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Formáli	  

Fyrir	  tæpum	  fimm	  árum	  síðan,	  þegar	  ég	  var	  19	  ára	  og	  nýútskrifuð	  sem	  stúdent,	  ákvað	  ég	  

að	  skrá	  mig	  í	  nám	  á	  Menntavísindasviði	  og	  láta	  á	  það	  reyna	  hvort	  að	  kennarastarfið	  gæti	  

ekki	  mögulega	  átt	  við	  mig.	  Ég	  vissi	  að	  stærðfræði	  yrði	  efst	  á	  lista	  hjá	  mér	  af	  kjörsviðunum,	  

en	  hvað	  kæmi	  næst	  vissi	  ég	  ekki.	  Eftir	  að	  hafa	  heyrt	  svo	  oft	  minnst	  á	  það	  í	  gegnum	  tíðina	  

að	  flestir	  kennarar	  lendi	  í	  því	  að	  kenna	  íslensku	  ákvað	  ég	  að	  það	  myndi	  líklegast	  koma	  sér	  

vel	  fyrir	  mig	  að	  hafa	  að	  minnsta	  kosti	  einhvern	  grunn	  í	  íslenskukennslunni.	  Svo	  ég	  ákvað	  að	  
velja	  íslensku	  sem	  mitt	  annað	  kjörsvið,	  á	  eftir	  stærðfræði.	  Á	  íslenskukjörsviðinu	  opnaðist	  

hins	  vegar	  fyrir	  mér	  nýr	  heimur	  og	  ég	  kynntist	  íslenskukennslu	  nánast	  upp	  á	  nýtt.	  Þar	  var	  

fremstur	  í	  flokki	  Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  sem	  kynnti	  mig	  fyrir	  heimi	  bókmenntanna	  og	  
gerði	  mér	  grein	  fyrir	  því	  hvað	  lestur	  og	  ritun	  hafa	  raunverulega	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Áhugi	  minn	  
varð	  það	  mikill	  að	  dæmið	  hafði	  snúist	  við,	  ég	  vildi	  gera	  íslenskuna	  að	  mínu	  helsta	  kjörsviði.	  

Ég	  fann	  að	  ég	  vildi	  tileinka	  mér	  þennan	  áhuga	  og	  þekkingu	  sem	  Kristján	  hafði	  smitað	  mig	  

af,	  sem	  og	  Sigurður	  Konráðsson,	  sérfræðingur	  þessarar	  ritgerðar	  og	  aðrir	  kennarar	  
sviðsins.	  Ég	  vildi	  eiga	  möguleika	  á	  að	  geta	  haft	  þau	  sömu	  áhrif	  á	  nemendur	  mína	  í	  

framtíðinni.	  Eftir	  að	  hafa	  tekið	  yndislestur	  fyrir	  í	  B.Ed.	  ritgerðinni	  minni,	  ákvað	  ég	  því	  að	  
taka	  ritunina	  fyrir	  í	  þessari	  ritgerð	  til	  að	  reyna	  að	  sjá	  hvað	  það	  er	  sem	  kennarar	  þurfa	  að	  
leggja	  áherslu	  á	  í	  ritunarkennslu	  sinni	  til	  að	  hún	  skili	  sem	  bestum	  árangri.	  

Ýmislegt	  hefur	  gengið	  á	  frá	  því	  ég	  hóf	  ritunarstörfin	  og	  hef	  ég	  sennilega	  upplifað	  

vantrú	  á	  sjálfri	  mér	  oftar	  í	  þessu	  ferli	  en	  á	  allri	  minni	  skólagöngu.	  Því	  verð	  ég	  að	  þakka	  
mínum	  helstu	  stuðningsmönnum	  fyrir	  að	  hjálpa	  mér	  í	  þessu	  ferli.	  Fjölskylda	  mín	  á	  bestu	  

þakkir	  skildar	  fyrir	  að	  vera	  kletturinn	  minn	  í	  þessu	  öllu	  saman,	  líkt	  og	  þau	  hafa	  alltaf	  verið	  í	  

öllu	  sem	  ég	  tek	  mér	  fyrir	  hendur.	  Einnig	  mínar	  bestu	  vinkonur,	  fyrir	  að	  vera	  alltaf	  tilbúnar	  
með	  réttu	  hvatningarorðin	  handa	  mér	  þegar	  á	  þarf	  að	  halda.	  Helsti	  skólafélagi	  minn	  á	  

einnig	  skilið	  klapp	  á	  bakið	  fyrir	  að	  hafa	  alltaf	  gefið	  sér	  tíma	  fyrir	  mig	  og	  svarað	  þeim	  ófáu	  

spurningum	  sem	  ég	  hafði	  í	  vinnuferlinu.	  Síðast	  en	  ekki	  síst	  vil	  ég	  þakka	  Kristjáni	  Jóhanni,	  
leiðbeinanda	  mínum.	  Ég	  held	  ég	  geti	  fullyrt	  það	  að	  án	  hans	  væri	  ég	  ekki	  það	  kennaraefni	  

sem	  ég	  er	  í	  dag,	  tilbúin	  til	  að	  takast	  á	  við	  kennsluna	  og	  full	  eftirvæntingar	  að	  opna	  augu	  

annarra	  fyrir	  heimi	  bókmenntanna.	  	  

Þetta	  lokaverkefni	  er	  samið	  af	  mér	  undirrituðum/undirritaðri.	  Ég	  hef	  kynnt	  mér	  

Vísindasiðareglur	  Háskóla	  Íslands.	  	  Ég	  hef	  gætt	  viðmiða	  um	  siðferði	  í	  rannsóknum	  og	  

fyllstu	  ráðvendni	  í	  öflun	  og	  miðlun	  upplýsinga,	  og	  túlkun	  niðurstaðna.	  Ég	  vísa	  til	  alls	  efnis	  
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sem	  ég	  hef	  sótt	  til	  annarra	  eða	  fyrri	  eigin	  verka,	  hvort	  sem	  um	  er	  að	  ræða	  ábendingar,	  

myndir,	  efni	  eða	  orðalag.	  Ég	  þakka	  öllum	  sem	  lagt	  hafa	  mér	  lið	  með	  einum	  eða	  öðrum	  

hætti	  en	  ber	  sjálf(ur)	  ábyrgð	  á	  því	  sem	  missagt	  kann	  að	  vera.	  Þetta	  staðfesti	  ég	  með	  
undirskrift	  minni.	  	  

	  

Reykjavík,	  3.maí	  2018 

Fanney Úlfarsdóttir	  



	   5	  

Ágrip	  

Í	  þessu	  verki	  er	  sjónum	  beint	  að	  ritlist	  og	  ritunarkennslu	  í	  grunn-‐	  og	  framhaldsskólum.	  

Ritun	  nýtist	  margvíslega	  í	  daglegu	  lífi	  og	  nemendur	  fást	  stöðugt	  við	  ritun	  í	  ýmsum	  myndum	  

í	  skólanum.	  Eitt	  af	  hlutverkum	  skólans	  er	  að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  geti	  sett	  eigið	  

efni	  skýrt	  og	  skipulega	  fram,	  með	  ýmsum	  hætti,	  í	  mismunandi	  tilgangi	  og	  fyrir	  ólíka	  

lesendur.	  Til	  að	  það	  geti	  orðið	  þarf	  að	  gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  ritunar,	  þeir	  

þurfa	  að	  átta	  sig	  á	  gagnsemi	  þess	  að	  geta	  ritað	  góðan	  texta	  og	  það	  þarf	  að	  vekja	  áhuga	  
þeirra	  á	  ritlistinni.	  Kennari	  þarf	  að	  að	  gera	  ritun	  að	  daglegu	  viðfangsefni,	  veita	  nemendum	  

faglega	  leiðsögn,	  sjá	  til	  þess	  að	  þau	  glími	  við	  fjölbreytt	  ritunarverkefni,	  vera	  þeim	  góð	  

fyrirmynd	  og	  miðla	  af	  áhuga.	  Markmið	  þessarar	  ritgerðar	  er	  að	  ræða	  gildi	  ritunarkennslu.	  

Hvað	  ætla	  kennarar	  sér	  í	  ritunarkennslu	  sinni	  og	  hvað	  gerist	  þegar	  komið	  er	  í	  skólastofuna.	  
Hér	  er	  byggt	  á	  rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga.	  Það	  er	  eigindleg	  

rannsókn	  og	  fór	  gagnaöflun	  fram	  í	  gegnum	  viðtöl,	  vettvangsathuganir	  og	  greiningu	  

kennsluáætlana.	  	  

Niðurstaða	  rannsóknarinnar	  sýnir	  að	  hvort	  sem	  litið	  er	  á	  mat	  nemenda	  eða	  kennara	  

leikur	  enginn	  vafi	  á	  gildi	  ritunar.	  Kennarar	  vilja	  almennt	  leggja	  sig	  fram	  um	  að	  bæta	  stöðu	  

nemenda	  í	  ritun	  og	  gera	  hana	  að	  áhugaverðu	  viðfangsefni	  en	  þeir	  virðast	  hins	  vegar	  ekki	  
alltaf	  ná	  að	  hrinda	  þeirri	  skoðun	  í	  framkvæmd	  í	  eigin	  kennslu.	  Svo	  virðist	  sem	  að	  kennarar	  

séu,	  á	  öllum	  skólastigum,	  að	  berjast	  við	  að	  kenna	  nemendum	  tæknileg	  atriði	  ritunar,	  í	  stað	  

þess	  að	  nota	  ritunarkennsluna	  einnig	  markvisst	  til	  að	  byggja	  upp	  þekkingu	  nemenda	  og	  
skilning.	  Það	  verður	  að	  leggja	  fyrir	  nemendur	  fjölbreytt	  ritunarverkefni	  og	  gera	  þeim	  kleift	  

að	  orða	  hugsun	  sína,	  ná	  taki	  á	  þekkingu	  og	  tækni	  og	  dýpka	  skilning	  sinn.	  
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Abstract	  

„A	  thing	  well	  written	  is	  a	  joy	  forever“	  

On	  teaching	  creative	  writing	  

In	  this	  thesis	  the	  focus	  is	  on	  creative	  writing	  and	  how	  writing	  is	  taught	  in	  elementary	  and	  

high	  schools.	  Writing	  is	  useful	  in	  day-‐to-‐day	  life	  and	  students	  are	  constantly	  working	  with	  

different	  types	  of	  writing	  in	  school.	  One	  of	  the	  school´s	  responsibilities	  is	  to	  ensure	  that	  

students	  are	  able	  to	  present	  their	  own	  thoughts	  and	  ideas	  in	  a	  structured	  and	  definite	  
manner	  and	  in	  various	  ways	  for	  various	  readers.	  The	  students	  have	  to	  be	  made	  aware	  of	  

the	  importance	  of	  writing	  and	  the	  usefulness	  of	  being	  able	  to	  write	  well.	  It	  is	  also	  

necessary	  to	  make	  the	  students	  interested	  in	  creative	  writing.	  Writing	  has	  to	  be	  a	  daily	  

activity	  in	  schools	  and	  the	  students	  need	  to	  get	  appropriate	  academic	  guidance	  as	  well	  as	  
varied	  writing	  tasks.	  The	  teachers	  need	  to	  be	  enthusiastic	  about	  writing	  and	  good	  role	  

models.	  The	  aim	  of	  this	  thesis	  is	  to	  discuss	  the	  value	  of	  teaching	  writing.	  What	  are	  the	  

teaching	  goals	  regarding	  writing	  and	  what	  happens	  in	  the	  classroom.	  The	  thesis	  is	  built	  on	  
the	  study	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  (Icelandic	  as	  a	  subject	  and	  a	  teaching	  

language).	  The	  study	  is	  qualitative	  and	  is	  based	  on	  interviews,	  field	  studies	  and	  analyzing	  
curriculums.	  	  

The	  study	  shows	  that	  according	  to	  both	  students	  and	  teachers,	  there	  is	  no	  doubt	  

about	  the	  value	  of	  writing.	  Teachers	  want	  to	  do	  their	  best	  in	  helping	  their	  students	  

improve	  their	  writing	  skills	  and	  also	  to	  make	  writing	  an	  interesting	  challenge	  for	  the	  
students.	  However,	  the	  teachers	  do	  not	  seem	  to	  be	  able	  to	  implement	  their	  ideas	  in	  their	  

own	  teaching.	  At	  all	  levels	  of	  education	  it	  seems	  like	  the	  teachers´	  focus	  is	  on	  the	  technical	  

aspects	  of	  writing	  instead	  of	  using	  writing	  systematically	  to	  inhance	  the	  students´	  
knowledge	  and	  understanding.	  Students	  need	  to	  get	  varied	  writing	  tasks	  to	  be	  able	  to	  put	  

their	  own	  thoughts	  into	  words	  and	  to	  increase	  their	  own	  knowledge	  and	  skills.	  
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1 Inngangur	  

Fyrir	  fáeinum	  árum	  síðan	  var	  ég	  ein	  af	  þeim	  sem	  nánast	  hryllti	  mig	  þegar	  fólk	  minntist	  á	  

ritun.	  Þá	  varð	  mér	  strax	  hugsað	  til	  ritgerðarvinnu	  og	  þeirra	  margvíslegu	  krafna	  sem	  fylgdu	  

því	  að	  skrifa	  ritgerð.	  En	  eftir	  að	  hafa	  stundað	  nám	  í	  kennaradeild	  varð	  mér	  ljóst	  að	  á	  bakvið	  

hugtakið	  ritun	  býr	  svo	  miklu	  meira	  en	  það.	  Ég	  er	  ansi	  hrædd	  um	  að	  viðhorfið	  sem	  ég	  hafði	  

til	  ritunar	  áður	  sé	  ansi	  algengt,	  töluvert	  algengara	  en	  skoðanir	  þeirra	  sem	  gera	  sér	  grein	  

fyrir	  öllum	  þeim	  möguleikum	  sem	  ritunarkennsla	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  	  

Haustið	  2016	  sat	  ég	  námskeið	  hjá	  Kristjáni	  Jóhanni	  Jónssyni	  sem	  hét	  Ritlist	  og	  

bókmenntir.	  Þegar	  ég	  skráði	  mig	  í	  áfangann,	  ásamt	  14	  öðrum	  kennaranemum,	  vissi	  ég	  ekki	  
hvað	  biði	  mín.	  Í	  fyrstu	  kennslustund	  fengum	  við	  svo	  kennsluáætlun	  frá	  Kristjáni	  sem	  sagði	  

okkur	  að	  80%	  áfangans	  myndi	  felast	  í	  því	  að	  í	  sameiningu	  ættum	  við	  að	  semja	  okkar	  eigin	  
skáldsögu.	  Ég	  lýg	  því	  ekki	  að	  það	  fyrsta	  sem	  kom	  upp	  í	  huga	  mér	  var:	  „Ó	  sjitt,	  hvað	  hef	  ég	  
nú	  komið	  mér	  í?“	  og	  ég	  tók	  mér	  góðan	  tíma	  í	  að	  íhuga	  það	  að	  skrá	  mig	  úr	  námskeiðinu	  og	  

velja	  eitthvað	  annað.	  Ég	  hafði	  alls	  enga	  trú	  á	  því	  að	  ég	  gæti	  samið	  skáldsögu,	  enda	  aldrei	  
gert	  tilraun	  til	  þess	  áður.	  Á	  endanum	  ákvað	  ég	  þó	  að	  herða	  mig	  og	  takast	  á	  við	  þetta	  
verkefni.	  Til	  að	  gera	  langa	  sögu	  stutta	  þá	  hefur	  ekki	  liðið	  sú	  stund	  sem	  ég	  hef	  séð	  eftir	  

þeirri	  ákvörðun.	  	  

Baldur	  Sigurðsson	  og	  Hanna	  Óladóttir	  héldu	  svo	  áfram	  að	  opna	  augu	  mín	  fyrir	  

möguleikum	  ritunarkennslu	  þegar	  ég	  sat	  námskeiðið	  Lestur	  og	  ritun	  í	  grunnskóla	  hjá	  þeim	  

vorið	  2017.	  Þar	  fengum	  við	  meðal	  annars	  að	  spreyta	  okkur	  á	  ýmsum	  verkefnum	  þar	  sem	  
unnið	  var	  með	  mismunandi	  form	  texta	  ásamt	  því	  að	  fara	  í	  heimsókn	  í	  grunnskóla	  og	  fá	  

hugmyndir	  að	  mismunandi	  ritunarverkefnum	  frá	  starfandi	  kennurum.	  Þar	  lá	  einnig	  til	  

grundvallar	  bókin	  Teaching	  adolescent	  writers,	  eftir	  Kelly	  Gallagher	  (2006).	  Sú	  bók	  náði	  

ótrúlega	  vel	  til	  mín	  og	  ég	  fann	  að	  ég,	  sem	  verðandi	  ritunarkennari,	  vildi	  tileinka	  mér	  

ótrúlega	  margt	  í	  fari	  Gallagher.	  	  

Þrátt	  fyrir	  að	  margir	  geri	  sér	  ekki	  grein	  fyrir	  því	  í	  fyrstu,	  þá	  gegnir	  ritun	  veigamiklu	  

hlutverki	  í	  lífi	  okkar	  allra.	  Flest	  okkar	  fást	  við	  einhvers	  konar	  textagerð	  á	  hverjum	  degi;	  í	  

skólanum,	  í	  vinnunni,	  á	  samfélagsmiðlum	  og	  heima	  fyrir.	  	  Eins	  og	  staðan	  er	  í	  dag	  þá	  virðist	  

námið	  sífellt	  vera	  að	  lengjast.	  Bakkalárpróf	  er	  að	  verða	  jafn	  sjálfsagt	  í	  menntun	  ungs	  fólks	  
og	  stúdentspróf	  var	  fyrir	  nokkrum	  áratugum	  (Baldur	  Sigurðsson,	  2011,	  bls.	  6).	  Því	  fylgir	  

aukin	  samkeppni	  um	  störf	  á	  vinnumarkaði	  sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  fleiri	  sækja	  í	  enn	  
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meiri	  menntun,	  meistarapróf	  og	  jafnvel	  doktorspróf.	  Þau	  próf	  byggjast	  á	  viðamiklum	  og	  

flóknum	  skriflegum	  verkefnum,	  eða	  fræðilegum	  greinum	  sem	  þurfa	  að	  standast	  kröfur	  

vísindatímarita	  á	  hverju	  sviði.	  Þess	  utan	  gerir	  fræðaheimurinn	  kröfu	  um	  að	  fólk	  geti	  skrifað	  
skýrt	  og	  skipulega	  um	  viðfangsefni	  sín	  á	  formlegan	  hátt	  (Baldur	  Sigurðsson,	  2011,	  bls.	  6).	  	  

Þá	  eru	  jafnvel	  einhverjir	  sem	  segja:	  „Ég	  ætla	  ekki	  í	  háskólanám,	  ég	  þarf	  ekki	  að	  kunna	  

að	  skrifa	  ritgerðir.“	  En	  ritunarkennsla	  snýr	  að	  mörgu	  öðru	  en	  einungis	  ritgerðarvinnu.	  Sú	  

ritun	  sem	  líklega	  flestir	  eiga	  sameiginlegt	  að	  fást	  við	  á	  hverjum	  degi	  er	  í	  gegnum	  
samfélagsmiðla	  á	  borð	  við	  Facebook,	  Instagram	  og	  Snapchat.	  Það	  sem	  einkennir	  þá	  ritun	  

er	  að	  fólk	  virðist	  gleyma,	  eða	  hreinlega	  ekki	  nenna,	  að	  gera	  greinarmun	  á	  talmáli	  og	  

ritmáli.	  Hvað	  verður	  þá	  um	  ritmálið	  þegar	  fólk	  er	  farið	  að	  rita	  texta	  á	  talmáli	  oftar	  en	  ekki?	  
Viljum	  við	  senda	  tölvupóst	  til	  yfirmannsins	  með	  sama	  sniði	  og	  við	  sendum	  skilaboð	  til	  

vinkonu?	  Talað	  mál	  lýtur	  öðrum	  lögmálum	  en	  ritmál	  og	  það	  er	  ýmislegt	  gjaldgengt	  í	  

daglegu	  talmáli	  sem	  er	  það	  alls	  ekki	  í	  formlegum	  ritsmíðum.	  Því	  er	  nauðsynlegt	  að	  það	  sé	  
aðgreint.	  Ef	  það	  er	  aldrei	  vakin	  athygli	  á	  þessum	  mun	  og	  nemendum	  gerð	  grein	  fyrir	  hvað	  

henti	  við	  tilteknar	  málaðstæður	  er	  hætt	  á	  að	  þeir	  noti	  tungumálið	  bara	  eins	  og	  hentar	  

hverju	  sinni	  (Þórunn	  Blöndal,	  2010,	  bls.	  3).	  	  Bæði	  ritmál	  og	  talmál	  búa	  yfir	  mörgum	  
mismunandi	  textategundum	  og	  hverri	  textategund	  fylgir	  ákveðið	  málsnið.	  Því	  er	  

nauðsynlegt	  að	  nemendur	  fái	  fjölbreytta	  ritunarkennslu	  sem	  gerir	  þeim	  kleift	  að	  gera	  sér	  

grein	  fyrir	  því	  hvaða	  málsnið	  henti	  hverju	  sinni.	  	  	  

	  

1.1	  Tilgangur	  og	  markmið	  
Ein	  helsta	  ástæða	  þess	  að	  ég	  vildi	  rannsaka	  ritunarkennslu	  er	  sú	  að	  í	  kennaranáminu	  hefur	  

mín	  eigin	  sýn	  á	  ritun	  breyst	  gríðarlega.	  Ég	  hef	  opnað	  augun	  fyrir	  mikilvægi	  ritunar	  og	  

hversu	  skemmtilegt	  viðfangsefni	  hún	  getur	  verið,	  sé	  rétt	  haldið	  á	  spöðunum.	  Markmið	  
þessarar	  rannsóknar	  er	  því	  að	  reyna	  að	  svara	  rannsóknarspurningunni:	  „Hvernig	  getur	  

ritfærni	  orðið	  lyftistöng	  í	  öllu	  námi?“	  	  

Til	  að	  leita	  svara	  við	  þeirri	  spurningu	  mun	  ég	  leggja	  áherslu	  á	  að	  skoða	  sérstaklega	  

eftirfarandi	  þrjú	  atriði	  og	  ræða	  þau:	  

− Hvert	  er	  gildi	  ritunar?	  

− Hvað	  vilja	  kennarar	  gera	  þegar	  kemur	  að	  ritun?	  

− Hvað	  eru	  kennarar	  að	  gera	  í	  ritunarkennslu?	  
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1.2	  Uppbygging	  verkefnisins	  
Uppbygging	  þessarar	  ritgerðar	  er	  á	  þá	  leið	  að	  fyrst	  verður	  fjallað	  um	  ritunarkennslu	  út	  frá	  
fræðilegum	  grunni.	  Þar	  verður	  farið	  yfir	  gildi	  ritunar,	  þrískiptingu	  Aristótelesar,	  hvernig	  

ritunarkennsla	  birtist	  í	  Aðalnámskrá,	  hlutverk	  kennara	  og	  foreldra,	  hugsanlegt	  dæmi	  um	  

árangursríka	  ritunarkennslu	  og	  tengsl	  ritunar	  við	  aðra	  þætti	  íslenskunnar	  sem	  og	  aðrar	  

námsgreinar.	  Að	  því	  loknu	  verður	  farið	  í	  rannsóknarhlutann	  þar	  sem	  sagt	  verður	  frá	  aðferð	  
og	  markmiði	  og	  hvernig	  gagnaöflun	  fór	  fram.	  Þar	  á	  eftir	  verður	  farið	  yfir	  helstu	  niðurstöður	  

úr	  viðtölum	  og	  vettvangslýsingum	  úr	  rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  
kennslutunga.	  Í	  umræðukafla	  verða	  niðurstöður	  rannsóknarinnar	  tengdar	  við	  fræðilegan	  
bakgrunn	  verkefnis	  og	  reynt	  að	  svara	  rannsóknarspurningunni	  hvernig	  ritfærni	  geti	  orðið	  

lyftistöng	  í	  öllu	  námi.	  	  	  	  
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2 Gildi	  ritunarkennslu	  

Munnleg	  og	  skrifleg	  tjáning	  er	  forsenda	  fyrir	  þátttöku	  í	  samfélaginu	  (Aðalnámskrá	  

grunnskóla,	  2013,	  bls.	  97).	  	  Ritun	  nýtist	  margvíslega	  í	  daglegu	  lífi.	  Við	  þurfum	  stöðugt	  að	  

koma	  hugsunum	  okkar	  í	  orð	  og	  hugmyndum	  okkar	  og	  skoðunum	  á	  framfæri	  í	  formi	  ritunar	  

(Ragnhildur	  Þórarinsdóttir,	  2016,	  bls.	  14).	  Flest	  okkar	  þurfa	  fyrr	  eða	  síðar	  að	  setja	  saman	  

ferilskrá	  eða	  annan	  ritaðan	  texta	  til	  að	  sækja	  um	  atvinnu,	  skrifa	  tölvupóst	  til	  kennara	  barna	  

okkar	  eða	  rita	  grein	  sem	  birtist	  í	  fjölmiðlum,	  svo	  örfá	  dæmi	  séu	  tekin.	  	  

Nemendur	  þurfa	  líka	  að	  fást	  við	  ritun	  í	  skólanum,	  skrifa	  svör	  í	  vinnubók,	  glósa	  hugtök	  

eða	  þýðingar,	  skrifa	  ritgerðir	  eða	  búa	  til	  veggspjöld.	  Eitt	  af	  hlutverkum	  grunnskólans	  er	  því	  

að	  leggja	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  geti	  sett	  eigið	  efni	  skýrt	  og	  skipulega	  fram	  með	  ýmsum	  

hætti,	  í	  mismunandi	  tilgangi,	  fyrir	  ólíka	  lesendur,	  bæði	  handskrifað	  og	  á	  stafrænu	  formi	  
(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  99).	  	  

Til	  þess	  að	  nemendur	  geti	  orðið	  góðir	  rithöfundar	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  þeir	  skilji	  

mikilvægi	  ritunar	  og	  átti	  sig	  á	  gagnsemi	  þess	  að	  geta	  ritað	  góðan	  texta	  (Gallagher,	  2006,	  
bls.	  11).	  Það	  þarf	  að	  gera	  þeim	  grein	  fyrir	  því	  að	  ritun	  er	  þýðingarmikil	  og	  skiptir	  máli.	  

Gallagher	  (2006,	  bls.	  23)	  talar	  um	  að	  það	  sé	  vel	  hægt	  að	  kenna	  nemendum	  hvernig	  eigi	  að	  
skrifa,	  en	  ef	  þeir	  skilja	  ekki	  hvers	  vegna	  þeir	  eiga	  að	  skrifa	  verði	  líkurnar	  á	  árangri	  ekki	  
miklar.	  Eins	  segir	  hann	  að	  ritunarverkefni	  eigi	  í	  flestum	  tilfellum	  ekki	  að	  snúast	  um	  að	  

nemendur	  geti	  fengið	  góða	  einkunn	  fyrir	  þau,	  heldur	  til	  að	  efla	  innri	  áhugahvöt	  þeirra.	  

Með	  innri	  áhugahvöt	  er	  átt	  við	  þá	  hvatningu	  sem	  fær	  fólk	  til	  að	  gera	  eitthvað	  vegna	  þess	  
að	  það	  hefur	  sjálft	  áhuga	  á	  því	  og	  það	  veitir	  þeim	  ánægju	  eða	  vellíðan,	  en	  ekki	  vegna	  

einhverra	  ytri	  þátta,	  verðlauna	  eða	  umbunar	  (Lee,	  McInerney,	  Liem	  og	  Ortiga,	  2010,	  bls.	  

265).	  Sem	  dæmi	  má	  nefna	  nemanda	  sem	  skrifar	  reglulega	  smásögur	  í	  frítíma	  sínum	  vegna	  

þess	  að	  hann	  hefur	  gaman	  af	  því,	  en	  ekki	  vegna	  þess	  að	  það	  sé	  skylduverkefni	  úr	  skólanum	  

Í	  bók	  sinni	  um	  skapandi	  ritun	  minnist	  LaPlante	  (2007,	  bls.	  57)	  á	  að	  hugsanir	  á	  borð	  

við:	  „Ég	  hef	  engar	  góðar	  hugmyndir“,	  „ég	  hef	  ekkert	  að	  skrifa	  um“	  eða	  „ég	  hef	  ekki	  
upplifað	  neitt	  merkilegt“	  séu	  afar	  algengar	  hjá	  byrjendum	  í	  ritun.	  Hins	  vegar	  sé	  þessi	  óvissa	  

hluti	  af	  því	  sem	  nemendur	  þurfa	  að	  læra	  að	  takast	  á	  við	  í	  skrifum.	  Það	  að	  nemendur	  séu	  

óvissir	  og	  viti	  ekki	  hvernig	  þeir	  eigi	  að	  byrja	  skrifin	  getur	  verið	  kostur	  og	  ýtt	  undir	  sköpun.	  
Það	  geti	  verið	  frábært	  upphaf	  að	  skapandi	  vinnu,	  einhverju	  alveg	  nýju	  og	  frumlegu	  vegna	  

þess	  að	  í	  stað	  þess	  að	  nemandinn	  sé	  að	  segja	  sögu	  og	  rekja	  einhverja	  atburði	  sem	  hafa	  

komið	  fyrir	  áður,	  fer	  hann	  yfir	  í	  að	  kanna	  eitthvað	  nýtt	  og	  skapa	  sitt	  eigið.	  LaPlante	  (2007,	  
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bls.	  25)	  minnist	  einnig	  á	  það	  að	  vissulega	  eigi	  sumir	  auðveldara	  með	  skapandi	  ritun	  en	  

aðrir.	  Hins	  vegar	  búi	  allir	  yfir	  einhverri	  sköpunargáfu	  innra	  með	  sér	  og	  það	  sé	  því	  spurning	  

um	  að	  hjálpa	  þeim	  einstaklingum	  að	  uppgötva	  hver	  hún	  er,	  gefa	  þeim	  viðeigandi	  þjálfun	  til	  
að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  henni	  og	  veita	  þeim	  réttu	  handleiðsluna	  til	  að	  þeir	  læri	  að	  koma	  

eigin	  þekkingu	  í	  orð.	  	  

2.1	  Þrískipting	  Aristotelesar	  	  
Þegar	  litið	  er	  til	  íslensku	  sem	  námsgreinar	  má	  sjá	  að	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013)	  skiptir	  

henni	  í	  fjóra	  þætti:	  Talað	  mál,	  hlustun	  og	  áhorf;	  lestur	  og	  bókmenntir;	  ritun	  og	  málfræði.	  

Þrátt	  fyrir	  það	  þarf	  að	  líta	  á	  námsgreinina	  sem	  eina	  heild	  og	  leggja	  sig	  fram	  um	  að	  kenna	  
alla	  þætti	  móðurmálsins.	  Þó	  má	  einnig	  skipta	  hæfniviðmiðum	  íslenskukennslunnar	  niður	  

eftir	  þrískiptingu	  Aristotelesar	  í	  „episteme,	  techne	  og	  fronesis“	  eða	  þekkingu,	  tækni	  og	  

skilning	  á	  málsniði	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  2018).	  Þrískipting	  
Aristotelesar	  er	  leið	  til	  að	  nálgast	  alla	  íslenskukennslu,	  sem	  heild	  eða	  hvern	  þátt	  

sérstaklega.	  Hér	  verður	  stuttlega	  sagt	  frá	  því	  hvernig	  hægt	  sé	  að	  skilgreina	  þrískipinguna	  út	  

frá	  ritunarkennslu.	  	  

Episteme	  stendur	  fyrir	  lærða	  þekkingu	  nemandans	  á	  viðfangsefninu	  og	  á	  það	  hér	  við	  

um	  íslenska	  tungu	  og	  bókmenntir.	  Það	  snýst	  um	  tengsl	  nemandans	  við	  mannlíf	  og	  

samfélag,	  tilvísanir	  og	  orðaforða.	  Techne	  þátturinn	  snýst	  um	  að	  nemandi	  hafi	  tök	  á	  
tæknilegum	  atriðum	  ritunarinnar	  og	  færni	  hans	  við	  að	  beita	  þekkingu	  sinni,	  til	  dæmis	  í	  
lestri	  og	  ritun.	  Þriðji	  og	  síðasti	  þátturinn	  er	  Fronesis	  og	  er	  hann	  jafnframt	  sá	  flóknasti.	  Hann	  

stendur	  fyrir	  dómgreind	  og	  skilning	  nemandans	  á	  þeirri	  hugsun	  sem	  er	  fólgin	  í	  

tungumálinu	  og	  tilfinningu	  fyrir	  því	  hvaða	  málsnið	  hæfir	  væntanlegum	  lesanda	  (Kristján	  
Jóhann	  Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  2018).	  Frá	  upphafi	  hefur	  námsgreinin	  íslenska	  

bæði	  snúist	  um	  þekkingu	  og	  hæfni	  og	  fengist	  við	  bæði	  ritun	  og	  lestur.	  Það	  er	  hins	  vegar	  

ekki	  nóg	  að	  vera	  leikinn	  í	  ritun	  og	  lestri	  til	  þess	  að	  geta	  tjáð	  sig	  á	  blæbrigðaríkan	  hátt.	  Til	  
þess	  þarf	  skilning	  á	  málsniðinu	  og	  tengslahlutverki	  tungumálsins.	  Þá	  þekkingu	  er	  hins	  vegar	  

erfitt	  að	  mæla	  og	  meta.	  	  

Sé	  þetta	  dregið	  saman	  má	  segja	  að	  episteme	  snúist	  um	  það	  hvað	  það	  er	  sem	  

nemandinn	  þarf	  að	  vita,	  techne	  um	  það	  hvað	  hann	  eigi	  að	  geta	  gert	  þegar	  hann	  notfærir	  

sér	  þekkingu	  og	  fronesis	  hvað	  það	  er	  sem	  hann	  á	  að	  geta	  skilið	  og	  íhugað.	  Til	  að	  geta	  skilið	  

og	  íhugað	  hvað	  hann	  fæst	  við	  þarf	  hann	  að	  hafa	  öðlast	  góða	  þekkingu	  á	  viðfangsefninu	  og	  

leikni	  í	  að	  nota	  þá	  þekkingu.	  
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2.2	  Ritunarkennsla	  í	  aðalnámskrá	  
Líkt	  og	  segir	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013,	  bls.	  97)	  þá	  er	  ein	  nauðsynleg	  forsenda	  
þátttöku	  okkar	  í	  samfélaginu	  sú	  að	  við	  getum	  tjáð	  okkur,	  bæði	  munnlega	  og	  skriflega.	  

Stöðug	  þróun	  samfélagsins	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  kröfur	  um	  að	  fólk	  geti	  tjáð	  sig	  skriflega	  

og	  komið	  frá	  sér	  margvíslegum	  textum	  er	  að	  aukast,	  hvort	  heldur	  er	  í	  námi,	  starfi	  eða	  

einkalífi	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  99).	  Þess	  vegna	  er	  nauðsynlegt	  að	  nemendur	  
fái	  fjölbreytta	  ritunarkennslu	  og	  læri	  að	  setja	  efni	  sitt	  skýrt	  og	  skipulega	  fram	  á	  

mismunandi	  hátt,	  með	  tilliti	  til	  lesendahóps	  og	  eftir	  því	  hver	  tilgangurinn	  með	  verkinu	  er.	  	  

Nauðsynlegt	  er	  að	  í	  ritunarkennslu	  sé	  unnið	  að	  því	  að	  þjálfa	  alla	  þætti	  ritunar.	  

Samkvæmt	  aðalnámskrá	  eru	  allir	  þættir	  ritunarkennslunnar	  í	  heild	  samofnir,	  en	  þó	  má	  

greina	  þá	  í	  tvo	  flokka:	  „Annars	  vegar	  er	  textinn	  sjálfur,	  svo	  sem	  val	  á	  textagerð,	  skipan	  

efnisþátta,	  málsnið,	  mál	  og	  stíll.	  Hins	  vegar	  eru	  tæknileg	  atriði,	  þ.e.	  skrift,	  stafsetning,	  
uppsetning	  og	  frágangur	  texta	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  99).“	  	  

Þegar	  talað	  er	  um	  mismunandi	  textagerðir	  og	  lesendahóp	  verður	  varla	  hjá	  því	  komist	  

að	  minnast	  á	  þá	  þróun	  sem	  hefur	  orðið	  í	  stafrænu	  tækninni.	  Umhverfi	  lesturs	  og	  ritunar	  
hefur	  breyst	  töluvert	  síðustu	  ár.	  Nú	  eru	  tölvur	  og	  önnur	  stafræn	  samskiptatæki	  ómissandi	  

þáttur	  í	  daglegu	  lífi	  fjölda	  fólks,	  bæði	  heima	  og	  á	  vinnustöðum,	  og	  þykja	  orðið	  sjálfsögð	  

verkfæri	  í	  skólastarfi	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  19).	  Í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  
(2013,	  bls.	  19)	  segir	  hins	  vegar	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  „þeim	  verkfærum,	  sem	  nota	  má	  í	  

skólastarfi	  hafi	  fjölgað,	  dregur	  það	  þó	  engan	  veginn	  úr	  mikilvægi	  ritunar	  og	  lesturs	  í	  
hefðbundnum	  skilningi.	  Sem	  fyrr	  skiptir	  það	  miklu	  máli	  að	  börn	  nái	  tökum	  á	  tiltekinni	  
lestrar-‐	  og	  ritunartækni.“	  Á	  því	  má	  sjá	  að	  þrátt	  fyrir	  þá	  athygli	  sem	  beinist	  að	  tækninni	  og	  

hvernig	  megi	  nýta	  hana	  í	  kennslu	  skiptir	  enn	  miklu	  máli	  að	  börn	  nái	  tökum	  á	  þeirri	  sömu	  

lestrar-‐	  og	  ritunartækni	  og	  áður	  tíðkaðist.	  	  

„Mál	  og	  bókmenntir	  eru	  menningararfur	  þjóðarinnar	  sem	  ber	  að	  rækta,	  virða,	  njóta	  
og	  þróa	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  97).“	  Það	  gerum	  við	  meðal	  annars	  með	  því	  að	  

leggja	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  fái	  góða	  og	  fjölbreytta	  þjálfun	  í	  lestri	  og	  ritun.	  Lestur	  og	  ritun	  

þarf	  að	  kenna	  og	  þjálfa	  samhliða,	  allt	  frá	  upphafi	  skólagöngu	  nemenda	  til	  loka	  hennar	  og	  
byggja	  þannig	  upp	  stigvaxandi	  hæfni	  nemenda	  í	  ritun	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls	  

99).	  Sé	  því	  fylgt	  eftir	  ættu	  nemendur	  að	  hafa	  möguleika	  á	  að	  uppfylla	  þær	  kröfur	  um	  hæfni	  

í	  ritun	  sem	  Aðalnámskrá	  (2013,	  bls.	  103)	  setur	  fram.	  Hafi	  nemandi,	  við	  lok	  10.	  bekkjar,	  náð	  
tökum	  á	  þeirri	  hæfni	  sem	  Aðalnámskrá	  setur	  fram	  getur	  hann	  meðal	  annars:	  	  
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• skrifað	  skýrt	  og	  greinilega	  og	  beitt	  ritvinnslu	  af	  öryggi,	  notað	  
orðabækur	  og	  önnur	  hjálpargögn,	  gengið	  frá	  texta,	  vísað	  til	  

heimilda	  og	  skráð	  þær,	  

• beitt	  skipulegum	  vinnubrögðum	  við	  ritun,	  skipað	  efnisatriðum	  í	  

röklegt	  samhengi	  og	  mótað	  málsgreinar	  og	  efnisgreinar,	  

• tjáð	  hugmyndir	  sínar	  og	  skoðanir	  og	  fært	  rök	  fyrir	  þeim	  í	  rituðu	  

máli,	  samið	  texta	  frá	  eigin	  brjósti	  og	  er	  óhræddur	  við	  að	  beita	  

ríkulegu	  tungutaki	  í	  skapandi	  ritun,	  

• beitt	  reglum	  um	  réttritun,	  hefur	  náð	  góðu	  valdi	  á	  stafsetningu	  og	  
gerir	  sér	  grein	  fyrir	  að	  rétt	  stafsetning	  er	  virðing	  við	  mál,	  texta	  og	  

lesanda,	  

• valið	  og	  skrifað	  mismunandi	  textagerðir	  sem	  hæfa	  viðkomandi	  

verki	  og	  beitt	  mismunandi	  orðaforða	  og	  málsniði	  við	  hæfi,	  

• notað	  helstu	  aðgerðir	  við	  ritvinnslu,	  valið	  viðeigandi	  heimildir,	  
vísað	  til	  þeirra	  og	  sett	  í	  heimildaskrá	  svo	  sem	  reglur	  kveða	  á	  um,	  

• skrifað	  rafrænan	  texta	  og	  tengt	  texta,	  mynd	  og	  hljóð	  eftir	  því	  sem	  
við	  á,	  gerir	  sér	  grein	  fyrir	  lesanda	  og	  miðar	  samningu	  við	  hann.	  
(Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  103-‐104)	  

	  

Í	  Aðalnámskrá	  framhaldsskóla	  (2011)	  er	  minna	  fjallað	  um	  ritunarkennslu	  
en	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013).	  Hennar	  er	  þar	  helst	  getið	  í	  

hæfniviðmiðum	  íslenskunnar	  (Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011,	  bls.	  90-‐92).	  
Þar	  segir	  að	  allar	  námsbrautir	  framhaldsskólanna	  eigi	  að	  gera	  kröfu	  um	  að	  

nemendur	  hafi	  að	  minnsta	  kosti	  öðlast	  hæfni	  sem	  nemur	  lýsingu	  á	  fyrsta	  

hæfniþrepi	  kjarnagreina,	  en	  þær	  eru	  stærðfræði,	  íslenska	  og	  enska.	  Á	  fyrsta	  

hæfniþrepi	  í	  íslensku	  á	  nemandi	  meðal	  annars	  að	  hafa	  aflað	  sér	  almennrar	  
þekkingar	  og	  skilnings	  á	  grunnhugtökum	  í	  ritgerðasmíð,	  helstu	  

málfræðihugtökum	  og	  ritreglum	  sem	  nýtast	  í	  tal-‐	  og	  ritmáli	  og	  orðaforða	  

umfram	  það	  sem	  tíðkast	  í	  talmáli.	  Eins	  á	  nemandi	  meðal	  annars	  að	  hafa	  öðlast	  

leikni	  í	  	  

• að	  skrifa	  ýmsar	  tegundir	  nytjatexta	  í	  samfelldu	  máli	  þar	  sem	  
framsetning	  er	  skýr	  og	  skipulögð,	  

• notkun	  leiðréttingarforrita	  og	  annarra	  hjálpargagna	  til	  að	  lagfæra	  
eigin	  texta,	  

• að	  nýta	  algengustu	  hugtök	  í	  málfræði	  til	  að	  bæta	  eigin	  málfærni,	  
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• mismunandi	  blæbrigðum	  og	  málsniði	  í	  tal-‐	  og	  ritmáli,	  
• að	  draga	  saman	  aðalatriði	  í	  fyrirlestrum	  og	  ritmáli,	  leita	  

upplýsinga	  úr	  heimildum	  og	  nýta	  þær	  á	  viðurkenndan	  hátt	  sér	  til	  
gagns,	  
(Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011,	  bls.	  90)	  

Að	  lokum	  á	  nemandi	  að	  geta	  nýtt	  þá	  þekkingu	  og	  leikni	  sem	  hann	  hefur	  aflað	  

sér	  meðal	  annars	  til	  að	  semja	  stutta	  texta	  af	  ýmsu	  tagi	  með	  viðeigandi	  málfari	  
og	  beita	  einföldum	  blæbrigðum	  í	  málnotkun	  til	  að	  forðast	  einhæfni	  og	  

endurtekningar.	  	  

Hins	  vegar	  eru	  kröfur	  til	  stúdentsprófs	  í	  íslensku	  þær	  að	  nemandi	  hafi	  

náð	  hæfni	  á	  þriðja	  hæfniþrepi	  (Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011,	  bls.	  53).	  Á	  
þriðja	  hæfniþrepi	  íslenskunnar	  á	  nemandi	  meðal	  annars	  að	  hafa	  aflað	  sér	  

þekkingar	  og	  skilnings	  á	  ritgerðarsmíð	  og	  heimildavinnu	  og	  helstu	  einkennum	  

íslensks	  máls	  sem	  nýtast	  í	  ræðu	  og	  riti.	  Nemandi	  skal	  einnig	  hafa	  öðlast	  leikni,	  

meðal	  annars	  í	  ritun	  og	  frágangi	  heimildaritgerða,	  geta	  komið	  frá	  sér	  efni	  á	  
skýran	  og	  greinargóðan	  hátt	  í	  blæbrigðaríku	  máli	  og	  nýtt	  sér	  uppbyggilega	  

gagnrýni	  annarra	  til	  betrumbóta	  á	  hvers	  kyns	  textum.	  Að	  endingu	  skal	  
nemandi	  geta	  nýtt	  sér	  þá	  þekkingu	  og	  leikni	  sem	  hann	  hefur	  aflað	  sér	  til	  þess	  
meðal	  annars	  að	  	  

• skrifa	  skýran,	  vel	  uppbyggðan	  og	  grípandi	  texta	  og	  geta	  valið	  
ritstíl	  eftir	  aðstæðum	  og	  viðtakendum,	  

• leggja	  mat	  á	  og	  efla	  eigin	  málfærni	  og	  annarra,	  til	  dæmis	  með	  því	  
að	  nýta	  málfræðiupplýsingar	  og	  þekkingu	  sína	  á	  íslenska	  
málkerfinu,	  

• beita	  málinu	  á	  viðeigandi	  og	  árangursríkan	  hátt	  við	  mismunandi	  
aðstæður	  í	  ræðu	  og	  riti,	  
(Aðalnámskrá	  framhaldsskóla,	  2011,	  bls.	  92)	  

Eins	  og	  sjá	  má	  er	  að	  mörgu	  að	  hyggja	  þegar	  kemur	  að	  ritunarkennslu	  og	  því	  

mikilvægt	  að	  henni	  sé	  sinnt	  reglulega	  og	  ritun	  gerð	  að	  áhugaverðu	  

viðfangsefni.	  Þar	  leikur	  kennarinn	  afar	  stórt	  hlutverk.	  

	  

2.3	  Hlutverk	  kennarans	  
Líkt	  og	  segir	  í	  Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013,	  bls.	  44)	  þá	  er	  meginhlutverk	  kennarans	  

kennslu-‐	  og	  uppeldisfræðilegt	  starf	  með	  nemendum,	  ásamt	  því	  að	  þurfa	  að	  vekja	  og	  
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viðhalda	  áhuga	  nemenda	  sinna	  á	  námi,	  veita	  þeim	  sem	  fjölbreyttasta	  leiðsögn	  í	  kennslu	  og	  

stuðla	  að	  góðum	  starfsanda	  og	  vinnufriði.	  Hlutverk	  íslenskukennarans	  í	  ritunarkennslunni	  

er	  þar	  engin	  undantekning.	  Íslenskukennari	  skal	  sjá	  til	  þess	  að	  nemendur	  öðlist	  þekkingu	  á	  
tungumálinu	  og	  læri	  að	  nota	  það	  við	  sem	  fjölbreyttastar	  aðstæður.	  Nemendur	  þurfa	  að	  fá	  

tækifæri	  til	  að	  láta	  reyna	  á	  mál	  sitt	  og	  tjá	  hugsanir	  sínar	  og	  skoðanir,	  bæði	  í	  töluðu	  máli	  og	  

rituðu.	  Kennari	  þarf	  að	  vekja	  athygli	  nemenda	  á	  einkennum	  málsins	  og	  gera	  þeim	  grein	  
fyrir	  mætti	  þess	  og	  þeim	  töfrum	  sem	  málið	  okkar	  býr	  yfir	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  

bls.	  116).	  	  

Gallagher	  (2006,	  bls.	  31)	  telur	  mikilvægt	  að	  nemendur	  fáist	  við	  einhvers	  konar	  ritun,	  

alls	  ekki	  sjaldnar	  en	  þrisvar	  í	  viku,	  helst	  á	  hverjum	  degi.	  Kennarar	  þurfa	  jafnframt	  að	  gæta	  
þess	  að	  henda	  nemendum	  ekki	  beint	  í	  djúpu	  laugina	  og	  setja	  þeim	  fyrir	  verkefni	  sem	  þau	  

hafa	  ekki	  fengið	  þjálfun	  og	  kennslu	  í.	  Rétt	  eins	  og	  nemendur	  þurfa	  að	  fá	  að	  leika	  sér	  aðeins	  

frjálslega	  með	  málningu	  áður	  en	  þeir	  mála	  listaverk	  þá	  þurfa	  þeir	  að	  fá	  grunnþjálfun	  í	  ritun	  
áður	  en	  þeir	  eiga	  að	  skila	  formlegri	  ritgerð.	  Eitt	  helsta	  atriði	  sem	  kennarinn	  þarf	  að	  hafa	  í	  

huga	  til	  að	  geta	  miðlað	  öllu	  sem	  býr	  í	  ritunarkennslunni	  til	  nemenda	  sinna	  er	  að	  vera	  þeim	  

góð	  fyrirmynd.	  

	  

2.3.1	  Kennarinn	  sem	  fyrirmynd	  

Rétt	  eins	  og	  í	  svo	  mörgu	  öðru	  þá	  lærist	  ritun	  ekki	  einungis	  af	  því	  að	  okkur	  sé	  sagt	  hvernig	  á	  
að	  skrifa	  heldur	  er	  sýnikennsla	  mun	  árangursríkari.	  Gallagher	  (2006,	  bls.	  48)	  heldur	  því	  
fram	  að	  þegar	  kemur	  að	  ritunarkennslu	  þá	  sé	  besta	  leiðin	  fyrir	  nemendur	  til	  að	  verða	  betri	  

í	  ritun	  sú	  að	  fá	  stöðugt	  að	  sjá	  ritunarferlið	  unnið	  fyrir	  framan	  sig	  af	  besta	  rithöfundinum	  í	  

stofunni,	  kennaranum.	  Það	  að	  segja	  nemendum	  hvernig	  eigi	  að	  vinna	  ritunarverkefnin	  er	  
ekki	  alltaf	  nóg,	  það	  þarf	  líka	  að	  sýna	  þeim	  það.	  Nemendur	  þurfa	  ekki	  kennara	  sem	  setur	  

þeim	  fyrir	  ritunarverkefni,	  þeir	  þurfa	  kennara	  sem	  sýnir	  þeim	  og	  útskýrir	  í	  leiðinni	  hvað	  

það	  er	  sem	  einkennir	  góða	  ritun.	  	  

Kennari	  sem	  vinnur	  sjálfur	  þau	  ritunarverkefni	  sem	  hann	  setur	  nemendum	  sínum	  

fyrir	  er	  góð	  fyrirmynd	  nemenda	  sinna	  í	  ritunarkennslu.	  Samkvæmt	  Gallagher	  (2006,	  bls.	  

48)	  hefur	  það	  ýmsa	  góða	  kosti	  í	  för	  með	  sér	  og	  njóta	  bæði	  nemendur	  og	  kennarar	  góðs	  af	  
því.	  Út	  frá	  eigin	  reynslu	  segir	  hann	  nemendur	  skrifa	  betur	  þegar	  hann	  tekur	  sig	  til	  og	  tekur	  

þátt	  í	  verkefnum	  sínum	  með	  þeim.	  Þegar	  kennari	  leyfir	  nemendum	  sínum	  að	  kynnast	  eigin	  

reynslu	  í	  ritun	  sjá	  þeir	  að	  texti	  kennarans	  er	  ekki	  alltaf	  fullkominn	  í	  fyrstu,	  góður	  texti	  

flæðir	  ekki	  alltaf	  fram	  fyrirhafnarlaust.	  	  



	   18	  

Þegar	  kennari	  vinnur	  eigin	  verkefni	  gerir	  hann	  sér	  betur	  grein	  fyrir	  eðli	  verkefnisins.	  

Takist	  kennara	  það,	  ásamt	  því	  að	  huga	  að	  hvernig	  forsendur	  nemenda	  til	  verkefnisins	  geta	  

verið	  aðrar	  en	  hjá	  kennara	  ætti	  hann	  að	  geta	  veitt	  nemendum	  betri	  leiðsögn	  og	  
undirbúning.	  Það	  skilar	  sér	  áfram	  til	  nemenda.	  Þeir	  öðlast	  betri	  skilning	  á	  verkefnu,	  vegna	  

þess	  að	  þeir	  fá	  betri	  fyrirmæli	  og	  undirbúning	  í	  kennslunni.	  Á	  þessu	  má	  því	  sjá	  að	  kennari	  

ætti	  að	  vera	  ófeiminn	  við	  að	  játa	  eigin	  mistök	  í	  ritun	  fyrir	  nemendum	  sínum	  og	  sýna	  þeim	  
að	  fyrstu	  drög	  eru	  sjaldnast	  fullkomin	  og	  vera	  þeim	  þannig	  góð	  fyrirmynd	  í	  ritun.	  Kennari	  

þarf	  að	  sýna	  rituninni	  einlægan	  áhuga,	  smita	  þannig	  út	  frá	  sér	  og	  gera	  ritun	  að	  áhugaverðu	  

og	  skemmtilegu	  viðfangsefni.	  

Annað	  mikilvægt	  atriði	  kennarans	  sem	  fyrirmyndar	  í	  ritunarkennslunni	  er	  að	  hann	  

sýni	  rituninni	  áhuga.	  „Mikilvægt	  er	  því	  að	  kennarar	  geti	  kveikt	  áhuga	  nemenda	  á	  að	  nota	  

ritmálið	  sem	  tjáningartæki,	  kenni	  nemendum	  að	  blása	  lífi	  í	  skrif	  sín	  og	  ráði	  við	  að	  kynna	  

fyrir	  nemendum	  hvernig	  ritun	  nýtist	  til	  að	  skilja	  og	  túlka	  þann	  veruleika	  sem	  þeir	  búa	  í“	  
(Edda	  Kjartansdóttir,	  2011,	  bls.	  12).	  	  

	  

2.3.2	  Hvetjandi	  ritunarumhverfi	  

Líkt	  og	  í	  öllu	  sem	  viðkemur	  kennslu	  þá	  skiptir	  máli	  að	  nemendur	  fái	  hvetjandi	  umhverfi	  í	  
ritunarkennslu.	  Með	  einhæfum	  og	  fjarlægum	  viðfangsefnum	  er	  ólíklegt	  að	  kennarar	  nái	  að	  

vekja	  áhuga	  nemenda	  á	  ritun	  og	  ættu	  þeir	  því	  að	  reyna	  eftir	  fremsta	  megni	  að	  láta	  
verkefnin	  tengjast	  viðfangsefnum	  í	  daglegu	  lífi	  nemenda	  sinna	  og	  jafnvel	  verkefnum	  sem	  
verið	  er	  að	  vinna	  með	  í	  öðrum	  fögum.	  Eins	  má	  notast	  við	  almenn	  málefni	  sem	  vekja	  áhuga	  

almennings	  hverju	  sinni,	  vegna	  þess	  að	  það	  sem	  vekur	  áhuga	  almennings	  er	  einnig	  líklegt	  

til	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda.	  Til	  að	  hvetja	  nemendur	  til	  ritunar	  er	  mikilvægt	  að	  þeir	  finni	  að	  
verkefnið	  skipti	  þá	  máli	  og	  það	  sé	  þeim	  við	  hæfi.	  Nái	  kennari	  að	  skapa	  hvetjandi	  

námsumhverfi	  til	  ritunar	  er	  hann	  kominn	  einu	  skrefi	  nær	  því	  að	  skapa	  góða	  ritunaranda	  í	  

stofunni	  (Guðmundur	  B.	  Kristmundsson,	  1992).	  	  

Ef	  kennari	  vill	  að	  í	  skólastofunni	  ríki	  góður	  andi	  til	  ritunarvinnu	  er	  mikilvægt	  að	  hann	  

sjái	  til	  þess	  að	  nemendur	  viti	  til	  hvers	  ætlast	  er	  af	  þeim	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  

Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  33).	  Þeir	  þurfa	  að	  vera	  upplýstir	  um	  
ritunarferlið	  til	  að	  geta	  unnið	  sjálfstætt	  og	  þurfa	  ekki	  stöðugt	  að	  biðja	  um	  aðstoð	  við	  val	  á	  

efni,	  ef	  þá	  vantar	  frekari	  upplýsingar,	  til	  að	  vita	  hvað	  þeir	  eigi	  að	  gera	  næst	  o.s.frv.	  Eins	  

þurfa	  þeir	  að	  fá	  tækifæri	  til	  að	  ræða	  og	  lesa	  um	  ritunarefni	  sín,	  hafa	  frjálsan	  aðgang	  að	  

bókasafni	  og	  öðrum	  miðlum	  til	  að	  afla	  sér	  frekari	  upplýsinga	  um	  ritunarefnið.	  	  
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Umhverfið	  skiptir	  einnig	  miklu	  máli	  fyrir	  árangur	  nemenda	  í	  ritun.	  Fyrst	  ber	  þá	  að	  

nefna	  að	  allir	  fái	  ró	  og	  næði	  til	  að	  skrifa.	  Annað	  atriði,	  og	  alls	  ekki	  síðra,	  sem	  skiptir	  máli	  er	  

að	  kennari	  geri	  nemendum	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  þess	  að	  þeir	  sýni	  hver	  öðrum	  virðingu	  og	  
tillitssemi	  þegar	  skrifað	  er.	  Það	  skiptir	  miklu	  máli	  að	  þeir	  læri	  að	  bera	  virðingu,	  bæði	  fyrir	  

eigin	  verkum	  og	  annarra.	  Í	  því	  sambandi	  getur	  verið	  gott	  að	  kennari	  leggi	  áherslu	  á	  að	  gera	  

verkefni	  nemenda	  sýnileg	  og	  að	  það	  séu	  fleiri	  sem	  fái	  að	  njóta	  þeirra.	  Hann	  þarf	  að	  sjá	  til	  
þess	  að	  ritunarverkefni	  hverfi	  ekki	  alltaf	  beint	  ofan	  í	  tösku	  og	  aldrei	  litið	  á	  þau	  framar	  

(Guðmundur	  B.	  Kristmundsson,	  1992,	  bls.	  25).	  Það	  að	  hengja	  ritunarverkefni	  upp	  á	  vegg	  og	  

hafa	  þau	  sýnileg	  er	  einnig	  meðal	  mikilvægra	  þátta	  sem	  stuðla	  að	  bættu	  ritunarumhverfi.	  

	  	  

2.3.3	  Mat	  á	  ritun	  

Stærsti	  vandi	  sem	  kennarar	  standa	  frammi	  fyrir	  í	  ritunarkennslu	  er	  að	  ákveða	  hvað	  skuli	  
meta	  (Guðmundur	  B.	  Kristmundsson,	  1992,	  bls.	  37).	  Þegar	  kennari	  metur	  ritunarverkefni	  

nemenda	  sinna	  er	  mikilvægt	  að	  huga	  að	  öllum	  þáttum	  ritunarinnar,	  þó	  ekki	  endilega	  öllum	  

í	  einu.	  Athygli	  kennara	  beinist	  oftast	  fyrst	  og	  fremst	  að	  skrift,	  stafsetningu	  og	  

greinarmerkjum	  þegar	  verið	  er	  að	  meta	  ritun	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  
Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  61).	  Þrátt	  fyrir	  að	  þetta	  séu	  mikilvægir	  þættir	  

verða	  kennarar	  þó	  einnig	  að	  geta	  litið	  fram	  hjá	  þeim	  til	  að	  meta	  hvað	  það	  er	  sem	  

nemandinn	  hefur	  frá	  að	  segja	  og	  hvaða	  þekkingu	  hann	  hafi	  á	  efninu.	  Líkt	  og	  segir	  í	  

Aðalnámskrá	  grunnskóla	  (2013,	  bls.	  117)	  þá	  er	  mikilvægt	  þegar	  kennari	  metur	  

ritunarverkefni	  að	  hann	  meti	  stafsetningu,	  frágang	  og	  uppsetningu	  textans,	  engu	  síður	  en	  
það	  hvernig	  til	  tókst	  hjá	  nemanda	  að	  semja	  textann	  og	  gera	  efninu	  skil.	  Efnið	  þarf	  að	  vekja	  

áhuga	  lesandans	  og	  hann	  þarf	  að	  skilja	  hvað	  þar	  kemur	  fram.	  	  

Mikilvægt	  er	  að	  kennari	  ákveði	  fyrirfram	  eftir	  hverju	  hann	  er	  að	  leita	  í	  rituninni	  áður	  

en	  hann	  les	  verkið	  og	  meti	  svo	  út	  frá	  því.	  Ef	  það	  er	  ekki	  gert	  er	  hætt	  við	  að	  mat	  kennarans	  

byggi	  einungis	  á	  tilfinningu	  hans	  fyrir	  verkinu	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  
Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  62).	  Þó	  að	  tilfinning	  kennarans	  fyrir	  verkinu	  

skipti	  einnig	  máli.	  Kennarar	  þurfa	  að	  sjá	  til	  þess	  að	  námsmatið	  sé	  mótandi	  og	  greinandi,	  

byggi	  á	  því	  sem	  nemandinn	  fæst	  við	  hverju	  sinni,	  sé	  rætt	  við	  nemandann	  til	  að	  skipuleggja	  
áframhaldandi	  nám	  og	  að	  það	  sé	  lýsandi	  og	  gefi	  heildarmynd	  af	  framförum	  og	  árangri	  

nemandans.	  Að	  lokum	  skal	  nefnt	  að	  þegar	  hugað	  er	  að	  námsmati	  í	  ritun	  er	  einnig	  

mikilvægt	  að	  ekki	  sé	  einungis	  lögð	  áhersla	  á	  að	  meta	  lokaafurð	  verkefnisins.	  Mikilvægt	  er	  

að	  kennari	  fylgist	  með	  og	  leggi	  mat	  á	  vinnu	  nemandans	  í	  öllu	  ferlinu.	  
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2.4	  Hlutverk	  foreldra	  
Þegar	  ég	  vann	  að	  B.Ed.	  ritgerðinni	  minni	  vorið	  2016	  áttaði	  ég	  mig	  á	  því	  að	  til	  þess	  að	  auka	  
áhuga	  barna	  og	  unglinga	  á	  lestri	  er	  ekki	  nóg	  að	  kennarar	  leggi	  áherslu	  á	  lestur,	  heldur	  

gegna	  foreldrar	  þar	  einnig	  lykilhlutverki	  (Fanney	  Úlfarsdóttir,	  2016).	  Rétt	  eins	  og	  í	  

lestrinum	  þá	  næst	  einnig	  bestur	  árangur	  í	  ritunarkennslu	  nemenda	  ef	  tekst	  að	  virkja	  

foreldrana	  til	  að	  taka	  þátt	  í	  þeirri	  þjálfun	  (Guðmundur	  B.	  Kristmundsson,	  1992,	  bls.	  23).	  
Meðal	  þess	  sem	  foreldrar	  geta	  gert	  til	  að	  stuðla	  að	  farsælli	  þróun	  ritunar	  hjá	  börnum	  

sínum	  er	  að	  vera	  dugleg	  að	  lesa	  vel	  það	  sem	  börnin	  skrifa,	  hrósa	  þeim	  og	  örva	  þegar	  

tækifæri	  gefst	  til	  þess	  (Guðmundur	  B.	  Kristmundsson,	  1992,	  bls.	  39).	  	  

Guðmundur	  (1992,	  bls.	  39-‐40)	  bendir	  á	  að	  til	  séu	  ýmsar	  leiðir	  fyrir	  foreldra	  að	  búa	  

barn	  sitt	  undir	  ritun.	  Þar	  skiptir	  mestu	  máli	  að	  foreldrar	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  börnin	  

þeirra	  eru	  alltaf	  að	  læra.	  Það	  getur	  því	  verið	  skemmtilegt	  og	  lærdómsríkt	  fyrir	  foreldra	  að	  
safna	  saman	  ýmsum	  ritunarverkefnum	  barna	  sinna,	  strax	  frá	  unga	  aldri,	  til	  að	  fylgjast	  með	  
þróun	  þeirra.	  Börn	  eru	  sífellt	  að	  læra	  af	  umhverfi	  sínu,	  fólki,	  dýrum,	  myndum,	  bókum,	  

sjónvarpi,	  tölvum	  o.s.frv.	  Foreldrar	  ættu	  að	  vera	  duglegir	  að	  tala	  við	  börn	  sín	  um	  reynslu	  
þeirra	  og	  hlusta	  á	  hvað	  þau	  hafa	  til	  málanna	  að	  leggja.	  Lestur	  og	  ritun	  haldast	  að	  mörgu	  
leyti	  í	  hendur	  og	  því	  ættu	  foreldrar	  að	  vera	  duglegir	  að	  lesa	  fyrir	  börn	  sín.	  Það	  eykur	  meðal	  

annars	  orðaforða	  þeirra	  og	  málskilning,	  sem	  hjálpar	  þeim	  þar	  af	  leiðandi	  þegar	  kemur	  að	  
ritun.	  Eins	  ættu	  foreldrar	  að	  vera	  duglegir	  að	  hvetja	  börn	  sín	  að	  skrifa	  ýmiss	  konar	  
orðsendingar.	  Þeir	  ættu	  til	  dæmis	  að	  vera	  duglegir	  að	  fá	  þau	  til	  að	  skrifa	  fyrir	  sig	  

innkaupalista,	  skipuleggja	  afmæli,	  skrifa	  boðskort	  og	  skilaboð,	  skrifa	  vinum	  og	  
vandamönnum	  bréf	  og	  kort	  við	  mismunandi	  tækifæri,	  svo	  fátt	  eitt	  sé	  nefnt.	  	  

	  

2.5	  Árangursrík	  ritunarkennsla	  
Eflaust	  má	  deila	  um	  það	  hvers	  konar	  kennsla	  þykir	  árangursrík	  ritunarkennsla.	  Bókinni	  
Teaching	  adolescent	  writers	  eftir	  Kelly	  Gallagher	  (2006)	  er	  hins	  vegar	  ætlað	  að	  gefa	  

nokkuð	  góða	  hugmynd	  um	  eitthvað	  sem	  mætti	  kalla	  árangursríka	  ritunarkennslu.	  Kelly	  

Gallagher	  er	  móðurmálskennari	  í	  Kaliforníu	  sem	  hefur	  frá	  árinu	  1985	  helgað	  sig	  kennslu	  í	  
lestri,	  ritun,	  töluðu	  máli	  og	  hlustun.	  Aðallega	  sem	  menntaskólakennari	  en	  einnig	  sem	  

höfundur	  og	  ráðgjafi	  sem	  vinnur	  með	  kennurum	  um	  allan	  heim	  (Gallagher	  &	  Associates,	  

2017).	  Í	  bókinni	  Teaching	  adolescent	  writers	  segir	  Gallagher	  frá	  því	  hvernig	  hægt	  er	  að	  
kenna	  börnum	  ritun	  á	  áhrifaríkan	  hátt.	  Hann	  deilir	  þar	  ýmsum	  reynslusögum	  úr	  

kennslustofunni	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  gera	  kennurum	  kleift	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda	  
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sinna	  á	  ritun,	  skilja	  mikilvægi	  ritunarkennslu	  og	  meta	  ritunarverkefni	  á	  þann	  hátt	  að	  það	  

leiði	  til	  betri	  árangurs	  í	  ritun.	  

Vert	  er	  að	  taka	  fram	  að	  Gallagher	  er	  móðurmálskennari	  í	  Bandaríkjunum	  og	  þar	  af	  

leiðandi	  byggir	  hann	  bók	  sína	  á	  ritunarkennslu	  nemenda	  með	  ensku	  að	  móðurmáli	  og	  

stöðu	  ritunarkennslu	  í	  Bandaríkjunum.	  Gallagher	  (2006,	  bls.	  9-‐13)	  byrjar	  í	  bók	  sinni	  á	  því	  að	  

telja	  upp	  tíu	  atriði	  sem	  hann	  telur	  einkenna	  ófullnægjandi	  ritunarkennslu	  og	  vera	  

mögulega	  orsök	  þess	  að	  ritunarkennsla	  skili	  ekki	  nógu	  góðum	  árangri.	  Þau	  eru:	  

1. Nemendur	  skrifa	  ekki	  nóg.	  

2. Ritun	  er	  stundum	  sett	  fyrir,	  en	  ekki	  kennd.	  

3. Slakari	  nemendur	  í	  ritun	  eru	  látnir	  skrifa	  minna	  en	  aðrir,	  í	  stað	  þess	  að	  skrifa	  meira.	  

4. Nemendur	  í	  ensku	  eru	  sviknir	  um	  kennslu	  í	  málnotkun.	  

5. Málfræðikennslan	  er	  gagnslítil,	  eða	  ekki	  nýtt.	  

6. Nemendur	  fá	  ekki	  næga	  kennslu	  eða	  þjálfun	  í	  að	  skrifa	  tímaritgerðir.	  
7. Sumir	  kennarar	  vita	  lítið	  af	  þeim	  hæfniviðmiðum	  sem	  sett	  eru	  í	  Aðalnámskrá	  eða	  

skólanámskrá.	  

8. Kennarar	  setja	  nemendum	  oft	  fyrir	  ritunarverkefni	  án	  þess	  að	  taka	  tillit	  til	  
þekkingar	  þeirra	  eða	  áhuga.	  

9. Kennarar	  taka	  á	  sig	  of	  mikla	  ábyrgð	  og	  vinnu	  við	  ritun	  nemenda	  í	  stað	  þess	  að	  láta	  

nemendurna	  vinna	  vinnuna	  og	  bera	  ábyrgðina.	  
10. 	  Kennarar	  þurfa	  hjálp	  við	  að	  meta	  ritunarverkefni	  nemenda.	  

Út	  frá	  þessum	  tíu	  atriðum	  og	  með	  það	  í	  huga	  að	  gera	  ritunarkennslu	  sem	  árangursríkasta	  

setur	  Gallagher	  fram	  sex	  þarfir	  nemenda	  í	  ritunarkennslu.	  Ef	  tekið	  er	  tillit	  til	  þessara	  þarfa	  

ætti	  kennarinn	  að	  hans	  mati	  að	  skila	  af	  sér	  nemendum	  sem	  hafa	  sterka	  ritunarhæfni:	  

1. Nemendur	  þurfa	  mun	  meiri	  þjálfun	  í	  ritun.	  

2. Nemendur	  þurfa	  kennara	  sem	  eru	  þeim	  góðar	  fyrirmyndir.	  
3. Nemendur	  þurfa	  tækifæri	  til	  að	  lesa	  og	  kynna	  sér	  aðra	  rithöfunda.	  

4. Nemendur	  þurfa	  valmöguleika	  þegar	  kemur	  að	  ritunarverkefnum.	  

5. Nemendur	  þurfa	  að	  sjá	  tilgang	  með	  rituninni	  og	  fá	  að	  skrifa	  fyrir	  raunverulega	  
lesendur.	  

6. Nemendur	  þurfa	  umsögn	  fyrir	  ritunarverkefni	  sín,	  bæði	  frá	  kennara	  og	  

samnemendum.	  

Dæmi	  um	  breytta	  kennsluhætti	  í	  ritun	  sem	  hafa	  sýnt	  fram	  á	  aukinn	  árangur	  má	  sjá	  í	  

grein	  Höllu	  Kjartansdóttir	  (2006),	  en	  þar	  segir	  hún	  frá	  því	  hvernig	  ritunarkennsla	  í	  1.	  bekk	  

hjá	  Menntaskólanum	  við	  Sund	  hefur	  verið	  í	  stöðugri	  þróun	  á	  undanförnum	  árum.	  Nú	  segir	  
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hún	  að	  þar	  sé,	  árið	  2006,	  reynt	  að	  láta	  nemendur	  vinna	  fleiri,	  fjölbreytilegri	  og	  styttri	  

ritunarverkefni	  í	  stað	  langra	  ritgerða.	  Ritunarkennslan	  fer	  þegar	  Halla	  skrifar	  grein	  sína,	  

alfarið	  fram	  í	  tölvuveri	  skólans	  þar	  sem	  nemendur	  vinna	  ritunarverkefnin	  sín	  undir	  eftirliti	  
og	  leiðsögn	  kennara	  og	  með	  aðstoð.	  Hefur	  sú	  aðferð	  sýnt	  fram	  á	  kosti,	  bæði	  fyrir	  kennara	  

og	  nemendur.	  Með	  þessu	  fyrirkomulagi	  er	  kennarinn	  fljótari	  að	  lesa	  og	  meta	  verkefnin	  

vegna	  þess	  að	  hann	  hefur	  fylgst	  með	  þeim	  á	  vinnslustigi.	  Einnig	  gefst	  kostur	  á	  að	  ræða	  
eigin	  verkefni	  við	  samnemendur,	  gefa	  hugmyndir	  og	  góð	  ráð	  og	  spyrja	  kennara	  jafnóðum.	  Í	  

stofunni	  getur	  myndast	  mjög	  jákvætt	  og	  hvetjandi	  andrúmsloft	  fyrir	  nemendur.	  	  

Fyrirkomulag	  verkefna	  og	  kennslustunda	  hefur	  aðallega	  miðast	  við	  að	  nemendur	  fái	  

tvær	  40	  mínútna	  kennslustundir	  fyrir	  hvert	  verkefni.	  Eftir	  fyrstu	  kennslustund	  skilar	  
nemandi	  uppkasti	  að	  verkefninu	  sem	  hann	  fær	  svo	  leiðrétt	  til	  baka	  viku	  seinna	  og	  á	  að	  

endurbæta	  í	  seinni	  kennslustundinni	  með	  tilliti	  til	  athugasemda	  frá	  kennara.	  Ef	  þörf	  er	  á	  

lengri	  tíma	  til	  að	  vinna	  verkefnið	  gefst	  nemendum	  tækifæri	  til	  þess	  utan	  kennslustunda.	  
Markmið	  kennarans	  í	  þessum	  tímum	  er	  að	  gefa	  nemendum	  skýr	  fyrirmæli	  fyrir	  hvert	  

verkefni	  svo	  þau	  viti	  til	  hvers	  er	  ætlast	  af	  þeim,	  setja	  skýran	  ramma	  varðandi	  lengd	  og	  

frágang	  verkefnis,	  leiðbeina	  nemendum,	  hvetja	  þá	  áfram	  og	  gefa	  þeim	  góðar	  hugmyndir	  
(Halla	  Kjartansdóttir,	  2006,	  bls.	  37).	  

	  Þrátt	  fyrir	  mikinn	  fjölda	  verkefna	  og	  tíð	  verkefnaskil	  hefur	  þetta	  fyrirkomulag	  gert	  

það	  að	  verkum	  að	  Höllu	  og	  samstarfsmönnum	  hennar	  sortnar	  ekki	  lengur	  fyrir	  augum	  
þegar	  þau	  hugsa	  um	  ritgerðabunkana	  sem	  bíða	  þeirra	  heima	  að	  kvöldi.	  Nýja	  
fyrirkomulagið	  í	  námsmati	  gengur	  út	  frá	  því	  að	  nemendur	  fá	  ekki	  formlega	  einkunn	  fyrir	  

hvert	  einasta	  verkefni	  sem	  þeir	  skila,	  heldur	  einungis	  fáein	  útvalin	  verkefni	  í	  lok	  

annarinnar.	  Nemandi	  fær	  að	  hafa	  áhrif	  á	  hvaða	  verkefni	  það	  eru	  sem	  kennari	  metur	  í	  lok	  
annar	  en	  einnig	  eru	  skilvísi	  og	  vinnuafköst	  í	  tímum	  metin	  til	  einkunnar.	  Þessar	  breyttu	  

áherslur	  ganga	  einnig	  út	  frá	  því	  að	  í	  kennslustundum	  er	  kennari	  að	  skima	  yfir	  skjáina,	  les	  

yfir	  öxl	  nemenda,	  hvetur	  þá	  áfram	  þegar	  þeir	  stranda	  og	  gefur	  þeim	  hugmyndir.	  Kennari	  
fer	  svo	  yfir	  drögin	  og	  leiðréttir	  og	  gefur	  nemendum	  kost	  á	  að	  betrumbæta	  þau	  í	  næstu	  

kennslustund.	  Halla	  (2006,	  bls.	  38)	  segir	  að	  með	  því	  að	  yfirfara	  verkefni	  nemenda	  á	  

vinnslustigi	  verði	  ritunarkennslan	  lifandi	  og	  gagnvirk	  og	  kennarinn	  þátttakandi	  í	  öllu	  
ritunarferlinu.	  	  

Þetta	  breytta	  fyrirkomulag	  hefur	  skapað	  jákvætt	  andrúmsloft	  í	  kennslustofu	  Höllu.	  

Nemendur	  fá	  að	  bera	  sig	  saman,	  kíkja	  á	  skjáinn	  hver	  hjá	  öðrum	  og	  hjálpast	  að.	  Þegar	  

nemendur	  fá	  að	  hjálpast	  svona	  að	  skapast	  oft	  skemmtilegar	  umræður	  og	  upp	  koma	  
spurningar	  sem	  hægt	  er	  að	  svara	  jafnóðum.	  Nemendur	  eru	  ekki	  einungis	  að	  hjálpast	  að	  við	  

gerð	  verkefnanna	  heldur	  hefur	  Halla	  (2006)	  einnig	  gert	  námsmatið	  fjölbreyttara	  og	  
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skilvirkara	  með	  því	  að	  virkja	  nemendur	  með	  sér	  í	  það.	  Þá	  eru	  nemendur	  að	  lesa	  yfir	  og	  

meta	  verkefni	  hver	  frá	  öðrum.	  Stundum	  tekur	  bekkurinn	  sameiginlegan	  þátt	  í	  að	  meta	  

verkefnin	  og	  er	  ritunin	  því	  ekki	  lengur	  einkamál	  milli	  kennara	  og	  viðkomandi	  nemanda.	  Til	  
dæmis	  hefur	  Halla	  skipt	  bekknum	  í	  hópa	  og	  tilteknum	  fjölda	  verkefna	  verið	  dreift	  á	  hvern	  

hóp.	  Verkefnunum	  hefur	  þá	  verið	  skilað	  undir	  dulnefni	  og	  eiga	  hóparnir	  að	  sjá	  um	  að	  

dæma	  verkefnin	  með	  því	  að	  fylla	  út	  þar	  til	  gerð	  eyðublöð.	  Í	  sameiningu	  velja	  hóparnir	  svo	  
frambærilegasta	  verkefnið	  sem	  fer	  áfram	  í	  svokölluð	  undanúrslit.	  Þau	  verkefni	  eru	  lesin	  

upp	  fyrir	  bekkinn	  og	  nemendur	  greiða	  loks	  atkvæði	  um	  bestu	  verkefnin	  sem	  hljóta	  

verðlaun.	  Með	  þessu	  er	  kennari	  að	  gera	  ritunina	  að	  skemmtun	  og	  leik	  í	  stað	  þess	  að	  hún	  sé	  

leiðinleg	  kvöð.	  Auk	  þess	  bendir	  Halla	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  nemendur	  læri	  hver	  af	  öðrum	  og	  

fái	  viðbrögð	  við	  verkefnum	  sínum	  frá	  jafnöldrum	  ekki	  síður	  en	  kennaranum.	  	  

Að	  lokum	  segir	  Halla	  (2006,	  bls.	  39)	  frá	  nýrri	  lausn	  á	  skipulagi	  ritunarverkefna,	  en	  

hún	  lætur	  nemendur	  sína	  safna	  öllu	  í	  sérstaka	  ritunarmöppu.	  Í	  þessa	  ritunarmöppu	  fara	  öll	  
verkefni,	  bæði	  leiðrétt	  drög	  og	  lokagerð,	  sem	  og	  fyrirmæli	  frá	  kennara	  og	  matsblöð.	  Í	  lok	  

hvers	  misseris	  skila	  nemendur	  möppunni	  inn	  til	  kennara	  sem	  metur	  hana	  og	  hefur	  

einkunnin	  ákveðið	  vægi	  í	  vinnueinkunn	  nemandans	  í	  íslensku.	  Halla	  segir	  þetta	  
fyrirkomulag	  hafa	  ýmsa	  kosti	  í	  för	  með	  sér,	  meðal	  þeirra	  eru:	  

• Ábyrgð	  nemandans	  á	  afurðum	  sínum	  eykst	  
• Afköst	  verða	  sýnilegri	  
• Mappan	  heldur	  utan	  um	  fyrirmæli,	  matsblöð	  og	  dagsetningar	  

skiladaga	  
• Ritunarferlið	  verður	  sýnilegra	  þar	  sem	  verkefni	  eru	  bæði	  geymd	  í	  

uppkasti	  og	  endanlegri	  gerð	  
• Mappan	  dregur	  úr	  vinnuálagi	  kennarans	  þar	  sem	  aðeins	  1-‐2	  verkefni	  

af	  4-‐5	  verkefnum	  eru	  metin	  formlega	  í	  lokin	  
• Kennari	  fær	  góða	  yfirsýn	  yfir	  vinnubrögð	  og	  afköst	  nemandans	  
• Nemandi	  fær	  góða	  yfirsýn	  yfir	  skiladaga,	  umfang	  verkefna	  og	  

fyrirmæli.	  
(Halla	  Kjartansdóttir,	  2006,	  bls.	  39)	  

	  

2.6	  Tengsl	  ritunar	  við	  aðra	  þætti	  í	  íslenskukennslu	  
Hæfniviðmiðum	  íslensku	  sem	  sett	  eru	  fram	  í	  Aðalnámskrá	  eins	  og	  áður	  var	  nefnt,	  er	  skipt	  í	  
fjóra	  flokka.	  Þeir	  eru	  talað	  mál,	  hlustun	  og	  áhorf;	  lestur	  og	  bókmenntir;	  ritun	  og	  málfræði.	  

Þrátt	  fyrir	  þessa	  fjórskiptingu	  er	  ekki	  þar	  með	  sagt	  að	  íslenskukennslunni	  skuli	  skipt	  upp	  í	  

fjórar	  einangraðar	  deildir.	  Þessir	  flokkar	  eru	  þættir	  í	  samofinni	  heild	  íslenskunnar	  og	  hefur	  
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hver	  þeirra	  gagn	  af	  öðrum	  (Aðalnámskrá	  grunnskóla,	  2013,	  bls.	  116-‐117).	  Mikilvægt	  er	  því	  

að	  kennarar	  hafi	  það	  í	  huga	  í	  allri	  íslenskukennslu	  og	  þar	  er	  ritunarþátturinn	  að	  sjálfsögðu	  

ekki	  undanskilinn.	  

Stafsetning	  er	  sá	  hluti	  ritunar	  sem	  margir	  hugsa	  fyrst	  til.	  Sumir	  hræðast	  lélega	  

stafsetningarkunnáttu	  sína	  jafnvel	  það	  mikið	  að	  þeir	  þora	  vart	  að	  tjá	  sig	  í	  rituðu	  máli.	  Það	  

eru	  aftur	  á	  móti	  þeir	  sem	  ættu	  að	  reyna	  að	  skrifa	  sem	  mest,	  vegna	  þess	  að	  ritun	  gefur	  fólki	  

tækifæri	  til	  að	  æfa	  sig	  og	  styrkja	  í	  stafsetningu	  sem	  byggist	  á	  þeirra	  eigin	  orðaforða	  og	  
reynslu	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  

45).	  Í	  ritun	  er	  hefðbundin	  stafsetningarkennsla	  að	  mestu	  lögð	  til	  hliðar	  og	  nemendur	  læra	  

stafsetningu	  þess	  í	  stað	  með	  því	  að	  glíma	  við	  eigin	  texta.	  Stafsetningarkennslan	  tekur	  þá	  
mið	  af	  styrkleikum	  og	  veikleikum	  hvers	  nemanda	  fyrir	  sig	  og	  skilar	  það	  árangri.	  Mikilvægt	  

er	  að	  gera	  ritunina	  að	  jákvæðu	  umhverfi	  þar	  sem	  nemendur	  eru	  hvattir	  áfram	  og	  

stafsetningarvillur	  ekki	  gerðar	  að	  aðalatriði,	  þó	  þær	  séu	  heldur	  ekki	  sniðgengnar.	  	  

Hlutverk	  kennarans	  er	  meðal	  annars	  að	  hvetja	  nemendur	  sína	  til	  að	  nota	  erfið	  orð	  í	  

eigin	  ritun	  og	  leiðrétta	  sjálfur	  sinn	  eigin	  texta	  ef	  þörf	  er	  á.	  Það	  að	  láta	  nemendur	  leiðrétta	  

eigin	  stafsetningu	  í	  texta	  er	  árangursrík	  stafsetningarkennsla.	  Hlutverk	  kennarans	  er	  einnig	  
að	  gera	  þessa	  þjálfun	  að	  jákvæðu	  viðfangsefni	  hjá	  nemendum,	  hrósa	  þeim	  þegar	  vel	  er	  
gert	  og	  sjá	  til	  þess	  að	  þeir	  hafi	  ávallt	  tök	  á	  því	  að	  leita	  sér	  upplýsinga	  sjálfir,	  fletta	  upp	  í	  

orðabók	  eða	  spyrja	  samnemendur.	  Það	  að	  láta	  nemendur	  lesa	  hvern	  hjá	  öðrum	  eða	  gera	  
ritunarverk	  þeirra	  aðgengileg	  öðrum	  á	  einhvern	  hátt,	  hefur	  einnig	  sýnt	  fram	  á	  bætta	  
stafsetningu	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  

bls.	  47).	  Ástæða	  þess	  er	  helst	  sú	  að	  þegar	  nemendur	  vita	  að	  samnemendur	  eða	  aðrir	  

lesendur	  eiga	  eftir	  að	  lesa	  textana	  þeirra,	  þá	  leggja	  þeir	  sig	  oft	  meira	  fram	  við	  að	  hafa	  
textann	  rétt	  stafsettan	  og	  málfarslega	  réttan.	  

Í	  hvert	  sinn	  sem	  við	  notum	  móðurmálið	  beitum	  við	  málfræði,	  hvort	  sem	  það	  er	  í	  

lestri,	  ritun,	  hlustun,	  talmáli	  eða	  hugsun.	  Ritun	  nýtist	  á	  ótal	  vegu	  til	  að	  vinna	  með	  
málfræðihugtök.	  Með	  ritun	  er	  hægt	  að	  gera	  þurr	  og	  óspennandi	  málfræðihugtök	  að	  

skemmtilegu	  viðfangsefni	  með	  því	  að	  tengja	  þau	  viðfangsefnum	  nemenda.	  Þegar	  unnið	  er	  

með	  ritun	  eru	  nemendur	  að	  vinna	  með	  samfelldan	  texta	  sem	  verður	  að	  mynda	  eina	  heild	  í	  
stað	  þess	  að	  greina	  málfræðihugtök	  í	  sundurlausum	  bútum	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  

Auður	  Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  48).	  	  

Nemendur	  gera	  texta	  sína	  ekki	  einungis	  aðgengilega	  öðrum	  með	  því	  að	  leyfa	  þeim	  
að	  lesa	  þá,	  heldur	  einnig	  með	  því	  að	  lesa	  þá	  sjálfir	  upphátt	  og	  flytja	  fyrir	  aðra.	  Þegar	  

nemendur	  eru	  að	  tjá	  sig	  um	  eigin	  ritverk	  og	  annarra	  þjálfast	  þeir	  einnig	  í	  töluðu	  máli	  og	  

hlustun.	  Þeir	  þjálfast	  meðal	  annars	  í	  því	  að	  koma	  eigin	  skoðunum	  á	  framfæri	  og	  færa	  rök	  
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fyrir	  máli	  sínu	  ásamt	  því	  að	  hlusta	  á	  skoðanir	  og	  rök	  annarra.	  Nemendur	  fá	  einnig	  þjálfun	  í	  

raddbeitingu	  og	  vönduðum	  framburði	  og	  læra	  að	  hlusta	  af	  athygli	  á	  ritunarverkefni	  

samnemenda	  sinna	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  
1997,	  bls.	  50).	  

Sá	  flokkur	  íslenskukennslu	  sem	  best	  tengist	  ritunarkennslu	  er	  lesturinn.	  Líkt	  og	  

komið	  hefur	  verið	  að	  hér	  að	  framan	  þá	  eru	  lestur	  og	  ritun	  nátengd.	  Stephen	  King	  komst	  vel	  

að	  orði	  þegar	  hann	  sagði	  að	  ef	  að	  þú	  vilt	  verða	  rithöfundur	  þarftu	  að	  lesa	  mikið	  og	  skrifa	  
mikið	  (Gallagher,	  2006,	  bls.	  87).	  	  Á	  því	  má	  sjá	  að	  ritun	  gerir	  okkur	  að	  betri	  lesendum	  og	  

lestur	  gerir	  okkur	  sömuleiðis	  að	  betri	  rithöfundum.	  Meðal	  þess	  sem	  mikill	  lestur	  nemenda	  

hefur	  í	  för	  með	  sér	  er	  að	  hann	  byggir	  upp	  aukinn	  orðaforða,	  gefur	  þeim	  tilfinningu	  fyrir	  
flóknari	  setningagerð	  og	  hjálpar	  þeim	  að	  sjá	  hvernig	  rithöfundar	  nálgast	  ólíkar	  textagerðir	  

á	  ólíkan	  hátt	  (Gallagher,	  2006,	  bls.	  74).	  Að	  mati	  Sigríðar	  Heiðu	  Bragadóttur,	  Auðar	  

Ögmundsdóttur	  og	  Helga	  Grímssonar	  (1997,	  bls.	  51)	  eru	  bókmenntir	  og	  ritun	  órjúfanleg	  
heild	  og	  segja	  þau	  að	  með	  því	  að	  láta	  nemendur	  fást	  við	  lestur	  og	  ritun	  samhliða	  ættu	  þeir	  

að	  gera	  sér	  enn	  betur	  grein	  fyrir	  blæbrigðum	  málsins.	  	  
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3 Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	   	  

Í	  þessari	  ritgerð	  er	  byggt	  á	  ritinu	  Íslenskukennsla	  í	  grunnskólum	  og	  framhaldsskólum	  þar	  

sem	  Kristján	  Jóhann	  Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson	  fóru	  með	  ritstjórn.	  Aðrir	  höfundar	  

eru	  Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  Dagný	  Kristjánsdóttir,	  Finnur	  Friðriksson,	  Jón	  Yngvi	  

Jóhannsson	  og	  Sigurður	  Konráðsson.	  Að	  rannsókninni	  hafa	  einnig	  komið	  tveir	  

doktorsnemar	  og	  fjórtán	  meistaranemar,	  þar	  á	  meðal	  ég	  sjálf.	  Meðal	  þeirra	  verka	  sem	  

nemar	  komu	  að	  var	  gagnasöfnun,	  heimsóknir	  í	  skóla	  og	  vinna	  við	  frágang	  á	  rannsóknarriti	  
og	  nýta	  þeir	  allir	  gögn	  úr	  rannsókninni	  í	  eigin	  ritgerðum.	  Ritið	  er	  unnið	  út	  frá	  rannsókninni	  

Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga.	  Hugmynd	  að	  rannsókninni	  og	  fyrstu	  skref	  hófust	  

árið	  2012,	  hafa	  höfundar	  unnið	  stöðugt	  að	  henni	  síðan	  og	  er	  stefnt	  að	  því	  að	  henni	  verði	  
lokið	  með	  formlegum	  hætti	  haustið	  2018.	  	  

Hér	  á	  eftir	  verður	  fjallað	  um	  framkvæmd	  rannsóknarinnar	  og	  þá	  aðferðafræði	  sem	  

notast	  var	  við.	  Einnig	  verður	  sagt	  frá	  gagnaöflun,	  þátttakendum,	  úrvinnslu	  og	  greiningu	  

gagna.	  Upplýsingar	  um	  markmið	  og	  aðferðafræði	  rannsóknarinnar	  eru	  byggðar	  á	  1.	  og	  2.	  
kafla	  rannsóknarritsins	  Íslenska	  í	  grunnskólum	  og	  framhaldsskólum	  (Kristján	  Jóhann	  
Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  2018).	  Það	  rit	  kemur	  væntanlega	  út	  í	  haust	  en	  er	  nú	  í	  

ritrýningarferli.	  

Fyrsti	  kafli	  bókarinnar	  Íslenskukennsla	  í	  grunnskólum	  og	  framhaldsskólum,	  ber	  

yfirheitið	  Markmið	  og	  að	  honum	  komu	  Kristján	  Jóhann	  Jónsson,	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  

Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  Dagný	  Kristjánsdóttir,	  Finnur	  Friðriksson,	  Jón	  Yngvi	  Jóhannsson	  
og	  Sigurður	  Konráðsson.	  Yfirheiti	  annars	  kafla	  er	  Framkvæmd	  og	  að	  honum	  komu	  

Ásgrímur	  Angantýsson,	  Brynhildur	  Þórarinsdóttir,	  Finnur	  Friðriksson,	  Kristján	  Jóhann	  

Jónsson	  og	  Sigurður	  Konráðsson.	  

Þegar	  dregið	  hefur	  verið	  saman	  yfirlit	  um	  aðferðafræði	  og	  vinnubrögð,	  verður	  farið	  

yfir	  þær	  upplýsingar	  sem	  fram	  komu	  í	  rannsókninni	  um	  ritun	  og	  ritunarkennslu	  og	  viðhorf	  

nemenda	  og	  kennara	  til	  hennar.	  Íhugað	  verður	  hvaða	  spurningar	  vakna	  við	  lestur	  þessa	  
efnis,	  hvað	  væri	  hugsanlega	  eðlilegt	  framhald	  þessarar	  rannsóknar,	  sé	  ritun	  sérstaklega	  

höfð	  í	  huga.	  Í	  framhaldi	  af	  því	  verður	  umræðan	  tengd	  við	  bók	  rannsóknarhópsins,	  

sérstaklega	  kaflann	  um	  ritun.	  
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3.1	  Aðferð	  og	  markmið	  
Meginmarkmið	  rannsóknarinnar	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  var	  annars	  
vegar	  að	  varpa	  ljósi	  á	  stöðu	  íslenskunnar	  í	  skólum,	  bæði	  sem	  námsgreinar	  og	  

kennslutungu,	  og	  hins	  vegar	  að	  nýta	  niðurstöðurnar	  sem	  grunn	  að	  þróunarstarfi	  í	  skólum	  

og	  kennaramenntun.	  Með	  það	  að	  leiðarljósi	  rannsökuðu	  höfundar	  stefnumörkun	  

skólanna,	  námsefni	  þeirra	  og	  starfshætti,	  ásamt	  viðhorfum	  nemenda,	  kennara	  og	  
stjórnenda.	  Rannsókninni	  var	  skipt	  upp	  í	  fimm	  meginsvið,	  þau	  eru:	  	  

1. Talað	  mál	  og	  hlustun	  

2. Lestur	  
3. Bókmenntir	  

4. Ritun	  og	  stafsetning	  

5. Málfræði.	  	  

Í	  rannsókninni	  var	  bæði	  verið	  að	  rannsaka	  grunn-‐	  og	  framhaldsskóla	  landsins,	  þó	  

áherslan	  væri	  meiri	  á	  grunnskólana.	  Rannsóknin	  afmarkaðist	  við	  3.,	  6.	  og	  9.	  bekk	  í	  
grunnskólunum	  og	  1.	  og	  3.	  ár	  í	  framhaldsskólunum.	  Þar	  sem	  að	  markmið	  rannsóknarinnar	  

snerist	  ekki	  einungis	  um	  að	  rannsaka	  íslenskuna	  sem	  námsgrein	  heldur	  einnig	  sem	  

kennslutungu	  var	  ákveðið	  að	  fylgjast	  einnig	  með	  námi	  og	  kennslu	  í	  öðrum	  greinum	  en	  
íslensku.	  

Rannsóknin	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  er	  eigindleg	  rannsókn.	  	  
Meginþættir	  rannsóknarinnar	  eru	  þrír:	  Í	  fyrsta	  lagi	  viðtöl	  við	  kennara,	  nemendur	  og	  

stjórnendur;	  í	  öðru	  lagi	  vettvangslýsingar	  úr	  kennslustundum	  valinna	  árganga	  og	  í	  þriðja	  
lagi	  kennsluáætlanir.	  Með	  þessari	  nálgun	  voru	  rannsakendur	  ekki	  að	  leitast	  við	  að	  fá	  

algildan	  sannleika,	  heldur	  frekar	  að	  gera	  grein	  fyrir	  mismunandi	  þekkingu	  á	  viðfangsefninu,	  

tengja	  saman	  fræðin	  og	  starf	  á	  vettvangi.	  Skipulag	  rannsóknarinnar,	  greining	  
viðfangsefnisins	  og	  val	  á	  spurningum	  er	  þess	  vegna	  unnið	  út	  frá	  fræðasviði	  íslenskunnar	  á	  

meðan	  svörin	  eru	  sótt	  á	  starfsvettvang	  og	  byggð	  á	  reynslu	  þeirra	  sem	  starfa	  í	  skólum	  

landsins.	  

Í	  þessari	  ritgerð	  er	  aðallega	  stuðst	  við	  þau	  gögn	  sem	  söfnuðust	  í	  gegnum	  viðtöl	  og	  

vettvangslýsingar.	  Annars	  vegar	  með	  það	  að	  markmiði	  að	  gera	  grein	  fyrir	  því	  hverju	  

kennarar	  vilja	  ná	  fram	  í	  ritunarkennslu	  sinni	  og	  hins	  vegar	  til	  að	  sjá	  hvernig	  ritunin	  birtist	  

þegar	  komið	  er	  í	  skólastofuna.	  	  
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3.2	  Gagnaöflun	  
Gagna	  var	  aflað	  úr	  níu	  grunnskólum	  og	  fimm	  framhaldsskólum	  og	  voru	  þeir	  valdir	  með	  
lagskiptu	  slembiúrtaki.	  Þegar	  notast	  er	  við	  lagskipt	  slembiúrtak	  þá	  er	  þýðinu	  skipt	  í	  hópa	  

eða	  lög	  og	  	  síðan	  eru	  einstaklingar,	  eða	  í	  þessu	  tilfelli	  skólar,	  valdir	  úr	  hverjum	  hópi	  með	  

slembiaðferð,	  eða	  af	  handahófi	  (Þórólfur	  Þórlindsson	  og	  Þorlákur	  Karlsson,	  2013,	  bls.	  120).	  

Með	  fjölbreytni	  að	  leiðarljósi	  var	  ákveðið	  að	  skólarnir	  yrðu	  bæði	  af	  höfuðborgarsvæðinu	  
og	  af	  landsbyggðinni.	  Í	  tveimur	  tilvikum	  var	  um	  að	  ræða	  grunnskóla	  sem	  skipta	  með	  sér	  

kennslu	  yngri	  og	  eldri	  barna	  í	  tilteknum	  hverfum	  og	  voru	  því	  í	  raun	  heimsóttir	  11	  

grunnskólar.	  

Þegar	  farið	  var	  af	  stað	  með	  rannsóknina	  var	  byrjað	  á	  því	  að	  kynna	  rannsóknina	  til	  

Persónuverndar	  vorið	  2013.	  Í	  kjölfarið	  voru	  send	  bréf	  til	  skólastjóra	  að	  hausti	  það	  sama	  ár	  

með	  beiðni	  um	  þátttöku.	  Þeir	  skólastjórar	  sem	  samþykktu	  þátttöku	  í	  rannsókninni	  sendu	  
staðlað	  upplýsingabréf	  til	  foreldra	  í	  framhaldi	  af	  því.	  Í	  þeim	  tilfellum	  sem	  taka	  þurfti	  viðtöl	  
við	  ólögráða	  nemendur	  var	  einnig	  óskað	  eftir	  skriflegu	  leyfi	  frá	  forráðamönnum.	  Til	  að	  

gæta	  fyllstu	  nafnleyndar	  voru	  skólunum	  gefnar	  skammstafanir.	  Skammstafanir	  fyrir	  
grunnskólana	  voru:	  GA,	  GB,	  GC,	  GD,	  GE,	  GF,	  GH,	  GI,	  GJ,	  GK,	  GL.	  Skammstafanir	  fyrir	  
framhaldsskólana	  voru:	  FA,	  FB,	  FC,	  FD,	  FE.	  	  

Líkt	  og	  áður	  sagði	  fór	  gagnaöflun	  fram	  með	  þrenns	  konar	  hætti;	  í	  gegnum	  viðtöl,	  
vettvangsathuganir	  og	  kennsluáætlanir.	  Til	  marks	  um	  fagmennsku	  rannsakenda	  finnst	  mér	  

einnig	  mikilvægt	  að	  taka	  fram	  að	  áður	  en	  gagnaöflun	  hófst	  fengu	  rannsakendur	  einn	  
grunnskóla	  og	  einn	  framhaldsskóla	  með	  sér	  í	  lið	  til	  að	  gera	  forathugun.	  Það	  var	  gert	  með	  
það	  að	  markmiði	  að	  þjálfa	  rannsóknarhópinn	  og	  prófa	  viðtalsramma	  og	  önnur	  

rannsóknartæki.	  Mikilvægi	  þess	  var	  m.a.	  sannað	  þegar	  ákveðið	  var	  að	  endurskoða	  

ákveðnar	  viðtalsspurningar.	  

	  

3.2.1	  Viðtöl	  

Í	  hverjum	  grunnskóla	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  skólastjórnanda,	  sem	  tóku	  u.þ.b.	  30	  mínútur,	  

íslenskukennara	  eða	  umsjónarkennara,	  um	  50-‐60	  mínútur	  að	  lengd	  og	  fjóra	  sjálfboðaliða	  
úr	  6.	  eða	  9.	  bekk,	  sem	  tóku	  um	  20-‐30	  mínútur.	  Þegar	  tekin	  voru	  viðtöl	  við	  nemendur	  voru	  

þeir	  ávallt	  í	  fjögurra	  manna	  hópum,	  tveir	  strákar	  og	  tvær	  stelpur.	  Viðtölin	  við	  kennara	  og	  

skólastjóra	  voru	  einstaklingsviðtöl.	  Í	  nokkrum	  tilvikum	  var	  einnig	  rætt	  við	  

faggreinakennara	  um	  íslensku	  sem	  kennslutungu,	  þau	  viðtöl	  tóku	  um	  30	  mínútur.	  Í	  
framhaldsskólunum	  voru	  tekin	  viðtöl	  við	  skólastjórnanda,	  íslenskukennara	  og	  blandaðan	  
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hóp	  nemenda	  á	  3.	  ári,	  tvo	  stráka	  og	  tvær	  stelpur,	  ásamt	  tveimur	  faggreinakennurum.	  

Lengd	  þeirra	  viðtala	  var	  nokkurn	  veginn	  sú	  sama	  og	  í	  grunnskólunum.	  	  

Öll	  viðtöl	  rannsóknarinnar	  voru	  tekin	  upp	  á	  hljóðupptöku	  og	  út	  frá	  þeim	  voru	  þau	  

afrituð.	  Líkt	  og	  í	  öllum	  þáttum	  rannsóknarinnar	  var	  fullrar	  nafnleyndar	  gætt	  og	  trúnaði	  

heitið	  við	  viðmælendur.	  	  Alls	  voru	  tekin	  34	  viðtöl	  í	  grunnskólum	  og	  17	  í	  framhaldsskólum,	  

voru	  viðtölin	  því	  51	  í	  heildina.	  Viðtölin	  voru	  hálf	  stöðluð,	  en	  í	  þeim	  notuðu	  rannsakendur	  

viðtalsramma	  þar	  sem	  lögð	  voru	  til	  grundvallar	  þemu	  eða	  umræðuefni.	  Rannsakendur	  
höfðu	  þó	  tök	  á	  að	  breyta	  spurningaröð	  eða	  bæta	  við	  spurningum	  eftir	  þörfum.	  	  	  

	  

3.2.2	  Vettvangsathuganir	  

Þegar	  farið	  var	  í	  grunnskólaheimsóknirnar	  fylgdu	  rannsakendur	  einum	  íslenskukennara	  

eða	  umsjónarkennara	  í	  einn	  dag,	  ásamt	  tveimur	  bekkjardeildum,	  ýmist	  í	  3.,	  6.	  eða	  9.	  bekk,	  

og	  skráðu	  hjá	  sér	  athugasemdir	  á	  vettvangseyðublað.	  Í	  framhaldsskólaheimsóknum	  fylgdu	  
rannsakendur	  einum	  íslenskukennara,	  einni	  bekkjardeild	  á	  1.	  ári	  og	  annarri	  á	  3.	  ári.	  
Vettvangslýsingar	  skráðu	  þeir	  hjá	  sér	  á	  samskonar	  eyðublað	  og	  gert	  var	  í	  grunnskólunum.	  	  

Á	  meðan	  að	  á	  vettvangsathugunum	  stóð	  fékk	  rannsakandi	  sér	  sæti	  aftast	  í	  
skólastofunni	  og	  skráði	  vettvangslýsingar	  hjá	  sér	  í	  tölvu.	  Rannsakendur	  tóku	  ekki	  þátt	  í	  

kennslunni,	  heldur	  reyndu	  þeir	  að	  halda	  sig	  eins	  mikið	  til	  hlés	  og	  hægt	  var.	  Reynt	  var	  eftir	  

fremsta	  megni	  að	  hafa	  skráningar	  í	  vettvangslýsingunum	  sem	  nákvæmastar.	  Byrjað	  var	  á	  

almennri	  lýsingu	  á	  kennslustofunni.	  Því	  næst	  kom	  nákvæm,	  sundurliðuð	  og	  tímasett	  lýsing	  

á	  því	  sem	  kennari	  og	  nemendur	  segja	  og	  gera	  í	  kennslustundinni.	  Að	  lokum	  er	  lýsing	  á	  
kennslustundinni	  í	  hnotskurn	  dregin	  saman	  með	  áherslu	  á	  megininntak,	  kennsluaðferðir	  

og	  þá	  þekkingu	  og	  færni	  sem	  mátti	  sjá	  í	  hverri	  kennslustund.	  	  

Gríðarlegur	  fjöldi	  vettvangsathugana	  átti	  sér	  stað,	  eða	  alls	  167	  athuganir.	  Í	  

grunnskólum	  voru	  þær	  111	  talsins	  og	  í	  framhaldsskólum	  56.	  Vettvangslýsingar	  úr	  

grunnskólum	  voru	  meðal	  annars	  úr	  íslenskutímum,	  almennri	  kennslu	  yngri	  barna	  og	  
margvíslegum	  faggreinum,	  þar	  á	  meðal	  íþróttum	  og	  list-‐	  og	  verkgreinum.	  

Vettvangslýsingar	  úr	  framhaldsskólum	  voru	  bæði	  úr	  íslenskutímum	  sem	  og	  heimspeki,	  

eðlisfræði,	  sögu,	  ensku	  og	  ýmsum	  fleiri	  greinum.	  	  

	  

3.2.3	  Kennsluáætlanir	  

Rannsakendur	  söfnuðu	  saman	  kennsluáætlunum	  í	  íslensku	  úr	  öllum	  þátttökuskólum	  
rannsóknarinnar.	  Það	  var	  gert	  í	  þeim	  tilgangi	  að	  fá	  yfirlit	  yfir	  helstu	  áherslur	  sem	  lagðar	  eru	  
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í	  íslensku	  sem	  námsgrein.	  Þær	  áherslur	  sem	  birtust	  í	  kennsluáætlunum	  og	  starfi	  

þátttökuskólanna	  voru	  þar	  að	  auki	  bornar	  saman	  við	  aðalnámskrár	  í	  íslensku	  og	  opinbera	  

málstefnu.	  
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4 Viðhorf	  til	  ritunar	  

Markmið	  ritgerðarinnar	  er	  að	  leita	  svara	  við	  því	  hvernig	  ritfærni	  geti	  mögulega	  orðið	  

lyftistöng	  í	  öllu	  námi.	  Þar	  sem	  rannsóknin	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  sneri	  

að	  öllum	  þáttum	  íslenskukennslu,	  en	  ekki	  einungis	  ritunarkennslu,	  verður	  hér	  sagt	  frá	  

helstu	  niðurstöðum	  úr	  viðtölum	  og	  vettvangsathugunum	  þar	  sem	  ritun	  kom	  við	  sögu,	  

hvort	  sem	  það	  var	  í	  kennslustundum	  íslensku	  eða	  annarra	  námsgreina.	  

	  

4.1	  Viðtöl	  í	  grunnskólum	  
Hér	  verður	  greint	  frá	  helstu	  niðurstöðum	  úr	  viðtölum	  við	  nemendur,	  kennara	  og	  
stjórnendur	  í	  grunnskólunum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  

kennslutunga.	  Viðtölin	  eru	  skoðuð	  með	  það	  í	  huga	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  viðhorfi	  
viðmælenda	  til	  ritunar	  og	  hvernig	  þeir	  vilji	  að	  hún	  birtist	  í	  grunnskólakennslu,	  hvort	  sem	  
það	  er	  í	  íslenskukennslu	  eða	  öðrum	  námsgreinum.	  	  

	  

4.1.1	  Nemendur	  

Í	  viðtölum	  við	  grunnskólanemendur	  kom	  í	  ljós	  að	  þegar	  þeir	  heyra	  minnst	  á	  ritun	  þá	  hugsa	  
þeir	  fyrst	  og	  fremst	  um	  sögugerð	  og	  dagbókarskrif.	  Þeir	  telja	  mikilvægt	  að	  vera	  vel	  að	  sér	  í	  

íslensku	  og	  að	  það	  komi	  sér	  einna	  helst	  vel	  þegar	  maður	  ætli	  að	  verða	  rithöfundur	  eða	  
kennari.	  Þeir	  telja	  mikilvægt	  að	  vera	  vel	  að	  sér	  í	  stafsetningu	  og	  lestri	  til	  að	  geta	  ritað	  

góðan	  texta.	  Í	  fleiri	  en	  einu	  nemendaviðtali	  barst	  umræðan	  að	  mikilvægi	  lesturs	  í	  tengslum	  

við	  ritun.	  Einn	  nemandi	  sagði	  mikilvægt	  að	  lesa	  yfir	  eigin	  texta	  til	  að	  leiðrétta	  
stafsetningavillur,	  annar	  sagði	  það	  vera	  gott	  að	  lesa	  því	  þá	  myndi	  hann	  vita	  meira	  og	  auka	  

orðaforðann	  og	  sá	  þriðji	  sagði:	  „Ég	  hef	  samt	  tekið	  eftir	  því	  svona,	  margir	  sem	  að	  lesa	  þú	  

veist	  mikið,	  þeir	  eru	  samt	  svona,	  miklu	  svona	  skýrari	  þegar	  þeir	  tala	  og	  hafa	  meiri	  

orðaforða	  og	  svona,	  það	  er,	  finnst	  mér	  vera	  mikilvægt.“	  

Grunnskólanemendur	  töluðu	  einnig	  um	  það	  hvernig	  bókmenntalestur	  gæti	  aukið	  

ímyndunarafl	  þeirra,	  enda	  meiri	  hluti	  þeirra	  sem	  kýs	  að	  lesa	  ævintýrasögur	  og	  fantasíur.	  

Margir	  þeirra	  sögðust	  einnig	  vera	  duglegir	  að	  semja	  sögur	  heima,	  hvort	  sem	  það	  væri	  

skólaverkefni	  eða	  að	  eigin	  frumkvæði.	  	  
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Eins	  eru	  margir	  sem	  fást	  við	  einhvers	  konar	  dagbókarskrif	  í	  hverri	  viku.	  Hjá	  mörgum	  

þeirra	  var	  það	  skólaverkefni,	  þar	  sem	  þeir	  eiga	  til	  dæmis	  að	  skrifa	  eitthvað	  í	  dagbókina	  á	  

hverjum	  föstudegi	  um	  atvik	  liðinnar	  viku.	  Þó	  voru	  einnig	  nokkrir	  sem	  sögðust	  eiga	  sér	  
leynidagbók	  sem	  þeir	  skrifuðu	  í	  þegar	  hentaði.	  Einn	  sagðist	  hafa	  áhuga	  á	  hundum	  og	  væri	  

stundum	  að	  leita	  sér	  ýmissa	  upplýsinga	  á	  netinu	  og	  skrifa	  um	  þá	  í	  dagbókina	  sína	  á	  meðan	  

annar	  sagðist	  skrifa	  í	  hana	  þegar	  sér	  liði	  illa	  og	  þyrfti	  að	  segja	  frá	  tilfinningum	  sínum.	  	  

Allur	  gangur	  var	  á	  því	  hvort	  að	  nemendur	  fengju	  frjálsar	  hendur	  í	  vali	  á	  

viðfangsefnum	  í	  sögugerð	  í	  skólanum	  eða	  hvort	  að	  kennarar	  settu	  þeim	  nákvæmari	  

fyrirmæli	  um	  það	  hvað	  þeir	  ættu	  að	  skrifa.	  Þó	  minntust	  nemendur	  einnig	  á	  ýmsar	  

kennslubækur,	  á	  borð	  við	  Mál	  til	  komið,	  Rauðkápa	  og	  Finnur,	  þar	  sem	  þau	  væru	  að	  fást	  við	  
mismunandi	  ritunarverkefni	  í	  skólanum.	  Þó	  kom	  yfirleitt	  fram	  neikvætt	  viðhorf	  gagnvart	  

þeim	  verkefnum,	  nemendum	  þótti	  þær	  bækur	  heldur	  leiðinlegar	  og	  virtust	  oft	  ekki	  sjá	  

tilgang	  með	  þeim.	  	  

Misjafnt	  var	  eftir	  aldri	  nemendahópanna	  hvort	  að	  þeir	  væru	  mikið	  að	  notast	  við	  

samfélagsmiðla	  á	  borð	  við	  Facebook	  og	  Snapchat	  heima	  hjá	  sér.	  Nemendur	  6.	  bekkjar	  

notuðust	  lítið	  sem	  ekkert	  við	  þá.	  Einn	  sagðist	  eiga	  tölvupóst,	  en	  notaði	  hann	  ekkert	  til	  að	  
skrifa	  póst	  til	  annarra	  heldur	  til	  að	  stofna	  aðganga	  í	  hinum	  ýmsu	  tölvuleikjum.	  Nemendur	  
9.	  bekkjar	  voru	  hins	  vegar	  fleiri	  sem	  notuðust	  við	  samfélagsmiðla	  í	  samskiptum	  sín	  á	  milli	  

utan	  skóla.	  Aðspurðir	  hvort	  að	  þeir	  huguðu	  að	  stafsetningu	  á	  samfélagsmiðlum	  var	  viðhorf	  
flestra	  á	  borð	  við	  þetta:	  

V3:	  þú	  veist	  þegar,	  kannski	  hef	  ég	  verið	  að	  posta	  einhverju	  þú	  veist	  sem	  allir	  
sjá,	  þá	  passa	  ég	  mig	  að	  skrifa	  rétt	  

V1:	  já	  	  

V4:	  já	  

V3:	  en	  ef	  ég	  er	  bara	  að	  tala	  við	  einhvern	  fattaru,	  þá	  þá	  bara	  skiptir,	  er	  ég	  
bara	  eiginlega	  ekkert	  að	  spá	  í	  þessu,	  þá	  bara	  geri	  ég	  eitthvað	  

Þó	  voru	  aðrir	  sem	  sögðust	  alltaf	  vilja	  hafa	  textana	  sína	  rétt	  stafsetta	  og	  vel	  skrifaða.	  Einn	  

sagðist	  alltaf	  lesa	  „status	  hjá	  öðrum	  skákmönnum	  sem	  að,	  sem	  eru	  svona	  fullorðnir	  og	  þeir	  

eru	  svo	  góðir	  í	  íslensku	  og	  það	  er	  svo	  gaman	  að	  lesa	  þá.“	  

Heilt	  yfir	  virtust	  nemendur	  telja	  mikilvægt	  að	  huga	  að	  stafsetningu	  í	  allri	  ritun,	  hvort	  

sem	  það	  væri	  í	  skólanum	  eða	  heima.	  Einn	  nemandi	  taldi	  mikilvægt	  að	  textarnir	  hans	  væru	  

rétt	  stafsettir	  þó	  það	  væri	  í	  einhverju	  sem	  hann	  skrifaði	  heima	  fyrir	  sjálfan	  sig,	  vegna	  þess	  

að	  hann	  geymir	  textana	  og	  mögulega	  gæti	  einhver	  lesið	  þá	  einhvern	  tímann	  eða	  að	  hann	  
myndi	  lesa	  þá	  upphátt	  fyrir	  aðra.	  Annar	  sagði	  stafsetninguna	  skipta	  jafn	  miklu	  máli	  heima	  

og	  í	  skólanum	  vegna	  þess	  að	  „	  þó	  að	  það	  sé	  kannski	  enginn	  að	  fara	  að	  lesa	  það	  heima	  þá	  
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samt	  kannski	  getur	  maður	  verið	  að	  æfa	  sig	  til	  þess	  að	  maður	  geri	  ekki	  vitlaust	  líka	  í	  

skólanum.“	  Þó	  voru	  einnig	  sumir	  sem	  nenntu	  lítið	  að	  spá	  í	  stafsetningunni	  utan	  skólans,	  

líkt	  og	  kom	  fram	  hjá	  þessum	  tveimur	  nemendum:	  

V4:	  ég	  laga	  allar	  villur	  í	  skólanum,	  en	  heima	  þá	  nenni	  ég	  því	  ekki,	  eða	  þú	  veist	  
V1:	  ég	  bulla	  bara	  
V4:	  ég	  geri	  það	  alveg	  stundum	  heima	  
V1:	  á	  snapchat	  og	  öllu	  þessu	  kjaftæði	  sko,	  ég	  bara	  bulla	  
V4:	  já	  stytti	  líka	  svolítið	  orðin	  
V1:	  já	  einmitt	  

Þó	  voru	  flestir	  sammála	  því	  að	  þeir	  myndu	  alltaf	  reyna	  að	  huga	  að	  réttri	  stafsetningu	  í	  allri	  

ritun	  í	  skólanum.	  Helsta	  ástæða	  þess	  að	  var	  yfirleitt	  talin	  vera	  til	  að	  fá	  góða	  einkunn.	  	  

Stöku	  sinnum	  vitnuðu	  nemendur	  í	  rithöfunda	  sem	  fyrirmyndir.	  Einn	  nemandi	  sagði	  

Þorgrím	  Þráinsson	  hafa	  komið	  í	  heimsókn	  og	  sagt	  þeim	  frá	  því	  hvernig	  best	  væri	  að	  byggja	  
upp	  söguþráð,	  það	  þyrfti	  að	  byrja	  á	  því	  að	  hafa	  byrjun	  í	  sögunni	  og	  kynna	  persónur,	  svo	  

væri	  komið	  að	  hápunktinum	  í	  miðjunni	  til	  að	  gera	  söguna	  spennandi	  og	  loks	  væri	  komið	  að	  
endinum.	  Annar	  nemandi	  minntist	  á	  að	  sækja	  fyrirmynd	  í	  Ævar	  vísindamann	  þegar	  hann	  
sagðist	  vera	  að	  vinna	  að	  eigin	  skáldsögu	  sem	  væri	  í	  anda	  Þín	  eigin	  þjóðsaga	  þar	  sem	  

lesandinn	  fengi	  að	  velja	  hvað	  ætti	  að	  gerast	  næst.	  	  

Aðspurðir	  hvort	  að	  þeir	  væru	  að	  fást	  við	  ritun	  í	  öðrum	  áföngum	  en	  íslensku	  sögðu	  

flestir	  nemendur	  það	  vera	  í	  ensku	  og	  dönsku.	  Þó	  voru	  einnig	  nokkrir	  sem	  nefndu	  ritgerðir	  
og	  skýrslur	  í	  landafræði,	  sögu	  og	  náttúrufræði.	  Eftir	  örlitla	  umhugsun	  sagðist	  einn	  nemandi	  

fást	  við	  ritun	  „örugglega	  bara	  í	  öllum	  fögum,	  eitthvað,	  einhver	  ritun	  í	  öllu.“	  

Flestir	  nemendur	  nefndu	  stafsetningu	  og	  ritun	  þegar	  þeir	  voru	  spurðir	  að	  því	  hvað	  

væri	  mikilvægast	  í	  íslenskukennslu	  og	  myndi	  nýtast	  þeim	  best	  í	  framtíðinni.	  Svo	  vitnað	  sé	  í	  
einn	  þeirra:	  „þú	  veist	  ég	  myndi	  vilja	  þú	  veist	  læra	  meir	  eða	  gera	  meiri	  svona	  ritgerðir	  og	  

svona,	  af	  því	  að	  ég	  veit	  að	  við	  munum	  þurfa	  að	  gera	  það	  meira	  í	  framtíðinni.“	  Málfræðin	  

var	  hins	  vegar	  oftast	  nefnd	  þegar	  spurt	  var	  um	  hvað	  myndi	  nýtast	  þeim	  minnst.	  Einn	  
nemandi	  sagðist	  til	  dæmis	  mikið	  frekar	  vilja	  fá	  meiri	  kennslu	  í	  stafsetningu	  og	  ritun	  „heldur	  

en	  íslensku	  málfræðidótaríið.“	  

Einn	  nemendahópur	  sagðist	  sjaldan	  eða	  aldrei	  fá	  sérstaka	  stafsetningarkennslu	  í	  

skólanum	  og	  óskaði	  þess	  að	  hún	  væri	  oftar	  á	  dagskrá.	  Á	  meðan	  annar	  hópur	  sagðist	  

reglulega	  fá	  stafsetningarkennslu	  þar	  sem	  kennarinn	  þeirra	  læsi	  upp	  ákveðnar	  setningar	  

sem	  þau	  skrifuðu	  upp	  og	  leiðrétti	  svo	  sjálf	  eigin	  texta.	  Aðspurður	  hvort	  að	  honum	  þætti	  
þessi	  kennsluaðferð	  gagnleg	  og	  hjálpa	  honum	  að	  læra	  stafsetningu	  sagði	  einn	  nemandinn:	  
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V:	  já	  það	  hjálpar	  okkur	  að	  læra	  stafsetningu	  	  
V:	  við	  eigum	  að	  skrifa	  villurnar	  með	  svona	  lit	  svo	  að	  við	  vitum	  hvað	  við	  
gerðum	  vitlaust	  
V:	  nefnilega	  ef	  við	  vitum	  ekki	  villurnar	  okkar	  þá	  höldum	  við	  áfram	  að	  gera	  
það	  
V:	  ég	  nefnilega	  þekki	  ákveðna	  aðila	  sem	  svolítið	  vilja,	  þori	  ekki	  að	  viðurkenna	  
að	  þeir	  geri	  villur,	  stroka	  þetta	  bara	  út	  
V:	  og	  ef	  við	  skrifum	  rangt	  þá	  lærum	  við	  af	  mistökum	  okkar	  

	  

4.1.2	  Kennarar	  

Út	  frá	  viðtölum	  við	  kennara	  mátti	  heyra	  að	  flestir	  þeirra	  sem	  starfa	  á	  yngsta	  stigi	  

grunnskólans	  vinna	  að	  miklu,	  eða	  öllu	  leyti,	  út	  frá	  hugmyndum	  Byrjendalæsis	  í	  sinni	  
íslenskukennslu.	  Yngsta	  stigs	  kennarar	  sögðust	  einnig	  margir	  leggja	  áherslu	  á	  að	  hafa	  
viðfangsefni	  íslenskunnar	  sýnileg	  á	  veggjum	  skólastofunnar,	  hvort	  sem	  það	  eru	  verkefni	  

nemenda,	  leiðbeiningar	  kennara	  eða	  hugtök	  og	  reglur.	  Verkefni	  nemenda	  fara	  upp	  á	  vegg	  
til	  að	  gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  að	  vinna	  þeirra	  skiptir	  máli	  og	  aðrar	  leiðbeiningar	  svo	  að	  

nemendur	  geti	  tileinkað	  sér	  upplýsingarnar	  betur	  þegar	  þeir	  hafa	  ávallt	  aðgang	  að	  þeim	  

sjónrænt	  fyrir	  framan	  sig.	  

Í	  ritunarverkefnum	  á	  yngsta	  stigi	  segjast	  kennarar	  ekki	  vera	  að	  velta	  	  stafsetningu	  og	  

málfræðireglum	  of	  mikið	  fyrir	  sér.	  Þeir	  vilji	  heldur	  leggja	  áherslu	  á	  að	  gera	  nemendum	  
kleift	  að	  koma	  eigin	  hugsun	  á	  framfæri	  í	  rituðum	  texta	  og	  þroskast	  sem	  sjálfstæðir	  

rithöfundar.	  Þegar	  kemur	  að	  stafsetningunni	  segjast	  kennarar	  aðallega	  vera	  að	  leggja	  
áherslu	  á	  stóran	  staf	  og	  punkt,	  sem	  og	  einstaka	  reglur	  á	  borð	  við	  –ng	  og	  –nk	  regluna.	  Þeir	  
vilja	  ekki	  taka	  fyrir	  of	  mikið	  í	  einu	  svo	  að	  nemendum	  fallist	  ekki	  hendur.	  	  

Þegar	  komið	  er	  upp	  á	  elsta	  stig	  eru	  íslenskukennarar	  hins	  vegar	  farnir	  að	  líta	  meira	  á	  
stafsetninguna	  í	  ritunarverkefnum	  sínum.	  Þó	  eru	  þeir	  ekki	  að	  krota	  með	  rauðu	  í	  allar	  villur	  í	  

lokaafurðum,	  enda	  skili	  það	  engum	  árangri,	  heldur	  fari	  almennt	  yfir	  helstu	  villur	  í	  

umræðum	  með	  nemendum.	  Aðspurðir	  um	  helstu	  áherslur	  í	  ritunarkennslu	  töluðu	  flest	  

allir	  kennararnir	  um	  að	  markmiðið	  sé	  að	  nemendur	  nái	  tökum	  á	  grunnþáttum	  ritunarinnar.	  

Þeir	  töldu	  farsælast	  að	  bíða	  með	  málfræðina	  þar	  til	  á	  eldri	  stigum	  grunnskólans	  og	  beina	  

frekar	  athyglinni	  að	  uppbyggingu	  ritunarverkefna.	  Þá	  töluðu	  kennarar	  á	  yngsta-‐	  og	  miðstigi	  

helst	  um	  uppbyggingu	  sögu;	  í	  byrjun,	  miðju	  og	  endi,	  á	  meðan	  kennarar	  elsta	  stigs	  voru	  

frekar	  farnir	  að	  huga	  að	  uppbyggingu	  ritgerða;	  í	  inngang,	  meginmál	  og	  lokaorð.	  

Á	  elsta	  stigi	  sögðust	  kennarar	  flestir	  vinna	  með	  ritun	  út	  frá	  bókmenntum	  eða	  í	  

ritgerðarvinnu.	  Bókmenntir	  virðast	  hafa	  mikið	  vægi	  innan	  íslenskunnar,	  hvort	  sem	  það	  er	  
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lestur	  þeirra,	  eða	  frekari	  umræður	  og	  ritunarverkefni	  út	  frá	  þeim.	  Nokkrir	  kennarar	  höfðu	  

orð	  á	  því	  að	  ef	  þeir	  séu	  að	  vinna	  með	  góðar	  bókmenntir	  eigi	  að	  vera	  hægt	  að	  vinna	  með	  

flesta	  þætti	  íslenskukennslunnar	  út	  frá	  þeim.	  Þá	  sé	  til	  dæmis	  hægt	  að	  láta	  nemendur	  fást	  
við	  ritun	  með	  verkefnum	  þar	  sem	  þeir	  segja	  til	  dæmis	  frá	  eigin	  túlkun	  á	  atburðum	  

sögunnar,	  tjáningu	  og	  hlustun	  með	  því	  að	  lesa	  verkefni	  sín	  fyrir	  samnemendur,	  málfræði	  

og	  stafsetningu	  með	  því	  að	  velta	  fyrir	  sér	  ákveðnum	  orðum	  innan	  bókmenntatextans	  og	  
margt	  fleira.	  

Þegar	  unnið	  er	  með	  ritun	  út	  frá	  bókmenntum	  var	  í	  flestum	  tilfellum	  talað	  um	  

hefðbundnar	  bókmenntaritgerðir.	  Þá	  voru	  þær	  ýmist	  út	  frá	  fyrirfram	  ákveðnum	  bókum	  

eða	  þá	  að	  nemendur	  fengu	  að	  velja	  sjálfir	  eftir	  eigin	  áhugasviði	  og	  lestrargetu.	  Þó	  voru	  
kennarar	  einnig	  með	  ýmis	  önnur	  ritunarverkefni	  en	  einungis	  út	  frá	  bókmenntum.	  Nefnd	  

voru	  dæmi	  um	  ritunarverkefni	  á	  borð	  við;	  blaðagreinar,	  fréttatexta,	  rökfærslutexta,	  

þjóðsögur,	  ævintýri,	  bókagagnrýni,	  textaskilaboð,	  Facebookfærslur,	  auglýsingar,	  
starfsumsóknir	  og	  fleiri	  málsnið.	  Þeir	  sögðust	  vilja	  þjálfa	  nemendur	  í	  að	  geta	  ritað	  

fjölbreytta	  texta	  við	  mismunandi	  aðstæður.	  	  

Kennarar	  á	  öllum	  stigum	  grunnskólans	  sögðust	  vera	  hlynntir	  heildstæðri	  

móðurmálskennslu.	  Mikið	  er	  um	  að	  kennarar	  flétti	  málfræði	  og	  stafsetningu	  inn	  í	  aðra	  
þætti	  íslenskunnar,	  líkt	  og	  ritun	  eða	  bókmenntir,	  og	  sögðu	  sumir	  kennarar	  sína	  

stafsetningarkennslu	  nánast	  einungis	  fara	  fram	  í	  gegnum	  ritunina.	  Þá	  nýti	  þeir	  tækifærin	  
sem	  gefast	  hverju	  sinni	  til	  að	  taka	  það	  fyrir	  í	  umræðum	  frekar	  en	  að	  vera	  með	  sérstök	  
vinnubókarverkefni.	  Þó	  voru	  einstaka	  kennarar	  sem	  töldu	  enn	  farsælast	  að	  notast	  við	  

vinnubækur	  í	  málfræði	  og	  „gamla	  góða	  upplesturinn“	  í	  stafsetningu.	  Út	  frá	  samtali	  um	  

heildstæða	  móðurmálskennslu	  minntist	  einn	  kennarinn	  á	  það	  að	  þegar	  hann	  hafi	  byrjað	  að	  
kenna	  fyrir	  20	  árum	  hafi	  verið	  mun	  meira	  um	  afmarkaða	  tíma	  undir	  stafsetningu,	  

málfræði,	  bókmenntir	  og	  fleira,	  en	  núna	  „grautist	  þetta	  svona	  einhvernveginn	  meira	  

saman.“	  Flestir	  kennaranna	  höfðu	  svipaða	  sögu	  að	  segja,	  þeir	  gátu	  yfirleitt	  ekki	  svarað	  því	  
hvernig	  þáttum	  íslenskunnar	  væri	  skipt	  niður	  á	  kennslustundir,	  því	  það	  væri	  orðið	  frekar	  

blandað.	  Einn	  kennari	  sagðist	  oft	  vinna	  íslenskuna	  í	  lotum	  og	  nefndi	  sem	  dæmi	  að	  hann	  

hafi	  verið	  með	  6	  vikna	  ritunarlotu	  að	  hausti,	  sem	  hafi	  verið	  góður	  undirbúningur	  og	  komið	  
sér	  mjög	  vel	  fyrir	  heimildaritgerð	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  gera	  að	  vori.	  

Markmið	  flest	  allra	  grunnskólakennaranna	  í	  ritunarkennslu	  er	  fyrst	  og	  fremst	  að	  

koma	  í	  veg	  fyrir	  hugsunarháttinn	  um	  að	  ritun	  þurfi	  að	  vera	  „svo	  mikið	  puð“	  og	  gera	  þeim	  

kleift	  að	  koma	  hugsunum	  sínum	  í	  orð.	  Nemendur	  eiga	  að	  hafa	  tök	  á	  því	  að	  segja	  sína	  
skoðun,	  segja	  frá	  áliti	  sínu	  og	  löngunum	  og	  geta	  rökstutt	  mál	  sitt.	  Einn	  kennari	  talaði	  um	  

að	  hann	  vildi	  að	  nemendur	  sínir	  „hafi	  svona	  svolítið	  skipulagðan	  texta“	  og	  að	  „það	  sé	  
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svona	  upphaf,	  miðja	  og	  endir	  ef	  hægt	  er.“	  Annar	  kennari	  talaði	  um	  að	  nemendur	  skorti	  oft	  

sjálfstraust	  og	  trú	  á	  sjálfum	  sér	  gagnvart	  íslenskunni.	  Hann	  segir	  marga	  nemendur	  hafa	  

einhvern	  tímann	  fengið	  þá	  flugu	  í	  hausinn	  að	  íslenskan	  væri	  ótrúlega	  erfið	  og	  þeir	  geti	  
alveg	  örugglega	  ekki	  lært	  hana.	  Því	  leggur	  hann	  mikla	  áherslu	  á	  að	  vinna	  með	  íslenskuna	  á	  

fjölbreyttan	  og	  áhugaverðan	  hátt	  til	  að	  reyna	  að	  koma	  í	  veg	  fyrir	  þetta	  viðhorf.	  	  

Flestir	  kennaranna	  sögðust	  leggja	  áherslu	  á	  ritun	  sem	  ferli,	  í	  stað	  þess	  að	  meta	  

einungis	  lokaafurðir.	  Þeir	  telja	  það	  skipta	  gríðarlega	  miklu	  máli	  að	  nemendur	  fái	  leiðsögn	  
inn	  í	  endanlega	  afurð	  verkefna	  sinna.	  Einn	  kennari	  tók	  það	  fram	  að	  þó	  að	  hann	  liti	  á	  ritun	  

sem	  ferli	  þá	  myndi	  hann	  einnig	  leggja	  áherslu	  á	  lokaafurðina:	  

R:	  já,	  þegar	  þú	  ert	  með	  ritun	  og	  stafsetningu	  ertu	  þá,	  hvort	  hefur	  þú	  þá	  meiri	  
áhuga	  á	  afurðinni	  eða	  lítur	  þú	  á	  ritunina	  sem	  ferli?	  	  

V:	  ég	  hef	  meiri,	  jaaa,	  það	  er	  nú	  það	  (þögn)	  ég	  lít	  á	  það	  sem	  ferli	  en	  ég	  hef	  
auðvita	  áhuga	  á	  afurðinni	  samt	  sem	  áður	  

R:	  já,	  þú	  hefur	  hvort	  tveggja	  í	  huga	  

V:	  já	  hef	  hvort	  tveggja	  í	  huga	  

Einn	  kennari	  á	  yngsta	  stigi	  talaði	  um	  að	  í	  þeirra	  ritun	  væri	  lögð	  áhersla	  á	  því	  að	  byrja	  á	  því	  

að	  fara	  til	  dæmis	  yfir	  persónusköpun	  og	  síðan	  hvar	  sagan	  myndi	  gerast	  og	  svo	  framvegis.	  

Eins	  væru	  nemendur	  látnir	  búa	  til	  heiti	  á	  sögu	  út	  frá	  ákveðinni	  byrjun	  og	  fleiri	  svona	  minni	  

verkefni	  áður	  en	  farið	  væri	  í	  heildstæðari	  sögugerð.	  Einn	  kennari	  sagðist	  ekki	  notast	  við	  

ferlisritun	  í	  sinni	  kennslu	  en	  talaði	  um	  að	  nemendur	  væru	  reglulega	  að	  fást	  við	  stutt	  
ritunarverkefni	  sem	  þeir	  söfnuðu	  saman	  í	  möppu	  og	  í	  lok	  annar	  myndu	  þau	  velja	  sér	  fimm	  

þeirra	  til	  að	  vinna	  betur	  og	  skila	  inn	  til	  námsmats.	  Sá	  kennari	  sagðist	  einu	  sinni	  hafa	  prófað	  

ferlisritun	  í	  25	  manna	  bekk,	  en	  það	  hafi	  vaxið	  honum	  svo	  í	  augum	  að	  vinna	  þetta	  svona	  

mikið	  með	  hverjum	  og	  einum	  að	  það	  varð	  of	  mikið	  fyrir	  hann	  svo	  hann	  ákvað	  að	  hætta	  því.	  

Hvað	  samstarf	  og	  samræmi	  í	  ritunarkennslu	  á	  milli	  námsgreina	  varðar	  þá	  virtust	  svör	  

kennara	  skiptast	  nánast	  í	  tvennt;	  annars	  vegar	  þá	  sem	  sögðu	  samstarf	  við	  aðrar	  greinar,	  og	  

þá	  helst	  samfélags-‐	  og	  náttúrufræðigreinar,	  í	  sínum	  skóla	  vera	  gott	  og	  hins	  vegar	  þá	  sem	  
sögðu	  lítið	  samstarf	  vera	  við	  aðrar	  greinar	  en	  sögðust	  hins	  vegar	  vilja	  bæta	  úr	  því.	  

Kennarar	  voru	  því	  almennt	  sammála	  um	  gagnsemi	  þess	  að	  tengja	  ritunarkennslu	  inn	  í	  

aðrar	  námsgreinar,	  en	  hins	  vegar	  virtust	  ekki	  allir	  gefa	  sér	  tíma	  í	  að	  skipuleggja	  það.	  Þeir	  
sem	  sögðu	  samstarfið	  vera	  gott	  nefndu	  meðal	  annars	  samræmdar	  kröfur	  innan	  allra	  greina	  

skólans	  um	  uppbyggingu	  ritgerða	  og	  heimildaskráningu	  og	  samstarf	  íslenskukennara	  og	  

samfélagsfræðikennara	  þar	  sem	  að	  viðfangsefni	  íslenskukennarans	  í	  ritun	  voru	  oft	  
viðfangsefni	  sem	  verið	  var	  að	  fást	  við	  í	  samfélagsfræðinni	  á	  sama	  tíma.	  Það	  vakti	  áhuga	  

höfundar	  hvað	  einn	  samfélagsfræðikennari	  sagðist	  mikið	  notast	  við	  ritun	  í	  sinni	  kennslu:	  
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V:	  ég	  tengi	  það	  mikið	  hérna	  samfélagsfræðinni	  að	  ...	  til	  dæmis	  verkefni	  sem	  
við	  vorum	  með	  áður,	  ég	  semsagt	  nota	  þessa,	  sem	  kallað	  hefur	  verið	  
söguaðferð	  

R:	  já	  

V:	  og	  í	  henni	  semsagt	  er	  mjög	  mikil	  samþætting	  og	  má	  segja	  að	  ég	  kenni	  
mjög	  mikla	  íslensku	  í	  gegnum	  samfélagsfræði	  

R:	  já	  já	  

V:	  og	  í	  til	  dæmis	  síðasta	  verkefni,	  þá	  þurftu	  þau	  að	  skrifa	  umsóknarbréf,	  þau	  
þurftu	  að	  skrifa	  dagbók,	  þau	  þurftu	  að	  skrifa	  ritgerð	  um	  fugl,	  þau	  skrifuðu	  
hérna	  lýsingu	  á	  eftirminnilegum	  atburði,	  þau	  gerðust	  blaðamenn	  og	  skrifuðu	  
grein	  í	  blað	  uuu	  allaveganna	  þetta	  

R:	  já	  

V:	  semsagt	  mismunandi	  ritun	  	  

R:	  mér	  finnst	  þetta	  glæsilegt	  

	  

Samstarf	  íslenskukennara	  virtist	  einnig	  vera	  mjög	  gott	  innan	  stiganna,	  þá	  helst	  á	  

yngsta	  stigi	  þar	  sem	  kennarar	  vinna	  mikið	  saman	  í	  öllum	  námsgreinum.	  Hvað	  samræmi	  á	  

milli	  skólastiga	  varðar	  þá	  sögðu	  flestir	  kennarar	  það	  ekki	  vera	  mikið,	  en	  sögðust	  samt	  sem	  
áður	  vilja	  bæta	  það.	  Kennararnir	  virtust	  almennt	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  þess	  að	  
íslenskukennarar	  vinni	  saman	  á	  milli	  stiga	  til	  að	  samræma	  kröfur	  og	  áherslur	  en	  hins	  vegar	  

voru	  fáir	  sem	  sögðu	  því	  vera	  fylgt	  eftir.	  Þá	  töluðu	  kennarar	  sérstaklega	  um	  stökkið	  frá	  
miðstigi	  og	  yfir	  á	  elsta	  stig,	  frekar	  en	  úr	  grunnskóla	  og	  yfir	  í	  framhaldsskóla.	  	  

Þeir	  kennarar	  sem	  kenna	  önnur	  viðfangsefni	  en	  íslensku	  segjast	  lítið	  vera	  að	  leggja	  

áherslu	  á	  rétta	  stafsetningu	  í	  ritunum	  nemenda	  og	  voru	  svör	  flestra	  í	  takt	  við	  þetta:	  
„Maður	  horfir	  svolítið	  fram	  hjá	  því,	  maður	  er	  nú	  meira	  að	  meta	  innihaldið	  náttúrulega.“	  

Einn	  náttúrufræðikennari	  sagðist	  áður	  hafa	  verið	  að	  skipta	  sér	  af	  stafsetningunni	  en	  eftir	  
að	  einn	  nemandi	  sagði	  við	  hann:	  „	  Þú	  veist,	  þó	  þú	  værir	  lélegur	  í	  íslensku,	  gætir	  þú	  verið	  

góður	  í	  náttúrufræði“	  og	  eftir	  það	  fór	  hann	  smám	  saman	  að	  hætta	  að	  velta	  
stafsetningunni	  of	  mikið	  fyrir	  sér.	  

Elsta	  stigs	  kennarar,	  og	  þá	  helst	  aðrir	  en	  íslenskukennarar,	  töluðu	  margir	  hverjir	  um	  

slakan	  orðaforða	  nemenda.	  Þeir	  sögðu	  nemendur	  oft	  eiga	  í	  vandræðum	  með	  að	  skilja	  
hugtök,	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  samfélagsgreinum,	  og	  að	  nemendur	  ættu	  oft	  erfitt	  með	  að	  

skilja	  orðadæmi	  í	  stærðfræði.	  Einn	  enskukennari	  benti	  hins	  vegar	  á	  að	  nemendur	  ættu	  

margir	  hverjir	  mjög	  auðvelt	  með	  að	  fást	  við	  ritunarverkefni	  hjá	  honum	  þar	  sem	  þeir	  ættu	  
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að	  semja	  sögur	  og	  taldi	  helstu	  ástæðu	  þess	  mögulega	  geta	  verið	  að	  nemendum	  berist	  

oftar	  sögur	  á	  ensku	  í	  formi	  kvikmynda	  og	  tölvuleikja	  og	  því	  eigi	  þeir	  auðveldara	  með	  það.	  

Kennarar	  sögðust	  sjá	  mikinn	  mun	  á	  gengi	  nemenda	  sinna	  í	  íslensku	  út	  frá	  

félagslegum	  og	  menningarlegum	  bakgrunni	  heima	  fyrir,	  en	  þó	  töldu	  þeir	  viðhorf	  foreldra	  

gagnvart	  námi	  barna	  sinna	  og	  skólakerfinu	  endurspeglast	  enn	  meira	  í	  nemendum	  og	  gengi	  

þeirra	  í	  námi.	  Því	  gegni	  foreldrar	  gríðarlega	  mikilvægu	  hlutverki	  þegar	  kemur	  að	  

íslenskunni,	  sem	  og	  auðvitað	  öllu	  öðru	  er	  við	  kemur	  skólanum.	  	  

Þegar	  umræðan	  barst	  að	  heimanámi	  töldu	  flestir	  kennarar	  að	  nemendur	  fengju	  lítið	  

sem	  ekkert	  heimanám	  í	  íslensku,	  annað	  en	  hefðbundna	  heimalesturinn	  á	  yngri	  stigum	  og	  

einstaka	  ritgerð	  á	  elsta	  stigi.	  Þó	  var	  einn	  kennari	  á	  yngsta	  stigi	  sem	  talaði	  um	  að	  

heimalestrinum	  fylgdi	  einnig	  vikulegt	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  nemandi	  ætti	  að	  skrifa	  upp	  

fimm	  orð	  úr	  textanum	  sem	  lesinn	  hafði	  verið	  og	  skila	  inn	  til	  kennara.	  Auk	  þess	  var	  einn	  

kennari	  á	  elsta	  stigi	  sem	  talaði	  um	  svipað	  heimaverkefni	  þar	  sem	  að	  þegar	  nemendur	  áttu	  
að	  lesa	  fræðitexta	  heima,	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  landafræði,	  þá	  ættu	  þeir	  að	  skrifa	  hjá	  sér	  
eitthvað	  þrennt	  sem	  að	  þeim	  fannst	  áhugaverðast	  í	  kaflanum	  eða	  búa	  til	  þrjár	  spurningar	  

út	  frá	  textanum	  til	  að	  leggja	  fyrir	  samnemendur.	  	  

Áherslur	  kennara	  og	  viðhorf	  varðandi	  kennsluhætti	  og	  kennslubækur	  voru	  afar	  

fjölbreytt.	  Flestir	  sögðust	  notast	  við	  kennslubækur	  í	  grunninn,	  en	  þó	  ekki	  vinna	  beint	  út	  frá	  

þeim,	  heldur	  grípa	  eitt	  og	  eitt	  verkefni	  ásamt	  því	  að	  vera	  sjálfir	  með	  eigin	  verkefni.	  Aðrir	  
sögðust	  nota	  kennslubækurnar	  mikið	  og	  að	  þeim	  líkaði	  vel	  við	  þær,	  voru	  þá	  nefndar	  bækur	  

á	  borð	  við	  Tungufoss,	  Finnur,	  Skerpa	  og	  fleiri,	  á	  meðan	  enn	  aðrir	  töldu	  sig	  nánast	  eingöngu	  
notast	  við	  eigið	  efni	  og	  verkefnabunka	  sem	  þeir	  hefðu	  sankað	  að	  sér	  í	  gegnum	  árin.	  Þá	  var	  

einn	  sem	  sagðist	  hafa	  áhyggjur	  af	  því	  að	  í	  grunnskólunum	  væri	  „rosa	  mikil	  

vinnubókarvinna	  og	  lítil	  þróun	  út	  frá	  henni.“	  Þar	  séu	  nemendur	  einungis	  að	  lesa	  og	  fylla	  út	  

í	  vinnubækur	  og	  lítið	  verið	  að	  ræða	  um	  viðfangsefnin	  og	  gefa	  nemendum	  tækifæri	  á	  að	  

tileinka	  sér	  námsefnið	  betur	  með	  því	  að	  vera	  virkir	  þátttakendur.	  

Það	  sem	  einkenndi	  því	  miður	  allt	  of	  marga	  grunnskólakennara	  sem	  fást	  við	  

íslenskukennslu	  er	  að	  þeir	  eru	  ekki	  menntaðir	  íslenskukennarar.	  Í	  þessum	  hópi	  voru	  

kennarar	  með	  grunn	  í	  samfélagsfræði,	  tónmennt,	  náttúrufræði	  og	  fleiri	  greinum,	  sem	  
enduðu	  í	  íslenskukennslu	  af	  því	  að	  þeir	  fengu	  stöðu	  umsjónarkennara	  og	  „þurftu“	  þar	  af	  

leiðandi	  að	  kenna	  íslensku.	  Allir	  þessir	  kennarar	  áttu	  það	  þó	  sameiginlegt	  að	  óska	  þess	  að	  

þeir	  hefðu	  fengið	  meiri	  þjálfun	  í	  íslensku	  í	  sínu	  kennaranámi.	  
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4.1.3	  Stjórnendur	  

Það	  sem	  einkenndi	  einna	  helst	  viðtölin	  við	  stjórnendur	  í	  grunnskólum	  var	  áherslan	  á	  að	  

það	  væri	  í	  höndum	  allra	  kennara	  að	  stuðla	  að	  bættri	  íslenskukennslu,	  ekki	  bara	  

íslenskukennaranna.	  Líkt	  og	  flestir	  aðrir,	  talaði	  einn	  stjórnenda	  um	  að	  kennarar	  séu	  allir	  
íslenskukennarar,	  en	  bætti	  þó	  við	  að	  með	  því	  væri	  hann	  ekki	  að	  gera	  lítið	  úr	  hlutverki	  

sérfræðinga	  í	  íslenskukennslu	  heldur	  til	  að	  minna	  aðra	  kennara	  á	  að	  þeir	  þurfi	  líka	  að	  

vanda	  sitt	  eigið	  málfar	  þó	  þeir	  séu	  ekki	  að	  kenna	  íslensku.	  Vegna	  þess	  að	  þeir	  eru	  
fyrirmyndir	  og	  það	  sem	  þeir	  segja	  hefur	  áhrif	  á	  nemendur.	  Tveir	  stjórnenda	  höfðu	  einnig	  

lagt	  áherslu	  á	  þetta	  með	  því	  að	  minna	  alla	  kennara	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  þeir	  textar	  sem	  

kennarar	  myndu	  senda	  frá	  sér,	  eins	  og	  til	  dæmis	  foreldrapóstur,	  væri	  rétt	  ritaður.	  Það	  

skipti	  miklu	  máli	  að	  kennarar	  myndu	  sýna	  gott	  fordæmi	  þegar	  kæmi	  að	  ritun,	  rétt	  eins	  og	  í	  

töluðu	  máli.	  	  

Þrátt	  fyrir	  að	  enginn	  skólanna	  væri	  með	  sérstaka	  stefnu	  um	  íslenskt	  mál	  töldu	  flestir	  

stjórnendur	  að	  í	  sínum	  skóla	  væri	  verið	  að	  vinna	  í	  því	  að	  bæta	  stöðu	  nemenda	  í	  íslensku	  og	  
þá	  helst	  hvað	  varðar	  lestur	  og	  orðaforða.	  Eða,	  eins	  og	  einn	  viðmælandi	  sagði:	  „já,	  en	  svo	  

erum	  við	  náttúrulega	  að	  taka	  lestur	  í	  gegn,	  eins	  og	  sennilega	  bara	  hver	  einasti	  skóli	  á	  
Íslandi.“	  	  Annar	  stjórnandi	  talaði	  um	  að	  draumurinn	  væri	  að	  þeirra	  skóli	  yrði	  læsisskóli	  og	  
sagðist	  því	  vilja	  efla	  lestur	  og	  ritun.	  En	  taldi	  vanta	  meiri	  stuðning	  og	  tíma	  til	  að	  það	  yrði	  að	  

veruleika.	  Einnig	  voru	  nokkrir	  sem	  sögðust	  vera	  búnir	  að	  taka	  upp	  kennsluaðferðirnar	  
Byrjendalæsi	  í	  íslensku	  eða	  Orð	  af	  orði	  í	  allri	  sinni	  kennslu	  og	  þannig	  sé	  markvisst	  verið	  að	  

vinna	  að	  því	  að	  bæta	  málið.	  	  

Flestir	  stjórnendanna	  töluðu	  um	  að	  undanfarin	  ár	  hafi	  mikið	  verið	  unnið	  að	  því	  að	  

bæta	  lestur	  og	  einn	  sagði	  sinn	  skóla	  vera	  búinn	  að	  útbúa	  sína	  eigin	  lestrarstefnu	  sem	  væri	  

verið	  að	  vinna	  eftir.	  Í	  öllum	  skólum	  er	  búið	  að	  bæta	  inn	  lestrarstundum,	  þó	  misjafnt	  væri	  
hversu	  margar	  og	  langar	  þær	  væru,	  og	  hvort	  þær	  væru	  í	  öllum	  bekkjum.	  Í	  einhverjum	  

tilvikum	  hafði	  einnig	  verið	  prófað	  að	  bjóða	  upp	  á	  yndislestur	  í	  vali,	  sem	  virtist	  hafa	  skilað	  

góðum	  árangri.	  Einn	  stjórnendanna	  sagðist	  vilja	  stuðla	  að	  auknum	  lestri	  vegna	  þess	  að	  
„eftir	  því	  sem	  að	  krakkar	  lesa	  meira	  og	  skrifa	  meira,	  því	  betri	  málnotendur	  verði	  þau.“	  

Einn	  viðmælandi	  sagði	  að;	  „ef	  maður	  hefur	  áhuga	  á	  því	  að	  viðhalda	  góðri	  

íslenskukennslu	  og	  hafa	  hana	  fjölbreytta	  og	  skemmtilega,	  þá	  held	  ég	  að	  stjórnendur	  séu	  
lykilatriði.“	  Hann	  talaði	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  stjórnendur	  sýni	  hugmyndum	  kennara	  

áhuga,	  styðji	  við	  þær	  og	  komi	  með	  eigin	  hugmyndir.	  Þetta	  sé	  ekki	  einungis	  verk	  allra	  

kennara,	  heldur	  stjórnenda	  líka.	  

Þegar	  umræðan	  barst	  að	  samræmdum	  prófum	  voru	  stjórnendur	  flestir	  sammála	  því	  

að	  í	  þau	  væru	  ekki	  í	  brennidepli	  þegar	  íslenskukennslan	  væri	  skipulögð.	  Hins	  vegar	  sögðust	  
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þeir	  allir	  rýna	  í	  niðurstöður	  sinna	  skóla	  til	  að	  reyna	  að	  komast	  að	  því	  hvar	  úrbóta	  væri	  þörf.	  

Einn	  stjórnendanna	  minntist	  á	  að	  í	  eitt	  skipti	  hefðu	  þau	  komið	  illa	  út	  úr	  ritunarþættinum,	  

sem	  hafði	  komið	  á	  óvart	  vegna	  þess	  að	  þann	  vetur	  hafði	  skólinn	  lagt	  mikla	  áherslu	  á	  ritun.	  
Þá	  komust	  þeir	  að	  því	  að	  svarið	  lá	  í	  fjölbreytninni.	  Í	  prófinu	  höfðu	  nemendur	  þurft	  að	  vinna	  

með	  rökfærslutexta	  en	  í	  ritunarverkefnum	  skólans	  hafði	  áherslan	  að	  mestu	  verið	  á	  

sögugerð	  og	  frásögn.	  Því	  megi	  ekki	  gleyma	  að	  kenna	  nemendum	  að	  fást	  við	  mismunandi	  
málsnið	  í	  ritunarverkefnum.	  

Framtíðarsýn	  skólastjórnenda	  var	  yfirleitt	  á	  svipuðum	  nótum	  og	  hjá	  þeim	  sem	  hafði	  

þetta	  að	  segja:	  	  

já	  ég	  er	  með	  ákveðna	  kenningu,	  ég	  held	  til	  dæmis	  að	  það	  ætti	  að	  leggja	  
meiri	  áherslu	  á	  bókmenntir	  og	  lestur	  og	  lesskilning	  í	  hérna,	  í	  

grunnskólanum,	  mér	  finnst	  að	  það	  eigi	  að	  færa	  málfræðina	  meira	  upp	  í,	  
upp	  á	  framhaldsskólastigið	  og	  þetta	  byggi	  ég	  bara	  svona	  á	  minni	  eigin	  

persónulegu	  reynslu	  að	  ég	  áttaði	  mig	  ekki	  á	  stafsetningareglunum	  fyrr	  en	  

ég	  var	  bara	  orðin	  nógu	  gömul	  til	  að	  skilja	  þær	  og	  alveg	  sama	  hvað	  maður	  

hérna	  þjösnast	  með	  einhverjar	  reglur	  og	  innfyllingaverkefni	  og	  annað,	  
endurritunarverkefni	  og	  allt	  þetta,	  ég	  held	  að	  hérna,	  þegar	  skilningurinn	  er	  

ekki	  til	  staðar	  og	  þú	  áttar	  þig	  ekki	  á	  því	  að	  þetta	  orð	  er	  skrifað	  svona	  af	  því	  

það	  er	  komið	  af	  þessu	  orði	  eða	  beygist	  svona	  eða	  hinsegin,	  ef	  þú	  hefur	  það	  
ekki	  þarna	  inni,	  þá	  er	  þetta	  bara	  verið	  að	  eyða	  tímanum.	  Meðan	  þú	  gætir	  

verið	  að	  nota	  tímann	  í	  að	  auka	  orðaforðann,	  koma	  fram,	  lesa,	  leika,	  tjáð	  þig	  
og	  við	  eigum	  að	  leggja	  meiri	  áherslu	  á	  það,	  ekki	  undir	  lok	  grunnskólans	  að	  

taka	  massívt	  fyrir	  þessa	  kannski	  málfræði	  og	  hún	  ætti	  að	  færast	  meira	  inn	  í,	  

inn	  í	  framhaldsskólana,	  þar	  sem	  að,	  svo	  byrjar	  þú	  bara	  aftur	  þar	  að	  lesa	  

einhverjar	  aðrar	  (óskiljanlegt	  orð).	  Upp	  í	  framhaldsskólanum	  og	  aftur	  byrjar	  

sama	  súpan,	  tími,	  umhverfi,	  allt	  það	  sem	  við	  byrjuðum	  að	  kenna	  hérna	  í	  10	  
ára	  bekk	  eða	  eða	  jafnvel	  fyrr	  og	  svo	  bara	  er	  það	  áframhald	  í	  

framhaldsskólanum,	  engin	  málfræði	  og	  og	  hérna	  ég	  held	  það	  þarf	  aðeins	  

að	  tosa	  niður	  bókmenntirnar	  í	  grunnskólann	  og	  ýta	  málfræði	  og	  
stafsetningu	  meira	  upp	  í,	  upp	  í	  framhaldsskólann.	  Ef	  að	  ég	  mætti	  stjórna	  

semsagt	  menntastefnunni,	  þá	  myndi	  ég	  gera	  þetta	  svona.	  

Þó	  svör	  þeirra	  hafi	  ekki	  verið	  eins	  skilmerkileg	  og	  þetta	  hér	  að	  ofan	  þá	  var	  fyrsta	  atriði	  hjá	  

öllum	  þegar	  kom	  að	  framtíðarsýn	  það	  að	  þeir	  vilji	  leggja	  meiri	  áherslu	  á	  lestur	  og	  ritun	  og	  
gera	  nemendur	  að	  sjálfstæðum	  málnotendum.	  Þeir	  vilja	  að	  við	  lok	  grunnskólans	  geti	  



	   41	  

nemendur	  tjáð	  sig	  skýrt	  og	  skilmerkilega	  á	  íslensku	  og	  geti	  komið	  frá	  sér	  góðum	  texta	  og	  

komið	  hugsunum	  sínum	  í	  orð.	  Einn	  stjórnenda	  sagðist	  vera	  búinn	  að	  lesa	  yfir	  nokkrar	  

háskólaritgerðir	  og	  önnur	  fræði	  þar	  sem	  talað	  var	  um	  að	  bæta	  þyrfti	  ritunarkennslu.	  Hann	  
vildi	  því	  sjá	  tungumálið	  meira	  notað	  og	  að	  það	  sé	  mikið	  verið	  að	  „skrifa	  frá	  eigin	  brjósti“.	  

Hann	  vill	  að	  lögð	  sé	  meiri	  áhersla	  á	  ritunina,	  munnlega	  tjáningu,	  lestur	  og	  bókmenntir,	  

frekar	  en	  málfræðina.	  	  

Einn	  stjórnandi	  minntist	  á	  mikilvægi	  þess	  að	  kennarar	  og	  stjórnendur	  sýni	  

íslenskunni	  áhuga.	  Þeirra	  hlutverk	  sé	  að	  „selja“	  nemendum	  námsefnið,	  koma	  því	  frá	  sér	  á	  

skýran	  og	  skilmerkilegan	  hátt	  sem	  sé	  áhugahvetjandi	  fyrir	  nemendur	  og	  vekji	  hjá	  þeim	  

áhuga	  á	  að	  tileinka	  sér	  tungumálið.	  	  	  	  

Stjórnendur	  voru	  allir	  sammála	  því	  að	  íslenskukennslan	  væri	  að	  þróast	  yfir	  í	  

heilstæða	  móðurmálskennslu,	  frekar	  en	  „einangraða“	  námsgrein	  en	  fátt	  kom	  fram	  um	  það	  

í	  hverju	  sú	  meinta	  „einangrun“	  fælist.	  Einn	  gekk	  meira	  að	  segja	  svo	  langt	  að	  segja	  að	  
framtíðarsýnin	  gæti	  orðið	  sú	  að	  íslenskan	  verði	  það	  mikið	  samþætt	  öðrum	  námsgreinum	  
að	  hún	  gegnsýri	  allar	  námsgreinar	  og	  verði	  smám	  saman	  eðlilegur	  hluti	  af	  öllu	  í	  stað	  þess	  

að	  vera	  sérstök	  námsgrein.	  Þá	  virðist	  jafnframt	  gert	  ráð	  fyrir	  því	  að	  rétt	  sé	  að	  leggja	  niður	  
alla	  menntun	  í	  íslensku	  og	  bókmenntum	  en	  skilgreina	  sem	  sérþekkingu	  þá	  kunnáttu	  sem	  
kennarar	  hafa	  með	  sér	  að	  heiman.	  Það	  gengur	  að	  sjálfsögðu	  þvert	  á	  fyrirmæli	  

aðalnámskrár.	  

	  

4.2	  Viðtöl	  í	  framhaldsskólum	  
Hér	  verður	  greint	  frá	  helstu	  niðurstöðum	  úr	  viðtölum	  við	  nemendur,	  kennara	  og	  

stjórnendur	  í	  framhaldsskólunum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  
kennslutunga.	  Viðtölin	  eru	  skoðuð	  með	  það	  í	  huga	  að	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  viðhorfi	  

viðmælenda	  til	  ritunar	  og	  hvernig	  þeir	  vilji	  að	  hún	  birtist	  í	  framhaldsskólakennslu,	  hvort	  

sem	  það	  er	  í	  íslenskukennslu	  eða	  öðrum	  námsgreinum.	  	  

	  

4.2.1	  Nemendur	  

Í	  nemendahópnum	  voru	  flestir	  vanir	  því	  að	  lesið	  væri	  á	  heimilinu,	  oftast	  voru	  það	  þó	  
einungis	  foreldrarnir,	  en	  í	  einhverjum	  tilfellum	  líka	  nemendurnir	  sjálfir	  og	  systkini	  þeirra.	  

Einn	  nemandi	  tók	  það	  fram	  að	  áður	  hefði	  mikið	  verið	  lesið	  á	  heimilinu,	  en	  eftir	  að	  litli	  

bróðir	  hefði	  fæðst	  væri	  mun	  minna	  um	  lestur	  vegna	  þess	  að	  það	  gæfist	  ekki	  tími	  til	  þess.	  
Annar	  nemandi	  sagði:	  „þetta	  var	  meira	  svona	  að	  þú	  veist	  fjölskyldan	  las	  rosa	  mikið	  einu	  
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sinni,	  núna	  erum	  við	  rosa	  upptekin	  bara,	  við	  erum	  öll	  að	  vinna	  rosa	  mikið	  og	  og	  förum	  

frekar	  til	  útlanda	  en	  að	  lesa	  bækur	  eða	  eitthvað.“	  	  

Nemendur	  gera	  sér	  almennt	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  lestrar	  og	  í	  einu	  nemendaviðtalinu	  

sagði	  einn	  viðmælandinn:	  „	  jú	  það	  er	  náttúrulega	  sko,	  þú	  veist,	  það	  tala	  allir	  um	  að	  bækur	  

séu	  að	  hverfa	  og	  eitthvað,	  en	  náttúrulega	  letrið	  fer	  ekkert,	  þú	  þarft	  að	  lesa.“	  Eins	  var	  annar	  

sem	  sagði	  að	  „þú	  líka	  svona	  lærir	  svolítið	  að	  tjá	  þig.	  Þannig	  að	  ef	  þú	  ert	  duglegur	  að	  lesa	  þá	  

ertu	  líka	  duglegri	  að	  koma	  hlutum	  frá	  þér.“	  Enn	  annar	  nemandi	  taldi	  að	  færnin	  í	  að	  skrifa	  
góða	  texta	  kæmi	  „bara	  rosalega	  mikið	  frá	  því	  að	  lesa.“	  Því	  má	  sjá	  að	  einhverjir	  nemendur	  

gera	  sér	  einnig	  grein	  fyrir	  tengslum	  lestrar	  og	  ritunar.	  

Nemendur	  voru	  sammála	  um	  það	  að	  einn	  mikilvægasti	  þáttur	  íslenskukennslunnar	  

væri	  málfræðin.	  Þeir	  telja	  hana	  til	  dæmis	  skipta	  máli	  þegar	  verið	  væri	  að	  skrifa	  ritgerðir	  og	  

önnur	  verkefni	  í	  skólanum	  og	  að	  hún	  væri	  sá	  þáttur	  íslenskukennslunnar	  sem	  myndi	  

gagnast	  þeim	  hvað	  best	  í	  framtíðinni,	  ásamt	  stafsetningu	  og	  ritgerðarvinnu.	  Eins	  gera	  
nemendur	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  þess	  að	  vera	  vel	  skrifandi	  þegar	  komið	  er	  út	  á	  
atvinnumarkaðinn,	  til	  að	  mynda	  sagði	  einn	  nemandi	  að	  ef	  „þú	  ert	  að	  gera	  atvinnuumsókn	  

og	  svo	  er	  allt	  bara	  morandi	  í	  stafsetningarvillum.	  Þá	  svona	  bara,	  á	  ég,	  vil	  ég	  ráða	  þessa	  
manneskju	  í	  starf	  sem	  getur	  ekki	  skrifað	  á	  íslensku	  eða?“	  Nemendur	  minntust	  einnig	  á	  illa	  
ritaða	  fréttatexta	  í	  fjölmiðlum	  og	  áhrifin	  sem	  það	  hefði	  á	  trúverðugleika	  fréttamanna	  og	  

virðingu	  lesandans	  gagnvart	  þeim.	  Þau	  töldu	  það	  skipta	  miklu	  máli	  fyrir	  ímynd	  sína	  og	  álit	  
annarra	  að	  fara	  með	  rétt	  mál,	  bæði	  talað	  og	  ritað.	  Eins	  voru	  nemendur	  flestir	  sammála	  um	  
það	  að	  það	  sem	  einkenndi	  góða	  ritun	  væri	  góður	  orðaforði	  og	  málfar.	  

Hvað	  varðar	  muninn	  á	  talmáli	  og	  ritmáli	  þá	  virðast	  nemendur	  almennt	  gera	  sér	  grein	  

fyrir	  því	  að	  það	  er	  ekki	  alltaf	  eins.	  Líkt	  og	  heyra	  mátti	  í	  einu	  viðtalanna:	  

V1:	  og	  ef	  maður	  fær	  að	  tala	  bara	  eins	  og	  maður	  skrifar,	  þá	  yrði	  það	  
náttúrulega	  bara	  vó	  hvað	  	  
V4:	  já,	  og	  líka	  ef	  maður	  	  
R:	  en	  öfugt,	  ef	  þið	  skrifuðu	  nú	  eins	  og	  þið	  töluðu,	  yrðu	  þið	  þá	  ekki	  	  
V2:	  það	  yrði	  voða	  ruglingslegt	  
V3:	  það	  væri	  ljótt	  sko	  	  
V2:	  út	  um	  allt	  

Eins	  má	  greinilega	  heyra	  að	  væntanlegur	  lesendahópur	  hefur	  gríðarleg	  áhrif	  á	  hvernig	  

nemendur	  haga	  skrifum	  sínum.	  Nemendur	  sögðu	  að	  ef	  þau	  væru	  að	  skrifa	  texta	  sem	  
myndi	  birtast	  einhverjum	  sem	  þau	  þekktu	  ekki,	  til	  dæmis,	  þá	  myndu	  þau	  leggja	  mun	  meiri	  

áherslu	  á	  að	  hafa	  hann	  rétt	  stafsettann	  og	  ef	  að	  textinn	  ætti	  að	  birtast	  fullorðnu	  fólki	  þá	  
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myndu	  þau	  reyna	  að	  hafa	  hann	  virðulegri	  heldur	  en	  ef	  þau	  væru	  til	  dæmis	  að	  skrifa	  til	  vina	  

sinna.	  

Þegar	  vikið	  var	  að	  skrifum	  á	  Facebook	  og	  öðrum	  samfélagsmiðlum	  sagði	  einn	  

nemandinn:	  „	  hrikalegt	  samt	  að	  sjá	  hvernig	  fólk	  skrifar	  stundum,	  það	  er	  ekki	  íslenska.“	  Á	  

meðan	  annar	  sagði	  að	  honum	  væri	  „alveg	  sama,	  maður	  nennir	  ekki	  að	  stroka	  allt	  út	  og	  

byrja	  upp	  á	  nýtt,	  þannig	  að	  þetta	  verður	  einhver	  svona	  ruglingslegur	  texti.“	  Skoðanir	  

nemenda	  gátu	  því	  verið	  heldur	  misjafnar	  hvað	  þetta	  varðar.	  	  

Nemendur	  sögðust	  lítið	  fást	  við	  ritun	  í	  frítíma	  sínum,	  aðra	  en	  „bara	  á	  spjallinu“	  við	  

vini	  sína.	  Þau	  samskipti	  fara	  mikið	  fram	  í	  gegnum	  símana	  og	  töluðu	  nemendur	  meðal	  

annars	  um	  það	  að	  stafsetningin	  þeirra	  færi	  oft	  eftir	  því	  hvort	  þau	  væru	  að	  skrifa	  á	  

lyklaborð	  í	  tölvu	  eða	  í	  símanum.	  Vegna	  þess	  að	  í	  símunum	  væri	  svo	  stutt	  á	  milli	  og	  allt	  svo	  

lítið	  að	  þau	  myndu	  oft	  ýta	  t.d.	  á	  r	  í	  staðinn	  fyrir	  e	  og	  þá	  myndu	  þau	  bara	  leyfa	  því	  að	  standa	  

þannig,	  vegna	  þess	  að	  þau	  nenna	  ekki	  að	  hafa	  fyrir	  því	  að	  leiðrétta	  það.	  	  

Spurðir	  út	  í	  ritun	  í	  skólanum	  sögðust	  nemendur	  mikið	  vera	  að	  fást	  við	  ritun	  út	  frá	  

eigin	  brjósti	  þar	  sem	  þeir	  ættu	  að	  segja	  frá	  skoðunum	  sínum	  og	  hugsunum.	  Þeir	  töluðu	  

nokkrir	  um	  að	  mikil	  áhersla	  væri	  lögð	  á	  byggingu	  ritgerða.	  Einhverjir	  kvörtuðu	  yfir	  því	  að	  
kennarar	  væru	  allt	  of	  mikið	  að	  horfa	  á	  uppsetninguna	  í	  stað	  innihaldsins.	  Út	  frá	  því	  sagði	  

einn	  nemandinn:	  „Þú	  mátt	  skrifa	  bara	  eitthvað	  bull	  sko	  og	  svo	  lengi	  sem	  þú	  ert	  með	  

greinaskil	  og	  heimildir	  þá	  færðu	  9.“	  Nemendur	  tóku	  einnig	  fram	  að	  þeim	  væri	  kennt	  að	  
setja	  upp	  ritgerðir	  í	  öðrum	  áföngum	  en	  íslensku,	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  sögu.	  Svo	  þeir	  gera	  sér	  

grein	  fyrir	  því	  að	  ritunin	  gagnast	  þeim	  í	  fleiri	  fögum	  en	  íslenskunni.	  	  

	  

4.2.2	  Kennarar	  

Út	  frá	  viðtölum	  við	  framhaldsskólakennara	  má	  heyra	  að	  það	  sem	  virðist	  einkenna	  áherslur	  

framhaldsskólakennara	  í	  ritunarkennslu	  að	  miklu	  leyti	  er	  áherslan	  á	  ritgerðir	  og	  það	  sem	  

við	  kemur	  ritgerðarskrifum.	  Þá	  segjast	  kennarar	  meðal	  annars	  vera	  að	  notast	  við	  

kennslubækur	  á	  borð	  við	  Hagnýt	  skrif,	  eftir	  Gísla	  Skúlason	  og	  Handbók	  um	  ritun	  og	  
frágang,	  eftir	  Ingibjörgu	  Axelsdóttur	  og	  Þórunni	  Blöndal.	  Í	  þeim	  bókum	  sé	  verið	  að	  „kenna	  

þeim	  handbragðið,	  hvernig	  þau	  gera	  þetta,	  skipuleggja	  ritsmíðina	  og	  þetta“.	  Kennarar	  

töluðu	  margir	  um	  að	  leggja	  áherslu	  á	  þrískiptingu	  ritgerða,	  í	  inngang,	  meginmál	  og	  lokaorð,	  
ásamt	  því	  að	  gera	  nemendum	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  efnisgreina,	  lykilsetninga	  og	  öðru	  slíku.	  

Eins	  sögðust	  kennarar	  leggja	  áherslu	  á	  að	  þeir	  væru	  með	  sömu	  kröfur	  um	  

heimildaskráningu	  í	  ritgerðum	  á	  milli	  námsgreina	  og	  vitnuðu	  þá	  einhverjir	  í	  Hagnýt	  skrif	  og	  
aðrir	  í	  APA	  skráninguna	  á	  vef	  Ritversins.	  	  
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Í	  fleiri	  en	  einu	  viðtali	  barst	  umræðan	  að	  álagi	  kennara	  við	  að	  fara	  yfir	  ritunarverkefni.	  

Einn	  viðmælandi	  hafði	  þetta	  að	  segja:	  	  

Auðvitað	  má	  þetta	  og	  menntun	  og	  allt	  vera	  meira	  skapandi,	  en	  bara	  
vandinn	  er	  náttúrulega	  sá	  sko	  að	  kennararnir,	  það	  sem	  mun	  gerast	  á	  næstu	  
árum	  er	  að	  kennarar	  munu	  minnka	  í	  að	  fara	  yfir	  ritun	  og	  annað	  slíkt	  því	  að	  
þeir	  fá	  ekki	  greitt	  fyrir	  það.	  Íslenskukennslan	  er	  mikið	  púl	  og	  þetta	  er	  
gríðarlega	  mikil	  vinna	  og	  þú	  þarft	  að	  gefa	  út	  matsblöð	  og	  meta	  og	  allt	  
þetta.	  Og	  ég	  sit	  hér	  til	  ellefu	  öll	  kvöld.	  Ég	  er	  alltaf	  að	  fara	  yfir	  ritgerðir.	  Ég	  
bara,	  hvað	  kemst	  ég	  yfir,	  líf	  mitt	  er	  bara	  ein	  vinna.	  

Þá	  sagðist	  annar	  vera	  skíthræddur	  um	  að	  ritgerðirnar	  muni	  detta	  svolítið	  út	  á	  næstu	  árum,	  

vegna	  þess	  að	  „vinnumat	  kennara	  og	  þessar	  vinnumælingar	  kennara	  og	  getur	  gert	  það	  að	  

verkum	  að	  kennarar	  segja	  bara	  heyrðu	  ég	  fæ	  ekki	  greitt	  fyrir	  þetta“.	  

Þegar	  umræðan	  barst	  að	  ferlisritun	  sögðust	  flestir	  kennarar	  reyna	  að	  meta	  

ritunarverkefni	  bæði	  í	  gegnum	  allt	  ferlið	  og	  einungis	  lokaafurð.	  Sumir	  kennarar	  sögðust	  

gefa	  nemendum	  færi	  á	  að	  skila	  inn	  uppkasti,	  aðrir	  töluðu	  um	  að	  þeir	  þyrftu	  að	  samþykkja	  
efnisgrind	  nemenda	  til	  að	  þeir	  fengju	  að	  halda	  áfram	  með	  verkefnið	  og	  einn	  kennari	  talaði	  
um	  að	  hann	  myndi	  gefa	  nemendum	  færi	  á	  að	  skila	  ritgerðinni	  aftur	  inn	  ef	  að	  þeir	  hefðu	  

fengið	  slaka	  einkunn	  fyrir	  hana:	  	  

Og	  við	  myndum	  náttúrulega	  vilja	  líka	  vera	  með	  svona	  að	  tvískila	  ritgerðum.	  
Við	  höfum	  stundum	  gert	  það,	  ef	  það	  er	  sérstaklega	  lélegt.	  En	  það	  er	  bara	  
svolítið	  flókið	  að	  ætla	  sér	  að	  vera	  með	  tvískil	  á	  öllu.	  Menn	  hafa	  reynt	  þetta,	  
en	  hafa	  gefist	  upp.	  En	  hins	  vegar	  grípum	  við	  oft	  til	  þess	  ef	  það	  er	  eitthvað	  
sem	  er	  ófullnægjandi,	  þá	  höfum	  við	  oft	  farið	  þá	  leið	  að	  biðja	  nemendur	  að	  
skila	  aftur	  og	  þá	  hefur	  þetta	  mest	  að	  segja.	  Það	  er	  svolítið	  erfitt	  að	  vera	  
með	  einhverja	  ritgerð	  upp	  á	  átta	  og	  fara	  að	  endurskila	  eða	  endurvinna	  
hana.	  

Þó	  voru	  sumir	  sem	  töluðu	  um	  að	  aukið	  álag	  á	  kennara	  varðandi	  ferlisritun	  kæmi	  stundum	  í	  

veg	  fyrir	  það	  að	  þeir	  væru	  opnari	  fyrir	  því	  að	  leyfa	  nemendum	  að	  skila	  verkefnum	  oftar	  inn	  

í	  ritunarferlinu.	  Eins	  var	  annar	  sem	  taldi	  það	  galla	  þegar	  að	  nemendur	  fengju	  að	  skila	  aftur	  

inn	  að	  þá	  myndu	  þeir	  „þjóta	  upp	  í	  námsmatinu“.	  	  

Kennarar	  voru	  allir	  sammála	  um	  mikilvægi	  málfræðinnar	  og	  tengsla	  hennar	  við	  

ritunina.	  Einn	  þeirra	  sagði	  að	  „það	  að	  koma	  frá	  sér	  vönduðum	  texta	  krefst	  þess	  að	  fólk	  

skilji	  hlutverk	  orðanna	  og	  staðsetningu	  þeirra,	  viti	  hvar	  þau	  eigi	  að	  standa	  og	  það	  getur	  fólk	  
ekki	  almennilega	  gert	  ef	  það	  til	  dæmis	  kann	  ekki	  setningarfræði,	  sem	  að	  ég	  alveg	  elska	  

meira	  en	  margt.“	  Margir	  kennarar	  töluðu	  um	  mikilvægi	  þess	  að	  nemendur	  huguðu	  alltaf	  
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að	  stafsetningu	  í	  allri	  ritun	  en	  sögðust	  þó	  ekki	  alltaf	  krota	  í	  hverja	  einustu	  

stafsetningarvillu.	  

Aðrir	  stundakennarar	  en	  íslenskukennarar	  voru	  sammála	  því	  að	  íslenskunám	  myndi	  

að	  miklu	  leyti	  tengjast	  námi	  í	  þeirra	  greinum	  og	  mátti	  í	  einu	  viðtali	  til	  dæmis	  heyra	  þá	  

vinsælu	  setningu:	  „eru	  ekki	  allir	  kennarar	  íslenskukennarar?“	  Margir	  sögðust	  þeir	  leita	  til	  

íslenskukennara	  eftir	  aðstoð	  og	  samstarfi	  þegar	  kæmi	  að	  ritgerðarvinnu.	  Þá	  myndu	  þeir	  

reyna	  að	  samræma	  kröfur	  og	  viðmið	  svo	  að	  nemendur	  væru	  að	  fá	  sömu	  upplýsingar	  um	  
ritgerðarvinnu	  í	  öllum	  námsgreinum.	  	  

Nokkuð	  misjafnt	  var	  hvort	  að	  kennarar	  í	  öðrum	  námsgreinum	  en	  íslensku	  væru	  að	  

leggja	  áherslu	  á	  rétta	  stafsetningu	  hjá	  nemendum	  í	  ritunarverkefnum	  hjá	  sér.	  Í	  því	  

sambandi	  tala	  nokkrir	  kennarar	  um	  að	  nemendur	  skilji	  ekki	  tilgang	  þess	  að	  

félagsfræðikennari	  eða	  eðlisfræðikennari	  sé	  að	  skipta	  sér	  af	  stafsetningu	  og	  málfari	  hjá	  

þeim,	  það	  eigi	  einungis	  að	  vera	  hlutverk	  íslenskukennarans.	  Einn	  kennari	  tekur	  sem	  dæmi	  
að	  stundum	  fái	  hann	  verkefni	  sem	  séu	  tekin	  beint	  úr	  Google	  translate	  vegna	  þess	  að	  
nemendur	  haldi	  að	  það	  sé	  nóg	  að	  koma	  staðreyndum	  og	  upplýsingum	  til	  skila	  og	  þurfi	  ekki	  

að	  huga	  að	  stafsetningu	  og	  málfari	  vegna	  þess	  að	  þetta	  sé	  verkefni	  í	  eðlisfræði	  en	  ekki	  
íslensku.	  Hins	  vegar	  var	  annar	  sem	  sagðist	  ekki	  leggja	  áherslu	  á	  rétt	  stafsettan	  texta	  vegna	  
þess	  að	  það	  skapaði	  ótta	  hjá	  nemendum.	  	  

Nokkrir	  kennarar	  lýstu	  yfir	  áhyggjum	  sínum	  varðandi	  slakan	  orðaforða	  nemenda.	  
Hann	  hái	  þeim	  alltof	  oft,	  eins	  og	  til	  dæmis	  í	  prófum,	  vegna	  þess	  að	  þau	  einfaldlega	  skilja	  

ekki	  einföld	  hugtök	  í	  spurningunum.	  Eins	  talaði	  félagsfræðikennari	  um	  að	  hann	  léti	  
nemendur	  oft	  strika	  undir	  orð	  sem	  þau	  skildu	  ekki	  og	  fletta	  þeim	  upp,	  eða	  „nánast	  að	  

glósa	  íslenskan	  texta“.	  	  

Einn	  kennari	  talaði	  um	  að	  mesta	  áherslan	  á	  málfræðina	  og	  málnotkun	  væri	  á	  fyrstu	  

árunum	  og	  svo	  lítið	  þau	  næstu.	  Hann	  vildi	  breyta	  því	  þannig	  að	  málfræðinni	  væri	  „meira	  

svona	  sáldrað	  yfir	  allt,	  aðeins	  á	  öllum	  árum.“	  Annar	  kennari	  taldi	  grunnskólana	  byrja	  alltof	  
snemma	  að	  kenna	  málfræði.	  Það	  væri	  búið	  að	  gera	  nemendur	  hálf	  ónæma	  fyrir	  málfræði	  

vegna	  þess	  að	  það	  væri	  byrjað	  svo	  snemma.	  Málfræði	  ætti	  ekki	  að	  byrja	  að	  kenna	  fyrr	  en	  á	  

unglingastigi.	  Á	  meðan	  annar	  kennari	  talaði	  um	  að	  nú	  væri	  allur	  utanbókarlærdómur	  sem	  
tengdist	  málfræðinni	  horfinn	  og	  í	  stað	  sé	  komin	  „einhver	  mjög	  máttvana	  ritun	  og	  sköpun	  

sem	  að	  [hans]	  viti	  skilar	  engu.“	  Því	  má	  sjá	  að	  viðhorf	  kennara	  eru	  eins	  mismunandi	  og	  þau	  

eru	  mörg	  þegar	  kemur	  að	  áherslum	  í	  íslenskukennslu.	  Hvers	  vegna	  ætli	  beri	  ekki	  meira	  á	  
sameiginlegri	  þekkingu,	  sjónarmiðum	  og	  skilningi?	  
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4.2.3	  Stjórnendur	  

Í	  viðtölum	  við	  stjórnendur	  mátti	  greina	  áhuga	  allra	  á	  heildstæðri	  móðurmálskennslu	  og	  að	  

íslenskan	  fengi	  aukið	  vægi	  innan	  skólans,	  en	  þrátt	  fyrir	  áhuga	  virðist	  það	  sjaldan	  verða	  að	  

veruleika.	  Í	  þeim	  skólum	  sem	  bjóða	  upp	  á	  valáfanga	  í	  íslensku,	  utan	  skylduáfanganna,	  
stendur	  nemendum	  yfirleitt	  til	  boða	  að	  velja	  áfanga	  í	  yndislestri.	  Þó	  var	  einn	  stjórnandi	  

sem	  sagði	  sinn	  skóla	  einnig	  bjóða	  upp	  á	  auka	  áfanga	  í	  ritun	  þar	  sem	  lögð	  væri	  áhersla	  á	  

ritgerðir	  og	  heimildavinnu.	  Ákveðið	  hefði	  verið	  að	  bjóða	  upp	  á	  hann	  eftir	  að	  nemendur	  
sem	  höfðu	  útskrifast	  frá	  þeim	  og	  farið	  í	  háskóla	  töldu	  sig	  ekki	  nægilega	  vel	  undirbúna	  fyrir	  

ritgerðarvinnuna	  þar.	  Nokkrir	  stjórnendur	  töluðu	  um	  að	  búið	  væri	  að	  samræma	  kröfur	  um	  

ritun	  á	  milli	  námsgreina	  og	  í	  einu	  tilviki	  höfðu	  kennarar	  skólans	  fengið	  samræmda	  kennslu	  

í	  noktun	  á	  APA	  heimildakerfinu.	  	  

Í	  viðtali	  við	  einn	  skólastjórnanda	  barst	  umræðan	  að	  þrískiptingu	  Aristótelesar.	  Þar	  

segir	  viðmælandinn	  að	  hans	  fyrstu	  viðbrögð	  við	  þrepaskiptingu	  námsins	  hafi	  verið	  þau	  að	  
hann	  teldi	  það	  eintóma	  vitleysu,	  en	  nú	  sjái	  hann	  að	  þetta	  sé	  ekki	  svo	  galið.	  Hann	  sagðist	  
skilja	  að	  til	  að	  nemandi	  eigi	  að	  geta	  öðlast	  einhverja	  hæfni,	  þurfi	  hann	  einnig	  að	  ná	  leikni	  

og	  hafa	  einhvern	  þekkingargrunn.	  	  

Það	  mátti	  greinilega	  heyra	  að	  skólastjórnendur	  vilja	  allir	  að	  nemendur	  útskrifist	  úr	  

skólanum	  þeirra	  með	  hæfni	  til	  að	  geta	  tjáð	  sig,	  bæði	  í	  töluðu	  og	  rituðu	  máli.	  Eins	  var	  einn	  
stjórnandi	  sem	  sagðist	  fyrst	  og	  fremst	  vilja	  að	  nemendum	  sínum	  þætti	  vænt	  um	  málið	  sitt,	  

íslenskuna,	  og	  að	  þeir	  áttuðu	  sig	  á	  því	  hvers	  konar	  fjársjóður	  hún	  sé.	  Draumur	  hans	  er	  að	  

nemendum	  þyki	  vænt	  um	  íslenskuna	  og	  virði	  hana.	  Hann	  vill	  að	  nemendur	  fái	  fjölbreytta	  
fræðslu	  og	  tækifæri	  til	  að	  leika	  sér	  með	  tungumálið	  til	  að	  þeir	  geri	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  

þess,	  fegurð	  og	  gildi.	  Í	  stað	  þess	  að	  vera	  alltaf	  að	  einblína	  á	  það	  sem	  er	  bannað	  og	  

neikvæðu	  hliðar	  þróunar	  íslenskunnar	  eigi	  frekar	  að	  einbeita	  sér	  að	  því	  að	  hugsa	  hvað	  það	  
er	  sem	  við	  getum	  gert	  betur.	  

	  

4.3	  Vettvangslýsingar	  	  
Hér	  verður	  greint	  frá	  helstu	  niðurstöðum	  sem	  greina	  má	  úr	  vettvangslýsingum	  í	  

rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga,	  bæði	  í	  grunnskólum	  og	  
framhaldsskólum.	  Þó	  að	  lýsingarnar	  segi	  ekki	  allt	  um	  það	  hvernig	  ritunarkennslu	  er	  háttað	  

þá	  ættu	  þær	  að	  gefa	  góða	  mynd	  af	  stöðu	  hennar.	  
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4.3.1	  Grunnskólar	  

Út	  frá	  vettvangsathugunum	  í	  grunnskólum	  má	  sjá	  að	  það	  er	  almennt	  ekki	  mikið	  um	  

eiginleg	  ritunarverkefni	  í	  íslenskukennslu,	  sem	  og	  öðrum	  námsgreinum,	  þó	  nemendur	  séu	  

oft	  að	  fást	  við	  ritun	  að	  einhverju	  leyti	  í	  öðrum	  verkefnum.	  	  

Á	  yngsta	  stigi	  grunnskólans	  fást	  nemendur	  aðallega	  við	  ritun	  í	  gegnum	  

skriftarkennslu.	  Þá	  fer	  fram	  hefðbundin	  vinnubókarvinna	  þar	  sem	  nemendur	  fást	  við	  

verkefni	  í	  skriftarbókum	  og	  eiga	  að	  æfa	  sig	  að	  skrifa	  eftir	  forskrift,	  þar	  sem	  áherslan	  liggur	  
helst	  í	  því	  að	  nemendur	  læri	  að	  draga	  rétt	  til	  stafs.	  Í	  einhverjum	  kennslustundum	  voru	  

nemendur	  einnig	  að	  fást	  við	  annars	  konar	  sóknarskrift,	  eins	  og	  til	  dæmis	  að	  draga	  orð	  úr	  

„orðaskjóðu“	  og	  skrifa	  þau	  hjá	  sér	  í	  vinnubók.	  Í	  einni	  kennslustund	  mátti	  þó	  sjá	  nemendur	  
fást	  við	  skapandi	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  að	  stofna	  leynifélag	  og	  skrifa	  niður	  

nokkrar	  reglur	  félagsins.	  Sem	  þeir	  svo	  kynntu	  fyrir	  samnemendum.	  	  

Þegar	  komið	  er	  upp	  á	  miðstig	  var	  áherslan	  aðeins	  farin	  að	  minnka	  á	  tæknileg	  atriði	  

ritunar	  og	  meira	  farið	  að	  huga	  að	  skapandi	  skrifum.	  Í	  einni	  kennslustund	  fengust	  
nemendur	  við	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  að	  semja	  sína	  eigin	  glæpasögu.	  Í	  fyrstu	  

voru	  nemendur	  hikandi	  og	  áttu	  erfitt	  með	  að	  komast	  af	  stað.	  Þá	  óskaði	  kennari	  eftir	  

orðum	  sem	  mögulega	  væri	  hægt	  að	  finna	  í	  glæpasögu	  og	  nefndu	  nemendur	  til	  dæmis	  

orðin:	  byssa,	  morð,	  ljótur	  kall,	  skjóta,	  eiturlyf,	  undirheimar,	  þjófur,	  njósnari,	  spenntur	  og	  
hræddur.	  Kennari	  skrifaði	  þau	  orð	  upp	  á	  töfluna	  og	  hvatti	  nemendur	  til	  að	  nota	  eitthvað	  af	  

þeim	  í	  eigin	  sögu.	  Verkefnunum	  söfnuðu	  nemendur	  svo	  í	  ritunarmöppu,	  líkt	  og	  öðrum	  

ritunarverkefnum	  sem	  þau	  fást	  við	  í	  íslensku.	  Í	  öðrum	  skóla	  voru	  nemendur	  sjötta	  bekkjar	  
einnig	  að	  fást	  við	  sögugerð,	  þó	  víðtækari	  þar	  sem	  form	  sögunnar	  var	  ekki	  ákveðið	  

fyrirfram.	  Þá	  byrjaði	  kennari	  á	  því	  að	  fara	  yfir	  söguramma	  með	  nemendum	  og	  segja	  þeim	  

frá	  helstu	  atriðum	  sem	  huga	  þurfi	  að	  í	  skipulagi	  sögu,	  að	  því	  loknu	  fóru	  nemendur	  í	  
sjálfstæða	  vinnu	  við	  að	  semja	  sínar	  eigin	  sögur.	  

Í	  öðrum	  skóla	  fengust	  nemendur	  sjötta	  bekkjar	  við	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  

að	  lýsa	  stað.	  Ákveðið	  var	  að	  lýsa	  skólalóðinni	  og	  lagði	  kennari	  áherslu	  á	  samfelldan	  texta	  
og	  að	  nemendur	  notuðu	  lýsingarorð.	  Verkefnið	  vakti	  áhuga	  nemenda	  og	  voru	  flestir	  virkir	  í	  

skrifum,	  þó	  einhverjir	  hefðu	  fljótlega	  orðið	  uppiskroppa	  með	  hugmyndir	  að	  hlutum	  til	  að	  

lýsa.	  Að	  loknum	  skrifum	  lásu	  nemendur	  lýsingar	  sínar	  upp	  fyrir	  hópinn.	  Í	  næstu	  
kennslustund	  tók	  kennari	  umræðu	  um	  lýsingarorð	  út	  frá	  skólalóðarrituninni	  uppi	  á	  töflu	  

áður	  en	  nemendur	  unnu	  verkefni	  í	  vinnubók	  um	  lýsingarorð.	  Í	  bókinni	  fengust	  nemendur	  

svo	  aftur	  við	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  lýsa	  átti	  persónum.	  Þá	  gerði	  kennari	  þeim	  grein	  fyrir	  
muninum	  á	  að	  lýsa	  stað	  og	  persónu,	  nú	  væru	  þau	  ekki	  að	  bara	  að	  leggja	  áherslu	  á	  það	  sem	  

maður	  sér	  utan	  á	  fólki	  heldur	  einnig	  að	  því	  sem	  býr	  innra	  með	  þeim.	  	  
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Sóknarskrift	  var	  á	  dagskrá	  hjá	  tveimur	  skólum	  í	  sjötta	  bekk	  og	  mátti	  sjá	  að	  nemendur	  

höfðu	  lítinn	  áhuga	  á	  henni.	  Þar	  las	  kennari	  upp	  texta	  sem	  nemendur	  skrifuðu	  hjá	  sér	  í	  

stílabók.	  Í	  öðrum	  skólanum	  fór	  kennari	  yfir	  verkefnið	  uppi	  á	  töflu	  að	  loknum	  lestri	  og	  
nemendur	  leiðréttu	  sjálfir	  eigin	  verkefni.	  Í	  hinum	  var	  textanum	  varpað	  upp	  á	  töflu	  og	  

nemendur	  fóru	  yfir	  hjá	  sessunaut,	  merktu	  í	  villur	  með	  rauðu	  og	  skiluðu	  svo	  verkefnunum	  

inn	  til	  kennara.	  Að	  öðru	  leyti	  virtust	  nemendur	  á	  miðstigi	  helst	  vinna	  ritunarverkefni	  þar	  
sem	  þeir	  áttu	  að	  skrifa	  í	  dagbækur.	  Viðfangsefni	  dagbókarskrifanna	  var	  þá	  yfirleitt	  hvað	  

nemendur	  höfðu	  gert	  síðustu	  helgi	  eða	  í	  jólafríinu.	  

Þegar	  komið	  var	  upp	  á	  elsta	  stig	  voru	  ritunarverkefni	  hins	  vegar	  af	  afar	  skornum	  

skammti,	  en	  þar	  var	  helsta	  áherslan	  í	  íslenskukennslunni	  annars	  vegar	  á	  bókmenntir	  og	  
lestur	  og	  hins	  vegar	  á	  málfræði	  þar	  sem	  unnin	  voru	  útfyllingarverkefni	  í	  vinnubók.	  	  

Eina	  ritunarverkefnið	  sem	  fór	  fram	  á	  elsta	  stigi	  í	  vettvangsathuguninni	  var	  hluti	  af	  

þemaverkefninu	  Ísland	  er	  land	  þitt,	  þar	  sem	  verið	  var	  að	  samþætta	  kennslu	  í	  
samfélagsfræði,	  íslensku	  og	  upplýsingatækni.	  Fyrsti	  hluti	  verkefnisins	  fólst	  í	  því	  að	  
nemendur	  merktu	  staði	  inn	  á	  autt	  Íslandskort,	  bæði	  stærstu	  þéttbýlisstaði	  og	  staði	  sem	  

þau	  höfðu	  sjálf	  einhverja	  tengingu	  við.	  Annar	  hluti	  verkefnisins	  fólst	  í	  skriflegri	  
Íslandslýsingu	  sem	  skila	  átti	  á	  einu	  A4	  blaði.	  Þriðji	  hluti	  verkefnisins	  fólst	  í	  gerð	  
glærukynningar	  um	  ákveðinn	  stað	  á	  Íslandi.	  Kynningu	  áttu	  nemendur	  svo	  að	  skila	  til	  

kennara	  og	  flytja	  munnlega	  fyrir	  bekkinn.	  Í	  þeirri	  verkefnavinnu	  mátti	  sjá	  kennara	  tileinka	  
sér	  vinnubrögð	  ferlisritunar	  þar	  sem	  hann	  gekk	  á	  milli	  hópa,	  las	  yfir	  verkefnin	  þeirra	  og	  lét	  
þau	  vita	  ef	  þau	  þurftu	  að	  bæta	  málfar	  eða	  framsetningu.	  Eins	  leiðbeindi	  hann	  einum	  

hópnum	  í	  ritun	  varðandi	  muninn	  á	  málsgrein	  og	  efnisgrein	  ásamt	  því	  að	  hjálpa	  nemendum	  

að	  finna	  rétt	  leitarorð	  til	  að	  nálgast	  upplýsingar	  á	  internetinu.	  Í	  öðrum	  skóla	  voru	  
nemendur	  á	  miðstigi	  að	  fást	  við	  þemaverkefni	  um	  Norðurlöndin	  þar	  sem	  verið	  var	  að	  

samþætta	  íslensku	  og	  samfélagsfræði.	  Þar	  unnu	  nemendur	  í	  hópum,	  söfnuðu	  upplýsingum	  

um	  landið	  sitt,	  bjuggu	  til	  plakat	  með	  staðreyndaupplýsingum	  og	  glærukynningu	  sem	  þau	  
fluttu	  fyrir	  samnemendur.	  	  

Hvað	  ritunarverkefni	  í	  öðrum	  greinum	  en	  íslensku	  varðar	  þá	  fengust	  nemendur	  á	  

yngsta	  stigi	  einu	  sinni	  við	  skapandi	  ritun	  í	  upplýsingatækni.	  Þar	  áttu	  þeir	  að	  velja	  sér	  mynd	  
af	  netinu,	  búa	  til	  eigin	  lýsingu	  á	  henni	  og	  skrifa	  fyrir	  neðan.	  Lýsinguna	  lásu	  nemendur	  svo	  

upphátt	  fyrir	  samnemendur	  í	  næstu	  kennslustund.	  Eins	  mátti	  sjá	  eitt	  ritunarverkefni	  unnið	  

í	  ensku	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  lýsa	  fjölskyldu	  sinni.	  Á	  elsta	  stigi	  var	  unnið	  með	  ritun	  í	  

tveimur	  náttúrufræðitímum,	  annars	  vegar	  þegar	  svarað	  var	  spurningum	  út	  frá	  
kynningarmyndbandi	  um	  sveppi	  og	  hins	  vegar	  þegar	  nemendur	  glósuðu	  upp	  úr	  textum	  í	  

vinnubók.	  Í	  einni	  kennslustund	  í	  ensku	  voru	  nemendur	  að	  vinna	  ritunarverkefni	  og	  
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nemandi	  spyr	  kennarann	  hvort	  hann	  eigi	  að	  hafa	  greinaskil	  í	  textanum	  sínum.	  Þá	  svarar	  

kennarinn	  honum	  játandi	  og	  segir	  að	  þrátt	  fyrir	  að	  þau	  séu	  í	  ensku	  en	  ekki	  íslensku	  þá	  sé	  

hann	  einnig	  að	  þjálfa	  ritfærni	  nemenda.	  Í	  þessum	  sömu	  enskutímum	  eru	  nemendur	  einnig	  
látnir	  skrifa	  vinnu	  dagsins	  í	  svokallaða	  „log	  book“	  í	  lok	  tímans.	  	  

Þær	  voru	  örlítið	  fleiri	  kennslustundirnar	  í	  öðrum	  námsgreinum	  en	  íslensku	  þar	  sem	  

verið	  var	  að	  vinna	  að	  því	  að	  efla	  orðaforða	  nemenda.	  Til	  dæmis	  í	  tónmennt	  hjá	  þriðja	  bekk,	  

þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  syngja	  lagið	  Ísland	  er	  land	  þitt.	  Þá	  byrjaði	  kennari	  á	  því	  að	  lesa	  
textann	  yfir	  með	  nemendum	  og	  ganga	  úr	  skugga	  um	  að	  þeir	  myndu	  skilja	  öll	  orð	  í	  

textanum	  og	  tók	  til	  dæmis	  fyrir	  orðin	  „fold“	  og	  „norðljósatraf“.	  Einnig	  mátti	  sjá	  

myndmenntakennara	  vinna	  með	  orð	  uppi	  á	  töflu	  hjá	  nemendum	  þriðja	  bekkjar	  þegar	  þeim	  
var	  sýnd	  heimildarmynd	  um	  Jóhann	  Briem.	  Voru	  það	  til	  dæmis	  orðin	  „litadýrð“	  og	  

„húsdýr“.	  Þá	  var	  einnig	  fylgst	  með	  kennslu	  í	  nokkrum	  öðrum	  námsgreinum;	  íþróttum,	  

sundi,	  stærðfræði,	  lífsleikni,	  textíl	  og	  smíði,	  þar	  sem	  var	  hvergi	  að	  sjá	  að	  kennari	  væri	  að	  
leggja	  áherslu	  á	  að	  efla	  orðaforða	  nemenda,	  fást	  við	  ritun	  eða	  annað	  sem	  tengist	  íslensku.	  

Í	  íslenskukennslu	  var	  hins	  vegar	  stöðugt	  unnið	  að	  því	  að	  efla	  orðaforða	  nemenda	  

nánast	  í	  hverri	  einustu	  kennslustund.	  Ýmist	  voru	  það	  kennarar	  sem	  spurðu	  nemendur	  út	  í	  
orð	  og	  orðatiltæki	  upp	  úr	  textum	  sem	  verið	  var	  að	  vinna	  með	  hverju	  sinni	  eða	  þá	  að	  
nemendur	  leituðu	  til	  kennara	  og	  báðu	  um	  útskýringu	  á	  orðum	  sem	  þeir	  voru	  að	  fást	  við	  í	  

texta.	  Einn	  kennari	  vann	  skipulega	  að	  auknum	  orðaforða	  með	  því	  að	  fara	  með	  nemendur	  
tíunda	  bekkjar	  í	  leik	  sem	  hann	  kallaði	  Orðabókarleikinn.	  Leikurinn	  var	  í	  anda	  Fimbulfamb	  
spilsins	  þar	  sem	  kennari	  skrifaði	  orð	  upp	  á	  töflu	  og	  nemendur	  áttu	  að	  vinna	  saman	  í	  

hópum	  við	  að	  koma	  með	  skýringu	  á	  orðinu.	  Allar	  tillögurnar	  voru	  svo	  skráðar	  á	  töfluna,	  

ásamt	  réttri	  skýringu,	  og	  nemendur	  áttu	  að	  giska	  á	  hvaða	  skýringu	  þeir	  töldu	  rétta.	  	  

Einstaka	  sinnum	  komu	  upp	  tilfelli	  þar	  sem	  nemendur	  eða	  kennarar	  leiðréttu	  málfar	  

annarra.	  Einn	  nemandi	  í	  þriðja	  bekk	  leiðrétti	  samnemanda	  þegar	  hann	  sagði	  „talvan	  mín	  er	  

örugglega	  biluð“	  og	  minnti	  hann	  á	  að	  „maður	  segir	  tölva,	  ekki	  talva“.	  Annar	  nemandi	  í	  
níunda	  bekk	  leiðrétti	  kennara	  sinn	  þegar	  hann	  mismælti	  sig	  og	  einnig	  kom	  einu	  sinni	  upp	  

tilfelli	  þar	  sem	  kennari	  leiðrétti	  nemanda	  sem	  sagði	  orð	  á	  ensku	  og	  lagði	  til	  íslensku	  

þýðinguna	  í	  staðinn.	  En	  á	  miðstigi	  var	  töluvert	  mikið	  um	  að	  nemendur	  slettu	  ensku	  hér	  og	  
þar	  í	  samtölum	  og	  jafnvel	  fóru	  stundum	  heilu	  samtölin	  fram	  á	  ensku.	  	  

Í	  vettvangsathugunum	  mátti	  einnig	  sjá	  að	  um	  helmingur	  skólanna	  notaðist	  við	  

aðferðir	  út	  frá	  Byrjendalæsi	  og	  Orð	  af	  orði	  í	  íslenskukennslu	  sinni.	  Þau	  verkefni	  gengu	  flest	  
út	  á	  að	  vinna	  með	  og	  bæta	  orðaforða	  nemenda.	  Til	  dæmis	  þar	  sem	  kennari	  las	  texta	  fyrir	  

nemendur	  og	  ræddi	  nánar	  um	  einstök	  orð	  eða	  orðatiltæki	  eða	  vinnubókarverkefni	  á	  borð	  

við	  orðasúpu	  og	  krosslínuverkefni	  þar	  sem	  nemendur	  tengja	  orð	  við	  hvern	  staf	  í	  
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fyrirframgefnu	  orði.	  Á	  yngsta	  stigi	  var	  einnig	  unnið	  með	  orðaforða	  út	  frá	  Byrjendalæsi	  í	  

hringekjuvinnu	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  finna	  öll	  nafnorð	  í	  ákveðnum	  texta	  á	  einni	  stöð,	  

finna	  eins	  mörg	  orð	  og	  þeir	  gætu	  sem	  byrjuðu	  á	  fl-‐	  á	  annarri	  stöð	  og	  leita	  að	  orðum	  í	  
stafarugli	  á	  þeirri	  þriðju.	  

Bókmenntir	  virtust	  einkenna	  dagskrá	  íslenskukennslunnar	  á	  elsta	  stigi	  að	  lang	  mestu	  

leyti	  og	  í	  einu	  tilfelli	  á	  miðstigi.	  Þær	  bækur	  sem	  verið	  var	  að	  vinna	  með	  voru:	  Snorra	  saga,	  
Korkusaga,	  Gunnars	  saga	  Ormstungu,	  Hrafnkelssaga	  og	  Kjalnesingasaga.	  Kennslustundir	  í	  
bókmenntum	  fóru	  yfirleitt	  þannig	  fram	  að	  kennari	  las	  upp	  úr	  bókinni	  á	  meðan	  nemendur	  

fylgdust	  með	  textanum	  í	  sinni	  eigin	  bók.	  Kennari	  stoppaði	  lesturinn	  stöku	  sinnum	  til	  að	  

athuga	  hvort	  að	  nemendur	  hefðu	  náð	  innihaldinu,	  sem	  reyndist	  sjaldnast	  vera	  svo	  kennari	  
þurfti	  að	  útskýra	  megnið	  af	  textanum.	  Út	  frá	  bókunum	  unnu	  nemendur	  svo	  verkefni	  þar	  

sem	  kennari	  varpaði	  fram	  spurningum	  sem	  nemendur	  svöruðu	  sjálfstætt	  í	  stílabækur.	  

Spurningarnar	  voru	  þá	  yfirleitt	  staðreyndaspurningar,	  um	  nöfn	  persóna,	  ættartengsl,	  
bústaði	  og	  fleira.	  Nemendur	  voru	  aldrei	  beðnir	  um	  að	  segja	  frá	  sinni	  skoðun	  eða	  túlkun	  á	  

atburðum.	  	  

Ef	  bókmenntir	  voru	  ekki	  á	  dagskrá	  í	  íslenskukennslu	  á	  elsta	  stigi	  var	  það	  í	  öðrum	  

tilfellum	  málfræðikennsla.	  Í	  þeirri	  kennslu	  var	  nær	  alltaf	  notast	  við	  vinnubókarkennslu	  þar	  
sem	  nemendur	  unnu	  í	  bókinni	  Finnur	  I,	  II,	  eða	  III.	  Kennari	  fór	  þá	  yfir	  þau	  atriði	  sem	  voru	  á	  

dagskrá	  hverju	  sinni	  uppi	  á	  töflu,	  eins	  og	  til	  dæmis	  orðflokkagreiningu,	  setningafræði	  eða	  
orðhlutafræði.	  Allur	  gangur	  var	  á	  því	  hvort	  að	  nemendur	  væru	  að	  glósa	  hjá	  sér	  á	  meðan	  
eða	  ekki.	  Þau	  verkefni	  vöktu	  litla	  kátínu	  nemenda,	  athygli	  þeirra	  var	  lítil	  og	  margir	  

nemendur	  sáu	  ekki	  tilgang	  vinnunnar.	  Nemendum	  þótti	  sú	  kennsla	  í	  flestum	  tilfellum	  

flókin	  og	  áttu	  þeir	  erfitt	  með	  að	  skilja	  námsefnið,	  sem	  gerði	  það	  að	  verkum	  að	  áhuginn	  var	  
ekki	  mikill	  og	  virkni	  nemenda	  í	  samræmi	  við	  það.	  Lítið	  mátti	  sjá	  eiginlega	  málfræðikennslu	  

fara	  fram	  hjá	  nemendum	  á	  yngsta-‐	  og	  miðstigi.	  Í	  einu	  tilfelli	  voru	  nemendur	  með	  

verkefnablað	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  að	  greina	  hvort	  orð	  væru	  í	  eintölu	  eða	  fleirtölu.	  	  	  

Allar	  kennslustofur	  áttu	  það	  sameiginlegt	  að	  vera	  prýddar	  hinum	  ýmsu	  verkum	  á	  

veggjunum.	  Í	  flestum	  stofum	  voru	  veggspjöld	  með	  reglum	  og	  öðrum	  útskýringum	  sem	  

nemendur	  höfðu	  greiðan	  aðgang	  að;	  málfræðireglur,	  rétt	  vinnubrögð	  í	  skrift,	  hvernig	  skuli	  
bera	  sig	  þegar	  talað	  er	  fyrir	  framan	  aðra,	  hvernig	  eigi	  að	  hlusta	  af	  virðingu	  við	  

samnemendur,	  orðflokkar,	  skilgreiningar	  á	  málsgreinum	  og	  efnisgreinum,	  og	  svo	  mætti	  

lengi	  telja.	  Í	  mörgum	  kennslustofum	  mátti	  einnig	  finna	  ýmis	  verkefni	  nemenda	  á	  

veggjunum.	  Í	  einni	  kennslustofu	  mátti	  sjá	  veggspjöld	  eftir	  nemendur	  þar	  sem	  kynntir	  
höfðu	  verið	  miðlarnir	  Twitter	  og	  Instagram.	  Þar	  höfðu	  nemendur	  skrifað	  niður	  ýmsar	  

staðreyndir	  og	  upplýsingar	  sem	  greinilega	  voru	  fengnar	  úr	  enskum	  miðlum	  á	  internetinu,	  
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þær	  þýddar	  í	  stafrænu	  orðabókinni	  Google	  translate	  og	  afritaðar	  beint	  yfir	  á	  veggspjaldið.	  

Það	  má	  sjá	  í	  þessum	  dæmum:	  „Konungur	  af	  öllum	  félagslegum	  fjölmiðla;	  mest	  fylgt	  

manneskja	  Twitter	  er	  einnig	  það	  sama	  á	  Instagram;	  myndin	  á	  upplýsingum	  uppsetningu	  
hans“.	  	  

Það	  sem	  vakti	  helst	  áhuga	  höfundar	  þessarar	  ritgerðar	  var	  að	  í	  lang	  flestum	  

kennslustundum	  var	  gripið	  til	  kjörbókarlestrar,	  á	  öllum	  skólastigum.	  Hvort	  sem	  að	  það	  

voru	  kennarar	  sem	  lásu	  fyrir	  nemendur	  í	  nestistímum,	  yndislestrarstundir	  nemenda,	  
nemendur	  á	  yngsta	  stigi	  sem	  lásu	  upphátt	  hver	  fyrir	  annan,	  eða	  að	  nemendur	  gripu	  í	  

kjörbókarlestur	  eftir	  að	  hafa	  lokið	  við	  verkefni	  kennslustundarinnar.	  Kjörbókarlesturinn	  

einskorðaðist	  heldur	  ekki	  alltaf	  við	  íslenskukennsluna	  vegna	  þess	  að	  í	  einu	  tilfelli	  var	  stúlka	  
í	  þriðja	  bekk	  sem	  greip	  í	  lestrarbókina	  eftir	  að	  hafa	  lokið	  við	  teikningu	  í	  myndmennt	  og	  í	  

öðru	  tilfelli	  var	  stúlka	  í	  þriðja	  bekk	  sem	  las	  í	  kjörbók	  eftir	  að	  hafa	  lokið	  áætlun	  í	  stærðfræði.	  

	  

4.3.2	  Framhaldsskólar	  	  

Vettvangslýsingar	  rannsakenda	  sýna	  að	  nemendur	  framhaldsskóla	  fást	  töluvert	  við	  ritun	  í	  

flestum	  námsgreinum,	  þó	  hún	  sé	  mest	  á	  dagskrá	  innan	  kennslustunda	  íslenskunnar.	  	  

Sú	  tegund	  ritunar	  sem	  mátti	  einna	  helst	  sjá	  á	  vettvangi	  var	  glósugerð.	  Nemendur	  

voru	  margir	  hverjir	  að	  glósa	  nánast	  í	  hverri	  einustu	  kennslustund,	  það	  er	  að	  segja	  þeir	  sem	  
höfðu	  tamið	  sér	  þau	  vinnubrögð.	  Nemendur	  voru	  í	  flestum	  tilfellum	  að	  glósa	  þegar	  kennari	  
var	  með	  útlistunarkennslu	  uppi	  á	  töflu.	  Sáust	  dæmi	  um	  það	  í	  íslensku,	  stærðfræði,	  líffræði,	  

eðlisfræði,	  heimspeki,	  ensku	  og	  dönsku.	  Þó	  var	  þeim	  í	  tveimur	  tilfellum	  sett	  fyrir	  
heimavinna;	  að	  lesa	  kafla	  í	  kennslubók	  og	  glósa	  hjá	  sér	  í	  leiðinni,	  annars	  vegar	  í	  

náttúrufræði	  og	  hins	  vegar	  í	  heimspeki.	  Í	  einni	  kennslustund	  hjá	  þriðja	  árs	  nemendum	  í	  

íslensku	  mátti	  einnig	  sjá	  dæmi	  um	  að	  kennari	  skrifaði	  heimavinnu	  fyrir	  næsta	  tíma	  upp	  á	  

töflu	  og	  bað	  nemendur	  að	  skrá	  það	  hjá	  sér.	  Þá	  var	  allur	  gangur	  á	  því	  hvort	  að	  nemendur	  

skráðu	  það	  hjá	  sér	  á	  blaði	  eða	  í	  símanum,	  svo	  voru	  enn	  aðrir	  sem	  létu	  sér	  nægja	  að	  taka	  

mynd	  af	  töflunni	  með	  símanum	  sínum.	  

Glærukynningar	  voru	  einnig	  tíðar	  í	  framhaldsskólunum,	  bæði	  í	  íslensku	  sem	  og	  

öðrum	  námsgreinum.	  Í	  einum	  skóla	  voru	  nemendur	  að	  flytja	  fyrirlestur	  þar	  sem	  þeir	  höfðu	  

verið	  að	  greina	  tónlistarmyndbönd	  og	  auglýsingar,	  staðalmyndirnar	  sem	  þar	  birtust	  og	  

skilaboðin	  sem	  verið	  var	  að	  senda.	  Í	  öðrum	  skóla	  voru	  fyrsta	  árs	  nemar	  í	  menningarlæsi	  að	  
semja	  kynningu	  um	  þróunarlönd	  og	  í	  sama	  skóla	  voru	  þriðja	  árs	  nemendur	  í	  stærðfræði	  

einnig	  að	  vinna	  að	  glærukynningu.	  Í	  því	  verkefni	  unnu	  nemendur	  í	  hópum	  þar	  sem	  þeir	  

áttu	  að	  skilgreina	  stærðfræðihugtök	  eða	  reglur	  og	  kynna	  fyrir	  samnemendum	  með	  
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sýnidæmum.	  Í	  þriðja	  skólanum	  voru	  fyrsta	  árs	  nemar	  í	  íslensku	  að	  vinna	  í	  tvenndum	  að	  

kynningum	  út	  frá	  bókinni	  Guðirnir	  okkar	  gömlu	  þar	  sem	  þeir	  tóku	  fyrir	  eitt	  ákveðið	  goð	  í	  

hverri	  kynningu,	  til	  dæmis	  Óðinn	  og	  Tý.	  

Í	  einni	  kennslustund	  þriðja	  árs	  nema	  í	  dönsku	  mátti	  sjá	  dæmi	  um	  annars	  konar	  

ritunarverkefni	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  að	  lýsa	  sjálfum	  sér	  á	  dönsku.	  Það	  var	  einstakt	  

dæmi	  að	  því	  leyti	  að	  nemendur	  fengu	  ekki	  að	  skrifa	  það	  í	  tölvu,	  heldur	  bar	  þeim	  að	  

handskrifa	  það.	  Að	  öðru	  leyti	  höfðu	  nemendur	  alltaf	  val	  um	  það	  hvort	  þeir	  myndu	  skrifa	  
verkefni	  sín	  í	  tölvu	  eða	  á	  blaði	  og	  flestir	  nemendur	  kusu	  að	  vinna	  þau	  í	  tölvu.	  Í	  öðrum	  skóla	  

voru	  þriðja	  árs	  nemendur	  í	  íslensku	  að	  fást	  við	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  að	  gera	  

stuttlega	  grein	  fyrir	  þremur	  konum	  í	  Njálu	  og	  bera	  þær	  saman,	  til	  að	  reyna	  að	  auka	  skilning	  
þeirra	  á	  sögunni.	  Í	  sama	  skóla	  voru	  fyrsta	  árs	  nemar	  að	  fást	  við	  verkefni	  í	  íslensku	  þar	  sem	  

verið	  var	  að	  fást	  við	  ritunarmöguleika	  og	  lausnir	  í	  texta.	  Þá	  unnu	  nemendur	  í	  pörum	  við	  að	  

fara	  yfir	  málsgreinar	  sem	  kennari	  úthlutaði	  þeim	  og	  koma	  með	  tillögur	  að	  betra	  málfari	  og	  
stafsetningu.	  Kennari	  nýtti	  sér	  heim	  nemenda	  með	  því	  að	  taka	  setningar	  af	  Facebook	  til	  að	  

færa	  verkefnið	  nær	  því	  sem	  þeir	  væru	  að	  fást	  við	  í	  daglegu	  lífi,	  sem	  nemendur	  höfðu	  

greinilega	  gaman	  af	  og	  tóku	  virkan	  þátt	  í	  að	  leysa	  verkefnin.	  	  	  

Setið	  var	  eina	  kennslustund	  hjá	  fyrsta	  árs	  nemendum	  í	  íslensku	  sem	  gaf	  til	  kynna	  að	  

þar	  væri	  mikið	  unnið	  með	  ritun.	  Kennari	  byrjaði	  á	  því	  að	  minna	  nemendur	  á	  að	  skrá	  allan	  

kjörbókarlestur	  í	  lestrardagbókina	  og	  rifjaði	  stuttlega	  upp	  ýmis	  formsatriði	  tengd	  
dagbókarskrifunum.	  Því	  næst	  minntist	  kennarinn	  á	  vikuverkefnið	  sem	  verið	  væri	  að	  fást	  við	  
þá	  stundina,	  að	  taka	  viðtal	  og	  skrifa	  það	  niður.	  Viðfangsefni	  viðtalsins	  mátti	  vera	  uppspuni,	  

en	  lögð	  var	  áhersla	  á	  formgerð	  ritunarinnar	  og	  höfðu	  nemendur	  sýnidæmi	  sér	  til	  

stuðnings.	  Verkefni	  kennslustundarinnar	  var	  svo	  ritunarverkefni	  þar	  sem	  nemendur	  áttu	  
að	  semja	  sögu	  um	  prakkarastrik.	  Gaf	  kennari	  nemendum	  þrjár	  stuttar	  sögur	  sem	  hægt	  

væri	  að	  nota	  sem	  kveikjur	  og	  minnti	  þá	  á	  að	  gefa	  sögunum	  sínum	  titil.	  Að	  lokum	  var	  svo	  

heimavinna	  fyrir	  næsta	  tíma	  að	  safna	  saman	  dæmum	  af	  sérstöku	  íþróttamáli	  og	  orðum	  
eða	  orðasamböndum	  sem	  einkenndu	  íþróttaumræður.	  Í	  öllum	  tilfellum	  verið	  að	  vinna	  

með	  ritun,	  í	  mismunandi	  málsniðum.	  

Einnig	  var	  nokkuð	  algengt	  að	  nemendur	  væru	  að	  fást	  við	  ritun	  með	  því	  að	  svara	  

spurningum	  frá	  kennara	  úr	  námsefninu.	  Yfirleitt	  voru	  spurningarnar	  þess	  eðlis	  að	  

nemendur	  gátu	  fundið	  rétta	  svarið	  í	  lesefni	  og	  yfirfært	  það	  í	  eigið	  verkefni.	  Þó	  var	  eitt	  

tilfelli	  þar	  sem	  þriðja	  árs	  nemendur	  í	  íslensku	  áttu	  að	  segja	  frá	  eigin	  skoðun	  eða	  koma	  með	  

ályktanir	  út	  frá	  sögunni	  um	  Skugga-‐Baldur.	  Einnig	  voru	  fyrsta	  árs	  nemar	  í	  öðrum	  skóla	  að	  
fást	  við	  spurningar	  í	  ljóðavinnu	  þar	  sem	  þeir	  áttu	  meðal	  annars	  að	  túlka	  merkingu	  ljóðsins	  
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og	  hver	  afstaða	  höfundar	  væri	  til	  dauðans.	  Að	  öðru	  leyti	  voru	  nemendur	  að	  fást	  við	  stuttar	  

ritanir	  í	  vinnubókum	  og	  prófum.	  

Af	  öllum	  þeim	  kennslustundum	  sem	  rannsakendur	  fylgdust	  með	  var	  lítið	  verið	  að	  

vinna	  með	  ritgerðir,	  hvort	  sem	  það	  var	  kennari	  að	  fara	  yfir	  byggingu	  eða	  önnur	  tæknileg	  

atriði,	  eða	  nemendur	  að	  vinna	  í	  eigin	  ritgerðum.	  Í	  einum	  íslenskutíma	  hjá	  þriðja	  árs	  

nemendum	  byrjaði	  kennari	  þó	  á	  því	  að	  tilkynna	  nemendum	  að	  hann	  væri	  enn	  að	  fara	  yfir	  

bókmenntaritgerðirnar,	  sem	  þýðir	  að	  nemendur	  höfðu	  nýlega	  lokið	  við	  ritgerð.	  Út	  frá	  
þeirri	  ritgerð	  minntist	  kennarinn	  á	  að	  það	  væri	  margt	  gott	  í	  ritgerðarvinnu	  nemenda,	  þeir	  

séu	  að	  verða	  búnir	  að	  ná	  tökum	  á	  hugtökunum	  en	  að	  uppbyggingu	  væri	  ábótavant	  og	  allt	  

væri	  „löðrandi	  í	  stafsetningarvillum“.	  Í	  öðrum	  skóla	  voru	  þriðja	  árs	  nemendur	  í	  líffræði	  að	  
vinna	  í	  skýrslugerð	  út	  frá	  verklegri	  tilraun.	  Þar	  var	  kennari	  að	  minna	  nemendur	  á	  

framsetningu	  slíkra	  verkefna,	  útskýrði	  fyrir	  nemendum	  hvernig	  ætti	  að	  setja	  upp	  myndir	  

og	  töflur,	  hvernig	  ætti	  að	  merkja	  þær	  og	  vísa	  til	  þeirra	  og	  fleiri	  tæknileg	  atriði.	  Í	  þriðja	  
skólanum	  voru	  nemendur	  í	  aldursblönduðum	  hópi	  í	  íslensku	  að	  fást	  við	  verkefni	  þar	  sem	  

þeir	  drógu	  sér	  ljóðskáld,	  áttu	  svo	  í	  þriggja	  blaðsíðna	  ritgerð	  að	  kynna	  skáldið	  og	  velja	  sér	  

eitt	  ljóð	  eftir	  það	  til	  að	  greina	  og	  túlka.	  

Kennarar	  voru	  lítið	  að	  leiðrétta	  málfar	  nemenda,	  enda	  lítið	  um	  að	  þeir	  færu	  með	  

rangt	  mál	  eða	  væru	  að	  sletta	  ensku.	  Þó	  þurftu	  þeir	  heilmikið	  að	  vera	  að	  útskýra	  merkingu	  

íslenskra	  orða	  sem	  nemendur	  þekktu	  ekki,	  þá	  sérstaklega	  í	  íslenskutímum	  þegar	  verið	  var	  
að	  taka	  fyrir	  bókmenntir	  á	  borð	  við	  Njálu	  og	  Skugga-‐Baldur.	  Einnig	  þurftu	  kennarar	  nokkuð	  
mikið	  að	  vera	  að	  útskýra	  ýmis	  orð	  og	  myndmál	  þegar	  verið	  var	  að	  vinna	  með	  ljóð	  og	  

bragfræði.	  Þá	  virtust	  nemendur	  oft	  eiga	  erfitt	  með	  að	  rýna	  í	  ljóðin	  og	  gera	  sér	  grein	  fyrir	  

merkingu	  þeirra.	  
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5 Niðurstöður	  og	  umræða	  

Eftir	  að	  hafa	  farið	  yfir	  öll	  viðtöl	  og	  vettvangslýsingar	  í	  gögnum	  rannsóknarinnar	  Íslenska	  
sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  hef	  ég	  fyrst	  og	  fremst	  komist	  að	  þeirri	  niðurstöðu	  að	  

hvort	  sem	  litið	  er	  á	  mat	  nemenda	  eða	  kennara	  leikur	  í	  þeirra	  huga	  enginn	  vafi	  á	  gildi	  

ritunar.	  Í	  nær	  öllum	  viðtölum	  minntust	  viðmælendur	  á	  ritun	  þegar	  þeir	  voru	  spurðir	  um	  

mikilvægustu	  þætti	  íslenskukennslunnar.	  	  

Líkt	  og	  kom	  fram	  í	  viðtölum	  þá	  gera	  nemendur	  sér	  grein	  fyrir	  mikilvægi	  þess	  að	  koma	  

frá	  sér	  rétt	  stafsettum	  texta,	  líkt	  og	  til	  dæmis	  í	  atvinnuumsókn	  eða	  í	  ritaðri	  frétt.	  Ástæður	  

þess	  séu	  einna	  helst	  þær	  að	  hætt	  er	  á	  að	  lesandi	  missi	  trúna	  á	  höfundi	  og	  að	  hann	  lækki	  í	  

áliti,	  sé	  textinn	  hroðvirknislegur.	  Þær	  niðurstöður	  ríma	  við	  orð	  Bjarka	  Karlssonar	  (2013,	  bls.	  

30)	  en	  hann	  telur	  að	  ef	  að	  höfundur	  fer	  á	  mis	  við	  almenna	  málvenju	  í	  texta	  sínum	  getur	  
það	  komið	  niður	  á	  trúverðugleika	  hans.	  Tekur	  hann	  þá	  sem	  dæmi,	  rétt	  eins	  og	  nemendur	  
rannsóknarinnar,	  að	  atvinnuumsókn	  sem	  er	  full	  af	  prentvillum	  eða	  einkennilegu	  málfari	  

gæti	  átt	  á	  hættu	  að	  vera	  útilokuð	  strax	  í	  fyrstu	  umferð,	  jafnvel	  þó	  að	  umsækjandinn	  sé	  að	  
öðru	  leyti	  ákaflega	  hæfur.	  Eins	  gæti	  fréttaritari	  sem	  skilar	  af	  sér	  illa	  rituðum	  fréttatexta	  
lent	  í	  því	  að	  lesandi	  tekur	  öllu	  sem	  sagt	  er	  í	  fréttinni	  með	  fyrirvara,	  einungis	  vegna	  

málvillna,	  þrátt	  fyrir	  að	  annað	  efni	  hennar	  sé	  vel	  unnið.	  

Eins	  segir	  Bjarki	  (2013)	  að	  félagslegt	  vald	  geti	  einnig	  haft	  öfug	  áhrif	  á	  ritaðan	  texta,	  

eins	  og	  þá	  til	  dæmis	  þegar	  unglingar	  skiptast	  á	  skoðunum	  á	  samfélagsmiðlum.	  Þá	  gæti	  ef	  

til	  vill,	  í	  ákveðnum	  hópum,	  þótt	  óæskilegt	  að	  fylgja	  hárréttri	  skólamálfræði	  og	  stafsetningu	  
sem	  gerir	  það	  að	  verkum	  að	  unglingar	  fari	  með	  rangt	  mál	  af	  ásettu	  ráði	  fyrir	  félagslegan	  

þrýsting.	  	  

Eitt	  af	  helstu	  áhersluatriðum	  mínum	  í	  þessari	  ritgerð	  var	  annars	  vegar	  að	  reyna	  að	  

komast	  að	  því	  hvað	  það	  væri	  sem	  kennarar	  vildu	  gera	  í	  eigin	  kennslu	  varðandi	  ritun	  og	  hins	  

vegar	  hvað	  það	  væri	  sem	  kennarar	  væru	  að	  gera	  í	  eigin	  kennslu	  varðandi	  ritun.	  Viðtölin	  

skoðaði	  ég	  til	  að	  fá	  rödd	  kennara	  og	  stjórnenda	  og	  heyra	  hverjar	  helstu	  áherslur	  væru	  
innan	  skólanna	  til	  að	  stuðla	  að	  árangursríkri	  ritunarkennslu.	  Vettvangslýsingarnar	  og	  

viðtölin	  við	  nemendur	  gáfu	  	  mér	  aftur	  á	  móti	  hugmyndir	  um	  það	  hvernig	  kennarar	  væru	  að	  

haga	  ritunarkennslunni	  þegar	  út	  í	  skólastofurnar	  væri	  komið.	  	  

Það	  sem	  einkenndi	  viðhorf	  grunnskólakennara	  og	  -‐stjórnenda	  að	  mestu	  leyti	  var	  að	  

þeir	  vildu	  að	  lögð	  væri	  minni	  áhersla	  á	  málfræði	  innan	  veggja	  grunnskólans,	  hún	  ætti	  betur	  

heima	  í	  framhaldsskólunum	  og	  að	  í	  staðinn	  væri	  meiri	  áhersla	  lögð	  á	  lestur	  og	  ritun.	  Einn	  
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stjórnandi	  færði	  frekari	  rök	  fyrir	  því	  með	  því	  að	  vitna	  í	  eigin	  reynslu	  og	  að	  með	  því	  að	  líta	  til	  

baka	  hafi	  hann	  gert	  sér	  grein	  fyrir	  því	  að	  nemendur	  eru	  oft	  ekki	  komnir	  nægilega	  langt	  í	  

þroska	  og	  skilningi	  til	  að	  takast	  á	  við	  hinn	  flókna	  heim	  málfræðinnar.	  Annar	  kennari	  
minntist	  einnig	  á	  að	  með	  því	  að	  ýta	  þessu	  að	  nemendum	  svona	  snemma	  eigum	  við	  á	  

hættu	  að	  málfræðin	  vaxi	  þeim	  í	  augum	  og	  þau	  fari	  að	  þróa	  með	  sér	  það	  viðhorf	  að	  

íslenskan	  sé	  alltof	  erfitt	  viðfangsefni	  og	  að	  þeir	  sjái	  ekki	  að	  þeim	  muni	  nokkurn	  tímann	  
takast	  að	  læra	  hana.	  Það	  sem	  kom	  mér	  hins	  vegar	  á	  óvart	  var	  að	  þegar	  ég	  las	  

vettvangslýsingarnar	  úr	  grunnskólunum	  þá	  sá	  ég	  að	  í	  stórum	  hluta	  kennslustunda	  í	  

íslensku	  voru	  kennarar	  að	  láta	  nemendur	  vinna	  málfræðiverkefni	  í	  vinnubókum.	  Mér	  

fannst	  áhersla	  íslenskukennslunnar	  lang	  mest	  á	  málfræði,	  þrátt	  fyrir	  allt	  sem	  kennararnir	  

höfðu	  sagt.	  Þær	  niðurstöður	  mínar	  ríma	  við	  niðurstöður	  Rúnars	  Sigþórssonar	  (2006,	  bls.	  9)	  

í	  grein	  hans	  um	  gagn	  og	  ógagn	  af	  samræmdum	  lokaprófum	  í	  grunnskóla,	  en	  þar	  segir	  hann	  

að	  á	  elsta	  stigi	  í	  grunnskólum	  sé	  áherslan	  í	  íslenskukennslu	  mest	  á	  málfræði	  og	  
stafsetningu.	  	  

Viðtöl	  við	  nemendur,	  bæði	  í	  grunnskólum	  og	  framhaldsskólum,	  gáfu	  hins	  vegar	  

einnig	  til	  kynna	  að	  málfræðin	  ætti	  sennilega	  betur	  heima	  í	  framhaldsskólum	  en	  í	  
grunnskólunum,	  rétt	  eins	  og	  kennarar	  og	  stjórnendur	  héldu	  fram.	  Ástæða	  þess	  er	  sú	  að	  

þegar	  nemendur	  voru	  spurðir	  að	  því	  hvað	  það	  væri	  í	  íslenskukennslunni	  sem	  þeir	  teldu	  

óþarfast	  og	  myndi	  nýtast	  þeim	  minnst	  sögðu	  langflestir	  grunnskólanemendur	  það	  vera	  
málfræði.	  Framhaldsskólanemendurnir	  nefndu	  hins	  vegar	  málfræðina	  hvað	  oftast	  þegar	  

þeir	  voru	  spurðir	  að	  því	  hvað	  myndi	  nýtast	  þeim	  best	  í	  framtíðinni	  úr	  íslenskukennslunni.	  
Sem	  fær	  mig	  til	  að	  velta	  fyrir	  mér	  hvort	  að	  grunnskólanemendurnir	  séu	  einfaldlega	  ekki	  

komnir	  með	  þroskann	  og	  skilninginn	  til	  að	  sjá	  hvernig	  málfræðin	  geti	  gagnast	  þeim,	  rétt	  

eins	  og	  kom	  fram	  í	  einu	  kennaraviðtalinu.	  	  

Ritunarkennsla	  í	  framhaldsskólum	  virtist	  einnig	  vera	  ákaflega	  lítil.	  Þær	  niðurstöður	  

ríma	  við	  niðurstöður	  doktorsritgerðar	  Svanhildar	  Kr.	  Sverrisdóttur	  (2014)	  þar	  sem	  hún	  
segir	  að	  ritunarkennsla	  komi	  lítið	  við	  sögu	  með	  beinum	  hætti	  í	  framhaldsskólum,	  þó	  

fengist	  sé	  við	  ritun	  með	  einum	  eða	  öðrum	  hætti	  í	  flestum	  áföngum.	  Út	  frá	  

vettvangslýsingum	  mátti	  þó	  sjá	  að	  framhaldsskólanemendur	  virtust	  notast	  mun	  meira	  við	  
ritun	  í	  öllum	  námsgreinum	  en	  grunnskólanemendur.	  Nemendur	  voru	  að	  glósa	  á	  hverjum	  

degi,	  ekki	  bara	  í	  íslensku	  heldur	  í	  flest	  öllum	  námsgreinum.	  Einnig	  var	  mikið	  um	  að	  

nemendur	  væru	  að	  rita	  texta	  fyrir	  kynningar,	  hvort	  sem	  að	  það	  voru	  upplýsingar	  um	  
persónur	  og	  mannvirki,	  eða	  túlkanir	  og	  eigin	  skoðanir	  á	  bókum	  og	  kvikmyndum.	  Það	  kom	  

mér	  á	  óvart	  hversu	  lítið	  nemendur	  voru	  að	  fást	  við	  ritgerðarvinnu,	  eða	  að	  kennarar	  væru	  

að	  fara	  yfir	  tæknileg	  atriði	  hennar.	  Vegna	  þess	  að	  út	  frá	  viðtölum	  við	  
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framhaldsskólakennara	  að	  dæma	  mátti	  skilja	  að	  helstu	  áherslur	  þeirra	  í	  ritunarkennslu	  

virtust	  vera	  á	  ritgerðir	  og	  að	  nemendur	  nái	  tökum	  á	  uppsetningu,	  byggingu	  efnisgreina,	  

heimildaskráningu	  og	  öðrum	  tæknilegum	  atriðum.	  	  

Af	  lýsingum	  á	  vettvangi	  að	  dæma	  má	  draga	  þá	  ályktun	  að	  svo	  virðist	  sem	  að	  

kennarar	  séu,	  á	  öllum	  skólastigum,	  að	  berjast	  við	  að	  kenna	  nemendum	  tæknileg	  atriði	  

ritunar,	  í	  stað	  þess	  að	  nota	  ritunarkennsluna	  markvisst	  til	  að	  byggja	  upp	  þekkingu	  

nemenda	  og	  skilning.	  Hins	  vegar	  þurfa	  kennarar	  að	  muna	  að	  markmið	  ritunarkennslunnar	  
ætti	  alltaf	  að	  vera	  að	  nemendur	  nái	  ekki	  bara	  tökum	  á	  tæknilegum	  þáttum	  ritunarinnar,	  

heldur	  þurfa	  þeir	  einnig	  að	  byggja	  upp	  eigin	  skilning	  og	  hæfni	  til	  að	  túlka	  eigin	  þekkingu,	  

samanber	  þrískiptingu	  Aristótelesar	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  
2018).	  Leggja	  verður	  áherslu	  á	  að	  nemendur	  fáist	  við	  fjölbreytt	  ritunarverkefni	  sem	  gera	  

þeim	  kleift	  að	  orða	  hugsun	  sína,	  ná	  taki	  á	  þekkingu	  og	  tækni	  og	  dýpka	  skilning	  sinn.	  

Dysthe,	  Hertzberg	  og	  Hoel	  (2010,	  bls.	  17)	  halda	  því	  fram	  að	  þegar	  ritaður	  sé	  góður	  fagtexti	  
þá	  birtist	  ekki	  einungis	  tækni,	  heldur	  einnig	  skýr	  og	  fagleg	  hugsun.	  Því	  sé	  mikilvægt	  að	  

byrja	  snemma	  að	  orða	  faglega	  þekkingu	  á	  persónulegan	  hátt.	  	  

Í	  einu	  nemendaviðtali	  í	  framhaldsskóla	  barst	  umræðan	  að	  hlutverki	  kennara.	  Þar	  

sögðu	  nemendur	  kennarann	  hafa	  mikil	  áhrif	  á	  áhuga	  þeirra	  og	  hvernig	  þeim	  finnist	  
námsefnið.	  Þá	  tóku	  þeir	  efnafræðikennara	  sinn	  sem	  dæmi	  og	  sögðu	  lífrænu	  efnafræðina	  

vera	  ótrúlega	  skemmtilega	  vegna	  kennarans.	  Hjá	  honum	  sé	  svo	  gaman	  í	  tímum,	  það	  séu	  
einu	  tímarnir	  sem	  þeir	  hlakka	  til	  að	  fara	  í	  og	  finnst	  meira	  að	  segja	  leiðinlegt	  þegar	  þeir	  falla	  
niður.	  	  Þær	  niðurstöður	  ríma	  við	  niðurstöður	  rannsóknargreinar	  Guðmundar	  

Engilbertssonar	  (2015,	  bls.	  16)	  sem	  fjallar	  um	  árangursríkar	  aðferðir	  í	  námi	  og	  kennslu.	  En	  í	  

grein	  sinni	  segir	  hann	  góð	  tengsl	  og	  samskipti	  nemenda	  og	  kennara	  hafa	  veruleg	  áhrif	  á	  
námsárangur.	  	  

Líkt	  og	  ég	  kom	  að	  hér	  framar	  í	  ritgerðinni	  þá	  vakti	  það	  athygli	  mína	  hvað	  áherslan	  á	  

lestur	  var	  áberandi	  í	  öllum	  grunnskólum	  sem	  tóku	  þátt	  í	  rannsókninni.	  	  Yndislestrarstundir	  
voru	  á	  dagskrá	  í	  flestum	  skólum,	  þó	  misjafnt	  væri	  hversu	  margar	  þær	  væru	  í	  viku	  eða	  hvort	  

að	  hún	  væri	  á	  dagskrá	  hjá	  öllum	  árgöngum.	  Kennarar	  lásu	  mikið	  upphátt	  fyrir	  nemendur,	  

þá	  aðallega	  í	  nestistímum	  yngri	  nemenda.	  Eins	  mátti	  sjá	  mörg	  dæmi	  paralesturs,	  þar	  sem	  
nemendur	  lesa	  upphátt	  hver	  fyrir	  annan.	  Lestur	  var	  einnig	  notaður	  sem	  aukaverkefni	  sem	  

auðvelt	  var	  að	  grípa	  til	  ef	  nemendur	  lykju	  verkefnum	  áður	  en	  kennslustund	  væri	  á	  enda	  

runnin.	  Meira	  að	  segja	  í	  stærðfræði-‐	  og	  myndmenntartímum.	  Persónulega	  fannst	  mér	  

ótrúlega	  gaman	  að	  sjá	  hvað	  skólarnir	  leggja	  mikla	  áherslu	  á	  lesturinn	  og	  hvað	  nemendur	  
virtust	  njóta	  þess	  að	  setjast	  niður	  og	  lesa,	  enda	  var	  yndislestur	  viðfangsefni	  
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Bakkalárritgerðarinnar	  minnar	  (Fanney	  Úlfarsdóttir,	  2016)	  og	  eitt	  helsta	  markmið	  mitt	  sem	  

kennari	  er	  að	  vekja	  áhuga	  nemenda	  minna	  á	  bóklestri.	  	  	  

Annað	  helsta	  markmið	  mitt	  sem	  kennari	  er,	  líkt	  og	  ég	  sagði	  í	  upphafi,	  að	  opna	  augu	  

nemenda	  minna	  fyrir	  því	  hvað	  ritunin	  hefur	  upp	  á	  að	  bjóða.	  Því	  velti	  ég	  fyrir	  mér	  hvort	  að	  

næsta	  skref	  hjá	  grunnskólunum	  gæti	  mögulega	  verið	  að	  tengja	  ritunina	  betur	  við	  lesturinn.	  

Í	  stað	  þess	  að	  vera	  alltaf	  „bara“	  að	  láta	  nemendur	  lesa	  hverja	  kjörbókina	  á	  fætur	  annarri,	  

og	  mögulega	  að	  ræða	  hana	  í	  fáeinum	  orðum,	  væri	  hægt	  að	  vera	  með	  alls	  konar	  
ritunarverkefni	  út	  frá	  lestrinum.	  Verkefnin	  þurfa	  ekki	  endilega	  að	  vera	  unnin	  eftir	  að	  lestri	  

bókarinnar	  er	  lokið,	  líkt	  og	  bókaskýrslur	  og	  bókmenntaritgerðir,	  heldur	  væri	  hægt	  að	  láta	  

nemendur	  skrifa	  hugleiðingar	  í	  lok	  kafla,	  skrifa	  niður	  væntingar	  til	  bókarinnar	  áður	  en	  
lesturinn	  hefst,	  búa	  til	  endi	  á	  söguna	  áður	  en	  þeir	  klára	  lesturinn	  og	  vita	  hvernig	  bókinni	  

lýkur,	  svo	  fáein	  dæmi	  séu	  tekin.	  

Þrátt	  	  fyrir	  að	  lesturinn	  hafi	  ekki	  verið	  eins	  áberandi	  í	  vettvangsheimsóknum	  í	  

framhaldsskólanna	  mátti	  þó	  sjá,	  út	  frá	  viðtölum,	  að	  kennarar	  og	  stjórnendur	  vilja	  leggja	  sig	  
fram	  við	  að	  auka	  áherslu	  á	  lesturinn.	  Í	  flestum	  skólum	  virtist	  fyrsta	  skref	  að	  auknum	  lestri	  

felast	  í	  nýjum	  valáfanga	  með	  áherslu	  á	  yndislestur.	  Ég	  velti	  því	  fyrir	  mér	  hvort	  ekki	  væri	  
hægt	  að	  bjóða	  upp	  á	  samskonar	  áfanga	  í	  ritun?	  Eins	  konar	  yndisritunaráfanga.	  Ég	  er	  ekki	  
sú	  fyrsta	  sem	  læt	  mér	  detta	  það	  í	  hug,	  vegna	  þess	  að	  í	  úttekt	  Svanhildar	  Kr.	  Sverrisdóttur	  

og	  Guðrúnar	  Valsdóttur	  (2012,	  bls.	  42)	  á	  ritunarkennslu	  í	  tólf	  grunnskólum,	  þar	  sem	  þær	  
segja	  frá	  áhugaverðum	  viðfangsefnum	  sem	  komu	  upp	  í	  viðtölum,	  nefna	  þær	  einmitt	  
viðfangsefnið	  yndisritun.	  Þá	  sé	  skipulögð	  stund	  í	  hverri	  viku	  þar	  sem	  nemendur	  fá	  tækifæri	  

til	  að	  tjá	  sig	  um	  það	  sem	  þeim	  liggur	  á	  hjarta.	  Þar	  skrifi	  þeir	  í	  stílabók	  sem	  sé	  eingögnu	  

ætluð	  fyrir	  ritun	  af	  þessu	  tagi.	  

Á	  meðan	  á	  rannsókninni	  Íslenska	  sem	  námsgrein	  og	  kennslutunga	  stóð	  var	  

umtalsverð	  opinber	  umræða	  um	  lestur	  barna	  og	  unglinga	  sem	  rekja	  mátti	  til	  birtingar	  

niðurstaðna	  alþjóðlegu	  PISA	  prófanna	  (Kristján	  Jóhann	  Jónsson	  og	  Ásgrímur	  Angantýsson,	  
2018).	  Niðurstöður	  PISA	  2012	  voru	  birtar	  3.	  desember	  2013	  og	  í	  kjölfarið	  var	  slökum	  

árangri	  íslenskra	  unglinga	  í	  lesskilningi,	  sérstaklega	  drengja,	  slegið	  upp	  í	  fjölmiðlum	  („Hafa	  

tapað	  heilu	  skólaári“,	  2013;	  „30%	  drengja	  lesa	  sér	  ekki	  til	  gagns“,	  2013;	  „30	  prósent	  geta	  
ekki	  lesið	  sér	  til	  gagns“,	  2013;	  Jakob	  Bjarnar,	  2013).	  Ég	  tel	  nokkuð	  víst	  að	  þessi	  umræða	  

hafi	  átt	  mikinn	  þátt	  í	  því	  að	  kennarar	  og	  skólastjórnendur	  sögðust	  allir	  vilja	  leggja	  áherslu	  á	  

lestur	  í	  sinni	  kennslu.	  Líkt	  og	  ég	  minntist	  á	  áður	  þá	  eru	  lestur	  og	  ritun	  nátengd,	  ritun	  gerir	  

okkur	  að	  betri	  lesendum	  og	  lestur	  gerir	  okkur	  sömuleiðis	  að	  betri	  rithöfundum	  (Gallagher,	  
2006).	  Með	  því	  að	  láta	  nemendur	  fást	  við	  lestur	  og	  ritun	  samhliða	  ættu	  þeir	  að	  gera	  sér	  

enn	  betur	  grein	  fyrir	  blæbrigðum	  málsins	  (Sigríður	  Heiða	  Bragadóttir,	  Auður	  
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Ögmundsdóttir	  og	  Helgi	  Grímsson,	  1997,	  bls.	  51).	  Aukinn	  lestur	  í	  grunn-‐	  og	  

framhaldsskólum	  er	  vissulega	  fagnaðarefni	  og	  vonandi	  leiðir	  hann	  að	  auknum	  lesskilningi	  

nemenda.	  En	  það	  má	  ekki	  gleyma	  því	  að	  ritun	  ýtir	  einnig	  undir	  lesskilning	  nemenda	  (Helga	  
Sigurmundsdóttir	  og	  Steinunn	  Torfadóttir,	  e.d.).	  Sem	  er	  ein	  ástæða	  þess	  að	  ég	  tel	  næsta	  

skref	  skólanna	  ætti	  að	  vera	  aukin	  áhersla	  á	  ritun,	  samhliða	  lestrinum.	  
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6 Lokaorð	  

Niðurstaða	  rannsóknarinnar	  sýnir	  að	  hvort	  sem	  litið	  er	  á	  mat	  nemenda	  eða	  kennara	  leikur	  

í	  þeirra	  huga	  enginn	  vafi	  á	  gildi	  ritunar.	  Kennarar	  vilja	  almennt	  leggja	  sig	  fram	  um	  að	  bæta	  

stöðu	  nemenda	  í	  ritun	  og	  gera	  hana	  að	  áhugaverðu	  viðfangsefni	  en	  þeir	  virðast	  hins	  vegar	  

ekki	  alltaf	  ná	  að	  hrinda	  þeirri	  stefnu	  í	  framkvæmd	  í	  eigin	  kennslu.	  Svo	  virðist	  sem	  að	  

kennarar	  séu,	  á	  öllum	  skólastigum,	  að	  berjast	  við	  að	  kenna	  nemendum	  tæknileg	  atriði	  

ritunar,	  í	  stað	  þess	  að	  nota	  ritunarkennsluna	  markvisst	  til	  að	  byggja	  upp	  þekkingu	  
nemenda	  og	  skilning.	  Það	  verður	  að	  leggja	  fyrir	  nemendur	  fjölbreytt	  ritunarverkefni	  og	  

gera	  þeim	  kleift	  að	  orða	  hugsun	  sína,	  ná	  taki	  á	  þekkingu	  og	  tækni	  og	  dýpka	  skilning	  sinn.	  

Við	  gerð	  þessa	  verkefnis	  hef	  ég	  gert	  mér	  grein	  fyrir	  því	  að	  hlutverk	  ritunarkennarans	  

er	  alls	  ekki	  auðvelt,	  það	  þarf	  að	  huga	  að	  gríðarlega	  miklu,	  en	  það	  þarf	  ekki	  að	  þýða	  að	  það	  
geti	  ekki	  verið	  skemmtilegt	  verkefni.	  Þvert	  á	  móti.	  Ég	  hef	  komist	  að	  því	  hversu	  mikilvægu	  
hlutverki	  ég	  gegni	  sem	  ritunarkennari.	  Ég	  þarf	  að	  vera	  nemendum	  mínum	  fyrirmynd	  í	  

ritunarkennslunni,	  ná	  að	  vekja	  áhuga	  þeirra	  á	  að	  fást	  við	  ritunarverkefni	  og	  minna	  þá	  á	  
hvað	  ritun	  gegnir	  mikilvægu	  hlutverki	  í	  lífi	  okkar.	  En	  til	  að	  það	  geti	  gerst	  er	  mikilvægt	  að	  ég	  
sjái	  til	  þess	  að	  gera	  ritun	  að	  daglegu	  viðfangsefni,	  að	  ritunarverkefnin	  séu	  fjölbreytt	  og	  að	  

nemendur	  þjálfist	  í	  mismunandi	  málsniðum.	  	  

Þegar	  ég	  lít	  yfir	  farinn	  veg	  og	  hugsa	  um	  eigin	  reynslu	  í	  þessari	  ritgerð	  geri	  ég	  mér	  

grein	  fyrir	  því	  að	  sjálf	  á	  ég	  ótrúlega	  erfitt	  með	  að	  koma	  hugsunum	  mínum	  í	  orð.	  Ég	  hef	  

lesið	  gríðarlegt	  magn	  af	  fróðlegu	  og	  áhugaverðu	  efni	  um	  ritun	  og	  ritunarkennslu,	  en	  þegar	  
ég	  þarf	  svo	  að	  gera	  mér	  grein	  fyrir	  eigin	  skilningi	  og	  túlka	  eigin	  þekkingu	  þá	  reynist	  það	  

mér	  erfitt.	  Tæknilegu	  atriðin	  á	  ég	  hins	  vegar	  mun	  auðveldara	  með	  að	  tileinka	  mér.	  Því	  velti	  

ég	  fyrir	  mér	  hvort	  að	  þetta	  gæti	  mögulega	  legið	  betur	  fyrir	  mér,	  hefði	  ég	  fengið	  

fjölbreyttari	  ritunarkennslu	  þegar	  ég	  var	  yngri.	  

Eftir	  að	  hafa	  rannsakað	  ritun	  og	  ritunarkennslu	  í	  þessari	  ritgerð	  hef	  ég	  komist	  að	  því	  

að	  til	  þess	  að	  hægt	  sé	  að	  gera	  ritun	  að	  lyftistöng	  í	  öllu	  námi	  er	  mikilvægt	  að	  kennarar	  sjái	  
til	  þess	  að	  nemendur	  fáist	  reglulega	  við	  fjölbreytt	  ritunarverkefni	  sem	  gera	  þeim	  kleift	  að	  

orða	  hugsanir	  sínar,	  ná	  taki	  á	  þekkingu	  og	  dýpka	  skilning	  sinn.	  

Vona	  ég	  að	  með	  þessu	  verkefni	  hafi	  ég	  náð	  að	  vekja	  áhuga	  annarra	  kennara	  á	  að	  

hugsa	  markvisst	  um	  ritunarkennsluna	  og	  að	  ritun	  verði	  að	  næsta	  „átaki“	  innan	  skólanna,	  
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rétt	  eins	  og	  lesturinn	  undanfarin	  ár.	  Vegna	  þess	  að	  færni	  í	  ritun	  er	  svo	  sannarlega	  góð	  

skemmtun.	  	  
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