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Ágrip 

Markmið verkefnisins var að kanna hversu háan sess málfar skipar í námi og námsmati 

nemenda í framhaldsskóla. Lagt var upp með tvær rannsóknarspurningar: Hvernig og að 

hvaða leyti meta íslenskukennarar í framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Og að hvað 

miklu leyti leitast framhaldsskólakennarar í íslensku við að kenna vandað málfar? Við 

úrvinnslu gagna kviknuðu tvær spurningar í viðbót sem einnig var leitað svara við þótt 

gögnin væru í sjálfu sér ekki til þess fallin að varpa ljósi á þær: Að hvaða leyti skýra félags- 

og menningarlegar aðstæður nemenda stöðu þeirra í íslensku? Hvernig sinnir framhalds-

skólinn fræðslu sem samkvæmt námskrá er gert ráð fyrir að fari fram í grunnskóla? Notað 

var rannsóknarsnið eigindlegra rannsókna og tekin viðtöl við sex starfandi framhalds-

skólakennara í íslensku. Niðurstöður voru skoðaðar út frá hugmyndum Bourdieu (1977; 

1991) um tungumálið sem félagslegt- og menningarlegt auðmagn. Einnig voru 

niðurstöður bornar saman við Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) og sjónum einkum 

beint að grunnþáttunum lýðræði og mannréttindi, læsi og jafnrétti auk þess að skoða 

samfellu milli grunnskóla og framhaldsskóla. Fram kom að kennarar töldu vægi málfars 

vera mikið og var það metið til einkunna í öllum verkefnum. Viðmælendur sögðu einnig 

að erfitt væri að kenna nemendum þennan námsþátt og ljóst að finna þarf leiðir til að 

þjálfa nemendur markvisst í vönduðu málfari. Ákveðnar vísbendingar er að finna í 

rannsóknargögnum sem styðja þá tilgátu að nemendur njóti góðs af þeirri kunnáttu og 

færni sem fjölskyldan gefur þeim í veganesti og geti þannig stuðlað að ójöfnuði. Af 

svörum viðmælenda mátti einnig ráða að huga þurfi betur að upplýsingaflæði milli grunn- 

og framhaldsskóla og bregðast við þeirri þróun að framhaldsskólanemar virðast koma 

verr undirbúnir til náms en áður. 
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Abstract 

„But in the end it all comes down to the use of language at home and reading“: 

Icelandic teaching, and assessment on students´ use of language in Secondary schools 

The purpose of this thesis was to explore how language is valued in the curriculum and 

student assessments in secondary schools in Iceland. Two questions were asked: To what 

extent do teachers in secondary schools assess the use of language and to what extent 

do they teach proper use of language? During the processing of data collected two more 

questions were added to the scope of the project although the data was not particularly 

suited to answer these questions: How do social- and cultural circumstances affect the 

students´ grasp of language? How do the secondary schools attend to education that 

should have been provided in elementary schools? The research is built on the method 

of case study and six practicing Icelandic teachers in secondary schools were interviewed 

and the results were put in context and compared to Bourdieu´s (1977) theories about 

the language as a cultural and social capital in the school environment. The author also 

compared the results with the Secondary school curriculum published 2011 with focus 

on the primary elements democracy and human rights, literacy and equality. 

Furthermore the results focused on continuity between primary- and secondary schools. 

Certain indications imply that there is truth to the theory that students benefit from the 

education and qualifications provided by their families and therefore contributing to 

inequality. Teachers that were interwiewed agree that good use of language is very 

important and that the use of language is evaluated in every assignment and project. All 

participants agreed that the proper use of language is diffucult to teach. In addition, the 

results of the reasearch indicate that students graduate from primary school less 

prepared then ever. To minimize the effect of this development it is necessary to increase 

the flow of information and continuity for the students between the two levels of 

education. 
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1 Inngangur  

„En svona í grunninn held ég bara að þetta máluppeldi og lesturinn skipti mestu máli“. 

Þessi orð, sem eru titill verkefnins, eru fengin frá Björgu sem var einn af viðmælendum 

rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar en þau draga saman kjarnann í svörum 

viðmælenda þegar spurt var hvaða þættir væru mikilvægastir þegar kæmi að því að gera 

nemendur að góðum málnotendum. Björg, eins og aðrir viðmælendur, er íslenskukennari 

í framhaldsskóla og telur hún að lykillinn að því að vera góður málnotandi sé uppeldi og 

heimilisaðstæður. Einnig hefur hún eins og margir aðrir áhyggjur af íslenskri tungu og 

hrakandi kunnáttu íslenskra ungmenna í íslensku. 

Sem verðandi íslenskukennari hefur rannsakandi fylgst með fréttum og greinum í 

fjölmiðlum þar sem hinir og þessir sérfræðingar lýsa yfir áhyggjum af hrakandi 

íslenskukunnáttu og fannst því full ástæða til að verja meistaraverkefninu í að skoða 

viðhorf og sýn framhaldsskólakennara til málfars nemenda og ekki síður hvernig þeir 

kenna og meta málfar. Einnig lék rannsakanda forvitni á að vita hvort kennarar telji að 

félags- og menningarlegur bakgrunnur nemenda hafi ákveðið forspárgildi fyrir hvernig 

málnotendur þeir séu. Markmið verkefnisins var því að kanna hversu háan sess málfar 

skipar í námi og námsmati nemenda í framhaldsskóla. Það var tilgáta rannsakanda að 

mat á málfari hefði meira vægi í mati á verkefnum heldur en tilsögn í málfari skipar í 

kennslu og því væru kennarar að meta færni sem þeir væru ekki endilega að kenna. Þetta 

taldi rannsakandi að gæti stuðlað að ójöfnuði þar sem nemendur frá tilteknum heimilum 

hefðu ákveðið forskot á aðra nemendur. 

Vinnan við verkefnið hófst með tvær rannsóknarspurningar í farteskinu: 

1. Hvernig og að hvaða leyti meta íslenskukennarar í framhaldsskólum málfar 

nemenda sinna? 

2. Að hvað miklu leyti leitast framhaldsskólakennarar í íslensku við að kenna vandað 

málfar? 

Eftir að greining gagna hófst var ljóst að ákveðin þrástef mátti finna í svörum viðmælenda 

sem féllu í raun undir hvoruga rannsóknarspurninguna. Því þótti við hæfi að brydda upp 

á tveimur spurningum til viðbótar þótt gögnin séu í sjálfu sér ekki til þess fallin að varpa 

ljósi á þær: Að hvaða leyti skýra félags- og menningarlegar aðstæður nemenda stöðu 

þeirra í íslensku? Hvernig sinnir framhaldsskólinn fræðslu sem samkvæmt námskrá er 

gert ráð fyrir að fari fram í grunnskóla? 

Þegar byrjað var að fara yfir rannsóknargögnin varð það augljóst að flestir 

viðmælendur rannsóknarinnar skilgreindu vandað málfar þannig að sá sem hefði það á 
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valdi sínu væri vel máli farinn, byggi yfir ríkulegum orðaforða og hefði góð tök á íslensku 

máli. Við þetta má bæta að mikilvægur þáttur í því að vera „vel máli farinn“ er að hafa 

vald á fjölbreyttum málsniðum. Málsnið er það yfirbragð máls sem menn kjósa, hvort 

sem það er talað mál eða ritað (Þórunn Blöndal, 2005). Ákveðið málsnið fylgir ákveðnum 

aðstæðum og eins og með „rétt“ og „rangt“ mál byggir það á félagslegu samkomulagi 

hvaða málsnið hentar tilefninu. Ýmislegt ræður vali á málsniði, annað er aðstæður, eins 

og tilefni, textategund og markmið textans. Góð færni í að skrifa fjölbreyttan texta og 

beita ólíkum málsniðum felur meðal annars í sér að geta skrifað „rétt“ mál sem 

samræmist opinberum kröfum um vandað málfar. 

Ari Páll Kristinsson (2017, bls. 51–59) skiptir málstefnu í málstefnu stjórnvalda og 

málstefnu samfélagsins. Málstefna stjórnvalda er málstefna þess lands sem við búum í 

og er ákveðin af stjórnvöldum en auk þess er til málstefna samfélagsins sem lýsir 

tungumálinu eins og meirihluti samfélagsþegna notar það. Þannig gæti það talist til 

málstefnu samfélagsins að frumlög sagnarinnar langa komi ýmist fyrir í þolfalli eða 

þágufalli og er það sönn og rétt lýsing á íslensku nútímamáli. Í leiðbeinandi málfræði um 

íslenskt nútímamál er hins vegar kveðið á um að vandað málfar teljist að hafa frumlagið 

í þolfalli, eða mig langar. Ari bendir einnig á að varast skuli að stimpla málvenjur fólks 

sem „villur“ eða „rangar“ en hann telur að í raun og veru sé það byggt á félagslegu 

samkomulagi hvað telst vera„rétt“ og hvað „rangt“ mál. Þegar málstefna samfélagsins 

telur að ákveðið atriði tilheyri frekar viðmiði vandaðs undirbúins ritmáls er hins vegar 

sjálfsagt að kennarar leitist við að kenna nemendum sínum það málfarsatriði sem 

samræmist málstefnu stjórnvalda. Hér má aftur taka dæmi um sögnina að langa. 

Málvenjur fólksins segja að sögnin geti haft frumlag ýmist í þolfalli eða þágufalli en 

málstefna íslenskra stjórnvalda segir að einungis þolfallið sé rétt orðnotkun, því ætti alltaf 

að kenna nemendum að nota þolfallið með sögninni. Þannig ná nemendur tökum á 

fjölbreyttari málsniðum, en ef þeir aðeins lærðu og fylgdu málstefnu samfélagsins. 

Franski félagsfræðingurinn Pierre Bourdieu (1977) lagði áherslu á að opna augu fólks 

fyrir því að möguleikar einstaklinga í menntakerfinu færu að einhverju leyti eftir stétt og 

menningarlegri stöðu fólks og taldi hann mikilvægt að skoða tungumálið í þessu 

samhengi sem menningarlegt og félagslegt tæki sem hægt væri að nota til aðgreiningar 

og stuðla að ójöfnuði. Áhrifa kenninga Bourdieu gætir einnig í tengslum við fræðilega 

umræðu um íslenskt mál og íslenskukennslu. Til að mynda hefur Ásgrímur Angantýsson 

(í prentun) skoðað viðhorf nemenda í grunn- og menntaskólum og komist að því að 

nemendur telja að með því skrifa og tala á ákveðinn hátt fái þeir félagslegt og 

menningarlegt forskot. Þessir sömu nemendur telja svo að góður árangur í 



10 

kennslugreininni íslensku velti að einhverju leyti á þeim lestrarvenjum og því máluppeldi 

sem þeir fá á heimilum sínum. Vægi tungumálsins í íslenskukennslu og skólakerfinu 

almennt er því eitthvað sem vert er að skoða nánar og bregðast við ef það stuðlar að 

misrétti. 

Niðurstöður þessarar rannsóknar leiða í ljós að kennarar telja vægi málfars vera mikið 

og er það metið til einkunna í öllum verkefnum. Viðmælendur voru sammála um að erfitt 

væri að kenna nemendum vandað málfar og því ljóst að finna þarf leiðir til að þjálfa 

nemendur markvisst í vönduðu málfari og gera þá að betri málnotendum. Ákveðnar 

vísbendingar fengust úr rannsóknargögnum sem geta stutt þá tilgátu að nemendur njóti 

góðs af þeirri kunnáttu og færni sem fjölskyldan gefur þeim í veganesti og geti þannig 

stuðlað að ójöfnuði. Viðmælendur lýstu allir yfir áhyggjum af hrakandi stöðu 

framhaldsskólanema í kennslugreininni íslensku og að þeirra mati þarf að grípa þar inn í 

og bregðast við þeirri þróun að framhaldsskólanemar virðast koma verr undirbúnir til 

náms en áður. 

Í kafla tvö verður farið yfir helstu fræðikenningar, rannsóknir og stefnur sem liggja til 

grundvallar verkefninu. Þar verður fjallað um kenningar Bourdieu og grunnþætti 

menntunar í framhaldi af því. Einnig verður umfjöllun um aðalnámskrá og námsmat og 

stuttlega skoðuð sú lykilhæfni sem nemendur eiga að uppfylla samkvæmt Aðalnámskrá 

framhaldsskóla. Að lokum er flutningur nemenda úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla 

skoðaður og hvað aðalnámskrár, framhaldsskólalög og fræðimenn eins og Gerður G. 

Óskarsdóttir hafa um samfellu skólastiga að segja. Í kafla þrjú verður gerð grein fyrir 

aðferðafræðinni sem verkefnið byggir á. Fjallað verður ítarlega um hvernig rannsóknin 

var gerð og þátttakendur í henni kynntir til sögunnar. Fjórði kafli er tileinkaður 

niðurstöðum úr viðtölum við þátttakendur og þar verður rætt hvernig gögnin varpa ljósi 

á þá tilgátu sem lagt var upp með. Í fimmta kafla eru niðurstöðurnar túlkaðar og settar í 

samhengi við fræðin. Síðast koma lokaorð frá brjósti höfundar. Í viðaukum má svo finna 

fylgiskjöl. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Viðfangsefni kafla tvö er að gera grein fyrir því fræðilega efni sem liggur til grundvallar 

rannsókninni. Verður byrjað á að fjalla um kjarnann í kenningum Pierre Bourdieu en í 

framhaldi af því verður umfjöllun um grunnþætti menntunar sem skipa svo háan sess í 

aðalnámská. Fjallað verður um grunnþættina lýðræði og mannréttindi, læsi og jafnrétti 

en þessir grunnþættir hafa sterk tengsl við kenningar Bourdieu. Næst verður fjallað um 

námskrá framhaldsskólanna og einkum komið inn á námsmat og lykilhæfni 

grunnþáttanna. Þar á eftir kemur kafli þar sem flutningur nemenda frá grunnskólastigi 

yfir á framhaldsskólastig verður til umfjöllunar. Að lokum verður fræðileg umfjöllun 

dregin saman. 

2.1 Kenningar Bourdieu 

Verk franska félagsfræðingsins Pierre Bourdieu spanna breitt svið. Auk félagsfræðinnar 

ná kenningar hans yfir mannfræði, listfræði, hagfræði og menningu (Grenfell, 2008). 

Áhugasvið Bourdieu tengist þó einna helst menningarlegum ójöfnuði og setur það mark 

sitt á allt starf hans sem helgaðist að miklu leyti af þeirri hugmynd að ólíkt gengi barna í 

franska skólakerfinu ætti rætur að rekja til mismunandi menningarlegs uppruna 

fjölskyldna þeirra. Bourdieu fjallaði sérstaklega um hugmyndir sínar um menningarlega 

endursköpun í bókinni Reproduction in Education, Society and Culture (1977) ásamt 

Passeron, en þar leggur Bourdieu áherslu á að greina skólakerfi og menntun. Niðurstaðan 

er sú að valdhafar noti menntakerfið til að viðhalda félagslegum ójöfnuði og þar komi 

tungumálið sterkt við sögu. Þá taldi Bourdieu einnig að sú menningarlega endursköpun 

sem á sér stað innan skólakerfisins sé til þess fallin að viðhalda stéttaskiptingu 

samfélagsins. 

Árið 1991 kom út bókin Language and Symbolic Power þar sem Bourdieu fjallaði 

ítarlega um tungumálið og setti það í samhengi við mismunandi svið umheimsins. Hann 

taldi að nauðsynlegt væri að skoða tungumálið með það í huga að nota mætti það sem 

félagslegt tæki, tæki sem hægt væri að nota til aðgreiningar og þar með stuðla að 

ójöfnuði. Bourdieu hafði kenningar annarra félagsfræðinga á borð við Karl Marx, Emile 

Durkheim og Max Weber að leiðarljósi en setti fram sína eigin kenningu þar sem þrjú 

meginhugtök koma mjög við sögu: vettvangur (e. field), veruháttur (e. habitus) og 

auðmagn (e. capital). Bourdieu skilgreinir hugtökin þrjú þannig að vettvangur sé 

félagslegur leikvangur þar sem þátttakendur keppa um völd og virðingu. Veruháttur stýrir 

sýn þátttakenda á keppnina og auðmagn eru þau bjargráð (e. resources) sem ákvarða 
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hversu samkeppnishæfir þáttakendur eru. Nauðsynlegt er að horfa á hugtökin þrjú út frá 

því samhengi sem Bourdieu setur þau í þar sem þau haldast í hendur og afmarka 

uppbyggingu kenninga hans (Grenfell, 2008). 

Grenfell (2008) telur einnig að verk Bourdieu skilji eftir sig spurningar um það hvort 

skólakerfið byggi í raun á þeim lýðræðislega grunni sem því er ætlað og grunnþættir 

almennrar menntunar gera ráð fyrir. Einnig vakna upp spurningar um hvort allir eigi jafna 

möguleika á að ná árangri innan menntakerfisins. Kenningar og rannsóknir Bourdieu hafa 

orðið takmarkalaus uppspretta fyrir aðra fræðimenn í gegnum tíðina, til þessa dags. Til 

að mynda hefur Diane Reay (2004) skoðað kenningar hans um skólakerfið og einkum 

beint sjónum sínum að möguleikum barna á velgengni í námi með tilliti til félagslegs- og 

menningarlegs bakgrunns þeirra.  

Ákveðnir þættir íslensks samfélags hafa verið rannsakaðir í ljósi kenninga Bourdieu 

en þó hefur sjónarmið hans um tungumálið sem menningarlegt auðmagn lítið verið 

skoðað. Þau áhrif sem íslensk tunga hefur í samhengi við auðmagnskenningar hans eru 

því að mestu óplægður akur. Vissulega hefur áhugi á sjónarhorni Bourdieu færst í aukana 

á síðustu árum. Til dæmis hefur Ásgrímur Angantýsson haldið fyrirlestra og skrifað grein 

þar sem hann beinir sjónum sínum að íslenskum nemendum í grunn- og 

framhaldsskólum. Í greininni kemur fram að nemendur telja að það veiti þeim ákveðið 

félagslegt og menningarlegt forskot að læra að skrifa/tala íslensku á tiltekinn hátt 

(Ásgrímur Angantýsson, í prentun). 

Rannsóknir Ásgríms Angantýssonar gefa til kynna að flestir nemendur telji 

eftirsóknarvert að búa yfir hæfni til að nota rétt mál og ná góðum tökum á ritun og lestri. 

Það kemur varla á óvart að sumir nemendur leggi áherslu á þessa færni þar sem hún mun 

nýtast þeim áfram í starfi og námi, sama hvað þeir taka sér fyrir hendur. Öllu 

áhugaverðari niðurstöður eru þær að það er skoðun nemenda að góður árangur í 

námsgreininni íslensku velti að einhverju leyti á þeim lestrarvenjum og því máluppeldi 

sem þeir fá á heimilum sínum (Ásgrímur Angantýsson, í prentun). 

Niðurstöður Ásgríms Angantýssonar (í prentun) benda til þess að skólakerfið 

verðlauni nemendur fyrir færni sem er ekki endilega kennd í skólum heldur er í höndum 

uppalenda og félagslegs stuðningsnets. Þær niðurstöður samræmast kenningum 

Bourdieu sem taldi að ákveðin gjá væri til staðar milli einstakra heimila en ekki annarra 

þegar tungumál menntakerfisins ætti í hlut og að sum börn stæðu betur að vígi í 

skólakerfinu eingöngu vegna uppeldis og menningarlegrar stöðu foreldra þeirra 

(Bourdieu og Passeron, 1977). Það er því vert að skoða hvort nemendur vilja markvissari 

kennslu í málnotkun og málfari. Einnig er nauðsynlegt að skoða hvort kennarar séu 
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meðvitaðir um að kenna þessa þætti markvisst en það er einmitt eitt af 

umfjöllunarefnum þessa verkefnis. Ef raunin er sú að sumir nemendur hafi forskot fram 

yfir aðra vegna þess umhverfis sem þeir alast upp í má draga þá ályktun að skólakerfið 

gæti hvorki jafnréttis né lýðræðis og gangi þar með þvert á aðalnámskrá og grunnþætti 

menntunar. 

2.2 Grunnþættir menntunar 

Í sérritinu Jafnrétti kynjanna (1999) sem kom út samhliða aðalnámskrá árið 1999 var 

fjallað um að mennta ætti bæði kynin jafnt til þátttöku í heimilislífi, atvinnulífi og sem 

samfélagsþegna. Aðalnámskráin sjálf sætti hins vegar nokkurri gagnrýni fyrir að hafa 

kynhlutlaust yfirbragð, til að mynda frá Guðnýju Guðbjörnsdóttur (2003), og vera þannig 

í engu samræmi við sérritið. Guðný gagnrýndi til dæmis hversu fáa tíma lífsleikni fékk í 

stundaskrá en sú námsgrein var í raun sú eina sem tók á jafnréttis- og fjölskyldumálum. 

Einnig var menntun fyrir einkalífið fjarri í námskránni frá 1999. Gagnrýni Guðnýjar virðist 

hafa verið tekin til greina og í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru tilgreindir 

sex grunnþættir menntunar: Jafnrétti, læsi, sköpun, lýðræði og mannréttindi, sjálfbærni 

og heilbrigði og velferð. Hafa þeir að mestu leyti leyst lífsleiknina af hólmi og eru ekki 

sérstök námgrein heldur á að flétta þá inn í allt skólastarf. 

Grunnþættirnir eru ekki hugsaðir sem hrein viðbót við kennslu heldur á að innleiða 

þessa þætti inn í allar kennslugreinar skólans auk þess sem skólabragurinn á að 

einkennast af grunnþáttunum. „Grunnþat́tunum er ætlað að undirstrika meginatriði i ́

almennri menntun og stuðla að meiri samfellu i ́ öllu skólastarfi“ (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011, bls. 16). Þeim er einkum ætlað að stuðla að því að skila út í samfélagið 

vel menntuðum og heilbrigðum samfélagsþegnum ásamt þvi ́að stuðla að auknu jafnrétti 

og lyð́ræði. 

2.2.1 Læsi 

„Læsi hefur löngum verið tengt við þa ́ kunnat́tu og færni sem fólk þarfnast til að geta 

fært hugsun sína í letur (ritað) og skilið prentaðan texta (lesið)“ (Aðalnámskra ́grunnskóla, 

2011, bls. 18). Lestur er framhaldsskólakennurum hugleikinn og telja þeir lestur og 

lesskilning einna mikilvægasta námsþáttinn. Margir hafa hins vegar áhyggjur af hrakandi 

kunnáttu nemenda í þessum námsþáttum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 101). 

Rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttir frá árinu 2006 bendir til að unglingar í 10. bekk lesi 

minna en jafnaldrar þeirra gerðu árin 1993 og 1965 og hefur lestur Íslendingasagna 

minnkað einna mest. Í rannsókn Guðnýjar kemur einnig fram að þekking unglinga á 
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bókmenntum sé minni. Hún setur niðurstöður sínar í samhengi og bendir á að 

nauðsynlegt sé að skoða þá gerð af læsi sem nýir miðlar skapa og endurskilgreina 

hugtakið menningarlæsi þannig að það nái til fleiri miðla. Hugtakið læsi hefur þróast síðan 

rannsókn Guðnýjar var gerð og oftar en áður heyrist læsi nú notað í víðara samhengi til 

dæmis er talað um tilfinningalæsi og samfélagslæsi. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

svo minnst á miðlalæsi og stafrænt læsi svo dæmi séu tekin. 

„Þrátt fyrir að læsi snúist um kerfisbundin tákn og miðlunartækni ber að undirstrika 

að það snýst fyrst og fremst um sköpun merkingar og sú merkingarsköpun á sér aldrei 

stað i ́tómarúmi“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, bls. 18). Merking texta veltur ávallt á 

reynsluheimi þess sem les hann og þeim þáttum sem hafa áhrif á túlkun og skilning. 

Rannsóknir Elbro og Buch-Iversen (2013) hafa sýnt að eftir því sem nemendur hafa betri 

orðskilning þeim mun betur eiga þeir með að nýta fyrri reynslu. Eftir því sem orðaforðinn 

verður betri eykst ályktunarhæfni en aukin ályktunarhæfni þýðir í raun að nemandinn á 

auðveldara með að túlka texta, draga ályktanir um það sem er ósagt í textanum eða það 

sem oft er kallað að lesa á milli lína. 

Nokkrar áhyggjur hafa verið á lofti um hrakandi orðaforða íslenskra ungmenna en 

rannsóknir hafa sýnt að ekkert hefur jafn sterk tengsl við lesskilning eins og orðaforði 

(Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010, bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 26 og 149). 

Það þýðir að því fleiri orð sem einstaklingur þekkir því auðveldara er fyrir hann að bæta 

nýjum orðum í safnið (Raikes o.fl. 2006; Sigríður Ólafsdóttir, 2010). Orðaforði eykst fyrir 

áhrif frá umhverfinu og með beinni kennslu (Helga Sigurmundsdóttir, e.d.). Orð lærast 

einnig í samhengi við texta og því oftar sem nemandi rekur sig á orðið því líklegra er að 

hann nái að lesa úr merkingu þess út frá samhengi og stöðu (Stahl, 2003, bls. 21). 

Samkvæmt Stahl og Nagi (2006) auka yngri börn við orðaforða sinn í gegnum talmál 

en þau eldri í gegnum lestur. Þegar nemendur eru komnir upp í sjöunda til áttunda bekk 

verða áhrifin nokkurn veginn jöfn. Það er því mikilvægt að lesskilningur og orðþekking 

framhaldsskólanemenda sé fullnægjandi því ekki aðeins bæta þeir við þekkingu sína með 

lestri heldur auka þeir einnig orðaforða sinn mestmegnis með því að lesa. Eins og áður 

hefur komið fram sýna rannsóknir auk þess að þeir nemendur sem hafa ríkan orðaforða 

eiga auðveldara með að bæta við sig orðum sem aftur auðveldar allt nám. 

Ung börn læra orð í gegnum talmál og samkvæmt Hart og Riesley (2003) nota börn 

orð sem þau heyra heima fyrir. Ef við setjum þetta í samhengi gefur augaleið að uppeldi 

og heimilisaðstæður geta valdið því að ákveðnir nemendur fá gríðarlegt forskot fram yfir 

hina. Það eru þeir sem alast upp hjá foreldrum sem tala mál sem samræmist 

viðurkenndum viðmiðum, búa yfir ríkum orðaforða og eru duglegir að lesa fyrir börnin 
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sín. Oftast má gera ráð fyrir að þessir uppalendur hafi hátt menntunarstig eins og 

rannsóknir Hart og Risley (2003) gefa til kynna. Börn sem búa á heimili þar sem ekki er 

töluð íslenska dragast þarna augljóslega aftur úr rétt eins og börn sem fá minni málörvun 

heima fyrir. Þetta verður til þess að þau hafa minni orðaforða. Í sjöunda og áttunda bekk 

þegar nemendur fara að læra orð jafnt í gegnum talmál og texta standa þessir nemendur 

verr að vígi en hinir, orðaforði þeirra er minni en hinna barnanna og erfiðara verður fyrir 

þá að byggja ofan á þann litla grunn sem þeir hafa. 

Kenningar James Paul Gee (2004, bls 7 og 11) samræmast rannsóknum Hart og Risley 

sem áður hefur verið minnst á en Gee skrifar í bók sinni, Situated Language and Learning, 

um þá staðreynd að meirihluti þeirra barna sem eiga í erfileikum með að læra að lesa í 

Bandaríkjunum koma frá fátækum heimilum. Í því felst ákveðin þversögn þar sem 

almenna skólakerfið á að ýta undir meiri jöfnuð fyrir öll börn. Gee telur að uppsprettu 

vandans sé alls ekki að finna í þeirri staðreynd að börnin séu fátæk heldur að þessi börn 

komist ekki almennilega inn í hópinn, séu af einhverjum ástæðum utanveltu við 

skólaumhverfið. Hann bendir einnig á að þótt tungumál sé eitthvað sem er manninum 

eðlislægt getur ritmál og listin að læra að lesa ekki talist ein af eðlishvötum mannsins. 

Læsi er tiltölulega ungt hugtak, meðan tungumálið hefur fylgt manninum nógu lengi til 

að teljast til arfleifðar mannkynsins. 

Aðalnámskrá grunnskóla (2013) fjallar meðal annars um að þær kröfur sem 

samfélagið gerir til færni nemenda í lestri hafi breyst gríðarlega á undanförnum aŕum. Til 

að mynda er sá texti sem verður á vegi nemenda mun fjölbreytilegri en áður og „birtist 

ekki einungis á pappír heldur einnig á rafrænu formi og þá oft samsettur úr rituðum texta, 

mynd, táknmynd, látbragði, hljóði og hreyfimynd“ (bls. 98). Nemendur verða því að vera 

vel að sér í öllum tegundum læsis og kunna að draga ályktanir. Við þessu þarf skólakerfið 

að bregðast og nauðsynlegt er að kenna ekki bara lestur heldur huga einnig að orðaforða 

og lesskilningi og ganga úr skugga um að nemendur skilji yfirhöfuð þessi 140 orð sem þeir 

lesa á mínútu.  

Rannsóknir hafa sýnt að sjálfstæður lestur hefur lítið að segja hjá nemendum með 

mjög slakan lesskilning (Cain, Oakhill og Elbro, 2003). Ef lesskilningur er slakur skilja 

nemendur ekki hvað orðin þýða og ná þar af leiðandi ekki samhenginu og lesturinn verður 

ómarkviss og hreinlega óþarfur. Sjálfstæður lestur þar sem skilning vantar getur orðið til 

þess að nemendur fara að giska á merkingu orðanna sem aftur getur leitt til misskilnings. 

Einnig er vert að hafa í huga að samkvæmt Biemiller og Slonim (2001) verður 

málskilningur nemenda sífellt stærri hluti af námi þeirra og skiptir þar af leiðandi meira 

og meira máli eftir því sem nemendur eldast. Það er því ljóst að mikilvægt er að grípa inn 
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í sem fyrst og þjálfa markvisst orðaforða og lesskilning nemenda svo róðurinn verði ekki 

of þungur þegar í framhaldsskólann er komið. 

Samkvæmt rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) er aðaláhersla lögð á námsþættina 

málfræði, stafsetningu, bókmenntir og ljóð strax á miðstigi. Chall og Jacobs (2003) sýndu 

fram á að nemendur fara að lesa til að læra þegar þeir koma í fjórða bekk. Af því má draga 

þá ályktun að mikilvægt sé fyrir nemendur að vera búnir að ná góðum tökum á lestri 

þegar þeir flytjast af yngsta stigi yfir á miðstig. Bæði vegna þess að meiri krafa er um að 

nemendur lesi til að afla sér meiri þekkingar en ekki síður vegna þess að samkvæmt 

Rúnari Sigþórssyni (2008) virðast ákveðnar áherslubreytingar eiga sér stað á þessu stigi, 

frá áherslum í lestri og yfir í málfræði og bókmenntir. Í rannsókn Rúnars tiltóku kennarar 

á miðstigi áfram lestur sem mikilvægan námsþátt en eftir að yngsta stigi lýkur er hann 

oftast ekki fastur liður á stundaskrá. Þegar á unglingstigið er komið fer kennslan að 

miðast við að nemendur uppfylli þær kröfur sem samræmda prófið í íslensku setur í 

málfræði. 

Það er ekki að ástæðulausu að læsi er einn af grunnþáttum menntunar og líklega eru 

flestir sammála um að lítið nám fari fram án þess. Auk þess er sá skilningur á undanhaldi 

að læsi snúist um að túlka ákveðin tákn (Stefán Jökulsson, 2012). Staðreyndin er 

nefnilega sú að sumir nemendur sem standa sig vel á lestrarprófum eiga erfitt með að 

tileinka sér fræðilega texta þegar þeir verða eldri. Því þarf að nálgast lestrarkennslu frá 

mörgum hliðum, meðal annars með því að kenna nemendum aðferðir við að skilja texta, 

þjálfa sjálfstæði í námi og bjóða upp á fjölþætt lesefni auk þess að vera með markvissa 

ritþjálfun og einstaklingsbundna aðstoð.  

2.2.2 Jafnrétti 

Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) á að tryggja jafnrétti til náms óháð kyni, búsetu, 

fötlun, kynhneigð, litarhætti, menningu og stétt. Þar er einnig sérstaklega tekið fram að 

mikilvægt sé að mennta nemendur á þann hátt að þeir geri sér grein fyrir hvernig 

framangreindir þættir geti skapað mismunun eða veitt vissum nemendum ákveðið 

forskot eða forréttindi. Jafnréttisfræðsla á að fléttast inn í allt skólastarf og sérstaklega 

er tekið fram að hún tengist ekki einungis kynjamisrétti heldur öllu því sem getur stuðlað 

að óréttlæti, til dæmis stétt eða menningarlegur munur. 

Samkvæmt 32. grein framhaldsskólalaga (nr. 92/2008) hafa allir sem lokið hafa 

grunnskólanámi eða sambærilegri menntun og þeir sem náð hafa 16 ára aldri rétt á 

framhaldsskólavist. Þetta þýðir að þeir sem ekki náðu tilskildum árangri á prófum í tíunda 

bekk eiga engu að síður rétt á skólavist. Framhaldsskólinn á að vera fyrir alla, allir eiga að 
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hafa jafnt aðgengi að menntun. Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er meðal annars 

fjallað um aðgengi allra að skólavist óháð búsetu. Það er engu að síður staðreynd að 

framhaldsskóla er ekki að finna í öllum bæjum á Íslandi og margir eiga langt að sækja 

skólavist með tilheyrandi fjárútlátum. Þrátt fyrir að menntun eigi að vera óháð búsetu 

gefur það augaleið að þeir sem búsettir eru í nágrenni höfuðborgarsvæðisins eða stærri 

byggðakjarna úti á landi hafa aukið forskot á hina hvað þetta varðar. 

Það er hverjum manni ljóst að efnahagur hefur áhrif á velferð barna enda sýndi 

rannsókn Hlínar Kristbergsdóttur og Jóns Gunnars Bernburg (2011) fram á að unglingar 

sem búa við bágbornar heimilisaðstæður eru líklegri til að verða fyrir einelti heldur en 

þeir unglingar sem búa við stöðugleika á heimilinu. Í rannsókninni var einelti skoðað eftir 

hverfum og eftir því sem meðaltekjur hverfisins voru hærri því meiri líkur voru á að 

unglingar frá efnaminni heimilum yrðu fyrir einelti. Eftir því sem ójöfnuðurinn í hverfinu 

jókst og bilið á milli þeirra ríkustu og fátækustu var stærra, þeim mun meiri áhrif hafði 

það á að andlega velferð unglinga.  

Barnasáttmáli Sameinuðu þjóðanna fjallar um að grunnmenntun eigi að vera ókeypis 

en þar stendur einnig að þjóðfélaginu sé skylt að veita ungmennum kost á æðri menntun 

eftir hæfileikum og draga úr brottfalli frá námi (Lög um samning Sameinuðu þjóðanna 

um réttindi barnsins nr. 19/2013). Árið 2013 skrifaði mennta- og menningarmála-

ráðuneytið skýrslu um brottfall nemenda í framhaldsskóla þar sem þeir nemendur sem 

heltust úr lestinni voru beðnir um að útskýra af hverju þeir hættu. Í ljós kom að af 885 

nemendum sem hættu námi árið 2013 tiltóku 30 nemendur fjárhagsaðstæður sem 

ástæðu fyrir brottfalli og 112 nemendur hættu námi til að fara að vinna en gera má ráð 

fyrir að einhver þeirra hafi einnig hætt vegna fjárhagsörðuleika (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þar sem mikilvægt er að fara eftir lögum og 

reglugerðum meðal annars um að draga úr brottfalli og veita öllum nám við hæfi þá væri 

áhugavert að sjá nýja úttekt á brottfalli og ástæðum þess. Það er tilfinning margra að 

ójöfnuður sé að aukast í samfélaginu og aukinn ójöfnuður samræmist ekki ákvæðum 

barnasáttmála (nr. 19/2013) og Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011). 

Eftir að sjálfræðisaldurinn var færður upp í 18 ár hefur samstarf foreldra og skóla 

aukist til muna í framhaldsskólum. Í jafnréttisriti um grunnþætti menntunar (2013) er 

meðal annars fjallað um foreldrasamstarf og þeirri spurningu velt upp hvaða foreldrar 

það eru sem sækjast eftir því. Einnig eru þar vangaveltur um það hvort skólarnir sæki 

frekar í samstarf við ákveðna foreldra og hvort menntun hafi þar eitthvað að segja. Út frá 

þessu er vert að skoða hvort þeir nemendur sem eiga foreldra sem eru virkir í 

foreldrasamstarfi hafi ákveðið forskot í náminu (Kristín Dýrfjörð o.fl., bls. 46–47). Ef svo 
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er verða kennarar og skólastjórnendur að taka tillit til þess þegar foreldrar veljast til 

samstarfs. Áhugavert væri að heyra sjónarmið kennara og hvort þeir verði varir við að 

gengi nemenda í framhaldsskólanámi fari að einhverju leyti eftir félagslegri stöðu þeirra. 

Einnig væri gaman að sjá rannsóknir sem skoða hvort kennarar séu meðvitaðir um 

jafnréttishugtök grunnþáttanna og láti ekki hluti eins og félagslega stöðu, 

menningarlegan mun eða eitthvað annað hafa áhrif á viðhorf sín og kennslu nemenda. 

Það er staðreynd að börn frá efnaminni heimilum búa ekki yfir minni tungumálahæfni 

en önnur börn. Gee (2004, bls. 16–19) skiptir tungumálinu í þjóðtungu (e. vernacular 

varieties) og sérhæft tungumál (e. specialist varieties). Þjóðtungan er sú útgáfa af 

móðurmálinu sem allir læra og töluð er hversdaglega. Þegar einstaklingur hefur náð 

góðum tökum á þjóðtungunni fer hann að læra sérhæft tungumál sem eru önnur afbrigði 

af þjóðtungunni sem henta fyrir ólík tækifæri. Gee telur að þegar skólaganga hefst mæti 

sum börn til leiks með sérhæft tungumál í farteskinu en önnur ekki. Þau börn sem ekki 

hafa yfir sérhæfðri tungumálahæfni að ráða búa ekki endilega yfir verri tungumálahæfni 

en hinir, vandamálið er að þau ráða ekki yfir þeim orðaforða og kunnáttu sem skólakerfið 

hampar. 

Íslendingar hafa löngum státað af einsleitu samfélagi og stéttaskipting hefur ekki 

verið áberandi hér á landi, í það minnsta ekki á sama hátt og víða í nágrannalöndum okkar 

(Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013). Ýmis teikn eru þó á lofti um að þetta sé að breytast. Bilið á 

milli hinna ríku og þeirra sem minna eiga er að breikka og sífellt birtast viðtöl í fjölmiðlum 

landsins við fólk sem býr við fátæktarmörk og hefur ekki tækifæri til að leyfa börnum 

sínum að stunda tómstundastarf eða aðstoða þau við að mennta sig. Í Barnasáttmála 

Sameinuðu þjóðanna sem samþykktur var af Alþingi Íslendinga 2013 kemur fram að 

aðildarríki viðurkenni rétt barns til menntunar og að allir eigi að njóta sömu tækifæra 

(Lög um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi barnsins nr. 19/2013). Það er því 

ástæða til að velta því fyrir sér hvað samfélagið getur gert þegar lög og samþykktir 

endurspegla ekki raunveruleika þjóðarinnar. 

2.2.3 Lýðræði og mannréttindi 

Í almennum hluta aðalnámskrár sem nær til leik-, grunn-, og framhaldsskóla er forsenda 

lýðræðis „samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna sem gerir þá færa um að taka þátt 

í að móta samfélag sitt og hafa áhrif nær og fjær” (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 

21). Til að þetta náist er áhersla lögð á samstarf milli heimilis og skóla og gert ráð fyrir 

ríku samstarfi við grenndarsamfélagið. Þannig geti skólinn tekið þátt í að skapa samábyrgt 

og sjálfbært samfélag. Þar sem ekki er sjálfgefið að lýðræðislegt samfélag feli í sér 
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virðingu fyrir mannréttindum var farin sú leið að tvinna þessa tvo þætti saman í einn 

grunnþátt til þess að undirstrika að þessir tveir þættir ættu að vera samofnir í skilningi 

nemandans (Ólafur Páll Jónsson, Þóra Björg Sigurðardóttir, 2012, bls. 17).  

Lýðræðis- og mannréttindakennsla byggist fyrst og fremst „á gagnrýninni hugsun og 

ígrundun um grunngildi samfélagsins” (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir, 

2012, bls. 21). Forsenda lýðræðis er samábyrgð, meðvitund og virkni borgaranna til að 

hafa áhrif á umhverfi sitt nær og fjær. Í því sambandi er vísað beint á hæfni til tjáningar í 

ræðu og riti sem tengist beint inn á grunnþáttinn læsi. Ein grunnforsenda þess að geta 

tekið virkan þátt í samfélaginu er að geta komið skoðunum sínum, löngunum og 

tilfinningum á framfæri, auk þess sem læsi á samfélagið sjálft skiptir miklu máli. 

Styrkleikar og tækifæri felast í því þegar kennarar tileinka sér lýðræðislega 

kennsluhætti sem krefjast sjálfskilnings sem fyrir vikið gerir þá að betri kennurum með 

virkari hlustun. Mikilvægt er að hafa í huga að kennarinn er fyrirmynd og því nauðsynlegt 

að hann gangi fram með góðu fordæmi og stuðli að lýðræði og jafnrétti í öllum sínum 

gerðum, hvort sem um er að ræða dagleg samskipti við nemendur eða yfirferð verkefna. 

Tækifæri er fólgið í því að vera fyrirmynd því unglingar verða fyrir miklum áhrifum af því 

hvernig hinir fullorðnu hegða sér. Kennarar og leiðbeinendur þurfa því að sýna gott 

fordæmi varðandi þau mannréttindagildi sem þeir vilja miðla við innleiðingu 

grunnþáttarins lýðræði og mannréttindi. Til dæmis getur verkefni um kynjajafnrétti orðið 

gagnslaust ef kennarinn/leiðbeinandinn gerir að öllu jöfnu upp á milli kynjanna (Flowers, 

2014, bls. 40). 

Að þessu sögðu er áhugavert að líta til þess að skólasamfélagið endurspeglar í raun 

ekki lýðræðislega uppbyggingu að því leyti að það er ekki samfélag jafningja. Kennarinn 

ber ábyrgð á nemandanum og er því ekki jafningi hans. Eins velja nemendur sér ekki 

„yfirmenn” og langanir þeirra og óskir hafa takmarkað vægi, enda undir öðrum að ákveða 

hvort þær séu framkvæmanlegar eða æskilegar (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012, bls. 9). Það er hins vegar ekki þar með sagt að uppbygging 

skólasamfélagsins sé ólýðræðisleg að öllu leyti. Wolfgang Edelstein (2010) segir 

mikilvægt að það sé hluti af daglegum veruleika allra nemenda að þeir taki ábyrgð og til 

að mynda er alltaf að færast í aukana að nemendur fái val um á hvers konar formi þeir 

skila verkefnum sem gefur þeim tækifæri til að velja það svið sem hver og einn er 

hæfastur í og stuðla einnig að jafnrétti. Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti eru hugtök 

sem haldast í hendur og þarf skólastarfið allt að miðast út frá því að hver og einn nemandi 

hafi rödd sem hefur rétt á að heyrast og kennara sem hlustar. 
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2.3 Námskrá framhaldsskólanna 

Eðli málsins samkvæmt er Aðalnámskrá framhaldsskóla nokkuð frábrugðin og flóknari en 

Aðalnámskrá grunnskóla. Aðallega vegna þess að framhaldsskólarnir bjóða upp á 

fjölbreyttara nám, fleiri námsbrautir og ólík lokapróf. Í Aðalnámskrá framhaldsskólanna 

eru fjögur hæfniþrep (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 43–46). Hæfniþrep eitt og 

tvö miða að því að veita nemendum almenna menntun og lýkur þeim til dæmis með 

starfsréttindum, framhaldsskólaprófi eða öðrum lokaprófum. Hæfniþrepi þrjú lýkur að 

öllu jöfnu með stúdentsprófi og hæfniþrep fjögur er hugsað sem viðbót við 

framhaldsskólanám og er ætlað sem framhald þegar nemandi hefur lokið námi af 

hæfniþrepi þrjú. Hvert hæfniþrep hefur ákveðin hæfniviðmið að leiðarljósi og skiptast 

viðmiðin í þekkingu, hæfni og leikni þar sem gengið er út frá grunnþáttunum sex og 

lykilhæfni (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Þriðja þrepið, sem oftast lýkur með 

stúdentsprófi, krefst þess til dæmis að nemendur geti unnið sjálfstætt og þeir búi yfir 

„fjölbreyttum orðaforða til að geta tjáð skoðanir sínar og rökstutt þær í daglegu lífi“ (bls. 

45).  

Það vekur athygli að á nokkrum stöðum í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er 

minnst á framhaldsskólapróf en nokkrir skólar á landinu bjóða upp á námsbrautir, 

staðfestar af mennta- og menningarmálaráðuneytinu, þar sem nemendur útskrifast eftir 

ýmist fyrsta eða annað hæfniþrep (Stjórnarráð Íslands, 2017). Það vekur athygli að flestir 

þessara skóla eða samtals sjö talsins eru utan höfuðborgarsvæðisins. Tveir þeirra eru þó 

í Reykjavík en annar þeirra, Fjölbrautaskólinn í Breiðholti, er einungis með svokallaða 

framhaldsskólabraut sem miðast við að nemendur nái færni sem þeir áttu að ná við lok 

grunnskóla og geti svo farið inn á almennar brautir í skólanum. Ekki er um eiginlega 

útskrift af brautinni að ræða.  

Borgarholtsskóli ætlaði að bjóða upp á nokkurs konar framhald þegar nemendur voru 

búnir með eitt ár á framhaldsskólabraut. Átti þetta framhald að taka eitt ár í viðbót og 

enda á útskrift með framhaldsskólaprófi. Samkvæmt Hrönn Harðardóttur kennslustjóra 

Borgarholtsskóla, var aldrei nógu stór hópur nemenda sem hafði áhuga á þessari leið og 

því fékkst ekki þátttaka til að halda úti þessari námsbraut. Skólinn hefur því aldrei 

útskrifað nemendur með framhaldsskólapróf en margir nemendur af framhaldsskóla-

braut hafa haldið áfram námi á öðrum brautum skólans (munnleg heimild, 13. júní 2017). 

Árið 2014 kom út doktorsritgerð Svanhildar Kr. Sverrisdóttur en viðfangsefni hennar 

er meðal annars viðhorf kennara í íslensku til aðalnámskrár. Óhætt er að segja að 

niðurstöður hennar komi nokkuð á óvart en í viðtölum hennar við kennara kom fram 

frekar neikvætt viðhorf til námskrárinnar og átti það frekar við um kennara á 
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framhaldsskólastigi. Þar kom einnig fram að kennarar virtust almennt ekki kynna sér það 

sem stendur í aðalnámskránni um kennsluhætti eða kennslufræði en skoðuðu frekar 

markmiðin og það sem tilheyrði þeirra kennslugrein. Átti þetta bæði við um grunn- og 

framhaldsskólakennara (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014). 

Samvæmt Svanhildi Kr. Sverrisdóttur (2014) kvörtuðu kennarar almennt yfir því að 

námskráin í íslensku væri ekki í tengslum við raunveruleikann og nauðsynlegt væri að 

þess konar skjal væri skrifað af einhverjum sem vel þekkti til í skólastofunni. Það eru 

sláandi niðurstöður að enginn af þeim framhaldsskólakennurum sem talað var við í 

rannsókninni var ánægður með aðalnámskrá í íslensku og aðeins einn kennari af 21 taldi 

það vera kost að hafa slíkt skjal. Auk þess var algengt að kennarar lýstu aðalnámskrá sem 

heftandi í stað þess að vera styðjandi. Eitt af því sem tengist óánægju með námskrána 

var sú staðreynd að sífellt væri verið að breyta og bæta aðalnámskrána þannig að enginn 

friður fengist til að kenna því tímafrekt væri að tileinka sér nýjar áherslur. 

Það ætti ekki að koma neinum á óvart að tímaskortur var algengt umtalsefni 

framhaldsskólakennaranna en einhverjir töldu það einmitt upp sem ástæðu fyrir einhæfu 

námsmati. Þeir voru sammála um að fjölbreytt námsmat væri nauðsynlegt en nefndu að 

tímafrekt gæti verið að koma upp nýju skipulagi og því veldu þeir að hafa hefðbundin 

próf, þau tækju minni tíma (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 145). Einnig kom fram 

að fyrirlestrar og námskeið ýta undir áhugahvöt kennara en þegar raunveruleikinn tekur 

við sækja þeir í sama farið aftur. 

Þar sem nám fer fram er einnig mikilvægt að einhvers konar mat fari fram. Námsmat 

er mikilvægt til að kanna hvort settum hæfniviðmiðum sé náð og hvort kennari sé á réttri 

leið í kennslu. Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla er námsmat „órjúfanlegur þáttur 

í kennslu“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 25) sem á meðal annars að virka 

áhugahvetjandi fyrir nemendur, efla þá til framfara og gefa kennurum, nemendum og 

forráðamönnum upplýsingar um stöðu nemandans. Það er miklvægt að fara fjölbreyttar 

leiðir að námsmati og gæta þess að meta ekki eingöngu með þeim aðferðum sem henta 

ákveðnum nemendahóp. 

2.3.1 Námsmat 

Eðlilegur hluti af öllu námi er námsmat og samkvæmt Marsh (2004) eru einkum fimm 

ástæður fyrir námsmati: að greina hvað nemendur læra og hvort þeir stefna í átt að 

markmiðum, að gefa nemendum einkunn, að spá fyrir um gengi nemenda í framtíðinni, 

að virkja áhugahvöt nemenda og að lokum að greina þá kennslu sem farið hefur fram. 

Hugmyndir aðalnámskrár eru samhljóða þessum hugmyndum Marsh en í henni stendur 
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meðal annars að námsmat veiti „upplýsingar um árangur barna og ungmenna við að 

uppfylla markmið náms, örvar þau til frekari dáða og nýtist kennurum og starfsfólki við 

að stuðla að frekari framförum í námi“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 25). 

Þó svo að Aðalnámskrá framhaldsskólanna (2011) fjalli um hvaða markmið námsmat 

á að uppfylla er ekkert þar að finna um þær leiðir sem æskilegt er að fara til að meta 

nemendur. Á mörgum stöðum er lögð áhersla á mikilvægi þess að nota fjölbreyttar 

aðferðir til námsmats og nefnt að leiðirnar séu margar. Hvergi er þó nefnt hvaða leiðir 

það eru. Eðlilega er það réttasta nálgunin að reyna að nota sem fjölbreyttastar leiðir við 

námsmat svo að allir nemendur geti fengið að blómstra. Sumum hentar að taka próf, 

öðrum að skila inn ritgerð, enn öðrum jafningjamat. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2013) er 

svolítið fjallað um þær leiðir sem hægt er að fara til námsmats og meðal annars er minnst 

á sjálfsmat en þar er á einum stað lýst mikilvægi þess að nemendur þrói með sér 

„raunhæft sjálfsmat sem, ásamt annars konar naḿsmati, elur af sér gleggri syń á námið 

og markvissari vinnubrögð“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 117). Aðalnámskrá 

framhaldsskóla (2011) kemur líka inn á sjálfsmat en þar segir að kennarar þurfi að hjálpa 

börnum og ungmennum til raunhæfs sjálfsmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms 

og hvernig þeim miðar í átt að þeim. Þar er einnig fjallað um að leggja eigi áherslu á 

leiðsagnarmat þar sem nemendur velta reglulega fyrir sér náminu með kennurum sínum 

til að nálgast eigin markmið í náminu og ákveða hvert skuli stefna. 

Það er áhugavert að skoða hvað framhaldsskólakennararnir sjálfir hafa að segja um 

þetta málefni. Í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur (2014, bls. 143) þar sem rætt var 

við starfandi framhaldsskólakennara voru allir viðmælendur sammála um mikilvægi 

námsmats og í flestum skólum var lögð áhersla á samræmi til dæmis með því að leggja 

fyrir sömu próf eða að sambærileg verkefni væru hluti af matinu. Allir kennararnir sem 

rætt var við töldu að aðferðir til námsmats væru fjölbreyttar. Við nánari skoðun kom í 

ljós að flestir notuðu einungis þrjár aðferðir til námsmats ásamt lokaprófi en það var mat 

á ritunarverkefnum, fyrirlestrum eða próf úr afmörkuðum námsþáttum. Enginn kennari 

nefndi þann möguleika að hægt væri að meta íslenskukunnáttu nemenda án þess að 

leggja fyrir próf (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 144). 

En það er ekki nóg að námsmat sé fjölbreytt heldur þarf það líka að vera skýrt og 

mikilvægt að nemendur viti hvernig því er háttað (Marsh, 2004). Það þýðir að áður en 

mat fer fram þarf að vera ljóst hvað er verið að meta og hvernig á að meta það. Í 

aðalnámskrá er hvergi minnst á að nemendur eigi að fá að vita fyrirfram hvernig 

námsmati er háttað en eðlilegt hlýtur að teljast að þeir viti að minnta kosti hvaða þættir 

það eru sem á að meta. Í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur (2014, bls. 143) kemur 
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fram að nemendur hafi yfirleitt lítið um fyrirkomulag námsmats að segja en þrátt fyrir 

það virðast þeir almennt vera ánægðir með hvernig því er háttað. 

Eins og áður hefur komið fram fjalla námskrár bæði grunn- og framhaldsskólanna um 

símat. Skiptar skoðanir eru þó meðal framhaldsskólakennara um ágæti þess konar mats. 

Í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur (2014, bls. 144) kemur fram að margir 

framhaldsskólakennarar telja þessa matsaðferð of tímafreka og þeir leyfðu sér að efast 

um að símat væri góður mælikvarði á raunverulega þekkingu nemenda. Annað sjónarmið 

sem kom fram hjá kennurunum var að símat kostaði of mikla vinnu sem vissulega er rétt 

þegar það bætist ofan á stórt lokapróf í áfanganum, en það virðist oft vera raunin. Einn 

kennari í rannsókninni sagði meðal annars að lokaprófið væri alltaf jafn stórt þrátt fyrir 

að alls kyns verkefni væru lögð fyrir en verkefnin gerðu það að verkum að erfiðara væri 

að semja prófið en áður. Einnig nefndi sami kennari að lokapróf væri leið kennara til að 

koma í veg fyrir að „bútaþekking“ nemenda kæmi þeim upp í góða einkunn. 

Ef horft er til grunnskólanna þá er svipað upp á teningnum þar. Samkvæmt rannsókn 

Rúnars Sigþórssonar (2008) virðist símat vera algengara þar en í framhaldsskólum en öll 

próf eru annars almenn skrifleg próf. Símat í þeim skólum sem Rúnar skoðaði byggðist 

gjarnan upp á skyndiprófum úr efni námsbókanna, með einni undantekningu þó. Einn 

skóli var ekki með lokapróf í lok fyrstu tveggja anna heldur byggði einkunn nemenda á 

árangri samkvæmt frammistöðumarkmiðum sem skólinn setti sér sjálfur. Flestir skólar 

féllu þó í þá gryfju að prófa nemendur úr sömu námsþáttum og prófað er úr á samræmdu 

prófi. Ef það er sett í samhengi við íslenskukennslu er augljóst að þættir eins og talað mál 

og ritun verða undanskildir námsmati þar sem þeir þættir eru ekki til prófs í samræmdu 

prófunum. 

Ef aðalatriðin eru dregin saman þá eru kennarar ekki alltaf sammála því sem stendur 

í aðalnámskrá. Þeir kennarar sem rætt var við í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur 

(2014) leggja áherslu á fjölbreytt námsmat sniðið að þörfum sem flestra nemanda en það 

felst aðallega í þremur matsaðferðum auk lokaprófs. Almennt er talið ákjósanlegt að 

nemendur viti hvaða þætti á að meta áður en vinna við verkefnið hefst þó ekki sé 

nauðsynlegt að gefa út nákvæma matslista. Samkvæmt Aðalnámskrá framhaldsskóla 

(2011) á námsmat að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt, heiðarlegt og sanngjarnt og á að meta 

alla þætti námsins. Til að ná fram þessum áherslum úr aðalnámskrá gefur það augaleið 

að kennarar þurfa að sýna ákveðna útsjónarsemi í námsmati og setja metnað sinn í að 

finna leiðir svo allir nemendur þeirra standi jafnfætis þegar um er að ræða 

jafnmikilvægan hluta af skólastarfinu og námsmat er. 
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2.3.2 Lykilhæfni  

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) er fjallað um lykilhæfni en henni er ætlað að tengja 

grunnþættina og hæfniviðmið fyrir nemendur. Grunnþættirnir eru almennir og lúta að 

skólabragnum, kennslu og almennum viðmiðum en lykilhæfnin er miðuð við 

einstaklinginn og hvaða hæfni hann þarf að búa yfir til að hafa tileinkað sér þá færni sem 

felst í viðkomandi grunnþætti. Þegar námsbrautir og einstakir áfangar eru skipulagðir í 

framhaldsskólum er horft til lykilhæfninnar auk þess sem stuðst er við hana við námsmat. 

Lykilhæfnin tekur til níu þátta en hægt er að finna lykilhæfni fyrir hvern og einn af 

grunnþáttunum sex. „Ætlast er til að lykilhæfni og grunnþættir fléttist saman og myndi 

burðarstoð í öllu starfi framhaldsskóla, starfsumhverfi og skólabrag sem og námi og 

kennslu allra námsáfanga“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 31). 

2.3.2.1 Læsi 

Í nútíma samfélagi er gríðarlega mikilvægt að kunna að lesa enda er erfitt að vera virkur 

þátttakandi í samfélagi þar sem úir og grúir af textum án þess að geta lesið (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011). Án þess að geta lesið er erfitt að vera virkur í samfélaginu og því 

er eðlilegt að einn af grunnþáttunum sé læsi. Að auki er lestur forsenda þess að hægt sé 

að afla sér nýrrar þekkingar. Aðalnámskrá hefur gefið út þá lykilhæfni sem nemendur í 

framhaldsskóla eiga að uppfylla með tilliti til læsis. Markmiðin láta ekki mikið yfir sér en 

þegar grannt er skoðað er ekki víst að allir nemendur í framhaldsskóla nái að uppfylla 

þau. 

Meðal annars stendur að nemendur eiga að geta „tjáð hugsanir sínar, tilfinningar og 

skoðanir bæði munnlega og skriflega“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 36). Hér 

er ekki bara átt við að tjá hugsanir sínar á blaði eins og algengast er að þjálfa í 

framhaldssskóla heldur er einnig ætlast til að nemendur geti tjáð sig um skoðanir og 

tilfinningar munnlega. Þessi munnlega færni er gríðarlega mikilvæg í samfélaginu en 

reynslan sýnir að nemendur í framhaldsskóla eru ekki mikið þjálfaðir í munnlegri 

framsetningu. Ekki er eingöngu kveðið á um að nemendur eigi að geta tjáð skoðanir sínar 

og tilfinningar heldur er líka ætlast til að nemendur taki þátt í samræðum og flytji mál sitt 

skýrt og greinilega. 

Það vekur athygli að í Aðalnámskrá framhaldsskólanna er hluti af markmiðum 

lykilhæfni í íslensku að skila af sér nemanda sem „notar blæbrigðaríkt mál og fjölbreyttan 

orðaforða og les fjölbreytta texta sér til fróðleiks og ánægju“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 36). Einhverjir framhaldsskólar hafa með styttingu hans úr 

fjórum árum í þrjú tekið út alla setningafræði og beygingafræði og einbeita sér að því að 
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auka orðaforða nemenda með því að láta þá lesa fjölbreytta texta. Auk þess má benda á 

að líklega geta flestir nemendur við komu í framhaldsskóla lesið fjölbreytta texta hvort 

sem það er sér til fróðleiks eða ánægju en svo er allt annað mál hvort þeir geri það. Hér 

ætti jafnvel að breyta orðalagi í að stuðla að auknum áhuga nemenda á að lesa sér til 

fróðleiks og ánægju. 

2.3.2.2 Jafnrétti  

Jafnrétti sem grunnþáttur menntunar var skrifaður í Aðalnámskrá grunnskóla árið 2011 

og árið 2013 gaf mennta- og menningarmálaráðuneytið út ritröð um grunnþætti 

menntunar þar á meðal jafnrétti. Ritin voru ætluð til að aðstoða kennara og skólafólk við 

að átta sig betur á grunnþáttunum og hvernig megi flétta þá inn í kennslu og allt 

skólastarf. Í ritinu sem tileinkað er jafnrétti er til dæmis fjallað um kynbundið misrétti og 

nauðsyn þess að laga kynjahlutföll á ákveðnum námsbrautum. Umfjöllunarefnið er þó 

ekki einungis jafnrétti kynjanna heldur er einnig fjallað um misrétti til dæmis vegna 

aldurs, fötlunar, menningar, stéttar, trúarbragða og tungumáls.  

Eitt af því mikilvægasta sem allir læra er að takast á við eigin fordóma. Það er 

fagnaðarefni að einn þáttur í þeim lykilhæfniviðmiðum sem Aðalnámskrá grunnskóla 

(2013) setur felur í sér að nemandi „skilur hvernig t.d. aldur, búseta, fötlun, kyn, 

kynhneigð, litarháttur, lífsskoðanir, menning, stétt, trúarbrögð, tungumál, ætterni og 

þjóðerni getur skapað mismunun eða forréttindi í lífi fólks“ (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 2011, bls. 34). Staðreyndin er nefnilega sú að fordómar og fyrirfram 

ákveðnar staðalímyndir hafa áhrif á okkur öll þrátt fyrir góðan ásetning. Það er því 

mikilvægt fyrir kennara að skoða eigin fordóma með tilliti til þessara þátta. Enginn getur 

lagað það sem hann veit ekki að er brotið.  

Í framhaldsskólana koma nemendur alls staðar að af landinu og úr öllum hverfum 

borgarinnar og blandast. Til að aðlögun gangi sem best þarf að huga að jafnrétti og 

fordómum, til að mynda er slæmt ef kennari mismunar nemendum eftir stétt eða málfari. 

Lykilhæfnin felur í sér að nemandi eigi að öðlast þá hæfni að virða „jafnrétti í samskiptum 

[og] er meðvitaður og gagnrýninn á áhrif fyrirmynda og staðalmynda á eigin ímynd og 

lífsstíl“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 34). Þessu þurfa kennarar að huga að 

þar sem þeir eru fyrirmyndir nemenda sinna. 

2.3.2.3 Lýðræði og mannréttindi  

Nemendur eiga samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013) að fá fræðslu um réttindi sín 

og skyldur til að geta tileinkað sér lýðræðislega hugsun með áherslu á mannréttindi, 

jafnrétti og virðingu fyrir manngildi. Til að það geti orðið þurfa allar námsgreinar, 
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námssvið og skólasamfélagið sjálft að tileinka sér slík vinnubrögð og í aðalnámskrá er gert 

ráð fyrir að „börn og ungmenni læri til lýðræðis með því að læra um lýðræði í lýðræði” 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 21). 

Að læra um lýðræði felst meðal annars í því að virða mannréttindi og manngildi, virða 

reglur samfélagsins sem við lifum í og vera virkur þátttakandi í lýðræðissamfélagi 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 34–35). Einnig er þar skrifað að hluti af 

lykilhæfni sem tilheyrir þessum grunnþætti felist í að nemandi geti „sett fram eigin 

skoðun og tekið þátt í rökræðum“ (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 34). 

Sjá má að sú lykilhæfni sem grunnþátturinn lýðræði og mannréttindi byggir á er ekki 

ólík þeirri lykilhæfni sem ætlast er til í grunnþáttunum jafnrétti og læsi. Megininntakið er 

að bera virðingu fyrir öðrum, sama hvaðan þeir koma, geta tekið þátt í samfélaginu og 

viðrað skoðanir sínar á heilbrigðan og skýran hátt. Það er því alveg ljóst að ekki aðeins 

eru grunnþættirnir fléttaðir inn í kennslu og skólastarf heldur eru þeir sjálfir svo 

samtvinnaðir að erfitt er að sjá hvar einn byrjar og annar endar. 

2.4 Samtal milli skólastiga 

Árið 2008 voru samþykkt lög um framhaldsskóla sem meðal annars tryggja öllum 

nemendum framhaldsskólavist sem lokið hafa grunnskólanámi eða sambærilegri 

menntun eða hafa náð 16 ára aldri (Lög um framhaldsskóla nr. 92/2008). Framhalds-

skólum er því jafnskylt að mennta og fræða ungmenni eins og grunnskólum. Í 

áðurgreindum lögum er rætt um foreldrasamstarf, samstarf við heilsugæslu og einnig er 

minnst á samstarf við utanaðkomandi aðila. Hvergi er þó minnst á samstarf og samráð 

við grunnskólann þótt fram komi að framhaldsskólanám eigi að vera skipulagt sem 

framhald af grunnskólanámi. 

Árið 1993 gerði Ingvar Sigurgeirsson stóra rannsókn um íslenskukennslu á miðstigi. 

Þar kom í ljós að íslenska var þá langstærsta námsgreinin á miðstigi í gunnskóla og var 

hún kennd í 28,2% allra kennslustunda. Sú námsgrein sem komst næst henni var 

stærðfræði og fékk helminginn af þeim tíma sem íslenskunni var úthlutað eða 14,7% 

(Ingvar Sigurgeirsson, 1993). Ef skoðuð er viðmiðunarstundaskrá í Aðalnámskrá 

grunnskóla (2013) kemur í ljós að nú eru breyttir tímar. Heildartímar í íslensku eru núna 

18,1% af heildartímafjölda og stærðfræði, sem kemst næst íslenskunni, fær 15%. Á 

miðstigi eru 680 mínútur á viku ætlaðar til íslenskukennslu eða 17 kennslustundir en 

stærðfræðin fær 15. Því ætti kannski ekki að koma á óvart að þeir framhalds-

skólakennarar sem rætt var við í rannsókninni kvarta undan því að nemendur komi til 

náms verr undirbúnir í íslensku en áður. Þátttakendur eru þó sammála um að staða 
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nemenda sé ólík og að sumir nemendur séu afbragðs málnotendur en það eru oftast þeir 

nemendur sem hlotið hafa gott máluppeldi og þar sem rík bókmenning er ráðandi á 

heimilunum. 

Samkvæmt Gerði G. Óskarsdóttur (2012, bls. 44) virðast áherslur yfirvalda vera á 

samstarf þegar kemur að skilum á milli leikskóla og grunnskóla en þegar horft er til 

flutnings á milli grunnskóla og framhaldsskóla eru skilin meira fljótandi og ekki er tekið 

fram hvernig þau eiga að vera. Einungis er talað um að tengsl eigi að vera á milli þessara 

tveggja skólastiga en ekkert stendur um hvernig þeim eigi að vera háttað. Aðeins er tekið 

fram að nám á framhaldsskólastigi á eigi að vera framhald af námi á grunnskólastigi. Til 

að ákveðin samfella náist á milli skólastiga gefur augaleið að grunnskólinn þarf að vita til 

hvers framhaldsskólinn ætlast og framhaldsskólinn þarf að vita hvaða færni grunnskólinn 

leggur áherslu á. 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 66) er að finna sérstakan kafla um skil milli 

skólastiga þar sem lögð er áhersla á að mikilvægi þess að miðlun upplýsinga eigi sér stað 

á milli grunnskóla og framhaldsskóla og að á milli þessara skólastiga séu virk tengsl. 

Hvergi er þó að finna skilgreiningu á virkum tengslum eða minnst á hvernig þessum 

tengslum á að vera háttað. Fyrsta hæfniþrep framhaldsskólans skarast þó við 

grunnskólann sem þýðir að um sömu hæfnikröfur er að ræða og nemendur eiga að hafa 

náð við lok grunnskólagöngu sinnar, sem hlýtur að stuðla að ákveðinni samfellu. 

Nemendur hefja ýmist nám á fyrsta eða öðru hæfniþrepi, allt eftir námsmati úr 

grunnskóla. Það er því gríðarlega mikilvægt að allir sem koma að nemendum í 10. bekk 

séu meðvitaðir um að námsmat við lok grunnskóla ákvarðar á hvaða stigi nemandinn 

hefur nám í framhaldsskóla og því mikið í húfi að matið sé réttmætt og áreiðanlegt 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011, bls. 67). Það er engum nemanda til gagns að sitja 

tíma í efni sem hann annaðhvort ræður ekki við eða er allt of auðvelt fyrir hann. 

Framhaldsskólakennarar telja almennt að nemendur komi vel undirbúnir úr 

grunnskólanum einkum í íslensku, ensku og samfélagsgreinum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2012, bls. 240). Þetta gefur ákveðnar vísbendingar um að þrátt fyrir að leiðir til að stuðla 

að samfellu og tengslum milli skólastiga séu ekki áberandi í opinberum gögnum þá séu 

þessi tengsl engu að síður til staðar. Það skýtur því örlítið skökku við að 85% 

framhaldsskólakennara telja að auka þurfi námskröfur í grunnskólum landsins (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2012, bls. 240). Vert er að huga að því að rannsókn Gerðar var framkvæmd 

árið 2012, áður en tekin var ákvörðun um að stytta framhaldsskólann. Það væri því 

áhugavert að skoða hver skoðun kennara er núna, þegar nemendur þurfa að taka 

námsefni framhaldsskólans á skemmri tíma en áður. Þótt framhaldsskólakennarar séu 
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almennt sammála um að auka þurfi færni nemenda sem útskrifast úr grunnskóla þá segja 

þeir jafnframt að nýnemar kunni aðra hluti betur en áður. Til dæmis sé greinilegt að þeir 

nemendur sem hefja nám í framhaldsskólum hafi almennt hlotið meiri þjálfun í 

framkomu og sjálfstæðum vinnubrögðum „[þeir] kunna kannski ekki meira, kunna 

kannski svolítið aðra hluti“ (Gerður G. Óskarsdóttir, 2012, bls. 241). 

2.5 Samantekt 

Franski félagfræðingurinn Pierre Bourdieu fjallaði um tungumálið sem menningarlegt 

auðmagn og taldi að nauðsynlegt væri að skoða það út frá því hvort nota mætti það sem 

félagslegt tæki. Auðmagnskenningar hans hafa hlotið góðan hljómgrunn hér á landi en 

hafa lítið verið settar í samhengi við íslenska tungu og íslenskukennslu. Út frá kenningum 

Bourdieu um menningarlegan ójöfnuð og hugmyndir hans um að ólíkt gengi barna í 

franska skólakerfinu ætti rætur sínar að rekja til mismunandi menningarlegs uppruna 

fjölskyldna er vert að skoða hvað stendur í aðalnámskrám og framhaldsskólalögum en 

þau gefa augljós skilaboð um að vilji samfélagsins sé í þá átt að stuðla að jöfnuði. Nám á 

að vera fyrir alla óháð fjárhag, búsetu og menningu. Það ætti því að vera hlutverk 

samfélagsins að bregðast við þeirri staðreynd að nemendur telja að skýra megi góðan 

árangur í kennslugreininni íslensku að einhverju leyti út frá menningarlegum forsendum 

heimilanna, uppeldi og því lestrar- og málumhverfi sem nemendur alast upp í. 

Auk þess þarf að skoða betur hvað er verið að kenna og hvernig. Það liggur í hlutarins 

eðli að grunnþættir menntunar eiga að vera stöplarnir sem skólakerfið byggir á og því 

mikilvægt að allir sem koma að skólakerfinu þekki þá og séu meðvitaðir um að flétta þá 

inn í allt skólastarf. Þegar kemur að námsmati þarf að skipuleggja það þannig að það meti 

ólíka þætti, námsmat þarf að vera fjölbreytt og gefa sem flestum tækifæri til að sýna hvað 

í þeim býr. Síðast en ekki síst þarf námsmat að vera í samhengi við kennsluna því engin 

sanngirni felst í því að kenna eitt en meta annað.  

Flutningur nemenda úr grunnskóla yfir í framhaldsskóla gengur oftast snurðulaust 

fyrir sig ef marka má rannsóknir en engu að síður væri gott að hafa skýrari fyrirmæli um 

hvernig upplýsingarflæði á að fara fram og styrkja með því enn frekar tengslin á milli 

þessara tveggja skólastiga. Flestir vilja búa í réttlátu og sanngjörnu lýðræðisþjóðfélagi. Til 

að það verði að veruleika verðum við að vera meðvituð um takmarkanir okkar sem 

samfélags og tilbúin í breytingar. Í næsta kafla verður fjallað um aðferðarfræði 

rannsóknarinnar sem hér er til umfjöllunar en í fjórða kafla verða niðurstöður kynntar 

þar sem fram koma skoðanir sex framhaldsskólakennara og sýn þeirra á íslenskukennslu 

og mat á málfari. 
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3 Aðferð 

Markmið þessa verkefnis er að kanna hversu háan sess málfar skipar í kennslu og 

námsmati kennara í framhaldsskóla. Við framkvæmd rannsóknarinnar var gengið út frá 

tveimur rannsóknarspurningum: Hvernig og að hvaða leyti meta íslenskukennarar í 

framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Að hvað miklu leyti leitast 

framhaldsskólakennarar í íslensku við að kenna vandað málfar? Út frá þessum 

spurningum spruttu svo síðar spurningarnar: Hver er staða framhaldsskólanema í 

íslensku og að hvaða leyti skýra félags- og menningarlegar aðstæður þessa stöðu? 

Hvernig sinnir framhaldsskólinn fræðslu sem samkvæmt námskrá er gert ráð fyrir að fari 

fram í grunnskóla? 

3.1 Þátttakendur 

Rannsóknarsniðið sem stuðst var við var snið tilviksrannsókna (e. case study). Samkvæmt 

Lichtman (2013) getur tilvik verið einstaklingar eða hópar með tiltekin einkenni eða 

eiginleika og voru viðmælendur valdir út frá þeim eiginleikum að starfa við 

íslenskukennslu í framhaldsskólum. Aðferðin sem notuð var í rannsókninni byggir á 

eigindlegum viðtölum við sex starfandi kennara í framhaldsskólum á 

höfuðborgarsvæðinu. Sendur var tölvupóstur á fagstjóra í íslensku, ef þeir voru tilteknir 

á heimasíðu skólans, annars á aðstoðarskólastjóra þar sem falast var eftir þátttakendum 

(sjá viðauka A). Í flestum tilvikum ræddu þeir við einn tiltekinn íslenskukennara og bentu 

rannsakanda á að mögulegt væri að hafa samband við kennarann. Í einhverjum tilvikum 

sendi rannsakandi tölvupóst á alla sem skráðir voru íslenskukennarar við skólann. Tveir 

af þátttakendunum fengust í gegnum kunningsskap við rannsakanda. Nokkur áhersla var 

lögð á að fá viðtöl við íslenskukennara í skólum utan höfuðborgarsvæðisins en ekki 

fengust svör við neinum tölvupóstum og því er rannsóknin einungis bundin við 

höfuðborgarsvæðið. 

Samkvæmt 32. grein framhaldsskólalaga (nr. 92/2008) hafa allir sem lokið hafa 

grunnskólanámi eða sambærilegri menntun og þeir sem náð hafa 16 ára aldri, rétt á 

framhaldsskólavist. Skólum er þó heimilt að gera sérstakar kröfur um námsárangur 

nemenda sem innritast á einstakar námssbrautir. Af þessu leiðir að þeir skólar sem eru 

hvað vinsælastir hverju sinni geta valið umsækjendur sem útskrifast hafa með góðar 

einkunnir úr grunnskóla meðan aðrir skólar taka við öllum sem uppfylla framangreind 

skilyrði. Þáttakendur urðu alls sex, fjórar konur og tveir karlar. Þrír þátttakenda kenna í 

skólum sem taka inn alla nemendur, óháð einkunnum, hér eftir kallaðir frístreymisskólar. 
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Hinn helmingur viðmælenda starfar í framhaldsskólum sem geta valið úr umsækjendum 

og verða hér eftir nefndir valskólar. Allir þátttakendur fengu að vita hverjar 

rannsóknarspurningarnar væru og var gerð grein fyrir að viðtalið væri nafnlaust, ekki yrði 

hægt að rekja svörin og öllum gögnum yrði eytt. Þátttakendunum voru gefin gervinöfn 

og komu Björg, Unnar og Hekla úr valskólum en Andrés, Stella og Eva úr 

frístreymisskólum. Sá sem hafði minnsta kennslureynslu hafði verið 12 ár í kennslu en sá 

sem var með mestu kennslureynsluna hafði 27 kennsluár að baki. Fimm kennaranna 

höfðu kennt í grunnskóla, en sá sem kenndi lengst í grunnskóla var þar í ellefu ár.  

Björg var einungis þrjú ár í grunnskóla en fékk svo ráðningu í framhaldsskóla og hefur 

verið þar í 18 ár. Hún sagðist alltaf hafa ætlað að verða kennari en hafi ekki ákveðið að 

kenna íslensku fyrr en hún kom í menntaskóla og taldi að kennararnir og námsefnið í 

menntaskóla hefði haft áhrif á val hennar. Björg tók því BA-próf í íslensku og uppeldis- og 

kennslufræði í framhaldi af því. Síðar bætti hún svo við sig M.Ped. gráðu. Pabbi Bjargar 

er háskólagenginn en mamma hennar með grunnskólapróf. Hún minnist þess ekki að 

hafa verið leiðrétt heima fyrir þegar hún talaði mál sem ekki samræmdist viðurkenndum 

viðmiðum en sagði jafnframt að pabbi hennar og amma og afi hefðu verið mjög vel 

skrifandi, auk þess nefndi hún að afi hennar og amma hafi átt útgáfufyrirtæki um tíma. 

Þess utan sagði Björg að allir bræður pabba hennar hefðu verið vel máli farnir og skrifað 

greinar og bækur. Hún stundaði bókasöfnin og nefnir sérstaklega bókabílinn í því 

samhengi og að hún hafi alltaf verið að lesa.  

Andrés er með yfir 20 ára starfsreynslu og kennir í frístreymisskóla. Foreldrar hans 

eru ekki langskólagengnir, pabbi hans er iðnaðarmaður en Andrés sagði rannsakanda að 

fyrra bragði að í fjölskyldunni hafi verið lögð mikil áhersla á að tala gott mál. Hann talaði 

um að hafa alltaf lesið mikið, fór í bókabílinn eins og Björg og talaði um sjálfan sig sem 

hálfgert bókanörd. Hann hefði tekið tíu bækur í einu á bókasafninu, rifið þær í sig og 

skilað skömmu síðar. Andrés var ekki sá eini sem talaði um að hafa verið nörd en það 

gerði Stella líka en í því samhengi að hafa brennandi áhuga á málfræði og mætti því segja 

að hún hafi talað um sjálfa sig sem málfræðinörd. Stella er með 16 ára starfsreynslu en 

hefur kennt í framhaldsskóla í sex ár og þegar hún var spurð hvort hún hefði verið leiðrétt 

sem barn játaði hún því og sagði svo í beinu framhaldi að menntunarstigið á hennar 

heimili hefði verið hátt. Hún virðist því setja samasem merki á milli þess að vera 

langskólagenginn og tala vandað mál. Bæði Stella og Andrés fóru í Háskóla Íslands og tóku 

BA-próf í íslensku og kennsluréttindin í kjölfarið. 

Foreldrar Heklu eru bæði langskólagengin en þau eru kennarar. Hún er ekki eina 

kennarabarnið í hópnum því foreldar Stellu eru einnig kennarar. Hekla hefur fimm ára 
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starfsreynslu í framhaldsskóla en 12 ára kennslureynslu í allt. Hún var alltaf leiðrétt sem 

barn og tekur fram að hún sé utan af landi. Einnig nefnir hún að þágufallssýki hafi verið 

„dauði“ á hennar heimili. Hekla sagðist alltaf hafa verið mikið í kringum bækur og sem 

dæmi tók hún að amma hennar átti bókabúð og hún hjálpaði henni oft í búðinni. Það er 

öfugsnúið að Hekla skuli vera eini þátttakandinn sem tók fram að hún hefði ekki lesið 

mikið sem barn því hún er með BA-próf í bókmenntafræði og fór í hana vegna áhuga á 

bókmenntasögu. Í framhaldi af því tók hún svo kennsluréttindi á grunn- og 

framhaldsskólastigi. Seinna bætti hún svo við sig meistaragráðu í íslenskum 

bókmenntum. 

Eva er eini kennarinn sem leggur stund á nám þetta árið en hún er með BA-próf í 

íslensku og kennsluréttindi og er að vinna í meistaragráðunni sinni. Hún sagðist hafa verið 

leiðrétt sem barn, þó líklega hefði ekki þurft að leiðrétta hana mikið. Foreldrar hennar 

eru ekki háskólagengnir og sagðist hún hafa þurft að réttlæta það fyrir foreldrum sínum 

að verða kennari, sérstaklega pabba sínum sem er sjálfstæður atvinnurekandi. Unnar var 

eini þátttakandinn sem tók B.Ed.-gráðu en svo fór hann í M.Ped. og tók meistaragráðu í 

íslenskum fræðum. Hann ætlaði að verða fræðimaður og stefndi ótrauður á doktorsnám. 

Hann ákvað svo að einbeita sér að kennslunni fyrir tíu árum og segist vera orðinn miklu 

sáttari við það val í seinni tíð. Hann er með 12 ára kennsluferil, þar af níu ár í 

framhaldsskóla. Unnar sagði að foreldrar hans hefðu haldið að sér bókum en hann var 

alltaf í sveit á sumrin og þar vaknaði áhugi hans á bókmenntum og taldi hann að ríkari 

bókmenning hefði verið í sveitinni en á heimili hans. Faðir hans er háskólagenginn og 

móðir hans með verslunarpróf. Unnar segist hafa verið lestrarhestur og notar orðið nörd 

eins og fleiri viðmælendur. Hann segist ekki almennilega muna hvort hann hafi verið 

leiðréttur sem barn en nefnir þó pabba sinn sérstaklega í því samhengi, hann hafi einna 

helst leiðrétt hann. Hann sagðist ennþá vera leiðréttur í dag og vera þakklátur fyrir það 

því maður lærir svo lengi sem maður lifir. 

Kennararnir sex sem tóku þátt í rannsókninni hafa svipaðan bakgrunn. Fjórir fóru í 

íslensku í Háskóla Íslands og tóku síðan kennsluréttindi, einn tók fyrst B.Ed.-próf, síðar 

M.Ped. og loks MA í íslenskum fræðum og einn kennari er með bakgrunn í bókmenntum. 

Á heimilum þeirra allra var mikið lagt upp úr vönduðu málfari og eiga þeir sameiginlegt 

að hafa alla tíð haft áhuga á íslensku og lestri. Björg sagði svo skemmtilega þegar hún var 

spurð hvort hún hefði alltaf viljað verða kennari: „Já ég man varla eftir því að hafa ætlað 

að vera eitthvað annað. Ég var alltaf kennarinn í öllum skólaleikjum í æsku.“ Ekki voru þó 

allir svo einbeittir í starfsvali. Hekla sagðist meira að segja ekki ennþá vera búin að taka 
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endanlega ákvörðun „Ég ætlaði ekki að verða kennari og er ekki ennþá búin að ákveða 

það. Það má segja að þetta voru meira svona eins og örlög eða álög á mér“. 

Eins kemur fram að allir höfðu hlotið það sem telst vera gott máluppeldi, en með því 

er átt við að lögð var áhersla á að tala vandað mál á heimilinu, mikið var um lestur og 

flestir þátttakendur voru leiðréttir ef þeir töluðu það sem flokkast undir rangt mál. Það 

vekur athygli að í hópnum eru tvö kennarabörn og margir hafa sterk tengsl við bækur. 

Björg átti ömmu og afa sem voru bókaútgefendur og amma Heklu átti bókabúð þar sem 

hún hjálpaði oft til. Unnar talaði um að ekkert bókasafn hefði verið í skólanum hans fyrstu 

árin hans í grunnskóla en foreldrar hans hefðu haldið að honum bókum. Það var þó í 

sveitinni þar sem hann dvaldi á sumrin sem áhugi hans á lestri fór að aukast verulega en 

þar var mun ríkari bókmenning en heima hjá honum. Foreldar Evu og Andrésar eru ekki 

langskólagengnir en móðir Evu lagði áherslu á að tala fallegt mál og leiðrétti hana sem 

barn og foreldrar Andrésar lögðu einnig áherslu á gott máluppeldi „það var mikið í 

fjölskyldunni svona yfirleitt að tala rétt og vanda mál sitt og skrifa góðan texta og þetta 

allt saman var alveg bara mjög mikið innprentað alveg frá byrjun“. 

Bakgrunnur þátttakendanna sex er því nokkuð áþekkur, allir eiga einlægan áhuga á 

íslensku sameiginlegan og flestir hafa haft hann lengi. Einnig virðast allir eiga í góðu 

sambandi við bækur og hafa lesið mikið, líka sem börn. Rannsakandi áttaði sig á því við 

greiningu gagnanna að fjórir af sex viðmælendum kenna í sömu menntaskólum og þeir 

stunduðu nám við. Af því má draga þær ályktanir að þeir hafi sterkar taugar til 

viðkomandi skóla og hafi liðið vel þar. 

3.2 Viðtölin 

Viðtöl við þátttakendur voru tekin á tímabilinu 10. mars – 15. júní 2017. Við úrvinnslu 

gagna kom í ljós að hluti af viðtali við einn kennara hafði tapast. Því var haft samband við 

viðkomandi og gaf hann leyfi til þess að endurtaka hluta viðtalsins. Það verður þó að hafa 

í huga að þetta getur haft áhrif á útkomuna þar sem svör viðkomandi kennara gætu verið 

betur ígrunduð í seinna skiptið. Gengið var út frá því að viðtölin yrðu í kringum 

klukkustund. Fjögur viðtöl voru lengri, eitt um það bil klukkustund og stysta viðtalið var 

rúmlega 45 mínútur. Þátttakendur fengu að velja stað og stund fyrir viðtölin sem ýmist 

voru tekin á heimili þátttakenda eða vinnustað þeirra. Eitt viðtal var tekið á veitingastað 

í nágrenni vinnustaðar viðkomandi. 

Reynt var að skapa þægilegt andrúmsloft og í öllum tilvikum rann viðtalið eðlilega 

áfram og líktist meira óformlegu spjalli en viðtali. Í upphafi var ávallt byrjað á opinni 

spurningu sem hljóðaði svo: Hvernig mundir þú lýsa þér sem kennara? Spurningin varð 
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til þess að viðmælendur fóru strax að hugsa um sig í samhengi við starf sitt og út frá 

spurningunni sköpuðust áframhaldandi umræður án þess að reynt væri að þvinga fram 

svör við ákveðnum spurningum. Höfundur hafði þó ákveðinn viðtalsramma sem hann 

studdist við en reynt var að hafa í huga að spurningarnar væru opnar og gæfu svigrúm til 

umræðu. 

Um svokölluð hálfstöðluð viðtöl var að ræða en sú viðtalsaðferð býður upp á 

sveigjanleika og viðmælendur fá að segja óhindrað frá og því getur ýmislegt komið ljós 

sem rannsakandi hafði ekki gert sér grein fyrir í upphafi (Esterberg, 2002). 

Viðtalsramminn var byggður á ákveðnum þemum (sjá viðauka Á) og var notaður til að 

höfundur væri viss um að hann gleymdi ekki að fá þær upplýsingar sem til þurfti. Reynt 

var að kafa ofan í svör viðmælanda með því að fylgja svörunum eftir. 

3.3 Leyfi og siðfræðileg atriði 

Allir viðmælendur gáfu leyfi fyrir því að viðtalið yrði tekið upp og var lögð áhersla á að 

gögnin væru trúnaðarmál, öllum persónugreinanlegum upplýsingum væri sleppt eða 

breytt og að gögnunum yrði að lokum eytt, en samkvæmt Lichtman (2013) er mikilvægt 

að virða friðhelgi þátttakanda. Í þessu skyni voru þátttakendum gefin gervinöfn og allar 

persónugreinanlegar upplýsingar voru teknar út. Hvergi er minnst á þá skóla sem þeir 

kenna í þótt gerður sé greinarmunur á valskólum og frístreymisskólum.  

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar áður en greining gagna hófst. Rannsakandi 

reyndi eftir fremsta megni að gæta hlutlægni og koma í veg fyrir að eigin sjónarmið skinu 

í gegn. Einnig var lögð áhersla á að öll sjónarmið kæmu fram í niðurstöðum. Óskað var 

eftir leyfi hjá viðmælendum til að að taka upp viðtalið en þau voru afrituð orðrétt í tölvu 

ásamt athugasemdum rannsakanda. 

3.4 Greining gagna 

Við gagnagreiningu var stuðst við orðræðugreiningu en samkvæmt Ingólfi Ásgeiri 

Jóhannessyni (2010) er fyrsta stigið að afmarka viðfangsefni sem var sýn íslenskukennara 

í framhaldsskóla á málfar nemenda. Út frá því var farið á stig tvö sem var að þróa 

rannsóknarspurningarnar: Hvernig og að hvaða leyti meta íslenskukennarar í 

framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Og að hvað miklu leyti leitast 

framhaldsskólakennarar í íslensku við að kenna vandað málfar? Snemma í ferlinu var 

ákveðið að taka eigindleg viðtöl en samkvæmt Ingólfi eru viðtölin efniviður 

orðræðugreiningarinnar. 
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Þegar búið var að taka viðtölin hófst í raun þriðja skref orðræðugreiningarinnar sem 

er greining gagna (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010) því um leið og viðtölin voru slegin 

orðrétt inn fengust ákveðnar vísbendingar um meginþemu viðfangsefnanna, málfar og 

kennslu. Þegar upp var staðið töldu viðtölin sex samtals 20395 orð. Allar athugasemdir 

rannsakanda um hugsanleg þemu voru punktaðar niður eins og til dæmis málfar, 

bakgrunnur nemenda, kennsla og nám. Að lokum hófst svo vinnan við að finna þrástef, 

mynstur og andstæður í viðtölunum sjálfum (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson, 2010). 

Fyrst voru öll viðtölin slegin inn í hvert sitt skjalið, síðan var útbúið eitt skjal með öllum 

viðtölunum. Athugasemdir rannsakanda voru notaðar til að leita að ákveðnum orðum 

eða orðasamböndum í textanum. Að lokum stóðu eftir tvö meginþemu: málfar og 

kennsla. Hvert þema var of viðamikið til að standa eitt og sér og því var greiningu haldið 

áfram þar til hvert þema hafði fengið þrjú undirþemu. Málfar skiptist í þrjú undirþemu: 

fjölskyldan, jafnrétti og læsi og kennsla skiptist líka í þrjú undirþemu: vandað málfar, 

námsmat og samtal milli skólastiga. 

Þegar þemun voru fundin voru öll gögnin sett inn í forritið QDA miner light og hvert 

og eitt viðtal var lyklað eftir þemum. Þannig fengu til dæmis þeir hlutar úr viðtali þar sem 

rætt var um málfar bláan lit (mismunandi bláan eftir undirþemum) og kennsla grænan, 

alls átta mismunandi litir eða jafnmargir og þemun. Með hjálp forritsins QDA var svo 

hægt að kalla upp lista yfir alla staði í öllum viðtölum þar sem lyklað hafði verið að 

viðmælandi væri að ræða um jafnrétti. Það eina sem þurfti að gera var að gefa skipunina 

um að sækja ákveðinn lit. Þegar ritgerðin var unnin fékk svo hver og einn viðmælandi 

ákveðinn lit í ritvinnsluskjalinu og voru öll ummæli sem tekin voru frá þeim viðmælanda 

lituð í hans lit. Þannig var hægt að koma í veg fyrir að of einsleit sjónarmið kæmu fram 

eða að rödd eins viðmælenda væri fjarverandi. 

3.5 Takmarkanir 

Eins og í öllum rannsóknum má finna ýmsar takmarkanir á verkefninu. Sumar voru 

fyrirsjáanlegar en aðrar urðu ekki augljósar fyrr en eftir á. Fyrst má nefna þann hátt sem 

var hafður á til að fá þátttakendur í rannsóknina. Sendur var tölvupóstur til fagstjóra eða 

aðstoðarskólastjóra í öllum framhaldsskólum á suðvestur horninu og óskað eftir aðstoð 

við að fá viðmælendur í rannsóknina. Í fyrsta lagi má reikna með að viðtakendur 

tölvupóstsins hafi fyrst reynt að ræða við þá kennara sem þeir töldu góða fulltrúa fyrir 

skólann og í öðru lagi gæti hugsast að þeir sem samþykktu að ræða um starf sitt séu 

jafnvel betur upplýstir og áhugasamari en aðrir kennarar. Það má þó taka fram að tveir 

viðmælendur fengust vegna kunningsskapar og vera má að þeir hafi ekki kunnað við að 
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neita þátttöku fyrir kurteisissakir og gæti það hafa haft áhrif á tjáningu viðkomandi 

viðmælanda. 

Þegar rannsakandi hlustaði á viðtölin komu fram sterk tengsl við grunnskólann. Bæði 

höfðu flestir viðmælenda unnið í grunnskóla og eins varð þeim tíðrætt um að byrja þyrfti 

miklu fyrr að þjálfa nemendur í góðu málfari. Þar með vaknaði sú hugmynd að taka einnig 

viðtöl við grunnskólakennara á miðstigi til að fá að heyra þeirra sjónarmið en fljótlega var 

horfið frá því þar sem það þótti ekki henta yfirskrift þessarar rannsóknar. Eins kom upp 

sú hugmynd að ræða við fleiri framhaldsskólakennara eins og til dæmis þá sem kenna 

samfélagsgreinar. Það má búast við að íslenskukennarar séu almennt meðvitaðari þegar 

kemur að málfari og mati á því heldur en aðrir greinakennarar. Við nánari athugun var 

fallið frá því og ákveðið að einblína á íslenskukennara. 

Vert er að hafa í huga að hér er einungis um hugmyndir sex kennara að ræða og því 

ekki hægt að yfirfæra þessar niðurstöður yfir á þýðið sem er framhaldsskólakennarar sem 

kenna íslensku. Niðurstöðurnar endurspegla einungis viðhorf og sýn þessara sex 

viðmælenda. Þrátt fyrir það gefa svör þeirra auðvitað ákveðnar vísbendingar sem 

vonandi geta nýst grunn- og framhaldsskólakennurum í starfi sínu og jafnvel í frekari 

rannsóknum. 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verður farið yfir niðurstöður eins og þær birtust rannsakanda eftir viðtölin. 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hversu háan sess málfar skipar í námi og 

námsmati nemenda í framhaldsskóla. Eftir að hafa tekið viðtöl við sex 

framhaldsskólakennara var augljóst að þeir höfðu margt til málanna að leggja. Þrátt fyrir 

fyrirfram ákveðinn viðtalsramma barst talið einnig að öðrum hliðum íslenskukennslu og 

augljóst að viðmælendur höfðu skoðanir á öllu mögulegu. Það varð því óhjákvæmilegt að 

skoða niðurstöðurnar frá öðrum hliðum meðal annars út frá félags- og menningarlegum 

aðstæðum nemenda og taka saman hvað viðmælendur höfðu að segja um skil á milli 

grunnskóla og framhaldsskóla.  

Niðurstöður skiptast í átta kafla, auk samantektar í lokin, eða jafn marga kafla og 

þemun sem dregin voru fram í viðtölunum. Kafli 4.1 fjallar um annað stóra þemað, 

málfar, og tengist að mestu spurningunni sem vaknaði eftir að búið var að taka viðtölin 

um hver staða framhaldsskólanema í íslensku sé og að hvaða leyti félags- og 

menningarlegar aðstæður skýra þá stöðu? Einnig kemur spurningin um að hvaða leyti 

kennarar kenna vandað málfar við sögu og hvaða gildi það hefur að temja sér vandað 

málfar. Svörin við þeirri spurningu sköruðust og er hana því að finna í báðum þemunum, 

málfari og kennslu. Kafli 4.2 heitir kennsla en þar er leitað svara við rannsóknar-

spurningunum tveimur: Hvernig og að hvaða leyti meta íslenskukennarar í 

framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Og að hvað miklu leyti kenna 

framhaldsskólakennarar í íslensku vandað málfar? Í kennslukaflanum verður einnig tekið 

á spurningunni um hvernig framhaldsskólinn sinnir fræðslu sem samkvæmt aðalnámskrá 

ætti að fara fram í grunnskóla. 

Kafli 4.1 fjallar um hvað viðmælendur höfðu að segja um eigin bakgrunn og 

máluppeldi, hvernig þeir töldu að fjölskylduaðstæður og uppeldi hefðu áhrif á eigið 

málfar og nemenda þeirra, hugmyndir kennaranna sex um að ójöfnuður ríki í skólakerfinu 

og hvað hægt sé að gera til úrbóta. Einnig verður sjónum beint að læsi. Kafli 4.2 er 

helgaður kennslu og námsmati. Skoðað er hvernig viðmælendur haga námsmati á 

málfari, hvernig hægt sé að kenna vandað málfar og hvaða áskorunum íslenskukennarar 

standa frammi fyrir vegna þess að þeir telja að íslenskukunnáttu nemenda fari hrakandi. 

Einnig verður stuttlega komið inn á hugmyndir viðmælenda um hvernig betur væri hægt 

að byggja brú á milli grunnskóla og framhaldsskóla. Að lokum er umfjöllunin dregin 

saman. 
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4.1 Málfar 

Í upphafi var lagt af stað með tvær rannsóknarspurningar: Hvernig og að hvaða leyti meta 

íslenskukennarar í framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Og að hvað miklu leyti 

leitast framhaldsskólakennarar í íslensku við að kenna vandað málfar? Það gefur því 

augaleið að umræðuefni viðtalanna var að miklu leyti málfar og eðlilegt að annað stóra 

þemað sem fram kom í viðtölunum sé málfar. Vegna umfangs gagna sem sneru að málfari 

varð ekki hjá því komist að skipta þemanu í smærri einingar og þannig urðu til 

undirþemun fjölskyldan, jafnrétti og læsi. 

Allir viðmælendur notuðu sama orðalag aðspurðir um hvað fælist í góðu málfari en 

það var að „vera vel máli farinn“. Þegar rannsakandi spurði út í hvað það orðasamband 

þýddi voru svörin flest á þá leið að hafa ríkan og fjölbreyttan orðaforða og hafa góð tök 

á íslensku máli. Unnar, eins og fleiri, nefndi lesskilning: 

Ég held að hafa lesskilning að skilja málið er númer eitt, tvö og þrjú. Og svona 

tala blæbrigðaríkt mál og hafa vald á beygingarmálinu. Nota blæbrigðaríkt 

mál og geta haft vald á málinu númer eitt, tvö og þrjú, að vera vel að sér í 

íslensku er að hafa einhvern orðaforða, þó þú gerir eina og eina villu það er 

enn verið að leiðrétta mig og ég er bara mjög ánægður með það. Maður lærir 

svo lengi sem maður lifir. En númer eitt, tvö og þrjú er að hafa þennan 

orðaforða. 

Stella tekur í svipaðan streng og Unnar og nefnir að ekki sé nauðsynlegt að gera aldrei 

neinar villur til að teljast vera vel máli farinn „ég mundi segja vel að máli farinn, getur 

bjargað sér, getur skrifað, kannski ekki villulausan texta en getur nýtt sér leiðréttingar-

forrit og komið efninu ágætlega frá sér. Hefur góðan lesskilning, getur lesið sér til gagns“. 

Eva var svolítið sér á báti þegar hún var spurð hvað fælist í því að vera vel máli farinn 

en hún talaði um að sér þætti gaman að hlusta á manneskju sem: 

Notar kannski fallegar líkingar þegar hún er að tala, talar þannig að það skilja 

hana allir, talar mannamál en er samt að tala um flókna hluti þannig að aðrir 

skilji, ég hrífst af svoleiðis. Og fjölbreyttur orðaforði en samt svo aðrir skilji og 

íslenskan er svo gagnsætt tungumál og við eigum öll að hafa aðgang að því 

og fólk sem ber þannig virðingu fyrir málinu það lítur maður upp til og hugsar 

já ég vildi að ég gæti talað svona. 
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Evu finnst greinilega meira til þess koma að geta leikið sér með málið, ekki tala 

uppskrúfað mál og svo nefnir hún orðaforða eins og allir hinir viðmælendurnir. 

4.1.1 Fjölskyldan 

Tveir kennarar nefndu að ekki mætti vanmeta vinahópinn þegar kemur að áhrifavöldum 

á máltilfinningu framhaldsskólanema. Unglingar í dag eyða miklum tíma með vinum 

sínum og því óhjákvæmilegt að þeir verði fyrir áhrifum hver af öðrum. Allir kennararnir 

eru sammála um að margir samverkandi þættir hafi áhrif á það hvernig málnotendur 

nemendur eru en samstaða var um að fjölskyldan og lestrarvenjur heimilisins skipti 

höfuðmáli. Segja má að Björg tali fyrir hönd allra þegar hún segir: 

Ég held að lesturinn sé algjört grundvallaratriði og máluppeldið ég held bara 

að það hafi mjög mikið að segja og ég held að það sé mjög erfitt þegar þau 

koma til okkar 16 ára að ætla að breyta eitthvað mjög mikið þeim sem 

málnotendum. Það er frekar að maður geti kennt þeim leiðir til að skrifa texta 

eða leiðir til að orða hluti eða leiðrétta textann sinn, vinna einhver svona 

málörvunarverkefni en svona í grunninn held ég bara að þetta máluppeldi og 

lesturinn skipti mestu máli, bara eins og með máltökuna það gerist svo mikið 

fyrst. Þannig að ég held að það sé miklu erfiðara þegar þau eru komin á þetta 

stig að ætla að gera eitthvað. 

Björg kemur þarna inn á athyglisverðan punkt sem er að ef grunnurinn er slakur sé erfitt 

fyrir kennara að breyta því hvernig málnotendur nemendur í framhaldsskóla eru. Hún 

nefnir samt ýmsar leiðir sem hægt er að fara en finnst greinilega að ef máluppeldið er 

bágborið verði allur róður þyngri. 

Andrés tekur undir með Björgu en hann kennir í frístreymisskóla og fær til sín töluvert 

af tvítyngdum nemendum.  

Það er rosalega erfitt held ég það er svo mikið, það skiptir svo miklu máli 

hvernig upplagið var, við hvaða aðstæður þau alast upp hvernig er málið 

heima, málfarið heima […] en auðvitað jú jú að byrja strax í grunnskólanum 

að vera með áherslu á lestur og ritun og sýna þeim kannski mun á góðu máli 

og vondu frekar en rétt og rangt mál og þjálfa það með því að lesa og skrifa 

það sjálf þá er hægt að hafa einhver áhrif en að sumu leyti þá verður alltaf 

einhver gjá það er alveg ljóst að það skiptir verulega miklu máli. Maður sér 

það vel hérna ef einhver á foreldra sem eru mjög styðjandi og sjálfir að skipta 
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sér af eða upplýsa börnin sín og líka aðrir sem skipta engu máli eða hafa ekki 

vit á því eða enga þekkingu. 

Andrés gefur von um að hægt sé að brúa þetta bil en sú brú kemur að hans mati frá 

heimilunum. Ef heimilin sýni stuðning og áhuga skipti minna máli þó að grunnurinn sé 

veikari. 

Nokkrir kennarar, þar á meðal Eva, töldu að ekki sé hægt að varpa ábyrgðinni 

eingöngu á fjölskylduna „Við gleymum líka stundum að sumir af nemendum okkar tala 

kannski mest við jafnaldra sína og umgangast lítið eldra fólk og það hefur áhrif á 

málnotkun“. Einnig var gaman að heyra hvað Hekla hafði að segja en hún tók undir með 

hinum og segir að „þetta sé mikið samspil, auðvitað skiptir fjölskyldan miklu máli við að 

leiðrétta“ hún tiltekur þó einnig aðra þætti: 

Ég held að þetta sé samspil af mörgu, vegna þess að áður fyrr þegar maður 

var sjálfur að alast upp og var ekki endalaust í tölvu heldur var bara úti að 

leika sér þá var þetta meira heimilið hvort maður var leiðréttur heima fyrir og 

auðvitað skólinn. Nú er þetta allt umhverfið […] líka skólinn og umhverfið, 

hvað eru þau að gera, eru þau að tala við einhvern eða eru þau bara í 

tölvunni. Samspil af öllum þáttum, það sem áður var kannski fjölskyldan og 

skólinn er núna miklu stærra batterí.  

Það sem var einna áhugaverðast hjá Heklu eru upplýsingar sem hún gaf rannsakanda um 

eiginmann sinn en þar segir hún: 

Þegar ég tók saman við manninn minn þá talaði hann ekkert rosalega fallegt 

og rétt mál en ég leiðrétti hann alltaf smám saman og nú er hann farinn að 

leiðrétta mig og alla í vinnunni sinni og hann er alltaf látinn lesa yfir. En hann 

ólst upp við þágufallssýki og var aldrei leiðréttur en svo fór ég að gera það og 

það tók mörg ár og hann leiðréttir mig orðið stundum. 

Þetta kemur heim og saman við það sem Andrés sagði að fjölskyldan og heimilið skipti 

miklu máli varðandi þjálfun í formlegri málnotkun. Af þessu má draga þá ályktun að þrátt 

fyrir að það kunni að vera erfitt að breyta því hvernig málnotendur nemendur eru, eins 

og Björg segir, þá er alls ekki ómögulegt að breyta málfari fullorðinna eins og eiginmaður 

Heklu er dæmi um. 
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Af öllum kennurunum fengust einna afdráttarlausustu svörin frá Unnari. Hann kennir 

í valskóla sem fær ekki mikið af tvítyngdum nemendum en hér ræðir hann engu að síður 

um þá. 

Umhverfið sem þú elst upp í hefur langmest áhrif en auðvitað hefur skólinn 

líka eitthvað að segja en ef grunnurinn er ekki í lagi heima fyrir þá verður 

þetta svolítið erfitt. Þess vegna verðum við að fá að vita hvort það sé töluð 

íslenska heima fyrir og ég sé alveg muninn hvort það er töluð íslenska heima 

við erum með það alveg skráð hjá okkur. Þar sem er ekki töluð íslenska heima 

þó þau hafi alist alveg upp hérna. Þau eru mörg hver mjög dugleg en það eru 

svo margir þættir. Það er heimilið, nær skólinn að kveikja áhuga fá þau til að 

lesa og efla lestur. 

Það er augljóst af þessum svörum að þrátt fyrir að margir samverkandi þættir hafi áhrif 

á málfar framhaldsskólanemenda þá skipar heimilið og þeir eiginleikar sem nemendur fá 

í vöggugjöf stærstan sess að mati viðmælenda. 

4.1.2 Jafnrétti 

Margir viðmælenda voru hreinskilnir og sögðu að þeir yrðu varir við ákveðna fordóma 

gagnvart þeim sem tala rangt mál og væru jafnvel haldnir fordómum sjálfir. Eva sagðist 

þó vera að lagast með tímanum og reyna að taka tungumálið ekki svona alvarlega: 

Eva: Mér finnst ég sjálf hafa breytt um afstöðu með aldrinum framan af var 

ég alveg „mér langar! Guð minn almáttugur þú ert vitlaus“. 

Rannsakandi: En heldurðu að það sé ekki algengt að fólk sé einmitt með 

fordóma? 

Eva: Ég held að það sé pínu lenskan jú kannski ég held að það hafi breyst en 

það var að minnsta kosti þannig. Þú varst afskrifaður ef þú talaðir ekki rétt 

innan gæsalappa því það að tala rétt er svolítið forneskjulegt að tala um að 

tala rétt. En í seinni tíð þá hrífst ég af, ég er ekki hætt að heyra málvillurnar 

get verið að lesa blaðagrein og það fyrsta sem ég sé er villan á blaðsíðunni. 

En nú er ég farin að kunna að meta fólk sem þorir að leika sér með málið og 

jafnvel búa til ný orð jafnvel þó þau beygi vitlaust í næsta orði. 

Eva var ekki sú eina sem minntist á viðhorf samfélagsins til þeirra sem ekki tala rétt mál 

og til dæmis sagðist Hekla hafa alist upp við að menn voru dæmdir fyrir að tala vitlaust. 
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Í viðtölunum var þó ekki aðeins komið inn á fordóma gagnvart þeim sem tala ekki 

alltaf í samræmi við viðurkennda málvenju heldur talaði Unnar hreint út um mismunandi 

möguleika nemenda eftir búsetu: 

Því menntunarstuðullinn í hverfunum fyrir ofan Elliðaár er ekki eins hár og 

það skiptir gríðarlegu miklu máli og þessir skólar sem geta valið úr nemendum 

þetta eru allt skólar sem eru hérna megin [Elliðaánna] menntunarstuðullinn 

er miklu hærri, dýrara húsnæði. Það er ekki sami bókmenntalegi áhuginn til 

staðar. Hafa ekki sama menningarlega áhuga, Reykjavík er skipt borg og það 

endurspeglast í skólakerfinu. 

Athyglisvert er að heyra kennara tala svona afdráttarlaust um mun á búsetu og tengdi 

Unnar hærra menntunarstig beint við hærra fasteignaverð þannig að menntunarstig 

foreldra væri hærra eftir því sem búsetan væri nær miðbæ Reykjavíkur. 

Að auki má greina að möguleikar nemenda fara mikið eftir ríkisfangi þeirra og augljóst 

á svörum viðmælenda að nemendur sem eru af erlendu bergi brotnir eiga undir högg að 

sækja í skólakerfinu. Bæði Unnar og Andrés koma inn á tvítyngda nemendur en ástæða 

er til að staldra við svar Andrésar þegar hann ræddi um hvernig hægt væri að þjálfa 

nemendur betur í vönduðu málfari: 

Einn hópurinn telur sig kannski ekki hafa burði til að breyta því eða er kannski 

ekki nógu góður til að breyta því en einhverjir reyna og það hefur einhver 

áhrif en í sumum tilfellum er það afskaplega erfitt og maður sér það hjá 

þessum sem annað hvort eru ekki fæddir hér og hafa koma hingað seinna 

alist upp við annað mál, það verður aldrei alveg eins ef þau hafa ekki 

íslenskuna að móðurmáli þá er ekki hægt að gera sömu kröfur. En maður 

verður að gera það ef það er innan sama áfanga en þau fá þá alltaf lægra. 

Það er ljóst af svörum kennara að bakgrunnur nemenda leikur stórt hlutverk í gengi þeirra 

í skólakerfinu. 

4.1.3 Læsi 

Umræðan um skort á ríkulegum orðaforða var áberandi hjá viðmælendum og sérstaklega 

kom sú umræða upp þegar rætt var um læsi. Stella hafði nokkrar áhyggjur af slökum 

orðaforða: 
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Nemendur eru að koma verr út úr lesskilningi og orðaforðinn þau hafa bara 

ekki jafn mikinn orðaforða. Ekki jafn mikið vald á málinu ég er að fá svona 

einn og einn nemanda sem býr yfir blæbrigðaríku máli það er meira svona 

undantekningin. Já ég hef svolitlar áhyggjur af orðaforðanum. Það eru margir 

hér sem hafa bara aldrei lesið bók. Ég hef áhyggjur af því, lesturinn hefur verið 

á undanhaldi. 

Hekla hefur einnig áhyggjur af hrakandi orðaforða og bendir á að ekki þýði að láta 

nemendur lesa, líka verði að ganga úr skugga um að þeir skilji það sem þeir lesa: 

Með því að láta þau lesa meira, við látum þau lesa bæði sjálfstætt en yfirleitt 

taka þau próf úr bókunum og sumir svindla og gúgla bókina eða spyrja félaga 

sinn og svo erum við líka að lesa fornbókmenntir svo þau eru að lesa allan 

skalann og samtímabókmenntir. Með því að láta þau lesa sem mest og 

fjölbreyttast og tékka hvort þau hafi gert það. Láta þau vinna verkefni eða 

taka próf. Og sumir lesa og lesa og skilja ekki neitt, stundum skilja þau ekki 

einu sinni spurninguna. 

Eva er sammála Stellu og Heklu og tjáir nokkrar áhyggjur af hrakandi lestraráhuga: 

Það verða allir að lesa. Ég eins og allir landsmenn hef mikla áhyggjur af 

lestrarkunnáttunni, svo kannski er það mikilvægasti þátturinn […] Það er læsi 

og það er það sem við erum að glíma við að fá þau til að lesa, bara eitthvað. 

Eva heldur svo áfram með þetta viðfangsefni og eru skoðanir hennar samhljóða Heklu að 

nauðsynlegt sé að ganga úr skugga um að nemendur hafi lesið. Hún deildi með 

rannsakanda aðferð sem hafði gefist henni vel: 

Það er kannski hitt að fá þau til að lesa. Það er alltaf svolítill barningur og 

maður finnur hvað þau veigra sér við þetta og koma sér hjá því ef þau geta. 

Horfa á bíómyndina, eða prenta út glærurnar eða þú veist. Ná í glósur á 

netinu þau reyna alltaf að finna aðra leið og það er glíman okkar frá degi til 

dags. Maður reynir alltaf að finna leið til að, síðast í vikunni voru þau að lesa 

[nafn á Íslendingasögu], alveg 300 síður og þau áttu að koma til mín og draga 

miða og á honum var eitt orð til dæmis vasahnífur, fótbolti. Og þau áttu að 

segja hvernig þetta orð kemur fyrir við sögu í bókinni. Það gat verið við 

upphaf sögunnar eða endanum. Alltaf er maður að finna leiðir til að prófa 
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þau. Bara svona dæmi sko, það þarf alltaf að vera eitthvað svona sem heldur 

þeim við efnið. 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi læsis og voru allir sammála um að lestrarfærni 

færi hrakandi. Eins og áður hefur komið fram tók Eva á þessu með því að bjóða upp á 

hraðlestrarnámskeið sem síðan var gert að skyldu fyrir alla nemendur. Andrés taldi að 

lausnin fælist í því að nýta möguleika internetsins: 

Ég hef náttúrulega talið að það væri mikilvægt að lesa það er undirstaðan að 

lesa mikið að lesa vel að lesa texta það skiptir mestu máli og ég geri mér grein 

fyrir að það fer sífellt minnkandi. Ég er það gamall í hettunni að ég geri mér 

grein fyrir að það er áfram undirstaðan en verður alltaf minna minna að lesa 

bækur og lesa þá frekar á netinu til dæmis við tölvuna og við þurfum einhvern 

veginn að aðlaga það svo við getum lesið íslenskt efni þar á netinu. 

Unnar var sannfærður um að best sé að ná góðum tökum á vönduðu málfari með því að 

lesa: 

Númer eitt, tvö og þrjú er að láta þau lesa reglulega þau verða að æfa sig í að 

skrifa og lesa, lestur. Þess vegna má þetta ekki vera of mikil bókmenntasaga 

við verðum að vera í málfræðinni aðeins á milli þess sem við lesum alls konar 

texta. Maður sér bara hvað þau verða betri málnotendur frá 16 ára upp í 19 

ára þegar þau eru búin að lesa fullt af textum. 

Aftur og aftur koma viðmælendur að mikilvægi lesturs og hér nefnir Unnar að hann sjái 

nemendur taka framförum frá því hann tekur við þeim og þar til hann skilur við þá sem 

vissulega eru jákvæðar fréttir. 

Mikilvægt er að hafa í huga að þrátt fyrir neikvæðan tón þá voru kennararnir sex 

almennt jákvæðir og bjartsýnir á íslenska æsku. Einnig var ánægjulegt að heyra að Unnar 

segist merkja aukna vakningu grunnskólans um mikilvægi læsis í sinni kennslu: 

Mér finnst við samt ná að ýta þessu upp, maður fær orðafátækt en ég samt 

greini það að þessi lestrarátök í skólum þau eru að gera eitthvað, ég finn að 

færnin er að fara að fara niður en finn líka að þessi átök eru að skila sér ég 

finn að það er verið að reyna að láta þau lesa, þetta skilar árangri. 
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Óneitanlega er jákvætt og gott að heyra að framhaldsskólakennarar merki að lestrarátök 

grunnskólanna skili sér en það er eitthvað sem grunnskólinn mætti kannski fá að heyra 

af svo þeir sem þar starfa geti ótrauðir haldið áfram sínu góða starfi. 

4.2 Kennsla 

Þar sem rannsóknin snýr að íslenskukennurum og leitast var við að skoða ekki aðeins að 

hvað miklu leyti kennarar meta málfar nemenda sinna heldur einnig að hvað miklu leyti 

kennarar kenna málfar er eðlilegt að hitt stóra þemað í rannsókninni snúi að kennslu. 

Aftur var það umfjöllunarefni of stórt til að það gæti staðið eitt og sér og því var 

kennsluhlutanum skipt í þrjú undirþemu sem fengu heitin vandað málfar, námsmat og 

samtal milli skólastiga. 

Eins og áður hefur komið fram var það almennt viðhorf hjá viðmælendum að erfitt 

væri að kenna vandað málfar. Stella, eins og fleiri viðmælendur, var á því að vandað 

málfar fengist einna helst með æfingu: 

Ég held þetta sé bara æfing og æfing þetta kemur ekkert sjálfkrafa. Ég veit 

alveg að hjá sumum er ég að gera sömu athugasemdirnar margar ritgerðir í 

röð en ég vona svo innilega að þetta komi hjá þeim að lokum. 

Fleiri kennarar minntust á æfingu eins og Stella meðal annars Björg sem segir: „Auðvitað 

er þetta þjálfun og vonandi þjálfast þau alltaf betur og betur upp. Þó maður umturni ekki 

máltilfinningu nemenda er þetta vonandi eitthvað sem smám saman skilar sér“. 

4.2.1 Vandað málfar 

Allir viðmælendur sögðust þjálfa vandað málfar til dæmis sagðist Hekla „tönglast mikið á 

þessu í allri minni kennslu og í fyrirlestrum og svona og þau hafa allavega ekki spurt mig 

hvað ég á við, held þau viti það sirka að þetta á að vera á góðu máli“. Einn kennari sagðist 

vera með markvissa þjálfum í góðu málfari. Það var Unnar enda stóð ekki á svari þegar 

rannsakandi spurði hvort nemendur vissu hvað teldist vera vandað málfar: 

Já þau vita hvað það er. Við erum með leiðbeiningar um hvað það er, vandað 

málfar. Hvað ber að forðast, það er kafli um þetta í bókinni sem við notum. 

Svo er til rosagóð bók sem heitir Gott mál og er hægt að finna ókeypis á 

netinu. Við notuðum það einu sinni en ég hefði viljað taka upp úr þessu og 

uppfæra til nútímans. 



 

45 

Hann var eini kennarinn sem tiltók ákveðið námsefni til að þjálfa vandað málfar. Allir hinir 

kennararnir sögðust fara í gegnum þetta með nemendum en enginn virtist gera það eins 

markvisst og Unnar. Flestir voru sammála um að ríkur orðaforði væri á undanhaldi en auk 

þess voru kennarar almennt sammála um að erfitt væri að kenna þessa hluti.  

Björg talaði um að það væri töluvert snúið og ekki einfalt mál að þjálfa þá færni sem 

snýr að því að gera nemendur að góðum málnotendum. Hún, ólíkt Unnari, var ekkert 

endilega viss um að allir nemendur vissu hvað það þýddi að nota vandað málfar: 

Björg: Já ég held það en ég er ekki viss um hvort þau átti sig á því hvort þau 

séu með vandað málfar eða ekki, ég held að margir haldi að málfarið hjá þeim 

sé í lagi af því þau hafa ekki nógu góða máltilfinningu. Ég held að það geti 

alveg verið. 

Rannsakandi: Farið þið í gengum það með þeim? 

Björg: Ekki nógu markvisst nei. Við förum yfir setningafræði og setningagerð 

en það mætti alveg eyða meira púðri í það en það er einhvern veginn það 

sem er erfiðast að kenna, hvernig hægt er að bæta orðfæri og nota vandað 

mál. Af því oft eru þau að segja eitthvað og maður les málsgreinina með þeim 

og spyr finnst þér þetta ekkert hljóma undarlega og þeim finnst það ekki. 

Maður veit að það er eitthvað verulega bogið við málsgreinina en þau hafa 

ekki tilfinninguna fyrir því og þá er rosalega erfitt að ætla að laga það. 

Stella sagði það sama og Björg og af svari hennar má sjá að hún hefur ekki farið í 

markvissa kennslu í vönduðu málfari og er alls ekki viss um að nemendur viti hvaða færni 

er beðið um með vönduðu málfari: 

Já eftir að hafa verið 10 ár í grunnskóla þá held ég það, ég vona það. Aftur á 

móti eru alltaf einhverjir inn á milli sem greinilega átta sig ekki á því. Yfirleitt 

stendur vandið frágang, vandið málfar. Það væri ef til vill áhugavert að spyrja 

hreinlega að þessu því maður gengur út frá því vísu að þau eigi að vita þetta 

en ég held að ég hafi örugglega einhverntíma útskýrt þetta en ég hef ekki velt 

þessu mikið fyrir mér maður gengur út frá því að þetta sé alþekkt, að þau eigi 

að kunna þetta. 

Andrés, eins og aðrir kennarar var spurður hvernig hann færi að því að þjálfa færni í 

vönduðu málfari og hann komst svo að orði: 
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Við getum það í raun frekar lítið við setjum bara fyrir efni sem á að lesa og ef 

þau gera það ekki þá er kannski ekki mikið eftirlit í því, ef þau lesa ekki textana 

sem þau eiga að lesa það eru próf og eitthvað sem þau fá þá lítið í.  

Stella nefndi einnig bókmenntir sem leið til að þjálfa vandað málfar: 

Við erum með fjölbreyttar bókmenntir sem við látum nemendur lesa, við 

erum með blaðagreinar, við notum netið mjög mikið, erum með 

undirbúningshópa, nemendur sem standa höllum fæti þegar þeir koma í 

skólann, nemendur sem hafa ekki náð þeim markmiðum sem grunnskólinn 

lagði upp með og þar er lykilatriði lögð á lestur og ritun að nemendur séu 

færir um að lesa ólíka texta og skrifa stuttan texta. Yfirleitt er það þannig að 

í hverjum áfanga er ritgerð þar sem orðafjöldinn fer stigvaxandi eftir áföngum 

og viðfangsefnið er meira eftir því sem komið er ofar. Svo á sérnámsbrautinni 

erum við nota lestrarkassann svona með og þá byrja þau stundum á fyrsta 

stigi og gera texta og færa sig svo ofar. Síðan erum við með munnleg próf og 

athuga skilur þú það sem þú last og munnlegar endurgjafir líka. 

Stella er kennari í frístreymisskóla og hér segir hún frá því hvernig skólinn aðlagar 

kennsluna að nemendum. Þeir sem náð hafa markmiðum grunnskólans eru þjálfaðir með 

bókmenntakennslu en fyrir hina eru önnur úrræði í boði. Stella nefnir hér munnleg próf 

sem ekki margir kennarar höfðu orð á og einnig munnlega endurgjöf en skólinn sem Stella 

kennir í leggur mikla áherslu á munnlega endurgjöf vegna ritgerðaskrifa. 

Eva hafði orðið áþreifanlega vör við versnandi orðfæri íslenskra nemenda og eins og 

svo margir aðrir telur hún að ræturnar liggi í lestrinum. Hún ákvað að ráðast beint að rót 

vandans og skipulagði hraðlestrarnámskeið sem virðist hafa gert stormandi lukku: 

Núna fara allir í gegnum þetta hraðlestrarnámskeið á annarri önninni sinni 

bara svo þau séu meðvituð um hvað þau lesa hratt, hvað get ég lesið hratt og 

hafi verkfæri til að keyra upp hraðann þegar þau þurfa á því að halda og svo 

laumum við inn námstækni í leiðinni. En mér fannst bara að ef við ætlumst til 

þess að þau komist yfir doðrantana sem við leggjum fyrir þá verðum við líka 

að geta rétt þeim einhver verkfæri. Við getum ekki lokað augunum fyrir því 

að þau opna ekki þessar bækur. Þeim hrýs hugur við því að byrja þegar þau 

eru svona lengi að því. Þarna fann ég alveg strax að að það var smá hópur 

sem hey! ég get þetta. 
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Eva var alls ekki eini kennarinn sem virtist hafa ráð undir rifi hverju því þó að allir 

viðmælendur væru sammála um að erfitt væri að kenna nemendum að temja sér vandað 

málfar gátu þeir allir tekið dæmi um eitthvað sem þeir gerðu til að stuðla að þessari færni. 

Unnar sagðist sýna nemendum dæmi um hvernig ritgerð á að vera og hann var sá kennari 

sem talaði áberandi mest um jákvæða endurgjöf: 

Unnar: Ég tek dæmi úr Handbók um ritun og frágang og sýni þeim dæmi um 

gamla ritgerð, við látum þau gera eina efnisgrein og svo tvær og svo þrjár. 

Þetta er tekið svona í skrefum. 

Rannsakandi: Og fá þau endurgjöf? 

Unnar: Alltaf endurgjöf fyrir hvert verkefni fá þau svona matsblað, alltaf 

matsblað ég afhendi þeim þetta og spjalla við þau, reyni að vera jákvæður, 

segi þú ert svo góður penni, ansi ertu skapandi þú fékkst bara þetta en ef þú 

lagar þetta og þetta þá geturðu fengið miklu hærra. Maður verður að leggja 

þetta upp á jákvæðan hátt. 

Í skólanum sem Björg kennir í er líka reynt að fara hægt af stað, byrja smátt en byggja svo 

upp færni hægt og rólega: 

Við svona í fyrstu áföngunum og sérstaklega í fyrsta áfanganum þá erum við 

mikið að fara í byggingu texta og reynum að taka þetta stig af stigi og það að 

reyna að hafa einhverja samfellu og tala um setningagerð og mér finnst 

byggingin og flæðið, skipta í efnisgreinar. Allir þessir grunnþættir sem 

einhvern veginn samt tekur tíma fyrir marga að ná tökum á, mér finnst flott 

að hamra svolítið á því. En að búa til góða málnotendur það er hins vegar 

miklu erfiðara, það er mjög erfitt. Auðvitað getur maður bent á ýmislegt og 

reynt með einhverjum ákveðnum reglum já og auðvitað með lestri. 

Þessi ummæli Bjargar endurspegla vel það sem allir viðmælendur töluðu um og virðist 

vera kjarni málsins. Það er ýmislegt hægt að gera til að bæta málfar nemenda og 

máltilfinningu þeirra en það er erfitt verkefni. 

Allir viðmælendur voru sammála um að íslenskukunnáttu nemenda færi hrakandi en 

enginn hafði verulegar áhyggjur þótt vissulega væri margt sem mætti bæta. Andrés sem 

hefur yfir 20 ára feril í kennslu segir afdráttarlaust að verulegur munur sé á nemendum 

sem koma upp í framhaldsskólann núna og fyrir 20 árum síðan: 
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Já frá því ég byrjaði að kenna fyrst, bæði það að núna koma allir inn í 

framhaldsskólann sem ekki var fyrst þegar ég byrjaði að kenna, eins og þegar 

ég var í framhaldsskóla fóru sumir bara, kom aldrei til greina að þeir færu í 

framhaldsskóla fóru bara að vinna, beint á vinnumarkaðinn […] við þurfum 

að fá þessa tækni mikið á íslensku, það er gríðarlega mikilvægt, því um leið 

og við fáum allt þetta umhverfi á ensku þá dettur málið og málfarið niður, 

það er alveg klárt. Og ef við gefumst upp fyrir því þá verður íslenskan ekki til 

eftir einhver 70 ár. Hún er að breytast eitthvað en það fer enn meira og 

beygingakerfið fer halloka, þegar það fer þá erum við að hrynja með þetta. 

Ekki endilega vitlausar beygingar, mig langar mér langar, heldur að fólk beygi 

hreinlega ekki orðin og taki meira enskuna og blandi því saman, einfaldi 

málfræðina og tali jafnvel á ensku. 

Stella hefur heldur minni kennslureynslu en Andrés eða 16 ár en hún nefnir einnig að 

nemendur séu almennt verri málnotendur en þeir voru og íslenskukunnátta þeirra hafi 

versnað: 

Ég held að hún hafi ekki batnað heldur frekar fari í hina áttina og það held ég 

að haldist í hendur við tölvunotkunina það er kannski helsta skýringin. Þótt 

það liggi ekki neinar rannsóknir að baki þá finnst mér það rökrétt skýring. 

Nemendur eru að koma verr út úr lesskilningi og orðaforðinn, þau hafa bara 

ekki jafn mikinn orðaforða. Ekki jafn mikið vald á málinu, ég er að fá svona 

einn og einn nemanda sem býr yfir blæbrigðaríku máli það er meira svona 

undantekningin. Já ég hef svolitlar áhyggjur af orðaforðanum. Það eru margir 

hér sem hafa bara aldrei lesið bók. 

Eftir 9 ár í framhaldsskólakennslu er Eva hjartalega sammála Andrési og Stellu, hún á þó 

engin svör við af hverju þetta stafar. Eva nefnir einnig að skólinn hafi neyðst til að draga 

úr kröfum: 

Einhverra hluta vegna, það er svo margt samverkandi. Allavega þegar ég byrja 

að kenna hérna þá er miklu meira efni sem okkur tókst að fara yfir, vorum 

með meiri Laxness en ár frá ári þá upplifi ég það þannig að við séum að draga 

úr kröfum og ég held að það sé vegna þess að við erum að fá fleiri og fleiri inn 

í framhaldsskólana. 
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Unnar nefnir einnig að verið sé að draga úr kröfum en endurskoðar svo orðalag sitt og 

breytir því í að kröfurnar séu aðrar núna: 

Það voru meiri kröfur í íslenskunni en svo er spurningin hvaða kröfur erum 

við að tala um. Það er minni utanbókarlærdómur og minna efni og svona til 

prófs en við erum að reyna að hafa meiri ritun og þau eru að vinna með ýmsa 

þætti aðra, verkefnaskil og verkefnavinnu. Það er farið yfir aðeins minna efni. 

Við erum að koma til móts við þarfir. Ég ætla að fara hægt í dómsdags-

hugleiðingar. 

Þrátt fyrir að Unnar vilji ekki skrifa dánarvottorð fyrir íslenskuna strax má ráða það af 

svörum viðmælenda að þeir hafa töluverðar áhyggjur af stöðu íslenskunnar. Þegar stórt 

er spurt verður fátt um svör og enginn virðist vita nákvæmlega af hverju eða hvað skuli 

gera til að stöðva þessa þróun. Björg kemur enn og aftur að lestrinum: 

Ég held að við verðum einmitt að halda lestrinum á lofti og textagerðinni og 

svona og nota það frekar í umræðu um tungumálið þegar það kemur eitthvað 

sem við höfum áhyggjur af. Og maður fattar stundum að það eru ótrúlegustu 

orð sem maður heldur að þau skilji sem maður áttar sig á að þau hafa ekki 

skilið. Manni finnst líka kannski að þyngri bækur séu orðnar erfiðari fyrir þau 

en þær voru fyrir einhverjum árum síðan eins og Njála og Laxsness og svona, 

manni finnst þau stynja meira yfir textanum heldur en var. Ég held alveg að 

þeim finnist textinn erfiðari heldur en var. 

Þar sem allir viðmælendur eru íslenskukennarar lá beint við að forvitnast um hvort þeir 

leiðrétti nemendur sína. Hvort sem er í rituðu máli eða töluðu. Stella sagði hreint út að 

hún gerði það: 

Já ég geri það já og ég reyni að fara fínt í það samt eins og talva og svona mér 

finnst eiginlega ekki annað hægt þegar maður er að leiðbeina þeim en maður 

má ekki setja sig á háan hest heldur reyni að koma því svona fínt að. Kannski 

gríp orðið og segi aðra setningu á móti en ekki að segja hey! þú ert að segja 

þetta vitlaust. Já er tölvan þín leiðinleg í dag. Benda þeim svona á eða það er 

nú betra að nota orðið tölva 

Allir hinir neituðu spurningunni og voru sammála um að það gæti verið vandasamt. En 

þegar grannt er skoðað hafa þeir alveg sama háttinn á og Stella, allir sögðust þeir reyna 

að leiðrétta nemendur þegar þeir segðu eitthvað sem ekki samræmist viðurkenndum 
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málvenjum, bara ekki yfir allan bekkinn. Frekar reyndu þeir að benda viðkomandi á 

hvernig betur mætti orða hlutina í einrúmi. Eva segir: 

Ég geri það stundum já. Ég held að það sé pínu af því að það segir einhver 

eitthvað og ég mundi ekki gera það yfir hópinn og gera lítið úr viðkomandi ég 

vona að ég vandi mig við það og þau fyrirgefa mér það af því ég er 

íslenskukennari […] þau segja meira að segja stundum hey! Eva ætlarðu ekki 

að leiðrétta þetta og segja hvernig á að segja þetta? Eins og maður eigi að 

vera í því hlutverki, sé ætlast til þess. En ég hef dregið úr því, kannski af því 

maður hefur lært það að þetta gæti verið særandi. 

Þegar kemur að textaskrifum voru svörin afdráttarlausari og þrátt fyrir að vera nærgætnir 

inni í bekk fannst öllum viðmælendum eðlilegt að leiðrétta þá texta sem nemendur skila. 

Hekla rammar þetta inn þegar hún segir: 

Það er alveg stundum sem ég geri það ekki við nemendur ef ég veit að þeir 

eru kannski ekki með sterka sjálfsmynd þá er leiðinlegt að vera að garga yfir 

alla stofuna en ég reyni að benda þeim á það í texta. 

Rannsakandi spurði Heklu hvort hún teldi að nemendur skoðuðu leiðréttingar og lærðu 

af þeim og svarið kom svo sem ekki á óvart „Nei því miður þá gera þau það nefnilega ekki 

og maður hefur eytt óratíma í að fara yfir og leiðrétta en svo kannski fer þetta beint í 

ruslið“. 

Allir voru á því að besta leiðin til að þjálfa færni nemenda í að verða betri málnotendur 

væri sú að láta þá endurgera verkefni. Skóli Stellu, sem er frístreymisskóli, hefur gengið 

skrefinu lengra og hafa kennarar í skólanum lagt höfuðáherslu á þau vinnubrögð að því 

er virðist með góðum árangri  

Ef við erum að tala um 2000–2500 orða ritgerð þá geta þau skilað henni 

fjórum sinnum. Skila í fyrsta skipti 600–800 orðum og þá gefst mér tækifæri 

til að setjast niður með hverjum nemanda og ræða hvort hann sé á rétti leið, 

hvað megi laga. Bara í raun að koma með athugasemdir og þá er ég búin að 

prenta út og við förum yfir það saman og svo eru önnur skil svona 600–800 

orð í viðbót og svo eru lokaskilin og svo fá þau að skila aftur til baka þegar 

lokaafurðin er komin. Þetta er eitt það besta sem nemendur geta nýtt sér og 

þau læra ótrúlega mikið. Þau eru að læra að tileinka sér heimildavinnu sem 

er svo mikilvægt að þau hafi tök á þegar þau útskrifast héðan. 
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Andrés kennir einnig í frístreymisskóla og er hjartanlega sammála Stellu, hann kvartar 

hins vegar undan tímaskorti: 

Það þarf að byrja mjög snemma bara í grunnskólum, það er ekki hægt nema 

byrja strax og það þarf að gera þetta með því að gera lítið fyrst. Skrifa kannski 

eina efnisgrein og fara í gegnum hana og laga hana og segja hvernig er betra 

að orða þetta hvernig væri hægt að gera þetta. Þetta er náttúrulega hægt að 

þjálfa en það tekur tíma og það er ekki alltaf sem maður hefur tíma ef maður 

ætlar að hafa ritgerð upp úr þessu. Best væri auðvitað ef menn ætla að skila 

að þeir skiluðu nokkrum sinnum. Kannski inngangurinn fara yfir hann, hér 

kemur þetta og nú skilar þú þessu uppkasti og aftur til baka en þetta er því 

miður ekki alltaf tími til að gera. Þannig að hérna en við reynum samt að gera 

það þannig og okkur finnst það hafa skilað sér. Við höfum lagt mikla áherslu 

á ritun og okkur finnst það hafa skilað sér. 

Unnar tók undir með þeim en hann er sammála Andrési þegar kemur að tímaskorti. 

Unnar talar um „hobbykennara“ sem eru kennarar sem eru að nálgast eftirlaunaaldurinn 

og hafa þar af leiðandi minni kennsluskyldu: 

Sko hobbykennararnir gera þetta þeir sem eru að fara á eftirlaun og eru bara 

með tvo bekki þeir gera þetta af því þeir hafa tíma. Við höfum látið þau 

endurgera sem gekk mjög illa. Sumir kennarar láta þau endurgera en ég er 

með svo marga tíma að ég hef bara ekki treyst mér í það. Þess vegna þyrfti, 

það er svo mikilvægt að endurgera svo þau geti hækkað sig en þá þarf að fá 

eitthvað raunhæft mat á vinnutímann sem fer í þetta. 

Hérna kemur fram greinilegur munur á því sem Unnar telur sig hafa fram að færa og þeim 

sem hafa minni kennsluskyldu. Þetta er eitthvað sem tvímælalaust ætti að skoða því ekki 

er það gott að þeir nemendur sem hafa kennara með fulla kennsluskyldu fái lakari 

þjónustu. 

Eva kennir í frístreymisskóla og hún hafði farið nokkuð aðra leið við að þjálfa 

nemendur í að bæta málfar. Eins og svo margir þá telur hún að galdurinn við að gera 

nemendur að góðum málnotendum sé lestur og hún áttaði sig á því að nemendur eru 

margir hverjir svo hæglæsir að þeir eiga erfitt með að komast yfir námsefnið. 

Til að gera langa sögu stutta þá áttuðum við okkur á því að við sinnum 

jaðarhópunum vel þeir sem eru með greiningar og svo eru einhverjir sem eru 
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góðir en svo eru þeir sem þurfa enga aðstoð en plumma sig ekkert sérstaklega 

vel. Við þurfum að gera eitthvað fyrir þessa stóru miðju sem gæti samt 

gagnast öllum. Og ég komst að því með óformlegum rannsóknum að þau sko 

eru mörg vel læs en hæglæs ekki af því það séu örðugleikar heldur vegna 

skorts á æfingu og niðurstaðan var að við þurfum að ná hraðanum upp svo 

við komumst yfir að lesa efnið sem á að lesa hérna. Allar þessar skáldsögur, 

sögubækur og hvað þetta er en þegar maður les 87 orð á mínútu þá kemst 

maður bara yfir 1/7 af því sem á að lesa, kannski ekki 87 orð en það voru alveg 

svakalegar tölur sem ég sá. Sumir höfðu ekki opnað bók síðan þau þurftu að 

lesa upphátt fyrir mömmu og pabba. Við hugsuðum að við ætluðum að bjóða 

upp á hraðlestrarnámskeið til að bjóða upp á eitthvað og reyndum að gera 

þetta flott og æfa og leyfa þeim að finna á eigin skinni hvað maður getur aukið 

hraðann bara með því að æfa sig með ákveðnum aðferðum. 

Það er skemmst frá því að segja að hraðlestrarnámskeiðið hennar Evu varð gríðarlega 

vinsælt og færri komust að en vildu. Skólinn hefur nú aðlagað íslenskuáfangana sína og 

tekið þetta námskeið inn í annan áfanga sem nemendur taka á fyrsta ári. Það virðist því 

ýmislegt hægt að gera ef viljinn og úrræðin eru fyrir hendi. 

4.2.2 Námsmat 

Almennt voru allir kennararnir sammála um að málfar væri metið í öllum verkefnum en 

þeir reyndu að láta það ekki hafa meira vægi en fyrirfram ákveðin prósenta segir til um. 

Algengt var að vægi málfars væri á bilinu 20–30% í ritgerðum. Allir notuðu matslista við 

yfirferð og fannst þeir hjálpa til við að meta það sem á að meta. Flestir töluðu um að 

matslistarnir væru líka tæki til að minna þá á að vægi málfars væri bara einhver ákveðin 

prósenta og að þeir hjálpuðu þeim við að stilla sig um að draga niður fyrir illa orðuð 

verkefni þar sem það átti ekki við. Allir kennarar viðurkenndu þó að málfar hefði einhver 

áhrif. Björg talaði um að einmitt þess vegna væri matslistarnir mikilvægir: 

Jú ég held að það skipti máli, verkefni sem eru morandi í villum og það er 

erfitt að lesa sig í gegnum textann þá held ég að það geti alveg haft áhrif og 

þá er erfiðara að ná innihaldinu í textanum, en maður reynir. Og þess vegna 

finnst mér skipta máli að vera með einmitt með svona skýran kvarða þar sem 

þú ert að meta ólíka þætti. 

Andrés hafði sjálfur velt þessu fyrir sér og sagði að áður en hann fór að nota matslista 

hefði hann líklega látið málfar hafa meiri áhrif: 



 

53 

Já ég hugsa að það hljóti að hafa það, ég hef oft verið að velta því fyrir mér. 

Hér áður fyrr var maður að gefa eftir hinu og þessu en nú reynir maður að 

setja upp eitthvað kerfi svo þetta smiti ekki út frá sér því maður hefur 

tilhneigingu til að gefa þessu enn meira vægi, þetta er svo vel orðað. En þá 

verður maður að horfa á rammann, okei þetta gildir bara þarna, um málfar 

ekki þarna og þarna. Maður verður að pína sig í það því annars í raun hefur 

það ábyggilega áhrif, ómeðvitað. Það sem er vel gert fer að smitast inn í efnið. 

Í skólanum sem Unnar kennir í voru líka notaðir matslistar og hlutirnir voru greinilega 

í föstum skorðum: 

Það eru matsblöð, alveg skýr matsblöð á fyrsta ári er frágangur 30%, mál og 

stíll 30% og efnistök 40% Þegar kemur upp á seinni árin er frágangur bara 20 

en efnistök 50. Ef þetta er mjög lélegt fá þau að endurvinna og þau eru hvött 

til að skoða villurnar síðan síðast til að fá ekki sömu villurnar aftur. 

Út frá svörum viðmælenda má ráða að matslistar eru greinilega algengir og nauðsynlegt 

hjálpartæki kennara. Það er ljóst að kennarar meta málfar en það er líka ljóst að 

kennararnir sex eru meðvitaðir um að meta málfar bara til þeirrar prósentu sem ákveðin 

var í upphafi. 

Stella benti á að auðveldara væri að lesa vel skrifaðan texta og því sé eðlilegt að þeir 

nemendur sem setja mál sitt skýrt og skilmerkilega fram fái jafnvel hærri einkunn en þar 

sem svörin eru loðin og kannski ekki skiljanleg: 

Maður reynir að passa sig að gera það ekki en ég hugsa innst inni að það hafi 

áhrif. Það er auðveldara að lesa sig í gegnum textann og stundum ef maður 

þarf að geta í eyðurnar og þetta er ekki nógu skýrt þá já innst inni held ég að 

það hafi einhver áhrif þó maður vilji það auðvitað ekki þá auðvitað gerir það 

það. 

Hekla nefndi stafsetningarvillur „ef glærur eru fullar af stafsetningarvillum þá dregur það 

þau niður“ en Hekla sagðist jafnframt vita hvaða nemendur væru lesblindir og passa upp 

á að draga þá ekki niður fyrir þess konar villur. Hekla sagði frá því að skólinn væri núna 

að leggja aukna áherslu á símat og styttri krossapróf en þó væru alltaf einhverjar ritgerðir 

í hverjum áfanga.  

Andrés talaði, eins og Stella, um að þeir nemendur sem betur koma frá sér texta 

græddu líklega á því: 
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Almenn próf eins og próf í þekkingu, þá er kannski verið að nota það sem þau 

hafa lært til að tengja saman. Þá er maður kannski minna að eltast við 

stafsetningu og eitthvað slíkt. Margir sem hreinlega eru lesblindir eða ráða 

illa við stafsetningu þannig að það kemur yfirleitt ekki inn í þannig próf, 

málfar og svoleiðis. En þeir sem setja textann vel upp og svara vel og rökrétt 

þeir svara betur en hinir sem eru kannski með þetta allt í þoku og rugli og 

maður nær ekki samhengi þá fá þeir kannski eðlilega lægra. 

Björg gerði skýran greinamun á stafsetningu og málfari og sagðist stundum meta 

þessa þætti saman en stundum stæðu þeir sem sjálfstæðir matsþættir. Eva taldi eins og 

Björg að stundum væri erfitt að meta málfar og stafsetningu saman: 

En til dæmis núna er ég að lesa ígrundun um leikrit sem þau fóru á þá finnst 

mér oft, æ það halda margir að það fari saman málfar og stafsetning ef að 

málfarið er lélegt að þá sé stafsetningin það líka og öfugt en það er alls ekki 

þannig. Ég er kannski með nemendur sem eru ekki með eina einustu málvillu 

en það er allt morandi í stafsetningarvillum stundum finnst mér ég þurfa að 

aðgreina þetta í umsögn sko. Það hefur færst mikið í aukana að mér finnst ég 

þurfa að gefa hverjum og einum umsögn, þó ég sé með matsblaðið og fari 

eftir því þá er ég oft fljótari bara að gefa umsögn. 

Unnar, ólíkt Björgu og Evu, taldi að mikil fylgni væri á milli málfars og annarra þátta. Ef 

uppbygging ritgerðar og smíði efnisgreina væri í lagi þá væri málfarið yfirleitt líka í lagi: 

Það er samhengi á milli máls og frágangs. Ég hef verið með gott mál en með 

fráganginn alveg í ólagi mál og stíll smitar ekki yfir skilurðu það er bara svo 

mikil fylgni þarna á milli. Maður fær þetta yfirleitt ekki. 

Allir kennarar voru meðvitaðir um að nemendur fengju að vita hvernig mati væri 

háttað áður en verkefnið er lagt fyrir. Fæstir létu matslista fylgja með verkefnalýsingu þó 

hann fylgdi alltaf með þegar búið var að fara yfir verkefnið. Flest svörin enduspeglast í 

orðum Bjargar þegar hún segir „já oftast, þau vita það nokkurn veginn. Misjafnt hversu 

ítarlega þau vita en já þau vita nokkurn veginn“. Eva var mun ákveðnari í tilsvörum og 

sagðist yfirleitt leyfa nemendum að sjá matslistana fyrirfram: 

Eva: Ég geri svona matslista ég er mjög háð þeim. Ég er upptekin af því og þá 

eru ákveðnir þættir sem ég leita eftir. Nemendur sjá þá ekkert alltaf, stundum 

lími ég þá inn í Innuna. 
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Rannsakandi: Fyrir eða eftir? 

Eva: Yfirleitt sýni ég þá áður, hverju er verið að leita eftir sérstaklega í þessum 

stærri verkefnum og svo nota ég sama listann þegar ég er að fara yfir. 

Í skólanum sem Eva kennir í er unnin stór ritgerð þar sem aðrir greinakennarar eru fengnir 

til að hafa umsjón með efnis- og heimildavali en íslenskukennararnir meta þætti eins og 

málfar og stafsetningu: 

Við erum með sérstakan áfanga sem eru rannsóknarritgerðir og þá fá þau 

leiðbeinanda í því fagi sem þau eru að skrifa um. Svona míní BA ritgerð og 

íslenskukennarinn metur helminginn á móti leiðbeinanda […] þá er málfar og 

stafsetning frá 10% upp í 40%. Málfarið hefur mikið að segja varðandi 

huglæga matið. Þó að það standi 20% eða 10% þetta er náttúrulega alltaf svo 

huglægt mat sem stærðfræðikennarar fá alveg: „vó ég gæti aldrei verið 

íslenskukennari“. En málfarið smitar út frá sér og leiðbeinendur kvarta undan 

því að það sé erfitt að lesa ritgerðir sem ekki er búið að leiðrétta svo það er 

alveg að hafa áhrif á þetta efnislega. 

Hérna kemur skýrt fram að þeir kennarar sem kenna aðrar námsgreinar en íslensku láta 

málfar greinilega hafa áhrif á sig. 

Skólinn sem Stella kennir í leggur líka mikla áherslu á að kenna nemendum að skrifa 

ritgerð og þar skiptir ferlið höfuðmáli en það var einmitt skólinn sem lét nemendur skila 

fjórum sinnum, í litlum skrefum, kennarar fóru yfir og svo var skilað aftur. Nemendur 

fengu skýr fyrirmæli í byrjun og matslistinn var afhentur með verkefninu. Námsmatið í 

þeim skóla var einkar áhugavert en þar eru ekki gefnar einkunnir fyrr en í lok annar: 

Þau eru með upplýsingar um þetta, sem sagt uppbygginguna, orðafjöldann 

og svo eru þau með matskvarðann aftast. Þannig að þau vita hvernig 

verkefnið er metið en aftur á móti eru engar einkunnir gefnar hér fyrr en í lok 

annar. Þau fá umsögn ekki einkunn þannig að þau verða að lesa sig í gegnum 

umsögnina. Annars fá þau enga tilfinningu fyrir hvar þau standa. 

Hér talar Stella um að lesa sig í gegnum umsögnina en hún taldi að ef nemendur fengju 

einkunn þá læsu þeir ekki athugasemdirnar og mundu þar af leiðandi ekki bæta sig. 

Hekla talaði um að í hennar skóla væru kennararnir í auknum mæli farnir að hafa 

krossapróf og staðreyndapróf og þar skipti málfar engu máli heldur væri verið að leita 

eftir ákveðnum atriðum. Ef nemendur hefðu þessi atriði rétt fengju þeir fullt hús stiga, 
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burtséð frá málfari. Um ritgerðir giltu svolítið aðrar reglur. Hún, eins og Unnar, nefndi 

einnig að ef málfarið væri slæmt þá væri oftast allt annað í ólagi líka: 

Nei oftast ekki ritgerðirnar því þá er lagt upp með að málfar og stafsetning 

gildi eitthvað og uppbygging, þetta fylgist oft að ef þetta er á slæmu máli þá 

eru efnisgreinar í rugli, skipt á vitlausum stað þetta er yfirleitt mjög kaotískt. 

Þú getur skorað hátt á prófi þar sem þarf bara að vita staðreyndir en yfirleitt 

fá þessir aðilar ekki hátt í ritgerðum. 

Þegar hún heldur áfram að tala kemur hún með áhugavert innlegg í umræðuna sem 

enginn annar kennari kom inn á sem er að þeir nemendur sem hafa góða málnotendur 

heima fyrir fá hærra fyrir ritgerðir: 

Oft einstaklingar sem fá mjög lágt fyrir ritgerðir sem skora hátt á krossaprófi, 

stundum jafnvel lesblindir einstaklingar eða þeir sem hafa engan til að lesa 

yfir heima. Svo eru sumir sem skila frábærum ritgerðum af því þeir eru með 

einhvern heima sem les yfir, við viljum að þau fái hjálp en það eru svo fáir 

sem fylgja því eftir. 

Enn og aftur komum við inn á mikilvægi heimilisins en áhrif þess virðast teygja anga sína 

víða. 

4.2.3 Samtal milli skólastiga 

Þegar nemendur mæta í framhaldsskóla eru þeir langt frá því að vera nýgræðingar á 

skólabekk, þvert á móti hafa þeir verið í því hlutverki að vera nemendur meira en hálfa 

ævina. Nú þegar fræðsluskyldan er til 18 ára aldurs er það upplifun Evu að þróunin sé 

þannig að allir fari í framhaldsskólanám, hvort sem þeir hafa áhuga eða getu til þess: 

Nú erum við með allan skalann og framhaldsskóli á að vera fyrir alla. Þess 

vegna hefur okkur dreymt um að það væru fleiri leiðir það er að segja að þú 

gætir verið í svona námi og lokið framhaldsskólaprófi eftir kannski eitt ár eða 

tvö ár en ekki bara að hætta eftir tvö ár og vera ekki með neitt í höndunum. 

Að þessi ár hafi einhverja þýðingu […] Ekki að allir séu að stefna að sama 

marki, steypa alla í sama mót. Það er kannski einhver framtíðarmúsík að það 

séu fleiri leiðir, ég veit að skólafólk út um allt dreymir um fleiri leiðir en það 

verður að koma utan frá að það sé þessi viðurkenning frá atvinnurekendum. 

Við viljum fólk með framhaldsskólapróf. En þetta helst í hendur við læsið, 
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þegar það er erfitt að komast í gegnum heila bók vegna einhvers þá er þetta 

erfiðara.  

Framhaldsskólanám á að vera framhald af grunnskólanámi og því er bráðnauðsynlegt að 

þessi tvö skólastig séu meðvituð um hlutverk hvort annars svo það verði ekki áberandi 

skörun á viðfangsefnum eða það sem verra er að ákveðið gap myndist sem hvorugur 

sinnir. Andrés kvartar undan því að ekki sé gert ráð fyrir lestrarkennslu í framhaldsskólum 

því margir nemendur komi í skólann til hans nánast ólæsir, hvað sem veldur: 

En svona eftir þessa nýju námskrá og þetta er eins og það sé hvergi gert 

almennilega ráð fyrir að það sé einhver lestur eða lestrarkennsla sem ætti 

náttúrulega að vera búin í grunnskólanum en svo er það bara þannig að það 

er að stundum kemur já kannski ekki fjöldinn allur en töluvert margir sem eru 

illa læsir, sem eru nánast ólæsir og það eru nemendur sem segjast ekki hafa 

lesið heila bók á ævi sinni. En það er svolítið erfitt þá að fara að kenna 15, 16 

ára unglingum að lesa. Það er ferlegt og þá þarf að hafa áhuga og metnað líka 

sem hefur ekki verið til staðar öll þessi ár og þá þarf að koma líka frá 

foreldrum eða forráðamönnum þannig að þau spretta ekki allt í einu upp 

núna og ákveða að læra að lesa þannig að það er dálítið erfitt að eiga við. 

Enn og aftur leitar umræðan í áttina að heimilunum og mikilvægi þess að nemendur fái 

hvatningu og stuðning heima fyrir.  

Unnar hefur virkilega sterkar skoðanir á því hvernig hann vill haga kennslu í 

framhaldsskólanum en þær skoðanir byggir hann að miklu leyti á reynslu sinni sem 

grunnskólakennari til þriggja ára: 

Við erum að gera vitleysu í því sem við erum að gera núna og ég tel að við 

ættum að taka málfræðina inn í framhaldsskólana, orðnotkunarfræði eins og 

hver og hvor. Við eigum að láta grunnskólunum það eftir að kenna 

orðflokkagreiningu og svona helstu hluti […] við eigum að sáldra málfræðinni 

með, taka hana svona 20–30% og 60–70% bókmenntir við eigum að fara að 

endurskoða þetta með að henda út allri málfræðinni þau [nemendur] eru að 

lesa málsögu og það er gott að taka þetta samhliða. Við verðum að gefa 

grunnskólanum meiri tíma til að sinna lestri. 

Unnar talar um vandann sem felst í því að margir framhaldsskólar séu búnir að taka út 

alla málfræðikennslu hjá sér. Hann kom einnig inn á þá staðreynd að í framhaldsskólum 
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eru kennarar sem eru sérstaklega menntaðir í íslensku sem kenna fagið en í 

grunnskólunum getur hver sem er verið settur í að kenna íslensku á unglingastigi: 

Ég vil sáldra málfræðinni svona yfir en ekki ætla grunnskólunum þetta 

hlutverk alveg, sem ég tel að þeir ráði ekki við. Annað, grunnskólinn er í 

kreppu með kennara í þessu, þar er einhver settur í að kenna íslensku sem er 

læs en hann kann ekkert fyrir sér í setningafræði og þú verður að kunna 

eitthvað fyrir þér svo þú getir kennt þetta vel. 

Þarna kemur Unnar með athyglisvert sjónarmið um að í grunnskólanum séu kennarar 

með minna nám í íslenskum fræðum heldur en í framhaldsskólanum. Þrátt fyrir að margir 

færir kennarar séu starfandi í grunnskólum landsins er vert að hafa í huga að Unnar 

starfaði sem grunnskólakennari í þrjú ár og er eini viðmælandinn sem hefur B.Ed. gráðu 

og því má teljast líklegt að hann hafi nokkuð til síns máls. 

4.3 Samantekt 

Af svörum viðmælenda má sjá að allir eru þeir sammála um að mikilvægasta forsendan 

fyrir því að búa til góða málnotendur sé fjölskyldan og það máluppeldi sem nemendur fá 

heima hjá sér. Enginn vildi þó varpa ábyrgðinni alfarið á fjölskylduna heldur var algengt 

svar að þetta væru margir samverkandi þættir þó fjölskyldan væri einna mikilvægastur 

þeirra. Að minnsta kosti tveir viðmælendur nefndu að ekki mætti vanmeta aðra 

umhverfisþætti eins og vinahópinn og internetið. Þrátt fyrir að áherslur í Aðalnámskrá 

framhaldsskóla og áherslur í lögum um framhaldsskóla séu alveg skýrar og mikið lagt upp 

úr jöfnum rétti til náms er ljóst að nemendur sitja ekki við sama borð. Möguleikar þeirra 

fara ýmist eftir ríkisfangi, búsetu, heimilisaðstæðum eða menntunarstigi foreldra og því 

er ljóst að nokkur ójöfnuður ríkir í skólakerfinu. Kennararnir sex voru sammála því að 

besta leiðin til að þjálfa orðfæri og máltilfinningu nemenda væri lestur og endurgjöf. Einn 

skóli hafði lagt mikið upp úr ritgerðarskilum þar sem nemendur skiluðu inn, fengu 

athugasemdir og áttu svo að skila aftur. Allir voru sammála um að þetta væri besta leiðin 

fyrir nemendur en ástæðan fyrir því að kennarar voru ekki að nota þessa aðferð meira 

var tímaskortur. 

Aðspurðir um hvað fælist í vönduðu málfari svöruðu flestir á þá leið að það væri að 

vera vel að máli farinn og búa yfir ríkum orðaforða. Einnig var minnst á lesskilning og 

þann eiginleika að geta talað fallegt mál sem allir skilja. Allir viðmælendur höfðu áhyggjur 

af orðafátækt nemenda og hversu margir stæðu illa að vígi þegar kæmi að læsi og 

lesskilningi. Einn skóli hafði bætt hraðlestrarnámskeiði inn í skylduáfanga til að reyna að 
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auka lestrarhraða, efla áhuga og gera nemendum kleift að komast yfir námsefnið. Annar 

kennari talaði um nauðsyn þess að horfast í augu við staðreyndir og reyna að nota 

internetið á uppbyggilegan hátt því að það væri miðillinn sem framhaldsskólanemendur 

héldu sig á. Allir kennarar meta málfar í verkefnum nemenda, vægi þess var yfirleitt á 

bilinu 20–30%, og það var ánægjulegt að sjá að kennarar sögðust forðast að láta málfar 

draga niður aðra þætti en þó viðurkenndu þeir að líklega hefði það einhver áhrif. Tveir 

kennarar sögðu að tengsl væru á milli málfars og annarra þátta í ritgerðasmíð og töldu 

að ef málfarið væri slæmt þá væri allt hitt oftast líka í ólagi. 

Allir kennarar sögðust þjálfa vandað málfar eftir ýmsum leiðum til dæmis með því að 

kenna nemendum setningafræði og setningagerð, láta þá skrifa ritgerðir í skrefum og 

þjálfa lestur. Aðeins einn kennari var með sérstakt námsefni sem hann notaði til að kenna 

vandað málfar og gaf ýtarlegustu lýsinguna á því hvernig hann leitaðist við að kenna 

vandað málfar. Það var einróma álit að íslenskukunnáttu og málnotkunarhæfni nemenda 

í framhaldsskólum hrakaði. Framhaldsskólarnir virðast sumpart bregðast við þessari 

þróun með því að draga úr kröfum eða breyta áherslum. Að einhverju leyti vildu kennarar 

kenna vaxandi áhrifum enskunnar um. Töluverðrar óánægju gætti þegar vikið var að 

skilum á milli skólastiga. Kennararnir kvarta undan því að nemendur komi í 

framhaldsskólana með lélega lestrarfærni og þeir séu ekki í stakk búnir að þjálfa 

nemendur í lestri nema eitthvað sérstakt komi til, eins og hraðlestrarnámskeiðið sem 

einn skólinn hleypti af stokkunum. Einnig gagnrýndi einn kennari þá ákvörðun sumra 

framhaldsskóla að taka út alla málfræði, hann vildi kenna 20–30% málfræði á móti öllu 

hinu og gefa grunnskólanum meira svigrúm til að sinna lestri.  

Upphafleg tilgáta rannsakanda var sú að mat á málfari hefði meira vægi í mati á 

verkefnum heldur en tilsögn í málfari skipar í kennslu og því væru kennarar að meta færni 

sem þeir væru ekki endilega að kenna. Í rannsóknargögnunum kemur fram að málfar 

skipar háan sess í námsmati í framhaldsskóla eða allt að 20–30% en kennsla í vönduðu 

málfari skipar hins vegar ekki eins háan sess. Allir kennarararnir sinna þessari kennslu en 

bara einn segist gera það markvisst. Tilgátan fær því stuðning af þessum gögnum, 

kennarar hafa tilhneigingu til að meta færni sem þeir kenna ekki markvisst og 

vísbendingar eru um að það veiti ákveðnum nemendum forskot vegna félags- og 

menningarlegs bakgrunns þeirra. 
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5 Umræður 

Markmið rannsóknarinnar var að kanna hversu háan sess málfar skipar í kennslu og 

námsmati nemenda í framhaldsskóla. Niðurstöður benda til að málfar skipi háan sess í 

námsmati en minni í kennslu. Vægi málfars í verkefnum fer eftir því hvers konar verkefni 

eru til grundvallar matinu en algengar tölur eru á milli 20 og 30%. Minna fer fyrir vægi 

málfars í kennslu en allir viðmælendur segjast kenna vandað málfar, fáir þó markvisst. 

Hér verða niðurstöður úr kafla 4 tengdar við fræðilegan bakgrunn. Fjallað var um 

niðurstöður út frá þeim þemum sem komu upp í viðtölunum en hér verður rætt um 

niðurstöðurnar út frá rannsóknarspurningunum fjórum. 

Kafli 5.1 leitar svara við rannsóknarspurningunni: Hvernig og að hvaða leyti meta 

íslenskukennarar í framhaldsskólum málfar nemenda sinna? Þar eru niðurstöður sem 

snúa að mati á málfari ræddar, og settar í samhengi við fræðin. Kafli 5.2 tekur fyrir 

rannsóknarspurninguna: Að hvað miklu leyti leitast framhaldsskólakennarar í íslensku við 

að kenna vandað málfar? Farið er yfir niðurstöður sem tengjast málfarskennslu og 

sjónum einkum beint að því hvort og hvernig kennarar vinna í því að bæta málfar 

nemenda sinna. Næsti kafli, eða kafli 5.3, snýr að rannsóknarspurningunni: Að hvaða leyti 

skýra félags- og menningarlegar aðstæður nemenda stöðu þeirra í íslensku? Meðal 

annars eru þau úrræði skoðuð sem viðmælendur nefna til að bæta stöðu 

framhaldsskólanemenda í íslensku og þeirri spurningu velt upp hvort ójöfnuður ríki í 

skólasamfélaginu á Íslandi. Loks, í kafla 5.4, verða svör viðmælenda skoðuð út frá 

rannsóknarspurningunni: Hvernig sinnir framhaldsskólinn fræðslu sem samkvæmt 

námskrá er gert ráð fyrir að fari fram í grunnskóla? Þar er sjónum meðal annars beint að 

því hvort þörf sé á meiri samfellu milli grunnskólans og framhaldsskólans og hvort leggja 

ætti áherslu á fleiri leiðir í námi. 

5.1 Mat á málfari 

Öllu námi og allri kennslu fylgir námsmat en hér verður leitað svara við því hvernig 

íslenskukennarar í framhaldsskólum meta málfar nemenda sinna. Allir viðmælendur 

sögðust meta málfar í verkefnum nemenda en vægi þess var yfirleitt á bilinu 20 til 30%. 

Það vakti athygli að kennarar voru mjög meðvitaðir um að láta málfar ekki draga niður 

aðra þætti en þó viðurkenndu þeir að líklega hefði það einhver áhrif. 

Rauði þráður Aðalnámskrár framhaldsskóla (2011) þegar kemur að námsmati er 

fjölbreytni í matsleiðum. Viðmælendur voru aðallega spurðir að því hvernig þeir færu að 

því að meta málfar í verkefnum nemenda og voru matslistar allsráðandi. Enginn 



 

61 

viðmælandi nefndi aðrar matsleiðir eins og sjálfsmat eða jafningjamat og aðeins einn 

viðmælandi minntist á símat, þótt ráða megi af svörum allavega eins kennara í viðbót að 

óformlegt símat fari fram í ritunarkennslu skólans. Þetta kemur heim og saman við 

rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) þar sem kom fram að fjölbreyttar leiðir í námsmati 

væru algengari í grunnskólum en framhaldsskólum en símat er til dæmis mun algengara 

á yngri skólastigum. 

Til að gæta sanngirni er auðvelt að ímynda sér að það geti verið erfitt að útfæra mat 

á málfarsframförum með sjálfsmati eða jafningjamati. Þvert á móti þá gæti jafningjamat 

stuðlað að fordómum gagnvart málnotendum sem ekki hafa tamið sér að öllu leyti 

viðurkennt málfar. Hins vegar væri hægt að nota einhverja útfærslu af símati og má færa 

rök fyrir því að skólarnir í rannsókninni geri það í sinni ritunarkennslu með því að láta 

nemendur byrja smátt, fara yfir og koma með ábendingar, láta þá skila aftur og meta svo 

allt ferlið. 

Í viðtalsrammanum var ekki gert ráð fyrir spurningum um hvort nemendur hefðu val 

um hvernig námsmat færi fram og enginn kennari minntist á það að fyrra bragði. Hins 

vegar kom fram að nemendur skiluðu verkefnum á mismunandi formi, til dæmis voru 

nefndir fyrirlestrar, ritgerðir, leikrit, ljóð og próf. Þótt nemendur fái ekki beint val til að 

ákveða framsetningu á einstökum verkefnum eins og Edelstein (2010) telur svo mikilvægt 

skila þeir engu að síður ýmsum útgáfum af verkefnum til námsmats. Samkvæmt Edelstein 

er mikilvægt að það sé hluti af daglegum veruleika allra nemenda að þeir taki ábyrgð og 

hluti af því er að fá frelsi til að velja hvernig þeir skila verkefnum. Það gefur þeim tækifæri 

til að velja það svið sem hver og einn er hæfastur í og stuðlar að jafnrétti. Þrátt fyrir að 

hafa lítið um það að segja hvernig námsmati er háttað er ekki annað að heyra en 

nemendur séu sáttir, samkvæmt viðmælendum, en það samræmist viðhorfum nemenda 

í rannsókn Svanhildar Kr. Sverrisdóttur (2014, bls. 143) þar sem nemendur voru almennt 

ánægðir með fyrirkomulagið. 

Allir kennarar meta málfar í öllum verkefnum en vægið fer eftir þeim verkefnum sem 

eru lögð fyrir. Algengt er að vægi málfars sé milli 20 og 30%. Allir viðmælendur studdust 

við matslista við yfirferð verkefna og voru þeir sammála um að listarnir væru gagnlegir til 

að koma í veg fyrir að vægi málfars hefði áhrif á aðra þætti sem á að meta. Nemendur 

hafa lítið sem ekkert um það að segja hvernig mati er háttað eða á hvaða formi 

verkefnum er skilað en viðmælendur voru almennt að leggja fyrir fjölbreytt verkefni sem 

skila átti á ólíkan hátt. Þrátt fyrir að styðjast við matslista voru allir sex kennararnir 

sammála um að líklega hefði málfar alltaf einhver áhrif á mat þeirra og viðhorf. 
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5.2 Málfarskennsla 

Allir viðmælendur höfðu alist upp við aðhald í málfarsefnum og fjölskyldur þeirra höfðu 

lagt áherslu á að tala rétt og voru þeir leiðréttir heima fyrir. Þeir töluðu um að hafa alltaf 

haft áhuga á íslensku og lestri og margir vísuðu í sjálfan sig sem hálfgert „nörd“. Við 

úrvinnslu viðtalanna var áberandi hvað þau gildi sem viðmælendum hafði verið innrætt í 

æsku voru þeim mikilvæg. Allir töluðu um mikilvægi þess að tala vandað mál og geta 

skrifað góðan texta. Því var áhugavert að sjá hvað viðmælendum fannst erfitt að kenna 

þennan mikilvæga þátt og hversu ómarkviss kennslan virtist vera í raun og veru. Hér á 

eftir verða skoðuð og sett í samhengi við fræðin svör við því hvernig og að hvað miklu 

leyti framhaldsskólakennarar í íslensku kenna vandað málfar. 

Þegar viðmælendur voru spurðir hvernig hægt væri að bæta málfar nemanda nefndu 

þeir gjarnan lestur. Allir voru þeir sammála um að nemendur vanti almennt þjálfun í lestri 

þegar þeir koma í framhaldsskóla og þar af leiðandi er erfitt fyrir þá að ná þeim 

markmiðum í lykilhæfni sem Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) setur. Sérstaklega varð 

kennurunum tíðrætt um þá orðafátækt sem ríkir og að nemendur geti ekki beitt 

fjölbreyttum orðaforða í verkefnum. Það kemur ekki á óvart að þeir nemendur sem búa 

yfir litlum orðaforða eigi erfitt með að ná þeirri lykilhæfni sem ætlast er til í 

framhaldsskóla því samkvæmt Stahl og Nagi (2006) eiga þeir nemendur sem hafa ríkan 

orðaforða auðveldara með að bæta við sig orðum sem aftur auðveldar allt nám. Lestur 

og orðaforðaþjálfun ættu því að skipa ríkan sess í kennslu vandaðs málfars. 

Sú orðaforðaþjálfun sem flestir kennarar nefndu var að lesa meira, lesa fjölbreytta 

texta, lesa fleiri bækur. Þegar litið er til rannsókna (Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010, 

bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 26 og 149) er það ósköp rökrétt niðurstaða þar 

sem sterk tengsl eru mili orðaforða og lesskilnings. Hins vegar þarf að hafa í huga að 

rannsóknir Cain o. fl. (2003) hafa sýnt að sjálfstæður lestur hefur lítið að segja hjá 

nemendum með mjög slakan lesskilning. Ef lesskilningur er slakur skilja nemendur ekki 

hvað orðin þýða og ná þar af leiðandi ekki samhenginu og lesturinn verður ómarkviss og 

óþarfur. Mikilvægi lesturs er ótvírætt en nauðsynlegt er að hafa eftirlit með lestrinum. 

Sérstaklega þarf að fylgjast með slakari nemendum og ganga úr skugga um að þeir nái 

samhenginu og skilji efnið. 

Eins og áður hefur komið fram töldu kennararnir að nemendur kæmu ekki nægilega 

vel undirbúnir í lestri og að grunnskólinn þyrfti að sinna þeim færniþætti betur. Nokkrir 

töluðu um að erfitt væri að grípa inn í og gera nemendur að góðum málnotendum þegar 

grunnurinn væri í ólagi. Skoðanir þeirra koma ekki á óvart ef litið er til rannsókna Chall 

og Jacobs (2003) sem sýna að strax í fjórða bekk eru nemendur farnir að lesa til að læra. 
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Af því má draga þá ályktun að mikilvægt sé fyrir nemendur að vera búnir að ná góðum 

tökum á lestri strax þegar þeir flytjast af yngsta stigi yfir á miðstig. Samkvæmt Rúnari 

Sigþórssyni (2008) virðast ákveðnar áherslubreytingar einnig eiga sér stað á miðstigi þar 

sem áherslan fer frá lestri yfir í málfræði og bókmenntir. Í ljósi þess sem viðmælendur 

segja er því vert að staldra við og skoða hvort ekki sé þörf á áherslubreytingum í 

lestrarkennslu í grunnskólum. Samkvæmt rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) er strax 

á miðstigi lögð aðaláhersla á námsþættina málfræði, stafsetningu, bókmenntir og ljóð þó 

kennararnir teldu að lestur væri áfram mikilvægur námsþáttur. Eftir að yngsta stigi lýkur 

er lestur þó oftast ekki fastur liður á stundaskrá. Hér væri líklega þörf á að endurskoða 

stundaskrá og gera lestri hærra undir höfði alla grunnskólagönguna svo róðurinn verði 

ekki of þungur þegar nemendur koma upp í framhaldsskólann og þurfa í auknum mæli 

að komast yfir meira námsefni og bæta við sig nýrri þekkingu með lestri. 

Kennararnir voru sammála um að erfitt væri að breyta máltilfinningu nemenda þegar 

þeir tækju við þeim í framhaldsskóla. Einn kennari talaði um að erfitt væri að breyta 

nemendum sem málnotendum því grunnurinn væri svo mikilvægur, það gerist svo mikið 

fyrst á ævinni, og nefnir sérstaklega lesturinn. Í ljósi þessa var áhugavert að hlusta á 

frásögn Heklu en hún sýndi fram á með frásögn af eiginmanni sínum að það er aldrei of 

seint að grípa inn í og þróa máltilfinningu nemenda. 

Viðmælendur höfðu eins og að framan segir allir fengið góðan grunn hvað viðkemur 

málnotkun. Þeir höfðu alist upp hjá fjölskyldum sem lögðu áherslu á rétt og vandað mál 

og voru allir leiðréttir heima fyrir. Enginn sagðist þó leiðrétta nemendur sína í töluðu máli 

heldur væri áherslan á að leiðrétta málfar í texta. Við nánari umhugsun kom í ljós að 

flestir leiðrétta það sem þeir kalla augljósar málvillur, en þeir eru meðvitaðir um að gera 

það ekki yfir allan bekkinn og fleiri en einn töluðu um að það gæti verið særandi. Það er 

ánægjulegt að sjá að kennarar eru meðvitaðir um virða tilfinningar nemenda á þennan 

hátt. Margir viðmælenda nefndu fordóma gagnvart þeim sem ekki tala mál sem 

samræmist viðurkenndum málvenjum og greinilegt að þátttakendur leggja sig fram um 

að ala ekki á þeim fordómum sem ríkja í samfélaginu og þannig stuðla að jafnrétti fyrir 

alla, óháð stétt og menningarlegum bakgrunni eins og jafnréttisrit aðalnámskrár segir til 

um (Kristín Dýrfjörð o.fl., 2013). 

Það má því draga þær ályktanir að þrátt fyrir mikilvægi þess að nota vandað málfar 

eru kennarar almennt sammála um að erfitt sé að kenna nemendum að verða betri 

málnotendur. Þeir reyna þó eftir bestu getu til dæmis með því að leiðrétta nemendur 

sína, þó aldrei yfir allan bekkinn. Lestur er oftast nefnd sem árangursríkasta leiðin til að 

bæta máltilfinningu nemenda og vilja framhaldsskólakennarar að grunnskólinn sinni 
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lestrarkennslu í auknum mæli. Staðreyndin er sú að mesta áherslan er lögð á lestur fyrstu 

árin og gerir skólakerfið ráð fyrir að í fjórða bekk séu nemendur orðnir færir um að lesa 

til að læra. Sú virðist þó alls ekki vera raunin ef marka má viðmælendur og eiga margir 

nemendur í töluverðum erfiðleikum með að komast yfir allt það lesefni sem er á 

námsáætlunum framhaldsskólanna. Til að mæta kröfum framhaldsskólans er ljóst að 

aukin orðaforðaþjálfun þarf að koma til í grunnskóla. Þótt allir viðmælendur hafi verið 

sammála um að erfitt sé að breyta því hvernig málnotendur nemendur eru þegar þeir 

koma upp í framhaldsskóla þá er það vel hægt. Það er aldrei of seint að bæta sig eins og 

eiginmaður eins viðmælanda er lifandi sönnun um. 

5.3 Staða framhaldsskólanema út frá félags- og menningarlegri stöðu 

Í auknum mæli dembast yfir okkur greinar og fréttir um slaka stöðu íslenskunnar. 

Einhverjir virðast hafa þungar áhyggjur af ástandinu og auknum áhrifum enskunnar, en 

aðrir eru rólegir yfir breytingum á tungmálinu og benda á að íslenskan sé lifandi 

tungumál, hún hafi breyst og þróast á undanförnum árum og muni halda áfram að gera 

það. Ef gengi nemenda í námsgreininni íslensku helst í hendur við félags-og 

menningarlega stöðu fjölskyldna þeirra þarf skólakerfið að skoða vel hvernig hægt er að 

styðja við nemendur sem einhverra hluta vegna hafa slakari bakgrunn í námsgreininni 

íslensku en aðrir. Flestir gera sér grein fyrir að fullkomnum jöfnuði verður aldrei náð, 

alltaf verða einhverjir sem ná betri námsárangri í íslensku, aðrir sem skara fram úr í 

stærðfræði og enn aðrir sem eru afreksmenn í íþróttum. Nú svo eru þeir sem virðast geta 

allt og eru góðir í öllu. Það breytir því ekki að nauðsynlegt er að huga vel að þeim sem 

samkvæmt Bourdiue (1991) hafa annan veruhátt (e. habitus) eða aðra sýn á auðmagn en 

þá sem skólinn leggur mest upp úr og velta því fyrir sér af hverju það sé og hvernig sé 

hægt að koma til móts við þessa einstaklinga. Einnig þarf að skoða hvort og hvernig 

félags- og menningarlegar aðstæður nemenda skýri að einhverju leyti eða hluta til hvar 

þeir standa í námsgreininni íslensku. 

Einhugur ríkti hjá öllum sex viðmælendum um að staða og geta framhaldsskólanema 

í námsgreininni íslensku færi versnandi með árunum og eru það áhugaverðar niðurstöður 

í ljósi þess að sá tími sem fer í íslenskukennslu á miðstigi grunnskólans fer minnkandi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013; Ingvar Sigurgeirsson, 1993). Allir kennararnir töluðu um 

að leggja þyrfti meiri áherslu á lestur í grunnskólanum enda væri það mikilvægasti 

námsþátturinn. Þetta viðhorf kemur alls ekki á óvart og er í samræmi við skoðanir 

annarra kennara (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2014, bls. 101). Einnig samræmast þessar 

niðurstöður rannsókn Guðnýjar Guðbjörnsdóttur (2006) þar sem fram kom að unglingar 
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í 10. bekk lesa minna en jafnaldrar þeirra gerðu árin 1993 og 1965. Viðmælendum var 

tíðrætt um lélegan orðaforða nemenda og flestir nefndu einnig að lesskilningur væri 

slakur. Það kemur svo sem ekki á óvart þar sem þessir tveir þættir eru nátengdir og hafa 

rannsóknir sýnt að ekkert hefur jafn sterk tengsl við lesskilning og orðaforði (Laufer og 

Ravenhorst-Kalovski, 2010, bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 26 og 149). 

Enginn kennari minntist á markvissa orðaforðakennslu en allir töldu að besta leiðin til 

að koma í veg fyrir orðafátækt væri lestur. Þetta rímar við fræðin því samkvæmt Stahl 

(2003, bls. 21) lærast orð í samhengi við texta og því oftar sem nemandi rekur sig á orðið 

því líklegra er að hann nái að lesa merkingu þess út frá samhenginu. Þar sem 

málskilningur verður alltaf stærri og stærri hluti af námi barna eftir því sem þau komast 

ofar í skólakerfið (Biemiller og Slonim, 2001) hitta viðmælendurnir naglann á höfuðið í 

sambandi við mikilvægi lesturs en þar fyrir utan þyrfti jafnvel að koma til markviss 

orðaforðaþjálfun til að bæta lesskilning nemenda. 

Allir viðmælendur voru sammála um að margir samverkandi þættir hafi áhrif á það 

hvernig málnotendur nemendur eru. Þeir telja þó allir að fjölskyldan og máluppeldið sé 

mikilvægast sem styður þær kenningar sem lagt var upp með í upphafi og samræmist 

kenningum Bourdieu (1977) um að gengi barna í skólakerfinu megi rekja til 

menningarlegs uppruna fjölskyldna þeirra. Það má þó geta þess að kenningar Bourdieu 

eru settar fram fyrir tíma internetsins og því má taka inn í reikninginn að núna hafi áhrif 

vinahópsins og netsamfélagsins aukist. Þó má færa rök fyrir því að vinirnir og alnetið geti 

fallið undir ólíkan vettvang (e. field) þar sem ákveðið gildismat ræður. Ýmislegt virðist 

benda til að nokkur ójöfnuður ríki í skólakerfinu, brottfall er of algengt og sem dæmi má 

taka að 30 nemendur hættu framhaldsskólagöngu sinni árið 2013 vegna 

fjárhagsaðstæðna. Aðrir 112 heltust úr lestinni til að fara að vinna en gera má ráð fyrir 

að einhverjir þeirra hafi einnig hætt vegna fjárhagsörðuleika (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). Þetta styður enn frekar hugmyndir Bourdieu og er í 

engu samræmi við markmið Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011), lög um framhaldsskóla 

(nr. 92/2008) og barnasáttmála sameinuðu þjóðanna (nr. 19/2013). 

Það er því ljóst að nokkur ójöfnuður ríkir innan skólakerfisins alveg eins og Bourdieu 

hélt fram þrátt fyrir skýrar áherslur í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011) sem á að tryggja 

jafnrétti til náms óháð kyni, búsetu, fötlun, kynhneigð, litarhætti, menningu og stétt. Einn 

viðmælanda fullyrti að bókmenntalegur áhugi heimilanna ykist eftir því sem þau væru 

nær miðbæ Reykjavíkur og tengdi hann hærra menntunarstig beint við hærra 

fasteignaverð þannig að menntunarstig foreldra væri hærra eftir því sem búsetan væri 

nær miðbæ Reykjavíkur. Út frá því er vert að skoða hugmyndir Gee (2004) og velta fyrir 
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sér skrifum hans um að fátækir nemendur séu sá hópur sem erfiðast á með að læra að 

lesa. Einnig þarf að skoða hvort skólakerfið verðlauni ákveðið sérhæft tungumál sem 

sumir nemendur hafa í farteskinu þegar þeir koma í skólann og ef svo er, hvort það sé 

sanngjarnt. Ef orð viðmælandans um að bókmenntalegur áhugi heimila haldist í hendur 

við hærra fasteignaverð eiga við rök að styðjast gefur það vísbendingar um að ekki aðeins 

sé unglingum frá efnaminni heimilum hættara við einelti í skólakerfinu (Hlín 

Kristbergsdóttir og Jón Gunnar Bernburg, 2011) heldur standi þeir einnig menningarlega 

verr að vígi en hinir. Hafa verður í huga að einungis einn kennari af sex ræddi um þessa 

hluti og því varhugavert að draga afdráttarlausar niðurstöður af ummælum hans. Engu 

að síður eru skoðanir hans áhugaverðar og minna á að mikilvægt er að vera vakandi yfir 

stöðu unglinga sem búa við bágbornar heimilisaðstæður af einhverjum ástæðum og 

ganga í skóla þar sem börn frá efnameiri heimilum eru í meirihluta því rannsókn Hlínar 

Kristbergsdóttur og Jóns Gunnars Bernburgs sýndi einnig fram á að eftir því sem 

ójöfnuður eykst því meiri áhrif hefur það á andlega velferð unglinga. 

Af svörum viðmælenda er ljóst að mikið vantar upp á að nemendur hafi jafna stöðu í 

skólakerfinu og þarf að huga að bakgrunni nemenda til að tryggja að allir fái sömu 

tækifæri. Út frá svörum kennaranna í rannsókninni má draga þá ályktun að tvítyngdir 

nemendur standi höllum fæti í skólakerfinu og nefnir einn viðmælandi að það sé 

nauðsynlegt að gæta jafnræðis í fyrirgjöf en það verði til þess að tvítyngdir nemendur fái 

alltaf lægri einkunn en hinir. Niðurstöður rannsókna Hart og Riesley (2003) renna stoðum 

undir þessa ályktun. Börn læra ný orð í gegnum talmál og lestur og því má álykta sem svo 

að uppeldis- og heimilisaðstæður geti valdið því að þeir nemendur sem alast upp hjá 

foreldrum sem búa yfir ríkulegum orðaforða, eru duglegir að lesa fyrir börnin sín og hafa 

hátt menntunarstig fái gríðarlegt forskot fram yfir hina. Niðurstöður Hart og Riesley eru 

því í algjöru samræmi við kenningar Bourdieu (1977) um að ólíkt gengi nemenda í 

menntakerfinu megi rekja til mismunandi menningarlegs uppruna þeirra. 

Viðmælendur voru sammála um að allur róður í íslenskunámi verður þyngri ef 

máltilfinning nemenda uppfyllir ekki fyrirfram ákveðin viðmið samfélagsins um 

hefðbundnar málvenjur og einn kennari orðaði það þannig að það myndist gjá á milli 

þeirra sem hafa fengið máluppeldi sem fellur vel að vettvangi skólans og svo hinna. Einn 

kennari segir þó að auðvelt sé að brúa þetta bil. Nemendum geti farnast vel ef þeir eiga 

foreldra sem eru styðjandi, skipta sér mikið af og upplýsa börnin sín þó grunnurinn sé 

veikur eða jafnvel á öðru tungumáli. Þessi skoðun viðmælanda helst í hendur við skoðanir 

nemendanna sjálfra sem telja að góður árangur í kennslugreininni íslensku velti að 
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einhverju leyti á þeim lestrarvenjum og því máluppeldi sem þeir fá á heimilum sínum 

(Ásgrímur Angantýsson, í prentun). 

Af framansögðu má sjá að viðmælendur telja að staða framhaldsskólanema í íslensku 

fari versnandi með ári hverju, bæði fari orðaforða og lesskilningi hrakandi enda eru sterk 

tengsl þar á milli. Ástæðan er óljós en úrræðin eru áhersla á lestur og ritunarþjálfun með 

virkri endurgjöf og tækifæri fyrir nemendur til að leiðrétta og skila verkefninu inn aftur. 

Félags- og menningarleg staða nemenda hefur mikið að segja um stöðu nemenda í 

skólanum og allir eru sammála um að margir þættir séu samverkandi en fjölskyldan og 

máluppeldið eigi þó einna stærstan þátt. Þeir nemendur sem búa við hátt menntunarstig 

foreldra, ríkan bókmenntaáhuga á heimilinu og vandað málfar hafa ákveðið forskot fram 

yfir aðra nemendur. 

5.4 Samfella milli grunnskóla og framhaldsskóla 

Í Aðalnámskrá framhaldsskóla (2011, bls. 66) er lögð áhersla á mikilvægi þess að virk 

tengsl séu á milli grunnskólans og framhaldsskólans. Auk þess er fjallað um miðlun 

upplýsinga milli þessara tveggja skólastiga. Það varð hins vegar ljóst í viðtölum 

rannsakanda að þörf er á úrbótum hvað varðar þessi tengsl og ljóst að hlutverk hvorrar 

menntastofnunar fyrir sig þarf að vera skýrara. Því varð ekki hjá því komist að skoða hvað 

viðmælendur höfðu að segja um skil á milli skólastiga, þeirra sýn á hvernig nemendur 

koma undirbúnir í framhaldsskóla og hvort framhaldsskólinn sinni að einhverju leyti 

kennslu sem ætti að fara fram í grunnskóla. 

Margir kennarar töluðu um að erfitt væri að breyta nemendum sem málnotendum 

þegar þeir kæmu upp í framhaldsskólana, það þyrfti að byrja fyrr. Þarna eiga kennarar 

væntanlega við næsta skólastig fyrir neðan, sem er grunnskólinn. Einn kennari 

sérstaklega hafði miklar skoðanir á því hvernig verkaskipting skólastiganna ætti að vera, 

en hann taldi að framhaldsskólarnir ættu í auknum mæli að auka málfræðikennslu og 

leyfa grunnskólunum að einbeita sé betur að lestri. Rökin fyrir því voru bæði þau að 

nemendur hefðu ekki þroska til að læra alla þessa málfræði í grunnskóla og 

framhaldsskólinn væri betur í stakk búinn að taka að sér málfræðikennslu þar sem 

íslenskukennararnir þar eru yfirleitt með meiri menntun á íslenskusviði. Miðað við 

umkvörtunarefni viðmælenda hefur hann nokkuð til síns máls þar sem nemendur virðast 

vera illa undirbúnir í lestri og því tilvalið að hrókera hlutverkum skólanna. Til að svo megi 

verða þarf breyting að koma að ofan. Rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) sýnir að 

málfræðikennsla hefst af fullum þunga strax í fjórða bekk og kennsla á unglingastigi miðar 

markvisst að því að nemendur nái þeim kröfum sem samræmda prófið í íslensku setur í 
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málfræði. Það er því ljóst að verulegar breytingar þurfa að eiga sér stað á samræmdu 

prófunum til að draumurinn um þessa breytingu verði að veruleika. 

Svör viðmælenda gefa sterkt til kynna að breytinga sé þörf en allir kennararnir sem 

rætt var við töldu að nemendur sem koma í framhaldsskólana í dag séu verr staddir í 

íslensku en áður og ljóst að margir hafa ekki náð að uppfylla lykilhæfni grunnskólanna 

áður en þeir hefja nám í framhaldsskóla (Aðalnámskrá framhaldsskóla, 2011). Tveir 

kennarar sögðu hreint út að vegna þess hversu slakir nemendur séu hafi 

framhaldsskólinn ekki annað val en að draga markvisst úr kröfum sínum. Þetta 

samræmist alls ekki því sem kemur fram hjá Gerði G. Óskarsdóttur (2012) en þeir 

framhaldsskólakennarar sem hún ræddi við sögðu nemendur koma vel undirbúna inn í 

framhaldsskólann í íslensku, ensku og samfélagsgreinum. Þessar niðurstöður eru 

sérstaklega áhugaverðar í ljósi þess að viðtöl Gerðar eru tekin áður en flestir framhalds-

skólar styttu námstímann í þrjú ár og þjöppuðu þar með fjögurra ára námsefni á þrjú ár. 

Áhugavert væri að heyra skoðanir þessara sömu kennara þegar meiri reynsla er komin á 

styttinguna. 

Ein af afleiðingum styttingar framhaldsskólans í þrjú ár er að nemendur þurfa að 

komast yfir meira námsefni á skemmri tíma. Augljóst er að námsefnið er erfiðara fyrir 

nemendur en áður og fleiri sem koma inn í framhaldsskólann með slaka kunnáttu í lestri. 

Við þessu þurfa skólarnir að bregðast og eitt úrræði sem nefnt var í viðtölunum var að 

bjóða nemendum upp á hraðlestrarnámskeið. Það verður að teljast frábært að skólarnir 

séu að finna leiðir til að bregðst við slakri stöðu nemenda í lestri og koma til móts við 

þarfir þeirra. Ef fleiri skólar bregðast við með þessum hætti ættu hugsjónir Bourdieu 

(1977) að rætast með því að jafna möguleika nemenda á góðu gengi í skólakerfinu, að 

draga úr áhrifum heimilanna og stuðla þannig að því að jafnrétti nái fram að ganga. Ekki 

má gleyma því að að samkvæmt Biemiller og Slonim (2001) verður málskilningur 

nemenda sífellt stærri hluti af námi þeirra og skiptir þar af leiðandi meira og meira máli 

eftir því sem nemendur eldast. Með því að gefa nemendum verkfæri til að komast yfir 

meira lesefni er jafnframt verið að auka orðaforða þeirra sem aftur hefur sterk tengsl við 

lesskilning (Laufer og Ravenhorst-Kalovski, 2010, bls. 16; Sigríður Ólafsdóttir, 2015, bls. 

26 og 149). Það er ánægjulegt að sjá framhaldsskólana grípa inn í með þessum hætti, 

ráðast að rót vandans og létta róðurinn. 

Auk þess að finna úrræði til að bæta lestrarkunnáttu minntust kennarar einnig á þörf 

fyrir önnur úrræði. Einn viðmælandi talaði um að skólafólk væri sammála um að það 

vantaði fleiri leiðir nú þegar framhaldsskólinn á að vera fyrir alla (Lög um framhaldsskóla 

nr. 92/2008) og nauðsynlegt væri að steypa ekki alla í saman mót heldur finna 
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fjölbreyttari leiðir fyrir nemendur. Það vekur athygli að þessar leiðir eru til staðar, 

viðkomandi kennari hefur líklega ekki vitað um þær. Alls eru níu skólar sem bjóða upp á 

útskrift eftir fyrsta eða annað hæfniþrep (Stjórnarráð Íslands, 2017) og eru margar 

fjölbreyttar brautir í boði. Til dæmis fjallamennskubraut, tölvuþjónustubraut og 

nýsköpunar- og tæknibraut, auk hefðbundinna framhaldsskólabrauta. Það sem vekur 

hvað mesta athygli er að aðeins tveir þessara skóla eru á höfuðborgarsvæðinu en hinir 

sjö á landsbyggðinni þrátt fyrir að meirihluti framhaldsskólanema stundi nám á 

höfuðborgarsvæðinu. Það skýtur skökku við að skólar utan höfuðborgarsvæðisins séu 

meðvitaðari um að koma til móts við þarfir nemenda og bjóða upp á fjölbreyttara nám. 

Af svörum viðmælenda má sjá að samfella milli grunnskóla og framhaldsskóla þarf að 

vera sýnilegri og líklega þarf meira samtal að eiga sér stað. Staða nemenda í lestri er slök 

og hefur framhaldsskólinn að einhverju leyti brugðist við aðstæðum til dæmis með því 

að bjóða upp á námskeið til að auka lestrarfærni nemanda. Huga þyrfti að því að gefa 

grunnskólanum meira svigrúm til að sinna lestri og í staðinn væri hægt að flytja meiri 

málfræðikennslu upp í framhaldsskólana, enda hafa kennarar þar yfirleitt meiri menntun 

í íslenskum fræðum en grunnskólakennarar. Hægt er að taka undir orð eins viðmælanda 

um að skólakerfið og samfélagið allt verður að bregðast við ef allir eru sammála um að 

lestrarfærni fari hrakandi. Ekki þýðir að stinga höfðinu í sandinn og setja fyrir fleiri 

Íslendingasögur sem enginn skilur neitt í heldur væri nær að gefa út efni á internetinu 

sem höfðar meira til unglinga. Annað í stöðunni væri að kortleggja það sem unglingar 

lesa helst á internetinu og reyna að bæta gæði þess texta, eða beina unglingum í átt að 

textum á vönduðu máli. Skólakerfið miðast að stórum hluta við nemendur á almennum 

bóknámsbrautum eða brautum sem lýkur með prófi á hæfniþrepi þrjú og nauðsynlegt er 

að bæta möguleikana á að útskrifast með einhvers konar próf á fyrsta eða öðru 

hæfniþrepi. Landsbyggðin stendur sig þó mun betur en höfuðborgarsvæðið í þeim 

efnum. 

5.5 Samantekt 

Kennararnir sex sem rætt var við voru allir nokkuð einhuga í svörum sínum og enginn 

einn skar sig úr. Það var augljóst að þeir höfðu misjafnar áherslur í kennslu en engu að 

síður áttu þeir margt sameiginlegt. Þegar kom að námsmati voru þeir sammála um að 

málfar hefði einhver áhrif á hvernig gefið væri fyrir verkefni. Allir notuðu matslista og 

töldu þá meðal annars gagnlega til að meta þá þætti sem átti að meta og koma í veg fyrir 

að málfar hefði áhrif á aðra þætti. Kennararnir töldu að getan til að nota vandað málfar 

væri gríðarlega mikilvæg en þrátt fyrir það virtist lítil markviss kennsla fara fram í 
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vönduðu málfari. Engu að síður sögðust allir kennarar þjálfa þessa færni með ólíkum 

leiðum til dæmis með því að þjálfa lestrarfærni og með virkri endurgjöf á verkefni. Margir 

töldu að erfitt væri að breyta máltilfinningu nemenda svo seint á skólaferlinum en allir 

gerðu sitt besta og voru útsjónarsamir við að finna hentugar leiðir í kennslu. 

Þrátt fyrir að kennarar geri sitt besta til að finna leiðir er ljóst að álit viðmælenda er 

að staða framhaldsskólanema í íslensku fari versnandi og að mikilvægt sé að huga að því 

að auka orðaforða og lesskilning. Nokkur munur virtist vera á málnotkunarfærni 

nemenda eins og hann horfir við kennurunum og má að einhverju leyti skýra þann mun 

út frá félagslegri- og menningarlegri stöðu þeirra. Þeir nemendur sem búa við hátt 

menntunarstig foreldra, ríkan bókmenntaáhuga á heimilinu og vandað málfar hafa 

ákveðið forskot fram yfir aðra nemendur og töldu kennarar að erfitt væri að breyta því 

hvernig málnotendur nemendur eru ef stuðningurinn er ekki til staðar heima fyrir. 

Álit viðmælenda um slaka íslenskukunnáttu nemenda gefur ákveðnar vísbendingar 

um að samfella á millli grunnskóla og framhaldsskóla hafi aldrei verið mikilvægari. 

Bregðast þarf við með því auka lestrarkennslu í grunnskólum og auka samráð milli 

grunnskólakennara og framhaldsskólakennara. Einnig kom upp sú hugmynd að 

framhaldsskólinn tæki í auknum mæli að sér málfræðikennslu en þannig gæti skapast 

svigrúm fyrir grunnskólann að sinna lestrarkennslu betur. Auk þess þarf að bæta 

þjónustuna fyrir þá nemendur sem af einhverjum ástæðum kjósa að útskrifast af 

hæfniþrepum eitt eða tvö, sérstaklega er þörf á bættum úrræðum á höfuðborgar-

svæðinu. 
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6 Lokaorð 

Viðmælendurnir sex sem tóku þátt í rannsókninni virðast almennt bera hag nemenda 

sinna fyrir brjósti og reyna eftir bestu getu að gæta jafnræðis í kennslu. Kennararnir 

sögðust þó ekki komast hjá því að láta málfar hafa einhver áhrif á fyrirgjöf verkefna en 

allir notuðu þeir matslista til að koma í veg fyrir að málfarseinkunn verði ráðandi og smiti 

yfir í aðra námsþætti. Það er ljóst að þeir kennarar sem rætt var við hafa áhyggjur af því 

að staða íslenskra ungmenna í kennslugreininni íslensku fari versnandi og þess utan 

höfðu allir viðmælendur orð á minnkandi áhuga á lestri. Í ljósi þessara upplýsinga er vert 

að minnast á að sá tími sem íslenskukennsla fær á stundatöflu í grunnskólum hefur farið 

minnkandi frá árinu 1993. 

Það kemur bersýnilega í ljós að skólakerfið virðist vera vera langt frá því að vera 

réttlátt. Heimilin voru rauði þráðurinn í viðtölunum og voru þau nefnd aftur og aftur sem 

mikilvægir áhrifavaldar í námi framhaldsskólanema. Bersýnilega kemur í ljós það viðhorf 

hjá viðmælendum rannsóknarinnar að nemendur frá ákveðnum heimilum virðast hafa 

töluvert forskot fram yfir aðra og í því samhengi kom búseta einnig til tals. Einnig vildi 

einn viðmælandi tengja saman hátt menntunarstig foreldra, bókmenntaáhuga og búsetu. 

Hann hélt því fram að Reykjavík væri skipt borg og að það endurspeglaðist í skólakerfinu. 

Ekki verður reynt að greina sannleiksgildi þessarar fullyrðingar í þessu verkefni en 

mikilvægt er fyrir kennara að draga lærdóm af þessum niðurstöðum og huga að þessum 

þáttum með því að reyna eftir bestu getu að hlúa vel að þeim nemendum sem hafa ekki 

fengið máluppeldi sem býr þá á markvissan hátt undir skólavettvanginn. Það má því segja 

að rannsóknin skilji eftir sig sömu spurningar og verk Bourdieu um það hvort skólakerfið 

mæti þeim lýðræðislegu aðstæðum sem því er ætlað og grunnþættir almennrar 

menntunar gera ráð fyrir. 

Þó að margt sé vel gert í framhaldsskólum landsins er ýmislegt sem mætti gera betur. 

Of stutt er síðan framhaldsskólinn var styttur í þrjú ár til að marktæk reynsla sé komin á 

það fyrirkomulag en af svörum viðmælenda má ráða að skólarnir hafi í sumum tilfellum 

dregið úr kröfum til að mæta styttingunni. Til að mynda var einn skóli sem hafði tekið út 

alla áfanga sem sneru að málfræðikennslu. Það er áhyggjuefni að sumir viðmælendur 

töldu að með því að stytta framhaldsskólann úr fjórum árum í þrjú ættu þeir nemendur 

sem ekki voru sterkir námslega erfiðara með að halda í við hraðann á yfirferð 

námsefnisins. Hætta er á að þessir nemendur gefist upp og brottfall aukist enn frekar. 

Það er áhugavert að hugsa til þess að við mat á verkefnum í framhaldsskóla hefur 

málfar alltaf eitthvert vægi og samkvæmt viðmælendum rannsóknarinnar er vægið oft á 
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bilinu 20–30% þegar kemur að ritgerðum. Í ljósi þess mætti færa rök fyrir því að eðlilegt 

væri að eyða 20–30% þess tíma sem fer í að kenna nemendum að skrifa ritgerðir í að 

kenna og þjálfa málfar nemenda. Þegar grannt var skoðað var augljóst að allir 

viðmælendur sinntu tilsögn í vönduðu málfari en markviss kennsla er sjaldgæf. Þetta er 

umhugsunarefni og ástæða til að vera vakandi fyrir tækifærum til að ræða mismunandi 

málsnið og vandað málfar við nemendur og jafnvel sýna nemendum markvisst dæmi um 

málfar sem samræmist viðurkenndum málvenjum og dæmi sem gera það ekki til að þjálfa 

þá í að sjá muninn. Auk þess þarf að ganga úr skugga um að nemendur séu færir um að 

beita málsniði við hæfi og búi yfir færni til að velja það málsnið sem hæfir tilefninu. Einnig 

gæti verið góð hugmynd í upphafi vetrar að fara vel yfir þá námsþætti sem á að meta á 

hverri önn og setja þessa þætti strax á kennsluáætlun til að fullvissa sig um að þeir verðir 

teknir fyrir í kennslu. 

Það er ekkert leyndarmál að það var nokkrum erfiðleikum bundið að fá þátttakendur 

í rannsóknina en það sem stendur kannski einna helst upp úr við gerð þessa verkefnis er 

hvað viðmælendur voru ánægðir með viðtalið og nokkrir nefndu hvað það væri gott og 

gagnlegt að ræða um starf sitt. Þetta getur rannsakandi tekið undir og fullyrðir að hann 

hafi lært meira af þessum sex viðtölum en hann hefði endilega gert í stórum áfanga í 

skólanum. Skólastjórnendur ættu ef til vill að leggja meiri áherslu á að starfsmenn hitti 

starfsmenn úr öðrum skólum og hreinlega ræði saman um ákveðið málefni. Við getum 

lært svo mikið hvert af öðru. 
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Viðauki A: Bréf til þátttakenda 

Góðan dag 

Ég heiti Guðrún Sesselja Sigurðardóttir og er meistaranemi í M.Ed. námi í Háskóla 

Íslands með íslensku sem sérsvið. Ég er að vinna að meistararitgerð undir handleiðslu 

Ásgríms Angantýssonar en hún fjallar um hvernig framhaldsskólakennarar í íslensku 

meta málfar nemenda sinna í verkefnum. Mig vantar viðmælendur í rannsóknina sem 

er nafnlaus og mun öllum gögnum verða eytt um leið og ritgerðin hefur verið samþykkt. 

Ég mundi hitta viðkomandi á þeim stað sem hentar honum/henni og viðtalið sjálft tæki 

ekki meira en klukkutíma.  

Kveðja 

Guðrún Sesselja 

s.8445957 

gss2@hi.is 
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Viðauki Á: Viðtalsrammi 

Bakgrunnur - viðhorf 

Hvernig mundir þú lýsa þér sem kennara? 

Af hverju ákvaðstu að verða kennari? 

Hver er þinn bakgrunnur/ hvaða leið fórstu í náminu?  

Hvaðan eða hvers vegna kviknaði áhugi á kennslu? 

Var málfar leiðrétt á heimilinu þegar þú varst barn? (Menntunarstig foreldra). 

Var lesið mikið á heimilinu hjá þér þegar þú varst að alast upp? 

Hafðir þú góðan aðgang að bókum í æsku, hvernig? 

Finnst þér sá íslenskubakgrunnur sem þú hefur vera fullnægjandi til kennslu? 

Telur þú að þú sért á einhvern hátt frábrugðin(n) þeirri ímynd sem þú hefur af 

íslenskukennara? 

Kennsluhættir 

Hvað merkir það að vera vel að sér í íslensku? 

Er einhver færni í íslensku sem þú telur mikilvægari en önnur? (lestur, ritun, 

bókmenntir, talað mál, hlustun, áhorf). 

Hvers vegna þessi færni? 

Metur þú alla þætti íslenskunnar eins eða er eitthvað eitt sem þú gerir hærra undir 

höfði en annað? 

Hvernig ferðu að því að þjálfa þessa þætti? 

Hvernig metur þú verkefni nemenda? 

Getur þú gefið mér dæmi um hvernig vægi málfars er í verkefnum sem þú hefur lagt 

fyrir nýlega? 

Verkefni sem eru skrifuð á góðu máli, gera þau kennarann jákvæðari fyrir verkefninu? 

Ætli hinn almenni nemandi viti hvað er átt við þegar kennarinn biður um vandað 

málfar? 

Hvernig er hægt að kenna nemendum að temja sér vandað málfar? 
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Skiptir heimilið mestu máli í sambandi við máltilfinningu nemenda eða er það skólinn 

eða eitthvað annað? 

Hver er þín skoðun á því að láta nemendur vita hvernig mati er háttað áður en 

verkefnavinna hefst? 

Leiðréttir þú nemendur þína? 

Hvernig veistu hvaða færni nemendur búa yfir þegar þeir koma í skólann og byrja í 

tímum hjá þér? 

Telur þú að færni nemenda í íslensku hafi breyst á undanförnum árum? 


