við eigum ritun því að þakka 

að menningararfur okkar hefur varðveist í handritum. Ef ekki væri fyrir ritun 

hefðu sögur og kvæði glatast sem aðeins voru til í munnmælum fyrir tíma 

ritunar. Eddukvæði, Hávamál, Völuspá og Íslendingasögur allt væru það 

okkur ókunnug fræði ef ritlist hefði ekki borist hingað til lands. Varðveisla 

fornrita á sinn þátt í því að við teljumst vera bókmenntaþjóð.  

Ritun hefur gildi fyrir okkur hvert og eitt því allt lífið verða á vegi okkar 

ýmis atvik sem gera kröfur til okkar um að við getum meitlað hugsanir okkar 

og komið hugmyndum og skoðunum okkar á framfæri í formi ritunar. Flestir 

þurfa einhvern tíma í lífinu að setja saman ferilskrá og kynningarbréf í 

tengslum við atvinnuleit, skrifa bréf til kennara barna sinna eða í öðrum 

persónulegum tilgangi, jafnvel blaðagreinar eða kvörtunarbréf og svona 

mætti lengi telja atriði sem tengja ritun daglegu lífi. Þá er ónefnt mikilvægi 

þess að geta tekið þátt í samfélagslegri umræðu og möguleikinn á að geta 

haft áhrif til góðs með skrifum sínum. Ef við sinnum ekki um að kenna 
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börnum okkar að tjá hugsanir sínar kann það að koma þeim í koll síðar meir. 

Þeir sem ekki hafa ritun á valdi sínu gefa öðrum vald til að hugsa fyrir sig 

(Rief, 2006, bls. 35). 

Guðmundur B. Kristmundsson (1997, bls. 6) fjallar um tengsl manns og 

ritunar. Þar segir hann að ritun hafi bein og óbein áhrif. Bein áhrif ritunar 

eru að varðveita þekkingu, miðla upplýsingum, efla lýðræði, auka skilning, 

efla máltilfinningu og sé tæki til boðskipta (1997, bls. 6). Óbeinu áhrifin segir 

Guðmundur að sé einnig margvísleg s.s. eins og þau að manneskja hefur 

með ritun áhrif á umhverfi sitt, skoðar sjálfa sig, reynslu sína og þekkingu í 

gegnum ritunina og að ritun sé eintal sálarinnar og miðill huggunar (1997, 

bls. 6). Orð Guðmundar leiða hugann að því að oft notar fólk ritun til að 

skrifa sig frá erfiðri reynslu eða uppákomum. Í ýmsum viðurkenndum 

aðferðum til sjálfshjálpar er ritun notuð sem verkfæri á leið til andlegs bata 

(Meðferðarhandbók) og má nefna hugræna atferlismeðferð þar sem 

einstaklingar skrifa daglegar athafnir sínar niður til þess að átta sig á því sem 

betur mætti fara og í þeim tilgangi að draga úr neikværði hegðun í fari sínu. 

Dagbækur eru einnig notaðar í þeim tilgangi að skýra hug sinn sem og til að 

halda í minningar. 

Linda Rief (2006) tekur í svipaðan streng og segir hún ritun jafngilda því 

að hugsa. Þetta má til sanns vegar færa því við styðjumst við ritun þegar við 

þurfum að muna hluti, svara stöðluðum prófspurningum eða skrifa 

formfastar ritgerðir. Með ritun komum við til skila ákveðinni þekkingu, 

skoðunum og tilfinningu (Rief, 2006, bls. 33). Ritun hjálpar okkur við að 

beisla hugsanir okkar og koma skikki á þær. Þegar skrifað er þarf að velja 

hvað á að segja og hvernig það er sagt. Einnig þarf að huga að orðavali og 

málsniði með tilliti til aðstæðna og efnis. Hvort sem skrifin verða birt eða 

ekki má segja að tilgangurinn með skrifunum sé alltaf sá að koma 

skilaboðum eða ákveðinni afstöðu til skila. Í ritunarferlinu þarf því að eiga 

sér stað gagnrýnin hugsun þar sem viðfangsefnið er skoðað út frá ólíkum 

hliðum. Vissulega er hægt að vera hugsandi og gagnrýninn einstaklingur 

óháð því hvort maður skrifar eður ei en kjarni málsins er hins vegar sá að 

með því að geta tjáð sig í ræðu og riti hefur manneskjan meiri möguleika á 

að taka þátt í samfélagslegri umræðu og þá um leið verða virkari 

þátttakandi í samfélaginu. 

Í hvers kyns þekkingarleit er ritun aldrei langt undan. Þegar við höfum 

skrifað texta getum við leitað aftur í hann og fengið nýja og jafnvel betri 

hugmynd byggða á þeirri hugsun sem liggur í fyrri skrifum okkar. Þannig 

hjálpar ritun okkur að þróa ákveðna hugsun áfram. Við komumst lengra 

með hverri hugsun. Þá má líka segja að það sem nemendur lesa í námi sínu 
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hefur verið skrifað af öðrum og nemandinn miðlar síðan þekkingu sinni á því 

sem hann les áfram með því að skrifa um efnið. Segja má að ritun sé tengd 

hugsun og þekkingu órjúfanlegum böndum. 

Þar sem hugtakið læsi felur bæði í sér lestur og ritun gefur augaleið að 

ritun hefur ótvírætt gildi fyrir lestur. Til að nemendur nái góðum tökum á 

læsi þurfa þeir að leggja rækt við bæði lestur og ritun (Rief, 2006, 

Guðmundur B Kristmundsson, 1997, Sigríður Heiða Bragadóttir, 1997 o.fl.). 

Með því að skapa börnum aðstæður til að skrifa samhliða lestrinum þá 

gefast fleiri tækifæri til að vinna með lestur og ritun. Ritunarþátturinn snýst 

um að geta komið eigin hugmyndum í ritað form, sömuleiðis þekkingu sinn 

og reynslu. Með ritun þjálfast rödd nemenda, ímyndunarafl þeirra eykst, 

skilningur verður dýpri og þeir ná að skapa í gegnum ritun. Ritun gerir 

nemendur meðvitaðri um tilfinningar sínar og hugmyndir þeirra um sjálfa 

sig og um heiminn sem þeir lifa í verða skýrari (Rief, 2006, bls. 33, 

Guðmundur, 1997, bls. 5-7). Að þessu sögðu má segja að ritun nái yfir mörg 

svið tilveru okkar. Lestur og ritun eru hvort öðru háð því er það svo að ef við 

vanrækjum ritun þá vanrækjum við lestur (Rief, 2006, bls. 33). Rief (2006) 

leiðir hugann að því að einstaklingur getur lesið án þess að skrifa en hann 

getur ekki skrifað án þess að lesa. Þetta kann að hljóma undarlega í fyrstu 

en ef betur er gáð þá er það svo að við getum lesið án þess að skrift komi 

nokkuð þar nærri. Hins vegar getum við ekki skrifað án þess að hafa tök á að 

lesa yfir það sem við skrifum. Í dag er lögð rík áhersla á lestur. Reglulega er í 

gangi lestrarátak af margvíslegum toga til að hvetja ungmenni til lesturs og 

koma ýmsar stofnanir og deildir þar að auk skólanna sjálfra. Hér má meðal 

annars nefna stóru upplestrarkeppnina. Þá hafa margir skólar tekið upp á 

því að hafa sérstakt átak í lestri þar sem nemendur eru hvattir til að lesa í 

hálfgerðri keppni við sjálfa sig og aðra. Rithöfundur, með meiru sem titlar 

sig Ævar vísindamann býður duglegum lestrarhestum að verða sögupersóna 

í næstu bók eftir sig og svona mætti lengi telja upp árangursríkar aðferðir 

sem hvetja börn og ungmenni til að lesa. Ánægjulegt og án efa gagnlegt 

væri ef ritun fengi viðlíka meðhöndlun og lestur. 

Ritun skiptir sérstaklega miklu máli hjá unglingum bæði til að hjálpa 

þeim að skilja lífið og staðsetja sig í því en einnig til að skilgreina sig og sína 

sjálfsmynd óháða hugmyndum foreldranna (Calkins, 1994, bls. 158). 

Unglingar eru oft ákafir í skoðunum og þurfa að hafa vettvang til að tjá sig 

um málefni sem skipta þá máli. Með ritun ættu þeir að geta fengið frelsi til 

að tjá sig og blanda sér í umræður og geta þannig upplifað tækifæri til að 

hafa áhrif á heiminn í kringum sig (Calkins, 1994). 
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Gildi ritunar er ótvírætt og því hlýtur að teljast mikilvægt að hlúa að 

þætti ritunar við menntun barna. Hér hefur verið talað um menningarlegt 

gildi ritunar, menntunarlegt gildi hennar og persónulegt gildi fyrir okkur 

hvert og eitt. Grunnskólinn er kjörinn vettvangur til að þjálfa ungmenni í að 

nýta sér ritun til gagns og þroska enda er víða í Aðalnámskrá grunnskóla 

áréttað að skólinn skuli sinna því hlutverki. 

2.2 Ritun í skóla 

Íslenskukennsla í grunnskólum á að snúast um fleira en að leiðrétta 

stafsetningu enda fjallar Aðalnámskrá grunnskóla (2011) um fleiri fleti 

námsgreinarinnar. Þar er íslensku skipt niður í fjóra flokka; talað mál, 

hlustun og áhorf; lestur og bókmenntir; ritun; málfræði (2011, bls. 115). 

Flokki ritunar er síðan skipt annars vegar í tæknileg atriði, hins vegar í 

efnisleg atriði. Tæknilegar hliðar ritunar snúa að skrift, stafsetningu, 

uppsetningu texta og frágangi hans. Efnislegu atriðin snúa að textanum 

sjálfum, skipan efnisþátta, málsniði, mál og stíl (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2011, bls. 99). 

Hugmyndir um ritun hafa verið að breytast með aukinni tæknivæðingu 

og leiðum til að koma þekkingu á framfæri. Má hér leiða hugann að breyttri 

textagerð með tilkomu samskiptamiðla og snjalltækja þar sem styttingar, 

úrfellingar og fjölbreyttar táknmyndir geta komið í stað hefðbundinna orða 

og setninga áður fyrr. Í skólum nútímans hafa nemendur val um fjölbreyttar 

leiðir til að miðla skilningi sínum á námsefninu og má nefna að verkefnaskil 

geta verið í formi myndbanda, ljósmynda, tónlistar eða leikrænnar tjáningar 

ólíkt því sem áður var þegar verkefnum var nánast eingöngu skilað í formi 

texta á blaði. Með tilkomu tölva og stafrænnar tækni hefur verkfærum til að 

koma þekkingu á framfæri fjölgað. Nemendur geta valið sér það fram–

setningarform sem þeim finnst henta hverju viðfangsefni og geta yfirfært 

þekkingu af einu framsetningarformi yfir á annað. Kennari að nafni Chris 

Hall lét nemendur í sjötta bekk vinna táknræn mósaík listaverk innblásin af 

lýsingum frá Helförinni (Rief, 1999). Þarna sköpuðu nemendur Halls 

merkingu frá sögulegum atburðum sem þeir voru að læra um í skólanum. 

Annað verkefni þessu skylt var þegar íslenskir nemendur í unglingadeild 

gerðu stuttmynd úr Gunnlaugsögu. Þar sviðsetttu þeir valið atvik úr 

sögunni. Nemendur lögðu mikinn metnað í verkið og gerði einn 

nemendahópur sér ferð til Þingvalla til að taka upp atriði (vettvangsnám, 

mars 2015). Bæði þessi verkefni sýna hvernig hægt er að vinna með ólíkar 

leiðir til að koma hugmyndum og þekkingu á framfæri. Þrátt fyrir að nám í 

dag miðist við að nýta alla þá miðla sem til eru við að koma þekkingu á 
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framfæri þá dregur það ekki úr vægi ritunar. Þvert á móti þá þurfum við enn 

tungumálið til að koma frá okkur merkingu (Stefán Jökulsson, 2012). 

Þegar ritun er skoðuð eins og hún birtist í skólastarfinu kemur í ljós að 

þáttur skapandi ritunar fær ekki jafn mikið vægi og ætla mætti að þörf væri 

á. Úttekt á vegum Mennta-og menningarmálaráðuneytisins var unnin árið 

2012 á ritunarkennslu í tólf grunnskólum hér á landi (Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012). Markmið úttektarinnar var 

margþætt, meðal annars að skoða kennslu og námskröfur í íslensku með 

hliðsjón af markmiðum Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007. Einnig var skoðað 

hvernig grunnskólanemendum er kennt að öðlast stigvaxandi hæfni til að 

koma hugsunum sínum á framfæri í rituðu máli á fjölbreyttan hátt. Þá var 

nám kennaranema innan Háskólans á Akureyri og Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands skoðað og undirbúningur þeirra fyrir að kenna ritun 

(Svanhildur og Guðrún, 2012). Í úttektinni kemur fram að ritunarkennsla í 

grunnskólum samræmist flestum markmiðum Aðalnámskrár s.s. að hafa 

fjölbreytt viðfangsefni og að þau höfði til nemenda. Foreldrar nemenda og 

kennarar virðast almennt sammála um að skapandi skrifum og ritlist sé vel 

sinnt á yngsta og miðstigi en þykir þurfa vinna betur með þann þátt á 

unglingastigi t.d. að auka fjölbreytni í rituninni. Nemendur voru spurðir álits 

og taldi um helmingur nemenda í 7. og 10. bekk að viðfangsefni ritunar væri 

fjölbreytt (Svanhildur kr. Sverrisdóttir og Guðrún Valsdóttir, 2012, bls. 24-

25). Í úttektinni kemur fram að kennurum finnst þeir nokkuð vel undirbúnir 

að kenna um uppbyggingu ritgerða og að meta lokatexta nemenda í ritun 

en þeir sögðust finna fyrir óöryggi með að kenna skapandi skrif og að kenna 

ritun sem ferli (2012, bls. 57). Þá álitu háskólakennarar að kennaranemar 

hefðu ekki nægilegt vald á ritunarþættinum þegar þeir hæfu kennaranám 

sitt og kennarnemum finnst þeir ekki fá næga þjálfun til að kenna skapandi 

skrif (Svanhildur og Guðrún, 2012, bls. 24).  

Edda Kjartansdóttir (2011) kennari deilir upplifun sinni af ritun beggja 

megin borðsins. Hún var nemandi í grunn- og framhaldskóla á sjöunda og 

áttunda áratug síðustu aldar, kennaranemi árin 1983-1986 og síðan kennari 

frá 1987 til 2006. Á öllum stigum minnist Edda svipaðrar reynslu í ritun þar 

sem áherslan virðist mest hafa verið á tæknileg atriði en minna á efnisleg. 

Hún segist sjálf hafa af veikum mætti látið nemendur vinna á annan hátt 

með ritun og reynt að láta þá glæða ritun sína lífi en ekki tekist vel upp og 

þá aðallega vegna þess að hún sjálf kunni ekki nógu vel til verka og hafði 

ekki fengið þjálfun í að kenna á þann hátt (Edda Kjartansdóttir, 2011, bls.11-

13). Það má e.t.v. álykta að árangurinn hafi endurspeglast af ómarkvissum 

aðferðum hennar. Edda veltir fyrir sér kennslu í ritun og segir að gera þurfi 

skapandi þættinum jafn hátt undir höfði og hinum formlega (2011, bls. 11). 
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Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur (2007) um þróun á textagerð frá 

miðbernsku til fullorðinsára kom fram að enginn munur væri á textum milli 

nemenda í 8. bekk (14 ára) og menntskælinga (17 ára). Svo virðist sem 

íslensk ungmenni standi í stað milli fjórtán og sautján ára aldurs þegar 

semja á flókna texta sem er þveröfugt við niðurstöður úr alþjóðlegri 

rannsókn á jafnöldrum í öðrum Evrópulöndum (Hrafnhildur, 2007, bls. 139-

152). Þetta vekur spurningar um áherslur á ritunarstarf í íslensku skólastarfi. 

Í fyrrnefndri úttekt Svanhildar og Guðrúnar kom fram að á unglingastigi 

snúist ritunarkennsla aðallega um tæknileg mál á meðan yngri nemendum 

eru kennd ýmis úrræði í ritun og grundvallarþættir í textagerð (2012, bls. 

40). 

Hrafnhildur (2011) hefur einnig skoða orðaforða ungmenna og 

fullorðinna. Þar kom fram að milli aldursstiganna ellefu og sautján ára var 

ekki mikill munur á þróun orðaforða þrátt fyrir að unglingsárin séu einmitt 

kjörinn tími til að auka orðaforða og að ritmál sé kjörvettvangur til að þróa 

orðaforða (Hrafnhildur, 2011, bls. 75-76). Hrafnhildur er ekki með einhlýtt 

svar hvernig á þessu standi en bendir á að þessar niðurstöður séu í 

samræmi við niðurstöður Rúnars Sigþórssonar. Í rannsókn Rúnars voru 

vísbendingar um að samræmd lokapróf í 7. og 10. bekk geti haft truflandi 

áhrif á kennsluhætti og viðfangsefni í fögum eins og íslensku og stærðfræði 

og tekur hann sem dæmi að málfræði og stafsetning fái mest pláss í 

íslenskutímum (2006, bls. 4-8). Í doktorsverkefni sínu leiðir Rúnar enn 

frekari rök að því að samræmd próf hafi áhrif á hvernig íslenska er kennd og 

hvað sé kennt. Vísbendingar voru um að kennarar sveigi inntak og tilhögun 

kennslu frá fyrirmælum Aðalnámskrár grunnskóla og frá eigin hugmyndum 

(Rúnar, 2008, bls. 3). Niðurstöður Rúnars færa að því rök að krefjandi 

ritunaræfingum sé ekki haldið nægjanlega að nemendum og að ýmislegt 

þyki benda til þess að kennsluhættir í efstu bekkjum íslenskra grunnskóla 

séu full einhæfir og að íslenskir unglingar séu ekki látnir kljást við nógu 

krefjandi og flókna texta (Rúnar Sigþórsson, 2008). 

Skapandi skrif virðast að einhverju leyti fá minna vægi í skólum en t.d. 

málfræðikennsla og lesskilningur. Engu að síður er mikilvægt að hlúa vel að 

þætti ritunar. Með ritun kynnast nemendur venjum og hefðum málsins. 

Þegar nemendur skrifa texta byggja þeir upp orðaforða og máltilfinning 

þeirra eykst að sama skapi. Hér er ekki tilgangurinn að etja þáttum 

íslenskunnar hverrjum gegn öðrum heldur fremur áréttað að þeir sem 

kenna íslensku ættu að flétta þætti málsins þ.e. lestur, skrif, hlustun og 

talað saman í eina heild en forðast að skipta kennslustundum í margar 

undirgreinar (Stefán Jöklsson, 2012, bls. 28). 



 

20 

Ritun gegnir margvíslegum tilgangi í skólastarfi. Ritun er talin efla lesskilning 

barna og einnig hafa jákvæð áhrif á mál og máltilfinningu þeirra 

(Guðmundur B. Kristmundsson, 1997). Í skóla getur ritun reynst dýrmætt 

hjálpartæki við að halda utan um námsefni og að sama skapi getur ritun 

aukið og auðveldað okkur að skilja námsefni með því að glósa og endursegja 

með eigin orðum það sem við lesum. Þetta ferli auðveldar okkur að tileinka 

okkur þekkingu sem er okkur ef til vill framandi við fyrstu sýn. Í raun má 

segja að þannig sé ritun einn liður í námstækni enda er ritun mikilvæg leið 

til að skilja á milli þess sem við skiljum og skiljum ekki (Rief, 2006) því þegar 

við skrifum vakna spurningar um efnið, við köllum fram þekkingu okkar á 

viðfangsefninu og tengjum hana í skrif okkar. Börn eru óhrædd við að skrifa 

frá fyrsta skóladegi (Graves, 1983, bls. 184). Ef þeim er rétt autt blað og sagt 

að skrifa munu þau ekki skorast undan enda eru þau vön að segja sögur í 

gegnum teikningar og máluð listaverk (Graves, 1983). Jafnvel þó að einhver 

barnanna muni aðeins teikna mynd á blaðið og önnur aðeins eitt og eitt orð 

má færa að því rök að þar séu á ferð fyrstu drög ritunar (Guðmundur, 1997, 

bls. 23). Sé litið til þess hversu áreynslulítil ritun virðist börnum við upphaf 

skólagöngunnar væri skynsamlegt að hlúa að þeim þætti til að viðhalda 

jákvæðu viðhorfi nemenda í garð ritunar út í gegnum skólagöngu þeirra.  

Af því sem hér hefur verið rakið má álykta að gera þurfi skapandi og 

frjálsri ritun hærra undir höfði en gert er í skólum í dag. Þetta á ekki síst við 

sköpunarþátt og tjáningarmátt í textagerð unglinga. Ritunaræfingar þurfa 

að vera fjölbreyttar þar sem gerðar eru kröfur um orðaforða og margvíslega 

textagerð.  

2.3 Hlutverk kennarans 

Ritunarkennsla felst að miklu leyti í því að skapa nemendum umhverfi og 

aðstæður til að skrifa og andrúmsloft sem styður við og hvetur þá til að 

skrifa um það sem skiptir þá máli. Við þurfum að gefa nemendum færi á að 

nýta ritun til þekkingaröflunar því það gefur námi þeirra meiri tilgang. 

(Calkins, 1994, bls. 484-485). Með því að skrifa um námsefni ná nemendur 

dýpri skilningi á því. Þeir læra að greina aðalatriði frá aukaatriðum og að 

setja hugmyndir sínar og þekkingu fram með eigin orðum. 

Æfingin skapar meistarann og á það við hvort sem verið er að þjálfa upp 

ritunarfærni, læra á hljóðfæri eða æfa fimleika. Við verðum aldrei góð nema 

við æfum okkur. Ef kennarar vilja efla ritun nemenda er mikilvægt að 

nemendur skrifi reglulega. Sumir (Graves, 1983) telja að nemendur þurfi að 

skrifa á hverjum degi eigi þeir þroskast sem rithöfundar. Donald Graves 

(1983) segir þrjú atriði mikilvæg þegar kemur að ritunarkennslu. Í fyrsta lagi 
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þurfa nemendur að fá nægan tíma til að skrifa. Í öðru lagi þurfa þeir að hafa 

kost á að velja ritunarefni við hæfi. Í þriðja lagi þurfa þeir að hafa 

fyrirmyndir þegar kemur að ritun (bls. 41-51). 

Í ritunarferlinu er þáttur kennarans í senn þýðingarmikill og verulegur. 

Hann er oft sá sem dregur vagninn í upphafi ferðar þó svo að nemandinn 

taki við stjórninni síðar. Ritunarferlið byggir á góðri samvinnu milli nemenda 

og kennara og felst hlutverk kennarans í að vera fyrirmynd nemenda 

(Graves, 1983) og þá er það í hans verkahring að skapa góða stemmingu í 

nemendahópnum og vekja áhuga þeirra á ritun. Hlutverk kennarans felst 

einnig í að leiðbeina nemendum og hvetja þá til dáða við skrifin. Í 

ritunartímum er mikilvægt að leggja rækt við að þróa samkennd og traust  

meðal nemenda því þannig öðlast þeir öryggi og kjark til að takast á við og 

þróa persónuleg viðfangsefni (Calkins, 1994, bls 33-42; Graves, 1983, bls. 

142-147). Hér á eftir beini ég sjónum að margþættu hlutverki ritunar-

kennarans. Þáttum eins og að kennarinn sé fyrirmynd, að byggja jákvæðan 

bekkjaranda, að gefa nemendum endurgjöf á ritunarverk sín og að vinna 

með áhugasvið nemenda og rödd þeirra. 

2.3.1 Kennarinn sem fyrirmynd 

Það er staðreynd að mörg börn upplifa sjaldan að sjá fullorðinn einstakling 

glíma við texta. Þau sjá foreldra sína ekki oft fást við texta utan þess að setja 

saman örstutt skilaboð á símann. Ef nemendur eiga að ná færni í ritun þurfa 

þeir að sjá fullorðið fólk skrifa, hvort sem það er innkaupalisti, ræða, 

minnismiði, ljóð, dagbók eða hripa hjá sér eitt og annað sem þarf að muna. 

Með því að sjá aðra skrifa upplifa nemendur marvíslegan tilgang ritunar. 

Ritun er ekki eingöngu óhjákvæmilegt skylduverkefni tengt skólanum heldur 

spennandi ferli sem allir geta tileinkað sér. Rief (2006), Graves (1983) og 

Calkins (1994) hafa öll lagt mikla áherslu á að ritunarkennarinn sé 

nemendum sínum góð fyrirmynd og það getur hann verið með því að leggja 

sjálfur stund á einhvers konar ritun. Kennarinn getur ýmist skrifað utan 

skólastofunnar og þá sýnt nemendum sínum afraksturinn seinna eða með 

þvi að taka þátt í þeim ritunarefnum sem hann setur nemendum sínum 

(Graves, 1983, bls. 43-44). Það er kennarinn sem slær tóninn í 

ritunartímanum og það gerir hann meðal annars með því að kljást sjálfur við 

ritunarverkefni í stað þess að leggja þau eingöngu fyrir nemendur sína. 

Hann getur sest með blað og skriffæri og tekið nokkrar mínútur í að skrifa 

um ritunarefni dagsins. Hann getur síðan lesið upp fyrir bekkinn það sem 

hann hefur náð að skrifa. 
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Kennarinn þarf bæði að búa yfir færni í að skrifa og að kenna, þetta 

tvennt verður ekki aðskilið að mati Graves (1983). Rithöfundur þarf að 

þekkja kennslufræði ritunar ætli hann sér að ná árangri með ritun nemenda 

því þannig veit hann hvernig hann getur komið inn í ritunarferli nemenda og 

hjálpað þeim að þróa hugmyndir sínar og málfar (Graves, 1983). Í sama 

tilgangi þarf kennarinn að fást við textasmíð (Graves, 1983) því þegar hann 

tekst á við ferli ritunar áttar hann sig betur á því hvað nemendur hans eru 

að takast á við þegar þeir velja viðfangsefni til að vinna með í ritun. Í þessu 

samhengi má hugsa sér smíðakennara eða píanókennara. Í raun er 

ritunarkennsla ekki frábrugðin annarri kennslu segir Graves (1983) að því 

leyti að vænlegast til árangurs er að kennarinn þekki efnið, ferlið og 

nemendur. 

2.3.2 Bekkjarandi 

Umhverfi og aðstæður skipta máli í öllu sem við tökum okkur fyrir hendur. 

Ef okkur líður ekki vel í aðstæðum eða ef umhverfið truflar okkur á einhven 

hátt hefur það áhrif á hvernig við leysum verkefnin af hendi hvort heldur 

sem er í vinnu, námi eða einkalífi. Kennarinn gegnir mikilvægu hlutverki 

þegar kemur að því að móta góðan bekkjaranda, hann er skipstjórinn í 

brúnni ef svo má að orði komast. 

Jákvæður bekkjarandi skilar sér í góðum námsaðstæðum og hefur 

kennarinn mikið um það að segja hvernig til tekst að skapa og halda góðum 

anda í skólastofunni. Hann gerir það meðal annars með framkomu sinni við 

nemendur og með því að sýna nemendum áhuga. Kennarinn þarf að gera 

sér far um að kynnast bakgrunni nemenda s.s. heimilisaðstæðum þeirra, 

hver bakgrunnur þeirra er eða hvar áhugasvið þeirra liggur til að geta betur 

komið til móts við ólíkan bakgrunn og reynslu nemenda í kennslu. Wormeli 

(2003) bendir á að kennarinn þurfi alltaf að átta sig á stöðu 

nemendahópsins þ.e.a.s. gera sér grein fyrir hvar hver nemandi er staddur 

andlega áður en hann getur hafið kennslu (Wormeli, 2003). Þetta snýst um 

að skilja eðli nemenda segir Wormeli (2003). Þannig fer oft langur tími í að 

sinna atriðum sem virðast ekki tengjast kennslu með beinum hætti en gerir 

það engu að síður vegna þess að andleg og félagsleg líðan nemanda er 

skilyrði fyrir því að vel gangi að kenna þeim. Þetta má sannarlega heimfæra 

á ritunartíma ekki síður en aðrar kennslustundir. Í ritunartímum er þetta 

mikilvægt til að nemendur geti einbeitt sér og gefið sig af einlægni að 

skrifunum.  

Í kennslu er mikilvægt að skapa samkennd (e. compassion, we-ness) 

meðal nemenda til að byggja upp jákvætt og námshvetjandi andrúmsloft í 
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lærdómssamfélgi bekkjarins (Calkins, 1994, bls. 142-144). Kennarinn er hluti 

þessa samfélags (Calkins, 1994) og þarf hann að láta sér annt um nemendur 

sína og búa þeim öryggi. Stundum felst hlutverk kennarans í að takast á við 

neikvæð atvik sem koma upp í nemendahópnum s.s. einelti og 

virðingarleysi. Kennarinn þarf að senda frá sér skýr skilaboð um að í 

samfélagi bekkjarins þurfi að bera umhyggju fyrir öllum, virða alla og að allir 

séu öruggir og finni fyrir stuðningi (Calkins, 1994, bls. 144). Það sem gerist á 

skólalóðinni eða í skólabílnum t.d. á leið í sund getur haft áhrif á nemendur 

til góðs eða ills og þá um leið haft áhrif á vinnufrið og einbeitingu nemenda. 

Ef um er að ræða jákvætt og skemmtilegt atvik sem gerst hefur þarf að gefa 

nemendum næði til að njóta og gleðjast. Ef leiðindi hafa hins vegar átt sér 

stað þarf að ræða hvað gerðist og hvernig hægt sé að bregðast við. 

Kennarinn þarf að veita líðan nemenda athygli og átta sig á hvað fram fer í 

nemendahópnum til að geta haft áhrif til góðs á bekkjarandann.  

Umhyggja og virðing fyrir nemendum sem og að skapa nemendum 

öryggi og sýna þeim stuðning eru allt þættir sem mikilvægt er að huga að í 

kennslustofunni. Ritunarkennari þarf að stuðla að þeirri tilfinningu að 

bekkurinn sé ein heild og að allir séu í sama liðinu til að nemendur séu 

óhræddir við að skrifa og deila því sem þeim býr brjósti (Calkins, 1994, bls. 

143; Graves, 1983). Ef nemandi er óöruggur eða finnst hann á einhvern hátt 

skera sig frá hópnum mun hann eiga erfitt með þora að vera hann sjálfur. 

Hann gæti þá einnig átt erfiðara með að finna hugmyndir til að skrifa um og 

með að deila skrifum sínum með bekknum. Það má ef til vill segja að góð og 

einlæg samskipti séu límið sem heldur samfélagi bekkjarins saman. Góðum 

samskiptum má ná fram eftir mörgum leiðum s.s. að halda reglulega 

bekkjarfundi, láta nemendur vinna saman að verkefnum eða láta þá deila 

verkefnum hver með öðrum svo eitthvað sé nefnt. Ef vel tekst að styðja við 

samfélag bekkjarins munu allir græða á því bæði nemendur og kennari. 

Afköstin verða að sama skapi meiri ef nemendum líður vel, í ritunartímum 

sem annars staðar. 

2.3.3 Ritunarferli, endurgjöf og endurskoðun  

Nemendur þurfa tíma til að skrifa og sá tími þarf að vera skipulagður. Ritun 

er ákveðið ferli sem felur í sér undirbúning, uppkast, umritun, útgáfu 

(Sigríður Heiða Bragadóttir og Auður Ögmundsdóttir, 1992). Í undirbúningi 

setur nemandi niður fyrir sig hvað hann ætlar að skrifa um og hvernig hann 

vill fjalla um viðfangsefnið. Nemandinn gerir síðan uppkast þar sem hann 

setur fram hugmyndir sínar um efnið og í kjölfarið á sér stað umritun þar 

sem efnistökum er velt fram og aftur þar til endanleg útkoma næst. Ekki eru 
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öll ritunarverkefni gefin formlega út en endapunktur ferlisins felst í að koma 

endanlegri mynd á ritverkið. Þá hefur það verið hreinskrifað og vel yfirfarið 

bæði orðalag, stafsetning og allt útlit. Kennarinn kemur að öllum þáttum 

ferlisins með leiðbeiningar og góð ráð 

Endurgjöf á ritunarverk nemenda er nauðsynleg (Calkins, 1994, Graves, 

1983) til að nemendur geti þroskast og þróast sem rithöfundar. Kennarinn 

gegnir mikilvægu hlutverki í að gefa nemendum endurgjöf á skrif þeirra, allt 

frá því að hugmynd kviknar til lokaafurðar. Best er að endurgjöf kennara fari 

fram samfara vinnu nemenda og má framkvæma endurgjöf með ýmsu móti. 

Endurgjöf er góð í þeim tilgangi að lagfæra og betrumbæta texta. Ritun er 

eins og hvert annað handverk sem ekki er hægt að kasta til hendinni við 

heldur þarf að skoða efnið frá ýmsum sjónarhornum og uppgötva nýja hluti 

í því (Graves, 1983, bls. 5-10). Þegar ritunarverkefni eru endurskoðuð er það 

svipað og þegar smiðurinn pússar tré, grunnar og pússar aftur yfir til að geta 

í lokin rennt hendinni yfir mjúkt yfirborðið (Graves, 1983). Á sama hátt 

verða gæði texta meiri ef yfir hann er farið aftur og aftur og orðalag lagað 

og stafsetning leiðrétt. Gott er að kennari sýni viðbrögð við skrifum 

nemenda maður á mann (Calkins, 1994). Nemendur eru móttækilegastir 

fyrir ábendingum um það sem betur má fara á sama tíma og þeir eru að 

kljást við textann, síður eftir að textasmíðinni er lokið. Endurgjöfin má 

gjarnan fara fram í góðu spjalli þar sem kennari reynir að fá upplýsingar frá 

nemandanum um hvar hann sé staddur í skrifum sínum, hvað hann sé 

ánægðastur með í skrifunum, hvort hann sé að glíma við einhver vandamál 

tengd rituninni o.s.frv. Það hefur sýnt sig að best sé að endurgjöfin fari fram 

munnlega (Graves, 1983, bls. xiii) því þá fær nemandinn að heyra 

milliliðalaust hvaða áhrif skrif hans hafa á þann sem stendur fyrir utan þau. 

Alltaf skal þess gætt að endurgjöfin sé uppbyggileg (Rief, 2006.bls. 33) en 

brjóti ekki sjálfstraust nemenda á bak aftur. Endurgjöfin er til þess að auka 

hæfni nemenda, hvetja þá til að þróa hugmyndir sínar og orðalag. Þegar 

kennarinn veitir endurgjöf þarf hann að standast þá freistingu sem sumir 

kunna að finna fyrir að taka textann yfir (Calkins, 1994, bls. 226-229). Með 

öðrum orðum kennarinn má ekki segja nemandanum hvernig hann sjálfur 

myndi orða hlutina heldur liggur aðstoðin í að skilja nemandann og hjálpa 

honum að fá það besta úr sínum skrifum.  

Jafningjaleiðsögn í ritunartímum milli nemenda er einnig gagnlegur 

þáttur í ritunarferlinu. Það að heyra hugmyndir samnemenda getur nýst 

öðrum við þeirra skrif og þannig geta hugmyndir flakkað á milli nemenda. 

Mat og samræður um ritunarverkefni þjóna þeim tilgangi að styrkja 

nemendur og gefa þeim tæki og tól til að bæta sig sem rithöfunda og er 

mikilvægt að kennarinn stuðli að því með öllum ráðum (Rief, 2006, bls. 33-
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34). Jafningjamat er gagnlegt að því leyti að nemendur fá tækifæri til að 

deila vinnu sinni í smærri hópum og getur það aukið sjálfstraust þeirra í að 

koma fram og deila skrifum sínum og fengið nemendur til að horfa meira 

hlutlaust á eigin skrif. Í gegnum samtal fá nemendur oft gagnlegar 

ábendingar um hvernig þeir geta styrkt skrifa sín og þeir fá tækifæri til að 

læra af því sem vel tekst til hjá hver öðrum. Jafningjaendurgjöf gefur 

nemendum líka tækifæri til að gefa öðrum uppbyggileg viðbrögð við því 

sem þeir eru að vinna sem er mikilvæg hæfni í gegnum lífið. Umfram allt 

miðar endurgjöf og samtöl í ritunartímum að því að nemendur verði 

sjálfstæðir í sköpun sinni og nái að tjá sig um það sem þeir vilja segja.  

2.3.4 Ritunarefni og rödd 

Ritun getur vissulega legið misvel fyrir fólki og við erum ekki alltaf vakandi 

fyrir skemmtilegum atvikum sem gerast í daglegu lífi sem hægt væri að búa 

til sögu um. Ritun hefst ekki þegar við setjumst niður og skrifum heldur 

þegar við tökum eftir umhverfinu í kringum okkur. Calkins (1994, bls. 23) 

segir: ,,stories happen to those who tell them.“ Það má til sanns vegar færa 

því hin hversdagslegustu atvik verða ekki að sögum fyrr en við segjum 

öðrum þær. Til er fólk sem er alltaf að lenda í ólíklegustu uppákomum. Slíkir 

einstaklingar eru ekki fyrr sestir við eldhúsborðið en dælan stendur 

hreinlega upp úr þeim. Frásagnir af alls kyns skringilegheitum eða 

spaugilegum atvikum sem þeir lenda í spretta fram. Það má segja að á 

hverjum degi verði á vegi okkar sögur eða atvik sem hægt er að búa til sögur 

í kringum. Ef við aðeins erum vakandi fyrir slíkum atvikum og geymum þau 

með okkur þá gætum við gripið til þeirra seinna og nýtt í ritunarverkefni. Því 

eins og Calkins bendir á þá gerast sögurnar hjá þeim sem segja þær (1994). 

Ýmsum fræðimönnum var hugleikið ábyrgðarleysi nemenda í 

ritunartímum og var það einn hvati þess að þeir fóru að móta sína eigin 

ritunarstefnu (Sigríður Heiða Bragadóttir, 1997, bls. 8). Sigríður Heiða 

(1997) bendir á að þeir Graves og Murray hefðu horft til þess hvernig 

rithöfundar bera sig að í skrifum sínum og sáu að þeir skrifa almennt um 

efni sem vekur hjá þeim áhuga. Þetta fannst Graves og Murray vera nokkuð 

sem mætti yfirfæra á nemendur og leyfa þeim að gera meira af því að skrifa 

um efni sem vekur áhuga og sem þeir velja sjálfir. Kennarinn getur stýrt og 

stutt við val nemenda á ritunarefnum en hann á ekki að vera einráður um 

hvað nemendur fjalla um í skrifum sínum. Ein leið til að vekja áhuga 

nemenda á ritun er að reyna að tengja ritunarverkefni við áhugasvið þeirra. 

Börn og ungmenni eiga sér iðulega áhugamál sem þau tengjast sterkum 

böndum og verja miklu af frítíma sínum við. Stundum tekst að samtvinna 
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áhugasvið nemenda við verkefni unnin í skólanum. Með slíkum 

áhugasviðsverkefnum má virkja börn sem eru e.t.v. meira eða minna 

áhugalaus í skólanum. Í ritunartímum er hægt að virkja áhugasvið nemenda 

með því að leyfa þeim að skrifa um sérsvið sín því þannig fá nemendur bæði 

tækifæri til að kafa dýpra ofan í það sem skiptir þá máli og um leið fá þeir að 

miðla kunnáttu sinni á sínu sérsviði.  

Flestum reynist auðveldara að skrifa um eitthvað sem vekur þeim áhuga 

eða hefur einhverja þýðingu svo ekki sé talað um ef hægt er að byggja á 

eigin reynslu við skrifin (Calkins, 1994, bls 11-19; Graves, 1983). Neisti barna 

kemur oft hvað skýrast fram í áhugamálum þeirra og telur Calkins að við 

verðum að finna leiðir til að kveikja þennan áhuga innan skólastofunnar 

(1994, bls. 173). Nemendur, sér í lagi á unglingastigi, hafa oft sterkar 

skoðanir á ýmsu sem snertir líf þeira og ætti að leyfa þeim að skrifa um það 

því þannig öðlast þau hæfni í lýðræðislegum vinnubrögðum og upplifa að 

þau geti haft áhrif til gagns með skrifum sínum. Hér geta verið efni er snerta 

heimanám, mikilvægi þess að fá að sofa lengur út á morgnana eða 

einhverjar reglur í skólanum. Sé tilgangurinn að efla skapandi ritun ætti ekki 

að skipta máli um hvað ritað er svo framarlega sem nemendur skrifi af 

áhuga. Má þá einu gilda hvort þeir skrifi um uppáhalds hljómsveitina sína, 

hönnun, íþróttir, ferðalög, bíla, tónlist, matreiðslu eða veiðar svo eitthvað 

sé nefnt. Frelsi nemenda til að velja sér ritunarefni eykur áhuga þeirra við 

skrifin, auk þess hefur sýnt sig að frelsið kallar á áhrifaríkari frásagnir og 

meiri vinnusemi (Calkins, 1994, bls. 11-19; Graves, 1983; Rief, 2006). 

Valfrelsið má hins vegar ekki fara fram í tómarúmi því þá getur komið upp 

sú staða að valkvíðinn verði skrifunum yfirsterkari og að einhverjum verði 

ekkert úr verki. Mikilvægt er að kennarinn aðstoði nemendur við valið. 

Hann gæti þurft að örva hugmyndaflug einhverra eða hjálpa öðrum við að 

koma auga á reynslu sem þeir búa yfir. Einhverjir munu þurfa að læra að 

hafa trú á eigin skoðunum og tilfinningum (Rief, 2006). Til að kennarinn geti 

aðstoðað nemandann við að finna ritunarefni við hæfi þarf hann að gera sér 

far um að kynnast honum og fá innsýn í áhugasvið hans (Graves, 1983, bls. 

21-27). kennarinn þarf að vita hvort nemandinn hafi gaman af íþróttum eða 

tónlist, dýrum eða hönnun. 

Minnisbækur nýtast vel við að halda utan um ritunarefni nemenda 

(Graves, 1983; Calkins, 1994) og þar geta nemendur safnað hugmyndum 

sínum og vangaveltum. Minnisbækur geta haldið utan um einlægar hugsanir 

og þar geta nemendur skráð hjá sér tilfinningu sem vaknar við ákveðnar 

aðstæður. Minnisbók getur verið eins og verkfærakassinn hjá smiðnum þar 

sem hægt er að safna saman gagnlegum hlutum sem nýtast við 

ritunarverkefni framtíðarinnar. Lítil leiftur sem fyrir augu ber, s.s. sögur, 
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minningabrot, ljóð eða orð sem hægt er að grípa til og nota í texta síðar 

meir. Hver kannast ekki við að hafa fengið góða hugmynd sem er gleymd og 

grafin á örskotsstundu. Minnisbókin gagnast líka vel til að halda skrá yfir 

allar hugmyndir sem skrifað hefur verið útfrá. Í henni væri þá hægt að finna 

rætur allra sinna ritunarefna. Sagt hefur verið frá því að Halldór Laxness hafi 

alltaf gengið með minnisbók á sér. Í hana safnaði hann meðal annars 

sérstökum og skrýtnum orðum sem hann tók eftir í samræðum við fólk víðs 

vegar um landið. Þessi orð urðu mörg hver seinna að skondnum tilsvörum 

einhverrar sögupersónu í bókum hans. Fleiri rithöfundar hafa haft þennan 

háttinn á. Rief (2003) segir minnisbókina vera rólegt athvarf þar sem hægt 

er að staldra við og kasta mæðinni áður en hafist er handa við skrifin. 

Þegar tekst að láta nemendur skrifa um það sem vekur þeim áhuga 

verður það um leið til þess að laða rödd þeirra fram í skrifunum. Sveinbjörg 

Sveinbjörnsdóttir (2011) gerir hugtakinu rödd í bókmenntum ágætis skil. 

Segir hún að rödd í bókmenntalegum skilningi nái yfir stíl, tón, hljómfall, 

sjónarhorn og frásagnaraðferð þess sem ritar en sé jafnframt eitthvað 

ennþá meira og dýpra. Á sama stað segir Sveinbjörg röddina vera 

persónulegan tón þess sem skrifar en sá hinn sami getur jafnframt breytt 

rödd sinni og aðlagað hana eftir verkefnum og lesenadhópi sínum (2011). 

Það má segja að röddin sé það sem glæðir textann lífi. Nemendur þurfa að 

læra að láta rödd sína heyrast í gegnum skrifin því þá verða þeir viðstaddir 

eigin skrif (Rief, 2006). Alltof algengt er að ekki sé rætt við nemendur um 

rödd þeirra í sambandi við ritun. Margir nemendur gera sér jafnvel ekki 

grein fyrir því að þeir hafi rödd sem eigi rætur að rekja til sjálfstæðrar 

hugsunar þeirra eða tilfinninga (Rief, 2006). Rödd nemandans kemur betur 

fram ef ritunarefnið er áhugavert (Graves, 1983, bls. 229) og því má velta 

fyrir sér hvort auðveldara sé fyrir nemendur að þróa rödd sína í tengslum 

við ritunarverkefni sem þeir velja sjálfir og fá tíma til að vinna að í samvinnu 

við kennarann og samnemendur. 

Raddlaus texti er óspennandi og síður skemmtilegur eða eins og Graves 

lýsti þá er raddlaus texti líflaus og honum má líkja við saltlausan pottrétt, 

kynlíf án ástar, eða garð þar sem aldrei skín sól (1983, bls. 227). Ef við 

hjálpum nemendum að finna rödd sína og gefum þeim frelsi til að láta hana 

hljóma í gegnum skrifin þá fáum við persónulegri og jafnvel áhugaverðari 

texta frá þeim. 

2.3.5 Útgáfa 

Margir álíta útgáfu á ritunarverkefnum nemenda vera mikilvægan þátt í 

ritunarferlinu þar sem nemandinn sér þá sannarlegan tilgang með vinnu 
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sinni og hvatningu til að vanda til verka. Graves (1983) leggur að jöfnu 

spurningarnar af hverju að birta? og af hverju að skrifa? Því hann segir að 

ritun sé athöfn sem ætlað sé að deila með öðrum (Graves, 1983, bls. 54). 

Graves segir birtingu einnig vera mikilvæga í ljósi þess að ritun sé leið til að 

hafa áhrif á gang sögunnar og á annað fólk um ókomin ár (1983, bls. 54). 

Hér er litið svo á að kennarinn þurfi ekki að gefa allt efni nemenda út en 

þess í stað megi hvetja nemendur til að deila ritunarefnum sínum með 

öðrum. Margir nemendur hafa gaman af því að deila texta sínum með 

bekkjarfélögunum og mörg börn koma heim, full eftirvæntingar og stolts, 

með ritunarverkefni sín og sýna foreldrum sínum. Við ættum því ekki að 

hafa áhyggjur af því að nemendur vilji ekki birta efni sitt heldur líta á 

birtingu ritunarefna sem hvatningu fyrir nemendur. Hvatningu til að halda 

áfram á sömu braut eða til að gera jafnvel enn betur næst. Með því að deila 

skrifum sínum með öðrum sjá nemendur frekar þýðingu með skrifum sínum 

og þeir fá að upplifa hvaða áhrif texti þeirra hefur á aðra. Nemendur geta 

t.d. deilt efni sínu með bekkjarfélögum, skólafélögum, fjölskyldu, kennara 

eða öðru starfsfólki skólans. Birting eða útgáfa á ritunarverkefnum getur 

farið fram með ýmsum hætti. Einhverjir hafa farið þá leið að hengja 

ritunarverkefni upp á vegg og þá jafnvel límt þau á karton. Annars staðar 

felst birting í því að nemendur lesa verk sín upphátt. Stundum bregða 

kennarar á það ráð að útbúa tímarit fyrir bekkinn þar sem verkum allra er 

safnað saman eða að gefið er út skólablað. Þá þekkist einnig að verk 

nemenda séu sett á heimasíður skólanna, en slíkt tíðkast fremur hjá 

nemendum í efri bekkjum. Birting getur stuðlað að því að nemendur skili 

frekar af sér snyrtilegum verkefnum og vel frágengnum. Graves (1983, bls. 

54) lítur á útgáfu sem endapunkt á löngu ferli hjá nemandanum, þar sem 

búið er að lesa textann vel yfir, laga stafsetningarvitleysur og meta af 

kennara. Calkins (1994, bls. 261) lítur á útgáfu sem lið í ákveðnu ferli frekar 

en einblínt sé á afurðina sem slíka. Útgáfa snýst um að skapa og að gera 

nemendur meðvitaða um verk sín fremur en að verið sé að reyna að skilja 

eftir sig eitthvert stórvirki. Góð leið til að gera nemendur ófeimna við að 

birta ritverk sín er að venja þá við að gera slíkt reglulega og þá verður það 

léttara með hverju skiptinu, ekki ósvipað því að stíga fram og tala fyrir 

framan bekkinn eða opinberlega. 

2.4 Tengsl við önnur fög 

Hugtakið skrifað í öllu námi (e. writing across the curriculum) byggir á þeirri 

hugmynd að ritun kalli fram gagnrýna hugsun um viðfangsefnin og það að 

skrifa um námsefnið og í tengslum við það stuðli að frekari lærdómi 
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nemenda (The WAC Clearinghouse. (e.d.). Með því að láta nemendur skrifa 

um námsefni, sama í hvaða grein, opnast sífellt nýir möguleikar á skilningi 

og túlkun og þar með eykst þekking nemandans. Calkins (1992, bls. 485) 

telur auk þess að nemendur hlusti betur í tímum ef þeir eru látnir skrifa um 

og út frá viðfangsefni kennslustundarinnar. Hún ráðleggur kennurum að 

skipuleggja kennslustundir með það í huga að nemendur skrifi hluta tímans. 

Síðustu mínútur hverrar lotu einkennast oft af þreytu og ókyrrð í 

nemendahópnum. Þá er tilvalið að láta nemendur skrifa samantekt á efni, 

niðurstöður um það sem eftir stendur og athugasemdir ef einhverjar eru 

varðandi námsefnið þannig eru nemendur virkjaðir til þátttöku (Calkins, 

1994, bls. 485-487).  

Ritun á að geta rúmast vel í öðrum námsgreinum en íslensku enda er 

víða í Aðalnámskrá hvatt til þess að nemendur samþætti þekkingu sína og 

leikni og að þeir æfist í að tjá skoðanir sínar og því að útskýra verklag sitt á 

ábyrgan hátt bæði í ræðu og riti (Aðalnámskrá grunnskóla, bls. 26). 

Samþætting ritunar við aðrar námsgreinar getur farið fram með ýmsu móti 

og má hér nefna að ritun í raungreinum getur farið fram með þeim hætti að 

nemendur eru látnir afla gagna, meta þau og setja fram niðurstöður 

skriflega, þó vissulega séu aðrar framsetningar mögulegar. Markmið með 

ritun í raungreinum er að auka skilning nemandans og er ritun talin efla 

vísindalega þekkingu hans á margan hátt (Sigríður Heiða Bragadóttir, Auður 

Ögmundsdóttir og Helgi Grímsson, 1997, bls. 57). Í samfélagsfræðigreinum 

er áhersla á að nemendur læri að afla upplýsinga, vega þær og meta og 

draga af þeim ályktanir (Sigríður Heiða, Auður og Helgi, 1997, bls. 58). Ætla 

má að gagnlegt sé að láta nemendur gera skriflegar úrlausnir í tenglsum við 

námsefni í samfélagsfræðigreinum til að þeir nái að tileinka sér efnið enn 

betur. Þá kemur ritun að góðum notum við kennslu í tungumálum þegar 

nemendur hlusta á og lesa texta og vinna úr þeim ýmist með samræðum 

eða með þvi að skrifa um efnið.  

Þá eru ónefnd tengsl ritunar og málfræðikennslu. Bein kennsla á 

málfræðihugtökum er ekki endilega það sem nýtist nemendum best heldur 

nýtist ritun vel til að kenna málfræði (Sigríður Heiða Bragadóttir og Auður 

Ögmundsdóttir, 1992; Baldur Sigurðsson, 1992). Við það að rita texta þá eru 

nemendur sífellt að nota málfræði og um leið að þjálfa orðaforða. Ritun 

gerir nemendum kleift að beita málinu og við það öðlast þeir máltilfinningu. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir: 

Málfræði og kennsla hennar má ekki vera einangrað fyrirbæri í 

kennslunni heldur virk í athugun á texta og töluðu máli, ekki 
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síst í umfjöllun um texta nemenda sjálfra (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 100).  

Vilji kennarar leggja áherslu á málfræði í sinni kennslu ættu þeir ekki að 

kenna hana eins og nemendur séu að læra framandi tungumál. Börn búa 

þegar að ómeðvitaðri málfræðikunnáttu þegar þau koma í skólann. Mál-

fræðireglur eru oft kenndar eins og eitthvað sem barnið kann ekki en nær 

væri að virkja málvitund þeirra og vekja þau til umhugsunar um málið 

(Baldur Sigurðsson, 1992). Málfræðikennsla fyrir íslenska málnotendur ætti 

að miða að því að bæta kunnáttu nemenda og gera þá meðvitaðri um 

málnotkun sína í stað þess að vera með kennslu á málfræðihugtökum. 

Lestur og ritun tengjast sérlega sterkum böndum og hefur hvort gagn af 

öðru eins og segir í Aðalnámskrá og því mikilvægt að þjálfa þessa þætti 

samhliða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 99). Með því að lesa texta 

annarra s.s. í bókmenntum þá læra nemendur ýmislegt um málið og notkun 

þess. Þegar þeir eru auk þess látnir skrifa um og út frá efni bóka sem þeir 

lesa verða þeir enn meðvitaðri um textann sem og blæbrigði hans. Þá er 

ónefnd sú uppspretta hugmynda sem nemendur fá aðgang að í gegnum 

lestur fjölbreyttra texta. Hugmyndir sem þeir geta e.t.v. sjálfir stuðst við í 

eigin textagerð. 

2.5 Samantekt 

Tengsl manns og ritunar eru óumdeilanleg. Ritun hefur gildi fyrir okkur bæði 

sem einstaklinga en ekki síður sem þátttakendur í samfélagi. Ritun er ein 

hlið læsis og er mikilvægt að leggja rækt við læsi í sem víðasta skilningi þess 

orðs. Í þessum kafla voru reifaðar rannsóknir sem gerðar hafa verið á ritun í 

íslenskum grunnskólum. Þar komu meðal annars fram vísbendingar um að 

ritunarverkefni sem lögð eru fyrir nemendur á unglingastigi séu ekki nógu 

krefjandi og að þau séu full einhæf. Vísbendingar eru einnig um að 

kennaranemar fái ekki nægjanlegan undirbúning til að kenna skapandi ritun. 

Ritunarferli spannar allt frá því að hugmynd kviknar þar til lokaafurð er náð 

og á þeirri leið eru ótal atriði sem huga þarf að. Styðjandi námsumhverfi, 

áhugasamir kennarar og efnisval að skapi nemenda eru lykilatriði, í skapandi 

ritun. Til að vel megi vera þarf kennaranemum að standa til boða víðtæk 

menntun á sviði ritunar svo að þeir geti sem ritunarkennarar nálgast 

viðfangsefni ritunartímanna á fjölbreyttan, skapandi og gagnvirkan hátt. 
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3 Aðferðafræði 

Hér verður fjallað um framkvæmd rannsóknarinnar og þá aðferðafræði sem 

notuð var. Sagt verður frá þátttakendum, hvaða gagna var aflað og hvernig 

þau voru greind. Að lokum verður farið yfir siðferðileg atriði 

3.1 Eigindleg aðferðafræði 

Eigindleg aðferðafræði er í grunninn aðferð til að öðlast djúpan skilning á 

mannlegri reynslu (Lichtman, 2013, bls. 17) og í stuttu máli má segja að 

aðferðin snúist um að afla gagna, skipuleggja þau og að lokum túlka þau 

(Lichtman, 2013, bls. 20). Þar sem markmið þessarar rannsóknar var að 

skoða hugmyndir kennara um ritunarkennslu og að fá innsýn í 

kennsluaðferðir þeirra var eigindlegt rannsóknarsnið talið henta vel enda er 

það oft valið þegar athyglinni er beint að manneskjunni sjálfri og hvernig 

manneskjur orka á hver aðra í félagslegu umhverfi. Eigindlegir rannsakendur 

reyna að skilja hvernig fólk túlkar reynslu sína, á hverju lífsýn þeirra byggir 

og hvaða merkingu fólk leggur í upplifun sína og reynslu (Merriam, 2009, 

bls. 5). Til að draga fram hvernig kennarar tala um ritun og þróa reynslu á 

vettvangi voru tekin viðtöl við þrjá kennara á unglingastigi. Í kjölfarið var 

farið í vettvangsathuganir hjá tveimur þeirra til að skoða hvernig hugmyndir 

um ritunarkennslu, eins og þeir töluðu um þær birtust í kennsluháttum á 

vettvangi.   

3.2 Gagnaöflun  

Í þessari rannsókn var gagna aflað til að skoða hvernig kennarar sem hafa 

lagt alúð við ritunarkennslu á unglingastigi sjá eigin kennslu og hvað 

einkennir kennsluhætti þeirra. Í því skyni voru tekin viðtöl og farið á 

vettvang hjá kennurum sem rannsakandi hafði heimsótt í kennaranáminu á 

sínum tíma. Viðtölin voru tekin upp á stafrænt upptökutæki og afrituð í 

tölvu fljótlega að þeim loknum. Gagna var aflað eftir þremur mismunandi 

leiðum; með viðtölum; óformlegum samtölum og í vettvangsathugunum.  

3.2.1 Einstaklingsviðtöl 

Í febrúar voru tekin einstaklingsviðtöl við þrjá kennara á unglingastigi sem 

leggja rækt við ritun í sinni kennslu. Viðtölin voru tekin í þeim tilgangi að 

draga fram reynslu þessara kennara í þeim tilgangi að hvetja til frekari 

umræðu um hvernig ritunarkennslu á unglingstigi er háttað (Merriam, 2009, 

bls. 2). Í þessari rannsókn voru tekin einstaklingsviðtöl til að fá sögu hvers 

og eins viðmælanda. Viðtölin fóru fram í skólastofum kennaranna þar sem 
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gott er að ræða við þátttakendur í þeirra náttúrulega umhverfi (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2013, bls. 232). Hér var litið svo á að skólastofan væri 

nátttúrulegt umhverfi þar sem hlutverk kennarans í ritunartímum er það 

sem verið er að skoða. Í gegnum viðtölin var leitast við að varpa ljósi á hvert 

kennararnir sækja sinn innblástur, hvaðan hugmyndir þeirra að ritunarefni 

koma og hvaða aðferðum þeir beita við kennsluna. Að sama skapi var leitað 

svara um menntun þeirra og hagi og hvernig undirbúning þeir hafa fengið til 

að kenna skapandi ritun og reynt að fá fram hvaða hlutverki ritun gegnir í lífi 

þeirra og hvað hefði mótað viðhorf þeirra til ritunar. Allt var gert í þeim 

tilgangi að nálgast svarið við rannsóknarspurningunni um hvert hlutverk 

ritunarkennarans sé frá sjónarhorni starfandi íslenskukennara á 

unglingastigi. 

Í upphafi voru viðmælendur spurðir um menntun þeirra og fyrri störf 

sem síðan leiddi til hugleiðinga þeirra um ritun og áherslur í kennslu og um 

samskipti við nemendur (Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 140, Merriam, 2009, 

bls. 4-5). Áhersla var lögð á að viðtölin væru hálf-opin (e. in-depth 

interviews) (Lichtmann, 2013, bls. 195) til að gefa viðmælendum meira rými 

til að lýsa og deila reynslu sinni í eigin orðum. Þannig réðu viðmælendur 

ferðinni að einhverju leyti en rannsakandinn elti frásögnina og reyndi að fá 

fram upplifun og skilning viðmælanda á viðfangsefninu. Af þeim völdum 

urðu viðtölin aðeins mismunandi milli þátttakenda þó viðfangsefnið væri 

hið sama. Að lokum má geta þess að viðtölin voru hljóðrituð á stafrænt 

upptökutæki og afrituð fljótlega að þeim loknum þar sem færðar voru inn 

athugasemdir og hugleiðingar rannsakanda (A.R.) sem kviknuðu bæði á 

meðan á viðtalinu stóð og einnig á eftir. 

Gögn frá viðtölum gáfu rannsakanda góða innsýn í starf og reynslu 

þátttakenda og hvernig ritunarkennslu þeirra á unglingastigi er háttað og 

nýtist það vonandi um leið sem innlegg í umræðu um hvernig við viljum sjá 

ritunarkennslu þróast í komandi framtíð.   

3.2.2 Vettvangsathugun 

Vettvangsathuganir og viðtöl eru megin gagnabrunnur í eigindlegum 

rannsóknum. Vettvangsathuganir eru verkfæri til að nota við rannsóknir og 

því þarf að fara markvisst á vettvang með ákveðna rannsóknarspurningu í 

huga (Merriam, 2009, bls. 117-119). Til að skoða hvernig hugmyndir 

viðmælenda um ritunarkennslu og hlutverk þeirra sem ritunarkennara 

birtist í kennslu var talið nauðsynlegt að fylgjast með kennurunum að 

störfum. Þar sem erfiðlega gekk að koma rannsókninni af stað vegna anna 

kennaranna náðist aðeins að fara í vettvangsheimsóknir til tveggja þeirra. 
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Farið var í fjórar vettvangsathuganir á tímabilinu febrúar til mars 2016. 

Valdar voru kennslustundir, í samráði við viðmælendur, sem þóttu líklegar 

til að endurspegla áherslur þeirra og aðferðir við ritunarkennslu. 

Á vettvangi voru skoðaðir þættir sem kennararnir töldu mikilvæga í sinni 

kennslu og komu fram í viðtölum við þá og hvernig þeir birtust í framkvæmd 

þeirra. Vettvangsathuganir vöktu fram nýjar spurningar í tengslum við 

rituanrkennsluna sem þá var hægt að ræða beint við kennarana eftir að 

vettvangsathugun lauk. Vettvangsathuganir gáfu rannsakanda gott tækifæri 

til að upplifa aðstæður (Guðrún Kristinsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2005).    

Á vettvangi var hlustað eftir samskiptum kennara og nemenda og 

nemenda við hvern annan til að finna hvers konar andrúmsloft ríkti í 

kennslustundum. Í sama tilgangi var horft til skipulags og alls umhverfis 

skólastofunnar s.s. hvernig húsgögnum væri raðað, aðgengi að 

hjálpargögnum s.s. tölvum og hvers kyns uppflettiritum og hvað væri hengt 

á veggi stofunnar. Horft var til þess hvernig kennarinn kom nemendum af 

stað við vinnu, hvernig hann ræddi við nemendur um texta þeirra og 

hvernig hann hjálpaði þeim sem voru illa á vegi staddir. Á vettvangi var 

rannsóknardagbók aðal verkfæri rannsakanda og í hana var safnað 

vettvangsnótum; hugleiðingum; lýsingu á aðgengi og staðháttum o.fl. sem 

fyrir augu og eyru bar til þess að koma í veg fyrir að mikilvæg atriði 

gleymdust og til að skerpa á öðrum atriðum þegar að greiningu gagna 

kæmi.  

Það að vera á staðnum og upplifa ritunartímana, fylgjast með því sem 

fram fór bæði samskiptum og samtölum gáfu rannsakanda góða viðbót við 

viðtölin og skerptu tilfinninguna fyrir því hvernig viðmælendur vinna með 

sínum nemendum og hver áhersla þeirra er í kennslunni. Það er trú mín að 

vettvangsferðirnar í viðbót við viðtölin hafi gagnast vel í leit að svari við 

spurningunni um hvert hlutverk þriggja ritunarkennara á unglingastigi sé í 

íslenskum grunnskólum.  

3.3 Gagnagreining 

Gagnagreining er til þess gerð að ná fram merkingu úr gögnum rannsókna 

(Merriam, 2009, bls. 175-177) og fólst greiningin hér í að fá upplifun 

kennaranna á eigin kennslu og hvert þeir álitu hlutverk sitt vera í 

ritunartímum og sjá hvernig það birtist á vettvangi. Í eigindlegum 

rannsóknum er sambandið milli gagnaöflunar og gagnagreiningar bæði 

gagnvirkt og dýnamískt að því leyti að greining gagna á sér stað samhliða 

gagnaöflun og hefur áhrif á hvaða frekari upplýsinga rannsakandi aflar 

(2009, bls. 169-175). Í þessari rannsókn var byrjað á að taka viðtöl og fór 
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greining á þeim fram samhliða vettvangsheimsóknum. Þetta fyrirkomulag 

gaf rannsakanda einstakan aðgang að kennurunum meðan á gagna-

greiningarferlinu stóð og tækifæri til að spyrja nánar út í ákveðin atriði 

viðtalanna. Viðtölin voru skoðuð ítarlega við greiningu, flokkað það sem 

viðmælendur sögðu og dregnir frá þeim lykilþættir (e. coding). Þannig var 

gerð tilraun til að finna rauðan þráð eða kjarna í því sem rannsóknin leiddi í 

ljós með það að markmiði að draga lærdóm af gögnunum og finna munstur 

sem varpað gætu ljósi á rannsóknarspurninguna.  

3.4 Þátttakendur 

Þar sem markmið rannsóknarinnar var að öðlast skilning á góðum 

kennsluaðferðum og fá innsýn í hvernig kennarar á unglingastigi í íslenskum 

skólum líta á hlutverk sitt við ritunarkennslu hafði rannsakandi augastað á 

þremur kennurum sem hann hafði séð til á síðasta ári og vissi að hefðu 

ritunarkennslu í hávegum. Eftir fyrirmælum Helgu Jónsdóttur tók ég góðan 

tíma í að kynna verkefnið fyrir viðmælendum og útskýra tilgang þess (2013, 

bls. 145-148) og fékk fljótlega samþykki þeirra allra. Töluvert þungu fargi var 

létt af rannsakanda eftir að samþykki kennara var í höfn og í framhaldi var 

fengið leyfi frá skólastjórnendum viðkomandi skóla og var það auðsótt. 

Rætt var við alla viðmælendur á vinnustað þeirra. Viðmælendurnir hafa 

ólíkan bakgrunn og reynslu en það sem sameinar þá umfram annað er að 

þeir eru allir þrír starfandi íslenskukennarar á unglingastigi og hafa lokið 

kennaranámi frá Háskóla Íslands með íslensku sem kjörsvið. Auk þess hafa 

þeir allir lagt mikla áherslu á ritun í sínu starfi og þá frjálsa ritun sem felur í 

sér sköpun af hendi nemenda. Viðmælendurnir eru allt konur ýmist á 

fertugs- eða fimmtugsaldri með frá þriggja til sex ára kennslureynslu. 

3.4.1 Sunna 

Sunna er á fertugsaldri. Hún er umsjónakennari á unglingastigi í úthverfi 

Reykjavíkur, í grunnskóla sem í gögnum þessum gengur undir nafninu 

Vatnaskóli. Í upphafi hafði ekki vakað fyrir Sunnu að velja sér kennslu sem 

starfsvettvang og segir hún það hafa komið flestum í kringum hana á óvart 

að hún endaði þar. Hún útskrifaðist úr menntaskóla af hagfræðibraut og 

eftir það var hún í fyrirtækjarekstri með föður sínum. Eftir hlé frá skóla fór 

hún í lögfræði við Háskóla Íslands en þegar hún var farin að standa sig að því 

að prófarkalesa námsbækurnar skipti hún yfir í íslenskudeild. Eftir eitt og 

hálft ár færði hún sig aftur um set og þá yfir í Kennaraháskólann þaðan sem 

hún tók grunnskólaréttindi. Um tíma hafði Sunna hugsað sér að verða 

íþróttakennari og hefur í gegnum tíðina þjálfað krakka í handbolta. Fyrsta 
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árið eftir útskrift starfaði hún sem stuðningfulltrúi í Vatnaskóla á meðan hún 

beið eftir að kennarstaða losnaði þar. Hún segir það hafa komið vel út því 

hún hafði enga reynslu af því að vinna í grunnskóla. Síðan, eða í þrjú ár, 

hefur hún verið umsjónarkennari fyrst á miðstigi en er nú á unglingastigi 

sem hún er ánægð með því hún getur notað sérþekkingu sína í íslensku. 

3.4.2 Halla 

Halla er um fertugt. Hún er umsjónarkennari á unglingastigi í grunnskóla 

sem kallast hér Vatnaskóla. Halla lýsir sér sem viðkvæmri og 

tilfinninganæmri persónu. Áður en Halla fór í Kennaraháskólann hafði hún 

unnið við ýmislegt s.s. unnið á skrifstofu, við sölu og markaðsmál, í 

verslunum og tekið að sér söngverkefni. Hún tók söngkennarapróf úr 

breskum söngskóla en hefur lítið unnið við að kenna söng. Henni finnst of 

mikil ábyrgð fylgja því að kenna söng því að ef ekki er rétt staðið að 

kennslunni getur það haft slæmar afleiðingar fyrir söngnemann. Seinna datt 

Höllu í hug að fara í Listaháskólann og verða tónmenntakennari en það 

reyndist mikið strögl að fá erlent söngpróf hennar metið sem varð til þess 

að hún breytti sínum áformum og skráði sig í kennaranám með íslensku sem 

kjörsvið. Þaðan útskrifaðist hún fimm árum síðar með meistaragráðu í 

kennslufræðum og réði sig strax í Vatnaskóla. Eftir að Halla fór að kenna, 

fyrir tveimur árum, finnst henni sem hún hefði aldrei átt að gera neitt 

annað. 

3.4.3 Inga  

Inga er á fimmtugsaldri. Hún er umsjónarkennari í skóla í Reykjavík sem í 

þessari ritgerð kallast Holtaskóli. Hún gaf sjálfri sér það í fertugsafmælisgjöf 

að fara í kennaranám en það var búið að blunda í henni lengi. Áður vann 

hún hjá franska sendiráðinu og þar hafði hún fundið að það lá vel fyrir henni 

að leiðbeina öðrum og Frakkarnir töluðu um að hún útskýrði vel. Hún segir 

að með aldrinum hefði hún fundið ríkari þörf til að láta gott af sér leiða og 

að starfa við eitthvað sem aðrir nytu góðs af. Í kennarastarfinu finnst henni 

hún vera þátttakandi í samfélagslegri uppbyggingu. Áhugi á fólki almennt og 

samskiptum sem og að hafa gaman af því að umgangast börn hafi líka skipt 

máli þegar hún valdi kennarastarfið. Inga hefur starfað sem blaðamaður á 

tímariti í nokkur ár og vinnur þar nú í hlutastarfi til viðbótar við 100% 

kennarastarf. Áður en Inga fór í kennaranámið hafði hún tekið tvö ár í 

frönsku við Háskóla Íslands, síðan flutti hún til Frakklands þar sem hún var í 

ferðamálanámi og starfaði á skrifstofu Flugleiða um tíma. Hún hefur unnið 

við sama skólann frá útskrift, þar af fysta árið með umsjón yfir nemendum 
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sem höfðu íslensku sem annað mál, leiðbeindi þeim í náminu og kenndi 

þeim íslensku. Nú er hún umsjónarkennari og sér auk þess um 

íslenskukennslu skólans ásamt tveimur öðrum kennurum. Þar fyrir utan 

hefur Inga kennt þjóðfélagsfræði, landafræði, hraðlestur og námstækni og 

ýmsa valáfanga s.s. um eftirrétti. 

3.4.4 Vettvangur  

Þátttakendur rannsóknarinnar koma frá tveimur skólum sem eru töluvert 

ólíkir hvað ytri umgjörð varðar. Skólinn sem Inga kennir við er gamall og 

rótgróinn skóli og gengur hér undir nafninu Holtaskóli. Í hverri kennslustund 

er aðeins einn kennari og yfirleitt ekki öðrum starfsmönnum til að dreifa. Í 

rannsókninni var aðeins farið einu sinni í Holtaskóla, þegar viðtalið við Ingu 

var tekið. Ekki var fylgst með á vettvangi hjá Ingu sökum anna hjá henni. 

Skólinn sem Sunna og Halla kenna við gengur hér undir nafninu 

Vatnaskóli. Þetta er teymisskóli og eru Halla og Sunna saman í teymi á 

unglingastigi. Þær eru umsjónarkennarar yfir sitthvorum 9. bekknum en sjá 

auk þess í sameiningu alfarið um íslenskukennslu í unglingadeildinni. 

Samvinna þeirra er því mikil. Þær segjast ólíkar en um leið samstilltar. Halla 

segir það vera vegna þess að þær séu í grunninn með sömu hugmyndir og 

dansi í takt. Á vettvangi varð ég vitni að því hversu vel samvinna þeirra gekk 

þrátt fyrir að þær virðist ólíkar og má kannki líkja samskiptum þeirra á milli 

við gott hjónaband þar sem aðilar bæta hvorn annan upp. Í hverri 

kennslustund í íslensku eru tveir kennarar auk eins til tveggja 

stuðningsfulltrúa. 

Skólarnir tveir sem við sögu koma eru ólíkir hvað ytri umgjörð varðar. 

Þeir eiga það hins vegar sameiginlegt að í þeim báðum eru starfandi 

kennarar á unglingastigi sem hafa mikinn metnað þegar kemur að 

íslenskukennslu nemenda. Af þeim öllum skín brennandi áhugi þegar kemur 

að ritunarkennslu og þá sér í lagi ef á döfinni er skapandi og frjáls ritun. 

3.5 Hagnýt siðferðileg atriði 

Í rannsókninni var unnið að því að rannsóknin skaðaði ekki þátttakendur 

(Lichtman, 2013, bls. 53-57). Haft var samband við viðmælendur beint og 

leitað eftir upplýstu samþykki þeirra. Viðmælendur voru upplýstir um í 

hvaða tilgangi viðtalið væri tekið, hverjir kæmu til með að lesa það og 

hvernig yrði unnið úr gögnunum. Þá var beðið um leyfi fyrir upptöku áður 

en viðtölin hófust og tekið fram að þeim yrði eytt að rannsókn lokinni. 

Siðferðileg álitamál sem upp komu í rannsókninni sneru fyrst og fremst að 

því að við búum í litlu samfélagi þar sem auðvelt getur verið að rekja 
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lýsingar til ákveðinna skóla eða skólafólks og var viðmælendum heitið 

fullum trúnaði. Skólum og viðmælendum voru gefin gervinöfn við úrvinnslu 

gagna til að ekki væri hægt að rekja frásagnir til einstakra aðila. Áður en 

viðtöl hófust setti rannsakandi sig í samband við skólastjóra skólanna og 

óskaði eftir leyfi til að fá að taka viðtöl við kennarana og jafnvel ræða 

óformlega við nemendur. Foreldrum barna í þeim skóla sem vettvangs-

athuganir fóru fram í var sendur tölvupóstur þar sem sagt var frá rann-

sókninni og þeir beðnir um að setja sig í samband við kennarana ef þeir 

hefðu á móti því að vitnað yrði í ummæli barns þeirra.  
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4 Niðurstöður 

Ritunarkennsla í skólastarfi er mikilvæg vegna þess að í gegnum hana er 

hægt að skapa nemendum tækifæri til að vera virkir þátttakendur í eigin 

námi í stað hlutlausra þiggjenda. Með ritun fá nemendur tæki og tól til að 

ígrunda nám sitt, dýpka skilning sinn á námsefninu og setja sína túlkun á 

það. Ritunin veitir nemendum auk þess tækifæri til að tjá tilfinningar sínar 

og skoðanir. Hlutverk kennarans í ritunarferlinu er viðamikið og þarf hann 

að huga að bakgrunni nemenda og áhugasviði þeirra, skapa námsumhverfi 

sem hvetur til ritunar, fara inn í ritunarferli nemenda og hjálpa þeim að 

þróa eigin hugmyndir sem og fylgja ritunarverkefnum til lokaafurðar. Slíkt 

starf kallar á þekkingu og innsæi kennarans, bæði hvað varðar reynslu og 

nám. Í þessari rannsókn voru tekin viðtöl við þrjá íslenskukennara á 

unglingastigi og farið í vettvangsheimsóknir til tveggja þeirra. Viðtölin voru 

flokkuð og greind og dregin fram þemu sem einkenndu ritunarkennslu 

þeirra. Helstu þemu eru eftirfarandi; mikilvægi ritunarkennslu, 

undirbúningur ritunarkennarans, hlutverk kennarans í ritunartímum, 

hversdagsleikinn sem uppspretta hugmynda, samþætting lestrar og ritunar, 

útgáfa á ritunarverkefnum auk námsumhverfis. Fjallað verður um þau hér í 

framhaldi.  

4.1 Mikilvægi ritunarkennslu 

Ritun er mikilvæg í öllu námi og segir Calkins að til þess að nemendur læri 

að sýna frumkvæði þurfi að efla hugmyndaflug þeirra, gera þá 

eftirtektarsama og fá þá til að leita svara við spurningum. Calkins segir ritun 

virkja alla þessa þætti og má segja að með ritun sé nemendum gert kleift að 

vinna merkingu úr þeim aragrúa upplýsinga sem hellast yfir þá í náminu. 

Ritun gerir meira en það því hún er auk þess mikilvægt form í hvers kyns 

tjáningu. Augljóst er að viðmælendur líta einmitt á ritun sem tjáningarform. 

Halla telur að þar sem margir unglingar eigi erfitt með að tjá sig og segja 

hvernig þeim líður þá geti ritun hjálpað þeim við að átta sig á tilfinningum 

sínum og jafnvel verið útrás fyrir tilfinningaflækjur (viðtal, 17. febrúar 2016). 

Halla og Sunna hafa orðið varar við að nemendur nýta dagbókarfærslur, 

sem þeir eiga að vinna samhliða bókenntalestri, til að vinna með erfiðar 

tilfinningar. Margir nemendur skrifa út frá eigin reynslu og tengja hana við 

efni þeirrar bókar sem þeir eru að lesa. Í slíkum færslum hafa komið fram 

viðkvæmar upplýsingar og jafnvel mál er varða barnavernd. 

Þegar nemendur skrifa minnir Halla þá á að leiðinlegu verkefnin séu 

einnig gagnleg því að þá geti þeir tjáð sig um hversu hryllilega leiðinleg þau 
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séu (viðtal, 17. febrúar 2016) um leið og þeir fjalla um efnið frá sínu 

sjónarhorni. Sunna heldur því fram að mikilvægi ritunarkennslu hafi jafnvel 

aldrei verið meira en einmitt nú og þessu til stuðnings tekur hún dæmi af 

sinni eigin reynslu af ritun. Þegar hún var að alast upp lásu börn mun meira 

en tíðkast í dag og þrátt fyrir að á þeim tíma hafi verið lítið um skapandi 

skrif þá var ímyndunaraflinu haldið vakandi með lestri bóka. Í dag hins vegar 

lesa börn minna og því þarf ritunin að skipa stærri sess að mati Sunnu til að 

örva hugmyndaflug barna og æfa þau í að koma frá sér efni. Þau skrifa ekki 

rétt og skrifin eru mest í formi smáskilaboða þeirra á milli. Í slíkum textum 

er lítið spáð í stafsetningu eða orðalag og því skiptir máli að sinna um að 

þjálfa börn markvisst í textagerð (viðtal, 12. febrúar 2016). Inga tekur svo 

djúpt í árinni að segja að ritun sé það mikilvægasta í skólanum og bætir við 

,,jú og lesturinn“ (viðtal, 18. febrúar 2016). Inga telur að með því að hafa 

ritun á valdi sínu þá verði einstaklingar einfaldlega mjög færir 

samfélagsþegnar. Allir þurfa jú einhvern tímann að koma frá sér texta í 

einhverri mynd og Inga vill þjálfa nemendur í að nota tungumálið á 

merkingarbæran hátt en ekki aðeins til að svara spurningum í vinnubók eða 

á prófi. Inga leggur áherslu á að þjálfa nemendur í að nota málið og láta þau 

leika sér með það því hún vill meina að þá verði þau betri málnotendur. Hún 

vill kenna nemendum hvað það sé að ýta úr vör og að vera kominn á 

fremsta hlunn: 

Við eigum að kenna þeim að nota málið og beita því en seinna 

kenna þeim um málið. Auðvitað þurfa þau að kunna 

grundvallaratriði í málfræði en það er spurning hvað á að fara 

djúpt í málfræðina (viðtal, 18. febrúar 2016). 

Inga uppgötvaði á eigin skinni að besta leiðin til að læra tungumál væri 

að nota það. Hún lærði frönsku frá grunni þegar hún var komin af 

barnsaldri. Hún rifjar einnig upp þegar hún fór ung að vinna hjá 

útgáfufyrirtæki. Þá var hún alls ekki sterk í íslensku en lenti þar í að svara 

innsendum bréfum. Eftir rúmlega tvö ár í starfi var hún orðin vel þjálfuð í 

meðferð texta (viðtal, 18. febrúar 2016). Inga vill að nemendur séu látnir 

beita tungumálinu því þannig fái þeir útrás fyrir tilfinningar og þjálfist í að 

koma hugsunum sínum í orð (viðtal, 18. febrúar 2016). Inga talaði jafnframt 

um mikilvægi ritunar í tengslum við orðaforða barna og ungmenna sem 

henni finnst fara versnandi: 

Þau koma oft og segja hvernig segir maður hérna þetta og það 

sé ég bara frá því að ég byrjaði hérna að það er gríðarleg 
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breyting á orðaforða á fimm árum og veistu það er bara (dæsir) 

þau spyrja mig mjög oft á ensku og ...hvernig segir þú þetta á 

íslensku? Það er bara í vetur þá er ég bara oft búin að vera 

kjaftstopp. Þau vita ekki hvað margir hlutir eru eins og bara lítið 

dæmi um daginn var einn sem sagði við mig hvernig segir þú 

documenta á íslensku (viðtal, 18. febrúar 2016). 

Inga segir nemendur jafnframt vera mikið með enskuskotnar setningar 

og enskt orðalag eins og ,, hafðu góðan dag“. Hún trúir því að þarna hjálpi 

að láta nemendur vinna með texta og að láta þau nota tungumálið. Hún 

telur að ritun gagnist vel til að efla orðaforða nemenda. 

Það kom skýrt fram að í augum viðmælenda er ritun mikilvæg til þess að 

undirbúa nemendur fyrir að taka þátt í umræðu. Með ritun fá einstaklingar 

tækifæri til að hafa áhrif á umhverfi sitt og líf eða eins og einn viðmælenda 

orðaði það þá verða nemendur einfaldlega mjög færir samfélagsþegnar ef 

þeir hafa vald á ritun. Hvað getur verð mikilvægari undirbúningur fyrir lífið 

en einmitt það? 

4.2 Undirbúningur ritunarkennara  

Forsenda sterkrar ritunarkennslu er að kennarinn skapi nemendum náms–

umhverfi sem hvetur til ritunar. Kennarinn þarf að búa yfir margvíslegum 

leiðum og áherslum sem hann getur nýtt til að ýta undir ritun nemenda. 

Hann þarf einnig að styðjast við þekkingu, reynslu og eigið innsæi sem og 

almenna þátttöku sína í lífinu til að efla ritun nemenda. Viðmælendur eru 

allir kennarar með íslensku sem kjörsvið. Allir hafa þeir unnið í hinum ýmsu 

atvinnugreinum áður en þeir gerðust kennarar. Hér má nefna störf innan 

þjónustugeirans, fyrirtækjarekstur, starf á ferðaskrifstofu og þá hefur einn 

unnið sem blaðamaður og annar sem söngvari. Gera má ráð fyrir að víðtæk 

reynsla þeirra og nám nýtist til að kenna ritun. Það er alltént skoðun 

rannsakanda að hvað eina sem menn fást við í lífnu safnist fyrir í 

reynslubankanum. Því meiri reynsla því meira að moða úr.  

Halla rifjaði upp eftirminnilegt ritunarverkefni sem hafði með sköpun að 

gera sem hún vann í samfélagsfræði í grunnskólanum á sínum ungdóms-

árum. Þar var nemendum gert að taka viðtal við einhvern sem væri eldri en 

sextugur. Tilgangur verkefnisins var að fá innsýn í æsku fyrri kynslóða. Halla 

tók viðtal við afa sinn og henni er enn minnistætt hvað samtalið var 

innihaldsríkt og fræðandi (viðtal, 17. febrúar 2016). Halla segir þetta 

verkefni hafa sett sitt mark á hana sem ritunarkennara og hvað það væri 

sem hún vildi fá frá sínum nemendum. Halla vill að ritun sé merkingarbær. 
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Hún reynir að hafa verkefnin þannig úr garði gerð og vill að nemendur skili 

henni verkefnum í samræmi við það. Inga er sama sinnis og vill að 

krakkarnir finni tilgang með textum sínum (viðtal, 18. febrúar 2016)  

Kennurunum finnst þeir allir hafa fengið ágætis undirbúning fyrir að 

kenna ritun í sínu námi. Ritun hefur alltaf heillað Ingu en það var í kennara-

náminu sem áhuginn kviknaði fyrir alvöru (viðtal, 18. febrúar 2016). Hún 

nefnir sérstaklega námskeiðið lestur og ritun á mið- og unglingastigi og 

finnst henni það hafa undirbúið hana sérlega vel fyrir ritunarkennarastarfið. 

Hún nefnir einnig kúrs um barnabókmenntir sem henni finnst hafa hjálpað 

sér mikið við að kynnast börnum og þeim heimi sem börn lifa og hrærast í. 

Ritun skipar stóran sess hjá Ingu: 

Og svo finnst mér ritun líka bara gefa mér eitthvað, svona fá 

útrás fyrir að tjá tilfinningar og koma einhverri hugsun í orð, 

einhver sköpun í því sem mér finnst skemmtileg (Inga, viðtal, 

18. febrúar 2016). 

Halla telur sig hafa fengið góðan undirbúning í námi sínu. Hún tók alla 

kúrsa í íslensku sem í boði voru í kennaranáminu og sótti auk þess tíma í 

íslenskudeildina í HÍ til að fá meiri íslenskukennslu. Hún upplifir að áhersla 

hafi verið meiri á bókmenntir og ritun en á málfræði í kennaranáminu á 

Menntavísindasviði. Hún er í dag mjög sátt við það fyrirkomulag þar sem 

hún sjálf sér ekki tilgang í stafsetningarstagli eins og hún orðaði það (viðtal, 

17. febrúar 2016). Sunna kynntist í sínu námi hugmyndastefnu sem hér á 

landi hefur verið kölluð skrifað í skrefum eða ferilsritun (e. process writing) 

og segir hún skrif Donalds Graves, upphafsmanns stefnunnar, hafa mótað 

sig mikið. Sér í lagi höfðuðu hugmyndir Graves um að vinna út frá 

áhugasviði nemenda sterkt til Sunnu. Sunna vill vita hvar áhugi nemenda 

liggur og vill að þeir skrifi um eitthvað sem býr innra með þeim. Sunna líkt 

og Halla nefndi námskeið á Menntavísindasviði, Lestur og ritun á mið- og 

unglingastigi, í umsjón Baldurs Sigurðssonar sem hafi gagnast sér vel og þá 

sér í lagi hafi hún tekið þaðan með sér hugmyndina um að hugsa út fyrir 

kassann sem hún brýnir jafnan fyrir sínum nemendum (viðtal, 12. febrúar 

2016). 

Viðmælendur nýta innsæi sitt og áhuga á fólki og byggja hugmyndir sínar 

þar á þegar þeir undirbúa ritunarkennslu. Inga segir sína sterku hlið vera að 

tengjast fólki og að hún eigi auðvelt með að setja sig í spor annara (viðtal, 

18. febrúar 2016). Það nýtist án efa vel í vinnu með börnum og 

ungmennum.  
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Kennararnir ræddu hvernig fyrri reynsla nýtist til að undirbúa eigin 

ritunarkennslu. Inga talaði um hvernig aukavinna hennar sem blaðamaður 

nýtist henni í ritunarkennslu. Blaðamennska og ritunarkennsla segir hún 

styðja vel hvort við annað og fyrir kemur að hún getur nýtt reynslu úr öðru 

starfinu yfir í hitt (viðtal, 18. febrúar 2016). Í því sambandi nefnir hún að hjá 

nemendum sínum hafi hún verið með valáfanga sem tengjast áherslum 

tímaritsins sem hún vinnur hjá. Í ritunartímum hefur hún látið nemendur 

sína vinna að fréttum og notað aðrar góðar hugmyndir sem hægt er að rekja 

til reynslu hennar í blaðamennsku. 

Sunna er áhugamanneskja um tengingu bókmenntalesturs og ritunar 

sem eflaust má skrifa á persónulegan áhuga hennar því hún er mikill 

lestrarhestur. Sjálf hefur Sunna gert töluvert af því að skrifa og er oft fengin 

til að semja texta ef mikið stendur til eins og fyrir árshátíðir eða annað slíkt. 

Bókmenntaáhugann nýtir hún í verkefnum á borð við þau sem rannsakandi 

sá á vettvangi (viðtal, 8. mars 2016) þar sem hún lét nemendur lesa 

skáldsögur og halda dagbókarfærslur yfir hvern kafla.  

4.3 Hlutverk kennara í ritunartímum 

Ritun er margslungið ferli og þess vegna er mikilvægt að kennarar finni leiðir 

til að mæta þörfum nemenda og styðji þá við skrifin sem kostur er. Kennari 

þarf að sinna mörgu í ritunartímum. Hann þarf meðal annars að leiðbeina 

nemendum og hvetja þá til dáða. Margir álíta að kennarinn eigi einnig að 

vera nemendum sínum fyrirmynd með því að leggja sjálfur stund á ritun af 

einhverju tagi. Í rannsókninni kom í ljós að viðmælendur hafa margvíslegar 

hugmyndir um hlutverk sitt sem ritunarkennara. Þeir koma með tillögur að 

ritunarefnum, ýta nemendum úr vör með verkefni, veita þeim munnlega 

endurgjöf, hvetja þá til dáða, halda uppi góðum starfsanda og svona mætti 

halda lengi áfram að telja upp það sem viðmælendur hafa á sinni könnu í 

ritunartímum. 

4.3.1 Kennari sem fyrirmynd 

Kennarinn er nemendum sínum ákveðin fyrirmynd að minnsta kosti innan 

veggja skólastofunnar og ætti hann þar af leiðandi að sýna gott fordæmi 

með því að leggja sjálfur stund á ritstörf. Nemendur geta fengið þá 

hugmynd að ritun sé fullorðnu fólki áreynslulaus og að orðin hreinlega renni 

úr penna þeirra án fyrirhafnar. Til að skilja ritun sem ferli getur verið 

gagnlegt fyrir nemendur að sjá kennarann glíma við textaskrif. Allir 

viðmælendur ræddu um mikilvægi þess að kennarinn væri fyrirmynd í 

ritunarferlinu.  
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Inga vill gjarnan skrifa meira í frítíma sínum en hún bætir sér það upp 

með því að skrifa með nemendum. Inga segir það koma fyrir að hún sýni 

nemendum hvað hún er að fást við í sínum skrifum. Dæmi um slíkt er að 

Inga notar iðulega sem kveikju texta sem hún hefur unnið að heima og les 

fyrir nemendur í upphafi ritunartíma áður en nemendur takast á við sama 

texta. Henni finnst mikilvægt að gefa af sér og hrósa og vill smita nemendur 

af áhuga til ritunar (viðtal, 18. febrúar 2016). Halla segist einnig skrifa af og 

til með nemendum. Hún tekur þá bók og les í fimm mínútur. Síðan skrifar 

hún hugleiðingar sem kvikna við lesturinn á tölvu sem tengd er skjávarpa og 

birtist þannig nemendum jafnóðum. Henni finnst þetta gagnlegt því að þá 

sjá nemendur hana kljást við texta eins og þau sjálf eru látin gera (viðtal, 17. 

febrúar 2016). Sunna gerði á sínum tíma meira af því að skrifa með 

nemendum. Hún segist engu að síður vera meðvituð um mikilvægi þess og 

stefnir á að gera meira af því að skrifa með nemendum við tækifæri (viðtal, 

12. febrúar 2016). 

Graves segir mikilvægt að kennarinn leggi sjálfur stund á einhvers konar 

ritun. Allir kennararnir sem talað var við hafa gert eitthvað af því að skrifa 

utan ritunartíma. Inga sagðist gera töluvert af því að skrifa þar sem hún er 

blaðamaður á tímariti í hlutastarfi. Sem blaðamaður hefur hún gert sér far 

um að huga að sköpunarþættinum í skrifum sínum og segist oft komast á 

flug við skrifin. Um tíma lék hún sér að því að skrifa rómantíska innganga ef 

það féll að efni og umgjörð greinanna sem hún vann að (viðtal, 18. febrúar 

2016). Halla segist mikil tilfinningavera og hefur alla tíð leitað í að skrifa ef 

eitthvað bjátar á, svona eins og til að losa um. Hún skrifar sig frá hlutum. 

Halla kennir tímaskorti um hversu lítið hún skrifi í dag. Hún er með stórt 

heimili og fjórði sonurinn bætist brátt við í fjölskylduna en allir eru 

drengirnir hennar á grunnskólaaldri svo tími til að sitja við skrif er af 

skornum skammti (viðtal, 18. febrúar 2016). Þegar Sunna vann lokaverkefni 

sitt á Menntavísindasviði réðst hún í það að semja sögu fyrir börn sem var 

um leið kennsluefni. Sagan hefur ekki verið gefin út en liggur ofan í skúffu 

innan um fleiri texta sem hún hefur samið: 

Það er bara þessi sköpunarþörf sem heillar mig alveg upp úr 

skónum. Ég vil ekki að þetta séu bara eyðufyllingar heldur vil ég 

að í íslensku hafi ritunin tilgang (viðtal, 12. febrúar 2016). 

Þegar rætt var um kennara sem fyrirmyndir rifjaði Sunna upp orð 

kennara frá námstíma hennar á Menntavísindasviði sem sagði ,,reynið nú að 

breyta einhverju þegar þið farið að kenna, ekki vera í eyðufyllingum það er 

dautt“ (viðtal, 12. febrúar 2016). Þessi kennari fékk Sunnu til að hugsa um 



 

45 

að hún ætlaði ekki að standa í klukkutíma og tala um kennimyndir sagna 

heldur ætlaði hún að láta nemendur fást við eitthvað merkingarbærara. 

Viðmælendur hafa allir áhersluna um kennarann sem fyrirmynd á bak við 

eyrað og vilja greinilega gefa nemendum sínum þá mynd að ritun sé 

áhugaverð og að ritunarferlið snúist um sköpun og tjáningu.  

4.3.2 Ábyrgð nemenda 

Í Aðalnámskrá grunnskóla er áhersla á að nemendur læri að bera ábyrgð á 

eigin námi og venji sig við gott vinnulag. Til að ritunarverkefni verði 

merkingarbær þurfa nemendur að bera ábyrgð á ritun sinni. Graves leggur 

áherslu á að ábyrgðin felist meðal annars í að nemendur skrifi frá eigin 

brjósti og að þeir nýti ritunarferlið til að fá útrás fyrir sköpunarþörf sína. 

Fræðimenn á sviði ritunar hafa bent á að vinna og ábyrgð í ritunartímum 

hvíli oft meira á kennurum en nemendum. Ætla má að góð leið til að færa 

ábyrgðina yfir á hendur nemenda sé að gera þá meðvitaðri um ábyrgð sína 

og að þeir viti hvert hlutverk þeirra í ritunartímum sé og eins að 

nauðsynlegt sé að gefa þeim rými til að taka þessa ábyrgð.  

Halla lítur svo á að ritun sé útrás fyrir sköpunarkraft. Í ritun vill hún sjá 

tengingu nemandans við námsefnið og það er á nemandans ábyrgð að 

koma upplifun sinni og hugsun frá sér á skiljanlegan hátt (viðtal, 17. febrúar 

2016). Halla vill sjá nemendur ná þessari tengingu og ef það tekst er hún 

sátt, óháð því hversu góður eða mikill að vöxtum afraksturinn er. Eitt dæmi 

um þetta er drengur sem átti erfitt með að skrifa og skilaði hann því Höllu 

munnlegri færslu (vettvangur, 7. mars, 2016). Þar greindi hann persónuleika 

sögupersóna ofan í kjölinn. Halla sagði nálgun hans á efninu tengjast 

persónulegum áhuga hans á sálfræði (viðtal, 17. febrúar 2016). Ábyrgð 

nemenda er best virkjuð með því að leyfa þeim að skrifa út frá 

hugðarefnum sínum og ef þeir ná að byggja á eigin þekkingu við skrifin. 

Halla hvatti drenginn til að vinna úr sálfræðilegum hugleiðingum sínum en 

sagði honum jafnframt að halda áfram að lesa og tengja betur við söguþráð 

bókarinnar. Inga leitar eftir þessari sömu sköpun hjá nemendum. Henni 

finnst hlutverk nemenda fyrst og fremst felast í því að vera skapandi. Á 

sama tíma þurfi nemendur að læra að fara eftir fyrirmælum og þeir eiga að 

afla sér upplýsinga þegar þeir skrifa texta (viðtal, 18. febrúar 2016):  

Annars finnst mér mikilvægast af öllu að nemandinn bara skrifi 

og skrifi og fari á flug og að hann njóti þess að skrifa og vera 

skapandi (viðtal, 18. febrúar 2016). 
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Sunna talaði um að ábyrgð nemandans fælist í að ná ákveðinni hæfni 

sem vænst er af honum. Til þess bjóðist honum ýmsar leiðir s.s. gera 

myndband, fara í próf eða skila munnlega svo eitthvað sé nefnt (viðtal, 12. 

febrúar 2016). Sunna og Halla fóru meðal annars þá leið að leyfa 

nemendum í 10. bekk að velja hvort þeir tækju próf eða gerðu myndband 

um efnið úr Gíslasögu. Átta nemendur völdu að fara í próf en restin valdi að 

gera myndband. Þannig settu þær aukna ábyrgð á nemendur. Þeir fengu val 

um hvernig þeir vildu koma skilningi sínum á Gísla sögu á framfæri og svo 

virðist sem þeir hafi verið fullfærir um að ákveða hvernig þeir kæmu efninu 

best frá sér: 

Þessir sem fóru í próf voru krakkarnir sem við héldum að 

myndu gera myndband og svo stóðu þau sig bara brjálæðislega 

vel í prófinu af því það var eitthvað sem þau völdu sjálf að gera 

frekar en að gera myndband (viðtal, 12. febrúar 2016).  

Val nemenda kom kennurunum nokkuð á óvart og gefur vísbendingar 

um hversu mikilvægt það getur verið að leyfa nemendum að taka 

ákvarðanir um eigið nám. 

Sunna hvetur nemendur gjarnan til að þróa sjálfstæðar hugmyndir sínar 

áfram og henni finnst oft áhugavert þegar nemendur nálgast námsefni á 

annan hátt en lagt var upp með í byrjun. Dæmi um það átti sér stað í einni 

vettvangsheimsókn rannsakanda. Þá sýndi drengur í 10. bekk Sunnu skrif sín 

út frá Korkusögu þar sem hann líkti persónum sögunnar við persónur í 

sjónvarsþáttunum Desperat housewifes. Ekki eru tök á að rekja verkefnið 

nánar hér og er það fremur gefið sem dæmi til að sína hvernig Sunna fagnar 

óhefðbundnum nálgunum nemenda sinna og sjálfstæðum vinnubrögðum 

þeirra. 

4.3.3 Endurgjöf og samskipti 

Endurgjöf kennara og samræður milli nemenda og kennara gegna 

mikilvægu hlutverki í ritunarferlinu. Gott er að endurgjöfin fari fram 

samhliða vinnu nemenda vegna þess að nemendur eru móttækilegastir fyrir 

ábendingunum á þeim tíma sem þeir eru að kljást við textann. Þá er gott að 

endurgjöfin fari fram munnlega það er að segja í samtali milli nemanda og 

kennara. Hugsunin með endurgjöf er ekki aðeins til að spyrja nemendur út í 

skrifin heldur líka til að kennarinn kynnist nemendum sínum og öðlist 

skilning á skrifum þeirra. Halla og Sunna vinna mikið saman í 

ritunartímunum og leggja áherslu á að vinna með nemendur í gegnum 

samtöl. Í tímum þar sem unnið var með dagbókarfærslur í tengslum við 



 

47 

bókmenntir sátu nemendur hver á sínum stað og ýmist lásu eða skrifuðu. 

Kennararnir kölluðu nemendur til sín, skoðuðu færslur þeirra og ræddu 

stuttlega við hvern nemanda um skrif dagbókarfærslna (vettvangur, 8. mars 

2016). Þær spurðu nemendur meðal annars um hvernig gengi, hvert þeir 

væru komnir, hvort þeim fyndist þetta erfitt eða hvort þeir vissu af hverju 

gengi hægt hjá þeim. Nemendur svöruðu og sýndu færslur sínar og fengu til 

baka munnlegar athugasemdir þar sem þess var gætt að endurgjöfin væri 

uppbyggileg; flott hjá þér, vel gert, vel orðað, þú veltir upp spurningum; 

farðu lengra með þær, flott að halda svona dampi var það sem heyrðist frá 

kennurunum (viðtal, 8. mars 2016). Halla bendir á að ekki sé nóg að 

kennarinn hrósi nemendum, heldur þurfi að hrósa og rökstyðja af hverju 

það er flott, koma með dæmi úr textanum þeirra (viðtal, 17. febrúar 2016). 

Halla vill að endurgjöfin nýtist nemendum áfram í næstu verkefnum. 

Þessi áhersla var vel sýnileg í kennsluháttum hennar. Sem dæmi um slíkt má 

nefna þegar hún var að leiðbeina dreng í 10. bekk. Hann var með fínar 

hugmyndir en að sögn Höllu átti hann erfitt með að tengja efnisatriði saman 

í texta sínum. Halla ræddi þetta atriði við hann og reyndi að fá hann til að 

þróa textann. Hins vegar gerði hún ekki beinlínis kröfur um að hann lagaði 

þetta þá og þegar en sagði honum að hafa þetta bak við eyrað í komandi 

verkefnum (vettvangur, 7. mars 2016). Inga segir að nemendur nýti sér illa 

endurgjöf sem kemur eftir á. Þegar nemendur fá verkefni til baka með þeim 

hætti líti þau eingöngu á einkunnina en ekki á þær athugasemdir sem hún 

hefur skrifað við verkefnið (viðtal, 18. febrúar, 2016). Við endurgjöf passar 

Inga sig á að leggja þeim ekki orð í munn heldur reynir hún að aðstoða þá 

með því að hlera hvaða hugsun liggi að baki og láti þá sjálfa koma upp með 

rétta orðalagið og þróa hugsunina áfram (viðtal, 18. febrúar 2016).  

Hjá Höllu var drengur sem átti erfitt með að einbeita sér í tímanum þar 

sem minnsta skrjáf og pískur truflaði hann. Halla las færsluna hans, hrósaði 

honum fyrir hvað hann væri duglegur að skrifa út frá sínum skoðunum og 

hvatti hann til að lesa heima en reyna frekar að skrifa í tímanum. 

Drengurinn virtist fara nokkuð sáttur til sætis (vettvangur, 7. mars 2016). 

Til að kennari eigi auðveldara með að leiðbeina nemendum þarf hann að 

geta sett sig í spor þeirra. Þannig áttar hann sig betur á hvaða augum 

nemendur líta viðfangsefni og getur hjálpað nemendum að hafa stjórn á 

skrifum sínum og aðstoðað þá við að segja það sem þeir vilja segja. Það var 

ekki annað að sjá en nemendur kynnu almennt vel að meta samræður við 

kennara og hefðu gagn af og var auðséð að traust ríkti í samskiptunum. Við-

mælendur voru allir sammála um mikilvægi þess að vera í góðu sambandi 

við nemendur.  
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Halla telur að kennarar eigi að líta á sig sem leiðbeinanda fremur en 

yfirboðara. Hún sagðist vilja leiða nemendur í þekkingarleitinni en telur sig 

ekki vera í stöðu til að segja hvað sé hverjum fyrir bestu:  

Ef ég get kennt þeim eitthvað nýtt þá er það plús. Þau eiga að 

prufa sig áfram og nýta styrkleika sína og þurfa þá einnig að 

vita um veikleika sína (viðtal, 17. febrúar 2016). 

Góð samskipti við nemendur felast meðal annars í því að sýna 

sveigjanleika í samskiptunum. Í ritunarkennslu á unglingastigi þurfa 

nemendur skýran ramma og utanumhald en samt endalausan sveigjanleika. 

Unglingar þurfa að finna að stundum hafa þeir val en séu ekki öllum 

stundum niðurnjörfaðir af formfestu og reglum. Halla og Sunna reyna að 

koma til móts við nemendur sína eins og þeim er kostur. Meðal annars var 

drengur sem kom til Sunnu í byrjun ritunartíma og óskaði eftir því að fá að 

vinna að glærufyrirlestri fyrir annað fag sem hann átti að flytja í næstu 

kennslustund. Eftir að hafa rætt við drenginn og fengið hans skýringu á því 

af hverju hann hefði lent í tímaþröng leyfði Sunna honum að vinna að 

verkefninu að fengnu loforði um að hann héldi sig að verki og truflaði ekki. 

Jafnframt var honum gert ljóst að þetta væri einstakt tilfelli (vettvangur, 1. 

mars 2016). Þarna fórnaði Sunna minni hagsmunum fyrir meiri. Drengurinn 

fékk leyfi til að undirbúa fyrirlestur sem var ótengdur ritunartímanum gegn 

loforði um að klára ritunarefni sitt heima og allir voru sáttir. 

Nemendur mæta oft hindrunum í ritunarferlinu og geta ástæður þar að 

baki verið af margvíslegum toga. Ritunarkennsla er ekki alltaf auðvelt verk 

en þegar nemandi á í erfiðleikum í náminu er ekki ástæða til að örvænta 

heldur ætti að líta á það sem tækifæri til að kenna honum. Kennararnir 

töldu mikilvægt að vera til staðar fyrir nemendur sína og hvetja þá áfram. 

Drengur nokkur kom sérlega neikvæður til Höllu og sagðist ekki nenna að 

skrifa. Halla tók sér góðan tíma í að ræða við hann ,,ef þú forðast allt sem 

þú nennir ekki að gera þá gerist ekki neitt“ tjáði hún honum. Síðan sagði 

hún honum frá leiðindaverki sem hún lenti í heima hjá sér kvöldinu áður og 

hvernig það hefði ekki reynst eins leiðinlegt og hún reiknaði með þegar hún 

hófst handa (vettvangur, 1. mars 2016). Á þessu má sjá hvernig Halla reynir 

að setja sig í spor nemenda og hvetja þá áfram. Halla leggur sig fram um að 

aðstoða nemendur við að ná fram því besta í rituninni. Það gerir hún meðal 

annars með því að aðstoða þá sem eiga erfitt með að skrifa. Halla fullyrðir 

að ekki sé til neitt sem heitir fullkomið ritunarverkefni og að nemendur geti 

alltaf bætt sig: 
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Það er í raun enginn sem gefur mér hundrað prósent verkefni 

og ég sem kennari þarf alltaf að finna eitthvað til að gera 

athugasemdir við, annars er ég ekki að kenna þeim neitt 

(viðtal, 17. febrúar 2016).  

Halla leggur áherslu á að ná alla vega einhverju frá þeim og styttir jafnvel 

verkefnin fyrir þá sem eru slakir. Síðan hvetur hún nemendur áfram ,,bara 

tvær setningar í viðbót, reyndu að loka þessu“ (viðtal, 17. febrúar 2016). 

Hún gætir þess á sama tíma að taka tillit til ólíkra einstaklinga: 

Svo tek ég alveg tillit til þess ef þau eru slök í stafsetningu ef 

það er einhver lesblinda eða eitthvað svoleiðis þá er ég ekkert 

mikið að setja út á stafsetninguna. Þá er ég bara meira í 

uppbyggingu ef ég er að skoða texta hjá þeim þá byrja ég með 

eitthvað jákvætt (viðtal, 17. febrúar 2016).  

Mikilvægt er að skapa góðan bekkjaranda og að nemendur finni fyrir 

öryggi og stuðningi í tímum. Allir viðmælendur hafa þetta hugfast í sínu 

starfi. Í tímum hjá Sunnu og Höllu virtust nemendur almennt ófeimnir við að 

leita til þeirra með spurningar eða fá aðstoð með eitt og annað (vettvangur, 

7. mars 2016). Stúlka í 10. bekk kom til Sunnu og bað um álit á frágangi 

textans: ,,er uppsetningin á verkinu mínu góð“ (vettvangur, 7. mars 2016) 

og bætti við ,,mig langaði bara að spyrja þig að þessu áður en ég skilaði.“ 

Umræður á milli nemenda heyrðust einnig samanber þegar ein stúlka 

kastaði spurningu fram í bekkinn: ,,hvað þýðir himinsorti?“ og annar sagði 

,,hvernig á ég að útskýra þá datt allt í dúnalogn“ (vettvangur, 7. mars 2016). 

Nemendur virtust vanir að aðstoða hvern annan við að þróa hugmyndir og 

finna sameiginlegar lausnir á vandamálum (vettvangur, 7. mars 2016). 

Viðmælendur segjast upplifa að ein helsta áskorunin í ritunarkennslunni 

sé að fá nemendur til að skrifa frá eigin brjósti og þora að vera persónulegir. 

Þær tóku allar undir að ritunarkennsla geti verið krefjandi en það sé líka það 

sem gerir hana skemmtilega. 

4.4 Hversdagsleikinn uppspretta hugmynda 

Það er til mikils að vinna fyrir kennara að finna áhugaverð viðfangsefni til að 

vinna út frá í ritunartímum. Mikilvægt er að ná að kveikja neistann og virkja 

þannig nemendur við ritunina. Ýmislegt bendir til að þátttakendur noti 

fjölbreyttar aðferðir við kennsluna og sæki innblástur sinn og hugmyndir 

víða að til að styðjast við í starfi sínu. 
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Halla segist nota allt sem henni dettur í hug við að fá hugmyndir í 

ritunarkennsluna. Það kemur fyrir að hún kíki á fréttirnar á morgnana áður 

en hún mætir í skólann og fær stundum hugmyndir að efni þaðan. Það getur 

orðið til þess að hún þurfi að ýta skipulaginu til hliðar til að geta hrint nýrri 

hugmynd í framkvæmd. Hún tekur sem dæmi þegar hún mætti í tíma um 

daginn og spilaði fyrir nemendur upptökur af Youtube. Annars vegar spilaði 

hún Högna í Hjaltalín að syngja sína útgáfu af eurovisionlaginu All out of luck 

með Selmu og hins vegar spilaði hún upprunalegu útgáfu lagsins í flutningi 

Selmu sjálfrar. Þó það hafi ekki beinlínis tengst viðfangsefni dagsins þá hafði 

Halla sterk kennslufræðileg rök til að byrja tímann á þessu:  

Já, til að sýna þeim hvernig sama hugmyndin getur þróast með 

ólíkum hætti, hjá ólíkum einstaklingum, með ólíkan bakgrunn 

og svo ljóðið, hvernig ljóðformið er og hvernig það fer eftir því 

hvernig þú lest ljóðið (viðtal, 17. febrúar 2016). 

Halla segir margt af því sem hún upplifi og gerist í hennar lífi geti orðið 

henni hugmynd að kennsluefni í ritun ef því er að skipta. Sunna vill einnig 

hafa fjölbreytni að leiðarljósi í vinnu með nemendum og vill að ritun sé 

merkingarbær í hugum þeirra. Hún segist ekki vilja sjá eyðufyllingar í 

ritunarkennslu og leggur áherslu á það við sína nemendur að þeir skrifi það 

sem þeir vilja skrifa og um það sem þeir þekkja úr eigin lífi en ekki það sem 

þeir haldi að hún vilji lesa (viðtal, 12. febrúar 2016). Hugmyndir Sunnu koma 

alls staðar frá. Hún er mikill fréttasjúklingur og les mikið. Þetta hjálpar henni 

í starfinu. Sunna telur að þegar verið sé að kenna unglingum þurfi kennarinn 

alltaf að vera á tánum og mikilvægt sé að kennarinn þekki nemendur sína 

og fylgist með hvað er í gangi í lífi þeirra. Í veruleika unglinga eru alls kyns 

uppákomur sem geta verið góðar kveikjur og að sama skapi góður efniviður 

í ritunarverk (viðtal, 12. febrúar 2016). Inga eins og hinar tvær er hafsjór af 

hugmyndum um efni. Þar hjálpar til að hún les mikið, ferðast mikið og horfir 

á fréttir og tengir margt í daglegu lífi inn í ritunarverkefnin. Inga tekur 

gjarnan hversdagslega hluti og atvik sem nemendur þekkja og notar í 

ritunarverkefni: 

Þau áttu að lýsa Línu Langsokki þá byrjaði ég á kveikju með því 

að spila lagið fyrir þau og það kannast allir við það og svo 

töluðum við um persónuna og hvernig Lína væri ef hún væri 

ekki með fléttur og í sitt hvorum sokknum og væri ekki svona 

og tókum ytra útlitið svo eiginleika hennar og svona fór í 
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eitthvað sem þau þekkja og það er mjög mikilvægt (viðtal, 18. 

febrúar 2016). 

Halla segir nemendur almennt vera móttækilega fyrir hvers kyns 

hugmyndum. Hún hugar að því mæta þeim á þeirra forsendum með því að 

nota efni sem höfði til þeirra og þau hafa áhuga á. Eins og áður kom fram 

notar hún oft myndbönd af youtube til að koma þeim af stað í 

verkefnavinnu (viðtal, 17. febrúar 2016). Inga gerir sér far um að fylgjast 

með hvað unglingarnir eru að gera, spjallar við þá í tímum og er á öllum 

netmiðlum s.s. snapchat, facebook, Instagram og hún lætur þá kenna sér á 

þetta (viðtal, 18. febrúar 2016). Inga veit sem er að krakkar horfa mikið á 

myndbönd inni á Youtube og styðst hún þar af leiðandi mikið við þá síðu 

sem hugmyndabanka fyrir ritunarverkefni. Þannig að þetta snýst töluvert 

um að vera með puttann á púlsinum og nefið ofaní öllu sem er að gerast í 

samfélagi unglinga (viðtal, 18. febrúar 2016). 

Viðmælendur voru meðvitaðir um að byggja ritunarefni á hugmyndum 

sem höfði til nemenda. Þær eru sífellt vakandi yfir efni í hversdagsleikanum 

sem nýst geti sem áhugavert ritunarefni. Hugmyndir verða til alls fyrstar og 

ef kennarinn er frjór og ber gæfu til að vera naskur á efni sem er að skapi 

nemenda eru allar líkur á að nemendur fylgi honum. Vissulega flækir málið 

að einstaklingar eru ólíkir og það sem hentar einum nemenda hentar ekki 

endilega öðrum. Þá er mikilvægt að kennarinn geti ekki aðeins lesið hópinn 

sem heild heldur einnig hvern einstakling innan hópsins og hvað hver og 

einn hefur áhuga á. Það gefur kennaranum tækifæri til að vinna með hvern 

nemenda út frá áhugasviði og þekkingu. Þegar hugmynd er í höfn er næsta 

hlutverk kennarans að styðja nemandann í að þróa hugmyndina í átt að 

fullmótuðum texta.  

4.5 Samþætting lesturs og ritunar 

Í Aðalnámskrá er hvatt til þess að ritun sé samþætt við aðrar námsgreinar 

sem samræmist hugmyndafræðinni skrifað í öllu námi (e. writing across the 

curriculum). Lestur og ritun tengjast sterkum böndum. Þjálfun í ritun 

samhliða lestri bókmennta gerir það að verkum að nemendur kafa dýpra í 

textann. Nemendur hlusta betur eftir málfari, blæbrigðum, og uppbyggingu 

þess sem þeir lesa þegar þeir skoða allt í samhengi við eigin skrif.  

Þátttakendur gera mikið af því að samþætta ritun og lestur. Sunna og 

Halla hafa leyft nemendum í 10. bekk að velja milli þriggja skáldsagna til að 

lesa um og vinna úr þeim dagbókarfærslur. Með þessu ná nemendur að 

draga fram og túlka með eigin orðalagi það sem þeim finnst áhugavert í 
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textunum. Jafnframt eru nemendur hvattir til að fjalla um 

bókmenntatextana út frá eigin reynslu svo færslurnar verða oft á tíðum 

nokkuð persónulegar. Þeim Höllu og Sunnu finnst dagbókarfærslurnar gefa 

nemendum tækifæri til að tengjast lestrinum sterkari böndum því eins og 

Calkins bendir á þá sækjum við í okkar eigin reynslu þegar við skrifum og 

tengjum efnið við það sem við þekkjum eða höfum upplifað. Halla (viðtal, 

17. febrúar 2016) segir þessar færslur mun áhugaverðari en hráar 

persónulýsingar og Sunnu (viðtal, 12. febrúar 2016) finnst að sama skapi 

hún kynnast nemendum sínum vel í dagbókarfærslunum því þar komi 

ýmislegt persónulegt fram um nemandann. Þeim finnst þessi nálgun á 

ritunina góð vegna þess að nemendur fá nokkuð frjálsar hendur í sköpun 

sinni. Tólf af tuttugu dagbókarfærslum eru frjálsar og mega nemendur ráða 

hvernig og hvaða atriði úr bókinni þeir fjalla um. Átta færslur eru skylda og 

eiga nemendur þá að fjalla um atriði eins og persónulýsingar upp úr þeirri 

sögu sem þeir hafa valið sér og skrifa frétt um valinn atburð sögunnar og 

fjalla um myndmál hennar. Nemendur virðast almennt áhugasamir um 

verkefnið og í tímum var ekki annað að sjá en allir kæmu sér fljótt að verki. 

Sumir lásu í bókinni meðan aðrir voru með hljóðbækur. Einhverjir völdu að 

lesa heima en nýttu kennslustundina til að skrifa færsluna og gátu þá fengið 

aðstoð frá kennaranum. Kennararnir fylgdust með hverjum og einum 

nemenda með því að kalla þá til sín einn og einn í einu og létu þá sýna sér 

færslur að eigin vali (vettvangur, 1. mars 2016). Með þessu móti finnst þeim 

Höllu og Sunnu þær ná að tengjast nemendum sínum vel, þær fái innsýn í 

hugarheim nemenda og gera sér grein fyrir skilningi þeirra á lestrinum: 

Já þetta skiptir máli og þegar þú nærð að sameina bóklestur og 

ritun og sérstaklega skapandi ritun þá er bara eitthvað mjög 

(hugsar sig um) fagurt við það en það er í alvöru talað 

kennaratár þegar við lesum þessar dagbókarfærslur það er 

bara svoleiðis (viðtal, 12. febrúar 2016).  

Í einum ritunartíma þegar nemendur unnu að dagbókarfærslum kom 

stúlka að borði Sunnu og sýndi henni uppáhaldsfærsluna sína úr bók sem 

heitir Mýrin. Eftir að hafa lesið færsluna ræddi Sunna um nokkur atriði svo 

sem hversu gott það hefði verið hjá henni að taka eftir ákveðnum atriðum í 

bókinni og hælir henni fyrir að eiga auðvelt með að setja sig í spor annara. 

Þegar spjalli þeirra var lokið hélt stúlkan í sætið sitt og hélt áfram að skrifa 

þar sem frá var horfið (vettvangur, 7. mars ). Annar nemandi kom og 

kvartaði undan því að ná ekki að halda sér við efnið. Halla sem greinilega 

þekkti drenginn vel sagði að alltaf þyrfti að lesa ákveðið langt í bók til að 
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hún næði að grípa mann. Hún bar bóklestur saman við bíómynd og hversu 

erfitt það væri að horfa á bíómynd af athygli ef maður horfði á hana í 

þriggja mínútna bútum og tæki alltaf pásu á milli. Með þessari samlíkingu 

virtist hún höfða til skilnings drengsins því hann kinkaði kolli á sannfærandi 

hátt (vettvangur, 7. mars 2016). Í frammhaldi sýndi hann Sunnu sína færslu 

en sagðist eiga erfitt með að tengjast tilteknu atriði sem hann var að fjalla 

um. Sunna reyndi að höfða til reynslu hans sjálfs og bað hann að ímynda sér 

hvernig honum liði í slíkum aðstæðum. Hún sagði honum að ef hann næði 

að deila því þá væri hann kominn með frammúrskarandi færslu (vettvangur, 

7. mars 2016). Í þeim tímum sem dagbókarfærslur voru unnar þurftu 

einhverjir meiri stuðning en aðrir, þar á meðal var einn drengur sem 

almennt fór lítið fyrir. Sunna fór með drenginn inn í hliðarherbergi þar sem 

hann gaf munnlega dagbókarfærslu en Sunna skráði í tölvu. Bunan stóð 

hreinlega út úr drengnum og mátti Sunna hafa sig alla við að fylgja honum 

eftir. Greinilegt var að skilningi hans var hvergi ábótavant né áhuga á efninu 

en einhverjar hömlur virtust vera á að koma efninu frá sér í rituðum texta 

(vettvangur, 28. febrúar 2016). Þetta var eitt af fjölmörgum dæmum sem 

sýna hversu vel Höllu og Sunnu tekst að samþætta lestur og ritun til að 

þjálfa nemendur í að koma frá sér persónulegri túlkun á því sem þeir lesa. 

Einnig sýnir þetta vel hvernig þær ná að koma til móts við nemendur og ná 

að leiðbeina þeim og styðja með því að höfða til reynslu og persónuleika 

hvers og eins og á þeirra forsendum. 

Aðspurðar hvort ritunarefnið skipti máli, það er að segja um hvað 

nemendur eiga að skrifa, voru skiptar skoðanir. Sunnu finnst ritunarefnið 

skipta öllu máli vegna þess að það er svo mikið skemmtilegra fyrir 

nemendur að skrifa um hluti sem þeim finnst áhugaverðir. Hún segir 

reyndar nemendum sínum að þeir þurfi líka að fara í gegnum leiðinleg efni 

til að vita hvað sé skemmtilegt (viðtal, 12. febrúar 2016). Halla var á sama 

máli en bætir við að það væri líka svo mikið skemmtilegra fyrir kennarann 

að fara yfir verkefni þegar nemendur réðu sjálfir ferðinni því þá hefðu 

nemendur mun meira um efnið að segja (viðtal, 17. febrúar 2016). Inga var 

hins vegar á öðru máli og taldi efnið ekki endilega skipta máli. Hún telur það 

vera í höndum kennarans að setja efnið þannig upp að það verði áhugavert. 

Hún sjálf notar mikið Youtube og sýnir nemendum myndbönd sem tengjast 

efninu og kveikir það oft vel í þeim. Inga lét nemendur einu sinni skrifa 

lýsingu á hvernig væri best að flysja appelsínu. Það getur hljómað snúið að 

fá nemendur með í slíkt verkefni en þegar hún hafði spilað fyrir þau fyndið 

myndbrot sem tengdist efninu þá áttu allir auðvelt með að skrifa (viðtal, 18. 

febrúar 2016). Inga notar mikið söngtexta sem kveikjur. Þá spilar hún fyrir 

nemendur lag sem tengist því viðfangsefni sem unnið er með. Þannig segir 
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Inga að oftast megi hugsa upp aðferðir til að gera leiðinlegt ritunarefni 

spennandi (viðtal, 18. febrúar 2016).  

Inga segir nemendur þurfa að læra að gera sér grein fyrir mismunandi 

málsniðum texta s.s. muninum á tölvupósti, ritgerð, Instagramtexta eða 

bókmenntatexta. Ingu finnst mikilvægt að nemendur beri skynbragð á að 

þeir geti ekki notað sama stílinn við þessi ólíku málsnið. Þeir þurfa að setja 

sig í aðrar stellingar, nota annað orðalag þegar þau skrifa bókmenntatexta 

en þegar þau skrifa á Instagram til vina eða kunningja (viðtal, 18. febrúar 

2016).  

Inga (viðtal, 18. febrúar 2016) sagði frá verkefni sem hún lagði fyrir 

nemendur sína í tengslum við Gíslasögu. Hún lét þá vinna frétt í dagblað. 

Fréttin átti að hverfast um morðmál sem unnið var frá lýsingum úr 

Gíslasögu en átti hjá nemendum að vera á nútímamáli. Áður en vinna 

nemenda hófst lét Inga nemendur lesa nýlegar fréttir af morðmálum á 

Íslandi þannig að þeir myndu kynnast orðfæri og uppsetningu slíkra frétta. 

Inga segir nemendur oft fara á flug í verkefnum af þessu tagi (viðtal, 18. 

febrúar 2016). 

Höllu finnst gott að samþætta ritun við önnur fög og í raun finnst henni 

ritun nánast endurspegla allt sem gert er í kennslustofunni (viðtal, 17. 

febrúar 2016). Í ritun segir Halla nemendur þurfa að hugsa og velta fyrir sér 

mörgum þáttum og kemur málfræðin þar einnig við sögu. Þegar kennarinn 

gerir kröfur til nemenda um að skila af sér vönduðum verkefnum þá þurfa 

nemendur að velta fyrir sér stafsetningu þó svo að þeir hafi ekki hugtökin 

yfir reglurnar á hreinu: 

Mér finnst sumir vera færir í stafsetningu og með gott innsæi 

og aðrir ekki og þegar þú ert kominn í unglingadeild held ég 

einhvern veginn að þá kennir þú ekki neitt ofsalega nýtt. Þá vil 

ég frekar að krakkarnir læri bjargirnar sem þau hafa eins og 

leiðréttingarforrit og Snöru og Árnastofnun og svona að þau 

geti nýtt sér það til gagns og það geta þau nýtt sér í rituninni og 

hérna t.d. þegar maður er að lesa eins og við höfum gert með 

lestrardagbækurnar okkar að þá sérð þú líka hvernig skilningi 

hann hefur náð á verkinu sem er verið að lesa þannig að það er 

líka sköpun og þannig tengist allt í rituninni (viðtal, 17. febrúar 

2016). 

Skoðun Höllu á sér samhljóm í þeirri umræðu að málfræði eigi ekki að 

kenna sem framandi fræði heldur eigi málfræðikennsla að snúast um að 
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gera börn og ungmenni meðvituð um eigin málnotkun. Vissulega finnst 

Höllu að nemendur þurfi að kunna málfræði en hún segist ekki vilja eyða 

megninu af tímanum í hana. Hún brýnir fyrir nemendum að nota alltaf eins 

fallega íslensku og þeir geti og reynir þannig að fá þá til að huga að 

málfræðinni og velta henni fyrir sér.  

4.6 Útgáfa á ritunarverkefnum  

Mörgum finnst útgáfa á ritunarverkefnum nemenda vera óaðskiljanlegur 

þáttur í ritunarferlinu þar sem útgáfan gefi ritverkinu meiri tilgang og að 

nemendur vandi sig einfaldlega meira ef þeir vita að verk þeirra verði 

opinbert öðrum. Viðmælendur höfðu velt útgáfu ritverka nemenda töluvert 

fyrir sér en það er alltaf spurning um hvernig best sé að haga birtingunni til 

að efnið verði öðrum og nemendunum sjálfum til gagns og gamans. 

Inga hefur velt útgáfu mikið fyrir sér og látið sig dreyma um að stofna 

heimasíðu þar sem hún getur birt ritunarverkefni nemenda. Í raun finnst 

henni útgáfa vera flókin því birting á efni getur verið viðkvæm og ekki síst á 

unglingastigi. Halla og Sunna taka báðar undir orð Ingu um að birting efnis 

sé töluvert snúin og þá sér í lagi á unglingastigi. Sem dæmi taka þær að 

lestrardagbækurnar innihaldi oft mjög viðkvæmar uppplýsingar og séu oft 

mjög persónulegar: 

Við höfum fengið lestrardagbók þar sem við sáum 

barnaverndarmál fyrir framan okkur þannig að maður er ekkert 

sérstaklega að hvetja þau til að gera þetta og vera svo að veifa 

því framan í þau, það væri frekar að láta þau velja færslu sem 

þau væru mjög stolt af að við gerðum eitthvað með hana 

(viðtal, 12. febrúar 2016). 

Inga hefur verið með samkeppni t.d. um þýðingu á spakmælum Gandhis 

þar sem hún hengdi bestu þýðingarnar upp á vegg. Henni finnst útgáfan oft 

til vandræða og þá sér í lagi þar sem iðulega séu verk sömu einstaklinganna 

til sýnis. Inga segir nemendum sínum að bestu ritunarverkefnin fari í 

bankann hennar sem hún notar til að sýna nemendum sem á eftir koma. 

Henni finnst birting engu að síður mikilvæg vegna þess að maður vandar sig 

frekar við texta sem birtist öðrum (viðtal, 18. febrúar 2016) og því er hún 

alltaf að leita leiða um hvernig haga megi birtingu á verkum nemenda. Hún 

hefur þó ekki komið birtingunni í almennilegan farveg en vonast til að það 

komi að því einn daginn (viðtal, 18. febrúar 2016). Halla og Sunna birta 

markvisst efni nemenda en láta þá vita af því fyrirfram. Þær hafa lagt fyrir 

ritunarverkefni sem birtast á heimasíðu skólans. Í slíkum verkefnum segja 
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þær nemendum að rödd þeirra eigi að koma fram í skrifunum. Halla segir að 

þær Sunna lesi iðulega framúrskarandi verk upp fyrir bekkinn, að fengnu 

leyfi viðkomandi nemanda. Fyrirmyndarverk fái einnig oft að hanga upp á 

vegg um tíma.  

Hér skal áréttað að birting felur ekki aðeins í sér útgáfu á pappír heldur 

eru margar leiðir færar til að láta nemendur deila ritverkum sínum með 

öðrum. Að sama skapi er mikilvægt að hafa hugfast að útgáfa snýst fyrst og 

fremst um að hvetja nemendur til að skapa og til að vanda til verks, fremur 

en að verið sé að reyna að gera úr nemendum metsöluhöfunda. Útgáfan 

snýst um að þjálfa nemendur í að sjá aðra meðtaka verk þeirra hvort sem 

það er fært til leturs eða fer fram með munnlegum hætti í upplestri.  

4.7 Námsumhverfi 

Námsumhverfið þarf að hugsa sem umgjörð utan um ritunartímana og er þá 

um leið tengt bekkjarstjórnun. Kennarinn þarf að hafa góða yfirsýn yfir 

nemendahópinn og nemendur þurfa að sama skapi að hafa gott aðgengi að 

kennurum. Þegar kennarinn veitir einum nemenda endurgjöf þá þurfa aðrir 

nemendur að geta unnið ótrauðir áfram að sínum verkum. Mikilvægt er að 

hafa vinnufrið og að trufla ekki einbeitingu nemenda. Skipulag stofunnar 

þarf að vera með þeim hætti að nemendur geti sjálfir nálgast hjálpargögn á 

borð við uppflettirit, heyrnartól og tölvur en þurfi ekki að trufla kennarann í 

endurgjöf. Til þess að komast hjá óþarfa umstangi í ritunartímunum segir 

Graves að mikilvægt sé að huga vel að því að hafa allt á sínum stað, pappír, 

skriffæri og möppur. Grundvallaratriði er að koma nemendum af stað við 

verkefnavinnu áður en tekið er til við nemendasamtöl (maður á mann spjall) 

því ef nemendur vita hvað þeir eiga að vera gera þurfa þeir ekki stöðuga 

athygli kennarans (Graves, 2003).  

Á vettvangi (vettvangur, febrúar og mars, 2016) hjá Sunnu og Höllu sást 

að kennslustofa þeirra er vel skipulögð. Á einum vegg hefur verið komið 

fyrir veggspjöldum með atriðum sem geta nýst nemendum við ritun og 

almennt í íslenskutímum. Á einu veggspjaldanna voru útskýringar á 

orðtökum, annað veggspjald útskýrði hvað fælist í málsháttum og auk þess 

voru spjöld með skilgreiningum á atviksorðum, forsetningum og 

samtengingum. Þá hafa Sunna og Halla safnað heilræðum héðan og þaðan 

sem hanga í snyrtilegum hvítum römmum víðs vegar um stofuna. Sum 

heilræðin tengjast ritun með beinum hætti en önnur eru hugleiðingar um 

lífið sjálft; settu ekki kommu þar sem samviskan segir þér að eigi að vera 

punktur; hver sá sem hefur aldrei gert mistök hefur aldrei reynt neitt nýtt; 

haltu ró þinni og lestu bók; notaðu alltaf eins fagra íslensku og þú getur, er 
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meðal annars það sem má lesa af veggjunum. Á enn einum vegg hanga 

tilvísanir í Aðalnámskrá sem tengjast hæfniviðmiðum í íslensku Ég átta mig 

á og beiti sköpunarmætti tungumálsins og nýti það m.a. við ritun, tal, við 

nýyrðasmíð í orðaleikjum og skáldskap. Mikið hillupláss er í kennslustofunni 

þar sem námsbókum, uppflettiritum og skáldsögum er raðað snyrtilega.  

Ekki var farið á vettvang til Ingu en í viðtali talaði hún um að sér væri 

umhugað um að hafa ýmis hjálpargögn s.s. uppflettirit, samheitaorðabækur 

og málsháttarbækur aðgengilegar fyrir nemendur í hillu í stofunni. Inga er 

meðvituð um að hafa skemmtilegar myndir hangandi á veggjum sem gætu 

kveikt hugmyndir nemenda um ritunarefni í kennslustundum (viðtal, 18. 

febrúar). 

Greinilegt er að þær konur sem ég tók til viðtals gera sér allar far um að 

hafa umhverfið örvandi en um leið notalegt og snyrtilegt. Það var líka 

auðséð á vettvangi í Vatnaskóla að nemendur kunna að meta slíkt því allir 

virtust ganga vel um. Að kennslustund lokinni gengu nemendur frá bókum í 

hillur og virtist hver hlutur eiga sér sinn stað í vel skipulögðu rýminu.  

4.8 Lokaorð um niðurstöður 

Í þessum kafla eru teknar saman niðurstöður frá viðtölum og af vettvangi. 

Svör viðmælenda eru þrátt fyrir að vera einstaklingsbundin töluvert 

samhljóma. Það útskýrist sumpart af því að viðmælendur hafa svipaðar 

áherslur við kennsluaðferðir sínar. Þeir vilja auka ábyrgð nemenda og vilja 

virkja reynslu og áhuga nemenda við ritun. Þá má finna hjá öllum 

viðmælendum anda jafnréttismenntunar Aðalnámskrár grunnskóla svífa yfir 

þar sem segir að markmið menntunar sé að skapa tækifæri fyrir alla til að 

þroskast á eigin forsendum, rækta hæfileika sína og lifa ábyrgu lífi í frjálsu 

samfélagi í anda skilnings, friðar umbyrðarlyndis, víðsýnis og jafnréttis. Því 

þarf ekki að undra að áherslur kennaranna séu keimlíkar að mörgu leyti. 

Greinilegt er að viðmælendur leggja allir áherslu á að ritun sé merkingarbær 

og nemendur hafa tækifæri til að tengja við eigin reynslu og áhuga í 

ritunartímum. Í niðurstöðum kom fram að kennararnir eru að sama skapi 

allir hafsjór af hugmyndum og ófeimnir við að nýta sér hluti úr daglegu lífi til 

verkefnavinnu. Á svörum viðmælenda að dæma virðist galdurinn á bak við 

það að fá lifandi og kraftmikinn texta frá nemendum að ná að kveikja áhuga 

þeirra og halda þeim að skrifunum. Hlutverk kennarans snýr að stórum 

hluta að því að styðja við nemendur og hvetja þá áfaram við skrifin sem 

hann gerir að miklu leyti í gegnum munnlega endurgjöf.  

Þar sem rannsóknin snéri að því að fá upplýsingar um hvernig þrír 

kennarar á unglingastigi sjá hlutverk sitt sem ritunarkennara, fá innsýn í 
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verklag þeirra og viðhorf þá er ljóst að svör hvers kennara hafa mikið gildi 

fyrir rannsóknina og gagnast vel við að finna svarið við rannsóknar-

spurningunni um hvert sé hlutverk ritunarkennarans.  
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5 Umræða 

Þegar ég horfi yfir rannsóknarferðalag síðustu mánaða og hvað ég hef lært í 

gegnum það tel ég að verkefnið geti nýst sem innlegg í umræðu um 

ritunarkennslu á unglingastigi og hvernig þróa megi aðferðir og 

kennsluhætti í komandi framtíð. Gildi verkefnisins snýr því að umbótum í 

skólastarfi. Verkefnið hefur einnig haft mikið persónulegt gildi fyrir 

rannsakanda þar sem það er hugsað til að efla mig sem ritunarkennnara 

þegar ég ræð mig til kennslu að loknu námi. Farið var af stað til að skoða 

hvernig gera mætti ritunarkennslu áhugaverða og var hlustað eftir 

kennsluaðferðum sem kallað gætu fram skapandi ritunarverkefni og 

áhugasama nemendur. Lagt var upp með rannsóknarspurninguna: 

Hvernig líta þrír kennarar á unglingastigi í íslenskum skólum á 

hlutverk sitt sem ritunarkennara?  

Svarið við spurningunni er margþætt og byggja eftirfarandi umræður á 

þeim þáttum sem kennurunum í rannsókninni þótti mikilvægt að leggja 

rækt við í ritunarkennslu; undirbúning ritunarkennarans; mikilvægi ritunar; 

fyrirmynd og endurgjöf; áhugasvið og bekkjarandi; samþætting lesturs og 

ritunar. Í kjölfarið verður, í ljósi niðurstaðna og fræðanna, reynt að draga 

fram hvað skólasamfélagið getur gert til að efla þennan þátt í kennslu. 

5.1 Mikilvægi ritunar 

Ritun hefur þjónað mikilvægu hlutverki fyrir okkur sem Íslendinga. Handritin 

okkar hafa að geyma menningararf þjóðarinnar sem vafalaust hefði orðið 

gleymskunni að bráð ef ekki hefði verið fyrir ritun sem barst hingað til lands 

með kristni. Ritun hefur jafnframt gildi fyrir okkur sem einstaklinga og getur 

jafngilt því að hugsa. Með öðrum orðum þá hjálpar ritun okkur að beisla 

hugsanir og koma þeim í orð. Höllu finnst ritun í raun endurspegla allt sem 

gert er í kennslustofunni því þegar nemendur skrifa um viðfangsefni þá 

kemur skilningur þeirra vel í ljós. Guðmundur B. Kristmundsson (1987) talar 

um ritun til að miðla og varðveita þekkingu en einnig ritun sem eintal 

sálarinnar og miðil hugsunar. Inga sagði að með þvi að hafa ritun á valdi 

sínu verði einstaklingur einfaldlega mjög fær samfélagsþegn. Hún vill því  

þjálfa nemendur í að nota tungumálið á merkingarbæran hátt (kafli 4.4). 

Ingu finnst ritun jafnvel vera eitt það mikilvægasta sem skólinn sinnir (kafli 

4.4). Halla er á sömu skoðun og segir ritun sennilega aldrei hafa verið 

mikilvægari en í dag sem hún rökstyður með því að ritun veki og örvi 

ímyndunarafl ungmenna ekki ósvipað og áhrifin voru af lestri í eina tíð 
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þegar börn gerðu meira af því að lesa. Halla leggur ríka áherslu á að gefa 

nemendum tækifæri til að tjá tilfinningar sínar um hin ýmsu málefni í 

gegnum ritun. Halla sagði marga unglinga eiga erfitt með að tjá sig og að 

ritun geti hjálpað þeim við að átta sig á tilfinningum sínum og að þeir geti 

fengið útrás í rituninni. Halla og Sunna sögðu frá því hvernig þær hefðu 

upplifað að nemendur nýttu ritun til að vinna með tilfinningar. Í 

dagbókarfærslum sem þær láta nemendur vinna skrifa nemendur af 

einlægni og eru opnir um sín hjartans mál. Þessi leið hefur gefið 

kennurunum tækifæri til að kynnast betur bakgrunni og áhuga nemenda 

sinna og því sem þeir eru að takast á við í sínu lífi. Unglingar hafa sterkar 

skoðanir á umhverfi sínu og aðstæðum og ættu að fá að tjá sig um það. 

Calkins (1994) bendir á ritun sem mjög mikilvægt tjáningarform fyrir 

unglinga því þar eru þau hvött til að láta rödd sína heyrast og fá að prufa sig 

áfram með stíl sinn og fá að þróa hugmyndir sínar og deila þeim og fá við 

þeim viðbrögð. 

Ritun hjálpar okkur að tjá skoðanir og tilfinningar og gefur okkur 

tækifæri til að taka þátt í umræðum og hafa áhrif á umhverfi okkar. Ritun 

styrkir sjálfsvitund nemenda og auðgar nám þeirra og þar er grunnskólinn 

kjörinn vettvangur til að þjálfa ungmenni í að nýta sér ritun til gagns og 

gamans strax frá upphafi skólagöngunnar.   

5.2 Undirbúningur ritunarkennarans 

Þegar kemur að ritunarkennslu hefur bakgrunnur, menntun og þekking 

kennarans ótvíræð áhrif. Mörgum kennaranemum finnst þeir ekki hafa 

nægilegt vald á ritun, sér í lagi ekki sköpunarþætti ritunar eins og bent var á 

í úttekt Svanhildar Kr. Sverrisdóttur og Guðrúnar Valsdóttur (2012). Graves 

(2003) talar um að hlutverk kennarans í ritunarferli nemenda sé bæði 

þýðingamikið og verulegt og því ljóst að það þarf að byggja á traustum 

grunni menntunar og reynslu. Kennaranemar sem hafa íslensku sem 

kjörsvið virðast fá góðan grunn í kennaranáminu til að kenna ritun og 

bókmenntir eins og þátttakendur þessarar rannsóknarinnar staðfestu. Þeim 

finnst kennaranámið hafi undirbúið þær vel til að kenna skapandi ritun. Nú 

er hins vegar algengt að aðrir en þeir sem hafa íslensku sem sérsvið sjái um 

íslenskukennslu í grunnskólum og þá um leið ritunarkennslu. Þar af leiðir að 

brýnt er að flest námskeið í íslensku séu aðgengileg fyrir alla kennaranema 

óháð því hvaða kjörsvið þeir hafa. Það mun þó ekki vera raunin í dag þar 

sem forkröfur eru í marga íslenskukúrsa á Menntavísindasviði eins og kom 

fram í úttekt Svanhildar og Guðrúnar (2012).  
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Menntun kennara segir ekki alla söguna um gæði kennslunnar í 

ritunartímum heldur er mikilvægt að kennarinn sé persónulega fylgjandi 

skapandi ritun og að hann hafi áhuga fyrir ritun og lífinu almennt. Auk 

kennaranámsins tók Halla viðbótar kúrsa í íslenskudeild HÍ . Inga talaði um 

ritun hefði alltaf heillað sig en að áhuginn hefði kviknað fyrir alvöru í 

kennaranáminu og Sunna segir að í kennaranáminu hafi hún byrjað að 

hugsa út fyrir kassann hvað íslenskuna varðar. Viðmælendur búa allir að 

víðtækri reynslu frá hinum ýmsu starfsgreinum s.s. blaðamennsku, 

afgreiðslustörfum, handboltaþjálfun, ferðamennsku o.fl. sem gagnast þeim 

án efa við ritunarkennsluna því lífið sjálft er hafsjór hugmynda fyrir þá sem 

leggja stund á skrif. Þar fyrir utan eru viðmælendur allir sérstakir 

áhugamenn um skapandi ritun og hafa gert töluvert af því að skrifa sjálfir í 

gegnum tíðina og gagnast það þeim við að setja sig í spor nemenda og 

leiðbeina þeim í ritunarferlinu. 

Menntun kennarans, reynsla og áhugasvið gagnast allt vel við ritunar-

kennslu eins og hefur verið dregið fram. Brýnt er að í kjarna kennaranáms 

sé boðið upp á vandaða íslenskukennslu fyrir alla kennaranema. Ef ekki er 

hugað að og hlúð að íslenskumenntun kennaranema mun það koma niður á 

íslenskukennslu í grunnskólum í framtíðinni. 

5.3 Fyrirmynd og endurgjöf 

Ritunarkennarinn hefur mörg hlutverk. Sínu sterkust eru hlutverk hans sem 

fyrirmynd og þættir sem snúa að endurgjöf á ritunarverkefnum nemenda. 

Kennarinn þarf að gera sér far um að skrifa ýmist í sínum frí- eða 

undirbúningstíma en einnig þannig að nemendur sjái hann skrifa. Þannig 

kemur kennarinn þeim skilaboðum á framfæri að ritun sé annað og meira 

en skylduverkefni nemenda. Einnig er mikilvægt að hann deili skrifum sínum 

með nemendum. Ritunarkennari sem setur ritun fram með þeim hætti að 

hún sé áhugaverð og spennandi leið til tjáningar og um leið gagnleg í öllu 

námi er nemendum góð fyrirmynd. Viðmælendur rannsóknarinnar hafa gert 

töluvert af því að skrifa og finna þörf fyrir að tjá sig í gegnum ritun. 

Kennararnir töluðu reyndar um að þeir hefðu gert meira af því að skrifa fyrir 

og með nemendum áður. Miðað við hvað Graves (1983, bls. 41-51) leggur 

ríka áherslu á þennan þátt í ritunarferlinu væri ekki úr vegi að viðmælendur 

tækju hann aftur upp í meira mæli.   

Við endurgjöf verkefna gegnir kennarinn viðamiklu hlutverki. Með 

endurgjöfinni öðlast nemendur tækifæri til að endurskoða og lagfæra texta 

sinn og þroskast þannig sem rithöfundur (Calkins, 1994). Endurgjöfin þarf að 

fara fram samhliða skrifum nemandans því þá er hann móttækilegastur fyrir 
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leiðbeiningum. Kennararnir sem tóku þátt í þessari rannsókn styðjast mikið 

við samræður í endurgjöfinni. Iðulega eru það samtöl sem fara fram maður 

á mann í ritunartímum. Þá sögðu kennararnir að þeir gerðu sér far um að 

vera uppbyggilegir og hrósa nemendum fyrir það sem væri vel gert. Með 

endurgjöf og samtölum ná kennararnir að leiðbeina nemendum um hvernig 

þeir geta þróað hugmyndir sínar. Endurgjöf kennara á ritunarverkum á 

umfram allt að vera uppbyggileg og alltaf á að miða endurgjöfina að því að 

auka hæfni nemenda, hvetja þá til að þróa hugmyndir sínar eða koma auga 

á fleiri fleti í efninu. 

5.4 Áhugasvið og bekkjarandi 

Viðmælendur rannsóknarinnar sögðu að ein helsta áskorunin við að 

kenna skapandi skrif væri að fá nemendur til að skrifa frá eigin brjósti og 

þora að vera persónulegir. Kennarinn hefur þar mikið að segja um hvernig 

til tekst. Í þeim tilgangi þarf kennarinn að kortleggja áhugasvið nemenda og 

ekki síður bekkjarandann. Ritunarferlið hefst í höfði okkar og hefur því verið 

haldið fram að ritun jafngildi því að hugsa (Rief, 2006) enda er ritaður texti 

ekki annað en afrakstur hugsana okkar. Ritunarkennarinn þarf að þekkja 

nemendur til að vita í grófum dráttum hvað þeir eru að hugsa, hvar áhugi 

þeirra liggur, því þannig getur hann best aðstoðað þá við að finna efni til að 

skrifa um (Graves, 2003). Calkins talar um mikilvægi þess að virkja 

áhugasvið nemenda í verkefnum sem þeir vinna að í skólanum (1994). 

Viðmælendur rannsóknarinnar voru á því að nemendur þyrftu að sjá tilgang 

með verkefnum sínum og gott væri að leyfa þeim að vinna út frá 

áhugasviðum sínum. Nemendur Höllu og Sunnu fá tækifæri til 

persónulegrar túlkunar í dagbókarfærslum sínum og geta þá tengt efnið við 

eigin reynslu og þekkingu. Þar má nefna einn dreng sem sálgreindi 

aðalpersónur sögunnar sem hann fjallaði um (kafli 4.2.2). Síðar kom í ljós í 

samtali við kennara að sálfræði var einmitt áhugasvið drengsins. Inga styðst 

mikið við Youtube sem hugmyndabanka því hún veit að nemendur skoða þá 

síðu mikið. Viðmælendum þykir nemendur jafnan móttækilegir fyrir hvers 

kyns hugmyndum en það þurfi að mæta þeim á þeirra forsendum og þannig 

sé hægt að kveikja neista þeirra. Mikilvægt er að tengja ritunarefni við 

áhugasvið nemenda því þannig sjá þeir frekar tilgang með því að skrifa. 

Þegar nemendum finnst efnið áhugavert verða þeir persónulegri og leyfa 

rödd sinni að ná í gegnum skrifin (Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2001, Rief, 

2006, o.fl). Þá verður nærvera þeirra í skrifunum sýnilegri og skýrari. Þegar 

nemendur fá að skrifa um það sem snertir þeirra eigin líf og reynslu öðlast 

þeir auk þess hæfni í lýðræðislegum vinnubrögðum. Viðmælendur þóttu 
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skapa nemendum sínum ýmis tækifæri til að nálgast ritunarverkefni út frá 

eigin bakgrunni og þekkingu.  

Andrúmsloft innan bekkjar getur haft mikil áhrif á vinnu nemenda í 

ritunartímum. Calkins (1994) talar um bekkjarsamfélag þar sem 

einstaklingum er sýnd umhyggja, virðing og að allir finni sig örugga. Ef 

nemendur eru öryggir í tímum þora þeir að tjá sig um það sem þeim býr í 

brjósti og vera þeir sjálfir. Nemanda þarf að líða vel þegar hann er að skrifa 

og hann þarf að halda einbeitingu. Kennarinn þarf að átta sig á hvar 

nemendahópurinn er staddur andlega áður en verkefna vinna hefst 

(Wormeli, 2003). Kennararnir sem tóku þátt í vettvangshluta 

rannsóknarinnar virtust leggja sig fram um að skapa jákvætt andrúmsloft í 

gegnum ytra skipulag, viðfangsefni sem stóðu nemendum til boða og 

samskipti sín við nemendur og nemenda á milli. Áður en hafist var handa 

gaf kennarinn sér tíma til fá ró yfir bekkinn. Í tímum var að mestu góður 

vinnufriður, nemendur höfðu aðgang að kennurum til skrafs og ráðagerða 

og þeir virtust allsendis ófeimnir. Þar fyrir utan voru samræður nemenda á 

milli og mátti heyra þá bera saman bækur sínar. Góður bekkjarandi sem 

byggir á trausti og virðingu gerir nemendur líklegri til að skrifa um það sem 

skiptir þá máli. Þó rannsakandi hafi ekki orðið vitni að sérstakri vinnu með 

bekkjaranda meðan á vettvangsheimsóknum stóð er gengið út frá að unnið 

hafi verið að einhverju leyti með þann þátt í bekkjarstarfinu þar sem 

andrúmsloftið í tímum var sérlega gott.  

5.5 Samþætting lesturs og ritunar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er kveðið á um mikilvægi þess að 

samþætta námsgreinar því með því ná nemendur að samþætta þekkingu 

sína og fá æfingu í að tjá skoðanir sínar og útskýra verklag sitt. Þegar 

nemendur eru látnir skrifa um efni, sama í hvaða námsgrein það er þá temja 

þeir sér að skrifa um efnið eins og sérfræðingar á því sviði (Stefán Jökulsson, 

2012, bls. 37). Þeir læra um viðfangsefnið frá fleiri hliðum og ná dýpri 

skilningi þegar þeir fjalla sjálfir um efnið.  

Ritun og lestur eru talin tengjast sérlega sterkum böndum og því 

mikilvægt að þjálfa þessa þætti samhliða (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 

bls. 99). Allir viðmælendur gera mikið af því að samþætta skapandi ritun við 

lestur bókmenntatexta. Þeim finnst það góð leið því þá hafa nemendur 

nokkuð frjálsar hendur í sköpun sinni. Oft leyfa kennararnir nemendum að 

ráða hvernig og hvaða atriði þeir fjalla um og geta þeir þá fengist við ritun 

út frá sínu áhugasviði sbr. drengurinn með sálfræðiáhugann sem fór þá leið 

að sálgreina sögupersónur úr bókinni sem hann var að lesa (kafli 4.2.2).  
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Viðmælendum finnst samþætting lesturs og ritunar gagnleg aðferð enda 

má segja að hún stuðli að dýpri skilningi hjá nemendum því þeir setja sig 

betur inn í efnið og fá meiri innsýn. Með samþættingu hlusta nemendur 

betur eftir blæbrigðum og uppbyggingu texta auk þess sem aðferðin gefur 

nemendum einstakt tækifæri til að læra hvernig rithöfundar skapa flæði og 

beita fjölbreyttu orðalagi. Almennt má segja að með samþættingu lesturs 

og ritunar öðlast nemendur betri tök á málinu.  

5.6 Samantekt á umræðum 

Rannsóknarspurningin snýr að því hvernig þrír kennarar á unglingastigi í 

íslenskum skólum líta á hlutverk sitt sem ritunarkennara. Í gegnum ferlið 

hefur spurningin verið líkt og viti sem leitt hefur rannsakanda til hafnar. 

Spurningin spratt frá þankagangi um hver væri hlutur kennarans í 

ritunarnáminu, hvernig kennarinn geti stutt nemendur við að tileinka sér 

þætti ritunar og við að ná hæfni í meðferð texta. Eftir því sem rannsókninni 

vatt fram urðu sífellt fleiri þættir á veginum sem eru þýðingarmiklir og 

kennarinn þarf að taka með í reikninginn.  

Kennararnir þrír sem tóku þátt í rannsókninni gáfu góða innsýn í 

hugmyndir sínar um ritunarkennslu og voru hreinskilnir í svörum. Skoðun 

þeirra á gildi ritumar var ótvíræð og voru þeir meðvitaðir um aðferðir og 

leiðir sem þeir nýta í ritunartímum. Viðmælendur lögðu mikla áherslu að 

nemendur öðlist hæfni til að vera sjálfstæðir í sköpun sinni þegar þeir fást 

við textasmíð. Þeir vilja að nemendum sé gert mögulegt að skrifa út frá 

áhugasviði sínu og um sín hugðarefni. Í svörum viðmælenda sem og af því 

sem rannsakandi upplifði á vettvangi er ljóst að endurgjöf kennara skiptir 

gríðarlegu miklu máli. Með endurgjöfinni er lagður grunnur að góðum 

samskiptum og nemandinn fær aukið tækifæri til að þroskast í skrifum 

sínum. Kennararnir töldu sig ná að kynnast nemendum sínum vel í gegnum 

munnlega endurgjöf og þannig átta þeir sig frekar á hvar nemandinn þarf 

aðstoð, hvort sem það snýr að málfræði, uppbyggingu textans eða 

efnistökum.  

Allir viðmælendur hafa gert töluvert að því að samþætta ritun og lestur 

og finnst þeim það gagnlegt. Nemendur ná dýpri skilningi á því sem þeir lesa 

þegar þeir skrifa samfara lestrinum auk þess sem lesturinn styður vel við 

ritun þeirra. Þeir öðlast aukin orðaforða og fá hugmyndir að eigin textagerð.  

Það að hafa fengið innsýn í viðhorf þeirra kennara sem tóku þátt í 

rannsókninni og að fá að fylgjast með kennsluháttum þeirra bæði með 

viðtölum og á vettvangi hefur gefið ágætis vísbendingu um hvert sé hlutverk 

ritunarkennarans út frá sjónarhorni þriggja kennara á unglingastigi í 
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íslenskum skólum. Rannsakandi telur sig hafa öðlast lærdóm af samskiptum 

við þessa ágætu kennara og telur sig geta nýtt þeirra nálgun í sinni 

ritunarkennslu í framtíðinni. Af gögnum rannsóknarinnar liggur fyrir ályktun 

rannskanda um að í hlutverki ritunarkennarans felist eftirfarandi hlutverk 

umfram önnur:  

 Kennarinn þarf að gefa nemendum þá upplifun að ritun sé áhugaverð 
leið til tjáningar og til þekkingarsköpunar en ekki óhjákvæmilegt 
skylduverkefni skólans. Þar kemur kennarinn sterkt inn sem 
fyrirmynd. 

 Kennarinn þarf að bjóða nemendum tækifæri til að skrifa út frá 
áhugasviði sínu og um hugðarefni sín. Til þess þarf kennarinn að 
þekkja nemendur sína. 

 Kennarinn þarf að huga vel að endurgjöf ritunarefna og að hún fari 
fram samhliða vinnu nemenda. Búa þarf svo um hnútana að 
endurgjöfin sé uppbyggjandi og fyrst og fremst til þess gerð að þroska 
nemandann sem rithöfund. 

 Með endurgjöf er ekki síður lagður grunnur að góðum samskiptum 
milli nemanda og kennara.  

 Kennarinn þarf að huga vel að samskiptum allra í ritunartímunum. Þar 
á að ríkja traust og virðing. 

 Niðurstöður rannsóknarinnar teljast að sama skapi geta nýst sem 

innlegg í umræðu um hvernig ritunarkennslu á unglingastigi er háttað og 

hvernig við viljum sjá hana þróast í framtíðinni. Vísbendingar eru um að 

áhersla sé mest á málfræði og stafsetningu í ritunarkennslu á unglingastigi í 

íslenskum skólum (Rúnar Sigþórsson, 2006, bls. 4-8). Það kemur meðal 

annars fram í því að þróun á textagerð og orðaforða stendur í stað hjá 

nemendum í efstu bekkjum grunnskóla. Þetta vekur upp hugmyndir um 

hvort ekki þurfi að gera skapandi ritun hærra undir höfði í skólastarfinu og 

hafa fjölbreyttari kennsluhætti en nú er. Í ljósi þess er nauðsynlegt að 

kennarar hafi á valdi sínu og séu meðvitaðir um aðferðir sem koma að 

góðum notum við ritunarkennslu. Hér hvarflar hugur að því hvort 

kennaranemar hafi nægjanlegan aðgang að góðri íslenskukennslu í sínu 

námi og hversu mikilvægt það er að kennaranemar fái undirbúning og 

þjálfun sem hentar til að kenna skapandi og frjálsa ritun ekki síður en aðra 

þætti íslenskunnar. Áhugavert væri í frammhaldi að rannsaka enn frekar 

hvaða aðferðir eru almennt við lýði í íslenskum skólum í ritunartímum og 

um leið hversu miklum tíma er í raun varið í ritun. Þá gæti verið gagnlegt að 

rýna í hvaða leiðir kennaranemum býðst í sínu námi til að búa sig sem best 

undir ritunarkennslu í sínu starfi.  
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Hvað þessa rannsókn varðar má telja til vankanta hennar að 

þátttakendur voru aðeins þrír og geta þar af leiðandi ekki talist endurspegla 

alla þá kennara sem starfa við ritunarkennslu. Að sama skapi hefði verið 

æskilegt að þátttakendur hefðu ekki verið jafn einsleitur hópur þar sem í 

honum voru aðeins konur á svipuðum aldri og með álíka langan starfsaldur, 

eða frá tveimur upp í sex ár. Rannsakandi hefði einnig viljað vera á vettvangi 

yfir lengra tímabil, geta komið oftar á vettvang og verið á vettvangi hjá 

öllum viðmælendum sínum.  

Það sem stendur upp úr rannsókninni er að þeir íslenskukennarar sem 

þátt tóku sýndu einlægan áhuga á skapandi ritun og höfðu gott viðhorf til 

nemenda. Þeir miðluðu jákvæðri sýn og reynslu til nemenda sinna þar sem 

kom fram að þeir telja ritun með því mikilvægasta sem nemandinn fæst við í 

skólanum. Það getur verið lærdómur fyrir okkur hin sem höfum áhuga á 

þætti skapandi ritunar.  
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6  Lokaorð 

Haustið 2015 settist ég á skólabekk á ný og í þeim tilgangi að öðlast 

kennsluréttindi. Í raun hafði ég stefnt leynt og ljóst að því nokkuð lengi en 

aðstæður högðuðu því til að ekki varð að því fyrr en þá. Starf kennarans 

hefur vakið áhuga minn, ég lít á það sem forréttindi en um leið 

ábyrgðarhluta að umgangast börn og leiðbeina þeim. Á öðru misseri í 

kennaranáminu tók ég kúrs sem heitir Lestur og ritun á mið- og 

unglingastigi. Þar uppgötvaði ég margar hliðar ritunar og ritunarkennslu 

sem ég hafði aldrei leitt hugann að fyrr. Rödd, áhugasvið, samtöl, 

bekkjarandi og fyrirmyndir voru allt hugtök sem ég þekkti en hafði ekki 

tengt við ritun með beinum hætti fyrr. Forvitni mín var vakin. Þegar 

meistaraprófsverkefnið var í farvatninu fannst mér tilvalið að einbeita mér 

af fullum þunga að því margslungna fyrirbæri sem skapandi ritun er og þá 

með tilliti til þess hvert hlutverks ritunarkennarans væri í ferlinu.  

Þegar ég vann að verkinu sannfærðist ég um hvernig þeir fræðimenn 

sem ég kynntist höfðu hitt naglann á höfuðið með kenningum sínum um 

ritun. Ég náði að samsama mig mörgu sem kom fram í fræðum Graves, 

Calkins, Rief, Guðmundar B. Sveinbjargar o.fl. Þannig er ég til að mynda 

fullviss um að verkið sem nú lítur dagsins ljós hefði reynst mér þung þraut ef 

ekki væri fyrir persónulegan áhuga minn á því. Að sama skapi auðveldaði 

verkið að finna tilgang með því þar sem ég er sannfærð um að það mun 

gagnast mér með einum eða öðrum hætti við kennslu í framtíðinni. 

Samræður við leiðbeinanda og endurgjöf hans á skrifum mínum hefur 

reynst mér dýrmæt við að sjá margar hliðar efnisins og við að halda mér við 

efnið. Uppkast, endurgjöf, endurskrif hljóma eins og kunnugleg stef í huga 

mér nú þegar komið er að lokum. Sömuleiðis fræðin sem lesin voru aftur og 

aftur í tengslum við efnið. Ég hef einnig sannfærst um ágæti þess að 

samþætta lestur og ritun. Ég upplifði hversu auðveldur texti er þegar hann 

höfðar til reynslu og þekkingar en að sama skapi torskildur þegar 

umfjöllunin er framandi. Þá hjálpar að umskrifa og endursegja með eigin 

orðalagi því það gefur tækifæri til að leita aftur í textann og byggja betri 

hugmynd á þeirri hugsun sem lá í fyrra uppkasti. Þannig komst ég lengra 

áfram með verkefnið með hverri hugsun, með hverju orði, hverri setningu 

allt til lokaafurðar sem hér birtist. Þannig hefur rannsóknin verið lærdómsrík 

í margvíslegum skilningi. Niðurstöður gefa innsýn í kennsluhætti ritunar og í 
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viðhorf starfandi íslenskukennara á unglingastigi og hafa ótvírætt gildi fyrir 

mig og vonandi fleiri þá sem áhuga hafa á skapandi ritun.  

Nú þegar horft er til baka, rifjuð upp fræðin og orð viðmælenda og sú 

stemming sem var í nemendahópnum á vettvangi er það trú mín að 

ritunartímar eigi hæglega að geta einkennst af áhugasömum nemendum 

sem fá að skrifa um hugðarefni sín í góðu andrúmslofti þar sem ríkir traust. 

Verkefnið hefur aukið skilning minn á því hvað felst í að vera 

ritunarkennari og ég tel það gefa mér byr til að taka þátt í umræðum um 

ritunarkennslu í grunnskólum. Mér finnst ég að sama skapi vera vel í stakk 

búin til að bjóða tilvonanadi nemendum mínum upp á lifandi og fjölbreytta 

kennslu í ritunartímum og hlakka til að takast á við ritunarverkefni 

framtíðarinnar.  
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Viðauki – Bréf til skólastjóra Vatnaskóla 
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Viðauki – Bréf til skólastjóra Holtaskóla 
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Viðauki – Bréf til kennara 
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Viðauki – Bréf til foreldra 
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Viðauki – Spurningar fyrir viðtöl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


