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Ágrip 

Í þessari ritgerð er sagt frá rannsókn sem hafði að markmiði að efla skilning á ritun 

grunnskólanemenda og kanna stöðu þeirra í námsþættinum. Leitast var við að 

skilgreina og lýsa þeim þáttum sem taldir eru skipta máli fyrir góða ritun og 

mikilvægt er að beina sjónum að þegar ritun er metin. Út frá þeim grunni var 

útbúinn fimm þrepa matskvarði sem nær yfir þessa skilgreindu þætti ritunar; á 

textasviði, setninga- og orðasviði og sviði tæknilegra þátta. Matskvarðinn var 

lagður til grundvallar við greiningu gagna og framsetningu niðurstaðna. 

Rannsóknargögn voru 144 ritgerðir nemenda úr 4., 7. og 10. bekk á samræmdum 

prófum í íslensku sem fengnar voru úr gagnasafni Námsmatsstofnunar. 

Gert var ráð fyrir að færni í ritun ykist með vaxandi aldri nemenda og að 

ritgerðir nemenda bæru ólík einkenni eftir bekkjum. Einnig var gert ráð fyrir að 

eldri nemendur skrifuðu lengri ritgerðir en þeir yngri og einhver munur kæmi fram 

á ritun nemenda eftir kynjum.  

Niðurstöður rannsóknarinnar sýndu að ritgerðir nemenda í 4. bekk báru þess 

merki að höfundar þeirra voru almennt komnir styttra á veg í ritunarnámi sínu en 

eldri nemendur og að stelpur í 4. bekk voru komnar heldur lengra en strákar þar 

sem fleiri stelpur skrifuðu heldur lengri og efnismeiri ritgerðir. Ritgerðir nemenda í 

7. bekk sýndu að um góða framför var að ræða milli 4. og 7. bekkjar þar sem 

ritgerðir úr 7. bekk voru almennt metnar nokkuð hærra á  matskvarðanum en 

ritgerðir nemenda í 4. bekk. Kynjamunur á ritgerðum úr 7. bekk var fremur lítill. Í 

10. bekk voru ritgerðir stelpna metnar nokkuð hærra á matskvarðanum en ritgerðir 

stráka. Um nokkra framför var að ræða hjá stelpum milli 7. og 10. bekkjar en sú var 

ekki raunin hjá strákum. Ritgerðir þeirra voru almennt metnar lægra á 

matskvarðanum en ritgerðir stráka í 7. bekk. Sú niðurstaða kom nokkuð á óvart og 

gefur vísbendingar um að strákar í 10. bekk standi síst betur að vígi í ritun en 

strákar í 7. bekk. 
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Abstract 

This dissertation is an account of a study that had the purpose to enhance the 

understanding of the writing of compulsory school students, and assess their 

writing skills. Attempts were made to define and describe the most important 

features of good writing that need to be in focus when writing is assessed. On the 

basis of that analysis a five step rubric was developed, that includes these important 

features; on the text level, sentence- and word level and on the level of 

conventions. The rubric was used to analyse essays from a sample of 144 students 

in fourth, seventh and tenth grade, written on the national test in Icelandic. The 

essays were obtained from the database of Námsmatsstofnun (Educational Testing 

Institute). The rubric was also used to organise the presentation of findings. 

It was assumed that writing skills would develop with age and that the essays 

would have different characteristics according to age groups. It was also assumed 

that older students would write longer essays and that there would be some gender 

differences. 

The results showed that the essays of fourth grade students were less developed 

than the essays of older students, and that girls were more advanced than boys in 

terms of their writing skills. In the seventh grade the essays indicated considerable 

progress in writing skills, and were generally rated higher on the rubric scale than 

in the fourth grade. The seventh grade essays indicated minor gender differences. 

In the tenth grade the girls’ essays were rated slightly higher than the boys’ essays, 

and the girls showed some progress between the seventh and the tenth grade. That 

was not the case for the boys, and their tenth grade essays were generally rated 

lower than the seventh grade essays. That was a rather unexpected finding and 

indicates that boys’ writing skills do not develop as was expected between the 

seventh and the tenth grade.  
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Formáli 

Þessi ritgerð er meistaraprófsverkefni til fullnaðar 40 ECTS eininga meistaranámi í 

menntunarfræðum við kennaradeild Hug- og félagsvísindasviðs Háskólans á 

Akureyri. Ritgerðin fjallar um ritun nemenda í grunnskóla og rannsakaðar voru 

ritgerðir nemenda í 4., 7. og 10. bekk á samræmdum prófum.  

Þórunn Blöndal, dósent við Háskóla Íslands, veitti verkefninu leiðsögn og færi 

ég henni kærar þakkir fyrir góða leiðsögn, þolinmæði og stuðning. Ráðunautur var 

Finnur Friðriksson, lektor við Háskólann á Akureyri, og fær hann einnig bestu 

þakkir fyrir góð ráð og hvatningu. 

Námsmatsstofnun eru færðar þakkir fyrir aðgengi að gögnum úr gagnasafni og 

samstarfsfólk mitt fær kærar þakkir fyrir ýmsa aðstoð og hvatningu til að halda 

skrifunum áfram.  

Sérstakar þakkir fær systir mín, Ragnheiður Gunnbjörnsdóttir, fyrir yfirlestur á 

verkinu og góð ráð hvenær sem leitað var eftir. Að lokum vil ég í einlægni þakka 

eiginmanni mínum, Bjarna Rúnari Sigurðssyni, og börnunum, Kristínu Hönnu, 

Bergþóru og Sigurði Mána, fyrir einstaka þolinmæði og stuðning allan þann tíma 

sem vinna við verkefnið hefur staðið. 
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1. Inngangur 

1.1 Ritun og læsi 

Í flóknu samfélagi nútímans er hverjum manni nauðsynlegt að hafa gott vald á 

ritmáli. Í daglegu lífi virðist vægi ritunar sífellt vera að aukast og kemur það meðal 

annars fram í því hvernig fólk nýtir netheiminn til samskipta og miðlunar 

upplýsinga. Að geta lesið og skrifað og tekið óhindrað þátt í þeim athöfnum sem 

daglegt líf býður upp á, hvort sem er í námi, starfi eða einkalífi er ómetanlegt. 

Flestum eru þetta augljós sannindi og gengið er út frá því að börn tileinki sér góða 

færni í lestri og ritun á uppvaxtarárum sínum þannig að við lok skyldunáms geti 

þau nýtt sér ritmálið að gagni í áframhaldandi námi og daglegu lífi. 

Menntayfirvöldum er ætlað að tryggja að svo geti orðið og í Aðalnámskrá 

grunnskóla íslensku, frá 2007, er að finna útfærslur á ákvæðum laga og reglugerða 

um nám og kennslu í grunnskóla. Þar er áhersla lögð á mikilvægi ritunar þar sem 

öflun og miðlun upplýsinga er vaxandi þáttur í lífi fólks í nútíma samfélagi og 

miklar kröfur gerðar um að allir geti skrifað margvíslega texta og tjáð sig skriflega 

af öryggi. Þeir sem hafa gott vald á ritmálinu eru líklegri til að njóta þess sem vel er 

gert á sviði ritaðs máls og hafa góð tök á að miðla efni til annarra 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8 og 10).  

Nú, árið 2010, er í mótun ný menntastefna og unnið er að gerð nýrra námsskráa 

fyrir öll skólastig. Grunnþættir nýju stefnunnar eru settir fram í fimm lykilþáttum 

og er læsi í víðum skilningi einn þessara lykilþátta. Aðrir lykilþættir eru, lýðræði 

og mannréttindi, menntun til sjálfbærni, skapandi starf og jafnrétti. Í nýju 

menntastefnunni er gengið úr frá að þessir grunnþættir séu samofnir öllu skólastarfi 

í gegnum allt skólakerfið. Starfshópur um læsi á vegum mennta- og 

menningarmálaráðuneytisins hefur sett fram eftirfarandi skilgreiningu á læsi: „Í 

læsi felst að búa yfir þekkingu og leikni til að skynja, skilja, túlka, gagnrýna og 

miðla texta í víðum skilningi til að mæta kröfum einstaklingsins og samfélagsins. 

Með texta er átt við ritmál, myndmál, talmál og önnur kerfi tákna“ (Katrín 

Jakobsdóttir, 2010). Gengið er út frá því að læsi sé lykillinn að því að nemendur 
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geti þroskað þekkingu sína og hæfileika til að vera gagnrýnir og virkir þegnar í 

lýðræðisþjóðfélagi og að vinna þurfi í gegnum lestur, hlustun, áhorf, skynjun, 

tjáningu eða ritun, í mismunandi samhengi og tilgangi (sama heimild, 2010). 

Samkvæmt þessari skilgreiningu er ritun þáttur í læsi og það að vera læs snýst um 

að geta nýtt sér tungumálið í öllum myndum til samskipta og skilnings. 

Um árabil hefur áhugi minn beinst að menntun og þá sérstaklega að þáttum 

sem snúa að læsi. Ég hef fylgst með námi barna í nær 20 ár, bæði sem 

grunnskólakennari og sem móðir þriggja barna sem nú eru komin á legg. Ég hef 

fylgt mörgum börnum fyrstu skrefin á skólagöngu sinni og séð hversu ólíkar leiðir 

þau fara í námi sínu og hversu misauðveld glíman við rittáknin er. Að verða læs, 

geta lesið sér til gagns og skrifað það sem í brjósti býr er sigur hverju barni og 

veitir því aðgang að táknkerfi sem við viljum öll eiga hlutdeild í.  

Í starfi mínu sem grunnskólakennari og síðar sérkennari leitaði ég tíðum 

árangursríkra leiða við að opna dyr að ritmálinu með nemendum mínum. 

Undanfarin fjögur ár hef ég starfað sem ráðgjafi á Skólaþróunarsviði Háskólans á 

Akureyri og hefur starf mitt beinst að þróunarvinnu í læsi með kennurum víðs 

vegar að af landinu. Leitin að árangursríkum aðferðum við læsiskennslu heldur því 

áfram og nú með víðara sjónarhorni en áður þar sem spurningar kennaranna hafa 

beint sjónum mínum sérstaklega að þætti ritunar. Segja kennarar gjarnan að þeir 

eigi fremur erfitt með að leiðbeina nemendum við ritun, þá skorti leiðsögn um 

hvernig árangursríkt sé að haga kennslu í námsþættinum, hvaða atriði þurfi að 

leggja áherslu á og eftir hverju skal horft þegar ritun er metin. Mig hefur skort 

greinargóð svör við þessum spurningum og er rannsóknin sem hér er sagt frá liður í 

að efla eigin þekkingu á ritun og að bregðast við spurningum kennara.  

Auk spurninga og ábendinga frá kennurum koma fram vísbendingar í 

niðurstöðum samræmdra prófa í íslensku um að ástæða sé til að gefa ritunarkennslu 

meiri gaum því árangur nemenda í ritun mælist fremur slakur miðað við aðra þætti 

sem metnir eru. Í 4. og 7. bekk eru þættirnir stafsetning, hlustun, lesskilningur, 

málfræði og málnotkun metnir auk ritunar og í 10. bekk eru auk ritunar metnir 

þættirnir stafsetning, málfræði, lestur, bókmenntir og hlustun. Ekki liggur hér fyrir 

hvort viðmið eða fyrirgjöf er sambærileg milli námsþátta. Séu meðaltalseinkunnir 

námsþáttanna í íslensku skoðaðar árin 2002 til 2008 kemur í ljós að 

ritunarþátturinn í 4. bekk er lægstur öll árin að undanskildum árunum 2005 og 2007 
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en þá var meðaltalseinkunn í stafsetningu heldur lægri. Í 7. bekk var 

meðaltalseinkunn í ritun lægst öll árin og í 10. bekk var meðaltalseinkunn í ritun 

lægst fjögur af þeim sjö árum sem til skoðunar voru (Námsmatsstofnun, 2010).  

Fyrstu niðurstöður úr fjölþjóðlegri rannsókn sem Hrafnhildur Ragnarsdóttir 

vinnur að í samvinnu við fræðimenn í sjö löndum benda einnig til þess að skoða 

þurfi ritun nemenda í efstu bekkjum grunnskólans nánar. Rannsóknin, Mál í 

notkun: tal- og ritmál barna, unglinga og fullorðinna er hluti af rannsókninni; 

Developing literacy in different language and different contexts og beinist að þróun 

máls og málnotkunar við gerð tveggja ólíka textategunda, frásagna og álitsgerða, 

frá miðbernsku til fullorðinsára. Þær niðurstöður sem nú liggja fyrir á íslensku (um 

lengd setninga, texta og málsgreina) gefa til kynna að munur sé á ritun eftir 

textagerðum og að framfarir séu miklar hvað varðar þá þætti í tungumálinu sem til 

skoðunar voru eftir miðbernsku fram á fullorðinsár. Sú undantekning er þó á 

þessum niðurstöðum að ekki er munur á ritun nemenda í áttunda bekk og ritun 

nemenda á fyrsta ári í framhaldsskóla. Þessar niðurstöður koma á óvart og kalla á 

nánari skoðun íslensks skólafólks þar sem um góðar framfarir er að ræða á þessu 

aldursbili í hinum löndunum (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007, bls. 152–154).  

Þessar vísbendingar, frá kennurum í starfi, úr niðurstöðum samræmdra prófa og 

af vettvangi rannsókna, um að líklega sé ástæða til að gefa ritun meiri gaum í 

skólastarfi hafa aukið áhuga minn á að skoða hvernig nemendur í grunnskóla skrifa 

og hvernig hugsanlegt er að vinna með nemendum til aukins árangurs. 

1.2 Rannsóknin 

Sjónarhorn mitt í þessari rannsókn er fyrst og fremst kennslufræðilegt og beinist að 

mati á stöðu nemenda í ritun og hvernig hugsanlegt er að nýta niðurstöður mats 

sem leiðsögn við nám og kennslu. Meginmarkmið rannsóknarinnar er að auka eigin 

þekkingu á þeim þáttum sem skipta máli fyrir góða ritun og geta út frá þeirri 

þekkingu lesið úr rituðum verkum nemenda og lagt mat á stöðu þeirra í 

námsþættinum. Leitast var við að skilgreina og lýsa þeim þáttum sem taldir eru 

skipta máli fyrir góða ritun á textasviði (e. text level) eða því sem snýr að innihaldi, 

skipulagi og samloðun texta, setninga- og orðasviði (e. sentence og word level) en 

á það svið fellur bygging málsgreina og orðanotkun, og sviði tæknilegra þátta (e. 
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conventions) sem snýr að meðferð málfræðiatriða, stafsetningu, 

greinarmerkjasetningu og notkun greinaskila.  

Út frá þessum þáttum ritunar var útbúinn fimm þrepa matskvarði sem notaður 

var til að svara rannsóknarspurningu sem sett var fram til að nálgast markmið 

rannsóknarinnar. Spurningin lýtur að því hvaða vísbendingar niðurstöður mats á 

ritgerðum nemenda gefa um stöðu þeirra í námsþættinum þegar ritun er metin 

samkvæmt viðmiðunum matskvarða. Einnig er sett fram spurning um lengd texta 

og mun á textum eftir bekkjum og kynjum. Nánari grein verður gerð fyrir 

markmiðum og rannsóknarspurningum í kafla 4.1. Rannsóknargögn voru ritgerðir 

nemenda úr 4., 7. og 10. bekk á samræmdum prófum sem fengin voru úr 

gagnasafni Námsmatsstofnunar. 

Með vali á rannsóknargögnum og notkun matskvarðans er markmiðið að fá 

yfirlit yfir hvernig grunnskólanemendur skrifa og út frá þeim upplýsingum að draga 

ályktanir um stöðu þeirra í námsþættinum. Einnig er talið mikilvægt að auka 

þekkingu á þeim kennsluaðferðum og leiðum við námsmat sem taldar eru skila 

jákvæðum árangri á ritun nemenda. Í skólastarfi er mat á stöðu nemenda 

grunnurinn að markmiðssetningu og ákvörðunum um næstu skref í námi og 

kennslu og því er hér talið að horfa þurfi á þessa þætti sem nátengda og gera ráð 

fyrir samspili þeirra. 

1.3 Framvinda  

Ritgerðin skiptist í sex kafla, auk ágrips og formála. Á eftir inngangi er í kafla 2 

fjallað um ritun frá ýmsum hliðum. Í kafla 2.1 er skoðað hvað í hugtakinu ritun 

felst og hvaða hlutverki ritun gegnir í nútíma samfélögum. Í kafla 2.2 er rætt 

stuttlega um áherslur í erlendum rannsóknum er varða ritun síðustu áratugi. Litið er 

á kenningar um hvernig nám fer fram í kafla 2.3 og í kafla 2.4 eru kenningar um 

ritun skoðaðar. Í kafla 2.5 er litið á hvaða línur eru lagðar um nám og kennslu 

ritunar í Aðalnámskrá grunnskóla og í kafla 2.6 er gerð grein fyrir einkennum 

ritaðra texta og þeir þættir skoðaðir sérstaklega sem taldir eru skipta hvað mestu 

máli við ritun. Í kafla 2.7 er síðan fjallað um kennsluaðferðir sem þykja hafa 

jákvæð áhrif á árangur nemenda í ritun. Samantekt og umræður um efni 2. kafla er 

að finna í kafla 2.8.  
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Í 3. kafla er fjallað um námsmat, í kafla 3.1 er gerð grein fyrir helstu aðferðum 

við mat á námi og í kafla 3.2 er greint frá leiðum sem algengar eru við mat á ritun. 

Tengsl mats, náms og kennslu eru skoðuð ásamt þætti endurgjafar á árangur 

nemenda í námsþættinum. Í kafla 3.3. er að finna stutta samantekt á efni 3. kafla. 

Framkvæmd rannsóknarinnar er rakin í 4. kafla og í kafla 4.1 er sagt frá 

markmiðum rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar eru settar fram. Þar á eftir, í 

kafla 4.2, er rannsóknaraðferðinni lýst og í kafla 4.3 er gerð grein fyrir 

rannsóknargögnum. Í kafla 4.4 er gerð grein fyrir fimm þrepa matskvarða sem 

lagður var til grundvallar mati á ritgerðunum og í kafla 4.6 er sagt frá hvernig 

staðið var að úrvinnslu gagna. 

 Í 5. kafla eru niðurstöður settar fram. Í kafla 5.1 eru niðurstöður úr heildrænu 

mati á 144 ritgerðum frá nemendum í 4., 7. og 10. bekk skoðaðar. Í kafla 5.2 eru 

ritgerðir úr 4. bekk skoðaðar sérstaklega og kynjamun gefinn gaumur og þar á eftir 

í köflum 5.3 og 5.4 eru ritgerðir úr 7. og 10. bekk skoðaðar á sama hátt. Í kafla 5.5 

er skýrt frá niðurstöðum úr greinandi mati á völdum ritgerðum sem taldar eru gefa 

innsýn í hvernig nemendur skrifa og gefin eru dæmi um hvernig ritgerðir eru 

flokkaðar eftir viðmiðum matsvarðans. 

Í lokakafla ritgerðarinnar, kafla 6, eru niðurstöður rannsóknarinnar skoðaðar í 

ljósi fræða og ályktanir dregnar. Í kafla 6.1 er stuttur inngangur en síðan er í kafla 

6.2 fjallað um þætti í ritun, í kafla 6.3 um ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk og í kafla 

6.4 er kynjamun gefinn gaumur ásamt því að rætt er um áherslur í námi og kennslu 

í námsþættinum. 

Það er von mín að rannsóknin leggi til einhver svör varðandi ritun og 

ritunarkennslu og geti orðið framlag til umræðu um þróun á kennsluháttum á þeim 

vettvangi. 
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2. Ritun  

2.1 Gildi og hlutverk ritunar 

Ritun snýst um hvernig hugverk verður til, hvernig hugsanir eða merking af 

einhverjum toga er fönguð í rittákn til að hægt sé að endurvekja hana síðar. 

Ritmálið gerir fólki þannig kleift að hafa samskipti sín á milli óháð tíma og rúmi. 

Fólk getur haldið tengslum við fjölskyldu, vini og kunningja með því að skrifa og 

ritmálið gerir einstaklingum einnig kleift að viðhalda og miðla menningararfi milli 

kynslóða. Ritmálið er notað til að sannfæra aðra, til dæmis í trúarlegum og 

pólitískum tilgangi, og hefur þannig haft áhrif á gang sögunnar. Ritmálið gerir 

okkur kleift að safna saman upplýsingum og birta með markvissum hætti þannig að 

þær berist víða. Ritun teygir sig inn í flesta þætti samfélagsins og hefur áhrif í 

daglegu lífi einstaklinga. Skráðum lögum og reglum er ætlað að tryggja skipulag 

samfélaga og þeir sem bera þar ábyrgð reiða sig á skrifuð lög, skrifaðar reglugerðir, 

minnismiða, tölvupósta og önnur gögn. Sækja þarf skriflega um flest störf og ekki 

er ólíklegt að í störfunum felist notkun á skrifuðum starfsreglum eða fyrirmælum. 

Fræðimenn deila uppfinningum sínum og hugmyndum í bókum, tímaritum eða á 

netinu og námsmenn nýta ritmálið við að öðlast þekkingu og síðan til að gera grein 

fyrir henni. Hinn almenni þegn þarf á ritmáli að halda við margar athafnir daglegs 

lífs, hversdagslegir hlutir, eins og að greiða reikning í heimabanka eða baka köku 

eftir uppskrift kalla til dæmis á að farið sé eftir skriflegum fyrirmælum. Þess utan 

gegnir ritmálið hlutverki tjáningar og sköpunar. Markmið þess sem skrifar getur 

verið að bregðast við eigin einmanaleika, að vinna úr persónulegri reynslu, að 

skemmta lesendum eða hafa einhver önnur áhrif á þá (MacArthur, Graham, og 

Fitzgerald, 2006, bls. 1). 

Rétt eins og hlutverk ritmálsins er margþætt hefur hugtakið ritun fleiri en eina 

merkingu. Orðið getur til dæmis náð yfir athöfnina að draga staka stafi á blað en 

merkir einnig á hvern hátt táknkerfið er notað til að skrá niður tungumálið, 

hugsanir og orð. Hugtakið ritun er einnig notað yfir afurðina eða það sem skrifað 

hefur verið, ritverk sem samin hafa verið af reyndum höfundum jafnt sem börnum 
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sem eru að setja sín fyrstu orð á blað (Tolchinsky, 2006, bls. 83). Hugtakið er líka 

notað yfir það hugarstarf sem fram fer þegar skrifað er en Guðmundur B. 

Kristmundsson (1992, bls. 5) skilgreinir hugtakið þannig að ritun sé ákveðið ferli 

sem fram fer í huga höfundar. Hann segir texta því ekki vera ritun heldur afsprengi 

hennar og heimild um ritunina og úr textanum megi lesa ýmislegt um ritun þess 

sem skrifar.  

Flest börn eru vön fjölbreyttri ritun úr umhverfi sínu og eiga auðvelt með að sjá 

tilganginn með þeim skrifum. Þau sjá að verið er að miðla hugsun gegnum rituð 

tákn og skrifað er fyrir ákveðna lesendur og í mismunandi tilgangi. Innkaupalisti 

hefur til dæmis ákveðinn tilgang í daglegu lífi, skilaboð og afmæliskort annan. Með 

þátttöku í athöfnum daglegs lífs efla börn skilning sinn á ritmálinu og fara að 

þekkja og skrifa ólíka texta eftir því hver tilgangur með skrifunum er. Talið hefur 

verið að ritun þróist frá eind til heildar eða með þeim hætti að fyrst nái barnið 

tökum á tengslum stafs og hljóðs og geti síðan skrifað orð, setningar og að lokum 

samfelldan texta. Nú er álitið að ritun þróist á mörgum sviðum þannig að það sem 

barnið lærir um texta af samskiptum í umhverfi sínu hjálpi því við að ná tökum á 

stöfum og hljóðum sem aftur komi að gagni við að tileinka sér færni við ritun. 

Leiðin til þess að öðlast færni í notkun ritmálsins við að miðla þekkingu og sem 

tæki til samskipta er að vera virkur í skoða það og nota (Tolchinsky, 2006, bls. 83–

86).  

Ritun er ekki einungis tæki til að miðla þekkingu, hún getur einnig verið 

uppspretta þekkingar því í gegnum hana glímir fólk gjarnan við að koma hugsunum 

sínum á blað og í leiðinni við að ná betri tökum á tungumálinu. Ritverk geta líka 

gefið upplýsingar um það hugarstarf sem fram fer þegar einstaklingur skrifar, verið 

eins og nokkurs konar gluggi til að skyggnast inn um, til að sjá í hugarheim 

höfundar. Ritun getur gefið vísbendingar um hvernig börn tileinka sér og nýta þetta 

mikilvæga tæki samskipta og náms. Með því að skoða ritverk þeirra er hægt að 

leita vísbendinga um hvaða hugarstarf fer fram þegar börn skrifa og hvaða áhrifa er 

að vænta úr umhverfinu (Tolchinsky, 2006, bls. 84). 

Ritun gegnir þannig margþættu hlutverki í samfélögum nútímans og daglegu 

lífi fólks. Hún er tæki til samskipta og tjáningar en einnig má lesa úr henni 

vísbendingar um þroska einstaklinga og vald þeirra á beitingu ritmálsins. 
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2.2 Erlendar rannsóknir á ritun  

Ekki er ætlunin í þessum kafla að gefa nákvæmt yfirlit yfir áherslur í erlendum 

rannsóknum um ritun, heldur aðeins að gera grein fyrir því sem vakti athygli mína 

og snertir rannsóknir er varða ritun eða ritunarkennslu undanfarna áratugi. Sjá má 

að fyrir 1970 snerust rannsóknir að miklu leyti um formlega þætti ritunar svo sem 

skrift, umritun á textum, stafsetningu og frágang. Talið var mikilvægt að textar 

væru rétt byggðir og lausir við málvillur og rannsóknir á ritun lutu að mestu að 

þessum tæknilegu þáttum. Í upphafi áttunda áratugarins var áhrifa farið að gæta frá 

ýmsum fræðigreinum, svo sem málvísindum, hugvísindum og mannfræði, og 

birtust þau meðal annars í auknum áhuga á námsferlinu, þ.e. hvernig nemendur 

læra, í stað þess að skoða einungis afurðina eins og hefðin gerði ráð fyrir. 

Rannsókn Janet Emig frá 1971 er af mörgum talin hafa markað ákveðin tímamót í 

rannsóknum á ritun því hún beindist að því að skoða ritunarferlið eða hvernig 

nemendur fara að því að skrifa texta. Rannsóknir og skrif Donald Graves, Donald 

Murrey, James Moffett, Nancy Calkins o.fl. frá áttunda og níunda áratugnum  

höfðu mikil áhrif á viðhorf til ritunar og á störf kennara í skólum víða um heim. 

Hugmyndir þeirra og áherslur beindust í sömu átt og rannsóknir Emig höfðu gert,  

þ.e. að skoða hvernig börn bera sig að við að skrifa. Fram komu hugmyndir um 

hvernig styðja mætti við nám skólabarna í ritun með því að fylgja ákveðnu ferli við 

kennsluna. Áherslan væri á að kenna nemendum að skipuleggja ritun sína, gera 

uppkast, endurskoða og umrita með aðstoð kennara og félaga og að lokum yfirfara 

og birta. Næstu áratugina urðu rannsóknir á ritunarferlinu vinsælar og einnig varð 

með tímanum algengara að sjónum væri beint að ritun í námsgreinum, mati á ritun 

og á ritun og upplýsingatækni (More, 2008, bls. 283–285; Pritchard og Honeycutt, 

2006, bls. 278). 

Upp úr 1980 fer hugtakið læsi (e. literacy) að verða algengt og farið að líta á 

lestur og ritun sem nátengda þætti. Hugtakið vísar til þess að litið er á tungumálið 

sem heild; að lestur, ritun, tal og hlustun séu samofnir þættir sem styðji hver annan. 

Aukin áhersla var jafnframt lögð á að skoða hvernig fólk notar lestur og ritun í 

námi, starfi og einkalífi. Rannsóknir beindust sömuleiðis að því að skoða hvaða 

þættir læsis eru mikilvægir fyrir einstaklinga til að þeir geti að fullu tekið þátt í 

nútíma samfélagi (Langer og Filhan, 2000, bls. 115).  
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Juzwik o.fl. (2006, bls. 451–455) greina frá yfirlitsrannsókn Hillocks frá 1984 

sem nær yfir tímabilið 1963–1982 og leiðir í ljós að á seinni hluta sjöunda áratugar 

síðustu aldar og á þeim áttunda var allnokkur áhersla lögð á að skoða þróun á 

vitsmunalegri færni nemenda og hvernig sú færni kemur fram í ritun. Undir lok 

áttunda áratugarins og á þeim níunda jókst áhugi á félags- og menningarlegum 

þáttum, svo sem hvernig læsi er iðkað í mismunandi hópum en einnig urðu 

rannsóknir á ritunarferlinu og rannsóknir á þróun ritunar algengari. Juzwik o.fl. 

segja einnig frá yfirlitsrannsókn Durst frá 1990 sem nær yfir tímabilið 1984–1989 

og sýnir að á því fimm ára bili var vinsælast að rannsaka ritunarferli og 

ritunarkennslu.  

Í yfirlitsrannsókn þar sem skoðaðar voru allar rannsóknir sem snerta ritun og 

ritunarkennslu og birst höfðu í tímaritum og gagnagrunnunum ERIC, PsychINFO 

og Language Behavior Abstract árin 1999–2004 kom fram að áhugi 

rannsóknarmanna á þessu tímabili beindist einkum að því að skoða hvernig ritun er 

notuð við ólíkar aðstæður. Þá er bæði átt við nærsamfélög, svo sem innan 

bekkjarheilda, fjölskyldna eða félagahópa, og einnig víðara samhengi, svo sem í 

ólíkum þjóðfélagshópum eða menningarsvæðum. Rannsóknir á ritun í skóla og í 

atvinnulífi, félagsleg samskipti og ritun, samvinna og félagastuðningur við ritun og 

ritun í sögulegu samhengi voru algengt viðfangsefni. Einnig voru algengar 

rannsóknir sem skoðuðu tvítyngi og fjöltyngi og ritun nemenda með sérþarfir. 

Rannsóknir á ritunarkennslu og ritun ólíkra textategunda áttu jafnframt nokkru 

fylgi að fagna. Rannsóknir um ritun og tækni, mat á ritun og tengsl milli þátta í læsi 

voru hins vegar fremur fátíðar á þessu tímabili. Sá aldurshópur sem mest var 

rannsakaður voru fullorðnir eða nemendur í háskóla, því næst yngri nemendur í 

grunnskóla en eldri nemendur í grunnskóla og framhaldsskólanemendur voru 

sjaldnar viðfangsefni rannsókna (Juzwik o.fl., 2006, bls. 451–468). 

Frá 1990 hafa rannsóknir í auknum mæli beinst að innihaldi ritunar og því hvað 

mótar viðmið um gæði í ritun. Athyglinni er beint að því að skoða hvaða þættir það 

eru sem skipta máli við ritun. Spurningunni hvað er ritun? hefur víða verið haldið á 

lofti. Svara hefur verið leitað við þeirri spurningu bæði með því að skoða ritun í 

skólaumhverfi en einnig utan skólans og áhugi rannsakenda hefur í vaxandi mæli 

beinst að því að skoða hvernig ritun er notuð í daglegu lífi fólks (Nystrand, 2006, 

bls. 19–22). 
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Sjá má að áherslur í rannsóknum og viðhorfum til ritunar og ritunarkennslu 

hafa breyst gegnum tíðina. Áður var mest horft til tæknilegra þátta ritunar, svo sem 

málfræði og stafsetningar, og gert ráð fyrir að kunnátta í þessum atriðum nýttist 

síðar í ritun. Með tímanum beindist athyglin að því hvernig fólk ber sig að við að 

skrifa texta og einnig var horft á ritun sem tæki til persónulegrar tjáningar og 

skapandi skrifa. Athyglin fór að beinast að því hvernig fólk notar ritun og aðra 

þætti læsis í daglegu lífi og einnig að mikilvægi þess að vinna með fjölbreyttar 

textategundir og að kenna gagnlegar aðferðir við ritun. Á síðustu árum hefur aukið 

tillit verið tekið til þeirra félagslegu áhrifa sem menning og þættir í umhverfi 

einstaklinga hafa á ritun og áhersla hefur aukist á að ritun sé tæki til náms og leið 

til að miðla hugmyndum og setja fram skoðanir. 

2.3 Námskenningar 

Þeir sem hafa áhuga á að skoða það hugarstarf sem fram fer við ritun sækja hvað 

mest til hugsmíðahyggjunnar (e. cognitive constructivism). Áhrifa frá 

hugsmíðahyggju fer að gæta upp úr 1960 en kjarni hennar snýst um hvernig 

einstaklingar tileinka sér þekkingu á virkan hátt. Litið er á þekkinguna sem eins 

konar afurð sem einstaklingar byggja upp þegar þeir skapa merkingu úr reynslu 

sinni. Nám felst í túlkun og þekkingin byggist upp skref fyrir skref með því að 

einstaklingurinn setur nýjar upplýsingar í samhengi við það sem hann veit fyrir.  

Kenningar svissneska sálfræðingsins Jean Piagets (1896–1980) hafa meðal annarra 

kenninga haft áhrif á þessu sviði en Piaget setti fram hugtökin samlögun (e. 

assimilate) og aðhæfing (e. accommodate) yfir það ferli þegar ný þekking bætist 

við þá sem fyrir er. Samlögun felst í því að einstaklingurinn leitast við að laga 

umhverfið og upplifun sína af því, að þeirri vitsmunalegu formgerð eða þekkingu, 

sem hann ræður yfir hverju sinni. Um leið verður hann að laga formgerð sína að 

umhverfinu til að geta skilið það. Þannig byggist samspil einstaklingsins við 

umhverfið á nokkurs konar aðlögunarferli þar sem einstaklingurinn þroskar 

vitsmuni sína með því að bæta nýrri þekkingu við þá sem fyrir er í virku samspili 

við ný verkefni í umhverfinu. Piaget taldi að barnið væri virkur aðili í þróun 

þekkingar sinnar og það væri leitt áfram af eðlislægri forvitni og löngun til að skilja 

heiminn betur (Sigurjón Björnsson, 1989, bls. 15–24).  



 

 

14 

 

Þeir sem telja að ekki sé nægjanlegt að skoða ritun eingöngu út frá 

vitsmunalegu sjónarhorni sækja fræðilegar rætur skoðana sinna einna helst til 

hugmynda um nám sem félagslega hugsmíði (e. social constructivism). Í samantekt 

Bigge og Shermis (1999) um félagslega hugsmíðahyggju kemur fram að hugtakið 

hafi gjarnan verið rakið til Lev Vygotskys (1896–1934) sem lagði áherslu á 

mikilvægi tungumáls og félagslegra aðstæðna í námi og vitsmunaþroska barna. 

Vygotsky segir hlutverk tungumálsins í námi vera tvíþætt, annars vegar það sem 

barnið notar í félagslegum samskiptum og hins vegar innra mál barnsins sem það 

notar til að ná tökum á eigin hugsun. Með hjálp málsins og í samvinnu við aðra geti 

börn leyst verkefni sem væru þeim ofviða annars. Vygotsky talaði um svæði hins 

mögulega þroska (e. zone of proximal development) sem merkir að einstaklingur 

hafi forsendur til að þroskast hraðar séu honum búnar réttar aðstæður, hæfileg 

örvun og stuðningur. Ef fullorðnir eða þroskaðri félagi hjálpa barni við verkefni 

sem það ræður ekki við sjálft lærir barnið og eykur við vitsmunalega færni sína í 

samspili við annan einstakling. Þannig færist þroskasvæði barnsins til eftir því sem 

færni þess og geta eykst með stuðningi og í samvinnu við aðra. Séu verkefnin sem 

barninu eru fengin of létt fer lítið sem ekkert nám fram þar sem barnið býr þegar 

yfir þeirri þekkingu sem verkefnið gerir kröfu um. Á þessum grunni komu fram 

hugmyndir um vinnupalla eða stigskiptan stuðning (e. scaffolding) en 

upphafsmaður þeirra hugmynda er talinn vera Jeromy Bruner. Hann segir að 

myndun þekkingar sé eins og smíði byggingar þar sem vinnupallar og verkfæri séu 

nauðsynleg. Barnið byggi upp þekkingu í samtölum og samvinnu við félaga sína 

eða aðra sem það fær stuðning hjá. Þegar læra þarf nýja færni er mikill stuðningur 

nauðsynlegur í upphafi en síðan þarf að draga úr honum eftir því sem færni 

barnsins eykst. Þegar þeirri færni sem stefnt var að er náð er stuðningur á 

viðkomandi sviði óþarfur (Bigge og Shermis, 1999, bls. 133–139). 

Kenningin um nám sem félagslega hugsmíð sækir einnig stoðir til John 

Deweys (1859–1952). Hann lagði áherslu á að nám væri byggt á ígrundaðri hugsun 

(e. reflective thinking) sem felur í sér rannsókn eða athugun á þeim viðfangsefnum 

sem unnið er að. Eins taldi Dewey að skóli ætti að vera samfélag í smækkaðri 

mynd þar sem lýðræðisleg samskipti væru í öndvegi og félagslegt umhverfi 

nemenda hefði áhrif á mótun þeirra (Dewey, 2000, bls. 13–33). 
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Þeir sem áhuga hafa á ritun og ritunarkennslu taka meðal annars mið af 

ofangreindum kenningum um hvernig nám fer fram. Litið er til þess að ritun er  

hugsanaferli sem styðja má við með vandaðri kennslu en jafnframt er gengið út frá 

því að ritun sé félagslegt ferli sem samofið er félags- og menningarlegum 

aðstæðum hvers einstaklings sem einnig er mikilvægt að taka tillit til í skólastarfi 

(Nystrand, 2006, bls. 22). 

2.4 Kenningar um ritun 

Þegar litið er á kenningar um ritun ber hvað hæst hugmyndir Hayes og Flowers um 

það hugarstarf sem fer fram þegar texti er saminn og settur á blað. Kenningar þeirra 

sækja um margt fræðilegar stoðir sínar til hugsmíðahyggjunnar sem rætt var um hér 

að framan. Þessar kenningar hafa haft mikil áhrif á hugmyndir og rannsóknir á 

sviði ritunar frá því að líkan þeirra um hugræn ferli við ritun kom fyrst fram um 

1980 (sjá mynd 2. 1 og Hayes, 2000, bls. 9). Með líkaninu leitast þau við að 

skilgreina hvaða hugrænu ferli einstaklingur notar þegar hann ritar og hvaða aðrir 

þættir, utan þeirra hugrænu, hafa áhrif á ritunina. Í líkaninu gera þau ráð fyrir 

þremur grunnþáttum. Einn þeirra, umhverfi ritunar, er að einhverju leyti fyrir utan 

áhrifasvið höfundar en hefur engu að síður áhrif á ritun hans. Hér er um að ræða 

Mynd 2. 1 Líkan Hayes og Flowers frá 1980 
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það sem snýr að ritunarverkefninu sjálfu, hvert verkefnið er, hverjir eru ætlaðir 

lesendur og loks það sem höfundur hefur skrifað áður. Annar þátturinn tekur til 

hugrænna aðgerða sem ritunin felur í sér, að ákveða hvað á að segja og hvernig, 

yfirfæra þær ákvarðanir í samfelldan texta, endurskoða og umrita textann til að 

bæta hann. Skipulagning á því hvað á að segja og hvernig felur í sér þrenns konar 

ferli, að setja markmið, að vinna með hugmyndir og að raða þeim í skipulega röð 

fyrir ritsmíðina. Endurskoðun og umritun felur aftur á móti í sér lestur og vinnu við 

umbætur á textanum. Þriðji þátturinn snýr að langtímaminni höfundar og felur í sér 

þekkingu hans á ritunarefninu, ætluðum lesendum og færni hans í að skrifa á því 

textaformi sem ritunarverkefnið kallar á. Hayes og Flower (1980) segja að hægt sé 

að hafa áhrif á gengi í ritun þar sem höfundar hafi sjálfir vald á hvernig þeir vinni 

úr þeim hugrænu ferlum sem liggja til grundvallar og hver og einn nálgist ritunina 

á persónulegan hátt (Graham, 2006, bls.187–188; Hayes, 2000, bls.7–9).  

Eins og vonir Hayes og Flower stóðu til varð líkanið hvati að frekari 

rannsóknum á ritunarferlinu og hvernig þekking á því getur tengst námi og kennslu. 

Nýjar áherslur og aðferðir í kennslu komu fram, þar á meðal áhersla á ritun sem 

ferli þar sem nemendum er ætlað að fylgja ákveðnu vinnulagi við ritun og fá 

kennslu og stuðning við að skipuleggja, skrifa, endurskoða og birta verkefni sín. 

Mikilvægt þótti að gera umhverfi og umgjörð ritunarkennslunnar jákvætt og 

styðjandi með því að leggja áherslu á samvinnu nemenda, félagastuðning og að 

auka val þeirra á áhugaverðum verkefnum sem hafa sýnilegan tilgang og ákveðna 

lesendur. Einnig kom fram áhersla á að kenna þyrfti nemendum að setja sér 

markmið og nýta gagnlegar aðferðir við ritun (Graham, 2006, bls. 188).  

Upp komu efasemdir um að líkan Hayes og Flowers dygði til að útskýra á 

fullnægjandi hátt alla þætti sem hafa áhrif á ritun. Meðal annars var talað um að 

skoða þyrfti betur á hvern hátt félagslegir þættir í umhverfi einstaklinga hefðu áhrif 

á ritun þeirra og hvernig hægt væri að nýta markmið og viðmið um árangur í ritun á 

árangursríkan hátt í kennslu. Ýmsar vangaveltur af þessum toga gáfu Hayes og 

Flower tilefni til að endurskoða kenningu sína og settu þau fram nýtt líkan á grunni 

þess eldra árið 1996 (sjá mynd 2.2 og Hayes, 2000, bls.10). Markmið þeirra með 

endurskoðun líkansins var meðal annars að marka skýrari línur fyrir rannsakendur í 

greininni með því að kortleggja og tengja betur saman þau atriði sem hafa áhrif á 

ritun einstaklinga. Í nýja líkaninu eru tveir grunnþættir í stað þriggja, annars vegar 
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eru einstaklingsbundnir þættir sem snúa að hugrænum ferlum, áhugahvöt og 

vinnslu- og langtímaminni. Í hinum grunnþættinum eru hins vegar félags- og 

efnislegir þættir flokkaðir sem ytra umhverfi og áhrifavaldar á ritun einstaklingsins. 

Í nýja líkaninu er aukin áhersla á mikilvægi minnisins, bæði vinnsluminnis og 

langtímaminnis. Vinnsluminnið gegnir veigamiklu hlutverki við ritun en hlutverk 

þess er að geyma um skamma stund þær upplýsingar sem unnið er með. 

Vinnsluminnið sér einnig um að framkvæma þær vitrænu aðgerðir sem ritunin 

krefst svo sem að ná í nauðsynlegar upplýsingar í langtímaminnið og sjá um 

aðgerðir sem eru ekki að fullu sjálfvirkar eins og að taka meðvitaðar ákvarðanir og 

leysa vanda. Langtímaminnið geymir aftur á móti þekkingu á málinu í heild, 

orðaforða, rithætti orða, eiginleikum textategunda, þekkingu á umfjöllunarefninu, 

þekkingu á lesendum og þar fram eftir götunum. Hæfnin til að ná upplýsingum úr 

    Mynd 2. 2 Líkan Hayes og Flowers frá 1996 
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myndum, töflum og gröfum er einnig hluti af líkaninu, og er sett fram sem sjónræn 

skynjun og minni, því ljóst þykir að sá hæfileiki kemur oft að góðum notum við 

upplýsingaöflun og er stuðningur við textann (Hayes, 2000, bls. 15 og 37).  

Skýrar er dregið fram í nýja líkaninu mikilvægi áhugahvatar sem stýrir vilja 

einstaklinga til þátttöku eða vinnu við verkefni. Til dæmis er nú rætt um að trú 

einstaklinga á ástæðum fyrir eigin gengi skipti máli. Ef einstaklingar halda til 

dæmis að ástæða velgengni í ritun sé að þakka greind eða öðrum eiginleikum sem 

þeir trúa að séu óbreytanlegir reyna þeir að fela mistök og forðast aðstæður sem 

geta valdið mistökum. Hins vegar ef einstaklingar halda að árangur í ritun fari eftir  

því hversu mikið er lært og æft, bregðast þeir við erfiðleikum með því að biðja um 

hjálp við verkefnið og æfa sig betur. Viðhorf til persónulegra eiginleika og náms 

skiptir miklu máli fyrir áhugahvöt nemenda á þann hátt að þeir sem telja að gengi í 

námi ákvarðist af fastri greind eiga erfiðara með að virkja eigin áhugahvöt. Í nýja 

líkaninu er meiri áhersla á túlkun og ígrundun texta og mikilvægi þeirrar færni að 

geta beitt lestri á þrenns konar hátt, til að ná merkingu, til að leggja mat á og til að 

lagfæra (sama heimild, bls. 11–19 og 28–31). 

Með nýja líkaninu er einnig kveðið skýrar á um áhrif umhverfis á ritun. Litið er 

á ritun sem tæki til samskipta sem eiga sér aðeins stað í félagslegum aðstæðum í 

gegnum einhvers konar miðil svo sem blað og penna eða rafrænt. Munur er á ritun 

innan og milli menningarsvæða, sumir þjóðfélagshópar skrifa meira en aðrir og 

ritun ber ólík einkenni eftir því félagslega- og menningarlega umhverfi sem hún fer 

fram í. Hvernig við skrifum og hvað við skrifum er mótað af umhverfinu og þeim 

venjum og siðum sem ríkja í samfélaginu um notkun ritmálsins (sama heimild, 

2000, bls. 12).  

Hið nýja líkan Hayes og Flowers teygir sig í átt að kenningu sem lítur á ritun 

sem félags- og menningarlegt atferli (e. sociocultural theory of writing) en 

samkvæmt henni eru áhrif umhverfisins á þann sem skrifar margslungin. Í 

skólanum gætir þessara áhrifa sem annars staðar. Kennarinn stjórnar oftast og setur 

reglur um ritun nemenda. Ritunarefni, textagerð, tími, aðferðir, áhersla á ákveðna 

orðanotkun eða annað er oft undir hans stjórn. Viðhorf og gildi sem eru ráðandi í 

skólanum hafa mótandi áhrif á þróun og notkun ritunar hjá nemendum. Það sem 

nemendur skrifa er þó einnig mótað af gildum fjölskyldna þeirra og annarra þátta í 

samfélaginu utan skólans. Því er mikilvægt að ekki sé gjá milli félagslegra gilda í 
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skóla og utan hans og að tekið sé tillit til þess að mismunandi félags- og 

menningarlegt umhverfi nemenda móti áhuga þeirra á ritun og hafi áhrif á 

frammistöðu þeirra og þátttöku í viðfangsefnum sem snúa að ritun og öðrum 

þáttum læsis. Einnig þarf að hafa í huga þau margvíslegu áhrif sem internetið og 

aukin tækni hefur á hvernig nemendur ná tökum á og nýta ritmálið í sífellt flóknari 

samfélögum (Prior, 2006, bls. 55–64). 

Kenningar um ritun draga fram hvað það er sem hefur áhrif á ritun 

einstaklinga. Líkan Hayes og Flowers auðveldar yfirsýn yfir þessa margslungnu 

þætti sem bæði eru innra með höfundi sjálfum og í umhverfi hans og spila saman 

með ólíkum hætti hjá hverjum einstaklingi. Við mótun stefnu og áherslna um nám 

og kennslu í námsþættinum þarf að hafa í huga hversu margt það er sem hefur áhrif 

á möguleika nemenda til að ná færni í ritun. Kennsluaðferðir og vinnulag kennara 

hafa mikil áhrif á áhuga og vilja nemenda til að læra og framboð námstækifæra 

hefur áhrif á hversu vel nemandi nær að nýta og efla þekkingu sína og færni við að 

beita því flókna hugarstarfi sem ritun krefst. 

2.5  Ritun í Aðalnámskrá grunnskóla 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta er að finna útfærslu á ákvæðum laga 

og reglugerða um nám og kennslu í grunnskóla. Í henni eru lagðar línur fyrir 

skólastarf í landinu, meðal annars um samræmingu náms og kennslu að því marki 

sem þörf er talin á, og áhersla lögð á að réttur allra nemenda til menntunar sé 

tryggður. Í almennum hluta námskrárinnar er tilgreint það meginhlutverk 

grunnskólans, í samvinnu við heimilin, að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi. Grunnskólanum er ætlað að sjá öllum nemendum fyrir 

viðeigandi námstækifærum og veita þeim góða alhliða menntun. Hann þarf að búa 

nemendur undir ævilangt nám og síbreytilegar kröfur með því að leggja áherslu á 

vinnubrögð sem þroska meðal annars félagslega færni. Skapa þarf nemendum 

grundvöll til sjálfstæðrar hugsunar og veita þeim tækifæri til að afla sér þekkingar 

og temja sér vinnubrögð sem stuðla að viðleitni til menntunar og þroska. Tekið er 

fram að allir kennarar séu íslenskukennarar, hvaða grein sem þeir kenni, og leggja 

beri áherslu á að þjálfun í notkun íslensku sé lykill að öllu námi. Einnig er tekið 

fram að nemendur þurfi að fá tækifæri til þess að tjá skoðanir sínar í rituðu og 

mæltu máli. Talað er um að kennsla miði að því að ná fyrirfram settum markmiðum 
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og kennsluaðferðir og vinnubrögð þurfi hverju sinni að þjóna þeim markmiðum 

sem stefnt er að (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 8–10). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku, frá 2007, er fjallað um nám, kennslu og 

mat í námsgreininni. Lögð er áhersla á mikilvægi góðrar íslenskukunnáttu sem 

undirstöðu náms og þekkingar, persónulegrar tjáningar og samskipta. Talað er um 

mikilvægi þess að allir nemendur fái viðfangsefni í samræmi við 

einstaklingsbundinn þroska og þess getið að nokkur munur sé á þroska drengja og 

stúlkna og komi hann víða fram í íslenskunámi. Huga þurfi að fjölbreytni texta, 

textategunda og miðla sem unnið er með og hvetja þurfi nemendur til að velja sér 

lesefni. Rætt er um að sköpunarmáttur tungumálsins eigi að vera í öndvegi og 

nemendur þurfi mörg tækifæri til að leika sér með merkingu orða og semja alls 

kyns texta (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8). 

Markmiðum í íslensku er skipt í fjóra flokka: talað mál og hlustun, lestur og 

bókmenntir, ritun og málfræði. Mörg markmið skarast milli flokka og lögð er 

áhersla á nauðsyn þess að námið sé skipulagt og útfært á heildstæðan hátt. Í 

ritunarþættinum er lögð áhersla á mikilvægi þess að nemendur geti skrifað 

margvíslega texta og tjáð sig skriflega í námi, starfi og einkalífi. Grundvallaratriði 

sé að nemendur læri að draga rétt til stafs og fái stöðuga þjálfun í skrift. Fram 

kemur að greina megi þjálfun í ritun í tvo samofna meginþætti, annars vegar 

tæknileg atriði, svo sem skrift, stafsetningu og uppsetningu texta, og hins vegar 

efnisleg atriði svo sem skipulag og málsnið. Gæta verði að báðum meginþáttum við 

alla textagerð. Lögð er áhersla á að nemendur nái tökum á að setja eigið efni skýrt 

og skipulega fram með ýmsum hætti fyrir ólíka hópa lesenda, handskrifað og á 

stafrænu formi. Nemendur þurfi að læra að taka uppbyggilegri gagnrýni á eigin 

texta og nýta sér hana og jafnframt þurfi þeir að eiga kost á að umrita og bæta texta 

sína eftir þörfum. Varðandi námsmat í ritun er tekið fram að ritgerðir og ýmiss 

konar ritunaræfingar skuli liggja til grundvallar mati á ritun í efri bekkjum en 

skriflegar frásagnir í yngri bekkjum. Mikilvægt sé að leggja mat á skapandi þætti 

og túlkun nemenda með margvíslegum viðfangsefnum, skriflegum og munnlegum 

(sama heimild, 2007, bls. 8–11). 

Í námskránni eru sett áfangamarkmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í 

áfangamarkmiðum fyrir 4. bekk er talað um að ritun þurfi að vera ríkur og 

sjálfsagður þáttur í skólastarfinu og nemendur þurfi æfingu í að semja og skrifa 
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ýmiss konar texta og læra að byggja upp einfaldar frásagnir. Við lok 4. bekkjar á 

nemandi að: 

- geta skrifað skýrt og læsilega  

- þekkja einfaldar stafsetningarreglur, svo sem um stóran staf á eftir punkti og í 

sérnöfnum og reglur um sérhljóð á undan ng og nk   

- vera fær um að endursegja og skrifa eftir frásögn og upplestri 

- hafa tjáð hugmyndir sínar og reynslu 

- þekkja grunnþætti í byggingu texta, inngang, meginmál og niðurlag 

- geta skrifað einfaldan texta á tölvu og hafa fengið leiðsögn um rétta 

fingrasetningu 

- hafa skoðað og skrifað margvíslega texta, svo sem frásagnir, dagbækur, sögur, 

ljóð og sendibréf 

- hafa kynnst orðabókum og fleiri hjálpargögnum (sama heimild, bls. 14). 

Í áfangamarkmiðum fyrir 7. bekk er tekið fram að á miðstigi aukist áhersla á 

stafsetningarkennslu, ritun þurfi að vera fjölbreytt, vinna þurfi með ýmsar 

textategundir og leggja beri áherslu á fjölbreytt orðaval og skýra framsetningu 

texta. Ritunarþjálfunin þurfi að vera samfelld og byggjast á endurgjöf frá kennara. 

Við lok 7. bekkjar á nemandi að: 

- geta skrifað læsilega og af öryggi 

- nota rétta fingrasetningu við ritvinnslu  

- hafa náð valdi á helstu atriðum stafsetningar og nokkurri færni í 

greinarmerkjasetningu  

- geta dregið út aðalatriði og endursagt efni úr ræðu og riti 

- hafa öðlast öryggi við að tjá hugmyndir sínar og reynslu  

- geta skipulagt og orðað texta á þann hátt sem hæfir efni, til dæmis frásagnir, 

lýsingar, fréttir og fyrirmæli 

- hafa fengist við skapandi skrif og samið sögur, ljóð og leikþætti  

- kunna að ganga frá texta og geta nýtt sér stafsetningarorðabækur, 

leiðréttingarforrit og önnur hjálpargögn við ritun (Menntamálaráðuneytið, 

2007, bls. 16–17). 

Í áfangamarkmiðum fyrir 10. bekk er talað um mikilvægi þess að nemendur séu 

skapandi í ritun og öðlist sjálfstæði í vinnubrögðum. Þeir þurfi að fá tækifæri til að 

vinna úr fjölbreyttum textum sem þeir endursegja og laga að eigin þörfum. Áhersla 

skal lögð á virðingu við heimildir og að nemendur meti eigin texta jafnframt því 

sem þeir nýti gagnrýni frá öðrum til leiðsagnar. Við lok grunnskóla er stefnt að því 

að nemandi: 

- sé fær um að skrifa margvíslega texta af öryggi 
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- hafi góðan orðaforða og beiti ýmiss konar stílbrigðum og myndmáli 

- kunni að byggja upp efnisgreinar og færa rök fyrir máli sínu 

- hafi þjálfast í að skrifa helstu textategundir og þekki sérkenni þeirra 

- hafi tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við samningu ritsmíða 

- geti nýtt sér leiðbeiningar um textagerð og sé tilbúinn að taka gagnrýni á eigin 

texta 

- hafi vald á réttritun og geti beitt reglum um greinarmerkjasetningu 

- hafi vanist við að notfæra sér hjálpargögn við ritun 

- kunni að ganga frá ritsmíðum, handskrifuðum og á stafrænu formi 

- geti sett saman vísu eða skrifað skáldlegan texta frá eigin brjósti (sama heimild, 

bls. 12). 

Hér hafa áherslur í ritun og ritunarkennslu samkvæmt námskrá verið dregnar saman 

með það að markmiði að skapa grundvöll fyrir umræður og samanburð við efni og 

niðurstöður rannsóknarinnar. Sýnilegt er að ritun er ætlað að vera ríkur þáttur í 

skólastarfinu og við lok grunnskólans er gert ráð fyrir að nemendur búi yfir færni 

til að nýta ritmálið sér til gagns í leik og starfi. Í kafla 2.7 hér á eftir verður vikið 

nánar að áherslum menntayfirvalda í ritun og ritunarkennslu, en fyrst verður litið á 

hvaða þættir eru mikilvægir þegar rætt er um ritun texta. 

2.6 Einkenni og þættir ritaðra texta  

Orðið texti má nota yfir hvort sem er talað mál eða ritað en er hér einungis notað 

yfir ritmál. Til að ritað mál geti talist texti þarf það að vera lengra en ein málsgrein 

og mynda merkingabæra heild. Stakir stafir og orð eða sundurlausar málsgreinar 

eru því ekki flokkaðar sem texti. Til að standa undir nafni þarf texti að hafa 

svokallaða textaáferð (e. textuality) eða vera skiljanlegur þeim sem hann lesa. Þar 

skipta máli atriði eins og markmið, aðstæður og tilgangur þess sem skrifar textann 

en ekki síður samloðun (e. cohesion) og samfella (e. coherence). Með samloðun er 

átt við hvernig einingar textans tengjast hver annarri svo úr verði rökleg heild. 

Orðin sem notuð eru í þeim tilgangi eru nefnd samloðunartengi (e. cohesive ties) 

og er hlutverk þeirra flestra að vísa á annan stað í textanum, annað hvort í orð sem 

komin eru á blað eða orð sem á eftir að skrifa. Ýmsir flokkar orða, svo sem 

samtengingar og fornöfn, gegna sérstöku hlutverki við samloðun og orðaforði 

höfunda og orðaval skipta máli við að mynda röklegan þráð. Samloðun er alltaf á 

ábyrgð þess sem skrifar, hann eða hún þarf að huga að því á hverju stigi 

ritunarinnar að samloðun sé í lagi, vísanir eðlilegar og að textinn fljóti vel. Hins 
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vegar er samfella af öðru tagi. Það er lesandans að fá vit í það sem skrifað er, að 

ráða í táknin og lesa jafnvel það sem ekki er sagt. Ef texti er læsilegur og loðir vel 

saman er líklegra að sá sem les nái samfellu og skilaboð þess sem skrifar komist til 

skila á þann hátt sem hann vænti. Eitt af því sem gerir texta læsilegan er val á stíl 

og málsniði. Hugtakið stíll er notað yfir áferð eða einkenni textategunda en málsnið 

er sá búningur sem höfundur velur að setja mál sitt í og ræður þar markmið með 

skrifunum miklu ásamt þeirri textategund sem notuð er. Textategundir eru margar 

og hefur hver sín sérkenni sem bæði setja höfundum skorður um framsetningu og 

orðaval en auðvelda að sama skapi lesendum að ráða í þá texta sem fyrir augu ber 

(Þórunn Blöndal, 2005, bls. 87–88).  

Spandel (2009) segir frá nokkrum rannsóknum sem miða að því að skilgreina 

hvað skiptir máli varðandi gæði ritunar. Þar á meðal er rannsókn bandaríska 

fræðimannsins Paul Diederich sem hann gerði í byrjun sjöunda áratugarins. 

Diederich lék forvitni á að vita hvort skoðanir fólks á því hvað felst í góðri ritun 

væru svipaðar frá manni til manns og hvort hægt væri að samræma orðaforða 

varðandi ritun. Hann fékk um það bil 50 manns til liðs við sig, kennara og fólk úr 

öðrum greinum atvinnulífsins, og fékk það til að lesa námsritgerðir og flokka þær í 

þrjá flokka, góðar, miðlungs og slakar, og rökstyðja flokkun sína. Í ljós kom að 

flestir þátttakendur í rannsókninni horfðu eftir sömu eða svipuðum þáttum þegar 

þeir lögðu mat á ritgerðirnar. Eftirfarandi þættir voru skilgreindir sem mikilvægir: 

hugmyndir (e. ideas); tækniatriði (e. mechanics), svo sem bygging málsgreina, 

greinarmerkjasetning og stafsetning; skipulag og greining (e. organization and 

analysis); orðanotkun (e. wording and phrasing); og rödd höfundar, tónn og stíll (e. 

voice, tone and style) (Spandel, 2009, bls. 3).  

Aðrir rannsakendur hafa endurtekið rannsókn Diederich og niðurstöður hafa 

verið mjög áþekkar. Spandel segir þannig frá niðurstöðum rannsóknar Alan Purves 

frá árinu 1992 og niðurstöðum rannsóknar Donald Murreys frá árinu 1982, en í 

þeim báðum eru skilgreindir þættir ritunar sem hafa mikinn samhljóm við 

skilgreiningar úr rannsókn Diederich. Til viðbótar er sagt frá rannsókn kennarahóps 

frá Beverton í Oregon, sem gerði rannsókn byggða á aðferðum Diederich árið 

1984. Niðurstaða þeirrar rannsóknar hefur orðið grunnur að kennsluaðferðinni 6-

Trait sem vinsæl er víða um lönd og fjallað verður nánar um í kafla 2.7 hér á eftir. 

Skilgreindir voru sex eftirfarandi þættir ritunar: hugmyndir eða innihald (e. ideas), 
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skipulag (e. organization), rödd (e. voice), orðaval (e. word choice), flæði (e. 

sentence fluency) og ritvenjur (e. convention). Víða er gengið út frá því að þessir 

þættir séu nokkurs konar grunneiningar eða grunnþættir í rituðum textum (sama 

heimild, 2009, bls. 3–4).  

Hér er valið að flokka þætti ritunar í þrjú svið: textasvið (e. text level) sem snýr 

að hugmyndum eða innihaldi og skipulagi texta, setninga- og orðasvið (e. sentence 

and word level) en á það svið fellur rödd höfundar, bygging málsgreina og 

orðanotkun og svið tæknilegra þátta (e. conventions) sem snýr að meðferð 

málfræðiatriða, stafsetningu, greinarmerkjasetningu og skiptingu efnis í 

efnisgreinar.  

Textasviðið lýtur að textanum í heild eða hvernig hugmynd er sett fram og 

skipulögð þannig að lesandi fái skýra mynd af því sem höfundur vill miðla eða að í 

textanum séu þeir efnisþættir sem þurfa nauðsynlega að koma fram og lesendur 

þurfa og vilja fá að vita. Heildaryfirbragð textans og skipulag tekur mið af þeirri 

textategund sem valin er til skrifanna. Hver tegund texta hefur sitt sérkenni hvað 

varðar uppbyggingu og málfar sem hefur í gegnum tíðina mótast af hefðum og 

venjum, en tekur einnig mið af tilgangi skrifanna og ætluðum lesendum hverju 

sinni. Textar eru flokkaðir á ýmsan hátt, til dæmis í fróðleikstexta og skáldverk en 

einnig í tegundirnar; frásagnir, lýsingar, útskýringar, leiðbeiningar, sannfærandi 

ritun og álitsgerðir, sem hver hefur sitt sérkenni og greinist í ýmsa undirflokka. 

Undir skapandi ritun fellur til dæmis sögugerð en í þeirri textategund er atburðarás 

oftast mikilvæg en í fróðleikstextum af ýmsu tagi er efni hins vegar oft raðað eftir 

mikilvægi. Þá er efnisatriðum sem eiga saman raðað í efnisgreinar og upplýsingum 

komið til lesandans í hæfilegum skömmtum svo að skýr heildarmynd fáist af 

efninu. Ef um álitsgerð er að ræða og skrifin snúast um að koma skoðun á framfæri 

og færa rök fyrir henni tekur skipulagið mið af því hvernig rök með og á móti 

upphafsfullyrðingu varpa ljósi á efnið. Óháð því hvaða textategund er verið að 

skrifa þarf upphaf verksins að vekja áhuga lesandans og vilja hans til að lesa áfram, 

röð efnisatriða þarf að vera með þeim hætti að lesandi eigi auðvelt með að fylgja 

þræði og endirinn þarf að bjóða upp á ákveðin lok eða lausn (Culham, 2003, bls. 

87–99; Olness, 2005, bls. 49–50).  

Setninga- og orðasvið nær til þátta sem varða orðanotkun og uppbyggingu 

málsgreina. Þegar höfundur velur orðin í ritverkið þannig að hann nær að fanga 
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tilfinningar í textann og lesendur skynja andrúmsloftið sem textinn ber með sér er 

talað um að rödd höfundar skíni í gegn í textanum. Að skrifa með rödd felur í sér 

að mynda tengsl við lesendur með því að tjá skoðanir eða viðhorf eða lýsa 

efnisatriðum á skýran og myndrænan hátt. Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir skrifar í 

Skímu (2001) um rödd og raddleysi í ritun nemenda. Hún telur að kennarar ættu að 

hlusta eftir röddum nemenda og hvetja þá til að beita persónulegum stíl við 

ritgerðasmíð. Ritgerðir nemenda séu ritverk sem eigi að bera greinileg 

höfundareinkenni. Góður orðaforði eykur möguleika höfunda til að skrifa á skýran 

og persónulegan hátt. Ekki er um að ræða að nota þurfi flókin eða sjaldgæf orð 

heldur velja orð sem falla vel að textategund, ætluðum lesendum og þjóna 

markmiðum með skrifunum. Til að flæði í textanum verði gott er æskilegt að 

málsgreinar séu mislangar og byrji á fjölbreyttan hátt (Culham, 2005, bls. 137–138; 

Olness, 2005, bls. 115–116; Sveinbjörg Sveinbjörnsdóttir, 2001, bls. 34–38). 

Svið tæknilegra þátta nær til atriða í ritun sem höfundar ná smám saman tökum 

á eftir því sem reynsla þeirra af beitingu ritmálsins eykst. Um er að ræða tæknileg 

atriði svo sem hvernig höfundur fer með málfræðiatriði í texta, hvernig hann 

stafsetur, hvernig hann notar greinarmerki og hvernig skiptingu efnis í efnisgreinar 

er háttað í textanum. Þessir þættir hafa áhrif á hversu skýrt skilaboð höfundar 

komast til lesenda en textinn er áhugaverðari og auðlesnari ef tæknilegir þættir eru í 

lagi. Viðmið um árangur í þessum þáttum eru oft aldurstengd og gengið út frá því 

að eldri nemendur hafi betra vald á tæknilegum þáttum ritunar en þeir yngri þar 

sem þeir hafa meiri reynslu af ritun. Sú er þó ekki alltaf raunin því misjafnt er 

hversu hratt einstaklingar þroskast og læra (Olness, 2005, bls. 158 ; Culham, 2003, 

bls. 237). 

Sjá má að margir samofnir þættir hafa áhrif á gæði ritsmíða og ef skortir á 

færni í einum þætti kemur það líklega niður á verkinu í heild. Því er áríðandi að í 

skólastarfi sé öllum þáttum ritunar sinnt og áherslur og aðferðir í kennslu miði að 

því að nemendur nái sem mestri færni í öllum þáttum ritunar.  

2.7 Áherslur og aðferðir í kennslu ritunar 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta eru sem fyrr segir lagðar línur um 

kennsluhætti í skólum og þar kemur fram áhersla á fjölbreytni í vinnubrögðum og 

kennsluaðferðum. Ekki er fjallað sérstaklega um hvers konar kennsluaðferðir skuli 
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notaðar en sagt að kennurum beri að velja árangursríkar aðferðir til að ná settum 

markmiðum hverju sinni með það fyrir augum að sjá hverjum nemenda fyrir bestu 

tækifærum til náms og þroska. Kennsla verði að taka mið af þörfum og reynslu 

nemenda og efla með þeim námsfýsi og vinnugleði. Grunnskólinn á að skila af sér 

sjálfstæðum nemendum sem kunna að læra, hafa kjark til frumkvæðis og 

sjálfstæðra vinnubragða, geta unnið með öðrum og kunna að tjá sig skýrt og 

skilmerkilega í töluðu og rituðu máli (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 15).  

Sé horft til fyrirmæla Aðalnámskrár grunnskóla, íslensku, frá 2007 um 

kennsluhætti í námsgreininni má sjá að lögð er áhersla á að kennsla í íslensku sé 

heildstæð þannig að hver þáttur styðji við annan og saman myndi þeir eina heild. 

Þessi áhersla er í samræmi við það sem rætt var í kafla 2.6 um innihald markmiða í 

námsþættinum. Rætt er um að ritunarkennsla þurfi að vera samfelld og byggjast á 

stöðugri endurgjöf eftir því sem við verður komið. Líta beri á málið sem félagslegt 

fyrirbæri og allir nemendur þurfi að fá viðfangsefni við hæfi, þjálfast í sjálfstæðum 

vinnubrögðum og öðlast hæfni í að leysa verkefni í samstarfi við aðra. Nemendur 

þurfi að geta nýtt sér uppbyggilega gagnrýni á eigin texta og eiga þess kost að 

umrita og bæta texta eftir því sem þurfa þykir. Rætt er um að nemendur þurfi að 

læra að nota hugtök tengd málinu og geta til dæmis rætt af skilningi um byggingu 

og stíl þegar fjallað er um texta sem þeir eða aðrir hafa skrifað 

(Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 10-11 og 18). 

Þær aðferðir við kennslu ritunar sem taldar eru skila góðum árangri nú um 

stundir hvíla á stoðum félagslegrar hugsmíðahyggju sem gerð var grein fyrir í kafla 

2.4 hér að framan. Að mati kanadískra menntayfirvalda hefur kennsla í anda hennar 

gjarnan eftirfarandi einkenni: 

- Kennarar hvetja til og viðurkenna sjálfstæði og frumkvæði nemenda sem gjarnan 

spyrja spurninga og finna svör.  

- Kennarar nota fjölbreytt efni í kennslu til viðbótar við útgefið námsefni. 

Nemendur leita upplýsinga fremur en vera hlutlausir viðtakendur þekkingar.  

- Kennarar hvetja til flókinnar hugsunar hjá nemendum með því að biðja þá að 
flokka, greina, draga ályktanir, spá fyrir o.fl. 

- Kennarar taka tillit til viðbragða nemenda við kennslunni, eru sveigjanlegir og 
breyta kennsluaðferðum eða umfjöllunarefni til að greiða fyrir námi nemenda. 

- Kennarar meta kunnáttu og skilning nemenda áður en kennsla hefst í nýjum 
námsþætti. Hugtakakort eða hugflæði eru tæki sem gjarnan eru notuð til að skrá 

hugmyndir og þekkingu nemenda. 

- Kennarar hvetja nemendur til samræðna, til að koma hugmyndum sínum á 
framfæri og jafnframt að hlusta á og ígrunda hugmyndir annarra. 
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- Kennarar hvetja nemendur til ígrundunar með því að spyrja opinna spurninga 
sem kalla á margs konar færni í hugsun, s.s. kalla fram í minni, bera saman, 
flokka og greina, finna orsakir, tengja saman eða meta. 

- Kennarar leitast við að skilja hugmyndir og hugsanir nemenda. Þeir gefa 

nemendum einnig umhugsunartíma eftir að hafa lagt fram spurningu eða verkefni 
sem svara þarf. 

- Kennarar gefa nemendum tækifæri til að mynda tengingar og sjá fyrir sér 

aðstæður og atburði til dæmis með því að spyrja „hvað ef“ spurninga (Manitoba 

Education, 2006, bls. 6–8). 

Sú aðferð í ritunarkennslu sem virðist hafa náð hvað mestri útbreiðslu er ferlisritun 

(e. process writing) en aðferðin er víða notuð og nú gjarnan samhliða öðrum 

nálgunum í kennslu. Aðferðin kom fyrst fram upp úr 1970 og hefur oft verið kennd 

við Donald Graves sem meðal annarra talaði fyrir henni í upphafi. Aðferðin 

beindist í fyrstu nær eingöngu að sögugerð og var útskýrð sem fjögurra þrepa ferli 

sem nemendur lærðu og fóru eftir við ritun. Þrepin voru undirbúningur, uppkast, 

umritun og birting og nemendum voru kenndar aðferðir sem komu að gagni á 

hverju þrepi. Í gegnum árin hefur aðferðin þróast og breyst og nú er talið að í 

aðferðinni þurfi að felast nákvæm kennsla og stigskiptur stuðningur við nemendur 

sem þannig nái smám saman tökum á ferli og aðferðum. Í kennslunni þurfi einnig 

að felast aðferðir sem miða að því að virkja fyrri þekkingu nemenda og aðferðir 

sem hjálpa nemendum að fylgjast með og stjórna eigin námi. Auk þess þurfi að sjá 

nemendum fyrir gagnlegri endurgjöf. Fræðilegar áherslur félagslegrar 

hugsmíðahyggju koma þannig skýrt fram í aðferðinni (Pritchard og Honeycutt, 

2006, bls. 275–277). 

Ferlisritun hefur verið þekkt meðal skólafólks hér á landi í nokkuð mörg ár. Í 

bók Guðmundar B. Kristmundssonar Börn og ritun, handbók um kennslu ritunar 

(1992) er að finna, eins og nafn bókarinnar gefur vísbendingar um, umfjöllun um 

ýmsa þætti er snúa að ritunarkennslu. Þar er meðal annars sagt frá ferlisritun og 

skrefum í kennslu ritunar lýst. Áhugi á ritun og ritunarkennslu var vaxandi hér á 

landi á þessum árum og héldu Samtök móðurmálskennara ráðstefnuna Brúarsmíð 

árið 1994 þar sem umfjöllunarefnið var ritunarkennsla. Gestur á ráðstefnunni var 

Donald Graves sem ræddi meðal annars við kennara um ferlisritun (Guðlaug 

Guðmundsdóttir, 1995, bls. 27). Aðferðin hefur stundum verið nefnd Skrifað í 

skrefum eftir samnefndri bók sem fjallar um ritunarkennslu samkvæmt ferlisritun 

og gefin var út árið 1997. Höfundar bókarinnar eru Sigríður Heiða Bragadóttir, 

Auður Ögmundsdóttir og Helgi Grímsson en þau segja í inngangi bókarinnar að 
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ferlisritun sé kennsluaðferð sem samtvinnar einingar málsins og móti um leið 

viðhorf og vinnubrögð nemenda og að kennsla samkvæmt áherslum ferlisritunar 

geti stuðlað að heildstæðu móðurmálsnámi. Kennsluvefurinn Ritbjörg eftir 

Guðlaugu Guðmundsdóttur og Hildigunni Halldórsdóttur, sem aðgengilegur er á 

heimasíðu Námsgagnastofnunar, er einnig hannaður til kennslu ritunar samkvæmt 

aðferðum ferlisritunar. Ritbjörg kom fyrst út árið 1990 sem ritunarforrit en var 

endurútgefið sem kennsluvefur árið 2005. Kennsluvefurinn Ritfærni eftir Kristínu 

Björk Gunnarsdóttur er nýleg viðbót, hann kom út árið 2007 og er honum ætlað að 

fræða nemendur um ritun og ritunarferlið. Eru nemendur leiddir áfram í gegnum 

undirstöður textagerðar með ýmsum ritunaræfingum (Sigríður Heiða Bragadóttir, 

Auður Ögmundsdóttir og Helgi Grímsson 1997, bls. 5–6; Guðlaug 

Guðmundsdóttir, 2005; Kristín Björk Gunnarsdóttir, 2007).  

Aukin umræða varð í þá átt á tíunda áratug síðustu aldar að gera yrði 

móðurmálskennslu heildstæðari en verið hafði. Áherslan á ferlisritun var þáttur í 

því en einnig var rætt um að gera þyrfti breytingar á hefðbundinni 

málfræðikennslu. Þórunn Blöndal leggur í grein sinni í Skímu (1995, bls. 32-35) til 

breytta kennsluhætti og nýjar áherslur í kennslu málfræði í tengslum við ritun. Hún 

telur að hefðbundin málfræði komi nemendum að litlu gagni þegar þeir þurfi að 

nota málið til munnlegrar eða skriflegrar tjáningar. Kenna þurfi málfræðina á 

samtengjandi hátt í tengslum við ritun en ekki á sundurgreinandi hátt eins og 

hefðbundin málfræðikennsla geri ráð fyrir þar sem kennarar hafi lengi vitað að 

nemendur yfirfæra ekki kunnáttu í málfræði yfir á önnur svið íslenskunnar. Fremur 

þurfi að kenna nemendum um mismunandi málsnið og leggja áherslu á þá þætti 

málfræðinnar sem tengjast ritun svo sem málfar, stíl, samhengi og orðaforða. 

Niðurstöður rannsóknar á áhrifum málfræðikennslu á árangur 5–16 ára nemenda í 

ritun sem gerð var við háskólann í York á Englandi árið 2005 benda í þessa átt. 

Rannsóknin leiddi í ljós að hefðbundin málfræðikennsla bætir ekki árangur 

nemenda í ritun en jafnframt komu fram vísbendingar um að vinna með setningar, 

að setja þær saman og raða í málsgreinar (e. sentence combining), skili jákvæðum 

árangri á ritun nemenda (Andrews, 2005, bls. 3).  

Baldur Sigurðsson (1996) skrifaði um breyttar áherslur við kennslu 

rannsóknarritgerða þar sem hann leggur áherslu á að nemendum séu kennd 

vinnubrögð við ritunarferlið. Telur hann að hverfa þurfi frá því vinnulagi sem víða 
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hafi tíðkast þar sem nemendur skrifa ritgerðir heima og skila fullbúnum til kennara 

sem fer yfir og skrifar athugasemdir. Slík vinnubrögð séu ekki líkleg til að stuðla 

að framförum í ritun hjá nemendum ( bls. 16–17). Þessi áhersla á heildstæða og 

breytta kennsluhætti er í samræmi við þær línur sem lagðar eru nú í Aðalnámskrá 

grunnskóla.  

Ef skoðað er nánar hvaða aðferðir eru taldar skila jákvæðum árangri á ritun 

nemenda gefur yfirlitsrannsókn Grahams og Perins, Writing Next frá árinu 2007, 

nokkrar vísbendingar. Í rannsókninni var leitast við að finna út hvaða 

kennsluaðferðir skiluðu bættum árangri nemenda í ritun í bandarískum skólum. 

Rannsóknin miðaði við 10–18 ára nemendur og skoðaðar voru 142 rannsóknir þar 

sem tilteknar kennsluaðferðir þóttu skila jákvæðum árangri á ritun nemenda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að eftirfarandi 11 aðferðir í kennslu 

væri skilvirkar og eru þær hér settar fram í röð eftir því hversu jákvæðum árangri 

þær þóttu skila á ritun nemenda: 

1. Aðferðir við að skipuleggja, endurskoða og umrita (e. writing strategies). 

Nemendum er markvisst kennt að tileinka sér aðferðir við ritun. Það felst meðal 

annars í því að virkja bakgrunnsþekkingu nemenda, nota sýnikennslu og 

stigskiptan stuðning við að kenna nemendum að ná tökum á gagnlegum 

aðferðum við ritun. 

2. Þjöppun. Að draga saman efni texta (e. summarization). 

Nemendum er kennt að draga saman efni texta eftir ákveðnum reglum eða 

aðferðum. 

3. Samvinna við ritun (e. collaborative writing). 

Það hefur jákvæð áhrif á ritun nemenda ef kennslufyrirkomulag gerir ráð fyrir 

samvinnu þeirra þegar þeir vinna með hugmyndir, gera uppkast, endurskoða, 

umrita og leiðrétta texta. 

4. Aðgengi að viðmiðum (e. specific product goals). 

Nemendur hafa aðgang að skýrum viðmiðum um árangur og leiðir að þeim 

hverju sinni. Nemendur hafa vitneskju um tilgang og gerð skrifanna, hverjir eru 

lesendur og á hvaða formi skrifin skulu vera. 

5. Aðgengi að ritvinnslu og tölvuforritum (e. word processing). 

Notkun tölvutækni og ritvinnslu sem tæki til að styðja við kennslu ritunar er 

sérstaklega gagnleg fyrir nemendur sem erfiðara eiga með nám. Það auðveldar 

tæknilega vinnu svo sem stafsetningu og uppsetningu texta. 

6. Flæði. Æfa byggingu málsgreina (e. sentence combining). 

Kennsla í að skrifa vel byggðar málsgreinar til dæmis með því að setja saman 

stuttar einfaldar setningar. 

7. Mótun viðfangsefnis. Vinna með hugmyndir eða upplýsingar fyrir ritun (e. 

prewriting). 
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Æfing í að safna og vinna með hugmyndir áður en hafist er handa við skrif. Það 

getur til dæmis falist í söfnun upplýsinga eða nemendur gera sér skýra mynd í 

huganum um hvernig fullunnið verkefni muni líta út.  

8. Greining og öflun gagna (e. inquiry activities). 

Það hjálpar nemendum að móta hugmyndir og afla efnis áður en ritun 

skilgreindra viðfangsefna hefst. Markmið með verkefninu þurfa að vera ljós, 

hvers konar upplýsingar og gögn eru nauðsynleg, hvaða aðferðir við greiningu 

upplýsinga skal nota og hvernig á að setja fram það sem lært var í rituðu máli. 

9. Ferlisritun (e. process writing approach). 

Felur í sér kennslu aðferða við að skipuleggja, skrifa, endurskoða og umrita, 

hreinskrifa og birta. Einnig er nú áhersla á að skrifað sé fyrir tilgreinda lesendur, 

að nemendur geti metið og umritað eigin texta og einstaklingsmiðun í kennslu er 

í hávegum höfð.  

10.  Textar sem fyrirmynd í kennslu (e. study of models). 

Í kennslu er unnið með sýnishorn af margskonar ritun, textarnir skoðaðir og 

greindir með nemendum og dregið fram það sem áhersla er lögð á í kennslu 

hverju sinni. Nemendum er ætlað að yfirfæra það sem þeir lærðu um góða ritun 

af textunum yfir á eigin ritun. 

11.  Ritun sem tæki til náms (e.writing for content learning). 

Ritun er notuð með markvissum hætti við nám í námsgreinum. Rannsóknir hafa 

sýnt að það hefur bæði jákvæð áhrif á gæði ritunar hjá nemendum og styður 

einnig við tileinkun þekkingar í námsgreinum. Áhrifin eru viðvarandi og því 

mjög mikilvæg (Graham og Perin, 2007, bls. 4–5). 

Samkvæmt þessari yfirlitsrannsókn eru vísbendingar um að framangreindar 

aðferðir séu gagnlegar við kennslu ritunar. Rannsakendur taka fram að engin ein 

aðferð mæti þörfum allra nemenda og að eflaust séu fleiri aðferðir en hér koma 

fram gagnlegar við kennslu ritunar. Hafa beri í huga að í raunverulegum aðstæðum 

fléttast aðferðirnar gjarnan saman á ýmsa vegu þótt þær séu hér settar fram með á 

þennan aðskilda hátt. Til dæmis er erfitt að nota aðferð númer níu, sem er 

ferlisritun, við kennslu án þess að nemendur vinni saman, sem er aðferð númer 

þrjú, eða án þess að nemendur vinni með hugmyndir eða upplýsingar fyrir ritun, 

sem er aðferð númer sjö. Kennarar hafa þannig möguleika á að útfæra og setja 

aðferðir saman í kennslu eftir því hvað hentar aðstæðum og nemendum hverju sinni 

(sama heimild bls. 11). 

Þeir þættir sem þykja skila árangri í ritunarkennslu samkvæmt áðurnefndri 

rannsókn Grahams og Perins eru nokkuð samsvarandi áherslum sem lagðar eru til 

grundvallar í kennsluaðferðinni 6-Trait en í kafla 2.6 var sagt stuttlega frá uppruna 

aðferðarinnar og þeim þáttum sem samkvæmt henni skal leggja til grundvallar við 

kennslu og mat á ritun nemenda. Lykilatriði í aðferðinni er hvernig þættir í ritun 

eru skilgreindir og þeim komið fyrir í matskvarða þar sem viðmið eru gefin frá 
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byrjunarskrefum þar til góðum tökum hefur verið náð. Með því að nýta viðmið 

matskvarðans er hægt að beina sjónum nemenda að innviðum textans og gera 

kennsluna markvissari. Talið er að þrátt fyrir að horfa þurfi á ritverk sem heild sé 

nauðsynlegt að brjóta kennslu í ritun upp í þætti sem kenna þurfi og æfa 

sérstaklega. Aðferðin hefur þróast í gegnum árin og nú er lögð áhersla á að vinna 

með þætti ritunar sé samofin ferlisritun í einhverri mynd. Talið er nauðsynlegt að 

nemendur fái kennslu og stuðning við að tileinka sér gagnlegar aðferðir við ritun, 

svo sem að draga saman efni texta, æfa byggingu setninga eða nýta viðmið um 

árangur. Einnig er lagt er upp með að unnið sé með fjölbreyttar textategundir og 

áhersla er lögð á samvinnu og samskipti nemenda í námi (Spandel, 2009, bls. 2–14; 

Culham, 2003, bls. 10–13).  

Annað dæmi um heildstæða nálgun í kennslu ritunar er kennslukerfið First 

Steps sem komið er frá áströlskum menntayfirvöldum. Kennsluaðferðir og efni 

First Steps hefur náð útbreiðslu víða um lönd og auk heimalandsins Ástralíu eru 

starfstöðvar fyrir aðferðina í Bretlandi, Bandaríkjunum, Nýja Sjálandi og Kanada. 

First Steps byggir á heildstæðu kennslukerfi þar sem til grundvallar er 

viðmiðunarlisti sem nær yfir þróun ritunar frá fyrstu skrefum til fullnaðarfærni. 

Líkt og í 6-Trait kennsluaðferðinni er það talið grundvallaratriði, til að kennsla geti 

orðið markviss, að bæði kennari og nemandi viti hvert nemandinn er kominn í 

náminu og hægt sé á þeim grunni að ákveða hvert skuli halda næst. Kennarar þurfa 

að vera færir um að lesa úr gögnum nemenda og láta upplýsingar sem úr matinu 

fást vera leiðsegjandi um nám og kennslu. Litið er á ritun sem ferli og aðferðir 

ferlisritunar kenndar en einnig er talið mikilvægt að kenna nemendum að skrifa 

margskonar textategundir og rætt er um margvísleg félagsleg áhrif á ritun og 

ritunarkennslu. Ritun er skipt í fjóra þætti. Sá fyrsti er notkun texta (e. use of texts) 

sem vísar til þess á hvern hátt nemendur ná að fanga hugsun og hugmyndir í 

textann. Annar þátturinn er efnislegur skilningur (e. contextual understanding), þ.e. 

hvort efni og orðaval hæfir markmiðum og formi textans. Þriðji þátturinn er 

ritvenjur (e. conventions), sem vísar til stafsetningar, málfræði og fleiri tæknilegra 

þátta. Fjórði þátturinn er ferli og aðferðir (e. processes and strategies), eða aðferðir 

og leiðir sem nemendur læra og nota við ritun (Department of Education and 

Training in Western Australia, 2005, bls. 1–6). 



 

 

32 

 

Að síðustu er hér nefnt sem dæmi um heildstæða nálgun í kennslu ritunar, 

stefna skoskra menntayfirvalda sem sett er fram í áætluninni Improving Writing 5–

14 en þar er leiðum í kennslu og mati á ritun 5-14 ára nemenda lýst. Til 

grundvallar er námskrá þar sem viðmiðum um árangur er lýst og einnig 

matskvarðar sem notaðir eru við samræmd próf á landsvísu. Áhersla er lögð á að 

þessi viðmið séu notuð til leiðsagnar um nám og kennslu í skólum og þau séu 

nemendum aðgengileg. Lögð er áhersla á að unnið sé á markvissan hátt með 

innihald og hugmyndir, skipulag, samloðun og flæði í texta, orðaforða ásamt 

málfræði, stafsetningu og greinarmerkjasetningu. Kenna á um málið á heildstæðan 

hátt, flétta saman lestri og ritun og vinna skal samkvæmt ferlisritun af einhverjum 

toga þar sem lögð er áhersla á að kenna aðferðir við að vinna úr hugmyndum, gera 

uppkast, umrita og birta. Kennsla skal fara fram í sveigjanlegum námshópum, huga 

þarf að einstaklingsþörfum nemenda og skipuleggja samvinnu og samræður 

(Improving Writing 5–14, 2003, bls. 6–12). 

Þessar þrjár framangreindar nálganir frá jafn mörgum löndum eru um margt 

líkar. Þær leggja allar til nákvæma kennslu í þáttum ritunar og aðferðum sem 

gagnlegar eru við ritun. Nemendur þurfa að tileinka sér vinnubrögð ferlisritunar, 

vinna með hugmyndir, gera uppkast, endurskoða, umrita og birta öðrum. Lögð er 

áhersla á heildstæð og fjölbreytt verkefni, vinnu með ólíkar textategundir, 

samvinnu nemenda og félagastuðning. Einnig er gengið út frá því að við kennslu sé 

nauðsynlegt að nota matskvarða eða aðgengileg viðmið við mat á ritun nemenda 

sem nýtt eru til leiðsagnar við áframhaldandi nám og kennslu. Flestir þeir þættir 

sem í rannsókn Grahams og Perins eru taldir skila jákvæðum árangri í kennslu 

finnast sem áhersluatriði í aðferðunum þremur. 

2.8 Samantekt og umræður 

Hér að framan hefur verið farið yfir nokkuð vítt svið er lýtur að ritun, rætt um 

margþætt hlutverk hennar, litið á viðhorf og áherslur í rannsóknum og námskrám, 

hvað í ritun felst og áherslur í námi og kennslu í námsþættinum. Svo virðist sem 

ritmál hafi sífellt meira vægi í nútíma samfélögum, ekki síst þar sem internetið 

hefur opnað nýja möguleika hvað varðar samskipti og miðlun upplýsinga. Ritað 

mál teygir anga sína inn í flesta þætti daglegs lífs og leikni í beitingu þess greiðir 

leið fyrir virka þátttöku í samfélaginu.  
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Viðhorf til ritunar hafa tekið nokkrum breytingum síðustu áratugi en áður var 

álitið að kennsla í tæknilegum þáttum ritunar, svo sem málfræði og stafsetningu, 

væri hvað mikilvægust fyrir árangur nemenda í ritun. Nú beinist athyglin meira að 

því hvernig fólk notar ritun og aðra þætti læsis í daglegu lífi og að ritun sem leið til 

að miðla hugsunum og hugmyndum.  

Þessi áherslubreyting helst í hendur við það hvernig talið er að nám fari fram 

eða á hvern hátt ný þekking bætist við þá sem fyrir er. Nú er hvað mest horft til 

þess að nám sé félagsleg hugsmíð og gert ráð fyrir að þekking byggist upp með 

virkri þátttöku í samstarfi við aðra einstaklinga. Við skipulagningu náms og 

kennslu þarf að taka tillit til þess og bjóða nemendum upp á verðug námstækifæri 

sem krefjast samskipta og samvinnu. 

Þegar skoðað er hvaða línur eru lagðar í aðalnámskrá um ritun og 

ritunarkennslu sést að þar gætir áhrifa félagslegrar hugsmíðahyggju. Rætt er um að 

líta beri á málið sem félagslegt fyrirbæri og nemendur þurfi að öðlast hæfni í að 

leysa verkefni í samstarfi við aðra. Markmiðum í íslensku er skipt upp í flokka en 

tekið fram að námið þurfi að útfæra á heildstæðan hátt. Fram kemur að greina megi 

þjálfun í ritun í tvo samofna meginþætti, annars vegar tæknileg atriði, svo sem 

skrift, stafsetningu og uppsetningu texta, og hins vegar efnisleg atriði svo sem 

skipulag og málsnið og gæta verði að meginþáttum við alla textagerð. Ekki er hins 

vegar rætt um mikilvægi hugmynda og innihalds. Tekið er fram að 

grundvallaratriði sé að nemendur læri að draga rétt til stafs og fái stöðuga þjálfun í 

skrift og að á miðstigi aukist áhersla á stafsetningarþjálfun. Ennþá má því greina 

sérstaka áherslu á tæknilega þætti ritunar. 

Áhrifaþættir á ritun eru margslungnir og eru bæði innra með höfundi sjálfum 

og í umhverfi hans og spila saman með ólíkum hætti hjá hverjum einstaklingi. 

Kennsluaðferðir og vinnulag kennara eru til að mynda áhrifaþættir á áhuga og vilja 

nemenda til að læra og framboð námstækifæra hefur áhrif á hversu vel nemandi 

nær að nýta og efla þekkingu sína og færni við að beita því flókna hugarstarfi sem 

ritun krefst. Í námskránni er einungis rætt um að vinna þurfi á heildstæðan hátt með 

íslenskuna en ekki er tekið nánar fram með hvaða hætti það skuli gert eða hvaða 

aðferðir í kennslu skili jákvæðum árangri á nám nemenda. Skerpa mætti línur og 

áhersluatriði hvað það varðar til dæmis með því að nefna aðferðir í kennslu ritunar 

sem þykja skila jákvæðum árangri á ritun nemenda svo sem vinnubrögð í anda 
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ferlisritunar og árétta mikilvægi þess að nemendum séu markvisst kenndar 

gagnlegar aðferðir við alla þætti ritunar. 

Í rannsókninni sem hér er sagt frá eru tilgreind þau svið sem talin eru mikilvæg 

fyrir góðan árangur í ritun og er þeim skipt í textasvið, setninga- og orðasvið og 

svið tæknilegra þátta. Þættir á textasviði snúa að vinnu með hugmyndir eða 

innihald texta og skipulag. Virðist sem áherslu á þann þátt mætti auka í námskránni 

og leggja þar með meiri áherslu á að ritun snýst um hugsun, hugmyndir og skoðanir 

sem setja þarf fram svo aðrir megi lesa og skilja. Með því mætti vekja athygli á að 

innihaldið skiptir ekki síður máli en formið og tæknilegir þættir. Þættir á setninga- 

og orðasviði snúa að byggingu málsgreina og orðavali eða málfari og stíl. Hér er 

unnið með merkingu orða og einnig þætti sem jafnan eru flokkaðir sem málfræði, 

til dæmis orðaröð og skipulag málsgreina. Á sviði tæknilegra þátta er horft til 

meðferðar málfræðiatriða í texta, stafsetningar, greinarmerkjasetningar og hvernig 

efni er skipt í efnisgreinar. Ef til vill mætti í námskrá hafa nánari útfærslu á þáttum 

í ritun og á hvern hátt þeir eru samofnir málinu í heild og til að vinna með þessa 

þætti sé nauðsynlegt að beita heildstæðum vinnubrögðum þar sem allir þættir 

íslenskunnar séu samofnir. Hugsanlega eykur skipting markmiða í flokkana fjóra í 

aðalnámskrá líkur á að unnið sé með móðurmálið lítt tengt og því sé skipt niður í 

stakar kennslustundir í stundaskrám skóla. Margir samofnir þættir hafa áhrif á gæði 

ritsmíða og ef skortir á færni í einum þætti kemur það líklega niður á verkinu í 

heild. Því er áríðandi að í skólastarfi sé öllum þáttum ritunar sinnt og áherslur og 

aðferðir í kennslu miði að því að nemendur nái sem mestri færni í öllum þáttum 

ritunar.  
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3. Námsmat  

3.1 Mat á námi 

Mest alla tuttugustu öldina var litið á námsmat í skólum sem tæki til að afla 

upplýsinga um námsárangur nemenda. Matið var með hefðbundnum hætti, 

kennarar kenndu, lögðu fyrir próf sem mældu kunnáttu nemenda í námsefninu, 

gáfu einkunnir byggðar á árangri í prófunum og sneru sér síðan að kennslu í næsta 

hluta námsefnisins. Á undanförnum áratugum hefur þessi aðferð við að meta 

árangur nemenda vakið spurningar og verið endurskoðuð samfara breyttum 

viðhorfum til skólastarfs. Kenningar um hvernig nám fer fram hafa haft áhrif en nú 

er litið á nám sem ferli þar sem nemendur tengja nýja þekkingu við þá sem fyrir er.  

Nemendur tileinka sér þekkingu á fjölbreyttan hátt og námið tekur mið af áhuga 

þeirra, reynslu og hvernig þeim lætur best að læra. Einnig hafa kröfur um 

samfélagslegt hlutverk menntakerfisins breyst, í stað fárra útvalinna sem gengu 

menntaveginn er skólum nú ætlað að veita öllum þegnum haldgóða menntun. Sú 

menntun felur meðal annars í sér að nemendur verði færir um að beita gagnrýnni 

hugsun, leita lausna og búa yfir góðri samskiptahæfni til að takast á við flóknar 

kröfur nútíma samfélags. Þetta aukna hlutverk hefur kallað á fjölbreyttari 

viðfangsefni í skólum og þar með víðtækara námsmat en áður þekktist. Einnig 

hefur verið dregið í efa að hefðbundið námsmat gegni nægjanlega vel því hlutverki 

að hvetja til frekara náms þar sem samanburður milli nemenda virkar ekki sem 

hvatning fyrir alla nemendur. Samanburður getur þvert á móti dregið úr 

námsáhuga, sérstaklega hjá þeim sem erfiðara eiga með nám. Sýnt þykir að þegar 

nemendum finnst þeir hafa eitthvað um nám sitt að segja og hafa um það eitthvert 

val virkar það hvetjandi á námsáhuga. Námsmat getur virkað sem námshvatning, 

ekki þó í formi umbunar eða refsingar, heldur með því að örva innri áhuga 

nemenda til dæmis þegar framfarir nemandans sjálfs, án samanburðar við aðra, eru 

metnar og nemendum leiðsagt til aukins árangurs (Manitoba Education, 2006, bls. 

3–4).  
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Í doktorsritgerð sinni Mat í þágu náms eða nám í þágu mats (2008) fjallar 

Rúnar Sigþórsson meðal annars um hlutverk og tegundir námsmats. Hann dregur 

saman umfjöllun ýmissa fræðimanna og segir námsmat gegna því meginhlutverki 

„að afla upplýsinga um námsferlið, árangur náms og kennslu á fjölbreyttan og 

markvissan hátt, nota niðurstöðurnar til leiðsagnar í kennslu og öðru starfi skólans 

og miðla þeim á merkingarbæran hátt til nemenda, aðstandenda þeirra og 

samkennara“ (bls. 76). Rúnar fjallar einnig um mismunandi hugmyndir fræðimanna 

um námsmat og greinir frá mun á megindlegum og eigindlegum aðferðum við 

námsmat. Megindlegar aðferðir byggjast fyrst og fremst á hlutlægum mælingum 

þar sem stuðst er við töluleg gögn sem hægt er að meðhöndla á tölfræðilegan hátt á 

meðan eigindlegar aðferðir byggjast á túlkun og að notaðar séu fjölbreyttar aðferðir 

við að lýsa fyrirbærum. Námsmatssérfræðingar telja ekki að nein ein leið sé sú rétta 

við námsmat. Námsmat er dæmi um svið þar sem nauðsynlegt er að velja 

matsaðferðir sem byggja á þeim aðferðum sem hæfa settum markmiðum hverju 

sinni (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 76–77). 

Tvö lykilhugtök hafa verið í umræðu um námsmat síðustu áratugi, annars vegar 

leiðsagnarmat (e. formative assessment) og hins vegar lokamat (e. summative 

assessment). Hugtökin vísa til þess að námsmati er annars vegar ætlað að vera til 

leiðsagnar á meðan á náminu stendur og hins vegar vera mat á árangri eftir að námi 

er lokið. Leiðsagnarmat einkennist af því að reynt er að hafa matið samofið 

námsferlinu með það að markmiði að námið verði árangursríkt. Matið beinist bæði 

að árangri námsins og námsferlinu og því er ætlað að taka mið af markmiðum 

námsins. Nemendur þurfa að vera meðvitaðir um markmiðin og endurgjöf til þeirra 

þarf að vera skýr og leiðbeinandi. Með leiðsagnarmati er stefnt að heildarsýn yfir 

þekkingu og frammistöðu nemenda og nota þarf fjölbreyttar matsaðferðir og 

viðfangsefni sem reyna á margvíslega hæfileika þeirra. Leitast er við að matið 

endurspegli allar tegundir markmiða og lögð er áhersla á sjálfsmat og samvinnu 

nemenda við námsmat. Námsmatið verður þannig ein af leiðum kennarans til að 

stuðla að árangursríku námi og gera nemendur að ábyrgum þátttakendum í að 

skapa eigin námsaðstæður í stað þess að vera einungis tæki til að meta og gefa 

vitnisburð (Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 78–79).  

Hugtakið lokamat er notað um námsmat sem ætlað er að staðfesta hvað 

nemendur kunna eða hafa lært, hvort þeir hafa náð þeim markmiðum sem stefnt var 
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að eða til staðfestingar á að ákveðnu námi sé lokið. Því er ætlað að upplýsa 

nemendur, foreldra eða aðra sem koma að ákvörðun um nám nemandans og er birt í 

formi einkunna eða vitnisburðar af einhverju tagi. Lokamat er oft í formi prófa eða 

kannanna en margir aðrir möguleikar eru fyrir hendi svo sem ferilbækur, kynningar 

og ýmiss konar munnleg og skrifleg verkefni sem bjóða upp á að nemendur komi 

þekkingu sinni á framfæri. Námsmat af þessu tagi hefur oft mikil áhrif á 

nemandann og nám hans, svo sem niðurstöður úr samræmdum prófum, og 

mikilvægt er að það sé réttlátt og vandað til framkvæmdar þess (Manitoba 

Education, 2006, bls. 55–57). 

Hugtakið námsmat sem nám (e. assessment as learning) hefur verið notað um 

það hvernig nemendur fylgjast með og stjórna eigin námsferli. Um er að ræða 

leiðsagnarmat sem byggt er á rannsóknum um hvernig nám fer fram og hvernig 

nemendur ígrunda eigið nám til að dýpka eigin skilning. Sjónarhornið er að hluta 

fært af kennararnum yfir á nemendur og áhersla lögð á hvernig þeir öðlast skilning 

á eigin námi og geta þannig skipulagt sjálfir hvað og hvernig þeir læra. Það viðhorf 

er ríkjandi að nám sé ekki tilfærsla þekkingar frá þeim sem meira vita til hinna sem 

minna vita, heldur tileinki nemendur sér þekkingu á virkan hátt þegar þeir tengja 

nýja þekkingu við þá sem fyrir er. Þannig eru nemendurnir sjálfir hlekkur á milli 

námsmats og kennslu og læra að meta á gagnrýninn hátt, nýta sér upplýsingar, 

tengja þær við fyrri þekkingu og nota þær til að byggja upp nýja þekkingu. Til þess 

að þetta sé mögulegt þurfa kennarar að ýta undir sjálfstæði og ábyrgð nemenda og 

leggja þeim í hendur aðferðir og gögn til að þeir geti orðið sjálfstæðir námsmenn 

sem taka skynsamlegar ákvarðanir um eigið nám. Þetta gera þeir meðal annars með 

því að sýna og kenna nemendum aðferðir við sjálfsmat, styðja þá við 

markmiðsetningu og sýna hvernig hægt er að ná markmiðunum (Manitoba 

Education, 2006, bls. 41–43). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, er fjallað nokkuð um námsmat og 

glöggt má sjá áherslu á leiðsagnarmat í þeirri umfjöllun og að eigindlegum 

aðferðum sé beitt við matið auk þeirra megindlegu. Tekið er fram að 

megintilgangur námsmats sé að afla upplýsinga sem styðja nemendur við námið og 

hvetja þá til að leggja sig enn betur fram. Mat á námi og framförum er hluti 

skólastarfs og til þess að það skili tilætluðu hlutverki sínu þarf það að vera 

óhlutdrægt, sanngjarnt og í órjúfanlegum tengslum við nám og kennslu. Matið þarf 
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að fara fram jafnt og þétt allan námstímann en ekki eingöngu við lok hans. Lögð er 

áhersla á það hlutverk námsmats að afla vitneskju um árangur skólastarfsins og 

hvernig einstökum nemendum eða hópum gengur að ná settum markmiðum. 

Matsaðferðir þurfa að vera fjölbreyttar, hæfa settum markmiðum og endurspegla 

áherslur í kennslu. Niðurstöður námsmats þurfa að byggja jöfnum höndum á 

óformlegu mati kennara sem og skriflegum prófum og könnunum þar sem sum 

námsmarkmið eru þess eðlis að skrifleg próf henta ekki. Kennarar þurfa að hjálpa 

nemendum til raunhæfs sjálfmats, gera þeim grein fyrir markmiðum náms og 

hvernig miðar í átt að þeim (Menntamálaráðuneytið, 2006, bls. 16–17). Í 

Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku, frá 2007 er fjallað um námsmat í greininni og 

endurspeglar það áherslurnar sem lagðar voru í almenna hlutanum. Lögð er áhersla 

á að námsmat og vægi námsþátta sé skilgreint við upphaf hvers námstímabils svo 

nemendum sé vel ljóst að hverju beri að stefna. Við mat á ritun í efri bekkjum skal 

námsmat í ritun grundvallast á ýmis konar ritunaræfingum en skriflegum 

frásögnum í yngri bekkjum (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 8 og 12). 

3.2 Mat á ritun 

Við mat á rituðum verkefnum nemenda er oft notuð einhvers konar mælistika og 

fyrst og fremst litið á matið sem lokamat eða einkunnagjöf sem er þó aðeins hluti 

þess sem í mati þarf að felast. Námsmat í ritun ætti að miða að því að koma auga á 

þá þætti sem spila saman og birtast í skrifunum. Þeir sem meta þurfa meðal annars 

að horfa eftir innri byggingu ritverksins, greina hvernig rödd höfundar birtist í 

orðunum sem valin eru til að koma skilaboðum áleiðis, hvernig samloðun og flæði 

er háttað ásamt því að huga að tæknilegum þáttum svo sem málfræði og 

stafsetningu. Markmið með mati á verkum nemenda ætti að vera að byggja brú yfir 

í kennsluna, að upplýsingar sem fást úr verkum þeirra séu nýttar til leiðsagnar í 

námi og geti þannig stuðlað að betri árangri. Mat eitt og sér án viðbragða í kennslu 

dugar skammt til að breyta árangri nemenda í ritun. Viðbrögð kennara sem sjá að 

nemendur þeirra standa sig ekki eins vel og ætlast mætti til eru stundum þau að 

meta oftar, draga fram markmið og láta væntingar sínar skýrar í ljós. Matið virkar 

best ef það er látið styðja kennsluna og niðurstöður þess eru nýttar til að gefa 

vísbendingar um færni nemenda og um þætti sem vinna þarf að með þeim til aukins 

árangurs. Einnig ætti markmiðið með mati á ritun að snúast um að gera nemendur 
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að samverkamönnum í matsferlinu. Til að auka möguleika nemenda á að bæta eigin 

ritun er mikilvægt að efla með þeim gagnrýna hugsun um ritun og að hugtök yfir 

þætti sem hafa áhrif á gæði ritunar svo sem innihald, skipulag og tækni og aðferðir 

við ritun verði þeim töm (Spandel, 2005, bls. 2–6).  

Þrjár aðferðir eru hvað algengengastar við mat á ritun, heildrænt mat (e. 

holistic assessment), greinandi mat (e. analytical assessment) og mat á 

mikilvægasta þætti (e. primary-trait scoring). Heildrænt mat er byggt á þeirri 

skoðun að heildin vegi meira en hver þáttur fyrir sig og raunhæfasta heildarmyndin 

af ritverki fáist með mati á öllum þáttum þess, svo sem innri byggingu, rödd 

höfundar, orðavali, samloðun og flæði ásamt tæknilegum þáttum. Heildrænt mat er 

oft byggt á kvörðum með nákvæmum viðmiðunum og er ritverkið borið saman við 

viðmið kvarðans og sett í þann flokk sem það fellur best að. Heildrænt mat er ekki 

eins nákvæmt og greinandi mat þar sem verkið getur verið missterkt í hverjum 

þætti fyrir sig og því geta tiltölulega ólík ritverk fallið í sama flokk þar sem 

styrkleikar og veikleikar eru ekki í sömu þáttum. Heildrænt mat hentar vel þar sem 

þörf er á fljótvirkum samanburði en síður sem leiðsegjandi mat í bekkjaraðstæðum 

(Spandel, 2009, bls. 19–21).  

Greinandi mat hefur að undanförnu orðið vinsælt vegna þess að það veitir bestu 

upplýsingarnar í bekkjaraðstæðum og er hentugt við leiðsagnarmat. Í greinandi 

mati er talið að vissulega sé mikilvægt að horfa á ritverkið sem heild en það sé ekki 

nægjanlegt ef matið á að nýtast sem leiðsögn við nám. Nauðsynlegt sé að horfa á 

hvern þátt fyrir sig þótt allir vinni þeir saman í ritverkinu. Ef matið á að vera 

skilvirkt þarf það að innihalda alla þætti ritunar og þeim þarf að gera jafn hátt undir 

höfði (sama heimild bls. 21–22).  

Greinandi mat á rituðum textum getur einnig gagnast á annan hátt við mat á 

stöðu nemenda í ritun. Sanders og Schilperoord (2006) telja að greinandi mat á 

textum sé leið til að fá innsýn í hvaða hugarstarf fer fram við ritun. Þeir segja að 

við greiningu texta þurfi að skoða almenn einkenni hans, skipulag efnis, samloðun 

og hugtakanotkun. Skoða þurfi hvað höfundur er að segja og hvernig hann fer að 

því innan þeirrar textategundar sem hann er að skrifa. Þannig opnist möguleiki til 

að ráða út frá skipulagi og innihaldi textans hvaða hugsanaferli eru notuð og tengja 

saman einkenni texta og stöðu eða þróun ritunarfærni hjá nemendum (bls. 386–

400). 
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Sú aðferð að meta mikilvægasta þáttinn hverju sinni á rót sína að rekja til þeirra 

hugmynda að öll ritun hafi ákveðinn tilgang og sé ætluð ákveðnum lesendum. Það 

fer eftir lesendum og tilgangi skrifanna hverju sinni hver mikilvægasti þátturinn er 

en góð ritun er sú sem nær markmiðum höfundar. Til dæmis ef skrifa á 

leiðbeiningar er skipulag og röð efnisatriða án efa mikilvægasti þátturinn. Þessi 

tegund af mati er sjaldan notuð ein og sér en hentar oft vel þegar meta á árangur af 

kennslu ákveðinna atriða eða leggja mat á færni nemenda í ákveðnum þáttum 

ritunar (Spandel, 2009, bls. 21). 

Við mat á ritun nemenda í skóla þarf að huga bæði að ritunarferlinu og 

afurðinni. Spandel (2009, bls. 16–27) setur fram átta lykla að skilvirku námsmati í 

ritun: 

1. Árangursríkt mat snýst um að gefa nemendum tækifæri til að sýna hvað þeir kunna 

og geta gert. Með því að gera viðmið um árangur skýr og aðgengileg nemendum eru 

markmið með vinnunni dregin fram og nemendur vita fyrirfram til hvers er ætlast af 

þeim og hvað einkennir gott verk. 

2. Vanda þarf gerð sóknarkvarða og annarra viðmiða sem notuð eru við mat á ritun. 

Orðalag þarf að vera skýrt, jákvætt og lýsandi og viðmiðin þurfa að taka til þeirra 

atriða sem raunverulegu máli skipta fyrir áframhaldandi nám og notkun ritmálsins.  

3. Hrós er mikilvægt því nemendur munu leggja sig fram við þá þætti sem hrósað er 

fyrir. Það þarf að hrósa fyrir það sem raunverulega skiptir máli fyrir nám nemenda. 

Það sem er auðveldast að meta er ekki endilega það sem er mikilvægast. 

4. Matstækin sem notuð eru þurfa að taka til innihalds ritunarinnar ekki síður en 

tæknilegra þátta. Mikil áhersla hefur verið á mat á tæknilegum þáttum ritunar, s.s. 

stafsetningu og málfræði, og virðist sem slök tækni dragi nemendur niður í öðrum 

þáttum ritunar. 

5. Þörf er á fleiri en einu sýnishorni af ritun nemenda til að mat á stöðu hans sé 

raunhæft. Best er að meta nokkur ritverk af ólíkum tegundum sem unnin eru á 

ákveðnu tímabili. Ef matið fer þannig fram að verkefnum er útdeilt, nemendur fá 

ákveðinn tíma til að skrifa og svo er ritunin tekin til mats, er í rauninni verið að meta 

fyrsta uppkast og horft er framhjá því að nemendur þurfa tíma til að endurskoða og 

umrita verkið þannig að það verði sem best. 

6. Tengsl markmiða og mats þurfa að vera skýr. Niðurstöður mats þurfa að 

endurspegla það sem nemendur eiga að læra og skiptir máli í námi þeirra.  

7. Matið þarf að vera bæði áreiðanlegt (e. reliable) og réttmætt (e. valid). Ef viðmið 

eru nákvæm og sá sem metur vanur að meta eru líkur á að matið verði áreiðanlegt 

eða að allar ritgerðir séu metnar út frá sömu þáttum og á sama hátt. Skýr tengsl 

markmiða og mats auka líkur á að matið verði réttmætt, þ.e. að sú hæfni sé 

raunverulega metin sem ætlunin er að meta.  

8. Markmið með mati þurfa að vera ljós. Hvað er það sem við viljum fá að vita, til 

hvers viljum við vita það og hvað ætlum við að gera við niðurstöðurnar? 
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Það skiptir sennilega ekki máli hversu miklum gögnum er safnað og hvernig er 

metið ef matið nær ekki alla leið til nemandans, því það er hann sjálfur, með aðstoð 

frá kennara eða félögum, sem getur breytt og endurbætt eigin ritun. Ef nemendur fá 

gagnlega endurgjöf eru auknar líkur á að þeir læri að fylgjast með eigin skilningi 

og árangri. Endurgjöfin miðar að því að hjálpa nemendum að bæta gæði skrifa 

sinna og er hluti af leiðsagnarmati í kennslu  

3.3 Samantekt og umræður 

Í gegnum tíðina hefur verið litið á námsmat í skólum sem tæki til að afla 

upplýsinga um námsárangur nemenda og þá gjarnan með skriflegum prófum. Í takt 

við breytt viðhorf til skólastarfs, sem meðal annars má rekja til breytinga á 

hugmyndum um hvernig nám fer fram, er nú algengt að talað sé um tvenns konar 

mat, annars vegar leiðsagnarmat sem ætlað er að vera til leiðsagnar á meðan á 

námi stendur og hins vegar lokamat eða mat á árangri eftir að námi er lokið. Ein 

tegund leiðsagnarmats er námsmat sem nám og snýr það að því hvernig nemendur 

fylgjast með og stjórna eigin námsferli. Ef nemendur eiga að geta nýtt sér slíkt mat 

við nám þurfa kennarar að kenna þeim aðferðir við sjálfsmat og leggja þeim í 

hendur aðferðir og gögn sem þeir nýta við matið.  

Í aðalnámskrá má sjá ákveðna áherslu á leiðsagnarmat og er því ætlað að vera 

órjúfanlegur þáttur í námi og kennslu. Einnig má sjá áherslu á námsmat sem nám 

þar sem kennarar eru hvattir til að hjálpa nemendum til sjálfsmats og gera þeim 

grein fyrir skilgreindum markmiðum við upphaf námstímabils og upplýsa þá 

reglulega um hvernig miðar í áttina að þeim.  

Námsmat í ritun ætti að miða að því að koma auga á þá þætti sem birtast í 

skrifum nemenda og byggja brú yfir í kennsluna. Horfa þarf eftir öllum þáttum 

ritunar svo sem innri byggingu ritverksins, greina hvernig rödd höfundar birtist í 

orðavali, hvernig samloðun og flæði er háttað ásamt því að huga að tæknilegum 

þáttum svo sem málfræði og stafsetningu og nýta upplýsingarnar til leiðsagnar í 

áframhaldandi námi. 

Sýnt þykir að mat er lykill að frekara námi þar sem nauðsynlegt er að vita hver 

staðan er, hvað nemandinn hefur þegar á valdi sínu og hvað það er sem hentar að 

æfa og ná tökum á næst. Hvort sem beitt er heildrænu mati, þar sem ritverkið er 

metið sem ein heild, eða notað er greinandi mat þar sem hverjum þætti fyrir sig er 
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gerð ákveðin skil, skiptir hvað mestu máli að koma auga á það sem nemendur geta 

og gera vel og finna út hvernig er best að standa að endurgjöf og leiðsögn þannig 

að nemendur nái að byggja nýja þekkingu og færni ofan á þá sem fyrir er.  
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4. Rannsóknin 

4.1 Markmið og rannsóknarspurningar 

Meginmarkmið með rannsókninni sem hér er greint frá er að öðlast aukna þekkingu 

á þeim þáttum sem skipta máli fyrir góða ritun og auka færni við að lesa úr rituðum 

verkum nemenda og meta stöðu þeirra í námsþættinum. Skilgreindir voru þættir 

sem skipta máli fyrir góða ritun og settur saman matskvarði sem notaður var til að 

nálgast markmið rannsóknarinnar og svara eftirfarandi rannsóknarspurningum: 

Hvaða vísbendingar gefa niðurstöður mats á ritgerðum nemenda á samræmdum 

prófum í íslensku úr 4., 7. og 10. bekk um stöðu þeirra í ritun þegar eftirfarandi 

þættir eru metnir samkvæmt viðmiðum matskvarða? 

a) Textasvið: Hvernig er efnið sett fram og hvernig er skipulagi og samloðun 

háttað? 

b) Setninga- og orðasvið: Hvernig kemur orðaforði, málsnið og stíll fram og 

hvernig er byggingu málsgreina háttað? 

c) Tæknilegir þættir: Hvernig er beitingu málfræði í texta háttað og er stafsetning, 

greinarmerkjasetning og notkun greinaskila í samræmi við ríkjandi venjur? 

d) Hversu langa texta skrifa nemendur og hvernig er lengd málgreina háttað?  

e) Er merkjanlegur munur samkvæmt ofangreindu mati eftir bekkjum og kyni? Ef 

svo er í hverju kemur hann helst fram? 

Markmiðið með notkun matskvarðans er að fá yfirlit yfir hvernig 

grunnskólanemendur skrifa og draga ályktanir um stöðu þeirra í námsþættinum út 

frá þeim upplýsingum. Einnig er talið mikilvægt að auka þekkingu á þeim 

kennsluaðferðum og leiðum við námsmat sem taldar eru skila jákvæðum árangri á 

ritun nemenda. 

Gert er ráð fyrir að færni í ritun aukist með vaxandi aldri nemenda og að 

ritgerðir nemenda beri ólík einkenni eftir bekkjum. Einnig er gert ráð fyrir að eldri 

nemendur skrifi lengri texta en þeir yngri og að einhver munur komi fram á ritun 

nemenda eftir kynjum.  
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4.2 Rannsóknaraðferð  

Í samræmi við sett markmið var valin rannsóknaraðferð sem talin var henta við að 

svara rannsóknarspurningunum. Rannsóknin var í raun þríþætt. Í fyrsta hluta 

hennar var settur saman matskvarði sem byggður var á skoðun og greiningu á 

markmiðum námskráa og gögnum sem snúa að mati á ritun. Í öðrum hluta 

rannsóknarinnar voru ritgerðir úr samræmdum prófum metnar á heildrænan hátt 

samkvæmt viðmiðunum matskvarðans og matið sett fram í myndritum. Í þriðja 

hlutanum voru valdar ritgerðir metnar með greinandi mati og eiginleikum þeirra 

lýst. Sjónarhorn í rannsókninni var því til að byrja með nokkuð vítt þar sem leitað 

var eftir meginþáttum við mat á ritun nemenda. Í öðrum hluta var sjónarhornið 

þrengra og ritgerðir metnar og flokkaðar saman í þrep. Sjónarhornið þrengdist enn í 

þriðja hluta rannsóknarinnar þar sem nákvæmlega var lýst hvernig ákveðnir þættir 

birtast í völdum ritgerðum. Rannsakandi taldi þessa leið góða til að auka þekkingu 

og skilning á viðfangsefninu.  

Jafnan er gerður greinarmunur á eigindlegum og megindlegum nálgunum við 

rannsóknir. Megináhersla í rannsókninni sem hér er lýst var á eigindlegar 

rannsóknarhefðir en þær fela í sér leit að einkennum eða skýringum og gert er ráð 

fyrir að hlutir séu skoðaðir vandlega og því lýst sem til skoðunar er (Sigurlína 

Davíðsdóttir, 2003, bls. 228). Í eigindlegum rannsóknum reynir rannsakandi að 

koma auga á einkenni og tengsl með það að markmiði að geta lýst 

rannsóknarefninu nákvæmlega, öðlast skilning á því og geta dregið af því ályktanir  

(Hitchcock og Hughes, 1995, bls. 318–322). Í rannsókninni var veigamesti 

þátturinn greining og túlkun á skriflegum gögnum. Annars vegar gögnum sem 

notuð voru við að skilgreina matsþætti og útbúa matskvarðann sem lagður var til 

grundvallar mati á ritgerðum og hins vegar var um að ræða túlkun og mat á 

ritgerðum nemenda úr 4., 7. og 10. bekk sem sóttar voru í gagnasafn 

Námsmatsstofnunar og metnar voru með hliðsjón af matskvarðanum. 

Matskvarðinn fellur nokkuð vel að lýsingu á raðkvarða (e. ordinal scale) (sbr. 

Guðrúnu Pálmadóttur 2003, bls. 446). Raðkvarðar magnbinda ekki, bilin milli gilda 

eru ekki jöfn og því er ekki hægt að leggja saman stig. Kvarðinn gefur hinsvegar 

upplýsingar um röð aðgreindra þátta sem gefa til kynna mismunandi árangur eða 



 

 

45 

 

færni. Við úrvinnslu gagna úr slíkum kvörðum er stærðfræðilegum aðgerðum oft 

beitt, niðurstöður túlkaðar á lýsandi máta og settar fram sem hlutföll eða 

samanburður tveggja mælinga. Þá er einnig möguleiki á að setja niðurstöður fram í 

myndriti eða þversniði.  

Í rannsókninni sem hér er lýst voru þættir í ritun aðgreindir og viðmið um 

árangur sett fram í fimm þrepum. Sú leið var farin að nota að hluta til 

stærðfræðilega greiningu og setja niðurstöður mats á ákveðnum þáttum fram í 

myndritum. Þessi þáttur rannsóknarinnar ber viss einkenni megindlegrar 

rannsóknarhefðar þar sem unnið er með ákveðið úrtak úr gagnasafni og því lýst á 

grundvelli mælinga eða mats rannsakanda. En niðurstöður mats úr kvarðanum voru 

einnig settar fram sem skrifleg lýsing á ritun nemenda. 

Skynjun fólks á umhverfinu er misjöfn og ekki er hægt að ganga út frá því að 

raunveruleikinn sé sá sami fyrir neina tvo. Rannsakandi hefur eigin hugmyndir 

þegar hann skoðar gögn og hann þarf að vera meðvitaður um að reynsla hans hefur 

áhrif á túlkun niðurstaðna svo og skoðanir hans. Ef rannsakandi er meðvitaður um 

þetta minnka líkur á að hugmyndir hans hafi áhrif (Sigurlína Davíðsdóttir, 2003, 

bls. 226). Í rannsókninni sem hér er greint frá vann rannsakandinn einn og var því 

eini matsmaður á ritgerðir nemenda. Taka þarf fram að ekki er hægt að slá því föstu 

að aðrir matsmenn hefðu metið stöðu nemenda með sama hætti og gert er hér. Sem 

viðleitni til að auka áreiðanleika matsins voru gerðar þrjár atrennur að mati á 

ritgerðum. Eftir fyrstu yfirferð var látinn líða nokkur tími þar til aftur var litið á 

verkefnin og matskvarðinn endurskoðaður. Í annarri umferð var endurmetið og 

ritgerðir færðar á milli þrepa ef matsmanni fannst ástæða til. Þriðju yfirferð var 

ætlað að staðfesta fyrra mat og voru litlar breytingar gerðar í þeirri yfirferð. Ætla 

má að með meiri æfingu í að lesa úr verkum nemenda hafi matsmaður aukið færni 

sína og að líkur á því að niðurstöður matsins verði stöðugar aukist að sama skapi.  

4.3 Afmörkun og rannsóknargögn  

Þar sem áhugi var á að fá vísbendingar um stöðu grunnskólanemenda í ákveðnum 

námsþætti þurfti að nálgast gögn sem sýndu frammistöðu þeirra í námsþættinum. 

Samræmd próf eru haldin hér á landi í íslensku í 4., 7. og 10. bekk og ritun er þar 

sérstakur þáttur til mats. Því þóttu gögn úr prófunum henta vel til að fá innsýn í 

hvernig nemendur skrifa. Samræmdum prófum er ætlað það hlutverk að athuga 
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hversu vel nemendur ná þeim markmiðum sem menntayfirvöld setja, þ.e. að gefa 

upplýsingar um stöðu nemenda og vera til leiðsagnar um áherslur í kennslu. 

Rannsóknin sem hér er lýst miðaði nokkuð að sama marki og var því álitinn góður 

kostur að velja ritgerðir nemenda á samræmdum prófum sem rannsóknargögn og 

talið líklegt að þær geymdu verðmætar upplýsingar um hvernig nemendur skrifa 

við lok ákveðinna áfanga í námi sínu. Nemendur í 4. bekk eru að ljúka námi á 

yngsta stigi grunnskólans og eiga að hafa tileinkað sér ákveðna grunnfærni í 

námsþættinum. Nemendur í 7. bekk eru að ljúka námi á miðstigi og eiga samkvæmt 

námskrá að vera komnir vel á veg og nemendur í 10. bekk, sem eru að ljúka 

grunnskólanámi sínu, ættu að hafa gott vald á ritun. 

Samræmd próf eru hópviðmiðuð próf, þ.e. þau gegna því hlutverki að raða 

nemendum eftir frammistöðu í prófinu miðað við skilgreindan samanburðarhóp, til 

dæmis við árgang. Hópviðmiðuð próf miða að því að fá dreifingu á árangri 

nemenda og gefin er raðeinkunn sem segir nemandanum hvernig hann stóð sig á 

prófinu miðað við aðra nemendur. Í rannsókninni voru ritgerðir nemenda hins 

vegar metnar eins og um markviðmiðað próf væri að ræða en þau próf eru ætluð til 

þess að mæla hversu vel nemandi hefur staðið sig miðað við skilgreint viðmið 

(Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 80–81). Niðurstöðurnar úr matinu eru hins vegar 

nýttar til að bera árangur saman milli bekkja og kynja.  

Við gagnaöflun var það einnig talinn kostur að um nokkuð sambærileg 

verkefni er að ræða frá nemendum á aldursbilinu 9–16 ára víðs vegar að af landinu. 

Rannsakandi er meðvitaður um þann mun sem felst í ritun ólíkra textategunda en í 

4. bekk skrifuðu nemendur sögu eða frásögn, í 7. bekk var beðið um frásögn eða 

lýsingu og í 10. bekk um álitsgerð. Samkvæmt rannsóknum Hrafnhildar 

Ragnarsdóttur (2007) krefjast textategundirnar frásagnir og álitsgerðir báðar 

flókinnar málnotkunar þar sem reynir á þekkingarmiðlun en þær eru eðlisólíkar að 

því leyti að þær gera mismunandi vitsmuna- og málfarskröfur bæði til höfunda og 

lesenda. Álitsgerðir eru óhlutbundnari en frásagnir og gera því meiri vitsmunalegar 

kröfur til höfunda og einnig má horfa til þess að færni í textaskrifum er háð þjálfun 

og æfingu og þar sem frásagnir eru algengari textategund er líklegt að hún sé 

nemendum tamari (bls. 141–143). Um sambærilegar prófaðstæður er að ræða hjá 

öllum nemendum og í ljósi almennra viðhorfa til samræmdra prófa má ætla að 

nemendur leggi sig almennt fram um að leysa verkefnið sem best af hendi. Því má 
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leiða líkur að því að ritgerðir nemenda gefi nokkuð góða mynd af getu þeirra til að 

fást við ritun af umbeðinni gerð við þessar tilteknu aðstæður.  

Námsmatsstofnun veitti aðgang að ritgerðum nemenda úr samræmdum prófum 

frá árinu 2005 en nýrri ritgerðir eru ekki tiltækar í úrtakssafni stofnunarinnar. 

Prófverkefnin eru frá skólum víðs vegar af landinu og koma ritgerðir frá 

nemendum úr skólum af mismunandi stærð og skólagerð. Leyfi fékkst til að ljósrita 

ritgerðirnar en nöfn nemenda og skóla koma þar ekki fram og skipta ekki máli í 

samhengi rannsóknarinnar. Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. 

Þar sem ákveðið var að skoða ritgerðir úr þremur árgöngum var ljóst að fjöldi 

ritgerða þyrfti að vera nokkur til að hægt væri að fá vísbendingar um stöðu 

nemenda í námsþættinum. Eftir allnokkra ígrundun var ákveðið að meta 144 

ritgerðir en sá fjöldi gefur meðal annars möguleika á að bera ritgerðir nemenda 

saman eftir kyni og bekk. Ritgerðunum var í því skyni skipt jafnt eftir bekkjum og 

kynjahlutföll höfð jöfn (sjá töflu 4.1). Ekki er um mjög stórt úrtak að ræða og hefði 

með stærra úrtak ef til vill fengist enn skýrari mynd af stöðu nemenda í ritun. 

Tafla 4.1 Yfirlit yfir val ritgerða úr úrtakssafni 

Ritgerðir 
úr 

Lág einkunn Miðlungs einkunn Há einkunn  

Strákar Stelpur Alls Strákar Stelpur Alls Strákar Stelpur Alls Alls 

4. bekk 8 8 16 8 8 16 8 8 16 48 

7. bekk 8 8 16 8 8 16 8 8 16 48 

10. bekk 8 8 16 8 8 16 8 8 16 48 

 144 

 

Tafla 4.1 sýnir fjölda og flokkun ritgerða í úrtakinu. Ritgerðirnar voru dregnar úr 

úrtakssafninu og þeim skipt í 3 flokka eftir einkunnum sem Námsmatsstofnun gaf 

fyrir ritunarþáttinn, þannig að þriðjungur ritgerða hafði fengið háa einkunn, 

þriðjungur miðlungseinkunn og þriðjungur slaka einkunn. Markmiðið með þeirri 

skiptingu var að fá ritun sem sýndi sem mesta breidd og var þannig markvisst reynt 

að ná til nemenda sem búa yfir ólíkri færni í námsþættinum og þannig minnka líkur 

á að ritgerðir í úrtakinu væru einsleitar. Þar sem markmið með rannsókninni var að 

auka þekkingu á ritun grunnskólanemenda var það talinn kostur að fá ritgerðir sem 

sýndu ákveðna breidd hvað varðar gæði eða færni í ritun. Við mat á ritgerðum í 
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rannsókninni var rannsakandi meðvitaður um einkunnagjöf Námsmatsstofnunar en 

tók ekki mið af henni þegar hann lagði mat á ritgerðirnar né að öðru leyti.  

Í fyrsta hluta rannsóknarinnar var leitað að vísbendingum um hvaða atriði 

skiptu máli varðandi góða ritun og hvernig best væri að haga mati í námsþættinum. 

Haft var í huga hvernig ritun þróast frá fyrstu skrefum þar til góðri færni er náð og 

hvernig hægt er að setja viðmið fram á aðgengilegan hátt. Í kafla 2.6 var gerð grein 

fyrir þeim færniþáttum sem rannsakandi telur skipta máli í ritun og í rannsókninni 

eru þessir þættir teknir saman í flokkana textasvið, setninga- og orðasvið og svið 

tæknilegra þátta. Ákveðið var að setja saman fimm þrepa matskvarða (sjá töflu 

4.2) þar sem færniþáttunum er lýst þannig að í þrepi A eru sett fram viðmið um 

einfalda ritun eða þar sem nemandi sýnir litla færni en í þrepi E er lýst góðri færni 

(matskvarðann í heild er að finna í fylgiskjali 1). 

Tafla 4. 1 Útdráttur úr matskvarða 

 
Matsþættir Útdráttur úr viðmiðum matskvarða 

 Þrep A Þrep B Þrep C Þrep D Þrep E 
1. Textasvið 

1.1 Innihald 

texta. 

1.2 Skipulag 

og röklegt 
samhengi. 

1.3 Samloðun 
og flæði í 

texta. 

 

2. Setninga- 

og orðasvið 

2.1 Tjáning og 

rödd höfundar  
2.2 Orðaforði, 

málsnið og 
stíll. 

2.3 Notkun 

málsgreina og 

setninga. 

 
3. Svið 

tæknilegra 

þátta 

3.1 Málfræði. 
3.2 Stafsetning 

3.3 Notkun 
greinarmerkja. 

3.4 Notkun 

greinaskila. 

 

Stuttur texti 

þar sem greint 

er að minnsta 

kosti frá einu 

eða tveimur 

atriðum sem 

snerta efnið. 

 

Einfaldur 

orðaforði og 

stuttar 

setningar.  

 

Einföld orð 

stafsett á 

hefðbundinn 

hátt.  

Greint frá 

megin 

efnisatriðum 

og þeim raðað 

í skiljanlega 

röð. 

 

Nokkur 

samloðun í 

texta.  

 

Einfaldur 

orðaforði sem 

hæfir texta.  

 

Flestar 

málsgreinar 

myndaðar á 

eðlilegan hátt 

og nokkur tök 

á stafsetningu. 

Greint frá 

efnisatriðum og 

hugmyndum í 

röklegri röð.  

Tengsl orsaka 

og afleiðinga 

ljós og skýrt 

vísað til persóna 

og atburða. 

  

Orðaval kemur 

efni nokkuð vel 

til skila.  

 

Beygingar 

almennt réttar 

og nokkuð rétt 

stafsett.  

Að minnsta 

kosti ein 

greinaskil í 

texta. 

Efnistök sem 

hæfa efni 

ritsmíðar. Efni 

sett fram í 

röklegri röð og 

efnisgreinar 

tengdar saman 

þannig að gott 

flæði er í texta.  

 

Fjölbreyttur 

orðaforði sem 

hæfir efni.  

 

Að mestu farið 

rétt með mál og 

flest orð eru rétt 

stafsett. 

Greinaskil notuð 

á markvissan 

hátt.  

Hugmyndir og 

skoðanir tjáðar á 

sannfærandi hátt. 

Efnisþráður 

röklega spunninn 

og tengir saman 

efnisatriði og 

hugmyndir á 

skýran hátt.  

 

Blæbrigðaríkur 

orðaforði og 

málsgreinar og 

setningar vel 

byggðar.  

 

Málfar nánast 

hnökralaust og 

gott vald á 

stafsetningu.  

Greinaskil þar 

sem skil eru í 

efni. 

 

Við gerð kvarðans voru áherslur Aðalnámskrár grunnskóla skoðaðar og markmið 

sem snerta ritun dregin saman og flokkuð til að sjá skýrari línur varðandi 

áhersluþætti. Sama aðferð var notuð við að skoða matsreglur Námsmatsstofnunar 
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vegna mats á ritun frá 2007 (Námsmatsstofnun, 2007a, 2007b, 2007c). Við gerð 

matskvarðans var einnig stuðst við matskvarða í ritun frá skoska 

menntamálaráðuneytinu (Scottish Executive Educational Department, 2001) og 

kort yfir þróun ritunar frá First Steps sem ástralska menntamálaráðuneytið stendur 

að (Department of Education and Training in Westen Australia, 2005). 

Matskvarðar sem fylgja 6-Trait kennsluaðferðinni reyndust einnig afar gagnlegir 

við gerð matskvarðans. Þá má finna víða á vefnum í ýmsum útgáfum en hér er 

vísað í bók Vicki Spandel (2009) en hún er einn af frumkvöðlum aðferðarinnar 

(bls. 44–46). Við gerð matskvarðans þótti mikilvægt að skoða hvernig litið væri á 

nám, mat og kennslu í ritun í öðrum löndum, jafnt sem á Íslandi, og fyrir valinu 

varð að styðjast við gögn frá ofangreindum aðilum sem falla vel að því sem 

rannsakandi telur að einkenna þurfi nám, kennslu og mat í námsþættinum. Fjallað 

var um áherslur þessara aðila í kafla 2.7 hér að framan. 

Reynt var að gæta þess að kvarðinn hefði láréttan áreiðanleika (e. horizontal 

integrity) eða að metnir væru þættir sem eru ólíkir innbyrðis þannig ekki sé verið 

að leggja mat á sama þáttinn oftar en einu sinni í kvarðanum. Einnig að hann hefði 

lóðréttan áreiðanleika (e. vertical integrity) eða að bil milli þrepa í kvarðanum 

væru skýr þannig að auðvelt væri að finna ritgerðum stað í honum (Spandel, 2009, 

bls. 21).  

Þegar kvarðinn hafði verið settur saman var hann forprófaður við mat á hluta 

ritgerða og gerðar á honum breytingar og endurbætur með það að markmiði að 

hann þjónaði betur hlutverki sínu. Matskvarðann má nota hvort heldur sem er til að 

meta á heildrænan eða greinandi hátt en í rannsókninni gegnir hann báðum 

hlutverkum. 

4.4 Úrvinnsla gagna 

Þegar hefur verið lýst hvernig vinna við matskvarðann fór fram en ritgerðir 

nemenda voru metnar samkvæmt viðmiðunum hans bæði með heildrænum og 

greinandi hætti (sjá kafla 3.2 hér að framan).  

Heildræna matið var framkvæmt þannig að ritgerðir voru metnar í ákveðið 

þrep, frá A–E, eftir því hversu vel þær þóttu falla að heildarviðmiðunum í hverju 

þrepi (sjá matskvarða í fylgiskjali 1). Þar sem matið nær til þriggja sviða í rituninni 

þurfti að fara þá leið að velja það þrep sem ritgerðin féll best að út frá heildinni. 
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Ritgerðir geta verið missterkar í hverjum þætti fyrir sig og því geta tiltölulega 

ólíkar ritgerðir fallið í sama flokk. Þessi heildræna aðferð er algeng við mat á ritun 

og er henni til dæmis beitt við samræmt mat á ritun í Skotlandi en þangað var leitað 

eftir hugmyndum um viðmið og framkvæmd mats (Scottish Executive Educational 

Department, 2003). Allar ritgerðir sem metnar voru fengu einkunn frá A–E og voru 

skráðar með þeim hætti í gagnagrunn með forritinu SPSS. Forritið var notað til að 

vinna með tölulegar upplýsingar um hvernig ritgerðir röðuðust í þrep A–E eftir 

bekkjum og kyni. Einnig var unnið í forritinu með lengd ritgerða en fjöldi orða í 

ritgerðum var talinn og þær flokkaðar eftir lengd. Meðalfjöldi orða í málsgreinum í 

hverri ritgerð var fundinn og ritgerðir flokkaðar saman eftir þeim þætti. Lagt var 

mat á vald nemenda á stafsetningu og greinarmerkjasetningu og ritgerðir flokkaðar 

í þrjá flokka sem endurspegla þrep A í matskvarðanum sem gefur til kynna litla 

færni, þrep C sem gefur til kynna miðlungsfærni og þrep E sem gefur til kynna 

góða færni í námsþættinum sem metinn var. Niðurstöður eru settar fram í 

myndritum (sjá 5. kafla hér á eftir).  

Greinandi mat fór þannig fram að valdar voru ritgerðir úr hverjum bekk sem 

taldar voru gefa nokkra mynd af hvernig nemendur í hverjum aldurshópi skrifa. 

Ritgerðirnar voru bornar saman við matskvarðann og gerð grein fyrir mati á öllum 

þáttum ritunar sem kvarðinn tekur til. Ritgerðirnar höfðu þegar verið metnar með 

heildrænum hætti samkvæmt viðmiðunum kvarðans og fengið einkunn frá A–E. Í 

greinandi mati getur sama ritgerðin hins vegar fallið á ólíka staði í kvarðanum þar 

sem ekki er víst að allir þættir hennar séu jafnsterkir. Til dæmis getur ritgerð verið 

metin í þrep B á textasviði og setninga- og orðasviði en í þrep A á sviði tæknilegra 

þátta ef stafsetningu og greinarmerkjasetningu er mjög áfátt. Niðurstöðum úr 

greinandi mati eru gerð skil í kafla 5.5. 

4.5 Samantekt 

Meginmarkmið með rannsókninni sem hér er gerð grein fyrir er að öðlast aukna 

þekkingu á þeim þáttum sem skipta máli fyrir góða ritun og auka færni við að lesa 

úr rituðum verkum nemenda. Við rannsóknina var stuðst við eigindlega 

rannsóknarhefð þar sem greining og túlkun á skriflegum gögnum var veigamesti 

þátturinn. Þættir í ritun voru skilgreindir á þremur sviðum ritunar, textasviði, 

setninga og orðasviði og sviði tæknilegra þátta og þeim lýst í viðmiðum fimm 
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þrepa matskvarða sem notaður var við mat á rannsóknargögnunum sem voru 144 

ritgerðir nemenda úr 4.,7. og 10. bekk á samræmdum prófum í íslensku.  

Leitast var við að rannsóknargögnin hefðu nokkra breidd og því var 

einkunnagjöf Námsmatsstofnunar notuð sem viðmið við val á ritgerðum og úrtaki 

skipt jafnt í þrjá hópa eftir árangri nemenda. Til að auðvelda samanburð var einnig 

höfð jöfn skipting milli bekkja og kynja.  

Allar ritgerðirnar voru metnar samkvæmt viðmiðum matskvarðans með 

heildrænu mati, þannig að hver ritgerð var staðsett í það þrep kvarðans sem hún féll 

best að. Lengd ritgerða var skoðuð sérstaklega sem og orðafjöldi í málsgreinum og 

tæknilegu þættirnir stafsetning og greinarmerkjasetning. 

Unnið var úr niðurstöðum heildræna matsins í forritunum SPSS og excel og 

niðurstöður settar fram í myndritum. Valdar ritgerðir voru að auki metnar með 

greinandi mati en þá er gerð grein fyrir hvernig ritun fellur að viðmiðum kvarðans 

á hverju sviði fyrir sig og tekin dæmi úr ritun nemenda til stuðnings matinu. 

Rannsakandi er meðvitaður um að eigin viðhorf og reynsla hefur áhrif á 

hvernig hann metur ritgerðirnar og að ólíkar textategundir sem liggja til grundvallar 

mati og stærð og val á úrtaki setja rannsókninni ákveðnar skorður. Að teknu tilliti 

til þeirra fyrirvara er talið að þær upplýsingar sem fengust úr heildrænu og 

greinandi mati á ritgerðunum gefi nokkuð góðar vísbendingar um hvernig 

grunnskólanemendur skrifa. 
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5. Niðurstöður 

5.1 Heildrænt mat, ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

Hér er gerð grein fyrir sameiginlegum niðurstöðum úr mati á ritgerðum úr 4., 7. og 

10. bekk. Eins og getið var í kafla 4.3 var úrtakið sem unnið var með alls 144 

ritgerðir, 48 ritgerðir úr hverjum hinna þriggja bekkjardeilda. Ritgerðirnar voru 

metnar samkvæmt viðmiðum matskvarða (sjá töflu 4.2). Gerð er grein fyrir 

hlutfallslegri dreifingu ritgerða í þrep A–E og einnig er sýnt hvernig ritgerðir 

dreifast eftir bekkjum og kynjum innan þrepa. Lengd ritgerða verður skoðuð sem 

og meðallengd málsgreina ásamt því að lagt er mat á stafsetningu og 

greinarmerkjasetningu. 

 

 

 
Mynd 5.1 Hlutfallsleg dreifing ritgerða í þrep A-E 

 

Alls voru 144 ritgerðir metnar og sýnir mynd 5.1 hlutfallslega skiptingu þeirra í 

þrep A–E. Flestar ritgerðirnar falla í þrep B en það er næstneðsta þrepið. 
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Mynd 5. 2 Hlutfall ritgerða eftir bekkjum innan þrepa A-E 

 

Í 4. bekk falla flestar ritgerðir í þrep B og næst flestar í þrep A. Fáar ritgerðir úr 4. 

bekk teygja sig upp í þrep C og D. Í 7. og 10. bekk falla flestar ritgerðir í þrep C og 

næstflestar í þrep B. 

 

Mynd 5.3 Skipting ritgerða eftir þrepum og bekkjum  

Strákar og stelpur í 4., 7. og 10. bekk 

 

Mynd 5.3 er yfirlitsmynd sem gefur kost á samanburði milli bekkja og kynja. Hafa 

ber í huga að úrtakið er ekki stórt og þegar ritgerðum er skipt eftir bekkjum og kyni 

eru fáar ritgerðir að baki hlutfallstölum. Í 4. bekk lenda flestar ritgerðir í þrepi B 

bæði hjá stelpum og strákum. Fleiri stelpur í 4. bekk eiga ritgerðir í þrepum A og C 

og ein ritgerð eftir stelpu teygir sig upp í þrep D. Í 7. bekk lenda flestar ritgerðir, 

bæði hjá stelpum og strákum í þrepi C en strákar eiga hærra hlutfall ritgerða í 

tveimur efstu þrepunum. Í 7. bekk á engin stelpa ritgerð í þrepi A. Í 10. bekk falla 
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flestar ritgerðir stráka í þrep B en stelpna í þrep C. Stelpur eiga hærra hlutfall 

ritgerða í þrepum C og D en hlutfallið er jafnt milli kynja í þrepi E, en ein ritgerð 

eftir strák og önnur eftir stelpu er metin í það þrep.  

 

Mynd 5.4 Orðafjöldi í texta 

Ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

 

Myndin sýnir lengd ritgerða, mælda í orðum. Flestar ritgerðir í 4. bekk eru á bilinu 

51–100 orð en í 7. bekk skrifa nemendur nokkuð lengri texta. Algengasta lengd 

ritgerða í 7. bekk er 101–150 orð en nokkuð stór hópur skrifar lengri texta. Í 10. 

bekk eru flestar ritgerðirnar lengri en 150 orð.  

 

 

Mynd 5.5 Meðallengd málsgreina í orðum  

Ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

 

Myndin sýnir hversu mörg orð eru í málsgreinum að meðaltali í ritgerðum. Í 4. 

bekk er mikil dreifing á meðallengd málsgreina og algeng lengd er frá 6–20 orð en 

ritgerðir með afar löngum málsgreinum eða runumálsgreinum (e. run-on-sentences) 
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(Þórunn Blöndal, 1995, bls. 34) eru einnig algengar. Í 7. bekk er algengast að 

meðallengd málsgreina í ritgerðum sé 11–15 orð en lítið um ritgerðir með löngum 

málsgreinum. Í 10. bekk er algengast að meðallengd málsgreina sé 16–20 orð en 

einnig eru ritgerðir með lengri málsgreinum nokkuð algengar. 

 

 

 

Mynd 5.6 Stafsetning  

Ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

 

Við mat á stafsetningu voru notuð þrjú af fimm þrepum matskvarðans, neðsta 

þrepið A, miðjuþrepið C og efsta þrepið E. Þessi skipting gefur vísbendingar um 

litla færni, miðlungs færni og góða færni í námsþættinum. Ritgerðir úr 4. bekk falla 

flestar í þrep A en samkvæmt matskvarðanum eru þá einföld og algeng orð stafsett 

rétt. Ritgerðir úr 7. og 10. bekk falla flestar í þrep C en samkvæmt matkvarðanum 

er textinn nokkuð rétt stafsettur. Í þrep E falla þær ritgerðir sem hafa litla hnökra á 

stafsetningu og á það samkvæmt mati við um rúman þriðjung ritgerða úr 10. bekk, 

tæplega fjórðung ritgerða úr 7. bekk en afar lítill hluti ritgerða úr 4. bekk nær því 

viðmiði. 
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Mynd 5. 7 Notkun greinarmerkja 

Ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

 

Myndin sýnir hvernig nemendum gekk að nota greinarmerki á viðurkenndan hátt í 

ritgerðum sínum. Greinarmerki vantar í um fjórðung ritgerða úr 4. bekk og ríflega 

helmingur ritgerða fellur í þrep A sem segir að upphafsstafur og punktur séu notuð 

í a.m.k. einni málsgrein. Flestar ritgerðir úr 7. og 10. bekk falla í þrep C en 

samkvæmt því eru upphafsstafir, punktar, kommur og spurningamerki oftast notuð 

á réttan hátt. Fleiri ritgerðir úr 7. bekk en 10. bekk falla í þrep E sem segir að farið 

sé að reglum um greinarmerkjasetningu. Í einni ritgerð úr 10. bekk vantar öll 

greinarmerki.  

 

5.2 Ritgerðir úr 4. bekk – þættir og kyn 

Í 4. bekk voru metnar alls 48 ritgerðir, skrifaðar af jafn mörgum strákum og 

stelpum. Hér á eftir er gerð grein fyrir hlutfallslegri skiptingu ritgerða í þrep 

samkvæmt matskvarða, lengd ritgerða, meðallengd málsgreina í ritgerðum, 

stafsetningu og greinarmerkjasetningu. Niðurstöður eru aðgreindar eftir kyni. 
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Mynd 5. 8 Hlutfallsleg skipting ritgerða innan þrepa A–E  

Stelpur og strákar í 4. bekk 

 

Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu ritgerða úr 4. bekk í þrep sundurgreint eftir 

kyni. Flestar ritgerðir beggja kynja falla í þrep B en stelpur eiga fleiri ritgerðir í 

þrepi C og ein ritgerð eftir stelpu var metin í næstefsta þrepið, þrep D. Ein ritgerð 

eftir strák var metin í þrep C en önnur náði ekki viðmiði fyrir neðsta þrepið.  

 

Mynd 5.9 Fjöldi orða í texta  

Stelpur og strákar úr 4. bekk 

 

Hér er gefið yfirlit yfir lengd ritgerða úr 4. bekk aðgreint eftir kyni. Algengasta 

lengd ritgerða hjá báðum kynjum er 51–100 orð. Nokkuð hærra hlutfall ritgerða hjá 

strákum er af þessari lengd en fleiri stelpur skrifa lengri ritgerðir. Fjórðungur 

ritgerða eftir stelpur er 101–150 orð að lengd meðan fáir strákar skrifa svo langa 

texta. Ein stelpa og einn strákur skrifa lengri ritgerðir.  
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Mynd 5. 1 Meðallengd málsgreina í orðum 

Stelpur og strákar úr 4. bekk 

 

Myndin sýnir meðaltalsfjölda orða í málsgreinum hjá strákum og stelpum í 4. bekk. 

Myndin sýnir mikla dreifingu og algengt er að strákar skrifi mjög langar 

málsgreinar, svokallaðar runumálsgreinar, en það er fátítt hjá stelpum.  

 

  

Mynd 5.11 Stafsetning  

Stelpur og strákar úr 4. bekk 

 

Mynd 5. 11 sýnir hversu rétt strákar og stelpur í 4. bekk stafsetja. Flestir nemendur 

í 4. bekk eiga nokkuð í land með að ná valdi á stafsetningu. Hærra hlutfall stráka 

skrifaði nánast villulaust og áttu ritgerðir sem metnar voru í þrep E.  
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Mynd 5.12 Notkun greinarmerkja 

Stelpur og strákar úr 4. bekk 

 

Hér er notkun greinarmerkja í ritgerðum stráka og stelpna úr 4. bekk sýnd. Tæplega 

helmingur stráka sleppir greinarmerkjum en stærstur hluti nemenda í 4. bekk hefur 

ekki náð miklu valdi á notkun greinarmerkja. Lágt hlutfall nemenda, örlítið hærra 

hlutfall stúlkna, fer að reglum um greinarmerkjasetningu. 

5.3 Ritgerðir úr 7. bekk – þættir og kyn  

Í 7. bekk voru einnig metnar 48 ritgerðir, skrifaðar af jafn mörgum strákum og 

stelpum. Hér á eftir er gerð grein niðurstöðum úr mati á ritgerðum úr 7. bekk og 

þær settar fram á sama hátt og gert var varðandi ritgerðir úr 4. bekk hér að framan. 

 

Mynd 5. 13 Hlutfallsleg skipting ritgerða innan þrepa A - E 

Stelpur og strákar úr 7. bekk 

 

Hér er sýnd hlutfallsleg skipting ritgerða í þrep sundurgreint eftir kyni. Flestar 

ritgerðir beggja kynja falla í þrep C en stelpur eiga þó fleiri ritgerðir í því þrepi. 
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Strákar eiga aftur á móti örlítið hærra hlutfall ritgerða í efstu þrepunum tveimur en 

þeir eiga líka þær ritgerðir sem metnar voru í neðsta þrepið, þrep A.  

 

  

Mynd 5.14 Fjöldi orða í texta 

 Stelpur og strákar úr 7. bekk 

 

Myndin sýnir lengd ritgerða í orðum eftir kyni í 7. bekk. Algengasta lengd ritgerða 

hjá stelpum er 101–150 orð. Hjá strákum er nokkuð jafnari dreifing á lengd 

ritgerðanna og er algengt að sjá bæði stutta og nokkuð langa texta. Fleiri strákar 

skrifa stutta texta og fleiri stelpur skrifa texta sem eru lengri en 200 orð.  

 

Mynd 5.15 Meðallengd málsgreina í orðum  

Stelpur og strákar úr 7. bekk 

 

Myndin sýnir meðalfjölda orða í málsgreinum hjá strákum og stelpum í 7. bekk. Í 

flestum ritgerðum beggja kynja er meðallengd málsgreina 11–15 orð og munur 

milli kynja er óverulegur. 
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Mynd 5.16 Stafsetning 

Stelpur og strákar úr 7. bekk 

 

Þessi mynd sýnir mat á stafsetningu í 7. bekk. Ekki er mikill munur á frammistöðu 

nemenda eftir kyni og flestir nemendur í 7. bekk hafa nokkuð góð tök á 

stafsetningu. Ritgerðir um fjórðungs stráka voru þó metnar í lægsta þrepið og 

ritverk fimmtungs stelpna og sama hlutfall ritgerða var metið í hæsta þrepið og það 

lægsta hjá báðum kynjum.  

 

 

Mynd 5. 17 Notkun greinarmerkja 

Stelpur og strákar í 7. bekk 

 

Myndin sýnir að flestir nemendur úr 7. bekk hafa náð töluverðri færni í notkun 

greinarmerkja. Lítill kynjamunur er á þessum tæknilega þætti í rituninni. 
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5.4 Ritgerðir úr 10. bekk - þættir og kyn 

Í 10. bekk voru einnig metnar 48 ritgerðir og kynjahlutfall höfunda jafnt. Hér á eftir 

er gerð grein fyrir niðurstöðum úr mati á ritgerðum úr 10. bekk og þær settar fram á 

sama hátt og gert var hér að framan varðandi ritgerðir úr 4. og 7. bekk. 

 

 

Mynd 5.18 Hlutfallsleg skipting ritgerða innan þrepa A – E 

Stelpur og strákar úr 10. bekk 

 

Myndin sýnir hlutfallslega skiptingu ritgerða í þrep sundurgreint eftir kyni. Flestar 

ritgerðir stráka falla í þrep B en stelpna í þrep C. Stelpur eiga hærra hlutfall ritgerða 

í þrepi D en í efsta þrepinu eru kynjahlutföllin jöfn, ein ritgerð eftir strák og önnur 

eftir stelpu. Einungis strákar eiga ritgerðir í neðsta þrepinu og einn strákur á ritgerð 

sem ekki nær lægstu viðmiðunum. 
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Mynd 5. 19 Fjöldi orða í texta 

Stelpur og strákar úr 10. bekk 

 

Hér er sýnd lengd ritgerða í orðum eftir kyni í 10. bekk. Algengasta lengd ritgerða 

hjá báðum kynjum er 151–200 orð en hærra hlutfall stelpna skrifar ritgerðir af 

þeirri lengd en hærra hlutfall stráka skrifar yfir 200 orða texta. En strákar eiga líka 

þá texta sem eru styttri en 100 orð.  

 

  

Mynd 5. 20 Meðallengd málsgreina í orðum 

Stelpur og strákar úr 10. bekk 

 

Þessi mynd sýnir meðaltalsfjölda orða í málsgreinum hjá strákum og stelpum í 10. 

bekk. Í flestum ritgerðum beggja kynja er meðallengd málsgreina 16–20 orð. Einn 

strákur skrifar mjög langar runumálsgreinar og annar mjög stuttar málsgreinar.  
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Mynd 5. 21 Stafsetning 

Stelpur og strákar úr 10. bekk 

 

Myndin sýnir mat á stafsetningu stráka og stelpna í 10. bekk. Mun hærra hlutfall 

ritgerða eftir stráka var metið í þrep A en rúmlega þriðjungur stráka virðist eiga í 

vanda með þennan þátt. Helmingur stelpna hefur mjög góð tök á stafsetningu en 

það á við um tæplega fjórðung stráka. 

 

Mynd 5. 22 Notkun greinarmerkja 

Stelpur og strákar úr 10. bekk 

 

Myndin sýnir notkun greinarmerkja hjá strákum og stelpum í 10. bekk. Svo virðist 

sem hluti nemenda eigi enn í vanda með þennan tæknilega þátt ritunar við lok 

grunnskólans. Í einni ritgerð eftir strák voru engin greinarmerki notuð og tæpur 

fjórðungur þeirra hefur mjög góð tök á greinarmerkjasetningu. Fleiri stelpur virðast 

hafa gott vald á greinarmerkjasetningu en rúmur þriðjungur ritgerða þeirra voru 

metnar í efsta þrepið, þrep E. 
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5.5 Greinandi mat 

Með greinandi mati gefst tækifæri til að skoða hvernig þættirnir sem lýst er í 

matskvarðanum og gerð var grein fyrir í kafla 4.4 birtast í ritgerðum nemenda. Með 

greinandi mati er mögulegt að skoða, á annan hátt en hægt er í heildrænu mati, 

þætti eins og hvernig rödd höfundar kemur fram í textanum eða hvaða vald 

höfundur hefur á þeirri textagerð sem honum er ætlað að skrifa. 

Hér á eftir er ritgerð úr hverju þrepi matskvarðans fyrir sig lýst en í greinandi 

mati getur sama ritgerðin þó átt heima á misjöfnum þrepum kvarðans þar sem ekki 

er víst að höfundur hafi alla þætti sem metnir eru jafn vel á valdi sínu. Ritgerðirnar 

koma úr 4., 7. og 10. bekk og eru skrifaðar upp í heild án breytinga og ritháttur 

nemenda er látinn halda sér. Skrifin fóru fram í prófaðstæðum, um ólíkar 

textategundir er að ræða og fengu nemendur mismunandi fyrirmæli til að styðjast 

við í hverjum bekk fyrir sig. 

Í 4. bekk fólst ritunarverkefni nemenda í að skrifa út frá mynd. Á myndinni sést 

í forstofu þar sem föt hanga á snaga en einnig liggja föt og stígvél á blautu gólfi. 

Útidyr standa opnar og úti er hellirigning. Fyrirmæli til nemenda voru eftirfarandi: 

„Skrifaðu sögu um myndina. Í sögunni þarf að koma fram hver á fötin og hvað 

hefur gerst. Mundu að notfæra þér allt sem þú hefur lært um ritun, t.d. heiti sögu, 

frágang, stafsetningu og atburðarrás (upphaf, meginmál og endi)“ 

(Námsmatsstofnun, 2005a). 

Í 7. bekk fengu nemendur eftirfarandi fyrirmæli við ritunarverkefnið sem hér 

liggur til grundvallar: „Lýstu stað sem gaman væri að heimsækja. Skrifaðu um 

hvernig staðurinn er, hvað væri gaman að sjá eða gera þar og hvers vegna aðrir 

ættu að heimsækja staðinn. Mundu að notfæra þér allt sem þú hefur lært um ritun, 

t.d. heiti ritgerðar, frágang, stafsetningu og efnisskipan (upphaf, miðju og endi)“ 

(Námsmatsstofnun, 2005b). 

Í 10. bekk fengu nemendur eftirfarandi fullyrðingu til að skrifa um og 

fyrirmæli við ritunarverkefnið: „Stytting framhaldsskólans skerðir fjölbreytni náms 

og valfrelsi nemenda um eigin leiðir í námi.“ „Hver er þín skoðun? Taktu afstöðu 

og færðu rök fyrir máli þínu. Skrifaðu u.þ.b. 200 orð. Mundu að gefið verður fyrir 

byggingu, efnistök og málfar“ (Námsmatsstofnun, 2005c). 
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5.5.1 Ritgerð úr þrepi A 

Hér er gerð grein fyrir ritgerð úr 4. bekk sem metin var í þrep A en í þann flokk 

féllu 15% allra ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk samanlagt. 

Drulluga húsið 
Þaþ var. alt í draslli.og föt á gólvinu og meiaseia vatn á gólvinu. Opna 

hurðar grenjandi rigning. 

Textasvið: Í þrepi A í matskvarðanum er sagt að hugmynd höfundar virðist ekki 

fullmótuð, að texti sé stuttur eða sundurlaus en að minnsta kosti sé greint frá einu 

eða tveimur atriðum sem snerta efnið og að einhverjar málsgreinar séu tengdar 

saman.  

Textinn um drulluga húsið er bæði stuttur og sundurlaus en honum er gefið 

nafn sem gefur vísbendingar um að höfundur vilji segja frá húsi þar sem ekki er allt 

eins og það ætti að vera. Í raun er ekki um sögu að ræða, eins og fyrirmæli eru um, 

heldur lýsingu á hvernig umhorfs er á myndinni sem liggur til grundvallar rituninni 

og höfundur greinir frá nokkrum atriðum sem valda óreiðu í húsinu. 

Setninga- og orðasvið: Á þrepi A í matskvarðanum er sagt að markmið 

höfundar séu fremur óljós, notaður sé einfaldur orðaforði úr daglegu máli, setningar 

séu stuttar og tengiorð einföld.  

Þegar ritgerðin er skoðuð úr frá þáttum á setninga- og orðasviði má segja að 

markmið höfundar séu ekki svo óljós en hann er að lýsa hvernig umhorfs er í húsi 

þar sem allt er á floti. Orðaforði í textanum er fremur einfaldur og það orð sem 

notað er til að tengja efnið saman innan málsgreinar er „og“, til áhersluauka er 

orðið „meiaseia“ (meira að segja) sem gefur textanum dálítinn kraft. Textinn er 

einungis tvær málsgreinar, ef horft er fram hjá hvernig greinarmerki eru ranglega 

notuð, og seinni málsgreinin er sundurlaus og óljós tenging er við fyrri málsgrein.  

Svið tæknilegra þátta: Á þrepi A er sagt að einföld og algeng orð séu rétt 

stafsett og upphafsstafur og punktur sé notað í að minnsta kosti einni málsgrein.  

Þessi lýsing virðist eiga nokkuð vel við. Höfundur stafsetur um helming 

orðanna með hefðbundnum hætti en sum löng orð eru rétt stafsett eins og 

„drulluga“ og „grenjandi“ á meðan algenga orðið „þaþ“ er stafsett rangt. Höfundur 

gerir tilraunir með greinarmerkjasetningu, setur tvívegis punkt í miðri málsgrein án 
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þess að upphafsstafur fylgi í kjölfarið. Seinni málsgreinin hefst á upphafsstaf og 

endar með punkti. 

5.5.2 Ritgerð úr þrepi B 

Hér er gerð grein fyrir ritgerð úr 4. bekk sem metin var í þrep B en í þann flokk 

féllu 39% allra ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk samanlagt. 

Það hafði rint mykið Rósu fannst leyðinlegt. Einn dag kom sól og 

blíða og Rósa fór út og síðanbyrjaði að rigna og hún fór í regnn föt og síðan 

fór hún inn og síðan sagði mamma Rósa mín hendu regnfötin upp eftir 

þig. Allt í lagi Sagði Rósa. Mamma henar sagði Rósa það á að styta upp á 

morgun getum við farið þá á ströndina allt í lagi sagði mamma hennar 

jibí sagð Rósa og daginn eftir fóru þau á ströndina. 

Textasvið: Í þrepi B í matskvarðanum er sagt að hugmynd höfundar sé nokkuð skýr 

en efni nokkuð vítt eða almennt. Nokkur samfella sé í textanum og greint sé frá 

megin efnisatriðum, persónum eða atburðum, efni raðað í skiljanlega röð og 

aðalatriði útskýrð.  

Við lestur textans úr 4. bekk fær lesandi nokkuð skýra mynd af því sem 

höfundur vill miðla til lesanda. Sagt er frá Rósu sem líkar ekki rigning en fer út að 

leika sér í regnfötum sem mamma hennar vill að hún hengi upp. Síðan kemur 

samtal milli Rósu og mömmu hennar þar sem kemur fram að stytta eigi upp á 

morgun og þá geti þær farið á ströndina. Nokkuð lifandi og hressileg saga, persónur 

eru þó lítið kynntar, aðeins sagt frá nafni aðalpersónu. Sagan hefur ákveðið upphaf, 

miðju og endi og lesandi nær að fylgja efnisþræði frá upphafi sögu til loka. 

Setninga- og orðasvið: Í matskvarðanum, þrepi B, er sagt að höfundur geri 

tilraun til að ná til ákveðinna lesenda, að orðaforði sé fremur einfaldur en hæfi 

texta. Flestar málsgreinar séu myndaðar á eðlilegan hátt og ýmis tengiorð notuð til 

að raða efni i málsgreinar. 

Í sögunni um Rósu er hægt að segja að orðaforði sé fremur einfaldur en 

höfundur notar einnig orð og orðatiltæki sem hæfa textanum vel. Höfundur segir 

„sól og blíða“ og „styta upp“ (stytta upp). Greina má rödd höfundar, hann vill ná 
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ákveðnum áhrifum á lesendur með skrifum sínum því sem hann leitast við að koma 

til skila hvernig persónum hans í sögunni líður. Hann segir að Rósu finnist 

„leyðinlegt“ að það rigni og Rósa segir „jibí“ til að láta í ljósi ánægju yfir að fara á 

ströndina. Augljóst er að höfundur á nokkuð í land með að ná færni í að mynda 

málsgreinar og uppfyllir í raun ekki fullkomlega þær kröfur sem lýst er í þrepi B í 

matslistanum. Einungis málsgreinin „Allt í lagi Sagði Rósa“ er af hefðbundinni 

gerð, aðrar málsgreinar eru skrifaðar í belg og biðu og tengiorðin „og síðan“ mikið 

notuð til að drífa söguna áfram.  

Svið tæknilegra þátta: Í þrep B í matskvarðanum er sagt að höfundur noti 

einfalda nútíð og þátíð, stafsetji rétt einhver löng eða óhljóðrétt orð og noti 

upphafsstafi og punkt í flestum málsgreinum.  

Í ritgerðinni um Rósu skiptir höfundur efninu í fjórar málsgreinar sem byrja á 

upphafsstaf og enda á punkti. Önnur greinarmerki notar höfundur ekki og því hætt 

við að lesendur lendi í erfiðleikum við lestur textans, sérstaklega þar sem samtöl 

koma fyrir. Tíðir eru notaðar með eðlilegum hætti en höfundur er ekki viss hvernig 

vísa á til persóna, segir „þau“ í stað „þær“ þegar hún á við þær mæðgur sem fara á 

ströndina. Höfundur er enn dálítið óviss á stafsetningu, skrifar mörg orð rétt en 

önnur orð eru rangt stafsett. Fyrir kemur að sama orðið er stafsett með ólíkum hætti 

í ritgerðinni. Orðið „regnföt“ skrifar höfundur rétt einu sinni en síðan skrifar hann 

„regnn föt“ Orðið „hennar“ er rétt stafsett einu sinni en einnig skrifað „henar“.  

5.5.3 Ritgerð úr þrepi C 

Ritgerðin sem valin var til að gefa innsýn í hvernig ritgerðir í þrepi C geta litið út er 

úr 7. bekk. Í þrep C féllu 28% allra ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk samanlagt. 

Las Vegas 

Það væri rosalega gaman að heimsækja Las Vegas. Það er rosalega 

gaman að prufa að spila póker og spilakassa. Það yrði líka rosalega 

gaman að sjá allar auglýsingarnar og auglýsingarskiltin. Þessi staður 

er eins og eyðimörk allt þarna í kring er sandur. Mér finnst að aðrir ættu 

að fara og sjá þennan stað því frænka mín fór þangað einu sinni og vann 

í einum spilakassa og keypti sér bíl fyrir peninginn 
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Textasvið: Í þrepi C í matskvarðanum er sagt að höfundur setji hugmynd sína fram 

í samfelldum texta og efnið sé nokkuð vel afmarkað. Greint sé frá efnisatriðum í 

röklegri röð, tengsl orsaka og afleiðinga séu ljós og skýrt vísað til persóna og 

atburða.  

Í þessari ritgerð vantar nokkuð upp á að öll viðmið á textasviði náist. 

Hugmyndin er sett fram í samfelldum texta en mikið vantar upp á að tengt sé með 

skýrum hætti á milli málsgreina og efnisatriða. Frásögnin er þó í nokkuð röklegri 

röð, hún hefur titil sem gefur lesendum til kynna að textinn sé um Las Vegas og 

lesendum er ætlað að skilja að atriðin sem sett eru fram eitt af öðru eigi við um 

borgina. 

Setninga- og orðasvið: Í þessu þrepi er sagt að markmið höfundar séu nokkuð 

ljós og orðaval komi efni nokkuð vel til skila. Höfundur myndi málsgreinar á 

eðlilegan hátt og noti fjölbreyttar tengingar til að raða efni.  

Segja má að markmið höfundar séu nokkuð ljós en hann ætlar að segja frá af 

hverju aðrir ættu að heimsækja Las Vegas. Orðaval er fremur einfalt talmál og 

orðið „rosalega“ er mikið notað til áhersluauka. Röð efnis og gerð málsgreina er 

með nokkuð hefðbundnum hætti. 

Svið tæknilegra þátta: Í þrepi C er sagt að beygingar séu almennt réttar í texta 

sem og val á tíðum. Stafsetning sé nokkuð rétt og notkun upphafsstafa, punkta, 

spurningamerkja og komma sé með hefðbundnum hætti. Að minnsta kosti séu ein 

greinaskil í textanum.  

Höfundur hefur gott vald á þeim tæknilegu þáttum sem hér eru til skoðunar. 

Stafsetning er nánast hnökralaus sem og meðferð málfræðiatriða. Textinn er of 

stuttur til að greinaskil séu notuð. 
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5.5.4 Ritgerð úr þrepi D 

Valið var að gera grein fyrir ritgerð úr 7. bekk sem talin var nokkuð dæmigerð fyrir 

ritgerðir í þrepi D. Í það þrep féllu 12% allra ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk 

samanlagt. 

Djúpavík 

Djúpavík er lítill fiskibær sem er skuggsæll og skemmtilegur. Hann er 

lítill og fjöllin i kring koma út eins og öldur í kring um hann. þar er 

mikið af litlum fossum. Skemtilegt er að fara í göngutúra eða sigla, 

skoða nokkur söfn eða bara lesa. mér finnst að fólk ætti að heimsækja 

hann til að vera í friði og ró. 

Textasvið: Í þrepi D í matskvarðanum er sagt að hugmynd höfundar sé skýr og 

efnistök vel fallin til að koma efni til skila. Efni sett fram í röklegri röð og 

efnisgreinar tengdar saman þannig að gott flæði er í texta.  

Frásögnin um Djúpuvík er stutt en hugmynd höfundar kemst vel til skila. 

Staðurinn er kynntur í upphafi, honum svo lýst nánar í nokkrum orðum áður en 

vikið er að því hvað hægt er að gera þar og endað á því að höfða til lesenda. 

Samfella er í textanum þar sem lesandi er leiddur áfram og flæði er gott þar sem 

efnisgreinar eru skýrt tengdar saman, svo sem „ Hann er lítill“, „þar er..“. 

Setninga- og orðasvið: Í þrepi D í matskvarðanum er sagt að orðaval hæfi texta 

og komi efni vel til skila. Málsgreinar séu myndaðar á eðlilegan hátt og 

setningagerðir séu fjölbreyttar sem og tengingar í texta.  

Í textanum er að finna blæbrigðarík orð svo sem „skuggsæll og skemmtilegur“ 

sem auk þess að stuðla koma vel á framfæri því sem höfundur vill segja. Auðvelt er 

að greina rödd höfundar en hann notar lýsandi orð, svo sem „eins og öldur í kring 

um hann“, „í friði og ró“ og lesandi ætti að eiga auðvelt með að sjá fyrir sér því 

sem lýst er. Málsgreinar eru mislangar og byrja á ólíkan hátt.  

Svið tæknilegra þátta: Í þrepi D í matskvarðanum er sagt að flest orð séu rétt 

stafsett og að mestu sé farið rétt með mál. Greinarmerki séu notuð á hefðbundinn 

hátt og greinaskil notuð til að aðgreina hugmyndir og atburði í efni.  

Frásögnin um Djúpuvík er það stutt að ekki er tilefni til að nota greinaskil en 

greinarmerki eru notuð með hefðbundnum hætti. Aðeins eitt orð er rangt stafsett en 

nokkuð vantar upp á að upphafsstafir séu notaðir í upphafi setninga. 
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5.5.5 Ritgerð úr þrepi E 

Ritgerð úr 10. bekk var valin sem dæmi um ritgerð í þrepi E en ritgerðir sem 

metnar voru í það þrep voru taldar uppfylla flest markmið matskvarðans og á það 

við um 5% allra ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk samanlagt. 

 „Stytting framhaldskólans skerðir fjölbreytni til náms og valfrelsi 

nemenda í námi.“ 

Þessari fullyrðingu er ég hjartanlega sammála. Ég skil ekki hvers 

vegna ungt fólk er að flýta sér svona mikið. Óskiljanlega vilja sumir 

einungis taka bókleg fög í framhaldsskóla. Að mínu mati mun ungt 

fólk, vera töluvert betur undirbúið undir lífið með lengra námi. Að vera 

18 ára, kominn út i lífið í allri sinni reisn gerir ekki öllum gott. 

Ástæða skoðunar minnar er sú að með styttingu náms, er minni tími 

til að vinna í mannlegum samskiptum. Fjölbreytnin sem nú er í 

nærflestum framhaldsskólum, undirbýr ungt fólk vel undir þau 

vandræði sem gætu sprottið upp á lífsbraut þeirra. 

Framhaldsskólar í núverandi mynd standa fyrir auk bóklegs náms, 

ýmissa annarra möguleika. Allskyns skemmtanir og samfélagstengt 

nám er eitthvað sem allir hafa gott af. Að kynnast skólafélögum sínum 

betur sem og kynnast nýju fólki getur komið sér vel í framtíðinni. 

Samfélagið í dag, snýst einnig mikið um peninga. Í flestum tilfellum 

verðuru að geta bjargað þér í mannlegum samskiptum til þess að fá 

mikið af peningum. 

Þess vegna á fólk að læra það sem það vill læra, en gefa sér tíma í að 

læra á samfélagið í leiðinni. Kapp er best með forsjá. 

Textasvið: Í þrepi E í matskvarðanum er sagt að góð grein sé gerð fyrir 

efnisatriðum og hugmyndir og skoðanir tjáðar á skýran og sannfærandi hátt. Efni sé 

raðað á skipulegan hátt í efnisgreinar og heildarsamhengi í texta sé gott. Þráður 

efnisatriða sé röklega spunninn og tengi saman á skýran hátt efnisatriði og 

hugmyndir. 
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Þessi ritgerð virðist uppfylla ofangreind viðmið. Skrifin taka mið af 

textategundinni sem til grundvallar liggur. Efni er kynnt, tekin afstaða og rök með 

skoðun tilgreind. Í lokin er dregin ályktun sem styður málstaðinn. 

Setninga- og orðasvið: Í matskvarðanum, í þrepi E, er sagt að höfundur tali til 

lesenda með skýrum hætti og noti blæbrigðaríkan orðaforða sem taki mið af efni og 

markmiðum skrifanna. Orðin tjái hugmyndir og merkingu á skýran hátt og 

málsgreinar séu mislangar og byggðar á hefðbundinn hátt. 

Orðaval höfundar miðar bæði að væntanlegum lesendum, sem í þessu tilfelli 

eru námsmatsmenn, og einnig hæfa orðin vel því efni sem til umfjöllunar er. Í 

textanum er að finna formlegt ritmál t.d. eru orðin „töluvert“, „að mínu mati“, 

„lífsbraut“ ekki algeng í daglegu talmáli. Orðið „nærflestum“ er búið til af höfundi, 

sennilega til að auka formlegheit í orðanotkun en orðanotkun í textanum kemur 

hugmynd höfundar til skila á skýran hátt. Á nokkrum stöðum er orðaröð nokkuð 

sérkennileg t.d. byrjar hann málsgrein á ‘Óskiljanlega’; hann hefur tvær 

málsgreinar á nafnhætti þar sem eðlilega hefði verið að hafa ‘það’ í upphafi þetta 

eru málsgreinar sem byrja ‘Að vera 18 ára’ og svo síðar ‘Að kynnast 

skólafélögum’. Lengd ritgerðar er samkvæmt fyrirmælum og bygging setninga er 

að öðru leyti með hefðbundnum hætti. 

Svið tæknilegra þátta: Á þrepi E í matskvarðanum er sagt að málfar sé nánast 

hnökralaust, gott vald á stafsetningu, farið sé að reglum um greinarmerki og 

greinarskil séu þar sem skil eru í efni. 

Í ritgerðinni er aðeins orðið „verðuru“ rangt skrifað og ein málfræðivilla er í 

textanum þar sem orðin „ýmissa annarra möguleika“ eiga í þessu tilfelli að vera 

„ýmsa aðra möguleika.“ Kommur eru notaðar á tveimur stöðum þar sem þær eiga 

ekki að vera, þ.e. á eftir ‘fólk’ og á undan ‘vera’ og svo síðar í þriðju efnisgrein á 

eftir ‘Samfélagið í dag’. Að öðru leyti er rétt farið með tæknileg atriði og ritgerðin 

virðist því uppfylla viðmið matskvarðans. 

5.6 Samantekt og umræður 

Þegar dreifing ritgerða úr 4., 7. og 10. bekk í þrep A–E er skoðuð kemur í ljós að 

flestar ritgerðir falla í þrep B sem er næstneðsta þrepið. Ekki kemur á óvart að 

flestar ritgerðir yngstu nemendanna hafi verið metnar í það þrep og næst flestar í 

þrepið fyrir neðan, þar sem nemendur í 4. bekk eru almennt komnir fremur stutt á 
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veg í námi sínu í ritun. Hins vegar mætti ætla að nemendur í 7. og 10. bekk væru 

búnir að ná nokkuð góðu valdi á ritun og ættu ritgerðir þeirra því ef til vill að falla 

ofar í matskvarðanum en raun ber vitni. Flestar ritgerðir í 7. bekk féllu í þrep C og 

næstflestar í þrep B eða samtals 73% ritgerða þessa aldurshóps. Svipuð dreifing er 

á ritgerðum úr 7. og 10. bekk þar sem flestar ritgerðir úr 10. bekk féllu einnig í þrep 

C og næstflestar í þrep B. Samanlagt falla 66% ritgerða úr 10. bekk í þessi tvö þrep. 

Ef tvö efstu þrepin eru skoðuð sést að fleiri ritgerðir úr 10. bekk en 7. falla í þrep D 

sem er næst efsta þrepið en í efsta þrepið lenda aftur á móti fleiri ritgerðir úr 7. 

bekk en 10. bekk, sem kemur nokkuð á óvart. Eins og búast mátti við voru stystu 

ritgerðirnar úr 4. bekk og þær lengstu úr 10. bekk. Ritgerðir úr 10. bekk höfðu 

einnig lengstu málsgreinarnar að meðaltali en á óvart kom að í ritgerðum úr 4. bekk 

og 10. bekk var nokkuð um afar langar og gallaðar málsgreinar, svonefndar 

runumálsgreinar sem gefa til kynna að höfundar hafa greinarmerkjasetningu ekki 

nægjanlega á valdi sínu og að færni við uppbyggingu málsgreina sé ábótavant. 

Runusetningar voru óalgengari í ritgerðum úr 7. bekk. og kemur það mat heim og 

saman við mat á notkun greinarmerkja sem sýndi að færri ritgerðir úr 10. bekk en 

7. bekk voru metnar í efsta þrepið, þrep E, þegar lagt var mat á notkun 

greinarmerkja. Hins vegar eykst færni í stafsetningu með auknum aldri en það er 

niðurstaða sem reiknað hafði verið með.  

Sé litið á kynjamun í þessum matsþáttum kemur í ljós að í 4. bekk skora stelpur 

hærra á matskvarðanum en strákar, þær eiga fleiri ritgerðir í þrepi C og stelpa á 

ritgerð sem teygir sig upp í þrep D. Ritgerð eftir strák náði ekki viðmiðum fyrir 

neðsta þrepið, þrep A. Fleiri stelpur skrifa lengri ritgerðir en 100 orð en fleiri 

strákar skrifa afar langar runusetningar. Almennt eiga nemendur í 4. bekk nokkuð í 

land með að ná góðu valdi á stafsetningu en nokkuð kom á óvart að svolítið fleiri 

ritgerðir eftir stráka voru nánast villulausar. Niðurstöður úr heildrænu mati á 

ritgerðum úr 4. bekk gefa vísbendingar um að stelpur séu komnar aðeins lengra á 

veg en strákar í ritunarnámi sínu. 

Kynjamunur er almennt lítill í 7. bekk á þeim þáttum sem til skoðunar voru en 

athygli vekur að strákar eiga örlítið fleiri ritgerðir sem metnar voru sterkastar en 

þeir eiga aftur á móti einnig þær ritgerðir sem metnar voru í neðsta þrepið. Stelpur í 

7. bekk skrifa nokkuð lengri ritgerðir en strákar en að öðru leyti er kynjamunur vart 

greinanlegur.  
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Í 10. bekk er meiri kynjamun að sjá en í 7. bekk. Ritgerðir eftir stelpur eru 

almennt metnar hærra í matskvarðanum en ritgerðir eftir stráka. Strákar virðast eiga 

erfiðara með stafsetningu en stelpur en stór hluti ritgerða eftir stráka var metinn í 

lægsta þrepið í þeim þætti en í það þrep féllu mjög fáar ritgerðir eftir stelpur. 

Athygli vekur einnig að það eru eingöngu strákar sem skrifa mjög stuttar 

málsgreinar og mjög langar runusetningar. Svo virðist sem almennt hafi stelpur 

tæknilega þætti ritunar betur á valdi sínu en strákar.  

Séu ritgerðir stráka í 7. og 10. bekk bornar saman vekur það nokkra athygli að 

strákar í 10. bekk eiga flestar ritgerðir í þrepi B en ritgerðir stráka í 7. bekk féllu 

flestar í þrep C sem gefur til kynna að ritunin uppfylli strangari viðmið um gæði. 

Fleiri ritgerðir eftir stráka í 10. bekk féllu í neðsta þrepið auk þess sem strákur í 10. 

bekk átti ritgerð sem ekki náði neðstu viðmiðunum. Fleiri ritgerðir eftir stráka úr 7. 

bekk en 10. bekk voru metnar í hæsta þrepið. Þessar niðurstöður gefa vísbendingar 

um að strákar í 7. bekk standi betur að vígi í ritun en strákar í 10. bekk sem kemur á 

óvart þar sem ætla mætti að eldri nemendur hefðu náð að tileinka sér meiri færni í 

ritun þar sem skólaganga þeirra er lengri og þroski væntanlega orðinn meiri. Taka 

ber þó fram að ekki er um sömu textategund að ræða og nemendur í 10. bekk 

skrifuðu textategund sem, eins og kom fram í kafla 4.3, er álitin meira krefjandi en 

sú sem nemendur í 7. bekk skrifuðu. Getur það haft áhrif hér en ef skoðaður er 

munur á ritgerðum stelpna í 7. og 10. bekk er staðan önnur. 

Athygli vekur að þessi munur kemur ekki eins fram hjá stelpum. Bæði í 7. og 

10. bekk er algengast að ritgerðir falli í þrep C. Það sem ef til vill kemur dálítið á 

óvart er að fleiri ritgerðir úr 7. bekk voru metnar í efsta þrepið en munurinn er mjög 

lítill og samanlagt eru 29% ritgerða eftir stelpur í 10. bekk metnar í tvö efstu þrepin 

á móti 20% ritgerða eftir stelpur úr 7. bekk. Hér er allt annað mynstur að sjá en hjá 

strákunum og líkara því sem búist hafði verið við þar sem árangur stelpna mælist 

betri með auknum aldri.  

Sama mynstur og fyrr kemur fram þegar stafsetning og greinarmerkjasetning er 

borin saman hjá strákum í 7. og 10. bekk. Niðurstöður benda til þess eldri strákarnir 

standi síst betur en þeir yngri þar sem fleiri ritgerðir eftir þá eru metnar í lægsta 

þrepið og færri í það efsta. Vekur þetta upp spurningar um hvernig á þessu geti 

staðið. Í þessum tæknilegu þáttum ætti mismunandi textagerð ekki að hafa mikil 

áhrif. 
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Markmiðið með því að setja fram greinandi mat á ritgerðum var meðal annars 

að gefa innsýn í hvað liggur að baki mati í þrep A–E. Eins og sést eru ritgerðirnar 

ólíkar að ýmsu leyti meðal annars vegna þess að höfundar þeirra eru á ólíkum aldri 

og hafa mismikla reynslu af notkun ritmálsins. Einnig var ritunarefni, fyrirmæli og 

textategund sem lögð var til grundvallar með ólíku móti. Þeir þættir sem skipta 

hvað mestu máli um gæði ritunarinnar eru þó þeir sömu óháð þessum breytileika og 

með því að horfa eftir hvernig þeir birtast í skrifunum má lesa margt um stöðu 

nemenda í ritun og fá upplýsingar sem hægt er að nýta til leiðsagnar í námi og 

kennslu. Matskvarðar af þeim toga sem hér er notaður við mat á ritgerðum ættu að 

koma að góðu gagni sem tæki til leiðsagnarmats en með samanburði við viðmið 

slíkra kvarða er hægt að sjá hvaða skref þarf næst að taka í náminu til að ná 

viðmiðum í næsta þrepi. Þar sem viðmið kvarðans ná til þeirra þátta sem taldir eru 

hvað mikilvægastir í ritun ætti notkun hans að ýta undir að öllum þessum þáttum sé 

sinnt í kennslu. 

Ef ritgerðirnar eru bornar saman við þrepamarkmið í aðalnámskrá má segja 

sem svo að ritgerðir sem metnar eru í þrep A nái ekki viðmiðunum sem sett eru í 

ritun fyrir 4. bekk en að það geri aftur á móti ritgerðir sem falla í þrep B og þar 

fyrir ofan. Í áfangamarkmiðum fyrir 4. bekk er meðal annars rætt um að nemendur 

kunni skil á grunnþáttum í byggingu sögu, upphafi, miðju og endi og kunni skil á 

notkun upphafsstafs á eftir punkti. Hægt er að draga þær ályktanir að ritgerðir sem í 

rannsókninni voru metnar í þrep C uppfylli að einhverju leyti þrepamarkmið fyrir 

7. bekk og þær ritgerðir sem metnar voru í þrep D nái þeim betur. Í 

áfangamarkmiðum við lok 7. bekkjar er rætt um að nemendur hafi vald á helstu 

atriðum í stafsetningu og greinarmerkjasetningu og geti skipulagt og orðað texta á 

þann hátt sem hæfir efni. Í áfangamarkmiðum við lok 10. bekkjar er rætt um að 

nemendur séu færir um að skrifa margvíslega texta af öryggi, hafi góðan orðaforða 

og beiti ýmiss konar stílbrigðum og myndmáli. Þeir kunni að byggja upp 

efnisgreinar og færa rök fyrir máli sínu. Ritgerðir sem metnar voru í þrep E komast 

ef til vill nærri því að uppfylla þessi markmið. Í rannsókninni sem hér er sagt frá 

voru einungis 5% ritgerða metnar í það þrep og ef hægt er að túlka þær niðurstöður 

sem vísbendingar um það hlutfall nemenda sem nær settum markmiðum í ritun við 

lok grunnskólans er það umhugsunarefni.  
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6. Umræður  

6.1 Inngangur 

Í samfélagi okkar er það að stærstum hluta hlutverk skólans að sjá til þess að öll 

börn verði vel læs og geti nýtt sér ritmálið til samskipta og náms. Við gerum ráð 

fyrir því að við lok grunnskólans hafi nemendur tileinkað sér gott vald á ritmálinu 

og geti skrifað margvíslega texta af öryggi.  

Markmið með rannsókninni sem hér er greint frá var að auka þekkingu á ritun 

grunnskólanemenda og fá vísbendingar um hvernig nemendum gangi að ná tökum 

á því að tjá sig í rituðu máli. Stór þáttur í því var að komast að hvað einkennir 

ritaða texta hjá nemendum á ólíkum aldri og með mislangt nám að baki og hvaða 

þætti er mikilvægt að skoða þegar mat er lagt á stöðu nemenda í ritun. Skilgreindir 

voru ákveðnir grunnþættir í ritun og þeim komið fyrir í matskvarða sem notaður 

var til að meta ritgerðir nemenda úr 4., 7. og 10. bekk. Ritgerðirnar voru flokkaðar í 

þrep eftir viðmiðum matskvarðans og einkennum þeirra lýst.  

Í þessum kafla verður fjallað um þær niðurstöður sem markverðar þóttu og þær 

tengdar fræðilegri umræðu um nám, kennslu og mat í ritun.  

6.2 Þættir í ritun 

Forsenda þess að geta lagt mat á ritun nemenda er að kunna skil á því eftir hverju 

skal horft þegar metið er. Í rannsókninni voru ritsmíðar nemenda á ólíkum aldri 

metnar og rýnt í framfarir. Gögnin voru bæði einsleit og margbreytileg: einsleit að 

því leyti að þau voru öll fengin úr prófi sem tekið var við svipaðar aðstæður, 

fjölbreytt vegna þess að textategundir voru ólíkar og nemendur á ólíkum aldri.  

Nokkur breidd var því í gögnunum. Í rannsókninni var leitað svara við þeirri 

spurningu hverjir væru grunnþættir ritunar eða hvaða þættir skipta mestu máli í 

rituðum textum. Skýrt kom fram í þeim fræðiritum sem leitað var fanga í að ritun 

snýst bæði um innihald og tækni. Við mat á ritun þarf að skoða hugmynd höfundar 

eða það efni sem hann vill koma á framfæri, innri byggingu ritverksins, þ.e. 

hvernig höfundur raðar efnisatriðum, hvernig samloðun er háttað og hversu auðvelt 



 

 

77 

 

er að fylgja þræði. Einnig þarf að skoða hvernig orðaforði, málsnið og stíll hæfir 

efni og hvernig uppbyggingu málsgreina er háttað. Tæknilega þætti svo sem 

stafsetningu, greinarmerkjasetningu og meðferð málfræðiatriða þarf einnig að 

leggja mat á. Þessir þættir voru lagðir til grundvallar við mat á ritgerðum í 

rannsókninni.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, íslensku, frá 2007 kemur fram að greina megi 

þjálfun í ritun í tvo samofna meginþætti, annars vegar tæknileg atriði eins og skrift, 

stafsetningu og uppsetningu texta og hins vegar efnisleg atriði svo sem skipulag og 

málsnið. Ekki er talað um innihald eða hugmyndir nema í áfangamarkmiðum við 

lok grunnskóla en þar er nefnt að nemendum er ætlað að tjá hugsanir sínar og 

skoðanir og færa rök fyrir þeim (Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 10 og 19). 

Velta má fyrir sér hvort draga skuli sterkar fram í námskránni að ritun sé tæki til að 

koma hugmyndum og skoðunum á framfæri, að nemendur þurfi að skrifa um það 

sem skiptir þá máli og tengist námi þeirra eða lífi á einhvern hátt. Browne (2009, 

bls. 92) segir til að mynda að nemendur séu viljugri að læra ef viðfangsefnin skipti 

þá máli og þeir sjái persónulegan tilgang eða ágóða af vinnu sinni. Mikilvægi 

áhugahvatar er einnig skýrt dregið fram í líkani Hayes og Flowers (2000, bls. 9) um 

ritun, sem rætt var um í kafla 2.4, en í því kemur fram að áhugi, viðhorf og mat á 

fyrirhöfn og ágóða hafi mikið að segja um vilja nemenda til að fást við verkefni. 

Nauðsynlegt er því að nemendur vinni með eigin hugmyndir og læri að nýta ritun 

sem tæki til að tjá þekkingu sína, hugmyndir og skoðanir.  

Það ætti að teljast mikilvægt að nemendur fái kennslu og leiðsögn í öllum 

þáttum ritunar, að í skólastarfi sé ekki lögð meiri áhersla á suma þætti hennar en 

aðra. Spandel (2009, bls. 18-19) segir að svo virðist sem áhersla á tæknilega þætti 

ritunar, svo sem meðferð málfræðiatriða, stafsetningu og greinarmerkjasetningu, 

hafi verið mikil á kostnað annarra þátta bæði í kennslu og mati á ritun. Þeir sem eru 

sterkir í þeim þáttum fái oft háar einkunnir í ritun þótt aðrir þættir í ritun þeirra séu 

fremur slakir. Eins hafi þeir sem eru slakir í tæknilegum þáttum fengið lægri 

einkunn en efni standa til. 

Í rannsókn Rúnars Sigþórssonar (2008) kemur fram að kennsla í málfræði og 

stafsetningu tók upp allt að helmingi þess tíma sem varið var til íslenskukennslu á 

mið- og unglingastigi í þeim skólum sem rannsókn hans náði til. Í aðalnámskrá er 

lögð áhersla á að kennsla í málfræði sé tengd skapandi málnotkun en í rannsókn 
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Rúnars tala nokkrir kennarar um hana sem „stagl“. Algengt virðist vera að kennslan 

felist í því að nemendum sé ætlað að læra reglur og skilgreiningar sem þeir eiga að 

geta beitt við málfræðilega greiningu. Áherslan virðist vera á að búta málið niður 

og fást við bútana hvern fyrir sig fremur en að vinna með málið á heildstæðan og 

skapandi hátt sem miðil til tjáningar. Virðist því sem nokkurs misræmis gæti í 

fyrirmælum námsskrár um kennslufyrirkomulag annars vegar og útfærslu í skólum 

hins vegar (bls. 242 og 260-261). Of mikil áhersla á formlega málfræðikennslu á 

kostnað þess að nemendur séu virkir og skapandi málnotendur er ekki líkleg til að 

skila nemendum bættum árangri í ritun eins og niðurstöður nýlegrar breskrar 

rannsóknar benda til og sagt var frá í 2.7 (Andrews, 2005, bls. 3). Eru þessar 

niðurstöður í samræmi við áherslur Þórunnar Blöndal á heildstæða kennsluhætti í 

íslensku og að kenna þurfi málfræði í samengi við ritun eins og einnig var rætt um í 

kafla 2.7. Full ástæða er til að taka mið af því sem best er vitað um árangursríka 

kennsluhætti og virðist sem þörf sé á að skoða nánar hvernig málfræðikennslu er 

almennt háttað í íslenskum skólum, hvaða tíma slík kennsla fær á stundaskrá skóla 

og hversu heildstæðum vinnubrögðum er almennt beitt. 

Eins og rætt var um hér að framan gefa niðurstöður í rannsókn Rúnars 

Sigþórssonar (2008, bls. 260–262) vísbendingar um að áhersla á tæknilega þætti 

ritunar, svo sem málfræði og stafsetningu, sé nokkuð mikil í skólastarfi. Af 

niðurstöðum rannsóknarinnar sem hér er sagt frá er einnig hægt að sjá vísbendingar 

í þá átt að nemendur hafi almennt fengið meiri þjálfun í tæknilegum þáttum sem 

metnir eru í matskvarðanum en þáttum sem snúa að efni og innihaldi textans. Við 

mat á ritgerðum úr 10. bekk kom í ljós að þegar mat var lagt á stafsetningu 

sérstaklega var árangur betri en þegar allir þættir ritunar voru teknir inn í matið. Í 

10. bekk lentu til dæmis mun fleiri ritgerðir í neðstu þrepunum tveimur þegar allir 

þættir voru metnir eða 37% en þegar stafsetning var metin sérstaklega lentu 11% 

ritgerða í þessum þrepum. Í efstu þrepin tvö falla 25% ritgerða þegar allir þættir eru 

metnir en 36% ritgerða þegar aðeins stafsetning er metin. Þessar tölur gefa 

vísbendingar um að nemendur standi betur að vígi í stafsetningu en öðrum þáttum 

ritunar. Þetta sama mynstur kom fram við mat á notkun greinarmerkja í 10. bekk. 

Þetta á við þegar kynin eru skoðuð saman en mynstrið breytist allnokkuð þegar 

kynin eru skoðuð hvort fyrir sig og verður það rætt nánar hér á eftir.  
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Ef til vill má álykta sem svo að vinnubrögð heildstæðrar móðurmálskennslu 

sem haldið hefur verið á lofti hérlendis hafi ekki náð að festa rætur í skólastarfi 

þrátt fyrir að áherslur í námskrá beinist í þá átt. Markmiðum íslenskunnar er skipt 

upp í flokkana talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði en 

tekið er fram að markmiðin skarist og útfæra þurfi námið á heildstæðan hátt. Ef til 

vill ýtir þessi skipting markmiða undir það að námsþáttum sé skipt eftir 

markmiðaflokkum í stundaskrám skóla og það auki líkur á að námsþættirnir séu 

kenndir hver fyrir sig. Töluverð áhersla er einnig lögð á skrift og stafsetningu sem 

sérstaklega er nefnd í markmiðum. Tekið er fram að áhersla á stafsetningarkennslu 

aukist á miðstigi en aðrir þættir ritunar virðast ekki dregnir jafn skýrt fram. Ef til 

vill mætti í námskrá hafa nánari útfærslu á þeim þáttum sem skipta mestu máli í 

ritun og á hvern hátt þeir eru samofnir málinu í heild. Ritun ætti í raun að vera hluti 

af námi í öllum námsþáttum og fléttað saman við lestur og bókmenntir og aðra 

þætti íslenskunnar; hið sama má í raun segja um þættina talað mál, hlustun og 

lestur en allt eru þetta almennir færniþættir sem nemendur þurfa að nýta í öllu 

námi. Einnig mætti ef til vill draga fram með enn skýrari hætti áherslu á nám sem 

félagslega hugsmíð og gefa skýrar til kynna hvaða aðferðir og vinnubrögð eru 

líkleg til að skila góðum árangri í námi nemenda. Einnig vantar að markmiðum 

fylgi einhvers konar matstæki sem nær yfir alla þættir ritunar og gefur nemendum 

og kennurum kost á að meta stöðu og framfarir í ritunarnámi. Slíkir kvarðar myndu 

einnig nýtast kennurum sem fyrirmynd að kvörðum sem þeir ynnu með nemendum 

sínum sem hluta af leiðsagnarmati. Er matskvarðanum sem settur var saman í 

rannsókninni ætlað slíkt hlutverk.  

6.3 Ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk 

Ritun snýst bæði um ferli og afurð. Afurðin er textinn sem verður til en ferlið snýst 

um hugsun og vinnu höfundar við verkið. Rannsóknin sem hér er lýst snerist um að 

leggja mat á og túlka afurð, ritgerðir sem skrifaðar voru í prófaðstæðum þar sem 

nemendur voru háðir tímatakmörkunum sem gætu hafa haft áhrif á möguleika 

þeirra til að endurskoða og umrita textann að vild.  

Þegar ritgerðir úr 4., 7. og 10. bekk voru skoðaðar heildrænt, þ.e. þær voru 

bornar saman við viðmið matskvarðans og flokkaðar í það þrep sem þær féllu best 

að, kom í ljós að samanlagt féllu flestar ritgerðir í næstneðsta þrepið, þrep B eða 
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39% ritgerða. Ef til vill má segja að sá árangur sé ekki ýkja góður þar sem viðmið 

gera ekki ráð fyrir mikilli færni í ritun í því þrepi. Segja má að eðlilegt sé að 

ritgerðir úr 4. bekk falli í það þrep þar sem aldur, þroski og stutt skólaganga 

nemenda setur færni í ritun ákveðnar skorður en nemendur í 7. og 10. bekk ættu að 

hafa forsendur til að sýna meiri færni.  

Ritgerðir úr 4. bekk féllu flestar í þrep B en ritgerðir úr 7. bekk voru flestar 

metnar í þrep C og í það þrep féllu einnig flestar ritgerðir úr 10. bekk. Eins og búist 

hafði verið við voru ritgerðir úr 4. bekk nokkuð frábrugðnar ritgerðum eldri 

nemenda í öllum þáttum sem skoðaðir voru og féllu þær nær allar í neðstu þrepin 

tvö.  

Þrátt fyrir að nemendur á þessum aldri kunni skil á langflestum beygingar- og 

setningagerðum móðurmálsins og hafi öðlast talsverðan orðaforða eiga þeir eftir að 

bæta miklu við málþroska sinn og færni í málbeitingu. Við textagerð er þeirrar 

færni krafist að setja saman setningar í málsgreinar og efnisgreinar þannig að þær 

myndi heild og er það færni sem lærist langt fram á fullorðinsár. Þróun 

málnotkunar af þessu tagi er háð fjölda annarra þátta svo sem vitsmunaþroska og 

ýmsum félags- og menningarlegum þáttum sem tengjast til dæmis skólagöngu og 

menntun (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 2007, bls. 140). 

Ritgerðir úr 7. og 10. bekk höfðu meiri dreifingu í þrep matskvarðans en 

ritgerðir úr 4. bekk, lágt hlutfall ritgerða í báðum bekkjum lenti í neðsta þrepinu, 

þrepi A, en stærstur hluti ritgerða úr báðum bekkjum var metinn í þrep B og C. 

Fremur fáar ritgerðir lentu í næstefsta þrepinu, þrepi D, en í því höfnuðu heldur 

fleiri ritgerðir úr 10 bekk. Í efsta þrepið, þrep E, fóru fleiri ritgerðir úr 7. bekk og 

kemur það nokkuð á óvart. Samanlagt hafna 23% ritgerða úr 7. bekk í tveimur efstu 

þrepunum á móti 25% ritgerða úr 10. bekk sem er óverulegur munur. Komu þessar 

niðurstöður á óvar þar sem gert hafði verið ráð fyrir að eldri nemendur skrifi betri 

texta en þeir yngri þar sem þeir hafa lengri skólagöngu að baki og því meiri æfingu 

í beitingu ritmálsins. 

Þessi niðurstaða kemur einnig á óvart þar sem mikil breyting verður á þroska 

og rökhugsun á unglingsárunum og hugsun unglinga verður því ekki eins háð 

hinum hlutbundna veruleika og hugsun yngri barna en það gerir þeim kleift að 

skilja, bera saman, og tengja fleiri hugmyndir og sjónarhorn. Í efstu bekkjum 

grunnskólans eru flestir nemendur auk þess orðnir vel læsir, hafa fengið þjálfun í 
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að skrifa og lesa fjölbreytilega texta og ættu þannig að vera tæknilega færir um að 

lesa og skrifa það sem þeir hafa þörf á og löngun til (Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 

2007, bls. 143-144). 

Virðist sem þessi niðurstaða falli að einhverju leyti að niðurstöðum úr 

áðurnefndri rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur en þar koma fram vísbendingar 

um að ekki sé um framfarir að ræða í textagerð nemenda frá áttunda bekk að fyrsta 

ári í framhaldsskóla, öfugt við það sem gerist í öðrum löndum sem rannsókn 

hennar náði til. Sú niðurstaða kom nokkuð á óvart þar sem ætla má að nemendum 

fari vel fram í notkun málsins á unglingsárum (sama heimild, bls. 152–154). Þessar 

vísbendingar tel ég að taka þurfi alvarlega og að þær kalli á að skólafólk taki til 

sérstakrar skoðunar kennsluhætti í ritun á þessu stigi grunnskólans. Finna verður út 

hvað veldur því að nemendum fer ekki fram í ritun eins og búast mætti við. 

Hér þarf þó að hafa í huga að eflaust gætir áhrifa mismunandi textategunda í 

rannsókninni sem hér er gerð grein fyrir og komið var inn á í kafla 4.3. Í 7. bekk 

voru nemendur beðnir um að skrifa frásögn eða lýsingu en nemendum í 10. bekk 

var ætlað að skrifa álitsgerð. Textategundirnar kalla báðar á flókna málnotkun en 

álitsgerð er talin erfiðari þar sem hún er óhlutbundnari og gerir almennt meiri 

vitsmunalegar kröfur til höfunda. Einnig er líklegt að nemendur hafi almennt minni 

þjálfun í að skrifa álitgerðir en frásagnir sem eru algengara textaform og ættu því 

að vera nemendum tamari (sama heimild, bls. 141–143). Gera má ráð fyrir að 

ritunarverkefni í 10. bekk hafi því reynt meira á færni nemenda en verkefnið sem 

lagt var fyrir nemendur í 7. bekk og það komi að einhverju leyti fram í mati á 

ritgerðum í rannsókninni.  

Fyrir utan mat samkvæmt matskvarða var lengd ritgerða skoðuð sem og 

meðallengd málsgreina í ritgerðum. Hvað lengd ritgerða varðar kom ekki á óvart að 

þær stystu voru úr 4. bekk og þær lengstu úr 10. bekk. Eins voru ritgerðir úr 10. 

bekk með lengstu málsgreinarnar að meðaltali. Lengd er ekki einhlítur mælikvarði 

á gæði texta en hún hefur lengi verið talin geta gefið vísbendingar um gæði texta 

barna og unglinga. Stuttur texti barns eða unglings ber þess oft merki að höfundinn 

skorti færni til að rekja flókna atburðarrás eða setja fram ólík sjónarhorn og færa 

rök fyrir þeim. Börn leggja ekki til eins mikið af bakgrunnsupplýsingum eða 

skýringum og þroskaðri höfundar sem skrifa gjarnan lengri texta (Hrafnhildur 

Ragnarsdóttir, 2007, bls.152). 
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Ritgerðir í 7. bekk voru almennt metnar sterkari í greinarmerkjasetningu en 

ritgerðir úr 10. bekk. Kom það nokkuð á óvart og við nánari skoðun kom í ljós að 

strákar í 10. bekk virðast standa höllum fæti hvað greinarmerkjasetningu varðar og 

slakur árangur þeirra dregur árangur 10. bekkjar niður í þessum þætti. 

6.4 Kynjamunur í ritun – kennsla og mat  

Þegar mat á ritun nemenda var skoðað með tilliti til kynjamunar kom í ljós að í 

ritgerðum úr 4. bekk var ekki mikinn kynjamun að sjá en hann var þó 

merkjanlegur. Ritgerðir beggja kynja falla flestar í þrep B og næstflestar í þrep A. 

Ritgerðir eftir stelpur er þó að finna hærra upp kvarðann sem túlka má sem 

vísbendingu um að þær séu komnar heldur lengra á veg en strákar. Algengasta 

lengd ritgerða hjá báðum kynjum er sú sama en fleiri stelpur skrifa lengri ritgerðir 

sem líta má á sem merki um meiri færni. Flestir nemendur í 4. bekk eiga nokkuð í 

land með að ná valdi á stafsetningu og greinarmerkjasetningu. Strákar áttu fleiri 

ritgerðir sem voru nánast villulausar hvað stafsetningu varðar en stelpur virðast 

hafa nokkuð betra vald á greinarmerkjasetningu og það voru einungis strákar sem 

skrifuðu mjög langar runumálsgreinar. 

Flestar ritgerðir beggja kynja úr 7. bekk voru metnar í þrep C. Fleiri ritgerðir 

eftir stelpur féllu í það þrep en strákar áttu fleiri ritgerðir sem metnar voru í efsta 

þrep matskvarðans, þrep E. Það er ekki í samræmi við matið í 4. bekk. Það sama á 

þó við um þá sem sitja eftir á botninum því aðeins strákar áttu ritgerðir í þrepi A og 

því virðast fleiri strákar vera komnir stutt á veg í ritun en stelpur í 7. bekk. Fleiri 

stelpur skrifuðu langar ritgerðir en ekki er munur á meðallengd málsgreina og 

munur á færni í stafsetningu og greinarmerkjasetningu er heldur varla 

merkjanlegur. 

Í ritgerðum úr 10. bekk kveður við annan tón. Kynjamunur er nokkur, strákum 

í óhag, og er það þó nokkur breyting frá mati á ritgerðum í 7. bekk. Samanlagt féllu 

flestar ritgerðir úr 10. bekk í þrep C en flestar ritgerðir stráka féllu þó þrepi lægra, í 

þrep B og strákar áttu allar ritgerðir í neðsta þrepinu, A, og þá ritgerð sem ekki náði 

því þrepi. Fleiri strákar virðast samkvæmt þessu styttra á veg komnir en stelpur í 

10. bekk. Fleiri ritgerðir í næst efsta þrepi, þrepi D, eru eftir stelpur en kynjahlutföll 

eru jöfn í efsta þrepinu. Ekki er mikill munur eftir kynjum á lengd ritgerða í 10. 
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bekk en þó eru fleiri ritgerðir eftir stráka lengri en 200 orð og kemur það nokkuð á 

óvart, en strákar eiga líka stystu ritgerðirnar.  

Meðallengd málsgreina er áþekk milli kynja en þegar að tæknilegu þáttunum 

stafsetningu og greinarmerkjasetningu kemur standa strákar stelpum að baki, þeir 

virðast eiga mun erfiðara með stafsetningu og greinarmerkjasetningu en stelpur. 

Strákarnir skrifa bæði mjög stuttar málsgreinar og afar langar runumálsgreinar. 

Rannsakandi veltir fyrir sér hvort hér sé hægt að sjá áhrif kennsluaðferða í 

unglingadeildum endurspeglast í ritun nemenda. Þessi slaka frammistaða stráka 

gæti bent til þess að þeir hafi ekki náð að nýta sér kennslu í málfræði og 

stafsetningu nægjanlega, í það minnsta ná þeir ekki að yfirfæra og nýta þekkingu 

sína í ritun. Ef til vill kæmi kennsla í uppbyggingu setninga í heildstæðu 

ritunarverkefni þessum nemendum til góða. 

Þessi ólíka frammistaða kynja í 10. bekk vekur upp spurningar um af hverju 

kynin virðast nýta sér kennslu í ritun á unglingastigi á svo ólíkan hátt. Rannsakandi 

veltir því fyrir sér hvort viðhorf og væntingar kennara séu með ólíkum hætti hvað 

kynin varðar þannig að kennarar geri, ef til vill ómeðvitað, ráð fyrir og samþykki 

að vinnubrögð stráka séu önnur og jafnvel óvandaðri en stelpna, að um það ríki 

einhvers konar þegjandi samkomulag í skólamenningunni. Einnig vakna spurningar 

um hvort hægt sé að koma auga á eitthvað í menningu strákahópsins sem móti 

viðhorf þeirra til náms, hvað þeir telja mikilvægt og hvað ekki.  

Við samanburð milli bekkja og kynja koma í ljós athyglisverðar niðurstöður. 

Ritgerðir úr 4. bekk skera sig úr að því leyti að höfundar þeirra eru flestir komnir 

fremur stutt á veg í ritunarnámi sínu og ritgerðir þeirra henta því ekki vel til 

samanburðar við ritgerðir úr 7. og 10. bekk. Sé mat á ritgerðum úr 7. og 10. bekk 

borið saman eftir kynjum kemur í ljós að ritgerðir stráka í 7. bekk falla ofar í 

matskvarðann en ritgerðir stráka í 10. bekk og kemur það nokkuð á óvart. Flestar 

ritgerðir stráka í 7. bekk falla í þrep C á meðan flestar ritgerðir stráka í 10. bekk 

falla í þrep B. Fleiri ritgerðir eftir stráka í 10. bekk falla í neðsta þrepið og ritgerð 

eftir strák nær ekki því þrepi. Ritgerðir stráka í 7. bekk virðast því uppfylla 

strangari viðmið um gæði en ritgerðir stráka í 10. bekk. Hér ber enn að taka fram 

að um ólíkar textategundir er að ræða í ritgerðum í 7. og 10. bekk sem getur haft 

áhrif á frammistöðu nemenda og mat rannsakanda. 
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Þessi munur kemur þó ekki fram hjá stelpum í 7. og 10. bekk og árangur þeirra 

í ritun virðist batna með auknum aldri þar sem ritgerðir stelpna í 10. bekk röðuðust 

heldur hærra í matskvarðann en ritgerðir stelpna í 7. bekk. Er sú niðurstaða í takt 

við væntingar rannsakanda sem gerði ráð fyrir að árangur nemenda ykist í takt við 

vaxandi aldur þeirra. 

Sá munur sem fram kemur á mati á ritun stráka og stelpna kemur í raun ekki á 

óvart þar sem hann hefur ítrekað komið fram í rannsóknum bæði hér á landi og 

erlendis. Í skýrslu Námsmatstofnunar um kynjamun í Pisa-rannsóknum og á 

samræmdum prófum frá 2007 kemur fram að um viðvarandi kynjaslagsíðu er að 

ræða stelpum í hag í samræmdum prófum í íslensku. Kynjamunur stelpum í hag er 

umtalsverður strax í 4. bekk, eykst í 7. bekk og enn frekar í 10. bekk. Í 10. bekk 

liggja fyrir upplýsingar úr samræmdum prófum frá árinu 1996 og hefur 

kynjamunur verið stöðugur frá þeim tíma. Raðeinkunnir sýna glöggt hvernig þessi 

munur birtist en útreikningar úr gagnasafni með 30 þúsund þátttakendum sýnir að 

meðalstelpa er að jafnaði með 73% stráka fyrir neðan sig í einkunn. Fram kemur að 

samræmi er í niðurstöðum hvað varðar kynjamun í samræmdum prófum og Pisa 

rannsókn frá 2003 sem er alþjóðleg könnun á þekkingu og hæfni 15 ára nemenda á 

vegum Efnahags- og framfarastofnunar (OECD) og endurtekin er á þriggja ára 

fresti. Kynjamunur, stelpum í hag kemur fram á íslenskuþætti prófsins (Ragnar 

Ólafsson; Almar M. Halldórsson; Sigurgrímur Skúlason og Júlíus K. Björnsson, 

2007, bls.7 og 14). Í grein Amalíu Björnsdóttur um Pisa 2003 kemur fram að 

kynjamunur sé mikill í íslensku, þrisvar sinnum fleiri strákar skila slökum árangri 

en stelpur og hvergi er meiri munur en hér á landi af þeim löndum sem tóku þátt í 

rannsókninni (Amalía Björnsdóttir, 2005, bls 120-121). 

Þessar niðurstöður má túlka sem svo að um veikan hlekk í skólastarfi sé að 

ræða sem ekki er hægt að líta fram hjá. Í Aðalnámskrá grunnskóla er þessi 

kynjamunur gerður að umtalsefni og tekið fram að nauðsynlegt sé að huga að 

honum og bregðast við í skólastarfi með því að beita kennsluaðferðum og 

vinnubrögðum sem hvetji bæði kyn til náms. Í rannsókninni sem hér er greint frá er 

nokkuð rætt um kennsluaðferðir sem taldar eru skila góðum árangri í ritun 

nemenda. Niðurstöður rannsóknar Graham og Perin (2007) á árangursríkum 

aðferðum við ritunarkennslu, og sagt var frá í kafla 2.7, gefa til kynna að kenna 

þurfi nemendum markvisst að tileinka sér aðferðir við ritun, við að skipulegga, 
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endurskoða og umrita eigin texta. Nota þurfi stigskiptan stuðning við kennslu allra 

þátta ritunar og sjá nemendum fyrir skýrum viðmiðum um árangur og leiðum að 

þeim hverju sinni. Virkja þurfi bakgrunnsþekkingu nemenda, safna upplýsingum 

fyrir ritun og tryggja að nemendur hafi vitneskju um tilgang og gerð skrifanna. 

Litið er á nám sem félagslega hugsmíð þannig að nemendum er ætlað að vinna 

saman að því að auka færni sína og lögð áhersla á að verkefni séu fjölbreytt og taki 

mið af þörfum og áhuga nemenda.  

Það er skoðun mín að nýta beri þær upplýsingar sem rannsóknir gefa til 

framþróunar í skólastarfi. Þær aðferðir í kennslu sem rætt var um hér að framan eru 

taldar gefast vel í ritunarkennslu og vera gagnlegar öllum nemendum. Séu þær 

notaðar með nemendum aukast líkur á að hægt sá að draga úr þeim kynjamun sem 

virðist vera viðvarandi og jafnframt greiða fyrir námi nemenda af báðum kynjum. Í 

nemendahópi er mikil fjölbreytni, bæði milli kynja en ekki síður innan hvors 

kynjahóps fyrir sig og er því mikilvægt að varast staðalmyndir og alhæfingar um 

kynin en líta á fjölbreytni í nemendahópi sem sjálfsagðan einstaklingsmun sem taka 

þurfi mið af í skólastarfi. Eins og kemur fram í líkani Hayes og Flowers (2000), 

sem rætt var um í kafla 2.4, er ritun flókið atferli sem bæði er háð félagslegum 

þáttum í umhverfinu og einstaklingsbundnum þáttum svo sem áhuga, viðhorfum, 

trú á eigin getu, þekkingu á málinu og lestrarfærni og er því eftir ýmsu að horfa 

þegar hugað er að ritunarkennslu í skólum 

Hluti rannsóknarinnar sem hér er sagt frá var greinandi mat á völdum 

ritgerðum og markmiðið með framsetningu þess var að gefa dæmi um hvernig hægt 

er að lesa í ritun nemenda út frá þeim þáttum sem taldir eru mikilvægir fyrir ritun. Í 

þeim kennsluaðferðum sem greint var frá hér að framan og taldar eru skila 

jákvæðum áhrifum á ritun nemenda er lögð áhersla á aðgengileg matstæki og að 

leiðsagnarmat sé samofið námi og kennslu. Gert er ráð fyrir að markmið séu 

nemendum aðgengileg og að notkun viðmiða um árangur, t.d. í formi matskvarða, 

sé eðlilegur þáttur í námi og leiðsagnarmati. Það auðveldi nemendum að fylgjast 

með og stjórna eigin námsferli. Í rannsókninni var útbúinn matskvarði og hann 

notaður við mat á ritgerðunum. Að mati rannsakanda er nauðsynlegt að kennarar 

nýti slík tæki til að leggja mat á stöðu nemenda með það að markmiði að taka 

ígrundaðar ákvarðanir um næstu skref í kennslu og einnig að nemendum sé 

markvisst kennt að nýta slíka kvarða.  
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Niðurstöður úr rannsóknum Rúnars Sigþórssonar (2008) annars vegar og 

Ingibjargar Ernu Pálsdóttur (2007) hins vegar benda til þess að kennarar noti 

fremur hefðbundnar aðferðir við námsmat og að próf og kannanir séu algengustu 

tæki sem notuð eru við mat. Einnig að kennarar sækist hvorki eftir þátttöku 

nemenda við að ákveða þau markmið sem stefnt skuli að né heldur að nemendur 

séu látnir leggja mat á eigin verk eða félaga sinna (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2007, 

bls. 58–59; Rúnar Sigþórsson, 2008, bls. 207). Þær niðurstöður gefa vísbendingar 

um að nýta þurfi betur kosti leiðsagnarmats í námi og kennslu. 

6.5 Að lokum  

Markmið rannsóknarinnar sem hér er gerð grein fyrir var að auka þekkingu á hvað í 

ritun felst og auka færni í að meta stöðu nemenda í ritun. Sjónarhornið var að 

mestu kennslufræðilegt þar sem mikilvægt var talið að finna leið til að leggja mat á 

þá þætti sem skipta mestu máli í ritun nemenda því mat á stöðu er grunnur að 

ákvarðanatöku um áframhaldandi nám og kennslu. 

Ritgerðir nemenda úr 4., 7. og 10. bekk voru metnar samkvæmt viðmiðum 

matskvarða og niðurstöður matsins notaðar til að draga ályktanir um stöðu þeirra í 

ritun en hafa ber í huga að ekki er hægt að yfirfæra niðurstöður rannsóknarinnar 

yfir á ritun nemenda almennt heldur gefa niðurstöðurnar einungis vísbendingar og 

tilefni til vangaveltna um efnið. Eins ber að hafa í huga að matið var framkvæmt af 

einum einstaklingi og ekki er hægt að slá því föstu að sama niðurstaða hefði fengist 

hjá öðrum matsmanni.  

Ef litið er á niðurstöður rannsóknarinnar sem vísbendingar um stöðu nemenda í 

ritun má sjá að nemendur í 4. bekk eru sem vænta má komnir fremur stutt á veg í 

námsþættinum miðað við eldri nemendur en stelpur virðast þó vera komnar heldur 

lengra en strákar en það er einnig í takt við væntingar rannsakanda. Í 7. bekk hafa 

orðið dágóðar framfarir og kynjamunur var lítill í þeim ritgerðum sem til skoðunar 

voru en rannsakandi hafði búist við meiri kynjamun þar sem slíkur munur hefur 

jafnan sýnt sig í samræmdum prófum. Í 10 bekk var nokkur kynjamunur strákum í 

óhag en ritun þeirra var metin heldur lakari en ritun stráka í 7. bekk og kemur sú 

niðurstaða á óvart. Stelpur í 10. bekk héldu nokkuð sínu striki og var ritun þeirra 

metin hærra en ritun stelpna í 7. bekk en það er í takt við væntingar rannsakanda. 
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Þegar allar ritgerðir voru teknar saman féllu flestar þeirra í þrep B sem er næst 

neðsta þrepið og viðmiðin þar gera ekki ráð fyrir mikilli færni í ritun. Einungis 5% 

ritgerða náði efsta þrepinu í matskvarðanum, en viðmið í því þrepi gera ráð fyrir 

svipaðri færni og sett eru fram sem lokamarkmið í námsþættinum í 10. bekk. Ef til 

vill má túlka þessar niðurstöður sem svo að sá árangur sé ekki nægjanlega góður og 

að við lok grunnskólans ættu nemendur almennt að hafa náð góðri færni í að tjá sig 

í rituðu máli. 

Í ljósi niðurstaðna telur rannsakandi mikilvægt að frekari upplýsinga sé leitað 

um stöðu grunnskólanemenda í ritun. Til dæmis er mikilvægt að vita hversu hátt 

hlutfall nemenda nær lokamarkmiðum aðalnámskrár í námsþættinum og bregðast 

við með breyttum áherslum og umbótum í kennslu ritunar ef niðurstöður benda á 

þörf fyrir slíkar aðgerðir. Vísbendingar um litlar framfarir milli 7. og 10. bekkjar 

eru sérstakt áhyggjuefni að mati rannsakanda og lítil færni stráka í 10. bekk er 

þáttur sem skoða þarf sérstaklega. Gagnlegar upplýsingar myndu einnig fást með 

langtímarannsókn þar sem ritun eftir sömu nemendur væri skoðuð með ákveðnu 

millibili upp grunnskólann. Þannig fengist innsýn í hvernig nemendur auka færni 

sína í ritun og hægt að lesa úr ritverkum nemenda á hverju strandar ef framfarir eru 

litlar. 

Í flóknum samfélögum nútímans þurfa allir á því að halda að geta nýtt sér 

ritmálið að gagni og er því mikilvægt að nemendur fái námstækifæri við hæfi og að 

þeir nýti hæfileika sína til fulls í skólanum. Nauðsynlegt er að kennarar hafi á valdi 

sínu þær aðferðir sem bestar eru taldar til að mæta þörfum allra nemenda og ræddar 

hafa verið hér að framan. Með því að beita slíkum aðferðum aukast líkur á að draga 

megi úr þeim kynjamun sem verið hefur viðvarandi á frammistöðu í ritun því 

þessar aðferðir leggja upp úr heildstæðum verkefnum þar sem áhugahvöt nemenda 

er virkjuð og áhersla lögð á virka þátttöku, skilning og vitund um eigið nám. 

Að mati rannsakanda er mikilvægt að rannsakað sé nánar hvaða aðferðir eru 

almennt notaðar við kennslu ritunar í grunnskólum og hve miklum tíma er varið til 

slíkrar kennslu. Mikilvægt er að finna út að hve miklu marki þær aðferðir sem 

þykja skila góðum árangri eru notaðar og einnig er mikilvægt að finna út hvernig 

styðja má kennara til að nýta rannsóknarniðurstöður og koma endurbótum og 

nýjungum inn í starfið.  
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Ljóst er að umbætur í skólastarfi þurfa að komast alla leið til nemenda og telur 

rannsakandi að beina þurfi sjónum í ríkara mæli að nemendum sjálfum og leita eftir 

viðhorfum þeirra og skoðunum á námi og kennslu. Hugmyndir nemenda og 

skoðanir megi nýta betur til leiðsagnar um áherslur í skólastarfi og telur höfundur 

að mikilvægt sé að rannsóknir sem beinast að því hvernig megi betur hlusta eftir 

rödd nemenda og auka virka þátttöku þeirra í skólastarfi séu gerðar. 

Í aðalnámskrá kemur fram áhersla á heildstætt nám í íslensku en í ritgerðinni 

hafa verið ræddar vísbendingar um að um nokkurt misvægi geti verið að ræða í 

áherslum námskrár og útfærslu í skólastofum. Nú eru námskrár allra skólastiga í 

endurskoðun og er læsi í víðum skilningi ætlað að vera einn grunnþáttur í öllu 

skólastarfi og er það að mati höfundar mjög góð þróun. Mikilvægt úrlausnarefni 

menntayfirvalda er að tryggja að viðhorf til náms og kennslu og sú stefna sem 

mörkuð er nái alla leið inn í skólastofur landsins. Breyttum viðhorfum til læsis, sem 

fram koma í fyrirmælum menntayfirvalda, þarf að fylgja eftir í menntun kennara, 

bæði í grunnnámi og tækifærum til endurmenntunar. Upplýsingar sem fengnar eru 

úr skólum landsins benda til þess að mikið starf sé hér fyrir höndum. Í nýlegri 

skýrslu um lestrarkennslu í grunnskólum kemur til dæmis fram að skerpa þurfi 

skilning skólasamfélagsins á hugtakinu læsi þar sem í hugum margra kennara nái 

það yfir að læra að lesa í fyrstu bekkjum grunnskólans. Í skýrslunni kemur einnig 

fram að núverandi skipulag í kennaranámi undirbúi einungis afmarkaðan hóp 

kennaranema til að kenna lestur í fyrstu bekkjum grunnskólans. Kennaranemar geti 

hæglega útskrifast án þess að læra nokkuð sem tengist læsi, jafnvel þótt yfirlýst 

stefna sé að lestur eigi að vera hluti af öðrum námsgreinum. Þessi áhersla í 

kennaranáminu endurspeglist í skólastarfinu þar sem formlegri lestrarkennslu lýkur 

jafnan þegar á miðstig er komið (Auður M. Leiknisdóttir, Hrefna Guðmundsdóttir, 

Ágústa Edda Björnsdóttir, Heiður Hrund Jónsdóttir og Friðrik H. Jónsson, 2009, 

bls.10 og 17). 

Víðari skilningur á læsishugtakinu kallar á að unnið sé á heildstæðan og 

þverfaglegan hátt í skólunum og þurfa þá kennarar á öllum skólastigum að hafa 

þekkingu á því hvernig vinna ber að þessum mikilvæga þætti sem flétta þarf í allt 

skólastarf. Ritun, sem þáttur í læsi, er ætlað mikilvægt hutverk í menntun komandi 

kynslóða og er það von mín að þessi skrif geti orðið innlegg í umræðu um þróun 

kennsluhátta í námsþættinum.  
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 Þrep A Þrep B Þrep C Þrep D Þrep E 

1. Textasvið 

1.1 Innihald texta 

Hvernig höfundur kemur 

hugmynd sinni til skila og 

afmarkar efni. 

 

1.2  Skipulag og röklegt 

samhengi. Hvernig 

innihald og hugmyndir 

eru skipulagðar svo að 

lesendur skilji þær sem 

best. 

 

1.3 Samloðun og  
flæði í texta. 

Hvernig efnisþættir eru 

tengdir saman þannig að 

auðvelt sé fyrir lesanda að 

fylgja 

þræði. 

Hugmynd höfundar ekki 

fullmótuð, stuttur eða 

sundurlaus texti.  

 

 

Greinir að minnsta kosti 

frá einu eða tveimur 

atriðum sem snerta efnið. 

 

 

 

Tengir einhverjar 

málsgreinar saman.  

 

 

 

 

 

 

 

Hugmynd höfundar 

nokkuð skýr, efni nokkuð 

vítt eða almennt.  

 

 

Greinir frá megin-

efnisatriðum, persónum 

eða atburðum.   

Efnisatriðum raðað í 

skiljanlega röð og 

aðalatriði útskýrð.  

 

 

Nokkur samloðun í texta. 

 

 

Höfundur setur hugmynd 

sína fram í samfelldum 

texta um nokkuð vel 

afmarkað efni.  

 

Greinir frá efnisatriðum, 

hugmyndum og öðru efni 

í röklegri röð. Tengsl 

orsaka og afleiðinga ljós 

og upplýsingum varðandi 

efnið komið á framfæri. 

 

Notar ýmsar tengingar 

milli málgreina og vísar 

skýrt til persóna og 

atburða. 

Hugmynd höfundar skýr 

og efnistök vel fallin til að 

koma efni til skila. 

 

Kynnir persónur, atburði 

og aðra efnisþætti í 

röklegri röð og lýsir þeim. 

Skýrir tengsl persóna og 

atburða, og orsaka og 

afleiðinga. Textinn hefur 

greinilegt upphaf og  

rökréttan endi.   

 

Tengir efnisgreinar saman 

þannig að flæði er gott í 

texta. 

Höfundur velur 

textategund sem hæfir 

efni og tilgangi skrifanna.  

 

Efni raðað skipulega í 

efnisgreinar og 

heildarsamhengi í texta 

gott. Upphaf þar sem 

kynning fer fram, 

meginmál þar sem efni er 

reifað og niðurlag þar sem 

niðurstöður eru dregnar 

saman.  

 

Þráður efnisatriða er 

röklega spunninn og 

tengir saman á skýran hátt 

efnisatriði og hugmyndir. 

2. Setninga- og orðasvið 

2.1 Tjáning og rödd 
höfundar.  

Hvernig markmið 

höfundar koma fram í 

textanum og hvaða áhrif 

eða tilfinningu hann vekur 

hjá lesendum.   

 

2.2 Orðaforði, málsnið og 

stíll. 
Hvernig höfundur  

nýtir orðaforðann til 

að koma efni og  

hugmyndum til 

lesenda. 

 

2.3 Notkun málsgreina og 
setninga.  

Hvernig höfundur byggir 

upp setningar og 

málsgreinar til að 

koma efni og 

hugmyndum til skila.  

Markmið höfundar fremur 

óljós lesendum.  

 

Notar einfaldan orðaforða 

úr daglegu máli.  

 

Skrifar stuttar og einfaldar 

setningar.  

 

Notar einföld og  

algeng tengiorð, t.d. og, 

svo, en, þá o.fl. til að raða 

efni í málsgreinar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Höfundur gerir tilraun til 

að ná til ákveðinna 

lesenda. 

 

Notar fremur einfaldan 

orðaforða en velur orð 

sem hæfa texta. 

 

Myndar flestar 

málsgreinar á eðlilegan 

hátt.  

 

Notar ýmis tengiorð s.s 

og, svo, þá, þegar, en, o.fl. 

til að raða efni í 

málsgreinar. 

 

 

Markmið höfundar 

nokkuð ljós lesendum. 

 

Orðaval tekur að nokkru 

mið af efninu og kemur 

því nokkuð vel til skila. 

 

Myndar málsgreinar á 

eðlilegan hátt. Viðleiti til 

að nota fjölbreytta 

setningagerð. 

 

 Notar fjölbreyttar 

tengingar s.s. til þess að, 

þótt o.fl. 

 

 

 

Höfundur talar til 

ákveðinna lesenda. 

Orðaval og stíll tekur að 

nokkru mið af ætluðum 

lesendum.  

 

Notar fjölbreyttan 

orðaforða og velur orð 

sem hæfa texta og koma 

efni vel til skila. 

 

Myndar málsgreinar á 

eðlilegan og fjölbreyttan 

hátt.   

 

Notar fjölbreytta 

setningagerð og ýmsar 

gerðir tenginga.  

Höfundur talar til lesanda 

með skýrum hætti, 

markmið hans eru ljós 

lesendum. 

 

Notar fjölbreyttan og 

blæbrigðaríkan orðaforða 

sem tekur mið af 

markmiðum, efni texta og 

ætluðum lesendum. 

 

 Orðin tjá hugmyndir og 

merkingu á nákvæman 

hátt (s.s.sértæk og 

áhrifarík orð). 

Sama stíl haldið út allan 

textann.  

 

Málsgreinar og setningar 

vel byggðar, mislangar og 

byrja á ólíkan hátt.  

Matskvarði fyrir ritun 



 

Fylgiskjal 1  

 

94 

 

3. Svið tæknilegra þátta. 

3.1 Málfræði.  
Hvernig höfundur fer 

með málfræðiatriði í 

texta, s.s. beygingar og 

notkun tíða.  

 

3.2 Stafsetning.  

Hvernig höfundur 

fer að reglum um rétta 

stafsetningu. 

 

3.3 Notkun 

greinarmerkja.  

Hvernig höfundur fer 

að reglum um  

greinarmerkjasetningu.  

 

3.4 Notkun greinaskila. 

Hvernig höfundur 

afmarkar efni með  

greinaskilum.  

 

 

Stafsetur einföld og 

algeng orð á hefðbundinn 

hátt. 

 

Notar upphafsstaf og 

punkt  í að minnsta kosti 

einni málsgrein. 

 

 

 

 

 

Notar einfalda nútíð og 

þátíð. 

 

Hefur nokkur tök á 

stafsetningu. Stafsetur rétt  

einhver löng eða 

óhljóðrétt orð. 

 

Notar upphafsstaf og 

punkt í flestum 

málsgreinum. 

Beygingar fallorða 

almennt réttar sem og val 

á tíðum.  

 

Stafsetur nokkuð rétt, 

fremur lítið um rangt 

stafsett orð. 

 

Notar upphafsstafi og 

punkt, spurningamerki og 

kommur oftast rétt. 

 

Að minnsta kosti ein 

greinaskil í texta. 

 

Að mestu farið rétt með 

mál. 

 

Flest orð rétt stafsett. 

 

Notar greinarmerki 

almennt á hefðbundinn 

hátt.  

 

Greinaskil notuð til að 

aðgreina hugmyndir og 

atburði í texta.  

 

Málfar nánast 

hnökralaust. 

 

Gott vald á stafsetningu. 

 

Fer að reglum um 

greinarmerkjasetningu.  

 

Notar greinaskil þar sem 

skil eru í efni. 
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