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Formáli  
Það er ekki laust við að í brjósti bærist ljúfsár tilfinning á þessum tímamótum þegar 

meistaraverkefnið lítur dagsins ljós í fyrsta sinn.  Ekki ólíkt hvítvoðungi sem búið hefur 

innra með mér svo mánuðum skiptir.  Kviknaði sem óljós hugmynd innra með mér fyrir 

margt löngu og dafnaði hægt í fyrstu.  Síðar fór að móta fyrir þroskaðri hugmynd og 

meðgangan var hafin.  Í langan tíma nærði ég hana og fylgdist með henni vaxa og 

dafna, taka á sig æ meiri mynd þar til að lokum var hægt að gera sér í hugarlund hvernig 

afraksturinn yrði.  Fæðingin sjálf tók drjúga stund en það er með vissum létti og stolti 

sem ég held þessari ritgerð í höndum mér, í senn órjúfanlegur hluti af sjálfri mér og 

sjálfstæð eining. 

 Á þessum tímamótum fer vel að minnast þeirra sem liðsinntu og veittu stuðning 

í orðum eða gjörðum á einhvern máta.  Fyrst ber að þakka leiðbeinanda mínum honum 

Eiríki Rögnvaldssyni sem sýnt hefur mér einstaka þolinmæði og ljúfmennsku auk þess 

sem hann leiðbeindi mér um hvað eina sem á mér brann á þessum tíma.  Ævinlega tók 

hann vel í fyrirspurnir mínar og skipti engu hvort um vetur eða sumar, dag eða nótt eða 

veru á landinu var að ræða.  Kærar þakkir fyrir þitt framlag.   

 Þá fer vel að þakka þeim fjölmörgu kennurum grunn- og framhaldsskóla 

landsins sem lögðu mér lið við framkvæmd könnunarinnar um vægi setningafræði í 

íslenskukennslu í grunn- og framhaldsskólum.  Án þeirra framlags hefði lítið orðið úr 

könnuninni og kjarni ritgerðarinnar orðið ansi rýr.  Einnig vil ég þakka þeim 

skólastjórnendum sem góðfúslega veittu leyfi fyrir því að þessi könnun yrði lögð fyrir í 

skólum þeirra.  Þá fá stjórnendur Dalvíkurskóla góðar þakkir fyrir mikinn skilning og 

velvild þegar taugaveiklun lokasprettsins gerðu mig vart starfshæfa á haustdögum.   

 Eiginmaðurinn og fjölskyldan eiga mikið hrós skilið fyrir að sætta sig við að því 

er virtist óendanlega fjarveru mína.  Þið fáið ástarþakkir fyrir að sýna stuðning í verki 

með því að taka á ykkur þau hlutverk sem konan á heimilinu var vön að sinna áður fyrr, 

elska ykkur af öllu hjarta!    

Aðrir samferðarmenn sem sýndu verkinu áhuga, sýndu stuðning í orðum og 

gjörðum, hresstu og bættu baráttuandann og juku þrek mitt á ýmsan máta fá 

alúðarþakkir fyrir sitt framlag.  Það er gott að eiga góða að og gaman að sjá hversu 

margir fylgdust með mikilli hluttekningu með leiðinni að langþráðu markmiðinu – 

þegar ritgerðin yrði loksins fullunnin. 

Margrét L. Laxdal Bjarnadóttir 
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Um verkefnið 

Ritgerð þessi fjallar um stöðu setningafræði innan íslenskukennslu í grunn- og 

framhaldsskóla.  Fyrst eru höfð nokkur orð um nýja menntastefnu sem birtist líkt og 

rauður þráður í nýjum lögum um grunn- og framhaldsskóla sem sett voru þann 12. júní 

2008.  Helstu áhersluatriði þessarar nýju menntastefnu eru jafnframt tíunduð.  

Aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla fyrir íslensku 1999 og 2007 eru skoðaðar með 

vægi setningafræði í huga og raktar helstu breytingar sem urðu við endurskoðun eldri 

námskránna.  Tilgangurinn var að varpa ljósi á hver stefna stjórnvalda væri í þessum 

efnum. 

 Í framhaldinu voru samræmd lokapróf í íslensku í 10. bekk skoðuð með það 

fyrir augum að sjá hvaða vægi setningafræðin hefði innan þeirra.  Miðað var við 

tímabilið frá því að fyrri aðalnámskrá grunnskóla tók gildi og að gildistöku þeirri seinni 

eða árin 2000-2008.  Þar sem ný lög um grunnskóla (nr. 91/2008) kölluðu á breytingar á 

samræmdu prófunum í 10. bekk voru helstu breytingar tíndar til samhliða umfjöllun um 

prófin ásamt því að nýjar og gamlar reglugerðir um samræmd próf voru skoðaðar. 

 Þá var lögð fyrir könnun í grunn- og framhaldsskólum í því skyni að finna út 

hvert vægi setningafræðinnar væri innan íslenskukennslunnar.  Sama könnun var lögð 

fyrir bæði stigin og var hún send út með tölvupósti til skólanna.  Helstu niðurstöður er 

þó raktar eftir því um hvort skólastigið var að ræða.  Var það gert til að hægt væri að 

bera niðurstöðurnar saman við áherslur aðalnámskránna. 

 Undir lokin var vöngum velt yfir stöðu setningafræðinnar á þessum tímamótum, 

þ.e. við mörk grunn- og framhaldsskóla og við endurskoðun aðalnámskráa fyrir þessi 

tvö skólastig.   Einnig var reynt að spá í nánustu framtíð  hennar þótt enn væru of margir 

óvissuþættir í gangi.  
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1. Inngangur 
Mikið hefur mætt á íslensku samfélagi síðastliðið ár eftir að efnahagskreppan skall á 

landann af miklum þunga.  Í öllum stoðum samfélagsins hriktir vel og margar þeirra 

hafa jafnvel látið undan og fallið.  Þessu mætti líkja við náttúrhamfarir, eins og 

jarðskjálfta, þar sem kanna verður vel hvað hefur skemmst varanlega, hvað má laga og 

hverju þarf að skipta út fyrir annað.  Hreinsunarstarfsemin getur tekið langan tíma og 

einnig mat á því tjóni sem varð, því ekki kemur allt í ljós í fyrstu og sumt ekki fyrr en 

lengra er liðið frá hamförunum. 

 Þótt breytingarnar sem staðið hafa yfir í hinu íslenska menntakerfi síðastliðinn 

áratug séu langt frá því að vera eins dramatískar og efnahagskreppan þá eiga þær þó það 

sameiginlegt að framtíðin ein getur sagt til um hvernig fer á endanum.  Munurinn á 

þessu tvennu er þó sá að íslenskt samfélag kallaði eftir breytingum á menntakerfinu en 

íslenska þjóðin bað ekki um að fá efnahagskreppuna yfir sig.   

 Íslenskt samfélag hafði þróast það hratt síðustu áratugi að menntakerfið okkar 

náði ekki að fylgja því eftir sem skyldi þótt margt hafi verið reynt til að fylgja hraðanum 

og þróuninni eftir.  Árið 1999 voru aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla 

endurskoðaðar og stórt skref til framtíðar tekið með þeim.  Nú tíu árum seinna hefur 

aftur verið ráðist í endurskoðun aðalnámskránna ásamt því sem ný lög um grunn- og 

framhaldsskóla hafa verið sett en þau eldri voru frá 1996.  Í kjölfarið á þessu tvennu 

voru boðaðar breytingar á samræmdum lokaprófum í 10. bekk til að færa þau í takt við 

breyttar áherslur.  Á sama tíma var ráðist í svipaða vinnu við leikskólastigið og gert var 

við grunn- og framhaldsskólastigið.  Grunnurinn að þessu öllu er svo hin nýja 

menntastefna Íslands. 

Þar sem íslenskt menntakerfi stóð í miklum breytingum lék höfundi forvitni á að 

vita hver staða setningafræðinnar væri innan íslenskukennslu í grunn- og 

framhaldsskólum landsins við þessi tímamót.  Í þeim tilgangi var stutt könnun lögð fyrir 

kennara í grunn- og framhaldsskólum landsins.  Þegar hún var lögð fyrir voru þó ný lög 

um grunn- og framhaldsskóla eingöngu sem frumvörp til laga en í þeim voru línur 

nýrrar menntastefnu nokkuð skýrar.  Einnig þótti forvitnilegt að vita hvaða áhrif 

breytingar á samræmdum lokaprófum hefðu á setningafræðina og því var ráðist í að 

skoða þau próf með það fyrir augum að kortleggja þá stöðu sem setningafræðin hefur 

haft innan þeirra.  Áður en hægt var að rannsaka þessi atriði varð að skoða hvernig staða 
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setningafræðinnar var og mun verða innan aðalnámskráa grunn- og framhaldsskólanna 

fyrir íslensku 1999 og 2007.   

Í þessari ritgerð verður því spurningin: „Hver er staða setningafræðinnar innan 

íslenskukennslu í grunn- og framhaldsskóla?“ notuð sem rauður þráður.  Horft er á þetta 

tímabil breytinganna og miðað við árin 1999-2009, þ.e. hvað hefur gerst síðan 1999 og 

hvað nánasta framtíðin ber í skauti sér hvað varðar setningafræðina. 

Fyrst verða helstu atriði hinnar nýju menntastefnu rakin í 2. kafla  en síðan verða 

aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla fyrir íslensku skoðaðar með setningafræði í 

huga í 3. kafla.  Fyrst verður horft á aðalnámskrárnar síðan 1999 og síðar endurskoðun 

þeirra ásamt því að helstu breytingar milli þeirra hvað varðar setningafræðina verða 

tíndar til.  Þá verða samræmd lokapróf í 10. bekk tekin fyrir í 4. kafla ásamt þeim 

reglugerðum sem settar hafa verið um slík próf. Samræmd lokapróf frá 2000-2008 verða 

skoðuð sérstaklega með stöðu setningafræðinnar í huga og er það tímabil valið með 

gildistíma aðalnámskrár grunnskóla fyrir íslensku 1999 í huga. Þá verða raktar helstu 

breytingar sem fyrirhugaðar eru á þessum prófum. Könnun á vægi setningafræði í 

grunn- og framhaldsskólum verður lýst og helstu niðurstöður hennar raktar í máli og 

myndum í 5. kafla. Í 6. kafla verður svo staða og nánasta framtíð setningafræðinnar 

rædd með allar þessar breytingar og niðurstöður kannana í huga. Eftir lokaorðin er að 

finna viðauka sem geymir könnunina sem lögð var fyrir kennara grunn- og 

framhaldsskóla ásamt stærri skýringamyndum en er að finna í textanum sjálfum. Í lokin 

kemur heimildaskrá ásamt skrá yfir það efni sem nýtt var til stuðnings við gerð þessarar 

ritgerðar. 

 

2. Ný menntastefna 
Íslenskt menntakerfi hefur verið að ganga í gegnum miklar breytingar á síðustu 

misserum sem ekki sér enn fyrir endann á. Þessar breytingar eru þó ekki skyndilegar eða 

nýtilkomnar heldur hafa þær verið töluvert lengi að gerjast.  Nokkuð langt er síðan ljóst 

var að samfélagið þróaðist hraðar en skólakerfið náði að fylgja eftir og þessar breytingar 

sem nú standa yfir því löngu tímabærar. 

Vorið 2008 voru lögð fram á Alþingi fjögur frumvörp til laga sem varða 

skólakerfið. Það voru frumvarp til laga um leikskóla, frumvarp til laga um grunnskóla, 

frumvarp til laga um framhaldsskóla og frumvarp til laga um menntun og ráðningu 

kennara og skólastjórnenda. Í þessum fjórum frumvörpum birtist heildstæð 



5 
 

stefnumörkun um menntun íslenskra barna og unglinga allt frá leikskóla að háskóla. Þau 

voru lögð fram samtímis til að hægt væri að fjalla um málefni þessara þriggja skólastiga 

í heild. Hagsmunir barna og ungmenna voru hafðir að leiðarljósi við gerð þessara 

frumvarpa og var leitast við að auka möguleika þeirra til menntunar og þroska ásamt því 

að tryggja velferð þeirra og öryggi sem framast var unnt (Þorgerður Katrín  

Gunnarsdóttir 2008a). Í gegnum þessi fjögur frumvörp lá rauður þráður sem myndaði 

hina nýju menntastefnu Íslands. 

Megináherslur nýju menntastefnunnar voru gæði, velferð, ábyrgð og 

sveigjanleiki. Með gæðum var átt við að sett yrðu skýr markmið um færni og þekkingu á 

öllum skólastigum sem tækju mið af alþjóðlegum kröfum. Einnig að mat og eftirlit með 

gæðum skólastarfs yrði eflt til muna. Velferð fól í sér að koma yrði til móts við ólíkar 

þarfir nemenda með námi við hæfi og viðeigandi sérfræðiþjónustu. Þátturinn ábyrgð tók 

á réttindum og skyldum nemenda, foreldra, skólastjórnenda og stjórnvalda.  Að þessi 

réttindi og skyldur yrðu skilgreind með skýrum hætti og að virkari þátttaka foreldra og 

nemenda í skólastarfi myndi auka sjálfstæði skóla. Skil milli skólastiga og skipulag 

náms innan þeirra átti að verða sveigjanlegt og taka mið af mismunandi námsframvindu 

nemenda, í því fólst sveigjanleikinn (Þorgerður Katrín  Gunnarsdóttir 2008a). 

En hvaða breytingar fólust í þessum frumvörpum til laga? Þar sem efniviður 

ritgerðar þessarar nær ekki yfir málefni leikskólastigsins verður ekki farið í saumana á 

því frumvarpi hér né heldur frumvarpi til laga um menntun og ráðningu kennara og 

skólastjórnenda þar sem það kemur einnig lítið inn á efnivið ritgerðarinnar. Eftir standa 

frumvörp til laga um grunn- og framhaldsskóla og verður tæpt á því helsta sem 

áhugavert þótti.  

Helstu atriði frumvarps til laga um grunnskóla voru m.a. eftirfarandi:1 

1.  Sköpuð verði skilyrði fyrir að menntun barna á Íslandi geti orðið til 
fyrirmyndar á alþjóðavísu 

2. Leitast við að tryggja velferð allra grunnskólabarna og jöfn tækifæri til 
náms 

3. Stuðlað að því að nemendur og foreldrar þeirra eigi fjölbreytta valkosti 
um val á grunnskólum og tilhögun náms 

4. Nám verði lagað að ólíkum þörfum nemenda og að þeir taki virkan þátt 
í skólastarfi 

5. Aukið svigrúm og samfella á milli skólastiga og innan 
grunnskólastigsins 

                                                 
1 Tekið skal fram að þessi atriði voru ekki númeruð í frumheimildinni heldur hafa númer verið sett á 
punktana af höfundi til að auðvelda umræðu um þá. 
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6. Grunnskólabörn fái viðeigandi stuðning í námi og sérfræðiþjónusta sé 
samhæfð með þarfir barnsins að leiðarljósi 

7. Ábyrgð, réttindi og skyldur barna og foreldra skýrð 
8. Sköpuð skilyrði fyrir aukinni þátttöku foreldra í skólastarfi og sterkari 

tengslum þeirra við stjórn skóla og skólasamfélagið almennt 
9. Aukið forræði sveitarfélaga á skólarekstri og meira sjálfstæði skóla 
10. Skýrari verkefnaskipting ríkis, sveitarfélaga og stjórnenda grunnskóla 
11. Sú meginregla staðfest að menntun barna í grunnskólum sé gjaldfrjáls 
12. Mat og eftirlit með skólastarfi eflt og stuðlað að framförum og 

umbótum í starfi grunnskóla  

(Menntamálaráðuneytið 2009) 

 

Af þessu má sjá að hin nýja menntastefna virkar sem rauður þráður í gegnum þessi 

helstu atriði frumvarps til laga um grunnskóla. Þarna er að finna atriði sem taka á 

gæðum (t.d. punktur eitt og tólf), velferð (t.d. punktur tvö, þrjú, fjögur, sex og ellefu), 

ábyrgð (t.d. punktur sjö, átta, níu og tíu) og sveigjanleika (t.d. punktur þrjú og fimm) en 

það voru megináherslur menntastefnunnar. Velferð og ábyrgð koma nokkuð sterkt fram 

í þessum áhersluatriðum fyrir grunnskólann. 

 Svipaða sögu má segja um helstu atriði frumvarps til laga um framhaldsskóla en 

þau voru m.a. eftirfarandi:2 

1.   Réttur nemenda til skólavistar og náms styrktur með fræðsluskyldu til 
18 ára aldurs 

2. Gildi stúdentsprófs sem undirbúnings fyrir háskólanám óskorað en 
framhaldsskólum gefinn kostur á að byggja upp sveigjanlegt 
námsframboð hvað inntak og skipulag náms varðar 

3. Skipulag skólastarfs miðist við kröfur og væntingar nemenda, 
sveigjanleiki námsskipulags stóraukinn, námsleiðum fjölgað og skilyrði 
sköpuð fyrir fleiri til að ljúka skilgreindu námi 

4. Ráðgjöf og stuðningur við nemendur efldur 
5. Framhaldsskólum veitt frelsi til að þróa sérstakar námsbrautir sem 

byggja á sérstöðu þeirra og styrkleika og spurn eftir sérhæfðum 
námsleiðum og úrræðum 

6. Dregið úr miðstýringu á námsframboði og í námskrárgerð 
7. Aukið svigrúm og sveigjanleiki við gerð námsbrautarlýsinga með nýju 

einingamatskerfi 
8. Mat á vinnu nemenda í öllu námi á framhaldsskólastigi gert gagnsætt 

og stúdentspróf á bóknáms- og verknámsbrautum jafngilt 
9. Menntastofnunum falin aukin ábyrgð á að þróa námsframboð á 

mörkum skólastiga til að auka sveigjanleika og möguleika nemenda við 
flutning milli skólastiga 

                                                 
2 Tekið skal fram að þessi atriði voru ekki númeruð í frumheimildinni heldur hafa númer verið sett á 
punktana af höfundi til að auðvelda umræðu um þá. 
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10. Leitast við að tryggja hag og stöðu nemenda í iðn- og verknámi, og 
starfsnámi almennt, m.a. með því að framhaldsskólar beri ábyrgð á 
vinnustaðanámi 

11. Leitast við að tryggja gæði náms með því að stórefla mat og eftirlit og 
með stuðningi við umbætur í skólastarfi 

(Menntamálaráðuneytið 2009) 

 

Hér eru einnig að finna atriði sem taka á gæðum (t.d. punktur átta og ellefu), velferð (t.d. 

punktur eitt, fjögur, átta og tíu), ábyrgð (t.d. punktur tvö, fimm, sex, sjö, níu og tíu) og 

sveigjanleika (t.d. punktur tvö, þrjú, sex, sjö og níu) og hin nýja menntastefna birtist því 

mjög skýrt í þessum tveimur frumvörpum til laga um grunn- og framhaldsskóla. 

Áberandi er hversu rík áhersla er lögð á sveigjanleika og ábyrgð í þessum helstu 

áhersluatriðum fyrir framhaldsskólana og ef það er borið saman við áhersluatriði 

grunnskólans kemur í ljós að gerð er krafa um aukna ábyrgð á báðum þessum stöðum. 

Að skólarnir beri meiri ábyrgð á eigin starfi og með því er þeim sýnt töluvert traust. 

 Þegar þetta er ritað hafa þessi frumvörp náð að verða að lögum um grunn- og 

framhaldsskóla og eru því þegar farin að hafa áhrif á íslenskt menntakerfi.3 Samhliða 

vinnu við frumvörpin fór fram endurskoðun á aðalnámskrám grunn- og 

framhaldsskólanna. Aðalnámskrá grunnskóla – íslenska leit dagsins ljós í júní 2007 og 

var því komin út áður en ný lög um grunnskóla (nr. 91/2008) urðu að veruleika. Lögin 

kalla hins vegar á að hinn almenni hluti aðalnámskrárinnar verði yfirfarinn á ný með 

það fyrir augum að samræma hann þessum nýju grunnskólalögum. Aðalnámskrá 

framhaldsskóla – íslenska hefur hins vegar enn ekki litið dagsins ljós en almenni hluti 

hennar kom út árið 2004. Vinnu við námskrána var ekki lokið þegar ný lög um 

framhaldsskóla (nr. 92/2008) voru sett en þau boðuðu töluverðar breytingar sem 

kröfðust meiri undirbúningsvinnu áður en aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla liti dagsins 

ljós. Sú vinna stendur enn yfir. Nánar verður fjallað um aðalnámskrárnar í næsta kafla.   

 

3. Endurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla 
Aðdragandinn að endurskoðun aðalnámskráa grunn- og framhaldsskóla var orðinn 

nokkuð langur og nær í raun mun lengra aftur en vinnan við gerð áðurnefndra 

frumvarpa til laga um grunn- og framhaldsskóla. Í inngangi skýrslu starfshópa og 

verkefnastjórnar, Breytt námsskipan til stúdentsprófs – aukin samfella í skólastarfi, sem 
                                                 
3 Frumvörp þessi urðu að lögum þann 12. júní 2008. 
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menntamálaráðuneytið gaf út í ágúst 2004, kemur fram að hugmyndir um styttingu 

námstíma til stúdentsprófs eigi sér langa sögu sem nær aftur til ársins 1992 þegar Ólafur 

G. Einarsson þáverandi menntamálaráðherra skipaði Nefnd um mótun menntastefnu. Sú 

nefnd lauk störfum 1994 og lagði m.a. til að námstími til stúdentsprófs yrði styttur um 

eitt ár og árlegur kennslutími yrði lengdur á báðum skólastigum (Breytt námsskipan til 

stúdentsprófs 2004:7). Árið 1996 var hafinn undirbúningur að setningu aðalnámskráa 

grunn- og framhaldsskóla og taldi Björn Bjarnason, þáverandi menntamálaráðherra, að 

eðlilegt vinnulag væri að skoða styttingu námstíma til stúdentsprófs í kjölfar 

endurskoðunar námskráa. Því var það í lok ársins 2001 sem hann ákvað að kanna 

forsendurnar fyrir styttingunni og skipaði verkefnastjórn árið 2002 til að vinna að 

frekari undirbúningi (Breytt námsskipan til stúdentsprófs 2004:7-8). Það var svo árið 

2003 að Tómas Ingi Olrich, þáverandi menntamálaráðherra, kynnti skýrslu 

verkefnastjórnar og opnaði almennar umræður um hvort og þá hvernig mætti stytta 

námstímann til stúdentsprófs. Enn á ný var skipuð verkefnastjórn sem vinna átti úr þeim 

umsögnum sem bárust í kjölfar umræðanna þar sem meginsjónarmiðið var að stytting 

námstíma til stúdentsprófs mætti ekki koma niður á gæðum námsins. Verkefnastjórninni 

var ætlað að koma með tillögur að námsskipan í takt við umsagnirnar, koma með 

hugmyndir að lausn þeirra vandamála sem hugsanlega kæmu upp í kjölfarið og meta 

fjárhagsleg áhrif (Breytt námsskipan til stúdentsprófs 2004:8-9).  

 Hugmyndir um breytta námsskipan til stúdentsprófs kölluðu á ýmsar breytingar 

á skólastigunum því ljóst var að ekki dugði eingöngu að færa til og endurskoða skipan 

náms á framhaldsskólastigi. Í skýrslunni kemur fram að til þess að ná því markmiði að 

stytta námstíma til stúdentsprófs þurfi m.a. að gera breytingar á aðalnámskrám 

leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla, fara þurfi yfir aðalnámskrá grunnskóla með 

það í huga að færa efnisþætti milli námsára og lagfæra markmiðssetningu. Einnig þurfi 

að skoða betur og skilgreina þá áfanga sem liggja á mörkum skólastiganna með það 

fyrir augum að tryggja sem besta samfellu í námi. Það gæti falið í sér að færa þyrfti 

efnisþætti á milli skólastiga (Breytt námsskipan til stúdentsprófs 2004:11).  

 Farið var því í þá vinnu að endurskoða aðalnámskrár þessara þriggja skólastiga. 

Aðalnámskrá grunnskóla tók gildi 1. júní 2007, aðalnámskrá framhaldsskóla er enn í 

vinnslu en almenni hluti hennar var endurskoðaður 2004. Aðalnámskrá leikskóla er 

einnig í vinnslu en þar sem áhersluatriði ritgerðarinnar eru mörk grunn- og 

framhaldsskóla verður aðalnámskrá leikskóla látin liggja á milli hluta hér. 
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3.1 Aðalnámskrá grunnskóla 
Aðalnámskrá er sett af menntamálaráðherra samkvæmt lögum um grunnskóla og gegnir 

hún margvíslegu hlutverki. Þar er að finna nánari útfærslu á ákvæðum laga og 

reglugerða um nám og kennslu. Henni er ætlað að ná til allra nemenda og setja 

sameiginleg markmið með námi og kennslu í öllum grunnskólum landsins. Hún er í 

senn stjórntæki og safn sameiginlegra markmiða um skólastarf í landinu. Henni er ætlað 

að samræma nám og kennslu og tryggja rétt allra nemenda til lágmarksmenntunar 

(Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:20). Hver skóli skal síðan útfæra 

markmið aðalnámskrár nánar í sinni skólanámskrá. 

Hér á eftir verður fjallað um aðalnámskrá grunnskóla fyrir námsgreinina 

íslensku og horft eftir þeim þáttum innan hennar sem hafa eða geta haft snertiflöt við 

setningafræðina. Tilgangurinn er að kanna hversu stór þáttur setningafræðin er af 

námsgreininni íslensku í grunnskóla. Helst verður horft á ritun og málfræði í þeim 

efnum þar sem mestar líkur eru taldar á því að þar finnist setningafræði. Hin beina 

setningafræði flokkast gjarnan meðal málfræðinnar og einnig hefur setningafræði mikla 

tengingu við ritun þar sem erfitt er að sjá fyrir sér hvernig setja má saman texta án þess 

að hugsa út í einhverja setningafræði. Fyrst verður litið á eldri námskrána (1999) en 

síðan á þá nýrri (2007). 

 

3.1.1 Aðalnámskrá grunnskóla 1999 – íslenska 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1989 var gefin út í einni bók þar sem allar greinar voru 

saman ásamt almennum hluta. Við útgáfu á aðalnámskránni 1999 var henni skipt upp 

eftir greinum og gefin út aðalnámskrá fyrir hverja grein fyrir sig ásamt sér skrá fyrir 

almennan hluta, alls 12 hefti.  

Í aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku var námsgreininni skipt upp í sex þætti í 

stað fjögurra árið 1989; lestur, bókmenntir, málfræði, ritun, talað mál og framsögn, 

hlustun og áhorf. Þar komu fram lokamarkmið með námsgreininni ásamt því að sett 

voru fram skýr áfangamarkmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Einnig voru sett ítarleg 

þrepamarkmið fyrir hvern bekk frá 1. bekk og upp í 10. bekk sem fólu í sér nákvæmlega 

skilgreind námsmarkmið sem stefna átti að við lok hvers bekkjar í grunnskóla.  

Lokamarkmiðin áttu að vera sú heildarsýn sem stefnt var á í kennslu og áttu að 

sýna það sem nemendur ættu að vera búnir að tileinka sér við skólalok (Aðalnámskrá 

grunnskóla – almennur hluti 1999:23). Þau markmið voru síðan greind niður í 
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áfangamarkmið sem áttu að vera meginviðmið í öllu skólastarfi. Áfangamarkmið áttu að 

gefa heildarmynd af því sem nemendur áttu að hafa tileinkað sér við lok hvers stigs. 

Auðvelt átti að vera að mæla og meta þau og voru þau nýtt sem grundvöllur 

lögbundinna samræmdra prófa (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:24). 

Áfangamarkmiðin skiptust síðan upp í þrepamarkmið sem voru safn markmiða eða 

viðfangsefna og áttu að lýsa skipulagi, samfellu og stíganda í kennslunni. Einnig voru 

þau leið til að ná áfangamarkmiðunum (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 

1999:24).  

 Eins og áður sagði verður aðalnámskrá grunnskóla – íslenska skoðuð með 

setningafræði í huga og í þeim tilgangi eru þættirnir ritun og málfræði það sem sjónum 

verður helst beint að. Ástæða þess er sú að innan þeirra þátta eru mestar líkur á að finna 

snertifleti við setningafræðina. Þar sem markmið aðalnámskrárinnar eru þrengd niður úr 

lokamarkmiðum í áfangamarkmið og síðan úr áfangamarkmiðum í þrepamarkmið má 

gera ráð fyrir að þrepamarkmiðin gefi gleggsta mynd af því hver sé staða 

setningafræðinnar innan íslenskukennslu í grunnskólum. Því verður horft sérstaklega til 

þeirra.  

 Í töflunum hér á eftir hafa verið tínd út þau þrepamarkmið sem virðast hafa 

snertiflöt við setningafræðina í 8.-10. bekk. Í fyrri töflunni (töflu 1) eru að finna 

þrepamarkmið ritunar á þessu stigi en í þeirri síðari (töflu 2) eru þrepamarkmið 

málfræðinnar í 8.-10. bekk. 

 

 

Tafla 1. Þrepamarkmið íslensku í 8.-10. bekk – ritun 

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 
 (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska  

1999:68) 

 (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska 

1999:73) 

 (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska 

1999:78-9) 

Að hafa náð nokkurri færni í 
greinarmerkjasetningu 

Að þekkja flestar reglur um 
greinarmerkjasetningu 

Að kannast við allar 
stafsetningarreglur og reglur 
um greinarmerkjasetningu 

Að geta skipt texta í setningar, 
málsgreinar og efnisgreinar af 

nokkru öryggi 

Að öðlast góða tilfinningu 
fyrir setningaskipan 

Að geta stafsett rétt almennan 
texta 

Að geta byggt upp texta á 
viðeigandi hátt 

Að geta skipt texta í 
málsgreinar og efnisgreinar 

Að hafa öðlast góða 
tilfinningu fyrir 
setningaskipan 

Að þjálfast í að beita 
mismunandi stíl í rituðu máli 
með tilliti til viðtakanda og 

efnis 

Að geta gengið frá eigin texta 
á lýtalausan hátt 

Að geta skipt texta í 
málsgreinar og efnisgreinar 
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 Að ná tökum á eðlilegri 
byggingu ritaðs máls 

Að hafa náð tökum á eðlilegri 
byggingu ritaðs máls 

 Að geta beitt mismunandi stíl 
í rituðu máli m.t.t. viðtakanda 

og efnis 

Að geta beitt mismunandi stíl í 
rituðu máli m.t.t. viðtakanda 

og efnis 
 Að vera vel meðvitaðir um 

mun á töluðu og rituðu máli 
Að vera vel meðvitaðir um 

mun á töluðu og rituðu máli. 
 

 

Tafla 2. Þrepamarkmið íslensku í 8.-10. bekk – málfræði 

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 
 (Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska  

1999:70) 

(Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska 

1999:75) 

(Aðalnámskrá grunnskóla - íslenska  

1999:81-2) 

Að þekkja muninn á setningu, 
málsgrein og efnisgrein 

Að þekkja muninn á beinni og 
óbeinni ræðu 

Að þekkja hugtökin fallstjórn 
og sambeyging og geta nýtt 
sér þá þekkingu í eigin ritun 

og umræðu um málfar 
Að geta sett viðeigandi 

greinarmerki rétt við ritun 
eigin texta 

Að geta nýtt sér málfræðilegar 
leiðbeiningar í námsgreinum 

(þ.m.t. erlendum málum) 

Að þekkja hugtökin aðal- og 
aukasetning, málsgrein og 

efnisgrein og geta nýtt sér þau 
í leiðbeiningum um frágang 

texta og við 
greinarmerkjasetningu og 

umræðu um texta 
Að geta nýtt sér málfræðilegar 
leiðbeiningar í námsgögnum 

Að skilja hugtökin setning, 
málsgrein og efnisgrein og 
geta nýtt sér þau í sambandi 
við greinarmerkjasetningu, 

leiðréttingar og frágang texta 

Að geta notfært sér þekkingu 
sína og skilning á orðflokkum 
og setningafræði til að breyta 

orðaröð og stíl eða við 
stíllýsingar, t.d. frumlag, 

umsögn og andlag 
  Að geta nýtt sér málfræðilegar 

leiðbeiningar í námsgögnum, 
þ.m.t. í erlendum málum 

  Að geta útskýrt hugtökin gott 
og vont mál, viðeigandi og 
óviðeigandi, formlegt og 

óformlegt ásamt því að átta sig 
á því að gerðar eru ólíkar 

kröfur til máls eftir aðstæðum 
og málsniði 

 
 

Eins og sést á þessum töflum er ákveðin stígandi í vægi setningafræðinnar eftir því sem 

ofar dregur í grunnskólann. Á það bæði við innan ritunarinnar og málfræðinnar. Í 

ritunarþættinum eru kröfurnar auknar á milli 8. og 9. bekkjar þannig að fleiri markmið 

eru sett fyrir 9. bekk. Þegar í 10. bekk er komið fjalla markmiðin nokkurn veginn um 

sömu atriðin og hjá 9. bekk nema hvað örlítið dýpra er tekið á því í 10. bekk. Í 
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málfræðiþættinum eru hins vegar áberandi flest markmiðin sett fyrir 10. bekk. Vert er 

þó að minna á að einungis voru tekin út þau markmið sem talin voru tengjast 

setningafræði á einn eða annan hátt. Því virðist ljóst að langflest markmið málfræðinnar 

sem tengjast setningafræðinni eru ætluð 10. bekk, enda er það svo að henni hefur einna 

helst verið ætlaður staður þar innan íslenskukennslu í 8.-10. bekk.4  

 

3.1.2 Aðalnámskrá grunnskóla 2007 – íslenska 

Vinnuhópurinn sem sá um endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla í íslensku var 

skipaður eftirtöldum: Halldísi Ármannsdóttur FB, Ingibjörgu Frímannsdóttur KHÍ, 

Kristínu Jónsdóttur KHÍ, Sigríði Sigurjónsdóttur HÍ, Valdimar Gunnarssyni MA. Þar að 

auki sá Birna Arnbjörnsdóttir um hlutann íslenska sem annað mál og Valgerður 

Stefánsdóttir um hlutann tvítyngi íslensks táknmáls og íslensku. Vinnuhópurinn hafði 

skýrsluna um breytta námsskipan til stúdentsprófs til hliðsjónar við endurskoðunina, 

m.a. það að leggja ætti aukna áherslu á talað mál og ritað í íslenskukennslu í 

grunnskólum. Þegar endurskoðunin var í gangi var allt óljóst með vinnuna við 

endurskoðun aðalnámskrárinnar í íslensku fyrir framhaldsskóla og því varð ekkert af því 

að efnisþættir flyttust frá framhaldsskólastiginu yfir til grunnskólanna líkt og lagt hafði 

verði til í skýrslunni um breytta námsskipan til stúdentsprófs. Vinnuhópurinn fékk skýr 

svör frá menntamálaráðuneytinu um að láta samræmd próf eins og þau hafa verið ekki 

hafa nein áhrif á vinnuna við endurskoðun aðalnámskrárinnar og tók hópurinn því 

fagnandi. Markmiðið með vinnunni var að gera námskrána skýrari og styttri til að hún 

nýttist kennurum betur. Um leið átti hún að endurspegla það traust sem kennurum sem 

fagmönnum var sýnt með því að útfærsla kennslunnar var meira í þeirra höndum en 

áður var. Því var þrepamarkmiðum þeim sem voru í aðalnámskránni 1999 sleppt við 

endurskoðunina. Þessa fyrirmynd sótti vinnuhópurinn m.a. til norskra og skoskra 

námskráa en mikið er horft til Norðurlandanna þegar kemur að námskrárvinnu (Kristín 

Jónsdóttir 2008).  

Áhersla var lögð á að markmiðin væru skýr og skiljanleg, að þorri nemenda gæti 

náð þeim og hægt væri að meta á einhvern máta hvort það hafi tekist (Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska 2007:8). Það þarf ekki að þýða að eldri markmiðin hafi verið 

flókin og óskiljanleg heldur er þetta viðleitni til að draga úr orðafjölda og flúri. Engin 

þrepamarkmið er að finna í þessari aðalnámskrá en lokamarkmið greinarinnar sem og 

                                                 
4 Þar koma fyrst fyrir markmið sem tengjast m.a. beinni setningafræði. 
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áfangamarkmið fyrir 4., 7. og 10. bekk eru sett fram. Því verða áfangamarkmiðin tekin 

sérstaklega fyrir í staðinn þar sem þau teljast næst þrepamarkmiðum samkvæmt 

skilgreiningu aðalnámskrár grunnskóla 1999 (sjá hér framar). Hér á eftir kemur tafla 

(tafla 3) þar sem eru að finna þau lokamarkmið og áfangamarkmið innan 

íslenskukennslu 8.-10. bekkjar sem tengjast setningafræði. Áfram er horft á þátt ritunar 

og málfræðinnar en í nýrri aðalnámskrá er eingöngu talað um þessi markmið við lok 10. 

bekkjar.5 

Tafla 3. Áfanga- og lokamarkmið íslensku við lok 10. bekkjar – ritun og málfræði 

Ritun Ritun Málfræði Málfræði 

Áfangamarkmið 
(Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:19) 

Lokamarkmið 
(Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:12) 

Áfangamarkmið 
(Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:19) 

Lokamarkmið 
(Aðalnámskrá grunnskóla – 

íslenska 2007:13) 
Að nemandi hafi vald 

á réttritun 
Að nemandi sé fær 

um að skrifa 
margvíslega texta af 

öryggi 

Að nemandi hafi náð 
nokkurri leikni í að 

beita 
málfræðihugtökum í 
umræðu um notkun 

málsins og þróun þess

Að nemandi hafi gott 
vald á íslensku máli í 

ræðu og riti og 
ríkulegan orðaforða 

Að nemandi geti beitt 
reglum um 

greinarmerkjasetningu 

Að nemandi hafi 
góðan orðaforða og 
beiti ýmiss konar 
stílbrögðum og 

myndmáli 

Að nemandi þekki 
beygingarleg og 

merkingarleg 
einkenni allra 

orðflokka og geri sér 
grein fyrir hlutverki 

þeirra í texta 

Að nemandi þekki 
helstu 

málfræðihugtök og 
geti beitt þeim í 
umfjöllun um 
tungumálið 

Að nemandi geti 
byggt upp texta, 

mótað málsgreinar og 
efnisgreinar og skipað 

þeim í röklegt 
samhengi 

Að nemandi kunni að 
byggja upp 

efnisgreinar og færa 
rök fyrir máli sínu 

Að vera fær um að 
fletta upp í 

handbókum og 
orðasöfnum og kunni 

að nýta sér 
málfræðilegar 

upplýsingar í þeim 

Að nemandi kunni að 
nýta sér upplýsingar 
um tungumál í ýmiss 
konar gagnasöfnum 

Að nemandi sé fær 
um að skrifa 
mismunandi 
textategundir 

Að nemandi hafi 
þjálfast í að skrifa 

helstu textategundir 
og þekki sérkenni 

þeirra 

Að geta nýtt sér 
málfræðiþekkingu 

sína við nám í 
erlendum 

tungumálum 

Að nemandi geti nýtt 
sér málfræðiþekkingu 
við nám í erlendum 

málum 

Að geta nýtt sér 
einfaldar 

leiðbeiningar um 
textagerð og gagnrýni 

á eigin texta 

Að nemandi geti nýtt 
sér leiðbeiningar um 

textagerð og sé 
tilbúinn að taka 

gagnrýni á eigin texta 

  

Að hafa góðan 
orðaforða og vald á 
ýmsum stílbrigðum 

Að nemandi hafi vald 
á réttritun og geti beitt 

reglum um 
greinarmerkjasetningu

  

                                                 
5 Markmiðum er ekki lengur raðað á ákveðna bekki heldur einungis stig og við lok grunnskóla. 
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Að hafa fengið 
þjálfun í skapandi 

skrifum 

   

Að hafa samið margs 
konar texta 

   

 
Hér sést skýrt sú stefna að auka þátt ritunar í nýrri aðalnámskrá grunnskóla fyrir 

íslensku því mun fleiri setningafræðitengd markmið eru að finna innan ritunarþáttarins 

en innan málfræðiþáttarins. Þau setningafræðitengdu atriði sem tínd voru út úr 

ritunarþættinum taka á þáttum sem ná inn í setningafræðina þegar horft er á hana í sinni 

víðustu mynd, sem sagt hafa snertiflöt við setningafræðina. Í málfræðiþættinum er ekki 

lengur tekið sérstaklega á beinni setningafræði en þar eru markmið sem auðvelt væri að 

útfæra inn á svið setningafræðinnar.  

Vissulega mætti segja sem svo að setningafræðin hafi verið tekin út úr 

markmiðum fyrir grunnskóla þar sem ekki eru höfð sérstök orð um hana en þó ber að 

hafa í huga að það er skólanna sjálfra að útfæra þessi áfangamarkmið nánar í sinni 

skólanámskrá. Þeim er það því nokkuð í sjálfsvald sett að hafa meira af setningafræði 

inni en aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 2007 hefur orð um (Kristín Jónsdóttir 2008). 

Það er því ekkert sem segir að setningafræðin eigi ekki lengur heima innan 

grunnskólans heldur er það hvers og eins skóla að útfæra þessi markmið á þann hátt að 

það samræmist stefnu skólans. Þó má alveg gera ráð fyrir að flestir líti svo á að búið sé 

að ýta hinni beinu setningafræðinni út úr grunnskóla. Þeir munu vera fljótir að fylla 

skarð hennar með öðru efni því af nógu er að taka.  

 

3.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla 
Aðalnámskrá er sett af menntamálaráðherra samkvæmt lögum um framhaldsskóla og 

gegnir hún margvíslegu hlutverki. Aðalnámskrá framhaldsskóla er ætlað að vera 

meginviðmið skólastarfsins á framhaldsskólastigi, hún á að afmarka starfsramma 

framhaldsskólans og veita upplýsingar um menntastefnu stjórnvalda, námsframboð og 

námskröfur (Aðalnámskrá framhaldsskóla – almennur hluti 1999:11-12). Líkt og hjá 

grunnskólum er hverjum skóla ætlað að útfæra markmið aðalnámskrár nánar í 

skólanámskrá sinni. 

Hér á eftir verður fjallað um aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir námsgreinina 

íslensku og horft eftir þeim þáttum innan hennar sem geta haft snertiflöt við 

setningafræðina. Tilgangurinn er, líkt og hjá grunnskólanum, að kanna hversu stór 
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þáttur setningafræðin er af námsgreininni íslensku í framhaldsskóla. Helst verður horft á 

ritun og málfræði í þeim efnum líkt og gert var hjá grunnskólanum. Þar sem 

endurskoðuð aðalnámskrá fyrir framhaldsskóla hefur enn ekki litið dagsins ljós verður 

mesta umfjöllunin um aðalnámskrá framhaldsskóla – íslenska frá 1999. 

 

3.2.1 Aðalnámskrá framhaldsskóla 1999 – íslenska 

Aðalnámskránni 1999 var ætlað að leysa af hólmi námskrá handa framhaldsskólum (3. 

útgáfu) sem gefin var út 1990. Hún var gefin út í heftum líkt og aðalnámskráin 1999 

fyrir grunnskóla, almenni hlutinn var gefinn út sér í einu hefti en námskrá einstakra 

bóknámsgreina og námskrá í sérgreinum starfsnáms voru gefnar út í sérstökum heftum. 

Markmiðum aðalnámskrár framhaldsskóla fyrir íslensku var skipt í fimm þætti; 

lestur, talað mál og framsögn, hlustun og áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska 1999:8). Það er einum þætti meira en hjá 

grunnskólanum því lestur og bókmenntir voru sett saman undir einn hatt þar. Þessir 

þættir eiga að styðja hver annan, skarast, tengjast og fléttast saman í eina heild 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska 1999:8). Þar sem framhaldsskólar hafa 

mismunandi áherslur og brautir innan sinna raða eru markmið fyrir íslensku sett fram 

sem markmið fyrir 15 einingar í brautarkjarna bóknámsbrauta. Því eiga markmiðin að 

vera þau sömu og sambærilegt inntak að vera á öllum brautum. Það er síðan skólanna að 

útfæra þessi markmið með ólíkum hætti ef vill eftir aðstæðum, áhuga og brautum. 

Fyrstu sex einingarnar í íslensku eru settar fram í þremur tveggja eininga áföngum en 

skólum er þó frjálst að skipuleggja efni þeirra sem tvo þriggja eininga áfanga 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska 1999:15).  

Íslenskunámið er skipulagt í afmörkuðum áföngum. Hver áfangi byggist á 

áfangalýsingu, áfangamarkmiðum, efnisatriðum og ábendingum um námsmat 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska 1999:5). Áfangamarkmið og áfangalýsingar 

eiga að vera leiðarvísir og forsenda áætlanagerðar og skólanámskrárgerðar í einstaka 

skólum. Þeim er ætlað að samræma kröfur, stýra kennslu og framsetningu á námsmati. 

Eðli lokamarkmiða er hins vegar að gefa yfirsýn yfir það sem stefnt skuli að í 

kennslugreininni. Þau eru heildaryfirlit yfir það sem stefnt er að í íslensku í 

framhaldsskóla og er miðað við nám í brautarkjarna á bóknámsbraut eins og áður var 

sagt. Þau ná þó ekki alveg yfir almennt starfsnám þar sem styttra er farið í efnið þar 

(Aðalnámskrá framhaldsskóla, íslenska 1999:22).  
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Til að skoða sambærileg markmið og skoðuð voru í aðalnámskrá grunnskóla 

verða lokamarkmið ritunar og málfræði innan íslenskunnar skoðuð sem og 

áfangamarkmið þessara þriggja áfanga sem eru að finna í brautarkjarna bóknámsbrauta. 

Þessir áfangar eru ÍSL 102 sem tekur á læsi, ritun og tjáningu, ÍSL 202 sem tekur á 

bókmenntum og málfræði og ÍSL 212 sem fjallar um mál og málsögu. Vert er að benda 

á að í lýsingu á áfanganum ÍSL 202 er tekið sérstaklega fram að hugað verði að ólíkum 

málfarseinkennum texta og vakin athygli á því hvernig setningafræðileg hugtök eins og 

frumlag, umsögn, andlag, nafnliður, sagnliður, setning, málsgrein, aðalsetning, 

aukasetning o.s.frv. nýtast við lýsingu og samanburð þeirra (Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, íslenska 1999:28-29). 

 

Tafla 4. Áfanga- og lokamarkmið íslensku í framhaldsskóla – ritun og málfræði 

Áfangamarkmið 
(Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, íslenska 

1999:26-7).  

Áfangamarkm

ið 
(Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 

íslenska 1999:22).  

Áfangamarkm

ið 
(Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 

íslenska 1999:30).  

Lokamarkm

ið 
(Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 

íslenska 1999:23-4).  

Lokamarkm

ið 
(Aðalnámskrá 

framhaldsskóla, 

íslenska 1999:25).  
ÍSL 102 ÍSL 202 ÍSL 212 Ritun Málfræði 

Að nemandi geti 
skipt eigin texta og 

annarra í 
málsgreinar, 

efnisgreinar og 
kafla 

Að nemandi rifji 
upp helstu 

orðflokka og 
einkenni þeirra 

eftir því sem við 
á 

Að nemandi læri 
um helstu 

breytingar á stíl í 
íslensku frá 

upphafi ritunar til 
okkar daga 

Að nemendur 
þjálfist í að 
skrifa margs 
konar texta, 

bæði 
frumsamið 

efni, þýtt og 
endursagt, 

formlegt og 
óformlegt, einn 
og með öðrum 

Að nemendur 
þekki og geti 
nýtt sér þau 

málfræðiatriði 
sem koma við 

sögu við 
notkun 

orðabóka, 
handbóka og 
kennslubóka 

Að nemandi kannist 
við sérkenni ritmáls 
og talmáls og skrifi 

margs konar 
ritsmíðar í skrefum, 
þ.e. með ferilritun 

Að nemandi geti 
nýtt sér 

setningafræðileg 
hugtök í 

umfjöllun um stíl 
sagna og 

samanburð ólíkra 
texta 

Að nemandi 
greini 

mismunandi 
málsnið og 
orðræðu við 

ólíkar aðstæður 

Að nemandi 
hafi lært að 
setja upp og 
ganga rétt og 
vel frá textum 

Að nemandi 
þekki og geti 
nýtt sér þau 

málfræðiatriði 
sem koma við 
sögu í umræðu 

um málfar, 
mállýskur, 
málsnið, 

málvöndun, 
málsögu, 
talmál og 

ritmál, 
bókmenntir, 

stíl og 
stafsetningu 
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Að nemandi temji 
sér notkun 

hjálpargagna við 
réttritun, þ.m.t. 
orðabækur og 

leiðréttingarforrit 

Að nemandi geti 
nýtt sér 

málfræðilegar 
upplýsingar í 

orða- og 
uppflettibókum 
og í umræðu um 

mál og 
málnotkun 

Að fá innsýn inn 
í meginatriði 

íslenskrar 
málstefnu 

Að nemandi 
þekki helstu 
hugtök sem 

varða ritað mál 

Að nemendur 
þekki helstu 

málfræðihugtö
k sem nýtast 
við málanám, 

bæði 
móðurmál og 

erlend mál 

Að nemandi þjálfist 
í notkun handbóka í 

ritun 

Að átta sig á 
mismunandi 

málsniðum og 
geta nýtt sér þá 

kunnáttu í töluðu 
og rituðu máli 

Að kynnast 
hugmyndum um 

tungutækni 

Að hafa lært 
muninn á 
ritmáli og 
talmáli og 

mismunandi 
málsniði 

Að nemandi 
hafi á valdi 

sínu og þjálfist 
í að nota 

fjölbreyttan 
orðaforða 

Að nemandi fái 
tækifæri til að bæta 

kunnáttu sína í 
réttritun og 

greinarmerkjasetnin
gu ef ástæða þykir 

til 

Að nýta sér 
reglur um 

málnotkun og 
byggingu 

málsins í ræðu 
og riti 

 Að gera sér 
grein fyrir 

ólíkum kröfum 
til ritaðs máls 
eftir eðli þess 
og aðstæðum 

Að nemandi 
læri um eðli og 

sérkenni 
íslensks 

nútímamáls 

 Að geta nýtt sér 
stafsetningarregl
ur í rituðu máli 
og reglur um 
greinarmerki

 Að nemandi 
treysti sér til 
að senda frá 
sér ritað mál 

 

 Að temja sér 
notkun orðabóka, 

handbóka, 
leiðréttingarforrit
a og leiðbeininga 

um frágang 
ásamt því að 

skoða 
mismunandi 

málsnið í 
rituðum 

heimildum, m.a. 
í blöðum, 

tímaritum og á 
Netinu 

   

 

Hér sést skýrt að markmið fyrir áfangann ÍSL 202 koma langmest inn á þætti 

setningafræðinnar enda kom það vel í ljós í lýsingu áfangans (sjá hér framar). Þar eru 

talin upp bein setningafræðileg atriði en vissulega eru að finna ýmsa 

setningafræðitengda þætti innan hinna áfanganna sem og í lokamarkmiðum bæði fyrir 

ritun og málfræði. 

 Setningafræðin hefur því skipað veglegan sess innan íslenskukennslu 

framhaldsskólanna á gildistíma aðalnámskrár framhaldsskóla – íslenska 1999. 
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3.2.2 Aðalnámskrá framhaldsskóla 2007 – íslenska 

Þegar þessi orð eru rituð hefur endurskoðuð aðalnámskrá í íslensku fyrir framhaldsskóla 

enn ekki litið dagsins ljós enda töluverðar breytingar fyrirhugaðar þar. Ljóst er að hafa 

verður í huga ný lög um framhaldsskóla sem sett voru 12. júní 2008 við endurskoðun 

aðalnámskrárinnar. Þar kemur skýrt fram að framhaldsskólar eigi sjálfir að setja sér 

aðalnámskrá sem menntamálaráðherra þarf að staðfesta en að því loknu verður hún 

partur af aðalnámskrá framhaldsskóla. Með þessu fá framhaldsskólarnir meira svigrúm 

og um leið aukna ábyrgð. Því er mikilvægt að vanda vel til verka og gefa sér þann tíma 

sem þarf.  

Fróðlegt verður að sjá hvaða sess setningafræðin fær innan íslenskunnar þegar 

þessari miklu vinnu verður lokið. Ekkert virðist þó gefa til kynna að þáttur hennar muni 

minnka við endurskoðun aðalnámskrárinnar, spurningin er fremur hvort vægi hennar 

verður meira við það að grunnskólarnir ýti henni meira yfir til framhaldsskólanna. Enn 

um stund verða þær upplýsingar þó að vera á huldu.  

  

3.3 Helstu breytingar milli aðalnámskráa 
Ef reynt verður að draga aðeins saman það helsta sem tekið hefur breytingum á milli 

námskráa kemur fyrst í hugann að þrepamarkmið voru felld út við endurskoðun 

aðalnámskrár grunnskóla. Því er meiri krafa gerð til skólanna um að útfæra markmiðin 

nánar í sinni skólanámskrá og síðan kennaranna að útfæra kennsluna í takt við þau 

markmið (Aðalnámskrá grunnskóla – almennur hluti 2006:4). Námskráin er fyrir vikið 

styttri en hún er einnig skýrari. Til marks um hversu mikið styttri og einfaldari ný 

aðalnámskrá grunnskóla 2007 er þá er kaflinn um íslensku á bls. 8-19 eða 12 blaðsíður 

en í aðalnámskránni síðan 1999 var fjallað um íslensku á bls. 7-82 eða á 76 blaðsíðum. 

Munar þar langmest um að þrepamarkmiðum var sleppt en einnig voru öll markmið 

gerð einfaldari og skýrari í endurskoðuninni 2007. 

Í stað fimm flokka markmiða eru settir upp fjórir flokkar og mikil áhersla lögð á 

allan lestur og ritun. Áður voru þættirnir lestur, talað mál og framsögn, hlustun og 

áhorf, ritun, bókmenntir og málfræði en í nýrri endurskoðaðri aðalnámskrá eru þættirnir 

talað mál og hlustun, lestur og bókmenntir, ritun og málfræði. Í raun er áfram um sömu 

þætti að ræða en þeir eru teknir saman á annan máta. Þetta eru einnig sömu þættir og var 

að finna í aðalnámskránni síðan 1989 og í sömu samsetningu og þá en væntanlega hafa 

undirþættirnir tekið miklum breytingum í áranna rás. 
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Bein setningafræði fékk áður nokkurt rými innan málfræðikennslu í 10. bekk í 

grunnskóla en við endurskoðun lítur út fyrir að henni hafi að mestu verið ýtt út úr 

grunnskólanum. Þó svo að orðalag nýrrar aðalnámskrár grunnskóla fyrir íslensku útiloki 

ekki að skólar útfæri markmið hennar í skólanámskrá sinni á þann veg að 

setningafræðin fái áfram eitthvert vægi, þá má gera ráð fyrir að kennarar muni láta hana 

víkja fyrir öðrum þáttum einfaldlega vegna tímaskorts. Engin leið er þó að segja til um 

það fyrr en endurskoðuð aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir íslensku kemst í gagnið. Ef 

setningafræðin virðist fá minna eða svipað vægi í framhaldsskóla en áður og verður 

tekin út úr áætlunum fyrir grunnskóla þá myndast bil á milli þessara tveggja skólastiga 

sem þarf að brúa á einhvern máta. 

Þar sem ný aðalnámskrá framhaldsskóla fyrir íslensku hefur enn ekki verið gefin 

út er ekki hægt að tíunda helstu breytingar á milli námskráa en ljóst er að einhverjar 

verða þær þó. Setningafræðin skipaði ágætan sess innan aðalnámskrár framhaldsskóla 

fyrir íslensku 1999 og verður fróðlegt að vita hvort svo verður áfram í endurskoðaðri 

aðalnámskrá eða hvort dregið verður úr vægi hennar. Að sama skapi er forvitnilegt að 

vita hvort framhaldsskólinn muni auka vægi hennar til að koma til móts það að 

setningafræðin fari hugsanlega alfarið úr grunnskólum landsins þegar fram líða stundir. 

Það eru því enn óljósir þættir og breytingarnar greinilega ekki allar komnar í ljós.  

 

4. Samræmd lokapróf í grunnskóla 
Samræmd próf hafa verið lögð fyrir nemendur síðan árið 1929 þegar fyrstu samræmdu 

prófin voru lögð fyrir í öllum barnaskólum landsins. Allan tímann síðan þá hefur verið 

prófað úr stærðfræði og íslensku þrátt fyrir að heiti prófanna væri mismunandi um tíma. 

Frá árinu 1929 og fram til ársins 1945 var talað um samræmd próf en á árunum 1946-

1976 var talað um landspróf í miðskóla. Frá árinu 1977 hefur svo verið talað um 

samræmd próf í grunnskóla (Rúnar Sigþórsson, án árs, samræmd próf í grunnskólum).  

Inntak og eðli prófanna hafa tekið breytingum frá árinu 1929 en frá fyrstu tíð 

hafa þessi próf verið umdeild, þó svo að ekki væri alltaf um opinbera gagnrýni að ræða 

(Rúnar Sigþórsson, án árs, samræmd próf í grunnskólum). Fyrirbærið samræmd próf er 

því ekki nýtt af nálinni né heldur sú gagnrýni sem prófin hafa sætt, þótt mishávær hafi 

verið. 

Tilgangurinn með samræmdum prófum, samkvæmt reglugerð nr. 435/2009 um 

fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk grunnskóla, 
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er m.a. sá að kanna eftir því sem kostur er hvort markmiðum aðalnámskrár í 

viðkomandi grein hafi verið náð og veita nemendum og foreldrum/forráðamönnum 

upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda. Prófin eru samræmd, þ.e. sama 

próf er lagt fyrir nemendur 10. bekkjar við sömu eða sambærilegar aðstæður og á sama 

tíma til að gera niðurstöðurnar samanburðarhæfar.  

Þar sem samræmdum prófum er ætlað að kanna eftir því sem kostur er hvort 

markmiðum aðalnámskrár í viðkomandi grein hafi verið náð þótti fróðlegt að skoða þau 

samræmdu lokapróf í íslensku sem lögð hafa verið fyrir nemendur 10. bekkjar á því 

tímabili sem síðasta aðalnámskrá gilti, með setningafræðina í huga. Aðalnámskrá 

grunnskóla – íslenska 1999 tók gildi 1. júní svo samræmda lokaprófið í 10. bekk það 

vorið var byggt á aðalnámskrá grunnskóla síðan 1989. Það er því ekki fyrr en vorið 

2000 sem fyrsta samræmda lokaprófið byggt á aðalnámskránni 1999 lítur dagsins ljós. 

Reyndar er það svo að skólar hafa allt að þrjú ár til að taka nýja aðalnámskrá að fullu í 

notkun en hér verður gert ráð fyrir að aðalnámskráin 1999 sé strax farin að hafa áhrif á 

samræmdu lokaprófin í 10. bekk.  

Áður en farið verður í að kryfja samræmdu lokaprófin í íslensku í 10. bekk árin 

2000-2008 með setningafræði í huga er ekki úr vegi að kíkja aðeins á þær reglugerðir 

sem settar hafa verið um samræmd próf í 10. bekk. 

 

4.1 Reglugerðir um samræmd próf í 10. bekk  
Þann 6. júní árið 2000 var sett reglugerð (nr. 414) um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra lokaprófa í 10. bekk í grunnskólum. Reglugerð þessi var sett samkvæmt 46. 

grein laga nr. 66/1995 um grunnskóla með síðari breytingum og leysti af hólmi 

reglugerð nr. 516/1996 um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa í 

grunnskólum. Fyrsta samræmda lokaprófið í íslensku í 10. bekk sem skoðað var (árið 

2000) fellur undir eldri reglugerðina (nr. 516/1996) en sú verður reyndar látin liggja á 

milli hluta hér þar sem megnið af prófunum sem skoðuð voru falla undir reglugerð nr. 

414/2000.  

Reglugerð nr. 414/2000 kvað á um að prófin skyldu vera a.m.k. í sex 

námsgreinum, íslensku, stærðfræði, ensku, dönsku, náttúrufræði og samfélagsfræði, en 

yrðu valfrjáls fyrir nemendur, þ.e. að nemendur gætu valið hvort þeir færu í prófin og 

hversu mörg þeir tækju. Prófunum var samt sem áður ætlað að vera viðmið fyrir inntöku 
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nemenda í framhaldsskóla svo valið var ekki algert ef ætlunin var að fara í 

framhaldsskóla að loknum grunnskóla.  

Þann 11. mars árið 2005 var gerð reglugerðarbreyting sem fól í sér að þeim 

nemendum 8. og 9. bekkjar, sem skólinn ásamt foreldrum/forráðamönnum taldi hafa 

náð lokamarkmiðum aðalnámskrárinnar, stóð til boða að reyna við samræmdu 

lokaprófin í einstaka námsgreinum. Einnig var nemanda heimilt að endurtaka samræmt 

lokapróf einu sinni en þá gilti seinni einkunnin.  

Samræmdu lokaprófin áttu að vera markmiðsbundin eftir því sem aðalnámskrá 

gerði kleift, þau áttu að vera áreiðanleg og réttmæt og matið hlutlaust. Innan þriggja 

mánaða frá því að niðurstöður voru gerðar kunnar gátu nemendur og 

foreldrar/forsjáraðilar krafist þess að fá úrlausnir nemandans afhentar en öðrum 

úrlausnum yrði eytt að þeim tíma loknum. Þá var kveðið á um að einkunn úr samræmdu 

lokaprófi skyldi birtast á vitnisburðarblaði nemenda þar sem henni var ætlað að vera 

viðmið fyrir inntöku í framhaldsskóla (Reglugerð nr. 414/2000, 6. júní). 

Þann 3. apríl árið 2009 leysti reglugerð nr. 435 (um fyrirkomulag og framkvæmd 

samræmdra könnunarprófa í 4., 7. og 10. bekk) þessa reglugerð af hólmi. Voru það ný 

lög um grunnskóla (nr. 91/2008) og breytingar á samræmdum prófum sem kölluðu á 

þessa nýju reglugerð. Þar er kveðið á um að með samræmdum könnunarprófum sé átt 

við próf í námsgreinunum íslensku, stærðfræði og ensku í 10. bekk sem meta eigi sömu 

kunnáttu og færni með sama hætti og við sambærilegar aðstæður og að allir nemendur 

skuli gangast undir þau próf. Tilgangur þeirra er sá sami og samræmdu lokaprófanna 

nema liðurinn um að samræmd lokapróf eigi að vera viðmið fyrir inntöku nemenda í 

framhaldsskóla er farinn út en inn er kominn liður um að samræmdu könnunarprófunum 

sé ætlað að vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu fyrir einstaka nemendur. Eins hefur 

röðun þessara atriða verið breytt ef það kynni að segja eitthvað til um áherslurnar.  

Fyrst er talað um markmið aðalnámskrárinnar en sá liður var númer þrjú í fyrri 

reglugerð, þá kemur inn hinn nýi liður um að vera leiðbeinandi um áherslur í kennslu 

einstakra nemenda, þriðji liðurinn í nýju reglugerðinni fjallar um það að veita 

nemendum, foreldrum og skólum upplýsingar um námsárangur og námsstöðu nemenda 

en sá liður var fyrstur í eldri reglugerðinni. Fjórði liðurinn fjallar um að veita 

upplýsingar um hvernig skólar standa í þeim námsgreinum sem prófað er úr miðað við 

aðra skóla en sambærilegi liður fyrri reglugerðarinnar var einnig í sama sæti.  

Nýja reglugerðin kveður á um að niðurstöður úr samræmdum könnunarprófum í 

10. bekk verði sendar til skólastjóra innan fjögurra vikna og innan tveggja vikna þaðan í 
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frá verði frumrit prófúrlausna sent í skólana. Ætlast er til að niðurstöðurnar verði nýttar 

til að skipuleggja kennslu nemenda en eigi skemur en tveimur mánuðum síðar eiga 

foreldrar/forráðamenn nemenda að fá úrlausnir sinna barna afhentar. Það er breyting frá 

eldri reglugerðinni en þar gátu foreldrar óskað eftir að fá úrlausnirnar sendar, nú eru 

úrlausnirnar þeirra eftir að skólar hafa unnið úr þeim það sem þarf til að skipuleggja 

áframhaldandi kennslu nemendanna. Þetta tel ég vera afar jákvæða breytingu þar sem 

úrlausnir nemenda geta hjálpað töluvert til við að skipuleggja áframhaldandi kennslu. 

Að kennarar fái ekki eingöngu niðurstöðurnar í tölum heldur einnig að sjá hvar skórinn 

kreppir hjá hverjum og einum. Að sama skapi er nauðsynlegt að foreldrar/forráðamenn 

fái sömu upplýsingar þar sem með 19. gr nýrra grunnskólalaga (nr. 91/2008) hefur 

ábyrgð þeirra á námi barnsins síns verið lögfest. Þeir verða þá betur meðvitaðir um 

stöðu nemandans og ættu því að verða betur í stakk búnir til að aðstoða við námið 

heima fyrir. Einnig getur verið gott fyrir nemendur að skoða úrlausnirnar sínar síðar 

meir til að rifja upp og skerpa á þeim atriðum sem þar komu fram. 

Þar sem um samræmt könnunarpróf er að ræða en ekki lokapróf eru engin 

ákvæði um endurupptöku prófanna enda engin þörf á slíku. Einnig er gert ráð fyrir í 

nýju reglugerðinni að prófin séu skylda í þeim þremur námsgreinum sem kveðið er á 

um en ekki valkvæð líkt og samræmdu lokaprófin voru. Hins vegar er ekkert ákvæði um 

að einkunn úr samræmdu könnunarprófi skuli birtast á vitnisburðarblaði nemandans þar 

sem tekinn var út sá liður að niðurstaðan ætti að vera viðmið fyrir inntöku í 

framhaldsskóla. Vitað er að áherslur grunnskólanna eru mismunandi og því ekki víst að 

sömu viðmið liggi að baki vitnisburðar frá mismunandi grunnskólum. Framhaldsskólar 

þurfa því í kjölfarið á þessari breytingu að finna sér aðrar leiðir til að meta þá nemendur 

sem óska eftir að innritast í skólana.  

 

4.2 Setningafræði í samræmdum lokaprófum í íslensku í 10. bekk 

2000-2008 

Námsmatsstofnun tók við umsjón með samræmdu lokaprófunum í 10. bekk árið 1993 

og hefur sinnt því hlutverki allar götur síðan. Reyndar kallaðist stofnunin 

Rannsóknarstofnun uppeldis- og menntamála (RUM) allt fram til ársins 2000 en frá 

árinu 2001 hefur stofnunin kallast Námsmatsstofnun. Því hefur sami aðili/sama stofnun 

séð um prófin allt þetta tímabil sem skoðað er eða frá 2000-2008 og sá þáttur á því ekki 

að hafa áhrif á niðurstöðurnar úr könnuninni á samræmdu lokaprófunum í 10. bekk.  
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Í framhaldi af endurskoðun aðalnámskrár grunnskóla, þar sem setningafræðin 

virðist fá minna vægi en áður, var ákveðið að vorið 2008 yrði síðasta prófið þar sem hún 

kæmi formlega fyrir í samræmdu lokaprófi í íslensku í 10. bekk (Samræmd próf í 10. 

bekk 2008 2008:4). Vissulega má færa rök fyrir því að hún verði ávallt inni á meðan 

ritun kemur fyrir á samræmdum prófum því þar reynir ótvírætt á ákveðna þætti 

setningafræðinnar. Þar sem úrlausnir nemenda yrðu að vera tiltækar til að hægt væri að 

skoða þann þátt setningafræðinnar í samræmdum lokaprófum verður ekkert horft á 

ritunarþáttinn sem slíkan hér. Málfræðin og hin beina setningafræði innan hennar verður 

hins vegar meira undir smásjánni.  

Þegar samræmdu lokaprófin í íslensku í 10. bekk eru skoðuð aftur til ársins 2000 

með setningafræðina í huga kemur í ljós að hún hefur ævinlega náð inn á prófið þótt 

vægi hennar hafi verið ögn misjafnt á milli ára. Horft var eftir setningafræði í sinni 

víðustu mynd til að hafa sem flesta þætti hennar inni.   

 Samræmda lokaprófið í íslensku í 10. bekk árið 2000 var lagt fyrir nemendur 27. 

apríl kl. 9:00-12:00. Í því var að finna 21 spurningu um málfræði upp á 30 atriði sem 

giltu samtals 30% af íslenskuprófinu, þannig að hvert málfræðiatriði í því prófi var með 

vægi upp á 1% af prófinu. Spurningar sem á einhvern hátt mátti tengja setningafræðinni 

voru alls átta talsins og er um að ræða jafnmörg stig. Þar af voru tvær sem fjölluðu um 

greinarmerkjasetningu, tvær voru um beina og óbeina ræðu, tvær tengdust setningafræði 

í gegnum fallmörkun, ein var um setningar og önnur um áhrifssagnir eða áhrifslausar 

sagnir. Engin spurning fól í sér að greina í setningahluta eða setningaliði. Hlutfall 

setningafræði í þessu prófi er því 8% í heildina eða 26,67% af málfræðiþættinum 

(Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 2000). Deila má um hvort fallmörkunin eigi að 

teljast hér undir setningafræðina en tekin er setningafræði í sinni víðustu mynd til að 

sýna hversu víða hún leynist í raun og hversu stór þáttur af prófunum hún hefur verið.6 

Sumarið 2000 var gerð sú breyting á samræmdum lokaprófum í íslensku að í stað 

lesinna bókmennta koma inn ólesnir bókmenntatextar ásamt því að hlustun kemur inn 

sem þáttur í bókmenntunum (Sigurgrímur Skúlason o.fl. 2001:5). 

 Samræmda lokaprófið í íslensku árið 2001 var lagt fyrir nemendur 23. apríl kl. 

9:00-12:00. Í því voru 35 málfræðispurningar með jafnmörg atriði sem giltu samtals 

35% af prófinu. Hver málfræðispurning var því 1% af prófinu öllu. Spurningar sem 

tengjast setningafræðinni voru alls níu talsins þetta árið. Þrjár spurningar fjölluðu um 
                                                 
6 Þó eru atriðin höfð aðskilin til að hægt sé að sjá betur hvort um er að ræða beina setningafræði eða 
setningafræði tengd atriði. 
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setningahluta á einhvern máta, tvær spurningar fjölluðu um setningar og málsgreinar og 

ein fjallaði um áhrifssagnir eða áhrifslausar sagnir.7 Ein spurning fjallaði um 

fallmörkun, ein var um beina eða óbeina ræðu og ein um aðal- eða aukasetningar sem 

mætti einnig flokka með setningum og málsgreinum.8 Hlutfall setningafræði í þessu 

prófi er 9% af heildinni en 25,71% af málfræðiþættinum (Samræmt lokapróf í íslensku í 

10. bekk 2001).  

 Samræmda lokaprófið í íslensku árið 2002 var lagt fyrir nemendur í 10. bekk 23. 

apríl kl. 9:00-12:00. Þar voru 29 málfræðispurningar upp á 45 atriði sem samtals giltu 

35% af prófinu öllu. Ekkert vægi á spurningum kom fram á prófinu og því má gera ráð 

fyrir að allir krossar hafi jafnt vægi. Það þýðir að hver kross hafði vægið 0,78% af öllu 

prófinu. Fimm spurningar tengdust setningafræðinni þetta árið og höfðu allar jafnt vægi. 

Ein fjallaði um aðal- og aukasetningar, ein um beina og óbeina ræðu, ein um 

setningahluta, ein um áhrifssagnir eða áhrifslausar og ein um fallmörkun. Þessar fimm 

setningafræðitengdu spurningar voru einungis 3,9% af heildarprófinu en 11,11% af 

málfræðiþættinum (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 2002).   

 Í prófinu vorið 2003 sem lagt var fyrir nemendur 10. bekkjar 2. maí kl. 9:00-

12:00 voru 35 málfræðispurningar (35 atriði) sem giltu jafnmikið af heildarprófinu. 

Hver málfræðispurning var því 1% af prófinu öllu. Af þessum 35 málfræðispurningum 

voru sjö spurningar sem tengja má setningafræði og skiptust þær þannig að tvær 

fjölluðu um að greina í setningahluta, tvær um aðal- eða aukasetningar, ein um beina 

eða óbeina ræðu, ein um áhrifssagnir eða áhrifslausar sagnir og ein var um fallmörkun. 

Þessar setningafræðitengdu spurningar giltu 7% af heildarprófinu en 20% af 

málfræðiþættinum sem slíkum (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 2003).  

 Vorið 2004 var samræmda lokaprófið í íslensku lagt fyrir nemendur í 10. bekk 3. 

maí kl. 9:00-12:00. Þá voru málfræðispurningarnar 28 talsins (28 atriði) með vægi upp á 

35% af prófinu í heild. Hver málfræðispurning gilti því 1,25% af heildinni. 

Setningafræðitengdar spurningar voru átta þetta árið og skiptust þannig að tvær fjölluðu 

um að greina í setningahluta, tvær voru um fallmörkun og ein fjallaði um aðal- eða 

aukasetningar. Þá fjallaði ein um beina eða óbeina ræðu, ein um áhrifssagnir eða 

                                                 
7 Áhrifssagnir og áhrifslausar sagnir geta vissulega einnig talist með setningahlutum ef vill en verða talin 
sér hérna þar sem þessi atriði koma einnig fyrir í kennslu um sagnorð almennt.  
8 Gerður er greinarmunur á spurningum um setningar og málsgreinar og spurningum um aðal- og 
aukasetningar þar sem fyrra atriðið kemur víðar fyrir í íslenskukennslu en það síðara er langoftast tengt 
beinni setningafræði. 
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áhrifslausar og ein var um orðaröð.9 Þessar átta spurningar voru 10% af heildarprófinu 

og 28,57% af málfræðiþættinum (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 2004). 

 Þann 9. maí 2005 kl. 9:00-12:00 var samræmda lokaprófið í íslensku lagt fyrir 

nemendur í 10. bekk og voru í því 25 málfræðispurningar (25 atriði). Vægið á 

málfræðiþættinum var það sama og í öllum prófunum frá 2001 eða 35% af 

heildarprófinu. Hver málfræðispurning hafði því vægi upp á 1,4% af heildinni. 

Setningafræðitengdar spurningar fundust alls fimm í þessu prófi og tóku þrjár á því að 

greina í setningahluta, ein fjallaði um aðal- og aukasetningar og ein um greinarmerki. 

Þessar fimm setningafræðitengdu spurningar giltu alls 7% af öllu prófinu en 20% af 

málfræðihlutanum (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 2005).   

 Í prófinu vorið 2006, sem lagt var fyrir nemendur í 10. bekk 3. maí kl. 9:00-

12:00, voru málfræðispurningarnar 32 talsins (32 atriði) og málfræðihlutinn áfram 35% 

af heildinni. Það þýðir að hver málfræðispurning hafði vægið 1,09% af heildinni í þessu 

prófi. Spurningar tengdar setningafræðinni voru átta talsins og var helmingur þeirra um 

það að greina í setningahluta eða alls fjórar. Tvær fjölluðu um fallmörkun, ein um beina 

eða óbeina ræðu og ein um áhrifssagnir eða áhrifslausar sagnir. Þessar átta spurningar 

höfðu því 8,72% vægi af heildarprófinu en voru 25% af málfræðiþættinum (Samræmt 

lokapróf í íslensku í 10. bekk 2006). 

 Vorið 2007 var samræmda lokaprófið í íslensku lagt fyrir nemendur 10. bekkjar 

2. maí kl. 9:00-12:00. Í því voru málfræðispurningarnar 31 talsins og vægið sem fyrr 

35% af heildinni. Hver málfræðispurning var því með vægið 1,13% af heildinni. Níu 

spurningar tengdust setningafræðinni á einhvern máta og voru sex þeirra um það að 

greina í setningahluta, ein fjallaði um fallmörkun, ein var um málsgreinar og setningar 

og ein um orðaröð. Þessar níu spurningar höfðu því 10,17% vægi af heildarprófinu og 

náðu 29,3% vægi af málfræðiþættinum þetta árið (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. 

bekk 2007).  

Fyrirfram var gefið út að vorið 2008 yrði síðasta árið þar sem prófað yrði úr 

formlegri setningafræði og því ekki úr vegi að hafa það próf hérna með.10 Það vor var 

samræmda lokaprófið í íslensku í 10. bekk lagt fyrir nemendur 29. apríl kl. 9:00-12:00. Í 

því gilti málfræðin sem fyrr 35% og spurningar um málfræði voru 30 talsins (30 atriði). 

Hver málfræðispurning gilti því 1,17% af heildarprófinu. Í því fundust átta spurningar 
                                                 
9 Var það sú fyrsta hingað til um orðaröð. 
10 Ný aðalnámskrá hafði verið tekin í notkun árið 2007 og því hefði mátt gera ráð fyrir að áhrifa hennar 
væri farið að gæta á samræmdum lokaprófum en þar sem gefið var út að þetta væri síðasta árið þar sem 
formleg setningafræði væri á atriðalistanum var ljóst að það próf yrði að vera með í þessari könnun. 
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sem tengjast setningafræði og sem oft áður er það setningahlutagreiningin sem er 

algengust eða alls í fjórum spurningum. Tvær fjalla um fallmörkun, ein um aðal- og 

aukasetningar og ein um beina eða óbeina ræðu. Þessar átta spurningar gilda 9,36% af 

heildarprófinu og 26,67% af málfræðiþættinum (Samræmt lokapróf í íslensku í 10. bekk 

2008).  

 Það er því ljóst að einhverja setningafræði hefur verið að finna í samræmdu 

lokaprófi í íslensku í 10. bekk öll þessi ár.  

  

4.3 Staða setningafræðinnar í samræmdum lokaprófum í 10. bekk 

2000-2008 

Af því sem á undan hefur verið reifað má sjá að setningafræðin hefur náð inn á 

samræmd lokapróf öll þessi ár með spurningafjölda um setningafræði tengd atriði frá 

fimm og upp í níu talsins.11 Vægi þeirra er allt frá því að gilda 3,9% af prófinu öllu (árið 

2002) og upp í það að gilda 10,17% af því öllu (árið 2007). Ef horft er á málfræðiþáttinn 

eingöngu þá hafa setningafræði tengd atriði gilt allt frá 11,11% af málfræðiþættinum og 

upp í það að gilda 29,3% af honum sem verður að teljast nokkuð gott hlutfall. Hafa 

verður þó í huga að hugtakið setningafræði er þanið töluvert og horft á það í sinni 

víðustu mynd.  

Ef efnisþættir setningafræðinnar eru dregnir saman sést vel að það að greina eða 

þekkja setningahluta er áberandi stærsti þátturinn í setningafræðitengdum spurningum á 

samræmdu lokaprófi í íslensku í 10. bekk þetta tímabil. Yfir öll árin nær sá efnisþáttur 

37,31% af heildarfjölda setningafræði tengdra spurninga. Næst þar á eftir kemur 

fallmörkun með 17,91% af heildinni, bein og óbein ræða ná 11,94% af heildinni en 

aðal- eða aukasetningar ná 10,45% af heildinni. Þar á eftir koma efnisþættirnir 

áhrifssagnir eða áhrifslausar sagnir með 8,96%, 

málsgreinar og setningar með 5,97%, greinarmerki 

með 4,48% en spurningar um orðaröð reka lestina 

með einungis 2,99% af heildarfjölda setningafræði 

tengdra spurninga á samræmdu lokaprófi í íslensku 

í 10. bekk á árunum 2000-2008 (sjá mynd 1 og í 

viðauka). 

                                                 
11 Meðalfjöldi setningafræðitengdra spurninga í samræmdum lokaprófum í íslensku í 10. bekk 2000-2008 
er 7,44 og meðalfjöldi málfræðiatriða er 29,33. 

Mynd 1 
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Ef efnisþættirnir eru sundurliðaðir eftir árum kemur í ljós að árið 2000 er engin 

spurning um setningahluta þrátt fyrir að sá efnisþáttur hafi mesta vægið samanlagt yfir 

tímabilið. Hann kemur hins vegar fyrir í öllum hinum prófunum og hlutur hans eykst 

fremur þegar líður á nýrri prófin. Orðaröð kemur einungis tvisvar sinnum fyrir á þessu 

tímabili eða árið 2004 og árið 2007.12 Málsgreinar og setningar koma þrisvar sinnum 

fyrir, árið 2000, 2001 og 2007, en greinarmerki koma einungis tvisvar sinnum fyrir, árið 

2000 og 2005.13 Fallmörkun nær inn á prófin öll árin fyrir utan árið 2005 og bein eða 

óbein ræða kemur ekki fyrir árin 2005 og 2007, en annars öll árin þetta tímabil. 

Áhrifsagnir og áhrifslausar sagnir ná inn á prófin árin 2000-2004 og 2006 en spurningar 

um aðal- og aukasagnir er ekki að finna árið 2000, 2006 og 2007, að öðru leyti er spurt 

út í þann efnisþátt á samræmdum lokaprófum í íslensku í 10. bekk (sjá mynd 2 og í 

viðauka).    

Staða setningafræðinnar innan samræmdu lokaprófanna í íslensku í 10. bekk 

tímabilið 2000-2008 má því teljast hafa verið nokkuð sterk ef horft er á hana í sinni 

víðustu mynd. Fróðlegt er að vita hvernig staða hennar verður í framtíðinni þegar gefið 

hefur verið út að formleg setningafræði verði ekki lengur á samræmdum prófum í 

íslensku í 10. bekk. Það bíður þó betri tíma og nýrra kannanna. 

                                                 
12 Einungis er um að ræða eina spurningu í hvort skipti. 
13 Einungis er um að ræða eina spurningu í hvort skipti. 

Mynd 2 



28 
 

4.4 Helstu breytingar á framtíðar samræmdum prófum í 10. bekk 

Ekkert samræmt lokapróf var lagt fyrir 10. bekk vorið 2009 en gefið hafði verið út að í 

stað þess yrði lagt fyrir samræmt könnunarpróf. Af því varð þó ekki og því er ekki hægt 

að skoða það próf til samanburðar. Fróðlegt hefði verið að skoða hvaða breytingar væru 

orðnar á málfræðiþættinum við það að formlegri setningafræði væri ýtt út af borðinu en 

næsta víst má telja að einhver setningafræði leyndist ennþá þrátt fyrir það. Verður það 

verkefni að bíða haustsins því þá verður fyrsta samræmda könnunarprófið í 10. bekk 

lagt fyrir. Þegar framkvæmdarheftið fyrir samræmdu könnunarprófin haustið 2009 er 

skoðað kemur þó í ljós að nokkrar breytingar eru fyrirhugaðar.14  

Með nýjum grunnskólalögum (nr. 91/2008) og nýrri reglugerð um fyrirkomulag 

og framkvæmd samræmdra könnunarprófa (nr. 435/2009) hafa ýmsar forsendur breyst. 

Þar sem ekki er lengur um samræmd lokapróf að ræða heldur einungis samræmd 

könnunarpróf er ekki lengur gert ráð fyrir að framhaldsskólar nýti sér þær einkunnir sem 

nemendur fá úr þessum prófum til að velja inn nemendur til náms. Því hafa sjúkrapróf 

verið aflögð því tilgangur þeirra var fyrst og fremst að jafna möguleika nemenda á að 

komast í framhaldsskóla, að allir væru metnir á svipaðan máta. Þegar um könnunarpróf 

er að ræða er ekki talin þörf á þeim lengur. Einnig er yngri nemendum ekki lengur gert 

kleift að taka þessi próf því þau miðast eingöngu við 10. bekk. Til að prófin nýtist sem 

best við skipulagningu á áframhaldandi kennslu og námi nemenda verða prófin hér eftir 

lögð fyrir nemendur 10. bekkjar um miðjan september, í sömu viku og samræmd 

könnunarpróf í 4. og 7. bekk fara fram. Þá er nægur tími eftir af skólaárinu til að 

bregðast við þeim niðurstöðum sem úr prófunum koma (Framkvæmd 10. bekkur 2009 

2009:4-5).  

Í takt við nýja aðalnámskrá eru einnig fyrirhugaðar breytingar á efnisþáttum 

prófsins í íslensku. Til að mæta áherslubreytingum þar hefur þátturinn lestur og 

bókmenntir verið aukinn og gert er ráð fyrir að helmingur prófsins næsta haust verði 

lestur og bókmenntir. Málfræði/málnotkun verður 24% sem er ívið minna en verið hefur 

og ritunarþátturinn verður stóraukinn og verður 26% af prófinu næsta haust (var áður 

10%). Þá verður engin hlustun eða stafsetning með í prófinu. Er það m.a. gert til að létta 

á próftökunni og gera hana einfaldari í framkvæmd. Kennarar munu áfram geta nýtt sér 

eldra efni til að prófa nemendur í þessum þáttum sé þess óskað. Þetta er gert til að koma 

fyrir annarri breytingu en nú geta nemendur með staðfesta lestrarörðugleika fengið 
                                                 
14 Samræmt könnunarpróf í íslensku var lagt fyrir 10. bekk þann 14. september 2009.  Þær breytingar sem 
fyrirhugaðar voru og eru tíundaðar hér virðast í fljótu bragði allar hafa náð að komast til framkvæmda. 
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lestextana alla lesna en hingað til hefur einungis verið í boði að fá spurningarnar lesnar 

(Framkvæmd 10. bekkur 2009 2009:6-8,13-14). Það er afar jákvæð og löngu tímabær 

breyting í þágu þeirra sem glíma við lestrarörðugleika. Í fjölda ára hafa þeir þurft að 

berjast í gegnum lesskilningstextana án allrar aðstoðar og oftar en ekki án þess að ná 

nokkru samhengi í textann. Talið var að ekki væri hægt að prófa lesskilning án þess að 

nemandinn læsi textann sjálfur, en hann gat fengið spurningarnar lesnar fyrir sig. Þetta 

hefur virkað mjög neikvætt á þá nemendur sem ég hef kynnst í gegnum mitt starf, verið 

niðurbrjótandi og til þess fallið að þeir finni enn frekar fyrir vanmætti sínum. Það þurfa 

þeir síst á að halda því nógu erfitt er fyrir þá að lifa með þessari hömlun í því mikla 

upplýsingasamfélagi sem við búum við í dag. Við eigum að kenna þeim að nýta þá 

tækni sem til er til að auðvelda þeim lífið, það höfum við ekki gert í samræmdu 

lokaprófunum hingað til. Því ber að fagna að um leið og þáttur lestrar er aukinn er mun 

betur hugsað um þá sem glíma við staðfesta lestrarörðugleika. 

Í málfræðinni verður dregið úr beinni greiningu en áhersla aukin á skilning eða 

þekkingu á almennri notkun tungumálsins. Einnig verða hljóðfræði og setningafræði 

tekin út þar sem almennt séð eru þessi atriði helst kynnt í 10. bekk. Þótt það komi á 

sama stað niður í lokin þá stangast þetta ögn á við þá ákvörðun sem tekin var og gefin 

út, um að setningafræðinni yrði ýtt út af borðinu þar sem henni hefði verið fundinn 

staður á framhaldsskólastigi. Hér er sagt að hljóðfræði og setningafræði komi ekki fyrir 

á prófinu þar sem almennt séð séu þessi fræði kennd í 10. bekk (Framkvæmd 10. bekkur 

2009 2009:44). Lýsir þetta sennilega vel þeim umbrotatímum sem íslenskt menntakerfi 

er að ganga í gegnum og ljóst er að ekki sér alveg fyrir endann á þeim öllum enn.  

Í ritun verða einnig breytingar en í haust er stefnt á að ritunarverkefnin verði tvö 

í stað eins. Hvort um sig er þó styttra en verið hefur því nemendur fá einungis eina A4 

blaðsíðu fyrir hvort verkefni og er ætlað að nýta það pláss eingöngu, ekki verða metin 

skrifuð blöð samhliða. Annað verkefnið verður þess eðlis að nemendur eiga að taka 

afstöðu til og fjalla um ákveðið málefni en hitt verður tengt einu bókmenntaverki. Ekki 

er þó gert ráð fyrir að nemendur séu búnir að lesa það verk heldur eiga þeir að vera færir 

um að flétta frásögn út frá textabrotinu eftir fyrirfram ákveðnum leiðbeiningum. Þetta er 

í takt við áherslubreytingar aðalnámskrár, að auka þátt ritunar (Framkvæmd 10. bekkur 

2009 2009:44-46). Þessari breytingu ber að fagna á þeirri upplýsinga- og tækniöld sem 

við lifum á. Mjög mikilvægt er að geta tjáð sig vel í ræðu og riti og því afar jákvætt að 

auka þátt ritunar ásamt því að auka fjölbreytnina, þ.e. að prófa ritunina með tveimur 

verkefnum í stað eins líkt og verið hefur til fjölda ára. Þá er einnig gerð sú breyting á að 
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þeir nemendur sem ekki eru færir um að skila ritunarþættinum skriflega geta lesið hann 

inn á disk eða snældu og skilað þannig inn (Framkvæmd 10. bekkur 2009 2009:14). 

Þeirri breytingu ber líka að fagna, sér í lagi fyrir þá nemendur sem hafa skilgreinda 

lestrar- og skriftarörðugleika. Þarna er verið að koma til móts við þá og viðurkenna að 

hægt er að setja saman frásögn þótt hún sé ekki skrifuð á blað.15 

 

4.5 Samantekt 

Samræmd próf hafa verið lögð fyrir nemendur síðan árið 1929 þó að inntak og eðli 

þeirra hafi tekið breytingum síðan þá. Tilgangur þeirra hefur hin síðari ár verið m.a. sá 

að kanna eftir því sem kostur er hvort markmiðum aðalnámskrár í viðkomandi grein 

hafi verið náð og veita nemendum og foreldrum/forráðamönnum upplýsingar um 

námsárangur og námsstöðu nemenda. 

 Settar hafa verið reglugerðir um fyrirkomulag og framkvæmd samræmdra prófa 

í 4., 7. og 10. bekk sem kveða á um hvernig staðið skuli að þessum prófum og sú 

nýjasta (nr. 435) var sett þann 3. apríl 2009. Kom hún í kjölfar nýrra laga um 

grunnskóla (nr. 91/2008) og breytinga á samræmdum prófum. Helsta breytingin á 

samræmdu prófunum var sú að í stað samræmdra lokaprófa koma samræmd 

könnunarpróf sem hafa annað viðmið en þau fyrrnefndu. Þeim er ekki lengur ætlað að 

vera leiðbeinandi fyrir framhaldsskólana vegna inntöku nýrra nemenda heldur miklu 

fremur leiðbeinandi fyrir grunnskólann til að sjá hvar nemandinn stendur og hvar 

skórinn kreppir. Einnig eru þau lögð fyrir snemma á skólaárinu svo hægt sé að grípa í 

taumana á meðan enn er tími til. 

 Við skoðun á samræmdum lokaprófum í íslensku í 10. bekk 2000-2008 með 

setningafræðina í huga kom í ljós að prófað hefur verið úr efnisþáttum hennar öll árin. 

Meðalfjöldi spurninga um setningafræðitengd atriði var 7,44 yfir tímabilið og 

meðalfjöldi málfræðiatriða var 29,33 yfir tímabilið. Vægi spurninga um setningafræði 

tengd atriði voru frá 3,9% af öllu prófinu og upp í 10,17% af heildarprófinu. Ef 

eingöngu er horft á málfræðiþáttinn voru setningafræðitengdar spurningar allt frá því að 

vera 11,11% af málfræðiþættinum og upp í að vera 29,3% af honum. 

                                                 
15 Upplifun þeirra nemenda minna sem tóku samræmda könnunarprófið í íslensku haustið 2009 var mjög 
góð og létu þeir vel af breytingunum.  Sér í lagi voru nemendur með skilgreinda lestrarörðugleika ánægðir 
með aukna þjónustu. 
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 Langoftast komu spurningar þar sem greina átti í setningahluta. Næst á eftir kom 

fallmörkun, þá bein og óbein ræða, aðal- og aukasetningar, áhrifssagnir og áhrifslausar 

sagnir og málsgreinar og setningar. Lestina ráku greinarmerki og orðaröð. 

 Staða setningafræðinnar innan samræmdu lokaprófanna í 10. bekk 2000-2008 

verður því að teljast nokkuð sterk ef horft er á hana í sinni víðustu mynd. Fróðlegt er þó 

að vita hvort staðan breytist mikið þegar breytingar verða gerðar á samræmdu prófunum 

en gefið hefur verið út að ekki verði prófað úr formlegri setningafræði á samræmdu 

könnunarprófi í íslensku hér eftir. Málfræðiþátturinn verður dreginn saman en 

ritunarþátturinn aukinn töluvert ásamt þætti lesturs og bókmennta. Því má gera ráð fyrir 

að setningafræðin komi ekki eins skýrt fram í samræmdum prófum á næstu árum þótt 

hana verði að öllum líkindum áfram að finna innan ritunarþáttarins.   

 

5. Könnun á vægi setningafræðinnar í grunn- og framhalds-

skólum landsins 

Hvernig skyldi svo kennslu vera háttað í setningafræði í grunn- og framhaldsskólum? 

Miðað við samræmdu lokaprófin í 10. bekk og aðalnámskrá grunnskóla – íslenska 1999 

ætti að vera ljóst að henni hefur verið ætlaður ákveðinn staður innan íslenskukennslu 

grunnskólans. Að sama skapi var ljóst á aðalnámskrá framhaldsskóla 1999, íslensku, að 

hún spilaði nokkuð stórt hlutverk í íslenskukennslu þar. Hins vegar voru engar heimildir 

til um hvernig þeirri kennslu væri háttað eða hversu mikið henni væri sinnt. Því lá 

beinast við að gera könnun á þessum þáttum meðal grunn- og framhaldsskóla landsins 

til að fá einhverja mynd af stöðu setningafræðinnar. 

Seinnipart janúarmánaðar árið 2008 var því útbúin stutt könnun um 

setningafræði í grunn- og framhaldsskóla (sjá viðauka). Fólst hún að mestu leyti í því að 

fá íslenskukennara til að meta hvernig setningafræðikennslu væri háttað í efstu bekkjum 

grunnskóla og fyrstu bekkjum framhaldsskóla. Það orðalag gerði 

framhaldsskólakennurum erfitt fyrir þar sem einungis sárafáir framhaldsskólar eru með 

bekkjarkerfi. Því var þeim framhaldsskólakennurum sem lentu í vandræðum og höfðu 

samband við ritgerðarhöfund bent á að miða við áfangana ÍSL 102/3 og ÍSL 202/3 en 

ákveðið misræmi myndaðist við þetta í svörunum sem hefur áhrif á niðurstöðurnar. Því 

ber að horfa einungis á þær tölur eins og þær koma fyrir og varast að draga of miklar 

ályktarnir af þeim að svo stöddu. 
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5.1 Framkvæmd 
Könnunin var send til 30 framhaldsskóla og 145 grunnskóla um allt land.16 Hún var 

send út sem viðhengi með tölvupósti til stjórnenda skólanna og þeir beðnir um að gefa 

leyfi fyrir könnuninni með því að senda hana áfram til viðeigandi kennara. Afrit var sent 

á skrifstofu skólanna þar sem því var viðkomið til að tryggja að könnunin bærist til 

skólanna ef svo illa vildi til að skólastjóri væri í leyfi eða upplýsingar um hann væru 

ekki réttar.17 Ef skólastjórnandi samþykkti ekki að þessi könnun yrði lögð fyrir var 

óskað eftir að fá svar þess efnis svo ekki yrði reynt á ný við skólann. Einnig var beðið 

um sjálfvirkt svar við lestri póstsins svo hægt væri að fylgjast betur með hvort pósturinn 

bærist til viðtakanda.  
Í fyrstu umferð voru kennarar beðnir um að svara könnuninni og senda til 

höfundar fyrir 5. febrúar 2008. Fyrstu skil voru fremur lítil svo ítrekun var send á þá 

sem ekkert hafði heyrst frá með lengdum skilafresti til 15. febrúar 2008. Sú tilraun 

skilaði ögn betri svörun en ekki nægri þó. Reynt var því að nýju um miðjan mars og þá 

send ítrekun á þá sem sýnt var að höfðu lesið fyrri pósta og jafnvel gefið vilyrði fyrir 

svörum sem enn höfðu ekki borist. Þá var skilafrestur settur til 1. apríl 2008.  

Svör fengust frá 22 framhaldsskólum af þeim 30 sem fengu könnunina. Það gerir 

rúmlega 73% svarhlutfall sem verður að teljast mjög gott. Enginn skólanna gaf neikvætt 

svar á könnunina og einungis tveir skólar (6,7%) virtust ekki hafa lesið póstinn. Sex 

skólar (20%) sendu 1-2 staðfestingar á lestri pósta en engin svör bárust þó, hvorki 

jákvæð né neikvæð.  

Mun meiri afföll urðu hjá grunnskólunum. Þrettán skólar gáfu neikvætt svar á 

fyrirlögn könnunarinnar eða tæplega 9%. Úr 46 skólum barst engin vísbending um 

lestur pósta en tveir skólar eyddu póstinum ólesnum (33,1% samanlagt). Frá 43 skólum 

barst staðfesting á lestri póstanna en engin svör skiluðu sér (29,7%). Það berast því 

engar niðurstöður frá 91 skóla eða 62,8% skólanna. Svarhlutfall grunnskólanna er því 

ekki nema 28,3% og rétt að taka niðurstöðum frá þeim með fyrirvara. 

 

                                                 
16 Listi yfir skóla landsins var fenginn á heimasíðu menntamálaráðuneytisins 
http://www.menntamalaraduneyti.is/stofnanir/?kd=oll&stfn=gs&rod=heiti&fg=47&tm=isl.  
Alls voru 38 framhaldsskólar og 178 grunnskólar á listanum. Reynt var að velja grunnskóla sem höfðu 8.-
10. bekk og voru nógu fjölmennir til að ekki væri um samkennslu að ræða í þessum bekkjum. 
Framhaldsskólar með mjög sérhæfðar greinar voru undanskildir, s.s. ýmsir listaskólar. 
17 Upplýsingar um netföng voru fengnar á heimasíðum skólanna. 
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Flest svör framhaldsskólanna komu 

frá höfuðborgarsvæðinu eða 40,9%, 

Vesturland/Vestfirðir voru með 18,2% 

svaranna og sömu sögu er að segja um 

Suðurland/Suðurnes. Norðurland var með 13, 

6% og Austurland með 9,1% (sjá mynd 3 og 

í viðauka).  

 

Skipting eftir landshlutum meðal grunnskólanna var ögn á annan veg en þar var 

það Norðurland sem skilaði flestum svörum eða 31,7%. Höfuðborgarsvæðið kemur 

næst með 24,4%, Suðurland/Suðurnes var 

með 17,1%, Austurland með 14,6% og 

Vesturland/Vestfirðir skiluðu 12,2% 

svaranna sem bárust frá grunnskólum 

landsins (sjá mynd 4 og í viðauka). Allir 

landshlutar eiga því sitt í niðurstöðunum og 

má segja að könnunin sé marktæk yfir 

landið.  

Ef skoðuð eru skil á svörum innan hvers landshluta kemur í ljós að meðal 

grunnskólakennara kemur Norðurland einna best út, eða með 43,33% skil á svörum. Þar 

næst á eftir er Austurland með 40% skil á svörum, Suðurland/Suðurnes eru með 30,43% 

skil á svörum og Vesturland/Vestfirðir eru með 20,83% skil á svörum. 

Höfðuborgarsvæðið rekur síðan lestina með 18,87% skil á svörum (sjá mynd 5 og í 

viðauka). Á meðal framhaldsskólanna voru það Vesturland/Vestfirðir og 

Suðurland/Suðurnes sem komu best út en þeir landshlutar með 100% svörun sem verður 

að teljast afar glæsileg niðurstaða. Austurland kemur þar næst á eftir með 66,67% 

svörun og höfuðborgarsvæðið fylgir skammt á eftir með svörun upp á 64,29%. 

Norðurland rekur hins vegar lestina hér með 60% svörun sem þó verður að teljast ágæt 

(sjá mynd 6 og í viðauka).18 

                                                 
18 Taka ber þessum prósentutölum með fyrirvara þar sem á sumum landsvæðunum eru fáir 
framhaldsskólar og vægi hvers og eins því fremur mikið. 

Mynd 3 
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5.2 Helstu niðurstöður 
Sama könnun var lögð fyrir bæði grunnskólakennara og framhaldsskólakennara en 

unnið var sérstaklega úr svörunum fyrir hvort skólastig. Tilgangurinn var að sjá hvernig 

setningafræðin skiptist á milli stiganna, þ.e. hvernig hún stendur á mörkum þessara 

skólastiga. 

 Fyrst er ætlunin að rekja helstu niðurstöður úr svörum grunnskólakennara og 

fara yfir allar sex spurningarnar á listanum áður en niðurstöður úr svörum 

framhaldsskólakennaranna verða tíundaðar. 

 

5.2.1 Grunnskóli 

Fyrsta spurningin í könnuninni var: Hversu stór hluti íslenskukennslunnar (%) fer að 

meðaltali undir setningafræði á hverju skólaári? Beðið var um að kennarar nefndu 

prósentutölu við hvern bekk, þ.e. 8., 9. og 10. bekk. Betra hefði verið að hafa 

prósentubilin tilbúin og fá kennara til að haka við það bil sem kæmist næst þeirra svari 

því prósentutölurnar voru afar mismunandi og nauðsynlegt reyndist að útbúa 

prósentubil til að ná utan um svörin.  

Af þeim 41 skóla sem skilaði inn svörum voru 18 skólar sem sögðust ekki sinna 

setningafræði í íslenskukennslu í 8. bekk, eða 43,9%. 11 skólar sögðu setningafræðina 

vera 1-4% af íslenskukennslu í 8. bekk, eða 26,8% skólanna sem svöruðu. 9 skólar 

sögðu setningafræðina vera 5-9% sem gerir tæplega 22% skólanna. 3 skólar töldu 

setningafræðina vera 10-14% af íslenskukennslu 8. bekkjar að meðaltali á einu skólaári, 

eða 7,3% skólanna. Ef dregið er saman þá er ljóst að flestir segjast ekki sinna 

Mynd 5 Mynd 6 
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setningafræðinni í íslenskukennslu 

8. bekkjar svo mælanlegt sé. Þeir 

sem telja hana vera mælanlega segja 

flestir hana vera undir 10% af 

kennslu 8. bekkjar að meðaltali yfir 

skólaárið (sjá mynd 7 og í viðauka). 

Þegar kom að 9. bekk voru 6 

skólar sem sögðust ekki vera með 

setningafræði á áætlun, eða 14,6% 

þeirra skóla sem svöruðu. 14 skólar 

sögðu setningafræðina vera 1-4% af íslenskukennslu í 9. bekk eða 34,2%. Jafnmargir 

skólar sögðu setningafræðina vera 5-9% en 3 skólar töldu hana vera 10-14% 

íslenskukennslunnar í 9. bekk, sem er 7,3% þeirra sem svöruðu. Einn skóli taldi 

setningafræðina vera 15-19% íslenskukennslunnar, eða 2,4% þeirra sem svöruðu. Tveir 

skólar gerðu ráð fyrir að um 20-24% 

íslenskukennslunnar færu undir 

setningafræðitengd efni, eða 4,9% 

svarenda og einn skóli taldi prósentuna 

ná upp í 30-34% af íslenskukennslu 9. 

bekkjar á einu skólaári, eða 2,4% 

svarenda. Í samantekt virðast flestir 

skólanna telja setningafræðina vera 1-

9% af allri íslenskukennslu 9. bekkjar 

yfir skólaárið en þar á eftir kemur engin 

kennsla (sjá mynd 8 og í viðauka). 

Allflestir skólanna virtust sinna setningafræðinni í 10. bekk en þó var einn 

skólanna sem sagði setningafræðina vera vart mælanlega í prósentum og nefndi 0,5% 

sem tölu. Það svar fellur því neðan við bilið 1-4% og þar var einungis um að ræða bilið 

engin kennsla. Það telst því einn skóli hafa merkt við enga kennslu, eða 2,4% þeirra sem 

svöruðu, þrátt fyrir að sinna henni líklega að einhverju leyti. Sex skólar sögðu 

setningafræðina vera 1-4% íslenskukennslunnar í 10. bekk, eða 14,6% svarenda. 13 

skólar sögðu hana vera 5-9% íslenskukennslunnar, eða 31,7% skólanna sem svöruðu. 12 

skólar töldu setningafræðina vera 10-14% kennslunnar í íslensku í 10. bekk, eða 29,3% 

svarenda. Tveir skólar álitu hlutfallið vera 15-19% íslenskukennslunnar, eða 4,9% 
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skólanna. Fjórir skólanna segja 

setningafræðina vera 20-24% 

íslenskukennslunnar (9,8% skólanna 

sem svöruðu) en þrír skólar töldu hana 

vera 30-34%, eða 7,3% svarenda. Hér 

eru flestir á því að setningafræði sé á 

bilinu 5-15% af allri íslenskukennslu 

10. bekkjar yfir skólaárið (sjá mynd 9 

og í viðauka).  

  

Það má því segja að setningafræði sé stigvaxandi frá 8. bekk og upp í 10. bekk þar sem 

flestir telja hana ekki mælanlega í 8. bekk, vera um 1-9% í 9. bekk og á bilinu 5-15% í 

10. bekk (sjá mynd 10 og í viðauka). Vert er að taka fram að á þeim tíma sem könnunin 

var gerð var nýbúið að endurskoða aðalnámskrá grunnskóla í íslensku þar sem bein 

setningafræði virtist ekki fá neitt vægi innan grunnskólans en fæstir grunnskólarnir voru 

þó búnir að stíga það skref til fulls þegar þessi könnun var gerð. Má því gera ráð fyrir að 

ef þessi könnun yrði lögð fyrir á ný að tveimur til þremur árum liðnum myndu 

niðurstöður verða á annan máta, þ.e. þegar aðlögunartími endurskoðaðrar aðalnámskrár 

væri liðinn. 

 

 

Mynd 9 
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Næsta spurning í könnuninni var: Er setningafræðin kennd sér eða fléttuð saman við 

aðra þætti íslenskukennslunnar? Allir skólar svöruðu þessari spurningu enda enginn 

þeirra sem sagðist ekki sinna setningafræði að einhverju marki í efstu bekkjum 

grunnskólans. 17 skólar sögðust kenna setningafræðina sér og er þá átt við að hún sé 

sérstakur þáttur innan íslenskukennslunnar sem fær sér rými í kennslunni. Það eru 

41,5% skólanna sem svöruðu könnuninni. Fimm skólar sögðust flétta 

setningafræðikennsluna inn í aðra þætti íslenskukennslunnar.  Það gerir 12,2% 

svarenda. 19 skólar sögðust bæði kenna setningafræðina sér og saman. Þá er átt við að 

setningafræðin fái sér rými innan íslenskukennslunnar í fyrstu en síðan sé haldið áfram 

að koma henni að með því að flétta hana saman 

við aðra þætti íslenskukennslunnar. Það gerir 

46,3% skólanna sem svöruðu könnuninni. Það 

virðist því vera nokkuð jöfn skipting á milli 

þeirra sem telja setningafræðina fá sér meðferð 

innan íslenskukennslunnar og þeirra sem veita 

henni sérmeðferð í fyrstu en flétta síðan saman 

við aðra þætti íslenskukennslunnar (sjá mynd 

11 og í viðauka). 

Þriðja spurningin í könnuninni var: Hvaða námsefni er helst notað við 

setningafræðikennsluna? Þar var gefið upp að til greina kæmi bæði útgefið efni sem og 

samantekið efni en beðið um að það helsta yrði talið upp. Ýmissa grasa kenndi þar en 

greinilegt var að ekkert eitt útgefið efni virtist duga til að sinna þeirri 

setningafræðikennslu sem fram fór í efstu bekkjum grunnskólanna þegar könnunin var 

gerð. 12 atriði eða námsgögn voru helst nefnd. Flestir tiltóku bókina Íslenska – 

kennslubók í málvísi og ljóðlist fyrir efri bekki grunnskóla og framhaldsskóla eftir 

Gunnlaug V. Snævarr og Jón Nordal sem námsefni sem notað er við 

setningafræðikennsluna. Þessi bók er komin töluvert til ára sinna (útgefin fyrst 1982) en 

í henni eru að finna 25 blaðsíður (bls. 63-88) af efni um setningafræði sem greinilega 

hefur staðið tímans tönn því enn er þetta það efni sem flestir kjósa, eða 24,8% svarenda. 

Mjög margir nefna líka bækurnar Finnur I, II og III eftir Svanhildi Sverrisdóttur eða 

23% svarenda. Þessar bækur eru hugsaðar sem verkefnabækur með Mályrkju I, II og III 

og eru mun nýrri af nálinni en bók Gunnlaugs og Jóns (komu út 2005 og 2006).  13,3% 

svarenda sögðust nota eigið efni við kennsluna og 9,7% nefndu að annað efni væri 

notað. Eigið efni er þá gjarnan eitthvað sem kennari hefur sankað að sér í gegnum tíðina 

Mynd 11 
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og annað efni það sem til fellur hverju sinni eða efni af netinu. 8,9% svarenda sögðust 

styðjast við Mályrkju I, II og III eftir Þórunni Blöndal (I og II), Höskuld Þráinsson og 

Silju Aðalsteinsdóttur (III) og 8% skólanna notast við verkefnabækurnar Fallorð, 

Sagnorð og Smáorð – verkefni í íslensku eftir Magnús Jón Árnason. 6,2% svarenda 

nefndu verkefnabækurnar Gullvör I, II og III eftir Ragnar Inga Aðalsteinsson/Gunnar 

Finnsson en annað námsefni fékk færri tilnefningar. Málfinnur – lítil málfræðibók eftir 

Svanhildi Sverrisdóttur er notuð í 1,7% tilvika sem og Stoðkennarinn – gagnvirkur 

námsvefur. Skriffinnur – lítil bók um 

stafsetningu og greinarmerki eftir Svanhildi 

Sverrisdóttur er notuð í 0,9% tilvika sem og 

Orðhákur 2 – verkefni í íslensku eftir Magnús 

Jón Árnason og það sama gildir um bækurnar 

Málrækt 1-3 eftir Guðmund B. Kristmundsson 

(sjá mynd 12 og í viðauka). 

Fjórða spurningin í könnuninni var: 

Hvaða efnisþættir innan setningafræðinnar frá mesta umfjöllun? Hversu djúpt er farið í 

efnið? Þar var beðið um að tilteknir yrðu helstu efnisþættir og hversu ítarlega hverjum 

þeirra væri sinnt í umfjölluninni um setningafræði. Minna varð um að svarendur settu 

vægi á efnisþættina og því var þeim þætti sleppt við úrvinnslu gagnanna. Hér verða því 

einungis teknir saman þeir efnisþættir sem helst voru nefndir. Ekki var gert ráð fyrir að 

efninu væri skipt upp eftir því hvort um væri að ræða 8., 9. eða 10. bekk heldur var horft 

á efstu bekki grunnskólans saman. Stærsti hluti svarenda nefndi setningahluta sem 

helstu efnisþætti setningafræðikennslunnar, eða 31,2% þeirra sem svöruðu könnuninni. 

Þar á eftir voru setningaliðir og aðal- og aukasetningar nefnd sem efnisþættir sem mest 

bæri á í umfjöllun um setningafræði. 17,6% svarenda nefndu hvorn um sig. 12,8% 

þeirra sem svöruðu nefndu málsgreinar og 

setningar sem vissulega getur rúmast með aðal- 

og aukasetningum en verður haft hér sér líkt og 

svarendur gerðu. 8% nefndu beina og óbeina 

ræðu sem efnisþátt innan 

setningafræðikennslunnar og 7,2% nefndu 

orðaröð. Greinarmerki nefndu 5,6% svarenda 

sem áhersluatriði í setningafræðikennslu í efstu 
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bekkjum grunnskólans (sjá mynd 13 og í viðauka). Ekki þarf að koma á óvart að efstir á 

blaði skulu vera hinir augljósu efnisþættir setningafræðinnar en neðar séu þeir þættir 

sem kennarar tengja kannski ekki alltaf við setningafræðina sem slíka. 

 Fimmta spurningin: Annað sem þarf að koma fram? bauð upp á að koma með 

skýringar á svörum við fyrri spurningum og þar var ýmislegt sem kom fram. Skiptar 

skoðanir voru t.d. á því hvort setningafræðin ætti heima í grunnskólanum. Sumir töldu 

að hún ætti heima þar því hún auðveldaði m.a. skilning á orðflokkagreiningu, 

auðveldaði ritun, væri góður grunnur fyrir framhaldsskólann og að nemendur hefðu 

gaman af henni. Aðrir töldu hins vegar að hún ætti ekki heima í grunnskólanum enda 

væri vægi hennar í endurskoðaðri námskrá lítið sem ekkert, hún væri að færast yfir til 

framhaldsskólanna og færa ætti fleiri málfræðiatriði þangað yfir.  

 Sjötta spurningin var tvíþætt. Annars vegar voru grunnskólarnir spurðir: Í hvaða 

framhaldsskóla (1-3) fara flestir nemendur skólans? og hins vegar voru 

framhaldsskólarnir spurðir: Úr hvaða grunnskóla/skólum (1-3) koma flestir nemendur 

skólans? Tilgangurinn var fyrst og fremst sá að geta borið saman svör þeirra skóla sem 

hugsanlega menntuðu sömu nemendur en ekki verður þó farið í þá vinnu að svo stöddu. 

Nokkuð ljóst er þó að flestir grunnskólanemendur fara í þá framhaldsskóla sem eru í 

þeirra bæjarhluta eða byggðarlagi. 

 

5.2.2 Framhaldsskóli 

Sama könnun var lögð fyrir framhaldsskólana og því um sömu spurningar að ræða og 

hjá grunnskólanum. Rétt er þó að vekja athygli á því að einn framhaldsskólinn svaraði 

könnuninni þrátt fyrir að kenna enga setningafræði og hafa ekki gert slíkt í átta ár.  

Fyrsta spurningin í könnuninni var: Hversu stór hluti íslenskukennslunnar (%) 

fer að meðaltali undir setningafræði á hverju skólaári? og voru framhaldsskólarnir 

beðnir um að setja viðeigandi prósentutölu á línurnar aftan við: 1. bekkur og 2. bekkur. 

Þar má segja að stærsti gallinn við könnunina fyrir framhaldsskólana liggi því einungis 

fimm framhaldsskólar á landinu hafa bekkjarkerfi. Þetta varð því til þess að sumir 

svarenda reyndu að yfirfæra áfangakerfið á bekkjarkerfið en aðrir settu inn númer 

áfangans. Erfitt er því að túlka niðurstöðurnar og ber að taka þeim með fyrirvara, a.m.k. 

hvað varðar þennan þátt könnunarinnar. 

Svörin virtust þó falla undir ÍSL 102/3 eða ÍSL 202/3 annars vegar og hins vegar 

undir 1. bekk eða 2. bekk. Því var ákveðið var að taka svörin saman eins og þau komu 

fyrir og setja upp á þann máta í stað þess að reyna að leggja mat á hvað bjó að baki 
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hverju svari fyrir sig og troða öllum svörunum annaðhvort undir 1. og 2. bekk eða ÍSL 

102/3 og ÍSL 202/3.  

Alls var 21 skóli sem tiltók prósentutölu í þessari spurningu en hjá einum skóla 

féllu tölurnar út og þær eru því ekki með í niðurstöðunum.19 Ákveðið var að halda þeim 

prósentutölum sem nefndar voru í könnuninni þrátt fyrir að þær væru líklega allar 

miðaðar við eina önn/einn áfanga fremur en heilt skólaár eins og beðið var um. Ástæða 

þess er sú að sökum þess að niðurstöðunum ber að taka með fyrirvara verður ekki 

forsvaranlegt að bera saman svör þessara tveggja skólastiga. Ef vilji er þó fyrir því að 

bera prósentutölur framhaldsskólanna saman við prósentutölur grunnskólanna er vert að 

benda á að þar er miðað við heilt skólaár á móti einni önn/einum áfanga hjá 

framhaldsskólum.20  

Af þeim sem sögðust sinna setningafræðikennslu innan áfangans ÍSL 102/3 voru 

tveir skólar (9,52%) sem sögðu hana vera 10-19% kennslu annarinnar/áfangans og aðrir 

tveir (9,52%) sem sögðu hana vera 20-29% kennslunnar. Hins vegar sögðu þrír skólar 

(14,29%) að engin setningafræðikennsla væri í þessum áfanga (sjá mynd 14 og í 

viðauka). Tveir skólanna (9,52%) sem sögðust sinna setningafræðikennslu innan 

áfangans ÍSL 202/3 sögðu hana vera 10-19% kennslu annarinnar/áfangans, einn skóli 

(4,76%) taldi hana vera 20-29% en tveir skólar (9,52%) sögðu hana vera 40-49%. Tveir 

skólar (9,52%) sögðu enga setningafræðikennslu innan áfangans ÍSL 202/3 (sjá mynd 

15 og í viðauka).21 

 

 

                                                 
19 Því er miðað við 21 skóla í þessum lið en ekki 22 líkt og í öðrum spurningum hjá framhaldsskólunum. 
20 Til að samræma svörin er hægt að margfalda prósentutölu framhaldsskólanna með tveimur eða deila í 
prósentutölu grunnskólanna með tveimur. 
21 Ef sett var inn prósentutala við ÍSL 102/3 var sjálfkrafa merkt við 0% kennslu í ÍSL 202/3 ef annað 
kom ekki fram, og öfugt. 

Mynd 14 Mynd 15 
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Af þeim sem merktu inn prósentutölur ýmist við 1. bekk eða 2. bekk voru áberandi fleiri 

sem segjast sinna setningafræðikennslu í 1. bekk. 22 Tveir skólar (9,52%) segja hana 

vera 1-9% af íslenskukennslu 1. bekkjar og aðrir tveir skólar (9,52%) segja hana vera 

10-19% kennslunnar. Fimm skólar (23,81%) segja setningafræðina vera 20-29% af 

íslenskukennslu 1. bekkjar og þrír skólar (14,29%) segja hana vera 30-39% af kennslu 

bekkjarins. Tveir skólar (9,52%) sinna ekki kennslu í setningafræði í 1. bekk (sjá mynd 

16 og í viðauka).  

Einungis tveir skólar sögðust sinna setningafræðikennslu í 2. bekk. Annar 

skólinn (4,76%) sagði hana vera 10-19% af íslenskukennslu 2. bekkjar og hinn taldi 

hana vera 40-49% af íslenskukennslu 2. bekkjar. Ellefu skólar (52,38%) sögðust ekki 

sinna setningafræðikennslu innan 2. bekkjar (sjá mynd 17 og í viðauka).23  

  Ef reynt er að túlka þessar niðurstöður má segja að setningafræðin eigi nokkuð 

stórt sæti innan íslenskukennslunnar í framhaldsskólum en nokkuð mismunandi er þó 

hvar hún fær sitt pláss, innan hvaða áfanga. 

Önnur spurningin í könnuninni var: Er 

setningafræðin kennd sér eða fléttuð saman 

við aðra þætti íslenskukennslunnar? Þar 

skiptust svarendur í tvær nær jafnar fylkingar. 

47,6% svarenda sögðust kenna 

setningafræðina sér en 52,4% svarenda 

sögðust kenna hana fyrst sér en síðan flétta 

                                                 
22 Allsendis óvíst er hvort hér er miðað við eina önn eða heilt skólaár líkt og beðið var um, því ber að taka 
þessum niðurstöðum með fyrirvara. 
23 Ef sett var inn prósentutala við 1. bekk var sjálfkrafa merkt við 0% kennslu í 2. bekk ef annað kom ekki 
fram, og öfugt. 

Mynd 16 Mynd 17 

Mynd 18 
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hana inn í aðra þætti íslenskukennslunnar. Engir svarenda sögðust kenna hana eingöngu 

samþættaða við aðra þætti íslenskukennslunnar (sjá mynd 18 og í viðauka). 

Þriðja spurningin í könnuninni var: Hvaða námsefni er helst notað við 

setningafræðikennsluna? Þar komust 14 atriði á blað hjá svarendum. Það efni sem 

flestir sögðust nota er bókin Íslenska 1 – kennslubók í íslensku fyrir framhaldsskóla eftir 

Ragnhildi Richter, Sigríði Stefánsdóttur og Steingrím Þórðarson en 18,4% svarenda 

nefndu hana sem helsta námsefni setningafræðinnar. Þessi bók, sem er 267 blaðsíður, er 

ætluð til nota á fyrstu önn í framhaldsskóla og kom fyrst út 2006. Um er að ræða 

textabók með verkefnum og 4. kafli kemur einna mest inn á þætti setningafræðinnar en 

hann nær frá bls. 141-174. Næst á eftir kom bókin Tungutak – setningafræði handa 

framhaldsskólum eftir Ásdísi Arnalds, Elínborgu Ragnarsdóttur og Sólveigu 

Einarsdóttur en 15,8% svarenda tiltóku hana. Tungutak er einnig ný bók á markaðnum 

en hún kom út árið 2007. Hún er 54 blaðsíður og fjallar eingöngu um atriði 

setningafræðinnar, textabók með verkefnum. Þar á eftir virðist eigið efni vera mest 

notað en 13,2% svarenda sögðust styðjast við það. Eigið efni felur í sér að kennarar hafa 

safnað að sér fróðleik og verkefnum sem gripið er til þegar setningafræðinni er sinnt. 

Orðagaldur – kennslubók í íslensku fyrir byrjendaáfanga í framhaldsskólum eftir 

Brynju Baldursdóttur nefndu síðan 10,5% skólanna sem svöruðu könnuninni. Sú bók er 

256 blaðsíður og byggist á tjáningu, ræðumennsku, ritun, stafsetningu og bókmenntum 

svo eitthvað sé nefnt. Kaflinn Af málinu verða menn kunnugir (bls. 202-225) tekur á 

þáttum eins og aðalorð, fylgiorð, viðliðir, orðhlutagreining og aðal- og aukasetningar.  

Bókin er textabók með verkefnum. 5,3% svarenda nefndu efni eins og Íslenska 2 eftir 

Ragnhildi Richter, Sigríði Stefánsdóttur og Steingrím Þórðarson, Málgagn – kennslubók 

í málnotkun eftir Þórunni Blöndal, Setningafræði handa framhaldsskólum eftir Baldur 

Ragnarsson, Stoðkennarinn – gagnvirkur námsvefur, Ritun, tjáning og málfræði – 

námsbók í ÍSL 103 eftir Guðmund 

Sæmundsson ásamt öðru efni. Einnig 

nefndu 2,6% svarenda efni eins og 

Setningafræði eftir Ástu 

Svavarsdóttur, Kýrhausinn – tækni 

Les Tours, Hefðbundna setningafræði 

handa framhaldsskólum eftir 

Ragnheiði H. Briem og ýmsa texta 

(sjá mynd 19 og í viðauka). 
Mynd 19 
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Fjórða spurningin í könnuninni var: Hvaða efnisþættir innan setningafræðinnar 

frá mesta umfjöllun? Hversu djúpt er farið í efnið? Það sama átti við hérna og hjá 

grunnskólunum að minna var um að vægi efnisþáttanna væri tiltekið og þeim þætti því 

sleppt við úrvinnslu gagnanna. Þeir efnisþættir sem flestir framhaldsskólar nefndu voru 

setningaliðir, en það gerðu 26,8% svarenda. Þar á eftir komu setningahlutar, eða í 25% 

tilvika. 23,2% svarenda nefndu aðal- og aukasetningar og voru þessir þrír efnisþættir í 

töluverðum yfirburðum. Orðflokkagreining var nefnd í 7,1% tilvika og upprifjun frá 

grunnskóla og málsgreinar og setningar var nefnd af 5,4% svarenda. Fjórir efnisþættir 

voru nefndir af 1,8% svarenda en þeir eru setningafræði, fallstjórn, orðaröð og ritun og 

greinarmerki. Ekki er alveg ljóst hvað felst í setningafræði og því gætu falist í henni 

einhverjir af þeim efnisþáttum sem hér hafa verið nefndir en svör skólanna voru látin 

standa eins og þau voru sett á blað. Líklegt er þó að um sé að ræða innlögnina á 

efnisþáttum setningafræðinnar þar sem aðrir þættir sem nefndir voru á sama blaði voru 

orðflokkagreining og greining í setningahluta, þ.e. vinna við að greina þessa þætti, og 

setningafræði séu því fræðin sjálf. Hér hafa setningaliðir naumt forskot á 

setningahlutana en annars eru sömu 

efnisþættir efstir á blaði hjá 

framhaldsskólunum líkt og hjá 

grunnskólunum. Neðar á blaði eru 

þættir eins og upprifjun á atriðum 

grunnskólans og þeir þættir 

setningafræðinnar sem tilheyra frekar 

listinni að rita en málfræðinni (sjá 

mynd 20 og í viðauka). 

 Fimmta spurningin var: Annað sem þarf að koma fram? Það helsta sem kennarar 

tiltóku þar var að áhugi og geta nemenda ásamt áhuga kennara og það námsefni sem 

notað er stjórni svolítið því hvernig farið er í efnið. Einhver taldi að setningafræðin væri 

ekki mikilvægur þáttur á þessu stigi og vildi sjá hana hjá eldri og reyndari nemendum en 

þeim sem eru að stíga sín fyrstu spor í framhaldsskóla. 

 Sjötta spurningin var: Úr hvaða grunnskóla/skólum (1-3) koma flestir nemendur 

skólans? Nemendur framhaldsskólanna koma víða að en líkt og hjá 

grunnskólanemendum er stærsti hluti nemenda úr sama hverfi eða byggðarlagi og 

framhaldsskólinn er í. 

 

Mynd 20 
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5.3 Samantekt 
Í janúar 2008 var útbúin lítil könnun í þeim tilgangi að kanna hvernig staða 

setningafræðinnar væri innan íslenskukennslu í grunn- og framhaldsskóla. Könnunin 

var send í 30 framhaldsskóla og 145 grunnskóla. Svör bárust frá 22 framhaldsskólum 

(73,33% svarhlutfall) og 41 grunnskóla (28,3% svarhlutfall). Meðal framhaldsskólanna 

bárust flest svörin frá höfuðborgarsvæðinu (40,9% allra svara framhaldsskólanna komu 

þaðan) en meðal grunnskólanna bárust flest svörin frá Norðurlandi (31,7% allra svara 

grunnskólanna komu þaðan). Ef horft er á hlutfallsleg skil svara eftir landshlutum meðal 

grunnskóla þá er Norðurland með einna bestu skilin (43,33% svörun) og Austurland 

fylgir fast á eftir með 40% svörun. Svörun meðal grunnskólanna er á bilinu tæplega 

19% og upp í rúmlega 40%. Meðal framhaldsskólanna eru tveir landshlutar með 100% 

svörun en það eru Vesturland/Vestfirðir og Suðurland/Suðurnes. Allir landshlutar hafa 

60% svörun eða meira meðal framhaldsskólanna. 

 Meðal grunnskólanna eru flestir sem segjast ekki sinna setningafræðinni innan 

íslenskukennslunnar í 8. bekk, í 9. bekk telja flestir hana vera á bilinu 1-9% af 

íslenskukennslunni yfir veturinn og í 10. bekk telja flestir hana vera á bilinu 5-15% 

íslenskukennslunnar. Erfitt reyndist hins vegar að ná marktækum tölum yfir vægi 

setningafræði innan íslenskukennslu í framhaldsskólum þar sem könnunin kallaði á 

misræmi í svörum.  

 Setningafræðin virðist vera ýmist kennd sér eða fyrst sér og síðan fléttuð inn í 

aðra kennslu ef horft er á grunnskólana og svipaða sögu má segja um framhaldsskólana. 

Örfáir grunnskólar sögðust þó sinna henni eingöngu þannig að hún sé fléttuð inn í annað 

námsefni en engir nefndu það í framhaldsskólunum. 

 Helsta námsefnið sem notað var í grunnskólum var Íslenska – kennslubók í 

málvísi og ljóðlist sem var fyrst gefin út árið 1982. Þar á eftir koma öllu nýrri bækur eða 

Finnur I-III sem komu út 2005-6. Eigið efni og annað efni kom í þriðja sæti og ljóst að 

ekki er um auðugan garð að gresja hvað varðar heildarnámsefni til kennslu 

setningafræði í grunnskóla. Í framhaldsskólum virðist helst vera notuð bókin Íslenska 1 

– kennslubók í íslensku fyrir framhaldsskóla en þar á eftir kom bókin Tungutak – 

setningafræði handa framhaldsskólum. Í þriðja sæti var bókin Orðagaldur – kennslubók 

í íslensku fyrir byrjendaáfanga í framhaldsskólum. 

 Þeir efnisþættir sem eru helst ráðandi í grunnskólum innan setningafræðinnar 

eru setningahlutar, setningaliðir og aðal- og aukasetningar. Innan framhaldsskólanna 
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voru það þættir eins og setningaliðir, setningahlutar og aðal- og aukasetningar sem 

komu mest fyrir. Nokkur samhljómur er hér á milli skólastiganna en greina má örlítinn 

áherslumun í því að í grunnskóla eru það setningahlutarnir sem ráða mestu en í 

framhaldsskólanum eru það setningaliðirnir sem taka mestu kennsluna. 

 Skiptar skoðanir voru á því hvort setningafræðin ætti heima innan grunnskólans 

og voru nefnd rök með og á móti því, annars vegar að kennsla í setningafræði hjálpaði 

til við aðra málfræðikennslu sem og að hún væri nauðsynleg við ritunarkennslu og hins 

vegar að nemendur hefðu ekki þann þroska sem þyrfti til að takast á við þennan þátt 

málfræðinnar á þessu stigi og betra væri að færa hana yfir til framhaldsskólanna ásamt 

fleiri málfræðiatriðum. Meðal framhaldsskólanna virðist áhugi nemenda og kennara 

svolítið stjórna því hvernig til tekst með kennslu í setningafræði og einnig hvernig 

grunn nemendur hafa upp úr grunnskólanum. 

 Flestir nemendur virðast fara í þann framhaldsskóla sem er næstur þeirra 

byggðarkjarna þó svo að það geti verið allur gangur á því. 

 

6. Staða og nánasta framtíð setningafræðinnar 
Hver er þá staða setningafræðinnar á þessum tímamótum? Af endurskoðun 

aðalnámskrár grunnskóla má ráða að hlutverki hennar innan grunnskóla landsins sé 

lokið en henni sé þess í stað hugsanlega ætlaður staður innan íslenskukennslunnar í 

framhaldsskólum. Þó er ekkert sem útilokar að grunnskólar útfæri markmið 

aðalnámskrárinnar í skólanámskrá sinni á þann veg að setningafræði fái áfram eitthvert 

vægi innan íslenskukennslu í grunnskóla. Hins vegar er ekki alveg ljóst hvort og þá 

hversu mikið vægi hún fær innan framhaldsskólanna þar sem þeir eiga sjálfir að útbúa 

sína skólanámskrá sem verður partur af aðalnámskrá þeirra eftir staðfestingu 

menntamálaráðherra. Sú vinna er enn í gangi og er sá þáttur því í óvissu enn um sinn.  

Ef marka má könnunina á samræmdu prófunum mun setningafræði áfram 

finnast í grunnskólum landsins þó svo að hugsanlega verði ekki um að ræða að greina í 

setningahluta. Breytingar eru þó fyrirhugaðar á samræmdu prófunum og ljóst að bein 

setningafræði mun ekki verða þar inni næstu árin. Fróðlegt er þó að vita hversu mikið 

vægi setningafræði tengd atriði koma til með að fá á næstu árum. Líklegt verður að 

teljast miðað við niðurstöðurnar úr samræmdu lokaprófunum í íslensku í 10. bekk 2000-

2008 að þar verði áfram að finna einhver tengd atriði. Ritun reynir á setningafræði og 

ritunarþátturinn hefur verið aukinn í framtíðar samræmdu prófunum í íslensku. Því má 
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segja að þar muni setningafræðin öðlast aukið vægi frá því sem áður var. Hins vegar 

hefur málfræðin verið dregin saman og áherslubreytingar fyrirhugaðar, svo sem eins og 

minnka vægi á regluverk tungumálsins en auka vægi málnotkunar. Fróðlegt verður því 

að vita hvert vægi setningafræðinnar innan málfræðiþáttarins verður eftir nokkur ár 

þegar meira jafnvægi kemst á allt sem viðkemur menntamálum á Íslandi og þessar 

umbreytingar verða um gang gengnar.24 

Að sama skapi er setningafræði að finna í mörgum námsbókum grunnskólans 

ennþá og mun hún því ekki hverfa svo glatt úr grunnskólum landsins. Ef skoðað er það 

námsefni sem í boði er fyrir grunnskóla er víða að finna setningafræði tengt efni og 

litlar líkur eru á að því verði öllu hent út á næstu árum, sér í lagi í því árferði sem nú 

ríkir. Minna er af peningum og notast verður meira við það sem til er, aðhaldssemi í 

útgjöldum er það sem alls staðar er boðað. Sumt af námsefninu er einnig tiltölulega nýtt, 

s.s. eins og verkefnabækur Svanhildar Sverrisdóttur, Finnur I-III, og engin ástæða til að 

ætla að þeim verði skipt út fyrir annað efni. Hins vegar er ekki öruggt að mikil áhersla 

verði lögð á setningafræðina í námsefni grunnskólans eftir að bein setningafræði hefur 

horfið úr aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku, þrátt fyrir að hana sé að finna í 

námsefninu. Þó eru alltaf meiri líkur á að hún lifi áfram á meðan hana er enn að finna í 

námsefninu heldur en ef engin væri þar.  

Ef marka má könnunina um vægi setningafræðinnar innan íslenskukennslu í 

grunnskólum verður að teljast líklegt að hún mun áfram verða partur af íslenskukennslu 

í grunnskólum þar sem ýmis telja hana auðvelda nemendum að skilja orðflokka og að 

ekki sé hægt að kenna ritun án þess að minnast á setningafræði í kjölfarið. Einnig að 

hún sé góður grunnur fyrir framhaldsskólanemendur og að nemendur hafi gaman af 

vinnu með setningafræði. Aðrir telja að hún eigi ekki heima í grunnskóla og vilja sjá 

hana á framhaldsskólastiginu ásamt fleirum ónafngreindum málfræðiatriðum. Þó kom 

fyrir að framhaldsskóli vildi sjá setningafræðina enn ofar, hjá eldri og reyndari 

nemendum svo sú skoðun ætti að styðja vel þá ákvörðun að færa formlega 

setningafræðikennslu yfir á framhaldsskólastigið. Að formleg setningafræði sé ekki það 

efni sem henti grunnskólanemendum þar sem málfræðiþroski þeirra er ekki orðinn 

nægjanlega mótaður til að taka við efni hennar á því skólastigi.  
                                                 
24 Samræmt könnunarpróf í íslensku var lagt fyrir 10. bekk þann 14. september 2009. Við lauslega 
könnun á stöðu setningafræðinnar þar kom í ljós að af 24 málfræðispurningum voru fjórar sem tengja 
mátti setningafræði á einhvern máta (16,67% málfræðihlutans). Skiptust þær þannig að ein var um 
setningar og málsgreinar en þrjár um fallmörkun. Heildarfjöldi spurninga á prófinu var 74 og því eru 
spurningar um setningafræði tengd efni 5,4% af heildinni. Verður það að teljast ágætt miðað við að búið 
var að ýta henni út úr samræmdu prófunum. 
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Engin ástæða er til að ætla að framhaldsskólinn muni ekki sinna þessu hlutverki 

sínu áfram þrátt fyrir miklar breytingar en setningafræðin hefur haft ágætis vægi innan 

íslenskukennslu í framhaldsskólum hingað til. Hugsanlega verða einhverjar 

áherslubreytingar á milli skólanna en líklegt verður að teljast að flestir þeirra finni 

setningafræðinni einhvern stað innan skólanámskrár sinnar. Líklegt verður að teljast að 

vægi hennar muni aukast ef eitthvað er þar sem hin beina setningafræði hefur verið 

tekin út úr aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku og ef ekki verður stoppað í gatið 

munu þekkingaratriði lenda á milli laga. Þetta þarf þó að vera í örlítilli óvissu enn um 

stund eða á meðan breytingarnar ná að ganga yfir og jafnvægi aftur að nást.  

Nokkuð ljóst er að setningafræðin stendur á töluverðum tímamótum sem ekki 

sér enn fyrir endann á, líkt og allt íslenska menntakerfið. Engin ástæða er þó til að hafa 

áhyggjur af framtíð hennar því hún virðist hafa haft frekar sterka stöðu bæði innan 

grunnskólans og framhaldsskólans. Þó má telja líklegt að hin beina setningafræði muni 

hér eftir að langmestu leyti finnast eingöngu innan áfanga framhaldsskólanna, eða þegar 

allar þær breytingar sem enn eru fyrirhugaðar verða um garð gengnar. Alltaf verða þó 

einhverjir grunnskólar sem velja fyrst um sinn að halda a.m.k. broti af kennslu í 

setningafræði innan sinnar námskrár því í sumum tilvikum hjálpar þekking á henni til 

við aðra þætti málfræðinnar sem og við að öðlast færni í ritun. 

Ef reynt verður að draga einhverja ályktun af stöðunni eins og hún lítur út í dag 

má gera ráð fyrir að setningafræðin komi til með að fá ágætis vægi innan 

framhaldsskólanna sem nú þegar virðast í flestum tilvikum sinna henni ágætlega. 

Grunnskólinn mun eftir sem áður hafa vissa þætti setningafræðinnar innan 

íslenskukennslunnar þar sem þeir eru órjúfanlegir þættir af ritunarkennslu og annarri 

málfræði en setningafræði. Þó svo að bein setningafræði svo sem eins og greining í 

setningahluta eða liði verði ekki á námskrá grunnskólanna þá munu tengd atriði áfram 

verða inni. Þar sem þessu breytingatímabili er ekki enn lokið væri fróðlegt að leggja 

könnun aftur fyrir skólana eftir nokkur ár til að bera saman við þessa sem framkvæmd 

var á vorönn 2008, til að sjá frekar hvernig setningafræðinni t.d. reiðir af í grunnskólum 

landsins. Hvaða vægi setningafræðin fái innan framhaldsskólanna þegar þeir verða 

búnir að fá skólanámskrá sína staðfesta af menntamálaráðherra og þegar samræmd 

könnunarpróf verða búin að festa sig í sessi í 10. bekk. Nokkuð ljóst er þó að 

setningafræði er órjúfanlegur þáttur af ritunarkennslu og með aukinni áherslu á ritun í 

grunnskóla hlýtur að skjóta skökku við að tengja hana ekkert við setningafræði. Eins má 

færa rök fyrir því að með aukinni áherslu á lestur og bókmenntir þá hljóti 
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setningafræðin að fléttast enn frekar inn í kennsluna því hvernig er hægt að fjalla um 

ritað mál án þess að setningafræði tengd atriði beri á góma. 

 Ef reynt verður að ráða lengra fram í framtíðina má gera ráð fyrir að bein 

setningafræði muni hægt og bítandi minnka og jafnvel hverfa úr grunnskólum en hún 

muni lifa góðu lífi innan íslenskukennslu framhaldsskólanna. Þeir munu auka vægi 

hennar til að brúa það bil sem myndast ef vægið verður ekki aukið, þeir munu taka við 

því sem grunnskólinn sinnti áður og vonandi verður það til að auka vægi hennar. 

Mögulegt er þó að þeir muni skera ofan af henni og halda væginu svipuðu og var. Þá er 

spurningin hvort háskólar þurfi að endurskoða grunninn hjá sér. 

 

7. Lokaorð 
Vorið 2008 voru lögð fram á Alþingi fjögur frumvörp til laga varðandi skólakerfið. Það 

voru frumvörp til laga um leik-, grunn- og framhaldsskóla ásamt frumvarpi til laga um 

menntun og ráðningu kennara. Í gegnum þessi fjögur lagafrumvörp lá rauður þráður 

sem myndaði hina nýju menntastefnu Íslands. Sú menntastefna hafði gæði, velferð, 

ábyrgð og sveigjanleika sem megináherslur og komu þær skýrt fram í hinum nýju 

lögum þegar þau voru tekin í gildi 12. júní 2008. 

 Samhliða vinnu við þessi frumvörp og hina nýju menntastefnu voru 

aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla frá 1999 endurskoðaðar með það fyrir augum 

að gera þær einfaldari og skýrari fyrir skólana. Meiri ábyrgð var sett á herðar skólanna 

en jafnframt var þeim gefinn meiri sveigjanleiki til að hafa áhrif á skólastarfið í gegnum 

aðalnámskrár eða skólanámskrár. Eitt af því sem tók breytingum við endurskoðun 

aðalnámskránna var að hin beina setningafræði innan grunnskólans hvarf úr 

aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku ásamt þeim þrepamarkmiðum sem sett höfðu 

verið fyrir hvern bekk í aðalnámskránni síðan 1999. Þar sem endurskoðuð aðalnámskrá 

framhaldsskóla hefur enn ekki litið dagsins ljós er óljóst hvert vægi setningafræðinnar 

verður meðal framhaldsskólanna. 

 Þegar samræmdu lokaprófin í 10. bekk eru skoðuð yfir tímabilið 2000-2008, eða 

á meðan aðalnámskrá grunnskóla 1999 fyrir íslensku var í gildi kom í ljós að 

setningafræðitengdar spurningar voru allt frá því að vera fimm (3,9% af öllu prófinu) og 

upp í að vera níu talsins (10,17% af öllu prófinu) yfir þetta tímabil. Ef eingöngu var 

horft á málfræðiþáttinn þá voru setningafræðitengdar spurningar frá 11,11% og upp í 

29,3% hans. Þrátt fyrir ágætt vægi setningafræðitengdra spurninga í samræmdum 
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lokaprófum var gefið út að með „brottfalli“ setningafræðinnar úr aðalnámskrá 

grunnskóla sem og vegna breytinga á samræmdu prófunum, úr lokaprófum að vori yfir í 

könnunarpróf að hausti, þá yrði ekki lengur prófað úr þáttum setningafræðinnar á 

samræmdum prófum framtíðarinnar. 

 Könnun meðal kennara í grunn- og framhaldsskólum landsins um vægi 

setningafræði innan íslenskukennslu leiddi í ljós að meðal grunnskóla var staða 

setningafræðinnar ágæt fyrsta veturinn eftir að aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku 

2007 hafði verið tekin í notkun. Gera má ráð fyrir að hún hafi þó ekki verið farin að 

hafa víðtæk áhrif á skólastarfið þá. Setningafræði virtist vera stigvaxandi frá 8. bekk og 

upp í 10. bekk og greinilegt að mesta vægið var í 10. bekk enda var það í góðu samræmi 

við aðalnámskrá grunnskóla fyrir íslensku 1999. Meðal framhaldsskólanna virtist 

setningafræðin hafa góða stöðu þótt galli í könnun kæmi í veg fyrir að niðurstöður væru 

nægjanlega marktækar hvað varðar hvar hún rúmast helst innan íslenskukennslunnar.  

 Þegar dregið er saman er ljóst að setningafræðin hafði sterka stöðu innan 

íslenskukennslu efstu bekkja grunnskólans.  Það sést þegar horft er á aðalnámskrá 

grunnskóla fyrir íslensku síðan 1999 og hún borin saman við niðurstöður úr 

könnununum tveimur hvað vægi setningafræði varðar. Hins vegar þarf framtíðin að 

leiða í ljós hver staða hennar verður innan grunnskólans eftir „brottfall“ 

setningafræðinnar úr endurskoðaðri aðalnámskrár fyrir íslensku 2007 og samræmdum 

prófum 10. bekkjar. Framtíðin verður einnig að skera úr um hvaða vægi setningafræðin 

fær innan framhaldsskólanna þegar endurskoðuð aðalnámskrá framhaldsskólanna lítur 

dagsins ljós. 

 Niðurstaðan er því sú að setningafræðin stendur enn á tímamótum sem ekki sér 

fyrir endann á að svo stöddu. Staða hennar var góð í upphafi, bæði innan grunnskólans 

sem og framhaldsskólans. Við endurskoðun á aðalnámskrá grunnskóla er beinni 

setningafræði nokkurn veginn ýtt út og gert ráð fyrir að henni verði fundinn staður 

innan framhaldsskólanna en þar sem endurskoðun aðalnámskrár framhaldsskóla er enn 

ekki lokið er ekki hægt að segja til um hvort svo verður og þá hversu mikið vægi hún 

fær. Óvissan verður því að ríkja enn um stund en fróðlegt væri að gera svipaðar 

kannanir eftir 2-3 ár til að sjá út stöðu setningafræðinnar þá, þegar gera má ráð fyrir að 

allar þessar breytingar verði um garð gengnar. 
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Vægi setningafræðinnar innan íslenskukennslu 
í efstu bekkjum grunnskóla (8.-10.b) og  
fyrstu bekkjum framhaldsskóla (1.-2.b) 

 

 grunnskóli  Heiti skólans: __________________________ 

 framhaldsskóli Heiti skólans: __________________________ 

 

1. Hversu stór hluti íslenskukennslunnar (%) fer að meðaltali undir 

setningafræði á hverju skólaári? (setjið prósentutölu á viðeigandi línu) 

8. bekkur _________________________________________________ 

9. bekkur _________________________________________________ 

10. bekkur ________________________________________________ 

1. bekkur ________________________________________________ 

2. bekkur _________________________________________________ 

 

2. Er setningafræðin kennd sér eða fléttuð saman við aðra þætti 

íslenskukennslunnar? _______________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

3. Hvaða námsefni er helst notað við setningafræði kennsluna?  
(Útgefið námsefni – hvaða?, samantekið efni héðan og þaðan ... hvað helst?) ____________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 



56 
 

4. Hvaða efnisþættir innan setningafræðinnar fá mesta umfjöllun? 

Hversu ,,djúpt“ er farið í efnið? (tiltakið gjarnan helstu efnisþætti og hversu 

ítarlega hverjum þeirra er sinnt í umfjöllun um setningafræði, t.d. með prósentutölum)  

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

5. Annað sem þarf að koma fram? ____________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

6. Grunnskóli: Í hvaða framhaldsskóla (1-3) fara flestir nemendur 

skólans? ___________________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

Framhaldsskóli: Úr hvaða grunnskóla/skólum (1-3) koma flestir 

nemendur skólans? __________________________________________ 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Mynd 1 

Mynd 2 



58 
 

 

 

Mynd 3 

Mynd 4 
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Mynd 5 

Mynd 6 
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Mynd 7 

Mynd 8 
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Mynd 10 

Mynd 9 
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Mynd 11 

Mynd 12 
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Mynd 13 

Mynd 14 



64 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 15 

Mynd 16 
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Mynd 17 

Mynd 18 
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Mynd 19 

Mynd 20 


