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Útdráttur 

Ritun er veigamikil undirstaða og nauðsynleg færni í daglegu lífi. Í nútímasamfélagi er ætlast 

til þess að allir sem náð hafa tilteknum aldri geti ritað einfaldan og skiljanlegan texta og þannig 

varðveitt og miðlað upplýsingum. Ritunaráhugahvöt gegnir veigamiklum þætti í ritunarfærni 

og í þróun hennar (Hayes, 2000). Því skiptir miklu máli að búa yfir áreiðanlegum leiðum til 

þess að meta ritunaráhugahvöt barna á ólíkum aldri. Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að 

meta próffræðilega eiginleika sjálfsmatskvarða er mælir ritunaráhugahvöt (writing motivational 

orientation). Próffræðilegir eiginleikar mælitækisins hafa verið kannaðir í bandarísku úrtaki á 

yngsta og miðstigi grunnskóla og sýnt viðunandi innri áreiðanleika og gott réttmæti (Hamilton, 

Nolen og Abbott, 2013). Ritunaráhugahvöt er metinn með sex þáttum: skapandi tjáningu 

(creative self-expression), sjálfmiðaðri forðun (ego avoidance), ritunarleikni (mastery), 

ritunarsjálf (ego subscale), ritunarfælni (work avoidance) og félagslegum samskiptum (social 

communication). Í þessari ritgerð var þáttabygging mælitækisins könnuð, innri áreiðanleiki og 

tengsl þess við skyldar mælingar. Þátttakendur voru alls 400 nemendur í  5., 6. og 7. bekk. Tekið 

var klasaúrtak úr átta skólum á höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi. Niðurstöður sýndu að 

ritunaráhugahvöt var nokkuð stöðug á milli ára. Einnig var þáttabygging ritunaráhugahvatar 

kvarða í 5., 6. og 7. bekk, áþekk. Niðurstöður sýndu einnig að áreiðanleiki og tengsl 

ritunaráhugahvatar kvarða við önnur skyld mælitæki svipar til bandarísku útgáfu 

spurningalistans. 
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Inngangur  

Ritunarfærni er lykillinn að velgengni í skóla og þátttöku í nútíma samfélagi. Að hafa góð tök 

á rituðu máli merkir að vera fær um að skrifa ólíka texta í margvíslegum tilgangi (Westby, 

2014). Örar samfélagsbreytingar fela í sér auknar kröfur til einstaklinga um getu til þess að 

skrifa ásættanlega texta og miðlað þannig áfram upplýsingum og hugverkum. Góð ritunarfærni 

nýtist í námi, starfi og einkalífi, og því er nauðsynlegt að lögð sé rík áhersla á ritþjálfun í skólum 

svo að allir geti náð tökum á og notið þess að skrifa ólíkar textagerðir. Ekki er síður mikilvægt 

að nemendur sýni ritun áhuga, sjái tilgang með henni og finnist þess virði að verja sínum tíma 

í þjálfun hennar. 

Í ritun felst margs konar lærdómur sem er í þróun alla ævi (Graham, 2006). Undir ritun 

fellur ýmiskonar færni á borð við skilning á því hvernig táknrænt mál er notað og þjálfun í 

ýmsum textagerðum (Graham og Harris, 2000). Ritþjálfun má því greina í tvo meginþætti, 

annars vegar í tæknileg atriði og hins vegar í textagerð. Fyrra hugtakið vísar í skrift og 

stafsetningu og markar upphaf formlegrar ritunarkennslu á fyrstu árum grunnskólagöngu 

(Kellogg, 2008). Með textagerð er átt við nám á málsniði, stíl og uppbyggingu texta. Þegar í 

grunnskólann er komið eru nemendur fyrst að þróa færni á tæknilegri hlið ritunar en þegar hún 

er orðin viðunandi færist þunginn yfir á þróun á færni í textagerð. Íslenskar rannsóknir á sviði 

ritunar hafa bent til þess að örar framfarir eigi sér stað í ritun nemenda á fyrstu árum 

grunnskólagöngu. Þó reynist vera mikill einstaklingsmunur á framförum og getu nemenda í 

ritun, þar sem sumum börnum fer hægar fram en öðrum (Hlín Helga Pálsdóttir, 2002; Rannveig 

Oddsdóttir, 2018). Rannsóknir á ritun unglinga og eldri nemenda á Íslandi hafa bent til þess að 

framfarir í textaritun nemenda séu ekki jafn stórstígar hjá hópi eldri nemenda, samanborið við 

yngri nemendur (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007).   

Ritun er flókið vitsmunalegt ferli sem byggir á fjölmörgum hugrænum aðgerðum. Hún 

krefst þess að einstaklingar samhæfi margskonar færni og noti fyrri þekkingu. Sá sem ritar þarf, 

til að mynda, að velja viðfangsefni, koma hugsunum sínum í ritað mál, setja sig í spor lesandans, 

beita endurskoðun og leggja mat á viðeigandi framsetningu textans svo fátt eitt sé nefnt. Því 

getur mörgum þótt ritun torvelt og íþyngjandi ferli og jafnvel upplifað litla áhugahvöt til ritunar. 

Hugtakið ritunaráhugahvöt vísar til hvata sem fær nemendur til að skrifa og finnast það þess 

virði (Lo og Hyland, 2007). Rannsóknir hafa bent til þess að þeir nemendur sem hafa meiri 

ritunaráhugahvöt og sýna jákvæðara viðhorf til ritunar skrifi gæðameiri texta (Graham, 

Kiuhara, Harris og Fishman, 2017; Muenks, Yan og Wigfield, 2018; Graham, Berninger og 

Fan, 2007). Auk þess veitir ritunaráhugahvöt góða forspá um ritunarfærni nemenda og að sama 
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skapi hafa sérsniðnar aðferðir til að auka ritunaráhugahvöt bætt frammistöðu nemenda í ritun 

(Graham, 2006). Mikilvægt er því að ýta undir ritunaráhugahvöt og samtvinna aðferðir til þess 

kennslu í ritun. Áhugahvöt til náms og ritunar fer hins vegar lækkandi þegar líður á 

skólagönguna (Hidi og Boscolo, 2006) og almennt virðast yngri börn sýna meiri áhugahvöt til 

náms og ritunar en þeir eldri. Það er mikið áhyggjuefni því að áhugahvöt er talin vera einn af 

lykilþáttum góðrar námsframmistöðu, auk þess sem kröfur til nemenda, ekki síst í ritun, aukast 

eftir því sem líða tekur á námið (Fortier, Vallerand og Guay, 1995).  

Því er mikilvægt að kanna stöðu og þróun ritunaráhugahvatar á grunnskólaaldri, en til 

þess er nauðsynlegt að búa yfir áreiðanlegum leiðum til þess að meta áhugahvöt í ritun á 

mismunandi aldri. En þrátt fyrir vaxandi áhuga á áhugahvöt innan lestrarfræða (Hafdís Guðrún 

Hilmarsdóttir, Freyja Birgisdóttir og Steinunn Gestsdóttir, 2018) hafa fáar rannsóknir fjallað 

um ritunaráhugahvöt sérstaklega og engar slíkar hafa verið gerðar á Íslandi. Í þessari rannsókn 

verður sjónum beint að ritunaráhugahvöt 10 til 12 ára íslenskra nemenda. Megin markmiðið er 

að meta próffræðilega eiginleika íslenskrar þýðingar á spurningalista sem metur 

ritunaráhugahvöt (Hamilton o.fl., 2013). Helstu spurningar sem settar eru fram snúa að 

þáttauppbyggingu mælitækisins, sem og tengslum þess við hugtakalega skyldar mælingar.  
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Ritun 

Ritun er veigamikil undirstaða og nauðsynleg færni í daglegu lífi. Í nútímasamfélagi er ætlast 

til þess að allir sem náð hafa tilteknum aldri geti ritað einfaldan og skiljanlegan texta og þannig 

varðveitt og miðlað upplýsingum. Ritun felur í sér getu til að skrá með táknum orð sem mynda 

samfellda og merkingabæra heild. Með því að rita texta er því unnt að ná margvíslegum 

markmiðum eins og að fanga hugsun í ritmáli, skrásetja mikilvæga atburði, viðhalda 

menningararfi og segja sögur svo fátt eitt sé nefnt (Graham, 2006).  

Í fyrsta bekk hefst formleg ritunarkennsla og þá kemur fljótt í ljós að börnum þykir ritun 

misauðveld. Sum börn eru fljót að ná tökum á ritmáli, en öðrum reynist ritunarnámið þungt og 

torvelt. Þessi munur á ritunarfærni í upphafi ritunarkennslu getur haft áhrif á námsárangur sem 

og áframhaldandi áhuga á námi (Spengler, Damian og Roberts, 2018). Ritun er gríðarlega 

mikilvægur þáttur í námi, enda sýnir fjöldi rannsókna að margar hliðar ritunar, eins og til dæmis 

ritgerðarskrif og útdrættir á flóknu námsefni stuðlar að bættum almennum námsárangri 

(Bangert-Drowns, Hurley og Wilkinson, 2004). Einnig hefur þjálfun í ritun áhrif á lesfimi, 

lesskilning og lestrarfærni nemenda (Graham og Herbert, 2011). Flestum rannsóknum ber 

saman um að bein kennsla í ritun alla skólagönguna sé með öllu ómissandi því að ritun er 

margslungið langtímaferli sem krefst mikillar og stöðugrar þjálfunar (Graham, 2006).  

Þróun ritunar 
Ritun er flókið langtímaferli sem hefst talsvert löngu fyrir formlega skólagöngu og er í þróun 

alla ævi (Graham, 2006). Við ritun þarf að beita ýmsum hugrænum aðgerðum á borð við 

sjálfstjórn, endurheimt, endurmat og stjórn á umhverfinu. Sá sem ritar texta þarf að skipuleggja 

sig og meta það sem á að rita, hann þarf að endurskoða, umrita og nota fyrri þekkingu til að 

setja fram haldbæran texta (Flower og Hayes, 1981). 

Til þess að lýsa því margþætta ferli sem ritun er settu Flower og Hayes (1981) fram 

líkan sem byggir á samspili hugrænna ferla og áhugahvatar í ritun. Upphaflega kenningin 

samanstendur af þremur þáttum. Einn þáttanna snýr að umhverfi ritunar og inniheldur ytri þætti 

sem hafa áhrif á höfundinn, til að mynda val á viðfangsefni, viðtakendur og félagslegar 

aðstæður. Annar þátturinn nær til hugrænna ferla (cognitive processes) í ritun og í þeim felst 

meðal annars skipulagning, endurskoðun og umritun. Þriðji þáttur líkansins fangar rökhugsun 

og aðrar hugrænar aðgerðir sem koma að skriflegri tjáningu. Sá þáttur tekur til langtímaminnis 

höfundar og þekkingar hans á viðfangsefninu, þar sem höfundur sækir upplýsingar um efni í 

langtímaminni og metur viðeigandi framsetningu á því. 
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Líkanið var endurskoðað árið 1996 til þess að ná enn betur utan um það flókna ferli sem 

ritun er (Hayes, 2000). Þá var umhverfisþættinum skipt í tvennt, annars vegar félagslegt 

umhverfi og hins vegar efnislegt umhverfi. Einnig var bætt við áhugahvöt (motivation), 

vinnsluminni og langtímaminni gefið meira vægi. Líkan Flower og Hayes (1981) byggir á 

rannsóknum sem gerðar voru á fullorðnum og lýsir þeim aldurshópi vel (Graham, 2006).  

 Á grundvelli niðurstaðna rannsókna um takmarkaðan mál- og vitsmunaþroska barna 

settu Juel, Griffith og Gough (1986) fram einfalda ritunarlíkanið (the simple view of writing). 

Líkanið byggir á tveimur undirstöðuþáttum í ritun, annars vegar færni í textaritun og hins vegar 

mótun hugmynda og færni í að koma þeim í orð (ideation). Einfalda ritunarlíkanið gerir þannig 

ráð fyrir því að fyrst eru börn að ná tökum á ýmsum undirstöðuþáttum ritunar áður en flóknari 

hugrænar aðgerðir eru virkjaðar. Rannsóknir á einfalda lestrarlíkaninu hafa bent til þess að 

líkanið lýsi ritun barna ágætlega og spái fyrir um færni þeirra í ritun (Juel, 1988).  

Berninger og samstarfsmenn gerðu fjölda rannsókna á ritun barna og í ljósi þeirra rannsókna 

settu þeir fram endurskoðað líkan á grunni líkans Juels, Griffiths og Goughs (Berninger og 

Amtmann, 2003). Ritunarferlið er þá teiknað upp sem þríhyrningur og gert er ráð fyrir því að 

það skiptist í þrjá þætti, umskráningu (transcription), textagerð (text generation) og stýrifærni 

(executive functions). Einnig var bætt við vinnsluminni (working memory) sem vinnur með alla 

þrjá þætti samtímis og samhæfir aðgerðir er koma að ritunarferlinu (Berninger og Amtmann, 

2003). Samkvæmt þessu endurbætta líkani byrja börn á að ná tökum á grunnatriðum ritunar, á 

borð við umskráningu og stafsetningu. Á meðan á því stendur er mikið álag á vinnsluminni 

þeirra og á því stigi eiga þau því erfiðara með flóknari þætti ritunar (Limpo, Alves og Fidalgo, 

2014; Kellogg, 2008).  

Með hliðsjón af fyrrgreindri umfjöllun má draga þá ályktun að fjöldi hugrænna ferla koma 

að ritun og að börn eigi langt í land þegar formleg ritunarkennsla hefst (Berninger og Swanson, 

1994). Til þess að rita ásættanlegan texta þurfa börn að samhæfa ýmiskonar færni og þekkingu 

sem þróast á mismunandi máta. Börn á aldrinum 5-6 ára eiga til að mynda erfitt með að byggja 

upp sögu sem inniheldur byrjun, miðju og enda, því að takmarkanir í vitsmuna- og málþroska 

hamlar þeim (Berman, Ragnarsdóttir og Strömqvist, 2002). Á fyrstu grunnskólaárum fer fram 

mikið nám þar sem lögð er áhersla á beina ritunarkennslu og að börn öðlist skilning á því 

hvernig talað mál tengist lestri og ritun (Graham, 2006).  Þá er lögð áhersla á tæknileg atriði 

textaritunar, og miðað við að börn eigi að ná tökum á umskráningu og stafsetningu áður en 

hafist er handa við að rita samfelldan texta. Færni í að skrifa orð þarf að vera góð, því annars 

fer of mikil orka í að stafa og gefst því minna svigrúm fyrir að móta hugmyndir og skrifa 
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innihaldsríkan texta (Graham og Harris, 2000). Auk þekkingar á bókstöfum og viðunandi færni 

í umskráningu er nauðsynlegt að börn hafi góð tök á málinu og búi yfir góðum orðaforða 

(Berning og Swanson, 1994; Vernon og Ferreiro, 1999).  

Með aukinni skólagöngu eru meiri kröfur gerðar til ritunar nemenda. Aukin þekking, 

ríkari orðaforði og aukinn vitsmunaþroski gera börnum auðveldara að byggja upp sögur sínar 

þannig að þær myndi samfellu (Berninger, Fuller og Whitaker, 1996). Þá fer fram annars konar 

þjálfun sem byggist á ólíkum tegundum texta ásamt því að meiri kröfur eru gerðar til nemenda 

um rétta málnotkun og fjölbreyttara orðaval. Þess utan eykst skilningur nemenda á ólíkum 

sjónarhornum og að þau sem lesendur búi ekki yfir sömu þekkingu og höfundur textans og geta 

haft aðra afstöðu til textans en höfundur (Berninger o.fl, 1996). Hjá eldri nemendum er minni 

tíma varið í beina ritunarkennslu og þeir nýta sér þá þekkingu sem þeir hafa öðlast á fyrri 

skólastigum (Gilbert og Graham, 2010). Þættir er tengjast umskráningu og stafsetningu hafa 

minni áhrif á ritmálið þar sem hún er orðin fremur sjálfvirk hjá eldri börnum (Shanahan, 1984).  

Af ofangreindu má vera ljóst að ritun lýsir sér ólíkt eftir aldri og kröfur til nemenda um 

ritunarfærni breytast. Á fyrstu stigum grunnskólans byggir ritunarfærni mikið til á umskráningu 

og þekkingu á bókstöfum, en með aukinni skólagöngu og vitsmunaþroska er farið að gera meiri 

kröfur um orðræðufærni eins og til dæmis fjölbreyttari noktun orða, uppbyggingu frásagna og 

tjáningu í ólíkum tegundum texta. Við mat á sviði ritunar er mjög mikilvægt að taka tillit til 

þessara breytinga sem verða bæði í eðli ritunar sem verkefnis og áherslum í kennslu (Kellogg, 

2008).  
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Áhugahvöt 

Af fyrrgreindri umfjöllun má sjá að ritun er flókið og margþætt ferli sem tekur langan tíma að 

ná tökum á (Hidi og Anderson, 1992). Eins og líkan Flower og Hayes (1981) dregur skýrt fram 

er áhugahvöt einn lykilþáttanna í ritunarferlinu (Pintrich og Schunk, 2002) og því er mikilvægt 

að meta áhugahvöt í ritun. Áhugahvöt hefur verið skilgreind sem almenn hvöt eða kraftur sem 

drífur fólk áfram til að framkvæma ákveðna hegðun, verkefni og/eða til að ná settum 

markmiðum (Ryan og Deci, 2000; Ames, 1992). Einstaklingur með mikla áhugahvöt hefur 

mikinn hvata til þess að leggja sitt af mörkum og sér tilgang með því (Pintrich og Schunk, 

2002). Í námslegu samhengi hefur áhugahvöt verið skilgreind sem einlægur áhugi nemenda á 

námsefni og vilji til þess að leggja sig fram (Ryan og Deci, 2000). Nemandi sem sýnir mikla 

námsáhugahvöt kemur hlutunum í verk, er athugull og finnst námið þess virði að leggja á sig 

fyrir það. Um er að ræða aðstæðu- og samhengisbundið hugtak fremur en fastan eiginleika 

(Bong, 2001). Með því er átt við að sami einstaklingur geti til dæmis sýnt mikla áhugahvöt í 

lestri en litla áhugahvöt í ritun. Að sama skapi getur viðkomandi haft mikla áhugahvöt í 

stærðfræði á einum tímapunkti en sýnt minni áhugahvöt í stærðfræði á öðrum tímapunkti (Ryan 

og Deci, 2000).  Því skiptir sköpum að áhugahvöt sé skoðuð í því samhengi sem við á hverju 

sinni, til dæmis í ólíkum námsgreinum, sviðum, viðfangsefnum og aðstæðum.  

Ritunaráhugahvöt  
Einstaklingur sem hefur mikla ritunaráhugahvöt vill leggja sig fram í ritun og sér tilgang með 

því (Lo og Hyland, 2007). Ritunaráhugahvöt er mikilvæg áhrifabreyta í getunni til þess að skrifa 

góðan texta, en rannsóknir benda til þess að áhugahvöt í ritun minnki með hækkandi aldri (Hidi 

og Boscolo, 2006). Þótt tiltölulega fáar kenningar hafi verið settar fram til þess að lýsa eðli og 

þróun ritunaráhugahvatar sérstaklega, hafa mun fleiri reynt að varpa ljósi á eðli og þróun 

námsáhugahvatar. Þær kenningar hafa túlkað námsáhugahvöt og skýrt árangurssækna hegðun 

nemenda á ólíkan máta (Pintrich, 2003). Meðal þeirra kenninga sem hafa notið einna mestra 

vinsælda í skólakerfinu og hafa verið lagðar til grundvallar mælinga á námsáhugahvöt, þar á 

meðal í ritun, eru trú á eigin getu (self-efficacy), sjálfræðiskenningin (self-determination theory) 

og kenningin um frammistöðumarkmið (achievement goal theory). Þær kenningar draga fram 

mismunandi þætti áhugahvatar í námi og hafa sýnt fram á tengsl þeirra við námsárangur 

(Shanahan og Shanaha, 2012).  

Trú á eigin getu (self-efficacy) er með áhrifameiri kenningum um áhugahvöt. Með trú á 

eigin getu er átt við hugmyndir einstaklings um getu hans til þess að fást við ákveðið 



12 

viðfangsefni og leysa það vel af hendi. Samkvæmt Bandura (2001) ræður trú á eigin getu einna 

mestu um það hvaða verkefni og áskoranir einstaklingar fást við, hversu mikla þrautseigju þeir 

sýna og hversu líklegir þeir eru til þess að gefast upp þegar á móti blæs. Þeir einstaklingar sem 

til dæmis líta á eigin færni sem viðunandi í stærðfræði eru líklegri til að takast á við erfið 

verkefni og þannig ná árangri. Ef nemandi hefur ekki trú á því hægt sé að ljúka verkefninu með 

góðum árangri eru meiri líkur á því að hann gefist upp. Þannig munu þeir sem hafa mikla trú á 

eigin getu leggja harðar að sér, þeir gefast síður upp, sýna meiri áhuga og nái meiri árangri í 

samanburði við þá sem efast um eigin getu (Bandura, 2001).  

Trú á eigin getu hefur verið könnuð í ólíkum námsgreinum. Flestar rannsóknir benda til 

þess að trú á eigin getu í ritun veiti góða forspá um árangur í ritun, jafnvel þó að búið sé að 

stjórna fyrir áhrifum breyta á borð við fyrri frammistöðu í ritun (Pajares, 2003; Limpo o.fl., 

2014; Pajares og Valiante, 1997). McCarthy, Meier og Rinderer (1985) voru með þeim fyrstu 

til þess að skoða tengsl trúar á eigin getu í ritun og ritunarfærni. Helsta niðurstaða þeirra var að 

þeir nemendur sem höfðu meiri trú á eigin getu í ritun skrifuðu betri ritgerðir.  Fræðimenn hafa 

einnig skoðað trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun (self-efficacy for self-regulated writing). 

Þá er metið hversu mikla trú nemendur hafa á getu sinni til þess að beita ólíkum aðferðum 

(writing strategies) í ritun. Í því felst meðal annars geta til þess að leiðrétta málfræðivillur og 

færni í að skrifa ákveðnar textagerðir. Niðurstöður sýndu að þeir nemendur sem höfðu meiri trú 

á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun fengu hærri einkunnir í námi og settu sér raunhæfari 

markmið (Zimmerman og Bandura, 1994). Sterk tengsl er á milli sjálfstjórnunar og ritunar, þar 

sem góð ritunarfærni felur í sér getu til þess að stjórna umhverfinu og hugrænum aðgerðum. 

Fjöldi rannsókna hefur meðal annars bent til þess að aðgerðir sjálfstjórnunar á borð við 

áætlanagerð og markmiðsetningu hafi áhrif á það hversu góða texta einstaklingar skrifa (van 

den Bergh, Rijlaarsdam og Van steendam, 2018). Graham, Harris og Santangelo (2018) tóku 

til dæmis saman niðurstöður 78 rannsókna sem lúta að ritun og sjálfstjórnun. Helsta niðurstaða 

þeirra var að þjálfun sjálfstjórnunar stuðlar að bættri frammistöðu í ritun. Af því má ráða að 

þeir nemendur sem hafa mikla trú á eigin getu til sjálfstjórnunar, upplifi meiri sjálfstjórn og geti 

þar af leiðandi beitt sjálfstjórnun í ritun með markvissari hætti.  

Ryan og Deci (2000) settu fram sjálfræðiskenningu sem lýsti tvennskonar áhugahvöt, 

annars vegar innri áhugahvöt (intrinsic motivation) og hins vegar ytri áhugahvöt (extrinsic 

motivation). Samkvæmt kenningunni er sú hegðun sem stjórnast alfarið af innri áhuga 

styrkjandi í sjálfu sér. Auðvelt er að bera kennsl á hegðun sem stýrist af innri áhuga því 

utanaðkomandi styrkir hafa takmörkuð áhrif á hana. Hegðun sem ræðst af ytri áhugahvöt er 

hins vegar talin vera undir áhrifum utanaðkomandi styrkja. Þá hegðar einstaklingur sér á 
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tiltekinn hátt til þess að öðlast eftirsóknarverða útkomu sem getur til dæmis verið í formi hróss 

eða hárra einkunna. Flestum rannsóknum ber saman um að innri áhugahvöt spái fyrir um 

lesskilning og lestrarmagn (Becker, McElvany og Kortenbruck, 2010; Stutz, Schaffner og 

Schiefele, 2015) en sterkar vísbendingar eru þó um að gagnkvæmt samband sé á milli 

lestrarmagns og áhugahvatar í lestri, það er að segja að lestur og áhugahvöt spái fyrir hvort um 

annað (Morgan og Fuchs, 2007). Rannsóknir á innri og ytri áhugahvöt tengdri ritun eru þó af 

skornum skammti, en líklegt má telja að tengsl ritunar og innri áhugahvatar séu sambærileg 

tengslum lestrar og við innri og ytri áhugahvöt. Kenningar um áhugahvöt hafa einnig verið 

greindar í stýrða áhugahvöt (controlled motivation) og sjálfráða áhugahvöt (autonomous 

motivation). Með stýrðri áhugahvöt er átt við hegðun sem ræðst af ytri umbun og er framkvæmd 

vegna utanaðkomandi þátta fremur en af einlægum áhuga. Áhugahvöt sem er sjálfráð lýtur aftur 

á móti að hegðun sem er framkvæmd af innri áhuga og er ekki undir áhrifum annarra þátta á 

borð við umbun. Í rannsókn á tengslum áhugahvatar og frammistöðu 800 nemenda á 

grunnskólaaldri í ritun kom í ljós að þeir þátttakendur sem höfðu mikla trú á eigin getu og 

tileinkuðu sér sjálfráða áhugahvöt í námi skrifuðu betri frásagnir og upplýsingatexta, 

samanborið við þá nemendur sem tileinkuðu sér stýrða áhugahvöt (Smedt, Van Keer og 

Merchie, 2016). 

Mælitækið sem notað er í þessari rannsókn byggir á kenningu um frammistöðumarkmið 

(achievement goal theory) og gerir ráð fyrir því að unnt sé að skilja áhugahvöt einstaklinga með 

því að rýna í frammistöðumarkmið þeirra. Þannig er áhugahvötum einstaklinga best lýst sem 

leit að markmiðum um eigin frammistöðu. Í námslegu samhengi er leitast við að skýra ástæður 

á bak við árangursækna hegðun nemenda og svara spurningum á borð við: „Hvað einkennir þá 

nemendur sem leggja sig fram í námi og ná árangri af þeirri vinnu?“ (Elliot, 2005). Áhrifa í 

skólakerfinu frá kenningum um frammistöðumarkmið fór fyrst að gæta upp úr 1980. 

Upphaflega kenningin gerir ráð fyrir því að frammistöðumarkmið í námi skiptist í tvær 

aðskildar víddir: verkefnamiðaða afstöðu (task orientation) („Ég hef það að markmiði að öðlast 

góðan skilning á efninu“) og sjálfmiðaða afstöðu (performance orientation) („Ég hef það 

markmið að standa mig betur en aðrir“) (Nicholls, 1984; Ames 1992). Fyrra hugtakið vísar til 

einstaklings sem metur eigin árangur út frá fyrri frammistöðu. Hann er líklegur til að leggja hart 

að sér til þess bæta eigin frammistöðu og horfir til verkefnisins sjálfs fremur en til endanlegrar 

útkomu. Því liggur aðalhvatinn í að fást við áhugavert og merkingarbært viðfangsefni og leysa 

það vel af hendi. Skilgreining verkefnamiðaðs einstaklings á árangri er að gera sitt besta og 

hafa ánægju af því (Ames, 1992). Rannsóknir á þeim sem tileinka sér verkefnamiðaða afstöðu 

hafa bent til þess að þeir einstaklingar séu síður líklegir til þess að gefast upp, þeir séu óhræddir 
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við að takast á við krefjandi verkefni og þeir forðist síður áskoranir (Ames, 1992). Þess utan 

hafa þeir góða sjálfstjórnun (self-regulation), nota skilvirkari námsaðferðir og upplifa oftar 

jákvæðar tilfinningar í námi (Darnon, Butera og Harackiewicz, 2007; Karabenick, 2003). Síðari 

rannsóknir hafa þó bent til þess að verkefnamiðuð afstaða til náms veiti takmarkaða forspá um 

námsárangur (Midgley, Kaplan og Middleton, 2001) og að þeir nemendur sem tileinka sér 

verkefnamiðaða afstöðu til náms nái sambærilegum árangri í námi og nemendur sem tileinka 

sér annarskonar frammistöðumarkmið (Hullmen, Schrager, Bodman og Harachiewz, 2010). 

Möguleg skýring á því er að verkefnamiðaður einstaklingur meti eigin frammistöðu út frá 

viðmiðum sem hann hefur sett sér sjálfur og lýtur eingöngu að eigin fyrri frammistöðu fremur 

en mati og viðmiðum annarra (Nolen, 2007).  

Sjálfmiðuð afstaða til náms einkennist af samanburði við annað fólk og vilja til að standa 

sig betur en aðrir (Nicholls, 1984). Því telur sjálfmiðaður einstaklingur að árangur hafi náðst 

þegar hann hefur staðið sig betur en þeir sem hann miðar sig við. Dweck (1986) telur að þeir 

sem tileinka sér sjálfmiðaða afstöðu til náms líti á eigin færni sem tiltekin fasta og geri ekki ráð 

fyrir því að meiri ákefð bæti árangur. Rannsóknir hafa bent til þess að sjálfmiðuð afstaða til 

náms auki líkur á forðun (Dweck, 1986), notkun á yfirborðskenndum aðferðum í námi og 

neikvæðum tilfinningum (Jagacinski og Nicholls, 1987). Kannað hefur verið hvort nemendur 

sem tileinka sér sjálfmiðaða afstöðu til náms séu líklegri til að ná árangri í námi. Rannsóknir 

hafa ekki verið samhljóða um þau tengsl. Sumar rannsóknir benda til þess að sterk tengsl séu á 

milli sjálfmiðaðar afstöðu og einkunna, á meðan aðrar hafa ýmist ekki fundið nein tengsl eða 

jafnvel neikvæð tengsl (Ames og Archer, 1988). Ein möguleg ástæða fyrir þessu misræmi er sú 

að tengsl sjálfmiðaðar afstöðu og námsárangurs séu mismunandi eftir því hvernig sjálfmiðuð 

afstaða er skilgreind. Hulleman, Schrager, Bodmann og Harackiewicz (2010) gerðu til dæmis 

yfirlitsgrein þar sem 98 rannsóknir á sjálfmiðaðri afstöðu voru kannaðar. Þar kom í ljós að 

skilgreiningar fræðimanna á sjálfmiðraðri afstöðu megi flokka í tvennt þar sem önnur tegund 

skilgreininganna snýr að því standa sig betur en meðaltalið (normative goals) á meðan hin lýtur 

að því að sýna fram á eigin hæfni (demonstrate competence). Meðalfylgni á milli sjálfmiðaðrar 

afstöðu til náms þegar markmiðið er að standa sig betur en meðaltalið og námsframmistöðu var 

í kringum r = 0,14, en meðalfylgni var neikvæð á milli námsframmistöðu og vilja til þess að 

sýna öðrum fram á eigin hæfni (r = -0,14). Af þessu má leiða að þeir einstaklingar sem hafa 

mikla þörf fyrir að standa sig betur en meðaltalið leggja sig meira fram til að ná árangri, á meðan 

þeir sem vilja sýna öðrum fram á eigin færni eru ekki jafn líklegir til að ná sama árangri. Þannig 

er til dæmis nemandi sem leggur sig fram til þess að fá hæstu einkunn í bekknum líklegri til að 

ná árangri en sá sem vill eingöngu sýna öðrum að hann sé betri en þeir sem hann miðar sig við.  
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Efasemdir hafa þó vaknað um hvort kenningin um frammistöðumarkmið geti skýrt 

áhugahvöt til náms nægilega vel. Meðal annars hefur verið bent á að niðurstöður rannsókna séu 

misvísandi og að skerpa þurfi betur á skilgreiningum á ólíkri afstöðu um frammistöðumarkmið 

(Hulleman o.fl., 2010). Þetta hefur hvatt til frekari rannsókna og endurskoðunar á kenningunni. 

Tillaga að nýju líkani hefur verið sett fram sem er ætlað að marka skýrari línur á 

frammistöðumarkmiðum og inniheldur þrjá þætti í stað tveggja (Elliot, 1996). Sjálfmiðaðri 

afstöðu til náms er þá skipt í sjálfmiðaða nálgun (performance approach) og sjálfmiðaða forðun 

(performance avoidance; Elliot og Harackiwicz, 1996; Middleton og Midgley, 1997). Í 

sjálfmiðaðri nálgun til náms felst vilji til þess að standa sig betur en meðaltalið á meðan hegðun 

nemenda sem tileinka sér sjálfmiðaða forðun til náms einkennist af ótta við að gera mistök. 

Sjálfmiðuð forðun í námi tengist meðal annars lágum einkunnum, kvíða, forðun til að leita sér 

hjálpar og litlum áhuga á námsefni (Elliot og Church, 1997). Rannsóknir tengdar þessari útgáfu 

kenningarinnar um frammistöðumarkmið sýndi að neikvæðar útkomur sem tengjast 

sjálfmiðaðri afstöðu má aðallega rekja til sjálfmiðaðrar forðunar í námi á meðan sjálfmiðuð 

afstaða hefur ýmist engin tengl við námsárangur eða jákvæð tengsl (Elliot og Church, 1997). 

Þessar niðurstöður hvöttu til enn frekari rannsókna á áhugahvöt og var þá litið til 

verkefnamiðaðrar afstöðu. Henni var einnig skipt í tvo þætti, verkefnamiðaða nálgun (mastery 

approach) og verkefnamiðaða forðun (mastery avoidance). Fyrra hugtakið vísar til þeirra 

einstaklinga sem vilja öðlast færni og hafa gaman af viðfangsefninu en hið síðara er notað til 

að lýsa einstaklingum sem vilja forðast að standast ekki kröfur og óttast að þeim takist ekki að 

bæta eigin færni (Elliot, 1999).  

Rannsóknir hafa einnig bent til þess að unnt sé að tileinka sér samtímis ýmiskonar 

afstöðu til frammistöðumarkmiða til náms og þeir sem gera það nota fleiri hugrænar aðgerðir 

og ná betri árangri (Bouffard, Boisvert, Vezeau og Larouche, 1995). Í rannsókn Pintrich (2003) 

kom í ljós að þeir nemendur sem tileinkuðu sér samtímis verkefnamiðaða og sjálfmiðaða 

afstöðu sýndu fleiri jákvæðar tilfinningar samanborið við aðra nemendur. Auk þess notuðu 

þessir nemendur skilvirkari námsaðferðir og voru ósennilegri til að beita sjálfshömlun (self-

handicapping) í námi.  

Auk sjálfmiðaðrar og verkefnamiðaðar afstöðu hafa fræðimenn vakið athygli á öðrum 

tegundum frammistöðumarkmiða (Kaplan og Maehr, 2007). Eitt þeirra tengist félagslegum 

samskiptum (social communciation). Aðalhvatinn þar felst í að deila hugmyndum, stuðla að 

samskiptum við kennara jafnt sem samnemenda og vilja til þess að tilheyra (belonging) 

(Anderman og Anderman, 1999). Því má telja að samskipti og félagslegar þarfir liggi á bakvið 

árangurssækna hegðun. Enn annað frammistöðumarkmið kallast vinnuforðun (work avoidance) 
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og lýsir hópi nemenda sem hefur það frammistöðumarkmið að leggja sig eins lítið fram í námi 

og mögulegt er. Viðkomandi er því líklegur til þess að taka lítinn þátt í námi, sýna litla seiglu 

og forðast áskoranir (Archer, 1994). Þetta frammistöðumarkmið hefur ekki verið jafn áberandi 

í fræðunum og sjálfmiðuð og verkefnamiðuð afstaða. Hins vegar er brýnt að kanna það betur í 

ljósi þess að þetta frammistöðumarkmið lýsir ákveðnum hópi einstaklinga sem upplifa 

hvatningarleysi í skólanum, enda benda rannsóknir til þess að þessi hópur nemenda fái lægri 

einkunnir í námi, upplifi minni ánægju í námi og hafi minna sjálfstraust (Archer, 1994; 

Skaalvik, 1997).  

Stöðugleiki og breyting á frammistöðumarkmiðum nemenda hefur verið kannaður í 

örfáum rannsóknum. Þær rannsóknir benda til þess að frammistöðumarkmið í námi séu almennt 

fremur stöðug (Bong, 2005; Seifert, 2004; Nolen og Haladyna, 1990; Skaalvik, 1997). Því má 

segja að nemendur sem tileinka sér ákveðið frammistöðumarkmið séu líklegir til að halda því 

áfram. Í rannsókn eftir Meece og Miller (1999) voru kannaðar breytingar á 

frammistöðumarkmiðum nemenda á einu skólaári. Í ljós kom að nemendur höfðu ekki breytt 

um afstöðu til náms þegar skólaárinu var að ljúka. Einnig hefur verið kannað hvort stöðugleiki 

frammistöðumarkmiða nái til ólíkra námsgreina. Þar kom í ljós að þeir nemendur sem eru 

verkefnamiðaðir eru líklegir til að vera það heilt yfir og í ólíkum námsgreinum (Bong, 2001; 

Duda og Nicholls, 1992).  

Þó að frammistöðumarkmið séu nokkuð stöðug yfir tíma geta samt sem áður átt sér stað 

breytingar á þeim. Nemendur á yngri stigum grunnskóla eru til dæmis líklegri til að vera 

verkefnamiðaðir en þeir sem eru í efri bekkjum (Anderman og Anderman, 1999). Auk þess er 

sjálfmiðuð afstaða til náms meira áberandi í elstu bekkjum en á miðstigi og hún á það til að 

aukast þegar líður á skólaárið (Skaalvik, 1997). Aftur á móti eru breytingar á 

frammistöðumarkmiðum líklegastar þegar flutningur á milli skólastiga á sér stað (Anderman 

og Midgley, 1997; Anderman og Anderman, 1999). Það má ef til vill rekja til mismunandi 

áherslna á ólíkum skólastigum þar sem samkeppni og sterkari áhersla á einkunnir tíðkast á efri 

stigum grunnskóla (Anderman og Midgley, 1997; Anderman og Anderman, 1999). 

Þær kenningar sem hér hefur verið varpað ljósi á hafa reynst gagnlegar til að skýra 

margþætt eðli náms- og ritunaráhugahvatar og áhrif hennar á frammistöðu í námi. Sterkar 

vísbendingar eru um það að mismunandi víddir áhugahvatar tengist námsárangri til lengri og 

skemmri tíma. Áhugahvöt í ritun þar engin undantekning og í ljósi þess skiptir miklu máli að 

geta fylgst með og metið ritunáhugahvöt nemenda og mögulega gripið inn í sé þess þörf.  
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Mælingar á ritunaráhugahvöt: Sjálfsmatskvarði um frammistöðumarkmið 
í ritun 
Eins og greint var frá hér að ofan er áhugahvöt aðstæðu- og samhengisbundið hugtak (Bong, 

2001) og því mikilvægt að hún sé skoðuð í því samhengi sem við á hverju sinni, eins og til 

dæmis í ólíkum námsgreinum og viðfangsefnum. Þrátt fyrir það eru mælitæki sem sérstaklega 

hafa verið þróuð til þess að meta ritunaráhugahvöt enn af skornum skammti. Ein mikilvæg 

undantekning er sjálfsmatskvarði Hamilton og fleiri (2013) sem byggir á kenningum um 

frammistöðumarkmið í námi. Við gerð kvarðans var stuðst við eldri mælitæki sem þróuð voru 

af Nicholls (1984) en Hamilton og félagar (2013) bættu við nýjum atriðum. Spurningalistinn 

var saminn með það í huga að meta frammistöðumarkmið í ritun og inniheldur alls sex 

undirkvarða: skapandi tjáningu (creative self-expression), félagsleg samskipti (social 

communciation), ritunarsjálf (ego subscale), sjálfmiðaða forðun (ego avoidance), ritunarfælni 

(work avoidance) og ritunarleikni (mastery). Eins og kom fram í kaflanum á undan er 

frammistöðumarkmiðum almennt skipt í tvo aðskilda þætti – verkefnamiðaða afstöðu og 

sjálfmiðaða afstöðu (Nicholls, 1984). Samkvæmt Hamilton og félögum (2013) má líta svo á að 

undirþættirnir skapandi tjáning, félagsleg samskipti og ritunarleikni falli undir verkefnamiðaða 

afstöðu, á meðan ritunarsjálf og sjálfmiðuð forðun falli undir sjálfmiðaða afstöðu. Aftur á móti 

tilheyrir ritunarfælni hvorugri afstöðunni og myndar sér þátt sem lýsir annarri hlið áhugahvatar. 

Eins og má sjá byggir spurningalistinn á upprunalegri kenningu um frammistöðumarkmið, að 

nýjum undirþáttum viðbættum.  

Í rannsókn eftir Hamilton og fleiri (2013) var kannaður var stöðugleiki fyrrgreindra þátta 

í tveimur mismunandi árgöngum. Yngri árgangurinn náði yfir 4. og 5. bekk en sá eldri 6. og 7. 

bekk. Einnig var kannað hvort hægt væri að meta ritunaráhugahvöt hjá nemendum í 2. bekk en 

í ljós kom að þáttabyggingin hjá þeim aldurshópi var gjörólík þáttabyggingunni sem fékkst hjá 

eldri nemendum. Því var annar bekkur ekki tekinn með í úrvinnslu gagnanna þar sem líklegt 

má telja að nemendur á þeim aldri séu enn að ná tökum á tæknilegri hlið ritunar á meðan hinir 

eldri fást við sköpun og flóknari ritunaraðgerðir (Nolen, 2007). 

Helsta niðurstaða rannsóknarinnar var að ekki náðist að sýna fram á sömu þáttabyggingu 

ritunaráhugahvata hjá eldri og yngri árgöngum. Þátturinn leikni kom ekki fram hjá yngri 

nemendum á meðan þátturinn sjálfmiðuð forðun var ekki til staðar hjá eldri árganginum. Þessi 

niðurstaða var skýrð með því að vísa í mismunandi áherslur á kennslu í ritun, þar sem nemendur 

í yngri bekkjum eru á byrjunarstigi í ritun á meðan hinir eldri eru að fást við flóknari ritun sem 

felur meðal annars í sér mótun hugmynda og skapandi skrif í sér í ríkara mæli (Nolen, 2007). 

Einnig voru könnuð tengsl á milli undirþátta kvarðans. Í ljós kom að sjálfmiðuð forðun og 



18 

ritunarfælni sýndu jákvæða fylgni sín á milli í öllum hópum. Auk þess voru skapandi tjáning,  

félagsleg samskipti og leikni með jákvæða fylgni sín á milli. Í sömu rannsókn var jafnframt 

kannað samleitniréttmæti. Notuð voru tvö mælitæki: Weschler frammistöðu próf (Weachsler 

Individual Achievement Test) og ERAS viðhorf til ritunar (ERAS writing attitude survey). 

Samleitniréttmæti reyndist viðunandi í báðum árgöngum. Í þessari rannsókn var notast við 

fyrrgreint mælitæki til þess að meta ritunaráhugahvöt nemenda í 5., 6. og 7. bekk. 
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Markmið og rannsóknarspurningar  

Rannsóknir hafa bent til þess að ritunaráhugahvöt veiti góða forspá bæði fyrir frammistöðu í 

ritun sem og námsárangri barna almennt (Graham o.fl., 2017; Muenks o.fl., 2018). Því skiptir 

miklu máli að búa yfir áreiðanlegum leiðum til þess að meta ritunaráhugahvöt barna á 

mismunandi aldri, ekki síst til þess að geta gripið inn í ef áhugahvötin mælist lág. Hingað til 

hafa fá mælitæki verið þróuð sem snúa sérstaklega að áhugahvöt í ritun og ekkert þeirra hefur 

verið prófað í úrtaki íslenskra nemenda. Slík prófun er nauðsynleg þar sem áhugahvöt bæði í 

ritun og almennt verður fyrir áhrifum af þáttum sem geta verið breytilegir á milli samfélaga, 

eins og t.d. áherslum í kennslu (Meece og Miller, 1999), auk hugrænna og félagslegra þátta sem 

snúa að barninu sjálfu (Limpo, o.fl., 2014; Berninger og Swanson, 1994).  Skortur á 

mælitækjum á ritunaráhugavöt bæði hérlendis og annars staðar þýðir einnig að takmörkuð 

þekking er til staðar um eðli og þróun ritunaráhugahvatar á meðal nemenda og þau markmið 

sem þeir setja sér í ritunarnámi. 

Meginmarkmið þessarar rannsóknar var að meta próffræðilega eiginleika sjálfsmatskvarða 

er mælir ritunaráhugahvöt. Mælitækið sem hér um ræðir er bandarískt og var þróað af Hamilton 

og félögum (2013). Próffræðilegir eiginleikar mælitækisins hafa verið kannaðir í bandarísku 

úrtaki á yngsta og miðstigi grunnskóla og sýnt viðunandi áreiðanleika og gott réttmæti. Hér á 

eftir verður könnuð þáttabygging spurningalistans og stöðugleika hennar yfir tíma, ásamt því 

að skoða tengsl mælitækisins við önnur hugtakalega skyld mælitæki. Aldur þátttakenda verður 

á bilinu 10 til 12 ára en einmitt þá fara kröfur í ritun bæði að breytast og aukast (Westerveld og 

Moran, 2011; Gilbert og Graham, 2010). Eftirfarandi rannsóknarspurningar voru settar fram: 

1) Hvernig er þáttabygging íslenskrar útgáfu ritunaráhugahvata lista Hamiltons og félaga 

(2013) í 5., 6. og 7. bekk? Þessari spurningu verður svarað með því að kanna fjögur 

mismunandi líkön og meta hvert þeirra fellur best að fyrirliggjandi gögnum: Eins þáttar 

líkan, eins yfirþáttar og sex undirþátta líkan, líkan sem byggir á niðurstöðu rannsóknar 

Hamilton og fleiri (2013) og að lokum líkan með sex aðskildum þáttum.  

2) Tengist spurningalistinn öðrum hugtakalega skyldum mælitækjum? Þessari spurningu 

verður svarað með því að kanna fylgni listans við mælitæki Bandura (2006) um trú á 

eigin getu í ritun og trú á eigin getu í námi.   
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Aðferð  

Þátttakendur 
Alls voru 400 þátttakendur í þessari rannsókn. Tekið var klasaúrtak úr skólum á 

höfuðborgarsvæðinu og Reykjanesi sem voru með fleiri en einn bekk (fleiri en 30 nemendur í 

árgangi). Alls átta skólar lentu í úrtaki og í þeim voru skráðir 503 nemendur í 24 bekkjum, en 

forráðamenn 400 barna gáfu samþykki fyrir þátttöku í rannsókninni eða 79,5%. Af þeim var 

221 stúlka (55,2%) og 179 drengir (44,8%). Gagnasöfnun hófst þegar nemendur voru í 5. bekk 

og spannar þriggja ára tímabil. Meðalaldur nemenda í 5. bekk var 10,7 ára, í 6. bekk 11,7 ár og 

í 7. bekk 12,7 ára. 

Framkvæmd 
Þessi rannsókn er liður í langtímarannsókn þar sem þátttakendum var fylgt eftir í þrjú ár. Gögn 

sem voru notuð hér eru hluti af stærra gagnasafni á sjálfstjórnun barna á miðstigi og tengslum 

hennar við farsælan þroska og námsgengi. Mælingar fóru fram á 12 mánaða millibili, fyrst þegar 

nemendur voru í 5. bekk.  

Mælitæki  
Í þessari ritgerð var reynt að varpa ljósi á próffræðilega eiginleika spurningalista Hamilton og 

félaga (2013) sem mælir ritunaráhugahvöt (writing motivation orientation; WMO sjá viðauka). 

Kvarðinn var hannaður með það í huga að mæla áhugahvöt til ritunar hjá nemendum á 

grunnskólaaldri. Hátt skor á kvarðanum gefur til kynna að viðkomandi hafi mikla hvöt og áhuga 

til þess að skrifa. Listinn samanstendur af 6 þáttum og 19 atriðum sem svarað er á fjögra punkta 

Likert-kvarða (1 = mjög ósammála, 2 = ósammála, 3 = sammála, 4 = mjög sammála). 

Þátttakendur voru beðnir um að merkja við þann valmöguleika sem lýsir best afstöðu þeirra til 

ritunar. Lýsingar á þáttum, fjöldi atriða og dæmi um atriði má finna í töflu 1.  
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Tafla 1. Fjöldi atriða í hverjum þætti, lýsingar á þáttum og dæmi um atriði. 

Þættir Fjöldi atriða Lýsingar á þáttum Dæmi um atriði 

Skapandi tjáning 
(creative self-
expression) 

4 Lýtur að sköpun og 
sjálfstjáningu í ritun.  

„Mér líður best þegar ég fæ 
að semja eigin sögur“ 

Sjálfmiðuð 
forðun (ego 
avoidance) 

2 
Lýtur að því að vernda eigið 
sjálf og forðun á því að líta út 
fyrir að vera vanhæfur.  

 „Mér líður best þegar fólk 
hlær ekki að því hvernig ég 
skrifa“ 

Ritunarleikni 
(mastery) 3 Lýtur að því að bæta eigin færni 

í ritun.  
„Mér líður best þegar ég sé 
að ég bæti mig í ritun“ 

Ritunarsjálf (ego 
subscale) 3 Lýtur að samanburði við annað 

fólk í ritun.  

„Mér líður best ef saga mín 
eða ljóð er betra en hinna 
nemendanna“ 

Félagsleg 
samskipti (social 
communication) 

2 

Lýtur að því að skiptast á 
hugmyndum í ritun og vera í 
samskiptum við aðra 
einstaklinga. 

 „Mér líður best þegar ég fæ 
að sýna öðrum það sem ég 
hef skrifað“ 

Ritunarfælni 
(work avoidance) 5 

Lýtur að því að komast undan 
skrifum og leggja sig lítið fram 
í ritun. 

„Mér líður best þegar ég þarf 
ekki að gera nein erfið 
verkefni í ritun“ 

 

Hamilton og félagar (2013) könnuðu réttmæti og áreiðanleika kvarðanna sem mæla 

ritunaráhugahvöt. Í þeirra rannsókn sýndi mælitækið viðunandi réttmæti og ágætis innra 

áreiðanleika. Alfastuðlar í 5. bekk voru á bilinu α = 0,71 til 0,88. Í 6. bekk voru 

áreiðanleikastuðlar á bilinu α = 0,66 til 0,85 og í 7. bekk á bilinu α = 0,78 til 0,86. Almennt er 

miðað við að alfastuðlarnir séu ekki lægri 0,70 (DeVellis, 2017). 

Í þessari rannsókn voru skoðuð tengsl spurningalistans sem mælir ritunaráhugahvöt við 

skyld mælitæki. Til þess, var notast við kvarða Bandura (2006) um trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi (self-efficacy for self-regulated learning) og kvarða eftir Bruning, 

Dempsey, Kauffman, McKim og Zumbrunn (2012) um trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun 

(self-efficacy for self-regulated writing). Spurningalistar um trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í 

námi og í ritun innihalda spurningar um hversu vel nemendur telja sig geta einbeitt sér í 

kennslustundum, skipulagt skólavinnu og haldið áfram með verkefni þegar eitthvað annað er í 

boði. Sýnt hefur verið fram á tengsl á milli trúar á eigin getu í námi og verkefnamiðaðrar afstöðu 

til náms á meðal háskóla- og grunnskólanemenda  (Duda og Nicholls, 1992; Pajares, Britner og 

Valiante, 2000; Bong, 2001). Einnig hafa jákvæð tengsl fundist á milli leikni (mastery goals) 

og trúar á eigin getu, en neikvæð tengsl á milli sjálfmiðaðrar forðunar (performance-avoidance 

goals) og trúar á eigin getu. Þær rannsóknir sem hafa skoðað tengsl ritunar og sjálfstjórnunar 
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hafa sýnt að tengsl séu á milli hugtakanna og að þjálfun í sjálfstjórnun geti bætt frammistöðu í 

ritun (Harris og Graham, 2018).  

Af fyrrgreindum ástæðum var því ákveðið að reikna fylgni kvarðanna sem mæla 

ritunaráhugahvöt og sjálfmatslista er mælir trú á eigin getu. Spurningalistinn sem mælir trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í námi var lagður fyrir nemendur í 5., 6. og 7. bekk og samanstendur 

af sjö fullyrðingum og er svarað á fimm punkta Likert-kvarða „Get ekki“ til „Get alveg“. Þar 

sem hærri einkunn gefur til kynna meiri trú á eigin til sjálfstjórnunar í námi. Rannsóknir hafa 

bent til þess að listinn sýni viðunandi réttmæti og áreiðanleika (Usher og Pajares, 2008). Trú á 

eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun var eingöngu metinn í 5. bekk og inniheldur sex atriði og 

svarmöguleikarnir eru á fimm punkta Likert-kvarða. Spurningalistinn hefur sýnt gott innra 

samræmi og viðunandi réttmæti (Bruning o.fl., 2012).  

Tölfræðileg úrvinnsla  
Byrjað var á því að leggja mat á lýsandi tölfræði allra þátta ritunaráhugahvatar kvarðans. 

Reiknað var meðaltal (mean), dreifing (variance) , skekkja (skewness) og ris (kurtosis) fyrir 

hvern þátt eftir bekkjum. Einnig var innri áreiðanleiki (reliability) reiknaður með notkun 

Cronbach’s alfastuðuls (α) og prófatriði voru notuð sem grunneining. Innri áreiðanleiki gefur 

upplýsingar um samræmi atriða innan sama undirkvarða spurningalistans og hvort hann mælir 

sömu hugsmíð. Miðað er við að alfastuðull sé hærri en 0,70 þegar innra samræmi er viðunandi 

(DeVellis, 2017; Cicchetti, 1994). Auk þess var samleitniréttmæti kannað því að reikna fylgni 

spurningalistans við önnur hugtakalega skylt mælitæki. Há fylgni á milli svipaðra hugsmíða 

gefur til kynna gott samleitniréttmæti (Devellis, 2017). Hér var athuguð fylgni á milli Bandura 

(2006) trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og Bruning og fleiri (2012) trúar á eigin getu 

til sjálfstjórnunar í ritun við ritunaráhugahvata spurningalista.  

Staðfestandi þáttagreining (confirmatory factor analysis; CFA) var framkvæmd í 

forritinu Mplus 7.0 fyrir Windows. Staðfestandi þáttagreining er notuð í þeim tilgangi að 

staðfesta eða hrekja tilgátu um ákveðna þáttaformgerð (Child, 1990; Brown, 2015). Ólíkt 

leitandi þáttagreiningu (exploratory factor analysis; EFA) er þáttalausn skilgreind fyrirfram og 

er hún byggð á tilgátum, kenningum og fyrri rannsóknum á sviðinu. Ýmsar matsaðferðir 

(estimators) eru notaðar í staðfestandi þáttagreiningu, sem byggja á mismunandi forsendum og 

gera því kleift að nota staðfestandi þáttagreiningu í margskonar tilgangi. Matsaðferðin sem 

notuð var í þessari rannsókn nefnist vegin úrvinnsluaðferð með vigtun á hornlínufylki, með 

meðaltöl og leiðréttum staðalvillum (Weighted least squares mean and variance adjusted 

estimator; WLSMV). Matsaðferðin byggir á fervikagreiningu (least square) og hentar vel 
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gögnum á raðkvarða (ordinal) fremur en gögnum á samfelldum kvarða (continuous) og þar að 

auki tekur matsaðferðin tillit til mögulegrar skekkju í gögnum (Kline, 2011). Rannsóknir benda 

til þess að WLSMV matsaðferðin gefi betri niðurstöður fyrir flokkabreytur, bæði hvað varðar 

höfnun líkana og viðeigandi mat á þáttahleðslur (Beauducel og Herzberg, 2006).  

Horft er til mátgæða (goodness of fit) líkans til þess að meta hve vel líkan fellur að 

gögnum og við mat á mátgæðum líkans er litið til ólíkra mátgæðisstuðla (goodness of fit 

indices). Misjafnt er hvaða mátgæðisstuðla er stuðst við í rannsóknum, en Brown (2015) skiptir 

þeim í þrjá flokka og mælir með því að horft sé til að minnsta kosti eins stuðuls í hverju flokki 

fyrir sig.  Í þessari rannsókn er notast við eftirfarandi mátgæðisstuðla: CFI (comparative fix 

index) og TLI (Tucker-Lewis index) eru stuðlar sem styðjast við bakgrunnslíkan og þeir taka 

gildi á bili 0 – 1. Miðað er við að þeir séu hærri en 0,95 svo að mátgæði teljist góð (Hu og 

Bentler, 1999). Einnig var horft til staðalskekkju leifa (root mean square error of 

approximation; RMSEA) sem metur einfaldleika líkansins (parsimony correction) og gefur 

upplýsingar um hrein mátgæði spurningalistans. RMSEA gildi fyrir neðan 0,05 gefa 

vísbendingu um góð mátgæði og oft er miðað við að mátgæði séu viðunandi þegar RMSEA 

gildi eru á bilinu 0,05 til 0,08. Einnig er litið til 90% RMSEA öryggisbilsins sem gefur 

upplýsingar um á hvaða bili eru RMSEA gildi (Chen, Curran, Bollen, Kirby og Paxton, 2008; 

Hu og Bentler, 1999). Stuðst er við kí-kvaðrat (χ2) þar sem tölfræðilega marktækt χ2 bendir til 

þess að gögn falli illa að líkaninu. Núlltilgáta gerir ráð fyrir því að engin sé munur á líkaninu 

og fyrirliggjandi gögnum. Þó ber að varast að oftúlka χ2, því að χ2 er næmt fyrir úrtaksstærð, 

þar sem líkur á martekt aukast verulega þegar þátttakendur eru orðnir fleiri en 200, þar að auki 

er χ2 næmt fyrir skekkjum í úrtaki og oft þarf lítið mismræmi á milli dreifni gagna og dreifni 

líkansins til þess að fá tölfræðilega martækan mun á líkaninu og fyrirliggjandi gögnum (Lomax 

og Schumacker, 2004). Einnig var litið til WRMR sem tilheyrir mátgæðisstuðlum sem gefa 

beint mat á mátgæðum (absolute fit index), hann var sérstaklega þróaður fyrir flokkabreytur 

(categorical variables) og hentar vel gögnum sem eru ekki normaldreifð (non-normal). Miðað 

er við að WRMR gildi sé lægra en 1,0 til að mátgæðin teljist góð (Yu, 2002; DiStefano, Jiang 

og Shi, 2018). Mikilvægt er að hafa í huga að eiginleikar WRMR eru ekki eins vel rannsakaðir 

og annarra fyrrgreindra stuðla.  

  Ef gildi mátgæðisstuðla eru viðunandi má álykta að skilgreinda líkanið lýsi gögnum 

vel og þáttalausnin standist. Kunni líkanið að falla illa að gögnunum er nauðsynlegt að 

endurskoða það, með því að horfa til tengsla á milli þátta, atriða og gefa háum breytingastuðlum 

(modification indices) gaum. Horft er til breytingastuðla því þeir gefa upplýsingar um breytingu 

á gildi χ2 þegar fylgni á milli breyta eða þátta er heimiluð. 
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Niðurstöður 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og eru þær kynntar í fjórum 

hlutum. Fyrst verður skoðuð lýsandi tölfræði fyrir öll tímabil og alla þætti, því næst verður 

metin innri áreiðanleiki allra undirkvarða. Næst verða öll atriði spurningalistans þáttagreind og 

gerð grein fyrir þáttabyggingu listans. Að lokum verður réttmæti listans athugað með því að 

skoða fylgni kvarðanna sem mæla ritunaráhugahvöt við trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi 

(Bandura, 2006) og listans um trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun (Bruning o.fl., 2012).  

Lýsandi tölfræði  
Í töflu 2 eru birt meðaltöl, staðalfrávik, skekkjur og ris eftir undirþáttum og bekkjum. Meðalskor 

nemenda á öllum þremur tímapunktum voru mjög áþekk eða á bilinu, 2,65 til 3,43 af 4 

mögulegum. Svarkvarði í þessari rannsókn var 1 = mjög ósammála til 4 = mjög sammála. 

Niðurstöðurnar bentu til þess að nemendur væru annað hvort sammála eða mjög sammála 

flestum staðhæfingunum, þar sem meðaltöl undirþáttanna voru nálægt 4 (mjög sammála). Því 

benti dreifing svaranna til þess að nemendur hefðu almennt mikla áhugahvöt til ritunar.  

Meðaltal hjá nemendum í 5. bekk var hæst fyrir undirþáttinn sjálfmiðuð forðun (M = 

3,43). Hæsta meðaltalið í 6. bekk var einnig sjálfmiðuð forðun (M = 3,35) en meðaltal 

undirþáttarins skapandi tjáning var ívið lægra (M = 3,33) og því má segja að undirþættirnir tveir 

gefi sterka mynd af áhugahvöt hjá nemendum í 6. bekk. Þegar litið er til 7. bekkjar þá má sjá 

örlitla lækkun á meðaltölum og var undirþátturinn skapandi tjáning með hæsta meðaltalið (M 

= 3,14) hjá þeim aldurshópi. Undirþáttur ritunarfælni var lægst á öllum þremur mælipunktum 

(M = 2,65 til M= 2,67) þar sem há einkunn gefur til kynna meiri forðun frá ritun.   

Dreifing þáttanna sex vék örlítið frá normaldreifingu í 5., 6. og 7. bekk en skekkja og 

ris voru þó ekki veruleg. Staðalfrávik á öllum þremur tímapunktum var á bilinu 0,38 (Skapandi 

tjáning í 5. bekk) til 0,93 (Ritunarsjálf í 7. bekk). Lágt staðalfrávik getur bent til þess að um sé 

að ræða einsleita svörun nemenda þar sem lítil dreifing er til staðar. Þátturinn skapandi tjáning  

var með lágt staðalfrávik á öllum tímapunktum og því má segja að svörun nemenda var 

einsleitari við atriðum þessa þáttar en við atriðum annarra þátta.  
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Tafla 2. Meðaltal (M), staðalfrávik (sf), skekkja og ris þátta í 5. - 7. bekk. 

 
Meðaltöl allra þátta má sjá á mynd 1. Við fyrstu sýn virðist ritunaráhugahvöt nokkuð stöðug frá 

5. til 7. bekkjar. En það var marktækur munur á heildarskori eftir aldri þátttakenda (F(2,734)= 

27,966 p < 0,01). Einnig má sjá marktæka lækkun á heildarskori (t(367) = 5,312 p < 0,01) 

ritunaráhugahvatar á milli 6. og 7. bekkjar. Munur á heildarskori þátttakenda á milli 5. og 6. 

bekkjar var hins vegar ekki marktækur við 5% höfnunarmörk (t(387) = 1,962 p = 0,051). Þegar 

litið er til þáttarins ritunarfælni mátti sjá að lítil breyting á sér stað á milli ára.  

 

 
	

Mynd  1. Meðalskor allra þátta í 5., 6. og 7. bekk. 

	

1

2

3

4

5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur

M
eð

al
sk

or

Skapandi tjáning

Sjálmiðuð forðun

Ritunarleikni

Félagsleg samskipti

Ritunarsjálf

Ritunarfælni

  5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 

  M sf Skekkja Ris M sf Skekkja Ris M sf Skekkja Ris 
Skapandi 
tjáning 3,35 0,38 0,64 1,19 3,33 0,58 -0,92 1,23 3,14 0,68 -0,75 0,51 

Sjálfmiðuð 
forðun 3,43 0,63 -1,38 1,16 3,35 0,77 -1,17 0,91 3,06 0,87 -0,58 -0,53 

Félagsleg 
samskipti 2,93 0,64 -0,48 -0,25 2,83 0,78 -0,43 -0,28 2,71 0,80 -0,28 -0,40 

Ritunarleikni 3,33 0,49 -1,34 1,86 3,28 0,7 -1,12 1,12 2,99 0,76 -0,67 0,16 
Ritunarsjálf 2,87 0,68 -0,39 -0,57 2,88 0,71 -0,24 -0,38 2,73 0,93 -0,28 -0,86 
Ritunarfælni 2,66 0,64 -0,14 -0,83 2,67 0,78 -0,11 -0,71 2,65 0,80 -0,07 -0,70 
Heild 3,05 0,43 -0,35 0,42 3,05 0,39 -0,35 0,47 2,88 0,49 -0,43 0,00 
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Innri áreiðanleiki 
Innri áreiðanleiki allra þátta spurningalistans var almennt viðunandi (α > 0,70), að 

undanskildum innra áreiðanleika þáttarins félagsleg samskipti, en þar var hann α = 0,65 í 5. 

bekk og α = 0,69 í 6. bekk, sem er rétt fyrir neðan viðmiðunarmörk. Það sama gilti um 

áreiðanleika sjálfmiðaðrar forðunar í 6. bekk  (α = 0,68) (sjá töflu 3) sem má, ef til vill, rekja til 

þess að félagsleg samskipti og sjálfmiðuð forðun samanstanda af tveimur atriðum og lítill fjöldi 

atriða gefur litla möguleika á góðum áreiðanleika (Revelle og Condon, 2018). Yfir heildina litið 

er innra samræmi gott fyrir alla sex þætti og spurningalistann í heild (α = 0,77 til 0,83) og í 

samræmi við þá alfastuðla sem Hamilton og félagar (2013) fengu í sinni rannsókn.  

	

Tafla 3. Áreiðanleikastuðlar (α) fyrir alla undirkvarða eftir bekkjum. 

  Áreiðanleikastuðull (α) 

  Fjöldi 

atriða 

5. 

bekkur 

6. 

bekkur 

7. 

bekkur 

Skapandi tjáning  4 0,77 0,77 0,82 

Sjálfmiðuð forðun 2 0,73 0,68 0,81 

Ritunarleikni 3 0,80 0,84 0,87 

Félagsleg samskipti 2 0,65 0,69 0,74 

Ritunarsjálf 3 0,83 0,87 0,90 

Ritunarfælni 5 0,80 0,84 0,87 

Heild 19 0,80 0,77 0,83 

Staðfestandi þáttagreining  
Staðfestandi þáttagreining var framkvæmd til að meta þáttabyggingu íslenskrar þýðingar 
spurningalistans. Könnuð voru fjögur líkön í 5., 6 og 7. bekk og lýsingar á þeim má finna hér 
fyrir neðan í töflu 4.  
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Tafla 4. Líkön og lýsingar á þeim. 
Líkan  Lýsing á líkani 

Líkan 1  Gert er ráð fyrir því að allar breytur hlaði á einn almennan þátt.  

Líkan 2 Gert er ráð fyrir því að allir sex undirþættir hlaði á einn almennan þátt. 

Líkan 3 

 

Líkan 4 

Gert er ráð fyrir því að um mismunandi fjölda þátta sé að ræða í 5. bekk og 6. og 7. 

bekk líkt og í rannsókn eftir Hamilton og félaga (2013).  

Gert er ráð fyrir því að allar breytur hlaði á viðkomandi undirkvarða. 

 

Líkan 1 gerði ráð fyrir því að öll prófatriði hlæðu á einn undirliggjandi þátt, ritunaráhugahvöt. 

Niðurstöður fyrir líkan 1 leiddu í ljós að ritunaráhugavhöt er ekki einvíð hugsmíð, þar sem 

mátgæðin voru óviðunandi eins og má sjá í töflu 5. RMSEA gildi var langt fyrir ofan viðmið, 

sem er almennt stuðst við (Brown, 2015), auk þess sem CFI (0,41- 0,45) og TLI (0,34 – 0,48) 

voru óásættanleg. Kí-kvaðrat var martækt og það þýðir að mælilíkanið félli ekki vel að gögnum. 

Skýrð dreifing nokkurra breyta var sérstaklega lág, til að mynda í 5. bekk, reyndist almenni 

þátturinn, ritunaráhugahvöt, skýra einvörðungu 4% af heildardreifingu atriðis 19 (sjá viðauka). 

Þetta gefur tilefni til að álykta að eins þátta líkan henti þessum gögnum ekki vel.  

 

Tafla 5. Mátgæðisstuðlar fyrir eins þáttar líkan eftir bekkjum. 

  Frjálsir 
stikar Kí-kvaðrat df WRMR CFI TLI RMSEA (90%) 

5. bekkur 77 3164,957* 152 4,33 0,41 0,34 0,23 (0,22 - 0,23) 
6. bekkur 76 3710,247* 152 4,92 0,46 0,39 0,25 (0,24 - 0,25) 
7. bekkur 76 4450,802* 152 5,44 0,54 0,48 0,27 (0,26 - 0,28) 

* p < 0,01 

 

Í ljósi þessara niðurstaðna var athugað annað líkan sem gerði ráð fyrir því að spurningalistinn 

samanstæði af einum yfirþætti, ritunaráhugahvöt, og sex undirþáttum (líkan 2). Þegar líkan 2 

var metið sýndu niðurstöður að mátgæði þess líkans voru ekki viðunandi eins og má sjá í töflu 

6.  
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Tafla 6. Mátgæði fyrir líkan sem gerði ráð fyrir einum yfirþætti og sex undirþáttum. 

  Frjálsir 
stikar Kí-kvaðrat df WRMR CFI TLI RMSEA (90%) 

5. bekkur 83 1011,034* 146 2,26 0,83 0,80 0,12 (0,19 - 0,13) 
6. bekkur 82 704,045* 146 2,22 0,91 0,90 0,10 (0,09 - 0,10) 

7. bekkur 82 780,267* 146 1,92 0,93 0,92 0,10 (0,01 - 0,11) 
* p < 0,01 

Því næst var kannað hvort að líkan 3 sem gerði ráð fyrir því að í úrtaki nemenda í 5. bekk 

samanstæði spurningalistinn af 5 eftirfarandi þáttum: ritunarfælni, ritunarsjálf, félagsleg 

samskipti, sjálfmiðuð forðun og skapandi tjáning. Í 6. og 7. bekk var einnig gert ráð fyrir fimm 

þáttum, en líkt og í rannsókn Hamilton og félaga (2013) kemur undirþátturinn ritunarleikni í 

staðinn fyrir sjálfmiðaða forðun. Þátturinn sjálfmiðuð forðun snýr að ótta við að gera mistök og 

verða að athlægi, en ritunarleikni lýtur að því að bæta eigin færni í ritun. Mátgæði fyrir líkan 3 

voru þó óviðunandi eins og má sjá í töflu 7.  

 

Tafla 7. Mátgæði fyrir líkan 3. 

  Frjálsir 
stikar Kí-kvaðrat df WRMR CFI TLI RMSEA (90%) 

5. bekkur 75 355,567* 94 1,31 0,93 0,91 0,08 (0,07 - 0,09) 

6. bekkur 74 252,974* 94 1,03 0,97 0,96 0,06 (0,05 - 0,07) 

7. bekkur 78 364,330* 109 1,20 0,97 0,96 0,07 (0,07 - 0,08) 
* p < 0,01 

Að lokum var athugað hvort að ritunaráhugahvöt myndaði sex aðskilda þætti. Líkan 4 gerði því 

ráð fyrir því að ritunaráhugahvöt samanstæði af sex ólíkum þáttum. Mátgæði eftir bekkjum má 

sjá í töflu 8. Niðurstöður sýndu að mátgæði sex þátta líkans voru ekki viðunandi fyrir nemendur 

í 5. bekk, þar sem RMSEA, CFI og TLI stuðlar eru allir fyrir neðan sett viðmið sem er almennt 

stuðst við (Brown, 2015). Mátgæðin voru ívið betri fyrir 6. og 7.bekk (sjá töflu 8). Þegar litið 

var til þáttahleðslna voru þær á bilinu 0,61 til 0,93. Auk þess voru þættir að skýra 

heildardreifingu atriða vel, þar sem lægsta skýringarhlutfallið var 37,2%. 

 

Tafla 8. Mátgæðisstuðlar fyrir líkan sem gerir ráð fyrir sex aðskildum þáttum.  

  Frjálsir 
stikar Kí-kvaðrat df WRMR CFI TLI RMSEA  (90%) 

5. bekkur 92 567,289* 137 1,46 0,91 0,89 0,09 (0,08 - 0,10) 

6. bekkur 91 357,854* 137 1,07 0,96 0,95 0,06 (0,06 - 0,07) 

7. bekkur 91 415,539* 137 1,15 0,97 0,96 0,07 (0,06 - 0,08) 
* p < 0,01 
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Samanburður á fyrrgreindum fjórum líkönum sýndi að líkan fjögur féll marktækt betur að 

gögnunum en hin líkönin og því var næsta skref að bæta það líkan. Kannaðir voru breytistuðlar, 

skýrð dreifing og þáttahleðslur. Við athugun á breytistuðlum kom í ljós að atriði 17 („Mér líður 

best þegar ég er fljót/ur með ritunina og get gert eitthvað annað“) dró markvert úr mátgæðum 

líkansins og skapaði álag á kí-kvaðrat. Álag vegna tengsla á milli leifa atriðis 17 og annarra 

undirkvarða nam 160 stiga breytingu í kí-kvaðrats gildi. Af því er virðist tengist atriði 17 

flestum undirkvörðunum og því má segja að atriðið sé of almennt og geti fallið undir flesta 

undirkvarða. Einnig má sjá að staðhæfingin er orðuð þannig að hún getur skilist á marga vegu. 

Á grundvelli breytistuðla var atriði 17 fjarlægt úr listanum. Þegar mátgæði líkansins voru 

reiknuð án atriðis 17 bentu RMSEA, CFI og TLI stuðlanir til þess að mátgæði væru ásættanleg 

í öllum bekkjum (sjá töflu 9). Kannaður var innri áreiðanleiki, án atriðis 17, og voru alfastuðlar 

0,77 í 5. bekk, 0,75 í 6. bekk. og 0,82 í 7. bekk.  

 

Tafla 9. Mátgæðisstuðlar fyrir endurskoðað líkan. Sex aðskildir þættir, án atriðis 17. 

  Frjálsir 
stikar Kí-kvaðrat df WRMR CFI  TLI  RMSEA (90%) 

5. bekkur 88 363,327* 120 1,16 0,95 0,93 0,07 (0,06 - 0,08) 

6. bekkur 87 298,632* 120 0,98 0,97 0,96 0,06 (0,05 - 0,07) 

7. bekkur 87 352,764* 120 1,09 0,97 0,96 0,07 (0,06 - 0,08) 
* p < 0,01 

Til þess að bæta mátgæði í 5. bekk voru breytistuðlar einnig skoðaðir og þá kom í ljós að atriði 

1 „Mér líður best þegar ég fæ að velja um hvað ég skrifa“ og 14 “ Mér líður best ef aðrir sjá að 

ég er ein/nn af þeim bestu í bekknum í ritun“ sköpuðu mikið álag á kí-kvaðrat. Á grundvelli 

þess var tekin ákvörðun um að fjarlægja fyrrgreind tvö atriði. Niðurstöður sýndu þá viðunandi 

mátgæði (RMSEA = 0,059; CFI = 0,973; TLI = 0,963; WRMR = 0,905) í úrtaki fimmtu 

bekkinga.  

Mátgæði í 7. bekk mátti einnig bæta og var horft þá til breytistuðla. Í ljós kom að tengsl 

á milli þriggja para atriða sköpuðu álag á kíkvaðrat. Því var heimiluð fylgni á milli atriðis 1 og 

2, 15 og 16 og 7 og 8. Öll atriði höfðu það sameiginlegt að tilheyra sama undirkvarða og lúta 

því að sömu eða svipuðum frammistöðumarkmiðum í ritun. Mátgæðisstuðlar gáfu til kynna 

góðar niðurstöður (RMSEA = 0,061; CFI = 0,982; TLI = 0,977; WRMR = 0,946). Þannig standa 

16 af 19 atriðum í úrtaki nemenda í 5. bekk og 18 af 19 atriðum í 6. og 7. bekk. 

Eins og má sjá í töflu 10, allar hleðslur og staðalvillur voru eðlilegar fyrir líkan 4. Þegar 

horft er til óstaðlaðra hleðslna má sjá að fyrsta atriði í öllum tilvikum er látið skilgreina dreifni 

á undirliggjandi þætti, þessi aðferð nefnist vísibreytuskölun (marker varibale scaling; Brown, 
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2015). Vísibreyta fær þá hleðslu 1,00 en hleðslur annarra fullyrðinga endurspegla hve sterk 

tengsl þeirra eru við þáttinn miðað við vísibreytuna. Eins og mátti sjá voru óstaðlaðar hleðslur 

í flestum tilvikum mjög svipaðar að stærð og marktækt hærri en núll, þegar litið er til ólíkra 

tímapunkta og þátta. Einu frávikin frá því að hleðslur séu svipaðar að stærð koma fyrir í 

þættinum skapandi tjáning. Staðlaðar hleðslur eru almennt áþekkar, á bilinu 0,65 til 0,93 og eru 

þær almennt veikari á þættina skapandi tjáning og ritunarfælni en á aðra þætti.  

Tafla 10. Yfirlit um eiginleika líkans með sex þáttum. 

 

Fylgni við skyldar mælingar 
Til að kanna fylgni spurningalistans er mælir ritunaráhugahvöt við skyldar mælingar var notast 

við tvö mælitæki, annars vegar trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun í 5. bekk og hins vegar 

trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi í 5. - 7. bekk. Eins og má sjá í töflu 11 var nokkuð 

jákvæð fylgni á milli trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun í 5. bekk og þátta 

ritunaráhugahvatar. Eins og búast mátti við var neikvæð fylgni á milli ritunarfælni og 

ritunarleikni (r = -0,18) og trúar á eigin getu (r = -0,29). Einnig voru tengsl á milli ritunarfælni 

og skapandi tjáningar nánast engin (0,01). Miðlungsfylgni var á milli ritunarleikni og skapandi 

  5.bekkur   6.bekkur   7. bekkur   

Atriði/Þáttur 
Óstöðluð 
hleðsla Staðalvilla 

Stöðluð 
hleðsla 

Óstöðluð 
hleðsla Staðalvilla 

Stöðluð 
hleðsla 

Óstöðluð 
hleðsla Staðalvilla 

Stöðluð 
hleðsla 

Skapandi tjáning        
1 - - - 1,000 0,000 0,659 1,000 0,000 0,675 
2 1,000 0,000 0,714 1,179 0,078 0,776 1,072 0,054 0,724 
3 1,013 0,077 0,723 1,185 0,084 0,781 1,031 0,080 0,766 
4 1,275 0,084 0,910 1,285 0,083 0,846 1,303 0,078 0,880 
Sjálfmiðuð forðun         
5 1,000 0,000 0,867 1,000 0,000 0,781 1,000 0,000 0,909 
6 0,972 0,103 0,843 1,097 0,132 0,856 0,953 0,053 0,866 
Ritunarleikni         
7 1,000 0,000 0,867 1,000 0,000 0,842 1,000 0,000 0,761 
8 1,020 0,042 0,885 1,087 0,040 0,915 1,109 0,039 0,844 
9 0,906 0,043 0,785 1,038 0,039 0,873 1,265 0,067 0,963 
Félagsleg samskipti         
10 1,000 0,000 0,840 1,000 0,000 0,795 1,000 0,000 0,821 
11 0,840 0,096 0,705 0,979 0,067 0,778 0,960 0,054 0,788 
Ritunarsjálf         
12 1,000 0,000 0,910 1,000 0,000 0,922 1,000 0,000 0,927 
13 0,899 0,081 0,825 0,922 0,026 0,850 0,972 0,023 0,901 
14 - - - 0,969 0,022 0,894 0,963 0,019 0,892 
Ritunarfælni         
15 1,000 0,000 0,769 1,000 0,000 0,804 1,000 0,000 0,736 
16 0,892 0,050 0,686 0,939 0,042 0,755 0,955 0,041 0,702 
18 1,119 0,048 0,860 1,068 0,039 0,858 1,267 0,065 0,932 
19 1,046 0,052 0,805 1,097 0,037 0,882 1,087 0,046 0,800 
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tjáningar (r = 0,54). Þessar niðurstöður gefa til kynna að þættirnir sex séu hugtaklega skyldir 

trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun í 5. bekk. Næst var skoðuð trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi og tengsl þess mælitækis við undirkvarða ritunaráhugahvatar. Fylgni á 

milli trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og ritunarleikni ( r = 0,46) var miðlungs sterk, 

einnig mátti sjá tengsl trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi við skapandi tjáningu (r = 

0,25) og einnig við undirþáttinn félagsleg samskipti ( r = 0,21). Eins og búast mátti við var 

neikvæð fylgni á milli trúar á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og ritunarfælni ( r = - 0,28).  

Tafla 11. Fylgni alla þátta við trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í ritun og í námi í 5. 
bekk. 

 
Skapandi 
tjáning 

Sjálfmiðuð 
forðun Leikni 

Félagsleg 
samskipti 

Ritunar 
sjálf Ritunarfælni 

Trú á eigin 
ritunargetu 

Trú á 
eigin 
námsgetu 

Skapandi 
tjáning 1        

Sjálfmiðuð 
forðun ,29** 1       

Ritunarleikni ,54** ,30** 1      
Félagsleg 
samskipti ,31** ,09 ,37** 1     

Ritunarsjálf ,26** ,27** ,25** ,24** 1    
Ritunarfælni    ,01 ,10* -,18** -,11* ,36** 1   
Trú á eigin 
ritunargetu ,36** ,13* ,53** ,32** ,08 -,29** 1  

Tru á eigin 
námsgetu ,25** ,14** ,46** ,21** ,05 -,28** ,61** 1 

** p < 0,01 
*  p < 0,05 
 

Tafla 12. Fylgni trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi við þætti ritunaráhugahvatar  í 
6. bekk.	

		
Skapandi 
tjáning 

Sjálfmiðuð 
forðun Ritunarleikni Félagsleg 

samskipti Ritunarsjálf Ritunarfælni Trú á eigin 
námsgetu 

Skapandi 
tjáning 1       

Sjálfmiðuð 
forðun ,12* 1      

Ritunarleikni ,42**    ,17** 1     
Félagsleg 
samskipti ,33** ,08 ,42** 1    

Ritunarsjálf ,14** ,09 ,30**  ,36** 1   
Ritunarfælni -,16** ,05 -,23** -,19**     ,25** 1  
Trú á eigin 
námsgetu ,19** -,01 ,37** ,24** ,05 -,32** 1 

** p < 0,01 
*  p < 0,05 
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Í töflu 12 má sjá fylgni á milli allra sex þátta ritunaráhugahvatar og trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi í 6. bekk. Trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi tengist mest 

ritunarleikni (r = 0,37) og félagslegum samskiptum (r = 0,24). Einnig má sjá marktæka 

neikvæða fylgni á milli trúar á eigin getu og ritunarfælni (r =  - 0,32).  

Að lokum var reiknuð fylgni hvers þáttar ritunaráhugahvatar við trú á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi í 7. Bekk (sjá töflu 13). Nokkuð jákvæð fylgni var á milli trúar á eigin 

getu og skapandi tjáningar (r = 0,27), ritunarleikni (r = 0,40) og félagslegra samskipta ( r = 

0,32). Eins og búast mátti við var neikvæð fylgni á milli ritunarfælni og trúar á eigin getu til 

sjálfstjórnunar í námi (r = -0,32). Framangreindar niðurstöður benda til þess að 

ritunaráhugahvatar spurningalisti tengist trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og í ritun með 

þeim hætti sem fræðilegur grunnur gerir ráð fyrir.  

 

Tafla 13. Fylgni alla þátta við trú á eigin getu til sjálfstjórnunar í námi og í ritun í 7. 
bekk. 

		
Skapandi 
tjáning 

Sjálfmiðuð 
forðun Ritunarleikni Félagsleg 

samskipti Ritunarsjálf Ritunarfælni Trú á eigin 
námsgetu 

Skapandi 
tjáning 1 	 	     

Sjálfmiðuð 
forðun ,47** 1      

Ritunarleikni ,46** ,45** 1     
Félagsleg 
samskipti ,41** ,25** ,45** 1    

Ritunarsjálf ,25** ,34** ,38** ,48** 1   
Ritunarfælni -,12* ,00 -,20** -,15** ,20** 1  
Trú á eigin 
námsgetu ,27** ,20** ,41** ,32** ,09 -,36** 1 

** p < 0,01 
*  p < 0,05 
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Umræður 

Megintilgangur þessarar rannsóknar var að kanna próffræðilega eiginleika og þáttabyggingu 

íslenskrar þýðingar á spurningalista sem mælir ritunaráhugahvöt í 5. – 7. bekk. Skoðuð var 

lýsandi tölfræði mælitækisins, þáttabygging þess og hvernig það tengist öðrum skyldum 

mælitækjum. Spurningalistinn var lagður fyrir nemendur á miðstigi grunnskóla sem voru 

þátttakendur í stærri langtímarannsókn á sjálfstjórnun barna og tengslum hennar við farsælan 

þroska og námsgengi. Hingað til hefur engin íslensk rannsókn skoðað ritunaráhugahvöt 

nemenda á miðstigi grunnskóla og mælitækið hefur einungis verið metið í bandarísku úrtaki 

grunnskólanemenda (Hamilton o.fl., 2013).  

Niðurstöður lýsandi tölfræði bentu til þess að í úrtaki nemenda í 5. – 7. bekk spili 

frammistöðumarkmið tengd skapandi ritun og sjálfmiðaðri forðun stórt hlutverk í áhugahvöt 

nemenda, en meðaltölin voru hæst á þeim þáttum. Út frá atriðum þessara tveggja undirkvarða 

má segja að það sem helst hvetur nemendur áfram í ritun á þessum aldri er að þeir fái ákveðið 

frjálsræði í því sem þeir mega skrifa um og geti verið skapandi í sínum skrifum. Á sama tíma 

virðast sumir nemendur einnig hafa tilhneigingu til þess að forðast ritun af ótta við að standa 

sig verr en aðrir og að aðrir taki eftir mistökum þeirra. Þær rannsóknir sem hafa skoðað 

sjálfmiðaða forðun í námi hafa bent til þess að sjálfmiðuð forðun tengist gjarnan neikvæðum 

útkomum í námi (Hulleman o.fl., 2010; Elliot og Church, 1997) og því er niðurstaða þessarar 

rannsóknar áhugaverð í ljósi þessi að sú afstaða til ritunar hafði einna hæsta meðaltalið. Þetta 

gefur til kynna að nemendum líði best þegar aðrir gera ekki grín af sögum þeirra og hlæja ekki 

að því hvernig þeir skrifa, einnig benda niðurstöðurnar til þess að þetta frammistöðumarkmið 

skipti máli í ritun. En þó að nemendur séu sammála staðhæfingum þáttarins sjálfmiðaðrar 

forðunar, gefur það ekki tilefni til að álykta að um sé að ræða það frammistöðumarkmið sem 

nemendur tileinka sér einvörðungu.  

Meðaltöl voru að mestu leyti mjög svipuð í 5. og 6. bekk, sem bendir til þess að lítill 

munur sé á frammistöðumarkmiðum nemenda á því aldursbili. Marktæka lækkun á meðaltölum 

undirþátta ritunaráhugahvatar mátti sjá í 7. bekk samanborið við 5. og 6. bekk. Það má því segja 

að nemendur sýni ívið lægri áhugahvöt til ritunar með hækkandi aldri. Lækkun á áhugahvöt í 

námi er í samræmi við fyrri rannsóknir á sviðinu (Wigfield og Guthrie, 1997) og jafnframt í 

samræmi við rannsókn á íslenskum grunnskólabörnum þar sem dró úr áhuga nemenda á námi 

þegar leið á skólagönguna (Amalía Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2008). 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsókn dregur úr áhugahvöt nemenda á öllum undirþáttum 

að undaskyldri ritunarfælni sem helst nokkuð stöðug yfir allar þrjár mælingar. Sem er í 
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ósamræmi við erlendar rannsóknir sem hafa bent til þess að þessi afstaða til náms á það til að 

aukast með árunum (Skaalvik, 1997). Einnig var undirþátturinn ritunarfælni með lægsta 

meðaltalið af öllum sex undirþáttum. Það má því segja að frammistöðumarkmið sem byggjast 

á ritunarfælni virðast ekki vera veigamikill hluti áhugahvatar nemenda til ritunar. Því má álykta 

að nemendur hafi þá almennt ekki tilhneigingu til þess að leggja sig lítið fram í ritun. Svipað 

mynstur kom fram í rannsókn Hamilton og félaga (2013) þar sem undirþátturinn ritunarfælni 

var einnig með lægsta meðaltalið. Ritunarfælni felur í sér hvatningarleysi í námslegu samhengi, 

þar sem nemandi reynir að komast undan verkefnavinnu og sýnir sjaldan árangurssækna 

hegðun. Þessi nemandi reynir „að komast í gegnum“ námsefnið fremur en að setja sér markmið 

um ákveðna frammistöðu (Archer, 1994). Á meðan það sem drífur áfram nemendur sem tileinka 

sér sjálfmiðaða forðun í ritun, er ótti við að gera mistök. Það má því segja að nemendur á 

miðstigi grunnskóla séu almennt líkleg til þess að leggja sig fram í ritun til þess að gera ekki 

mistök sem aðrir taka eftir og eru þeir almennt ekki jafn líklegir að til að leggja sig lítið fram 

við ritun og sýna hvatningarleysi. En við túlkun niðurstaðna er mikilvægt að hafa í huga að þær 

eru byggðar á samanburði á meðaltölum sem er einfölduð framsetning á breytileika sem er til 

staðar í nemendahópi. 

Næst var kannaður innri áreiðanleiki spurningalistans. Hann var viðunandi bæði fyrir 

heildartölu listans (α = 0,77 til 0,83) og fyrir undirþættina (α = 0,65 til 0,90). Undirþátturinn 

félagsleg samskipti (social communication) var með alfastuðul rétt fyrir neðan mörk um 

viðunandi áreiðanleika mælitækja (α = 0,65 til 0,70). Mikilvægt er þó að benda á að þessi þáttur 

samanstendur aðeins af tveimur atriðum, en lítill fjöldi atriða hefur óhjákvæmilega áhrif á innri 

áreiðanleika undirkvarða (DeVellis, 2017; Revelle og Condon, 2018). Sambærilegan alfastuðul 

mátti sjá í undirþættinum sjálfmiðuð forðun, sem einnig inniheldur tvö atriði. En í það heila var 

innri áreiðanleiki íslensku útgáfunnar á ritunaráhugahvöt í samræmi við rannsókn Hamilton og 

félaga (2013).  

Staðfestandi þáttagreining var notuð til þess að meta þáttabyggingu spurningalistans á 

öllum þremur mælipunktum. Alls voru prófuð fjögur líkön til þess að kanna formgerð 

mælitækisins. Niðurstöður meðal 5. bekkinga leiddu í ljós að eins þáttar líkan féll illa að 

gögnum, þar sem mátgæðisstuðlar voru óviðunandi. Einnig bendu niðurstöður til þess að líkan 

sem innihélt sex undirþætti og einn yfirþátt hentaði ekki þessum tilteknu gögnum. Kannað var 

einnig hvort að niðurstaða sem fékkst í rannsókn eftir Hamilton og félaga (2013) um fimm þátta 

líkan hentaði þessum gögnum. Þegar líkan með sex aðskildum þáttum með öllum atriðum var 

könnuð, komu fram ásættanleg mátgæði. En til þess að bæta líkanið, voru þrjú atriði fjarlægð, 

atriði 1, 14 og 17 á grundvelli breytistuðla. Sextán atriða spurningalisti sýndi góð mátgæði, 
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þáttahleðslur voru viðunandi og þættirnir skýrðu atriðin vel. Því má álykta að byggt á þessu 

úrtaki nemenda í 5. bekk þá gefi sex aðskildir þættir byggðir á 16 atriðum nákvæmustu myndina 

af ritunaráhugavöt eins og hún er mæld hér. 

Niðurstöður fyrir 6. og 7. bekk voru að mörgu leyti sambærilegar niðurstöðum í 5. bekk. 

Fyrstu þrjú líkönin lýstu gögnunum illa í úrtaki nemenda í 6. og 7. bekk, en þegar kannað var 

líkan með sex aðskildum þáttum mátti sjá ásættanleg mátgæði. Til þess að bæta líkanið í báðum 

árgöngum var atriði 17 fjarlægt og var ákvörðunin byggð á grundvelli breytistuðla og skýrðrar 

dreifingar. Án atriðis 17 bötnuðu mátgæði töluvert og þáttahleðslur voru miðlungs til háar. 

Endanlegur spurningalisti í úrtaki nemenda í 6. og 7. bekk samanstóð því af 18 atriðum og sex 

þáttum. Það má því segja að til þess að ná utan um hið flókna hugtak ritunaráhugahvöt, þurfi 

skoða það út frá mismunandi tiltölulega óháðum þáttum.  Ekki virðist því um einvíða hugsmíð 

að ræða.  

Þegar tvö aðskild mælitæki eru að mæla sömu eða svipaða hugsmíð eiga að koma fram 

sterkari tengsl á milli þeirra heldur en á milli mælitækja sem leggja mat á ólíkar hugsmíðar 

(Revelle og Condon, 2018). Fram hefur komið í rannsóknum að tengsl séu á milli leikni og 

trúar á eigin getu (Duda og Nicholls, 1992; Pajares, Britner og Valiante, 2000), einnig hafa 

rannsóknir bent til þess að trú á eigin getu hafi neikvæða fylgni við vinnuforðun (work 

avoidance) og sjálfmiðaða forðun (ego avoidance). Niðurstöður þessarar rannsóknar eru í 

samræmi við fyrri rannsóknir um að tengsl séu á milli trúar á eigin getu og ritunar (Graham, 

Harris og Santangelo, 2018) og styður þannig mynstur í fylgni undirkvarða 

ritunaráhugahvatarkvarðans við mælingar á svipaðri hugsmíð í íslensku úrtaki.  

Styrk og veikleikar og næstu skref 
Fram hefur komið að engin hefur skoðað ritunaráhugahvöt sérstaklega í íslensku úrtaki og því 

eru þessar niðurstöður þýðingarmiklar að því leytinu til. Um er að ræða langtímagögn sem gefa 

ríkar upplýsingar um þróun ritunaráhugahvatar á miðstigi grunnskóla. En rannsóknin var ekki 

annmarkalaus og vert er að hafa í huga veikleika hennar við túlkun á niðurstöðum. Í fyrsta lagi 

er mikilvægt að skoða stöðugleika þáttabyggingarinnar yfir tíma, en sú greining var of víðamikil 

og flókin fyrir þetta verkefni. Því takmarkar það túlkun á stöðugleika hugsmíðarinnar yfir tíma. 

Í öðru lagi er um að ræða fremur einsleitt úrtak með tillit til menntunar foreldra og annarra 

bakgrunnsbreyta sem dregur úr alhæfingargildi niðurstaðna.  

Mikilvægt næsta skref er að tengja mælinguna við fleiri útkomubreytur á borð við 

námsframvindu nemenda. Til að mynda er unnt að skoða hvernig ritunaráhugahvöt tengist 

útkomu nemenda í samræmdum könnunarprófum. Einnig er þörf að safna gögnum af 
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landsbyggðinni til þess að meta hvort að sá hópur sýni sambærilega áhugahvöt í ritun og 

nemendur á höfuðborgarssvæðinu og Reykjanesi. Spurningalistinn hefur ekki verið skoðaður í 

íslensku úrtaki, hingað til, og því er mjög mikilvægt að leggjast aftur yfir hann og meta hvort 

eigi að taka út einhverja þætti, bæta við þáttum eða umorða einhver atriði.  

 Nú þegar áreiðanlegt mælitæki er til þá opnast möguleikar á að skoða þróun yfir víðara 

aldursbil og tengsl við breytur sem mögulega hafa áhrif á ritunaráhugahvöt eins og til dæmis 

kennsluhætti. Mikilvægt næsta skref felst einnig í að skoða hvernig ýmsir undirhópar svara 

mælitækinu, eins og t.d. börn með námsörðugleika á borð við ADHD sem oft einkennast af 

lítilli innri drifhvöt.  

Hagnýtt gildi niðurstaðna   
Margvíslegt gagn er af þessu niðurstöðum. Í fyrsta lagi gefa þær upplýsingar um próffræðilega 

eiginleika mælitækis sem hefur ekki verið kannað áður í íslensku úrtaki, en athugun á 

próffræðilegum eiginleikum mælitækja stuðlar að bættri þekkingu. Í öðru lagi er um að ræða 

endurteknar mælingar á sama eiginleikanum yfir þriggja ára tímabil sem veitir ómetanlegar 

upplýsingar um þróun á ritunaráhugahvöt. 

Með því að skoða frammistöðumarkmið í ritun er unnt að meta þá afstöðu sem nemendur 

hafa til ritunar og markmið sem nemendur setja sér í námi. Þegar stór hluti nemenda tileinka 

sér sjálfmiðaða nálgun í ritun, getur það mögulega gefið ákveðnar upplýsingar um fyrirkomulag 

kennslunnar. Líklegt má  telja að þá sé lögð sterk áhersla á samanburð og einkunnir í námi. Með 

því að vera með þessar upplýsingar í höndunum er hægt að bregðast við og ýta undir það að 

nemendur tileinki sér annarskonar afstöðu til náms með því að hafa áhrif námsumhverfið. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að stór hluti íslenskra nemenda á miðstigi tileinki 

sér sjálfmiðaða forðun í ritun sem frammistöðumarkmið. Þetta er mikið áhyggjuefni, því að 

samkvæmt skilgreiningunni á sjálfmiðaðri forðun felur  hún í sér ótta við að gera mistök fyrir 

framan annað fólk. Margar neikvæðar útkomur hafa verið tengdar við sjálfmiðaða forðun þar á 

meðal, lágar einkunnir, minna sjálfstraust og minni námsáhugi (Hulleman o.fl., 2010; Elliot og 

Church, 1997).  

 Mat á áhugahvöt í skólum er forsenda þess að hægt sé bregðast við ef nemendur sýna 

lítinn áhuga í námi, þar sem skortur á áhugahvöt getur síðan haft áhrif áframhaldandi nám 

nemenda (Spengler o.fl., 2018). Fjölmargir samverkandi þættir hafa áhrif á námslega hvatningu 

nemenda. Þar sem ritun er flókið ferli sem krefst margra hugrænna aðgerða er nauðsynlegt að 

fylgjast með þróun ritunaráhugahvatar og hvaða áhrif hún hefur á ritunarfærni nemenda á 

ólíkum aldri í íslensku skólaumhverfi.  
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Viðauki 

Spurningalisti sem mælir ritunaráhugahvöt (mjög ósammála, ósammála, sammála og mjög 

sammála) 

 

Mér líður best… 

Skapandi tjáning 

1. þegar ég fæ að velja um hvað ég skrifa. 

2. þegar ég get valið hvers konar ritun ég fæst við, til dæmis sögu, ljóð eða fræðitexta.  

3. ef ég fæ að semja eigin sögur. 

4. þegar ég vinn við uppáhalds tegund mína af ritun, til dæmis sögu, ljóð eða fræðitexta. 

Sjálfmiðuð forðun 

5. ef fólk hlær ekki að því hvernig ég skrifa. 

6. ef fólk gerir ekki grín að sögum mín eða ljóðum.  

Ritunarleikni 

7. ef ég læri ný orð til að nota í ritun. 

8. ef mér tekst að nota mjög áhugaverð orð í ritun. 

9. þegar ég sé að ég bæti mig í ritun. 

Félagsleg samskipti 

10. þegar ég fæ að sýna öðrum það sem ég hef skrifað.  

11. þegar ég get sagt öðrum frá hugmyndum mínum. 

Ritunarsjálf  

12. ef saga mín eða ljóð er betra en hinna nemendanna.  

13. ef ég fæ hærri einkunn en aðrir krakkar.  

14. ef aðrir sjá að ég er ein/n af þeim bestu í bekknum í ritun.  

Ritunarfælni 

15. ef ég skrifa bara smávegis og kemst upp með það (þarf ekki að gera meira).  

16. ef ég þarf ekki að leggja hart að mér við ritun.  

17. ef ég er fljót/ur að klára ritunina og get gert eitthvað annað.  

18. ef ég þarf ekki að gera nein erfið verkefni í ritun.  

19. ef ég þarf ekki að gera neina heimavinnu í ritun.  


