Um ritver Mvs

17.4.2012

Efnið í dag
• Hvers vegna ritver á Menntavísindasviði?

Ritver á Menntavísindasviði
— stuðningur við fræðileg skrif
Baldur Sigurðsson
Forstöðumaður Menntavísindasviðs Háskóla Íslands
Málvísindakaffi Íslenska málfræðifélagsins
20. apríl 2012

– Tilurð, vor og haust 2009

• Hlutverk og fyrirmyndir
• Skipulag og starfsemi 2010 til 2012
• Viðtalsfundirnir
– Kennararáðgjöf
– Jafningjaráðgjöf – aðalamálið!
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Þörfin
– Nokkur algeng vandamál sameiginleg öllum
– Tengjast ekki faginu beinlínis, heldur því að skrifa
– Margir kennarar víkja sér undan að leiðbeina um slík atriði

• Stúdentar þurfa meiri stuðning en fæst hjá
leiðsögukennurum eða á námskeiðum

– Samantekt hvers kyns upplýsinga og hjálpargagna um
ritun og leiðsögn með ritun á háskólastigi
– Fræðsla og þjálfun í notkun heimilda og hjálpargagna
– Námskeið eða málstofur, almenns eðlis eða í tengslum
við ákveðin fræðasvið, deildir eða námskeið
– Leiðbeiningar og ráðgjöf við einstaklinga og hópa
– Viðmið um verkefnislýsingar, námskröfur, yfirferð og
mat

• Ritver/ritsmiðja/textaverkstæði,
– writing center, writing laboratory
– skrivecenter, textverkstad

Baldur Sigurðsson

• Fræðsla fyrir háskólasamfélagið

• Þjónusta

– Styrkja þarf stoðkerfi með lokaritgerðum
– … og ef til vill í öllu náminu
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Hlutverk ritvers

• Undirbúningur meistaraverkefna, leiðsögn við stúdenta
um lokaverkefni
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Fyrirmyndir

Fyrstu skrefin haustið 2009

• Ritver í bandarískum
háskólum frá 7.
áratugnum og síðar

• Heimasíða, miðstöð upplýsinga
– http://vefsetur.hi.is/ritver

• Styrkja stoðkerfi ritgerða. Samstarf við

– University of Wisconsin
Madison (1969)
– Purdue University, West
Lafayette Indiana (1976)

AKADEMISK SKRIVECENTER
Danmarks Pædagogiske
Universitetsskole
Aarhus Universitet

• Norræn og evrópsk ritver frá
tíunda áratugnum og síðar
– Kaupmannahafnarháskóli (1992)
– European University Viadrina,
Frankfurt (Oder) (2007)
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– ýmsa aðila innan sviðsins
– umsjónarmenn lokaverkefna
• aðallega Önnu Maríu Hauksdóttur

• Fræðsla,
– Stutt námskeið um ýmsa þætti ritunar
• Málstofur, teymisfundir um ritun, ráðgjöf við kennara

– Námskeið fyrir jafningjaráðgjafa

• Viðtöl eftir pöntun
– Einstaklingar eða hópar
– Um lokaverkefni
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• Byggja upp meiri þekkingu og betri ritmenningu í öllu
náminu

• Horn í bókasafni frátekið
– Sameiginlegt opið rými,
vinnuborð, rauði sófinn …
– Vísir að bókakosti um
fræðileg skrif

– Stuðla að því að stúdentar
• skrifi meira og betur um viðfangsefni sín í náminu

– Styðja og styrkja kennara og stúdenta
• í að nota ritun markvisst sem leið til þekkingar

– Styðja og styrkja kennara

• Skipulagðir fræðslufundir

• í að gera kröfur til ritsmíða og meta þær

– um notkun gagnagrunna
– heimildaleit
– notkun og úrvinnslu
heimilda
– skráning og tilvísanir
– Sjá viðburðadagatal
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Baldur Sigurðsson: Efni
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Markmið og leiðir

Samstarf við bókasafnið
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• Tengjast byrjendanámskeiðum um ritgerðarsmíð
– Fylgja eftir námskeiði fyrsta misseris um ritsmíðar

• ... eða eins og Lotte Rienecker orðar það:
– „… vi arbejder især meget med hvordan de studerende kommer
ind i studierne og ud af dem igen“
7
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Í ritveri er ekki unnt …

Málstofur og fyrirlestrar fyrir kennara

• 2010, haust
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• Starfsþjálfun: Ráðgjöf við
nemendur á fyrsta ári
– 2010: 150 í Mál og rit + 120 í
Þroskasálfræði
– 2011: 250 nemendur í Mál og
rit
– Hálftími á hverja ritgerð

• Lykilatriði í að byggja upp
hóp stúdenta með þekkingu
á skrifum
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• Sofia Ask

– 24. og 25. janúar: Fræðileg skrif,
mál og hugsun
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• Kristín Bjarnadóttir, Stefán Jökulsson, Sigurlína Davíðsdóttir, Hrefna
Sigurjónsdóttir, Gunnlaugur Sigurðsson, Helgi Skúli Kjartansson
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Fyrir stúdenta

– Um ráðgjöf, hlutverk ráðgjafa
(tutor)
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– 5. október: Átakamál, um
lögregluskýrslur

• Sofia Ask, Edda Kjartansdóttir,
Robert Berman, Rúnar Helgi
Vignisson, Róbert H.
Haraldsson

• Námskeiðið: Leiðbeint um • Efni námskeiðs
– Um bjargir við fræðileg skrif
fræðileg skrif (5e)
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• 2011, haust

• 2012, vor:

– 6., 8. og 15. október:
Skapandi hugsun í
fræðilegum skrifum

Menntun jafningjaráðgjafa
– Haustið 2010: 11 luku,
flestir farnir
– Haustið 2012: 4 luku, allir
áfram á m-stigi

• Börkur Hansen, Hafþór Guðjónsson, Gestur Guðmundsson

• Andrea Milde, Baldur Sigurðsson, Eiríkur Rögnvaldsson,
Hafþór Guðjónsson, Karen Rut
Gísladóttir

• Að fá verkefni þýdd á annað tungumál
• Að fá einkunn
Markmiðið er
að styrkja stúdenta til sjálfshjálpar
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– 30. mars: Málstofa um leiðsögn

– 1. til 4. mars: Fræðileg skrif
stúdenta og leiðsögn með
þeim

– Laus við stafsetningarvillur, málvillur
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• 2011, vor

• 2010, vor

• Að fá prófarkalestur
• Að fá ritgerð sína leiðrétta
• Að fá vottorð um að ritsmíð sé í lagi
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• Fræðslufundir og námskeið
– Fræðslufundir á vormisseri (og haustið 2011)
• Fjórir til sex fundir á mánuði
• Vinsælir fundir endurteknir (EndNote Web)
• Ein til tvær kennslustundir um hvert efni

– Sumarstuðningur við lokaverkefni
• Bakklár og meistarastig

• Viðtalsfundir
– Bókaður klukkutími, annars hálftími
– Öll lokaverkefni
• Einn dagur í viku frá janúar 2010
• Kennararáðgjöf

– Námskeiðsverkefni og bakkalárverkefni
• Frá janúar 2012
• Jafningjaráðgjöf
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• Engin skylda,
eftir óskum stúdenta
• Dæmi um viðtalsfund
12
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Önnur verkefni
•

Skrifað um ritun og ritver
• Vefsíður

Skrá um yfirlesara með lokaverkefnum stúdenta
– og öðrum verkefnum

•

– Heimasíður ritvera (writing centers), samtaka þeirra og kennara í
fræðilegum skrifum (EWCA, IWCA, MAWCA, EATAW …)

Sniðmát fyrir lokaritgerðir

• Sjá tengla á heimasíðu ritvers Mvs.

– A4 á B-stigi – og fyrir önnur verkefni
– B5 á M-stigi
– Léttir á allri vinnu við útlit og frágang

•

Samstarf við ritstjórnir tímarita og nefndir um meistara- og doktorsnám
–
–
–
–

•

– Kennslu- og leiðbeiningarsíður, til dæmis þessi Wiki-síða: http://slbltsu.hull.ac.uk/awe/index.php?title=Main_Page

• Aðrar heimildir

Rannsóknir

– Leigh Ryan og Lisa Zimmerelli. 2006 eða síðar. The Bedford Guide for
Writing Tutors. Boston: Bedford/St. Martins

– Efla rannsóknir og áhuga á fræðilegum skrifum hér á landi
– Ágrip í 100 ritgerðum í tveimur háskólum
– Umræðukaflinn í bakkalárritgerðum

(dianahacker.com/bedhandbook)

– Baldur Sigurðsson. 2011. Greinar í Bókasafninu og Skímu.
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Baldur Sigurðsson

• Tímarit, dæmi:
– College Composition and Communication
– Journal of English for Academic Purposes
• Writing Center Journal

Fyrirmæli og kröfur
Viðmið um mat og einkunn
Stoðkerfi
Samræmingarmál
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