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Ágrip 

Í þessari ritgerð er fjallað um málfræðikennslu í grunnskólum. Leitast er við að sýna 

fram á tilgang hennar og mikilvægi um leið og helstu forsendur öflugrar 

málfræðikennslu eru dregnar fram í dagsljósið. Í byrjun er gerð grein fyrir 

grundvallarhugtökum í málfræði og ólíkum þáttum hennar. Síðan er stiklað á stóru í 

sögu málfræðikennslu á Íslandi og greint frá því hvernig henni er háttað á okkar 

dögum. Meginkafli ritgerðarinnar tekur mið af þeim rannsóknarspurningum sem 

settar eru fram í inngangi. Þar er fjallað um nokkra undirstöðuþætti öflugrar 

málfræðikennslu. Hún byggist að mati höfunda á því að tilgangurinn með 

kennslunni sé ljós bæði kennurum og nemendum, íslenskumenntun kennara sé efld, 

námsefni þjóni markmiðum kennslunnar, málfræðileg viðfangsefni séu skoðuð með 

heildstæðum hætti og að kennsluaðferðir séu fjölbreyttar og taki á ólíkum þáttum 

málsins. Niðurstöður eru í grófum dráttum þær að séu þessir þættir hafðir að 

leiðarljósi í málfræðikennslu ætti að hljótast af því mikill ávinningur, ekki einungis í 

íslenskukennslu heldur í skólastarfi í heild sinni. 

 

 

 

 

Ástkæra, ylhýra málið 

og allri rödd fegra! 

blíð sem að barni kvað móðir 

á brjósti svanhvítu; 

móðurmálið mitt góða, 

hið mjúka og ríka, 

orð áttu enn eins og forðum 

mér yndið að veita. 

(Jónas Hallgrímsson, 1989, bls. 166) 
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Formáli 

Haustið 2011 hófum við nám við Kennaradeild Háskóla Íslands. Ári síðar, þegar 

grunnnámskeiðum í kjarna kennaranáms var að mestu lokið, ákváðum við að 

sérhæfa okkur í einni faggrein og varð íslenska fyrir valinu. Fljótlega eftir að nám 

okkar á íslenskukjörsviði hófst fundum við að málfræðin átti vel við okkur og urðum  

við sífellt áhugasamari um viðfangsefni hennar eftir því sem náminu vatt fram. 

Þegar kom að því að velja ritgerðarefni fyrir B.Ed.-verkefni okkar lá beinast við að 

fjalla um málfræðileg viðfangsefni og birtingarmynd þeirra í kennslu. Ásamt 

leiðbeinanda okkar þróuðum við síðan hugmyndir okkar um umfjöllunarefni 

ritgerðarinnar. Hefur ferlið allt verið lærdómsríkt, bæði hvað varðar vinnulag og 

heildarsýn á fræðin. 

 Þetta lokaverkefni er samið af okkur undirrituðum. Við höfum kynnt okkur 

Siðareglur Háskóla Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/ 

sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt bestu vitund. Við vísum til alls efnis sem við 

höfum sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, 

myndir, efni eða orðalag. Við þökkum öllum sem lagt hafa okkur lið með einum eða 

öðrum hætti en berum sjálfar ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta 

staðfestum við með undirskrift okkar.  

 

Reykjavík, 6. maí 2014 

 

 

 

_______________________________         ________________________________ 
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1 Inngangur 

Móðurmálið hefur löngum verið Íslendingum hugleikið og fyllt þá stolti enda hefur 

íslensk tunga varðveist betur en önnur norræn mál frá því norræna máli sem talað 

var á Norðurlöndum talsvert fram yfir landnám á Íslandi. Mikið kapp hefur verið 

lagt á að vernda og varðveita málið og hefur öflug nýyrðasmíð m.a. stuðlað að því, 

um leið og tekið hefur verið tillit til framþróunar íslensku sem lifandi máls. Einn 

helsti vettvangur íslenskrar málræktar er móðurmálskennsla ungmenna í grunnskóla, 

þar sem eina skyldunámið í íslensku fer fram, en í því samhengi leikur 

málfræðiþátturinn stórt hlutverk. 

 Málfræðikennsla í grunnskóla hefur löngum verið talin frekar einhæf. Þrátt 

fyrir að hugmyndir um margþættari og heildstæðari nálgun á málfræðileg 

viðfangsefni hafi skotið upp kollinum reglulega hafa fáar þeirra náð fótfestu í 

skólakerfinu. Það er því einlæg von höfunda að hugmyndir á borð við þær sem gert 

er grein fyrir í þessari ritgerð nái fram að ganga í skólastarfi og bæði starfandi 

kennarar og kennaraefni hafi í huga hve mikilvægt er að nálgast málfræðikennslu 

með fjölbreyttum hætti og frjóum huga. Þá fyrst geta þær langþráðu breytingar á 

málfræðikennslu sem svo margir hafa vonast eftir orðið að veruleika í 

kennslustofunni. 

 Í ritgerðinni verður málfræðikennsla í íslenskum grunnskólum skoðuð, 

einkum á unglingastigi. Aðalrannsóknarspurningin er: Hverjar eru forsendur 

öflugrar málfræðikennslu í grunnskólum? Undirspurningar eru: Hver er tilgangur 

málfræðikennslu og hvaða þætti ætti að leggja meiri áherslu á til að gera hana 

skilvirkari og áhugaverðari í augum nemenda? Voru þessar spurningar valdar í þeirri 

viðleitni að sýna fram á mikilvægi málfræðikennslu í grunnskólum og hvernig ólíkir 

þættir kennslunnar hafa áhrif á gæði hennar. Til að kafa ofan í viðfangsefnið voru 

rannsóknir, kenningar og skoðanir fræðimanna athugaðar auk þess sem höfundar 

nýttu sér reynslu sína úr kennaranámi, bæði fræðilega þekkingu og upplifun úr 

vettvangsnámi á unglingastigi. 

 Ritgerðin skiptist í fimm kafla. Í öðrum kafla eru kynnt til sögunnar ýmis 

hugtök og heiti í tengslum við málfræði sem eru nauðsynlegur grundvöllur þess sem 

koma skal. Honum er skipt í fjóra undirkafla sem fjalla um skilgreiningar á 

hugtakinu ‘málfræði’, ólík viðfangsefni málfræði, bæði fræðilegrar og hagnýttrar, 

mismunandi sjónarhorn á málfræði, t.a.m. lýsandi málfræði og forskriftarmálfræði, 
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og að síðustu er umfjöllun um máltöku barna, þar sem einblínt er á málfræðiþáttinn. 

Í þriðja kafla er málfræðikennsla reifuð í tveimur undirköflum og fjallar annar um 

málfræðikennslu á Íslandi í sögulegu ljósi en hinn um kennsluna eins og hún hefur 

verið síðustu árin. Í fjórða kafla, sem jafnframt er meginkafli ritgerðarinnar, er 

fjallað um mismunandi forsendur þess að málfræðikennsla í grunnskólum beri 

ávöxt. Þar er að finna fimm undirkafla sem taka á grundvallarþáttum kennslunnar og 

nauðsynlegu samspili þeirra en þeir fjalla um tilgang málfræðikennslu, 

íslenskumenntun móðurmálskennara, námsefni í málfræði, tengsl hennar við aðra 

þætti móðurmálskennslu og nýstárlegar aðferðir í málfræðikennslu. Í fimmta og 

síðasta kafla eru svör við rannsóknarspurningum dregin saman, niðurstöður raktar 

og rætt um hvaða lærdóm má draga af þeim. 
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2 Hugtök og heiti 

2.1 Málfræði 

Orðið ‘málfræði’ (e. grammar) getur falið í sér ólíkar merkingar eins og fræðimenn 

hafa bent á. Um ákveðna málfræðibók getur verið að ræða eða námsgreinina 

málfræði, svokallaða skólamálfræði, þar sem lögð er áhersla á orðflokkagreiningu, 

formdeildir, setningagerð og hlutverk setningaliða. Hugtakið er einnig oft notað í 

tengslum við fræðigreinina málfræði, sem hefur lýsingu á málinu frá ólíkum 

sjónarhornum að markmiði (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 17). Stundum er átt við þær 

reglur í setningagerð, beygingu og framburði sem börn tileinka sér strax á 

máltökuskeiði. Það gerist oftast ósjálfrátt og án þess að þeim sé beinlínis kennt það. 

Þessar sömu reglur þarf hins vegar yfirleitt að kenna beint þegar málið er kennt sem 

erlent mál. Hugtakið ‘málfræði’ getur auk þess átt við þær reglur um setningagerð 

og beygingar sem gilda í málum almennt (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 3–4, 6). 

 Mörgum finnst málfræði snúast um rétt og rangt mál, að halda þurfi málinu 

ómenguðu af erlendum máláhrifum og bægja þurfi óæskilegum málbreytingum frá 

(Þórunn Blöndal, 2005, bls. 17). Rétt og rangt mál hefur verið skilgreint með þeim 

hætti að séu venjur málsins virtar er það talið rétt, annars rangt (Baldur Jónsson, 

2002, bls. 356). Málfræðingar hafa komið sér saman um að þessi skilgreining sé í 

raun sú eina sem ekki valdi hugtakaruglingi og því hefur hún víða verið notuð í 

umfjöllun um málið (Höskuldur Þráinsson 2005, bls. 3–4). Málvenja hefur verið 

skilgreind sem eitthvað sem málnotendur eru sammála um og hefur verið lýst af 

málfræðingum í mállýsingum eða málfræðibókum. Málfræðireglur eru þannig lýsing 

á málvenjum en ekki uppfinning málfræðinga (Indriði Gíslason, Baldur Jónsson, 

Guðmundur B. Kristmundsson og Höskuldur Þráinsson, 1988, bls. 55–56). Hins 

vegar kemur stundum fyrir að fleiri en ein venja hafa mótast um ákveðið atriði. Þá er 

í raun hvor tveggja málfræðilega rétt þó málvenjurnar eigi sér ólíka fylgismenn, 

jafnvel eftir stétt og stíl hvers og eins. Í þeim tilvikum fer betur á að notast við 

hugtök eins og viðurkennt og ekki viðurkennt mál eða gott og vont mál. Skólinn 

setur oftar en ekki fordæmi í þessum efnum og er sú málvenja sem þar er tekin fram 

yfir aðrar sú sem er opinberlega viðurkennd (Höskuldur Þráinsson 2005, bls. 5, 7). 
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2.2 Viðfangsefni málfræði   

Málvísindum hefur verið skipt í fræðileg eða hrein málvísindi (e. theoretical 

linguistics) og hagnýt eða hagnýtt málvísindi (e. applied linguistics). Fræðilegum 

málvísindum er gjarnan skipt í nokkra þætti en þar ber helst að nefna beygingar- og 

orðmyndunarfræði, einu nafni orðhlutafræði (e. morphology), setningafræði (e. 

syntax), hljóð- og hljóðkerfisfræði (e. phonetics og phonology) og merkingarfræði 

(e. semantics) (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 15; Þórunn Blöndal, 2005, bls. 17). 

Nátengd henni er málnotkunarfræði (e. pragmatics), sem er þó oft felld undir 

hagnýtt málvísindi (Fromkin, Rodman og Hyams, 2007, bls. 174). 

 Orðhlutafræði er yfirhugtak yfir beygingar- og orðmyndunarfræði. 

Fræðigreinin fjallar því í raun um alla hluta orðsins; rót (e. root), stofn (e. stem), 

aðskeyti (e. affix), þ.e. forskeyti (e. prefix) og viðskeyti (e. suffix), og 

beygingarendingar (e. inflectional endings). Hver hluti orðsins hefur einhverju 

hlutverki að gegna í orðmynduninni. Viðfangsefni orðmyndunarfræði er hvernig 

myndun orða er háttað; hvort orð er afleitt, þ.e. myndað með aðskeyti, eða samsett. 

Eitt af grundvallarhugtökum orðmyndunarfræði er hugtakið myndan (e. morpheme), 

sem merkir minnstu merkingarbæru einingu málsins. Hlutverk orðmyndunarfræði er 

margþætt, m.a. að gera grein fyrir merkingu hugtaksins orð, að athuga innri gerð 

orða og þær reglur sem gilda við nýmyndun þeirra (Guðrún Kvaran, 2005, bls. 6–7, 

83, 92). 

 Í beygingarfræði er fengist við að lýsa beygingu orða og þ.a.l. mismunandi 

myndum þeirra. Þannig er orðum raðað í beygingarflokka og innan þeirra eru 

mismunandi undirflokkar. Unnið er með svokallaðar beygingarformdeildir (e. 

inflectional categories), sem í íslensku eru kyn (e. gender), tala (e. number), persóna 

(e. person), fall (e. case), ákveðni (e. definiteness), háttur (e. mood), horf (e. aspect), 

mynd (e. voice), tíð (e. tense) og stig (e. degree). Áhersla er lögð á að athuga 

hvernig börn tileinka sér móðurmálið og hvaða reglum málnotandinn beitir við að 

raða saman orðum með tilliti til beyginga, bæði í töluðu máli og rituðu. Athyglisvert 

er að skoða beygingarfræði í ljósi málkunnáttu, því alþekkt er að ungir málnotendur 

og börn á máltökuskeiði alhæfa iðulega út frá fyrri þekkingu en nýta sér ekki 

ákveðna beygingarflokka. Þannig læra þau beygingar orða smám saman á eigin 

spýtur með því að vera hluti af málsamfélaginu en ekki með beinni kennslu fyrr en 

síðar (Guðrún Kvaran, 2005, bls. 168, 188, 200). 
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 Setningafræði er sá hluti málfræðinnar sem fjallar um samband milli orða, 

uppröðun orða, áhrif þeirra hvert á annað og tengsl þeirra á milli (Eiríkur 

Rögnvaldsson og Höskuldur Þráinsson, 2001, bls. 4). Í setningafræði er fengist við 

setningarleg einkenni orðflokka og formgerð (e. structure) setninga, þar sem reglum 

um uppröðun orða er lýst. Þær reglur lærast að mestu leyti ómeðvitað þeim sem hafa 

málið að móðurmáli. Annað viðfangsefni setningafræðinnar er hlutverk 

setningarliða (e. phrases) og tengsl þeirra, þar sem hugtökin frumlag (e. subject), 

andlag (e. object), sagnfylling (e. predicative phrase), einkunn (e. qualifier), 

viðurlag (e. apposition) og umsögn (e. predicate) koma við sögu. Setningar (e. 

clauses) eru mismunandi að gerð og gegna ólíku hlutverki en í því sambandi er 

gjarnan talað um aðalsetningar (e. main clauses) og aukasetningar (e. subordinate 

clauses). Ennfremur raðast setningar upp í málsgreinar (e. sentences), sem raðast 

upp í efnisgreinar (e. paragraphs) (Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 12–14). 

Svokölluð orðræðugreining (e. discourse analysis), sem gerð verður nánar grein 

fyrir hér á eftir, tekur í raun við þar sem setningafræðinni sleppir því hún fæst við 

stærri einingar málsins (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 15).  

 Hljóðfræði lýsir málhljóðum og myndun þeirra og er gjarnan skipt í 

hljóðmyndunarfræði (e. articulatory phonetics), sem lýsir hreyfingum talfæranna 

við hljóðmyndun, og hljóðeðlisfræði (e. acoustic phonetics), sem tekur á 

eðlisfræðilegum þáttum málhljóðanna og því hvernig hreyfingar talfæranna hafa 

áhrif. Á meðan hljóðfræðin lýsir hverju hljóði fyrir sig fæst hljóðkerfisfræðin við 

tengslin milli þeirra og hvaða hljóð málnotendur flokka saman og skynja sem eina 

heild. Hljóðkerfisfræði tekur einnig mið af hljóðumhverfinu og hvernig hljóðin hafa 

áhrif hvert á annað. Meginviðfangsefni hljóðkerfisfræðinnar er að lýsa 

reglubundnum tengslum milli merkingargreinandi eininga málsins (Eiríkur 

Rögnvaldsson, 2013, bls. 11–13). 

 Merkingarfræði fæst við merkingu málsins sem felst í orðhlutum, orðum, 

setningum og málsgreinum. Henni er gjarnan skipt í merkingarfræði orða (e. lexical 

semantics) og setningarlega merkingarfræði (e. phrasal eða sentential semantics). 

Hin fyrrnefnda fjallar um merkingu orða, þ.e. tengsl orðs og þess sem það vísar til, 

og merkingartengsl þeirra en hin síðarnefnda um þá merkingu sem felst í 

setningafræðilegu samhengi. Ein meginforsenda þekkingar á tungumáli er að geta 

framkallað og skilið merkingu ólíkra orðasamsetninga og fjölbreyttra setninga. 

Önnur grein málfræðinnar sem fjallar um merkingu er málnotkunarfræði, sem tekur 
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á túlkun merkingar í málinu eftir því í hvaða samhengi það er notað. Tvenns konar 

samhengi hefur þar einkum áhrif; annars vegar mállegt samhengi (e. linguistic 

context), þar sem fjallað er um innri tengsl mállegra þátta og hins vegar 

aðstæðubundið samhengi (e. situational context), þar sem ytri þættir á borð við 

þátttakendur í samtali, umfjöllunarefni og umhverfi skipta meginmáli (Fromkin o.fl., 

2007, bls. 174, 199–200, 208). 

 Hagnýtt málvísindi skipa ákveðinn flokk innan málvísinda, sem þó er ekki 

jafn vel afmarkaður og hinn fræðilegi enda um þverfaglegt svið að ræða. Þau fjalla 

um hagnýt málfræðileg viðfangsefni, sem hægt er að bera kennsl á, greina og leysa 

með því að beita aðferðum sem byggja á ákveðnum kenningum (Wilton og Stegu, 

2011, bls. 2). Meðal þeirra fræðasviða sem tengjast málvísindum eru félagsfræði (e. 

sociology), sálfræði (e. psychology), mannfræði (e. anthropology) og menntavísindi 

(e. education). Undir hagnýtt málvísindi falla því mjög fjölbreytt viðfangsefni, t.d. 

rannsóknir og vinna við málnotkun, s.s. kennsla tungumála, stílfræði og þýðingar, 

málmeinafræði og máltaka, málfarsráðgjöf og orðabókargerð (Þórunn Blöndal, 

2005, bls. 17).  

 Ein af þeim greinum sem gjarnan er talin til hagnýttra málvísinda er 

orðræðugreining, en hún fellur undir félagsleg málvísindi (e. sociolinguistics). 

Einnig er hún talin til svokallaðrar virknimálfræði (e. functionalism eða functional 

grammar), sem fjallar um málfræði út frá virkni eininga málsins í daglegu máli, á 

meðan hefðbundin formleg málfræði lýsir þeim frekar í einangrun. Því má segja að 

sjónarhornið sé ólíkt eftir því um hvora greininguna er að ræða. Orðræðugreining 

fjallar yfirleitt um stærri einingar en setningu og tekur því við af formlegri málfræði, 

sem fæst við smærri einingar málsins, þ.e. orð, hljóð og setningar. Tvö 

grundvallarhugtök orðræðugreiningar eru ‘samloðun’ (e. cohesion) og ‘samfella’ (e. 

coherence). Samfella er huglæg og að mörgu leyti komin undir samloðun textans, 

sem er áþreifanlegri því mögulegt er að benda á þau málfarslegu einkenni texta sem 

valda því að hann er í röklegu og merkingarbæru samhengi. Þessi einkenni eru  

nefnd ‘samloðunartengi’ (e. cohesive ties) og felast m.a. í orðaforða og orðavali, 

málfræðilegum vísunum og samanburði. Samhengi í texta skiptir því miklu máli í 

orðræðugreiningu enda er umfjöllunarefni hennar raunverulegt mál, talað eða ritað 

(Þórunn Blöndal, 2005, bls. 15, 17–20, 62–63, 158). Annað viðfangsefni sem telst til 

hagnýttra málvísinda er máltaka barna, sem í raun er upphaf málfræðilærdóms 

þeirra, og verður því fjallað um hana í sérstökum undirkafla hér á eftir. 
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2.3 Málfræði frá ólíkum sjónarhornum 

Málfræði er gjarnan skipt í lýsandi málfræði (e. descriptive grammar) og 

forskriftarmálfræði (e. prescriptive grammar). Lýsandi málfræði lýsir því hvernig 

málinu er raunverulega beitt og þeim reglum sem í því gilda án þess að lagt sé mat á 

þær eða ein tekin fram yfir aðra (Hanna Óladóttir, 2011, bls. 2). Þegar 

málvísindamenn gera tilraun til að lýsa tungumáli gera þeir í raun grein fyrir þeim 

reglum sem þegar eru í huga málnotenda. Þeir skilgreina orðið ‘málfræði’ á tvo 

vegu, annars vegar sem þá ómeðvituðu málfræði (e. mental grammar) sem 

málnotendur búa yfir og hins vegar á lýsandi hátt (Fromkin o.fl., 2007, bls. 13). 

Meginhluti málfræðinnar er sameiginlegur öllum málnotendum, sem gerir þeim 

kleift að eiga samskipti með notkun tungumálsins, á meðan annað í málinu getur 

verið einstaklingsbundið eða bundið tilteknum samfélagshópum, t.d. eftir kyni, 

búsetu, stéttarstöðu og menntunarstigi. Lýsandi málfræði lýsir ekki einungis 

málvenjum lifandi fólks heldur einnig gömlu máli. Munurinn felst einkum í því að í 

síðara tilvikinu er ekki möguleiki á að ráðfæra sig við höfund ritsins eða málnotanda 

viðkomandi máls eins og gildir um lifandi mál í nútímanum. Þannig getur lýsandi 

málfræði verið byggð á ólíkum forsendum og annað hvort treyst á máltilfinningu 

málnotenda eða gengið út frá málfræðilegum einkennum ákveðins texta (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 5, 7, 9–10). 

 Forskriftarmálfræði tekur hins vegar á þeim reglum sem æskilegt er að fara 

eftir, leiðbeinir um málnotkun, bæði æskilega og óæskilega, og bendir á hvað er við 

hæfi í ólíkum aðstæðum. Í orðabókum er oft sett spurningamerki við orð sem talin 

eru vont mál og er þá um forskrift að ræða (Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 5, 16). 

Málvísindamenn sem aðhyllast hreintungustefnu eða málhreinsunarstefnu (e. 

purism) telja vissa málfræði betri en aðra; allir eigi að fylgja ákveðnum reglum í 

töluðu máli og rituðu og málbreytingar séu af hinu illa. Ákveðin tegund af málfræði 

kann að vera heppilegri í vissum aðstæðum, t.d. á opinberum vettvangi, en hins 

vegar er ljóst að ekkert tungumál eða mállýska er æðri annarri í málfræðilegum 

skilningi. Þannig búa öll tungumál yfir málkerfum sem innihalda reglur sem eru 

jafnflóknar, rökréttar og færar um að framkalla óendanlegan fjölda setninga. Það á 

einnig við um tungumál sem töluð eru í þróunarlöndum, sem eru hvorki frumstæð né 

illa mótuð á nokkurn hátt, þó sum þeirra eigi sér ekkert ritmál (Fromkin o.fl., 2007, 

bls. 14–15). 
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 Kennslumálfræði (e. pedagogical grammar eða teaching grammar) er lýsing 

á tungumáli miðuð að þeim sem vilja læra það sem annað mál (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 16). Með þess háttar málfræði eru reglur málsins útlistaðar 

með nákvæmum hætti, orðaforði þess og framburður, og við hana er stuðst í skólum 

til að uppfylla kröfur námskrár. Kennslumálfræði er eins konar 

samanburðarmálfræði í þeim skilningi að gert er ráð fyrir að nemendur geti notfært 

sér fyrri þekkingu á málfræði eigin móðurmáls til að tileinka sér reglur annars 

tungumáls (Fromkin o.fl., 2007, bls. 16). 

 Svokölluð málkunnáttufræði (e. generative grammar), sem einnig hefur 

verið nefnd málmyndunarfræði eða reglumálfræði, byggir á lýsingu á málkunnáttu 

(e. competence) og felst í því að kanna í hverju almenn málkunnátta felst sem og 

kunnátta í tilteknu tungumáli. Hægt er að nálgast greinina á mismunandi vegu, m.a. 

með því að athuga hvernig menn öðlast þessa kunnáttu, hvernig henni er beitt, 

hvernig hún getur tapast og hvernig hún er breytileg milli einstaklinga og kynslóða. 

Helsti munurinn á mállýsingu sem byggir á málkunnáttufræði annars vegar og 

hefðbundnari málfræði hins vegar er nálgunin við viðfangsefnið. Málkunnáttufræðin 

gengur út frá málnotandanum og lýsir því málinu innan frá en hefðbundari 

mállýsingar taka á málinu eins og verkfæri eða kerfi sem hægt er að lýsa utan frá. 

Málkunnáttu er ekki hægt að lýsa með beinum hætti heldur verður að álykta um 

hana, t.d. með því að athuga málbeitingu (e. performance), sem getur komið fram í 

bæði töluðu máli og rituðu, ekki síður en hvers konar málfar er ótækt (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 11–14; 2009, bls. 10). 

 

2.4 Máltaka barna 

Máltaka fellur undir þann flokk málvísinda sem kallaður er sálfræðileg málvísindi 

(e. psycholinguistics). Umfjöllunarefni þeirra er málbeiting, þ.e. hvernig við beitum 

mállegri færni okkar í tali og málskilningi. Tungumálið er mjög flókið fyrirbrigði en 

engu að síður hafa flest börn náð tökum á hinum fjölmörgu reglum málkerfisins um 

fimm ára aldur. Það er einstakt afrek, ekki síst þegar litið er til þess að það tekur 

unglinga og fullorðna mörg ár að ná valdi á erlendu máli og ná fæstir sömu færni og 

börnin hafa í móðurmáli sínu. Það er deginum ljósara að börn læra ekki málið með 

því að leggja setningar á minnið heldur tileinka þau sér reglur sem gera þeim kleift 

að skilja og framkalla óendanlegan fjölda setninga sem þau hafa mögulega aldrei 
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heyrt eða sagt áður. Sýnt hefur verið fram á að frávik í máli barna með eðlilegan 

málþroska eru reglubundin og að börn gangi í gegnum ákveðin stig á 

málþroskaskeiði, sem hvert hefur sínar reglur (Fromkin o.fl., 2007, bls. 311, 314, 

363; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005, bls. 636).  

 Ólíkar kenningar hafa komið fram um máltöku barna. Um miðja síðustu öld 

aðhylltust margir svokallaða atferliskenningu (e. behaviorism) en hún miðaði við 

hegðun frekar en það huglæga sem að baki henni stæði. Samkvæmt kenningunni 

læra börn málið með eftirhermu (e. imitation), styrkingu (e. reinforcement), 

hliðstæðu (e. analogy) og leiðsögn eða ílagi (e. structured input). Þessi kenning var 

hins vegar dregin í efa af hinum þekkta málvísindamanni Noam Chomsky, sem er 

talinn upphafsmaður málkunnáttufræði eða málmyndunarfræði, sem nefnd var hér 

að framan. Árið 1957 gaf Chomsky út ritið Syntactic Structures þar sem hann hrakti 

atferliskenninguna. Hann hélt því fram að börn gætu ekki einungis lært móðurmál 

sitt með því að vera í virku málsamfélagi heldur væri þeim ásköpuð ákveðin 

málfræðiþekking, þ.e. þau hefðu meðfædda málhæfni (e. innateness hypothesis). Öll 

börn fæðist þannig með hæfni til að beita vissum málfræðilögmálum, sem séu 

sameiginleg öllum heimsins tungumálum, þ.e. til séu algildi í málum eða svokölluð 

allsherjarmálfræði (e. universal grammar, UG) (Fromkin o.fl., 2007, bls. 314, 319; 

Sigríður Sigurjónsdóttir, 1997, bls. 357; 2005, bls. 636). 

 Börnum er því ekki kennt móðurmálið með beinum hætti heldur læra þau 

smám saman reglur málkerfisins af því máli sem er í umhverfi þeirra. Sýnt hefur 

verið fram á að þróunarstig í máltöku barna eru með svipuðu móti óháð tungumálum 

og menningarlegum og félagslegum skilyrðum. Þrátt fyrir að börn heyri fullorðna 

mismæla sig, byrja á setningum án þess að ljúka þeim og gera málfræðilegar villur 

virðist það ekki koma í veg fyrir að þau tileinki sér réttar málfræðilegar reglur. Þau 

virðast einnig læra reglur sem þau hafa ekki fengið neinar upplýsingar um, s.s. um 

uppbyggingu setninga. Börn tileinka sér því grundvallarreglur móðurmálsins að 

stórum hluta upp á eigin spýtur. Hins vegar getur það farið eftir málfyrirmyndum 

þeirra í æsku hversu góðir málnotendur þau verða (Fromkin o.fl., 2007, bls. 318–

320; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005, bls. 636). 

 Fyrstu segðir (e. utterances) barna kunna að hljóma ólíkar tungutaki 

fullorðinna en þær endurspegla í raun stig þeirra í þróun máltökunnar. Börn virðast 

vera fædd með þá getu að læra hvaða tungumál sem er en í kringum hálfs árs 

aldurinn missa þau hins vegar hæfileikann til að greina að þau málhljóð sem ekki 
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finnast í móðurmálinu. Um svipað leyti byrja þau að hjala (e. babble) en ólíkt því 

sem margir kunna að halda er hjal ekki tilviljanakennt heldur eru hljóðin yfirleitt 

ákveðnar samsetningar samhljóða og sérhljóða. Í framhaldinu byrja þau síðan að 

mynda flóknari gerðir atkvæðaruna (Fromkin o.fl., 2007, bls. 322–324). 

 Af framansögðu er ljóst að börn búa yfir líffræðilegum eiginleikum til að 

tileinka sér alla þætti málfræðinnar. Segja má að þau séu litlir málvísindamenn  sem 

hafa mótað eigin kenningu um tungumálið, sem þau beita til að byggja upp 

málfræðiþekkingu sína. Því er athyglisvert að skoða nánar hvernig þau þróa með sér 

mismunandi málfræðiþætti á máltökuskeiði, þ.e. hljóð- og hljóðkerfisfræði, 

merkingarfræði, málnotkunarfræði, orðhlutafræði og setningafræði (Fromkin o.fl., 

2007, bls. 314, 326). 

 Málvísindamaðurinn Roman Jakobson setti fram þá kenningu að börn 

tileinki sér fyrst þau hljóðasambönd sem sameiginleg eru öllum tungumálum 

heimsins, óháð því hvert móðurmál þeirra er, og á síðari stigum bæti þau öðrum 

óalgengari hljóðum í sarpinn. Almennt lærast málhljóðin í þeirri röð sem 

erfiðleikastig framburðar segir til um, t.d. lærast nefhljóð (e. nasals) yfirleitt á undan 

lokhljóðum (e. stops) og lokhljóð á undan önghljóðum (e. fricatives). Segja má að 

börn noti fyrsta árið til að læra málhljóð móðurmálsins og annað árið til að átta sig á 

notkun þeirra í hljóðkerfi málsins. Á þessum fyrstu æviárum eiga börn misauðvelt 

með að framkalla sjálf öll hljóð málsins en sýnt hefur verið fram á að skilningur 

þeirra á mismunandi hljóðum er þó til staðar (Fromkin o.fl., 2007, bls. 326–327; 

Eiríkur Rögnvaldsson, 2013, bls. 33). 

 Auk hljóðfræðilegra þátta gefur orðaforði mjög ungra barna innsýn í hvernig 

þau nota orð og byggja upp skilning á merkingu þeirra. Í fyrstu er hugtakaskilningur 

þeirra oft of víður, þannig að þau yfirfæra merkingu ákveðins hugtaks yfir á fleiri 

hluti sem það á þó ekki við um. Börn læra t.d. orðin afi og amma um ákveðnar 

persónur sem þau nota síðan oftar en ekki um alla þá einstaklinga sem minna þau á 

fyrirmyndirnar. Vitað er að börn beita flest sömu grundvallarreglum til að ákvarða 

merkingu orða, t.a.m. yfirfæra þau frekar merkingu í tengslum við áþreifanlega 

eiginleika á borð við stærð, lögun og áferð en síður þegar kemur að óáþreifanlegum 

eiginleikum eins og lit. Þessar meginreglur auðvelda þeim að læra orð og merkingu 

þeirra, svo mjög að á fyrstu sex árum ævinnar læra þau að meðaltali fjórtán orð á 

dag. Börn þurfa einnig að læra að nota málið í réttu samhengi og hvers konar 
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málnotkun sé viðeigandi miðað við stað og stund (Fromkin o.fl., 2007, bls. 328–330, 

336). 

 Þróun orðhlutafræði hjá börnum gefur skýrustu vísbendingarnar um hvaða 

reglur þau hafa tileinkað sér. Villur barna á þessu sviði sýna að þau notfæra sér þær 

reglur sem þau þegar kunna á ný orð, þ.e. þau beita alhæfingu (e. 

overgeneralization), sem felur í sér að þau meðhöndla óregluleg nafnorð og sagnir á 

sama hátt og regluleg. Þannig er ekki óeðlilegt að börn segi bóndar í stað bændur og 

stökkti í stað stökk á ákveðnu skeiði máltökunnar. Börnum lærast orðhlutafræðilegar 

reglur á borð við sambeygingu (e. agreement) og fallbeygingu (e. case distinction) 

fremur snemma og gera sjaldan villur í þeim efnum. Ennfremur ber notkun þeirra á 

afleiðslureglum (e. derivational rules), þar sem þau beita málfræðilegum reglum til 

að mynda ný orð, því vitni að máltaka er skapandi ferli. Kunnátta barna á þessum 

reglum endurspeglar innri málfræðiþekkingu (e. internal grammar) þeirra (Fromkin 

o.fl., 2007, bls. 330–332). 

 Jafnvel á eins orðs stiginu (e. holophrastic stage) virðast börn hafa þekkingu 

á setningafræðilegum reglum málsins, t.a.m. reglum um orðaröð, frumlag og andlag. 

Þannig virðist setningafræðileg hæfni barna vera meiri en þau geta sýnt fram á með 

tali, eins og gildir um hljóðfræðilega þróun þeirra. Í kringum tveggja ára aldur, eða 

þegar börn hafa lært um 50–200 orð, byrja þau að para saman orð sem hafa skýr 

setninga- og merkingarfræðileg tengsl. Þar sem börn þroskast mishratt er ekki 

endilega alltaf miðað við aldur í tengslum við málþróun þeirra, heldur er hugtakið 

meðallengd segða (e. mean length of utterances, MLU) höfð um getu þeirra á hverju 

tímabili. Lengd segða er yfirleitt mæld í fjölda myndana en ekki orða. Börn sem hafa 

sömu meðallengd segða eru líkleg til að hafa svipaða málfræðiþekkingu óháð aldri 

(Fromkin o.fl., 2007, bls. 325, 333; Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005, bls. 636). 

 Fyrstu segðir barna sem samanstanda af fleiri en einu orði einkennast af 

notkun inntaksorða (e. content words) en minna er um kerfisorð (e. function words). 

Inntaksorð tilheyra svokölluðum opnum orðflokkum (e. open class), en í þann flokk 

falla öll nýyrði og tökuorð sem inn í málið rata. Helstu flokkar inntaksorða eru 

nafnorð (e. nouns) og lýsingarorð (e. adjectives) auk sagna (e. verbs) og atviksorða 

(e. adverbs). Kerfisorð tilheyra lokuðum orðflokkum (e. closed class), sem innihalda 

smáorð eins og samtengingar (e. conjunctions), forsetningar (e. prepositions), greini 

(e. article) og fornöfn (e. pronouns). Inntaksorð bera uppi merkingu málsins á 

meðan kerfisorð stýra málfræðilegu samhengi, svo það er ekki að ástæðulausu sem 
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börn tileinka sér hin fyrrnefndu fyrst (Eiríkur Rögnvaldsson, 2013, bls. 159; 

Fromkin o.fl., 2007, bls. 74, 333–335). 

 Eins og þessi umfjöllun um máltöku barna hefur leitt í ljós virðist svo sem 

börn fæðist með ákveðna hæfni til að læra mál og eru því ekki lengi að tileinka sér 

þær málfræðireglur sem gilda í móðurmálinu. Við sex ára aldur, þegar börn hefja 

formlegt nám í móðurmálinu, eru þau flest orðin nokkurn veginn altalandi og geta 

beitt þessum reglum rétt í flestum tilfellum. Fyrst börnin hafa þegar aflað sér 

þessarar þekkingar má spyrja hvers vegna eins mikil áhersla er lögð á málfræði 

móðurmálsins í kennslu og raun ber vitni. Áður en vikið verður að því er ekki úr 

vegi að líta á hvernig málfræðikennslu hefur verið háttað síðan íslenska var fyrst 

skilgreind sem námsgrein, til hvers er ætlast í málfræðikennslu samkvæmt 

núgildandi aðalnámskrá og hvort kennslunni er hagað í samræmi við það. 
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3 Málfræðikennsla 

3.1 Málfræðikennsla á Íslandi í sögulegu ljósi 

Árið 1846 hófst kennsla í íslenskri málfræði í Lærða skólanum í Reykjavík og þá 

var íslenska í fyrsta skipti skilgreind sem afmörkuð námsgrein. Sama ár kom út 

kennslubók Halldórs Kr. Friðrikssonar (1819–1902), málfræðings frá 

Hafnarháskóla, Islandsk Læsebog, sem var í raun fyrsta málfræðibókin ætluð 

íslenskum nemendum. Sú bók var á dönsku með þýddri hugmyndafræði svo hún var 

ekki eingöngu ætluð til móðurmálskennslu heldur einnig útlendingum, bæði nemum 

og fræðimönnum, sem vildu kynna sér íslenska tungu. Höfuðáhersla var lögð á 

almenna málfræði á íslensku en ekki þá íslensku sérstaklega og var formleg 

málfræði í brennidepli. Á þessum tíma virðist aðaltilgangur málfræðikennslunnar 

hafa verið sá að nemendur gætu nýtt sér þá þekkingu í öðrum tungumálum og 

stafsetningu (Heimir Pálsson, 1998, bls. 21–22; 2001). 

 Árið 1891 kom út Stutt ágrip af íslenskri mállýsingu handa alþýðuskólum 

eftir Halldór Briem (1852–1929), prest og kennara. Ólíkt bók nafna hans var hún 

ætluð alþýðunni, eins og heitið gefur til kynna, en ekki fáeinum útvöldum og því má 

kalla hana fyrstu almennu skólamálfræðina (Heimir Pálsson, 1998, bls. 23). Í 

formála bókarinnar skrifar Halldór um markmið bókarinnar og vekur máls á 

mikilvægi þess að þjóðin leggi rækt við það sem er hennar eigið og að þar skipi 

móðurmálið veigamikinn sess. Málið sé lykill að hugsunarhætti þjóðarinnar og því 

mikilvægt að hafa almenna þekkingu á eðli þess, beygingu og orðaskipan til þess að 

geta tjáð sig í ræðu og riti. Sú þekking eigi að vera með því fyrsta sem menntaðir 

menn tileinki sér, fram yfir kunnáttu í erlendum málum (Halldór Briem, 1891, III–

IV). 

 Guðmundur Finnbogason (1873–1944), sem var menntaður heimspekingur 

með áherslu á sálfræði, fékk á árunum 1901–1905 styrk frá Alþingi til að kynna sér 

uppeldis- og menntamál bæði hérlendis og erlendis (Baldur Jónsson, 1976, xi). Var 

sú gagnasöfnun undirbúningur að fyrstu löggjöf um fræðslu barna á Íslandi, sem sett 

var árið 1907 og markaði upphaf almennrar skyldufræðslu í landinu (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 75). Á meðan Guðmundur safnaði gögnum gaf hann út hina 

víðfrægu Lýðmentun árið 1903, sem fjallaði almennt um skólamál, og var þar að 

finna kafla um móðurmálskennslu (Heimir Pálsson, 1998, bls. 23–24). Hann hélt því 

fram að hún hlyti að vera mikilvægasta námsgrein lýðskólans og gagnrýndi harðlega 
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þá stefnu sem verið hafði við lýði fram að því, þ.e. ofuráherslu á orðflokkagreiningu 

og formlega málfræði. Meiri þunga ætti að leggja á heildstæða kennslu í 

móðurmálinu og gefa virkni málsins og notkun þess meiri gaum, ekki síður en 

forminu. Ennfremur taldi hann að málsaga gæti nýst til að nemendur lærðu að meta 

fagurt og gott mál (Guðmundur Finnbogason, 1903, bls. 76).  

 Í þessu tímamótaverki Guðmundar mótaði í fyrsta sinn fyrir einhvers konar 

stefnu í móðurmálskennslu, sem líkja mætti við aðalnámskrá. Hugmyndir hans um  

að kenna móðurmálið sem eina heild hafa lifað fram á þennan dag og í raun með 

ólíkindum að ekki hafi tekist að fylgja þeim betur eftir. Hinar tvær sígildu 

undirgreinar íslensku, málfræði og bókmenntir, virðast raunar þegar í upphafi hafa 

leitað hvor í sína áttina og skiptingin verið afgerandi, svo mjög að stundum hefur 

verið talað um tvær ólíkar vísindagreinar. Við stofnun Háskóla Íslands árið 1911 má 

glöggt sjá þessa skiptingu innan fræðigreinarinnar ‘íslensk fræði’ eins og 

námsgreinin íslenska hét í þá daga (Heimir Pálsson, 1998, bls. 24–25; 2001). 

 Tímamót urðu í námsefnisgerð árið 1935 þegar út kom fyrsta útgáfa af 

málfræði Björns Guðfinnssonar (1905–1950), Íslenzka. I, sem gefin var út af 

Ríkisútvarpinu en einnig ætluð til kennslu í skólum. Titlinum var síðan margbreytt í 

síðari útgáfum bókarinnar og hefur hún verið notuð í íslenskum grunn- og 

framhaldsskólum allt fram á þennan dag. Í formála bókarinnar kemur fram að 

málfræði sé undirstaða alls málanáms og að hvorki íslenska né önnur mál verði lærð 

almennilega án haldgóðrar málfræðiþekkingar. Tilgangur málfræðikennslu sé því að 

gera menn talandi og skrifandi, á íslensku sem öðrum málum. Þetta viðhorf virðist 

hafa verið viðtekið af sérfræðingum á þessu sviði og hafði því umtalsverð áhrif á 

stefnu málfræðikennslu í íslenskum skólum allan síðari hluta tuttugustu aldarinnar 

(Björn Guðfinnsson, 1935, bls. III; Heimir Pálsson, 1998, bls. 26; 2001). 

 Fyrsta námskráin til að bera titilinn aðalnámskrá grunnskóla kom út á 

árunum 1976–1977 og var gefin út samkvæmt lagaheimild frá 1974 (Ingólfur Ásgeir 

Jóhannesson, 2008, bls. 120; Lög um grunnskóla nr. 63/1974). Námskráin var byggð 

á álitsgerð Baldurs Ragnarssonar kennara, sem unnin var á vegum 

Skólarannsóknadeildar menntamálaráðuneytisins (Baldur Ragnarsson, 1977, bls. 7), 

sem síðar kom út á bók og hafði að geyma margar nýstárlegar hugmyndir um 

móðurmálskennslu. Í námskránni kemur fram nýja hugtakið ‘málvísi’ í stað 

málfræði og er það skilgreint sem kunnátta um eðli málsins, formgerðir, hlutverk og 

sögu. Eitt af markmiðum kennslu í málvísi var að auka skilning nemenda á venslum 
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málþekkingar og málnotkunar. Ennfremur átti að minnka vægi hefðbundinnar 

málfræðikennslu og draga fram mikilvægi talmáls og tjáningar auk eðlis, sögu og 

margræðni málsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 1976, bls. 11). Þannig virtist sem 

mikilvægi heildstæðrar móðurmálskennslu væri gert hátt undir höfði í námskránni 

en á hinn bóginn var einnig fullyrt að málfræði væri sjálfstæð fræðigrein. 

Mótsagnakenndar hugmyndir einkenndu því námskrána og var hið sama uppi á 

teningnum í þeirri næstu, sem kom út árið 1989 (Heimir Pálsson, 1998, bls. 28–29), 

enda breyttist málfræðikennslan lítið á þessum árum og hið hefðbundna og formlega 

var áfram ríkjandi (Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 1997, bls. 33). 

 Á tíunda áratugnum tók að rofa til í námsefnisgerð í íslensku þar sem mikil 

áhersla var lögð á samþættingu og heildstæð viðfangsefni. Meðal bóka sem fylgdu 

þessari stefnu voru Skinna, Skræða og Skrudda eftir Gísla Ásgeirsson og Þórð 

Helgason, Mályrkja I og II eftir Þórunni Blöndal og Mályrkja III eftir Höskuld 

Þráinsson og Silju Aðalsteinsdóttur (Heimir Pálsson, 1998, bls. 28). Þessar bækur 

gáfu tóninn fyrir þá aðalnámskrá sem út kom árið 1999 þar sem enn og aftur var 

minnst á heildstæða íslenskukennslu. Í námskránni var íslenskunámi skipt í nokkra 

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

en vísi að þessari skiptingu mátti sjá í eldri námskrám. Sérstök áhersla var lögð á 

jafnvægi allra þátta og tengsl þeirra á milli (Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 5, 

9). 

 Með nýrri námskrá árið 2007 var áfram lögð áhersla á heildstæð viðfangsefni 

í íslenskunámi en einnig var undirstrikað mikilvægi þess að samhliða færi fram 

þjálfun í einstökum námsþáttum eða afmarkaðri færni. Þannig mætti t.d. nýta 

málfræðihugtök í mismunandi samhengi, s.s. í bókmenntaumfjöllun, textagerð og 

málfarsumræðum á sama tíma og fjallað væri um þau sérstaklega. Dregið er úr 

mikilvægi hins síðarnefnda í núgildandi aðalnámskrá frá 2011 og leiðin vörðuð 

alfarið í átt til heildstæðrar móðurmálskennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, bls. 

6, 11; 2013, bls. 100). 

 

3.2 Málfræðikennsla tuttugustu og fyrstu aldar 

Í nýrri aðalnámskrá kemur fram undir greinasviðinu íslensku að kennslan miði að 

þremur markhópum; nemendum sem hafa íslensku að móðurmáli, nemendum sem 

hafa annað mál að móðurmáli eða hafa verið langdvölum erlendis og nemendum 
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sem hafa íslenskt táknmál að móðurmáli. Þar koma fram ólík hæfniviðmið og 

markmið kennslunnar eftir því um hvaða hóp ræðir en hér verður sjónum beint að 

þeim nemendum sem hafa íslensku að móðurmáli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 96). 

 Ein af grunnstoðum menntunar er haldgóð þekking og kunnátta í móðurmáli 

og er markmið grunnskólagöngu að nemendur geti nýtt sér málið til náms, samskipta 

og almennrar þjóðfélagsþátttöku. Við upphaf grunnskóla eru flest börn orðin nokkuð 

fær í móðurmáli sínu og skólinn tekur strax virkan þátt í áframhaldandi máluppeldi 

þeirra ásamt heimilum. Íslenska sem námsgrein hefur því vissa sérstöðu meðal 

annarra greina sem kenndar eru og hlutverk hennar er bæði margslungið og 

yfirgripsmikið. Mál og bókmenntir skipa ríkulegan sess í menningararfi þjóðarinnar 

sem hefur leitt til þess að menntunarstig hennar er fremur hátt. Í íslenskukennslu er 

lögð áhersla á að efla færni nemenda í töluðu máli og rituðu, sem eru helstu 

forsendur árangursríkra samskipta og þekkingarmiðlunar. Markmið íslenskukennslu 

er að nemendur átti sig á ábyrgð sinni gagnvart málinu og að rétti þeirra til náms og 

þjálfunar í móðurmálinu sé mætt. Sé þeim kröfum fullnægt ættu möguleikar 

nemenda á að taka þátt í og móta eigið samfélag að aukast til muna (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013, bls. 97). 

 Í námskránni eru sett fram aldursskipt hæfniviðmið fyrir ólíka þætti 

íslenskunnar, þ.á m. málfræði. Hæfniviðmiðin eru sett fram sem markmið fyrir lok 

hvers stigs grunnskólans, þ.e. yngsta stigs, miðstigs og unglingastigs, og miðast 

kröfur til nemenda við þá skiptingu. Meðal áhersluatriða í hæfniviðmiðum eru 

málbeiting og orðaforði, nýting ýmissa handbóka, orðflokkagreining, þekking á 

orðtökum og málsháttum, uppbygging texta og gerð þeirra, mállýskur og skyldleiki 

íslensku við önnur mál, hugtakaskilningur, skapandi nálgun við tungumálið og 

vitund um mikilvægi góðrar málfræðiþekkingar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, 

bls. 104–105). 

 Markmið málfræðikennslu í grunnskóla er að nemendur verði viðræðuhæfir 

um mál og málfar, betri málnotendur og áhugasamari um móðurmálið. 

Hugtakaskilningur í málfræði kemur að gagni þegar talað er um mál og málnotkun 

og þegar flett er upp í ritum og öðrum heimildum um mál, t.d. orðabókum og 

handbókum. Færni nemenda verður að vera útgangspunktur í umfjöllun um 

málfræði og að sama skapi þarf að ýta undir sjálfstraust þeirra og gera þá meðvitaða 

um eigin getu. Mikilvægt er að sýna nemendum fram á að virkja megi þann 
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sköpunarkraft sem býr í tungumálinu, t.d. við nýyrðasmíð og í skáldskap. 

Málfræðikennsla á að haldast í hendur við aðra þætti íslenskukennslunnar eins og 

textagerð, bókmenntaumfjöllun og málfarsumræður (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2013, bls. 100). 

 Þegar á heildina er litið sést að heildstæðum viðfangsefnum hefur verið gert 

sífellt hærra undir höfði í námskrám síðustu ára. Þannig er gert ráð fyrir að 

samþætting sé lykilatriði til að styðja við eðlilegan málþroska og að óæskilegt sé að 

sundra málinu í einstaka þætti í of miklum mæli. Nemendur þurfi að læra að takast á 

við tungumálið sem eina heild, beita því við mismunandi tækifæri og í ólíkum 

tilgangi (Goodman, 1986, bls. 7–8, 31). Námsgreinin íslenska á sér rúmrar einnar og 

hálfrar aldar langa sögu og lengst af því tímabili hafa komið fram hugmyndir, fyrst 

með afgerandi hætti hjá Guðmundi Finnbogasyni, um að tvinna þætti móðurmálsins 

saman í eina heild. Á sama tíma hefur þó aðskilnaði málfræði og bókmennta verið 

haldi á lofti, sem er ein af orsökum þess að nauðsynlegar breytingar í kennslu 

námsgreinarinnar hafa ekki náð fram að ganga. Mikil tregða virðist hafa verið í 

íslenska skólakerfinu til að innleiða nýjar kennsluaðferðir og beinast þá sjónir 

óneitanlega einnig að kennurum, sem margir hverjir eru íhaldssamir auk þess sem 

endurnýjun innan stéttarinnar hefur verið með hægara móti. Þó eru ýmis teikn á lofti 

um að langþráðar breytingar gætu náð fram að ganga með tilkomu fjölbreyttari 

kennsluaðferða, nýstárlegs námsefnis og framsækinna hugmynda í skólakerfinu sem 

og kennaranámi.  
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4 Forsendur öflugrar málfræðikennslu í grunnskólum 

4.1 Tilgangur málfræðikennslu 

Móðurmálið skipar stóran sess í öllu skólastarfi; það er óaðskiljanlegur hluti alls 

náms og forsenda þess að nemendur nái valdi á mismunandi námsefni. Þeir þurfa að 

geta ályktað, skipulagt, alhæft, íhugað og rökrætt en gott vald á málinu gerir slíka 

vitsmunastarfsemi mögulega. Málið er ekki einkaeign sérfræðinga heldur snertir það 

alla málnotendur (Baldur Ragnarsson, 1977, bls. 16–18) og á að vera virkt á sem 

flestum sviðum samfélagsins (Menntamálaráðuneytið, 2008, bls. 7). Grunnskólinn 

er ákjósanlegur vettvangur til að treysta undirstöður tungumálsins því þar fer fram 

eina skyldunámið á lífsleiðinni. Móðurmálskennsla, einna helst málfræðikennsla, 

ætti því að miða að því að málið nýtist sem best í öllu námi, lífi og starfi. 

 Þrátt fyrir að flestir hafi gert sér grein fyrir mikilvægi öflugrar 

móðurmálskennslu í grunnskólum eru ekki allir sammála um einstaka þætti hennar 

og hefur málfræðikennsla verið nokkuð umdeild undanfarna áratugi. Sumir hafa 

gengið svo langt að draga í efa gildi málfræðikennslu almennt og aðrir jafnvel litið á 

hana sem eins konar agastjórnunartæki. Þeir sem hafa verið henni hlynntir hafa 

tekist á um hverjir ættu að kenna hana og hvernig (Anna Sigríður Þráinsdóttir, 2010, 

bls. 6; Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 2002, bls. 9). 

 Ýmis sjónarmið hafa jafnframt komið fram þegar rætt hefur verið um tilgang 

málfræðikennslu. Einkum hafa þrjú atriði verið áberandi í umræðunni. Fyrst ber að 

nefna að málfræðikennslan gefur færi á þjálfun í að beita málinu og nota í víðu 

samhengi og má þar nefna æfingu í framburði, beygingum, merkingu orða o.s.frv. 

Einnig hefur mikilvægi þess að skilja eðli málsins verið dregið fram og bent á að 

málfræði fjallar um mannlegt mál og einkenni þess, m.a. hvað greinir það frá 

tjáskiptakerfum annarra lífvera. Að síðustu þjónar málfræðikennslan þeim tilgangi 

að gera nemendur hæfa til að tala um mál út frá mismunandi sjónarhornum og er 

hugtakaskilningur mikilvægt verkfæri í því samhengi (Höskuldur Þráinsson, 1998, 

bls. 131–132). 

 Meðal móðurmálskennara hefur aðaláhersla verið lögð á fyrsta atriðið; að 

nemendur þjálfist í málbeitingu og málnotkun, enda telja margir að það sé 

höfuðmarkmið málfræðikennslu. Þó hafa einnig sprottið fram efasemdaraddir og 

hafa einhverjir vísað til erlendra rannsókna sem gefa til kynna að lítil fylgni sé á 

milli leikni í málfræðigreiningu og færni í málnotkun. Minna hefur verið fjallað um 
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það markmið að skilja eðli málsins, og raunar eðli mála almennt, en 

málfræðikunnátta er grundvöllur slíks skilnings. Þriðja markmiðið, sem lýtur að því 

að gera nemendur hæfa um að tala um mál, hefur heldur ekki náð mikilli fótfestu í 

skólakerfinu þó um það hafi verið rætt meðal kennara og fræðimanna. Ef gera ætti 

nemendur fullfæra um að ræða um mál, skilja umfjöllun um það og nýta sér ýmis rit 

sem fjalla um mál þyrftu ansi mörg málfræðihugtök að vera þeim töm. Þannig þyrfti 

að kenna þeim að viðhalda þeirri þekkingu og leikni sem þeir afla sér í náminu til 

lengri tíma litið (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 132–133, 150). 

 Auk þessara þriggja markmiða hefur verið nefnt að málfræðihugtök komi að 

gagni í námi erlendra mála. Grundvöllur skilnings á erlendum málfræðihugtökum 

hlýtur að vera sá að hafa áður lært sömu hugtök á móðurmálinu. Mun auðveldara er 

að kenna nemendum í erlendu máli muninn á ýmsum málfræðilegum atriðum ef 

sams konar greinarmunur er gerður í þeirra eigin máli og þeir hafa tileinkað sér þær 

reglur. Það gefur auga leið að viðráðanlegra er að kenna og nema erlend mál sem 

skyld eru móðurmálinu því þá er hægt að byggja á fyrri þekkingu á 

málfræðihugtökum móðurmálsins, hafi þau á annað borð verið kynnt fyrir 

nemendum. Í raun má segja að öll tungumál séu sama eðlis í grundvallaratriðum og 

því sé að einhverju leyti mögulegt að yfirfæra þekkingu á einu máli yfir á önnur. Oft 

hefur verið rætt um á hvaða vettvangi kynna eigi nemendum málfræðileg hugtök og 

af ofansögðu er ljóst að vænlegast til árangurs er að þeir læri þau fyrst í tengslum 

við móðurmálið (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 151–154). 

 Málfræðikennsla í grunnskólum hefur verið gagnrýnd með þeim rökum að 

gagnslaust sé að kenna nemendum eins sértæk viðfangsefni og málfræði fæst við; 

aldrei geti allir nemendur náð fullum tökum á þeim. Þá mótbáru væri hins vegar 

hægt að heimfæra upp á allar aðrar námsgreinar og því ekki haldbær rök ein og sér. 

Nær væri að efla kennsluna, gera meiri kröfur til nemenda og breyta viðhorfi þeirra 

til málfræðinámsins (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 155–156). Í raun hafa fæstir 

nemendur vitsmunalega hæfni og þroska til að skilja til fulls óhlutbundin 

málfræðihugtök nema þegar langt er liðið á grunnskólagönguna (Anna Sigríður 

Þráinsdóttir, 2010, bls. 6) og þess vegna kannski ekki að undra að þeir sjái ekki 

tilgang með málfræðináminu. Því er lykilatriði að kennarar geri nemendum grein 

fyrir þeim margþætta ávinningi sem hlýst af grundvallarþekkingu á málfræði. 
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4.2 Íslenskumenntun móðurmálskennara 

Meginforsenda þess að íslenskukennsla í grunnskólum, ekki síst málfræðilegi 

þátturinn, fari fram með faglegum og markvissum hætti er að kennarar í faginu séu 

vel að sér og hafi gott vald á fræðunum. Móðurmálskennarar þurfa að búa yfir 

haldgóðri og yfirgripsmikilli þekkingu á málinu, bæði að fornu og nýju, og þekkja 

reglur málkerfisins, hefðir þess og venjur (Baldur Jónsson, 2002, bls. 356). 

Móðurmálið er ekki einungis afmörkuð námsgrein heldur er það verkfæri kennara í 

öllum greinum skólans. Kennarar eiga að efla málvitund og málbeitingu nemenda og 

í þeim skilningi er öll kennsla í grunnskóla móðurmálskennsla, sama hver 

námsgreinin er. Þar sem móðurmálið er alltumlykjandi í skólastarfi ætti 

íslenskukennsla að vera forgangsatriði í námi verðandi kennara (Örnólfur Thorsson, 

2005, bls. 16–17). Því er rétt að athuga hvernig íslenskumenntun kennaranema er 

háttað. 

 Þeir sem útskrifast með B.Ed.-gráðu frá Kennaradeild Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands hafa lokið 100 eininga (ECTS) kjarna sem er sameiginlegur öllum 

námsleiðum. Þar af eru tvö námskeið þar sem íslenska og notkun hennar koma við 

sögu, alls um 15 einingar, en önnur námskeið fjalla um undirstöður uppeldis og 

menntunar og almenna kennslufræði. Til þess að fá réttindi sem grunnskólakennari 

er nú skylda að ljúka meistaragráðu en þeim, sem ekki sérhæfa sig í íslensku, ber 

ekki skylda til að sækja sérstök íslenskunámskeið í framhaldsnáminu. Á 

námsleiðinni Grunnskólakennsla, B.Ed. velja nemendur tvö kjörsvið til sérhæfingar. 

Á íslenskukjörsviði ljúka nemendur 40 einingum í íslensku en tvö þeirra eru 

skyldunámskeið sem fjalla almennt um íslenskt mál og íslenskukennslu. Einnig velja 

nemendur tvö námskeið af vallista þar sem þeim gefst kostur á að velja milli 

málfræði- og bókmenntanámskeiða. Á námsleiðinni Faggreinakennsla í grunnskóla, 

B.Ed. velja nemendur hins vegar eitt kjörsvið til sérhæfingar og ljúka 80 einingum 

innan þess. Þar eru þrjú skyldunámskeið á íslenskukjörsviði og auk þess er meira 

vettvangsnám í íslenskukennslu á þeirri námsleið. Nemendur ljúka þar að auki fimm 

öðrum námskeiðum sem tengjast ýmist bókmennta- eða málfræðikennslu og eru þar 

með skyldugir til að kynna sér hvort tveggja. Í meistaranámi er kjörsviðið íslenska 

40 einingar á báðum námsleiðum. Af annarri námsleiðinni hafa nemendur því lokið 

80 einingum í íslensku að meistaranámi loknu en 120 af hinni og ættu því að vera 

orðnir nokkuð vel að sér í faginu (Háskóli Íslands, 2014a; 2014b; 2014c; 2014d; 

2014e; 2014f; 2014g). 
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 Í Háskólanum á Akureyri eru þrjár námsleiðir mögulegar á B.Ed.-stigi fyrir 

verðandi grunnskólakennara. Í deildarkjarna eru 60 einingar (ECTS), þar af 12 

einingar tileinkaðar íslenskunámskeiðum. Í M.Ed.-námi er skylda að ljúka einu 

íslenskunámskeiði en ólíkt meistaranámi í Háskóla Íslands er engin sérhæfing í 

faggrein heldur velja nemendur námsleið eftir skólastigum. Þeir kennarar sem 

útskrifast eftir fimm ára nám og koma ekki af kjörsviði hugvísinda og tungumála í 

grunnnáminu hafa því mjög litla íslenskumenntun að baki. Þeir sem útskrifast af því 

kjörsviði hafa hins vegar lokið 18 einingum aukalega í íslensku og þar með lokið 

alls 30 einingum í íslensku, sem svipar til þeirra sem útskrifast af tveimur 

kjörsviðum frá Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Ekki er mögulegt að sérhæfa 

sig í einni faggrein líkt og á námsleiðinni faggreinakennslu í Háskóla Íslands. Því 

gefst ekki kostur á jafnmikilli sérþekkingu í íslenskum fræðum við Kennaradeild 

Háskólans á Akureyri (Háskólinn á Akureyri, 2014a; 2014b). 

 Enn aðrir sem sinna móðurmálskennslu í grunnskólum hafa lokið 180 

einingum í íslensku með B.A.-gráðu af Hugvísindasviði og að henni lokinni tekið 

kennsluréttindi í faginu (Háskóli Íslands, 2014h). Þeir hafa því sterkari fræðilegan 

grunn en minni kennslufræðiþekkingu að námi loknu. Íslenskukennarar í 

grunnskólum hafa raunar fjölbreyttan bakgrunn og margir þeirra jafnvel menntað sig 

í öðrum fögum en íslensku og komið úr öðrum háskólum. Móðurmálskennarar í 

grunnskólum hafa þ.a.l. fengið mismikla kennslu í íslenskum fræðum og málnotkun 

eftir því hvaða námi þeir hafa lokið. Niðurstöður rannsókna um menntunarlegan 

bakgrunn íslenskukennara í grunnskólum benda til þess að stór hluti þeirra komi af 

kjarna B.Ed.-náms en ekki endilega af íslenskukjörsviði. Einnig gefa þær til kynna 

að íslenskukennarar hafi ólíka afstöðu gagnvart því hversu vel þeir valdi starfi sínu 

eftir því hvaða íslenskumenntun þeir hafi. Þannig sé öryggi þeirra í starfi í beinu 

hlutfalli við hversu mikið þeir hafa menntað sig í faginu (Lilja Guðný 

Jóhannesdóttir, 2010, bls. 67; Ragnar Ingi Aðalsteinsson, Ingibjörg B. 

Frímannsdóttir og Sigurður Konráðsson, 2010). 

 Á undanförnum áratugum hefur verið dregið allverulega úr íslenskukennslu í 

kjarna þriggja ára kennaranáms í Háskóla Íslands. Þeir sem útskrifast af öðru 

kjörsviði en íslensku hafa því ekki fengið nægan undirbúning í náminu til að vera 

málfyrirmyndir barna á grunnskólaaldri. Þar sem allir grunnskólakennarar hafa 

réttindi til að kenna íslensku, óháð því hvort þeir eru sérmenntaðir til þess eða ekki 

(Lilja Guðný Jóhannesdóttir, 2010, bls. 33), skýtur skökku við að ekki skuli vera 
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lögð meiri áhersla á íslensku í almennu kennaranámi. Auk þess eru kröfur til 

íslenskukennara sífellt að aukast þar sem hlutverk íslenskukennslu hefur tekið 

miklum breytingum í takt við þjóðfélagsþróun síðustu ára. Nú þurfa 

íslenskukennarar að vera í stakk búnir til að kenna íslensku ekki einungis sem 

móðurmál heldur einnig sem annað mál og kallar það á aukna íslenskumenntun 

kennara (Menntamálaráðuneytið, 2008, bls. 28–29). Því er tilvalið að nýta lengingu 

kennaranáms í fimm ár til þess að styrkja íslenskukunnáttu kennaranema svo að 

skólakerfið sé fært um að sinna því hlutverki sínu að auka veg og vanda 

íslenskunnar.  

 

4.3 Námsefni í málfræði 

Líkt og kennarinn gegnir námsefni veigamiklu hlutverki í skólastarfi. Það á að taka 

mið af gildandi lögum og aðalnámskrá og þar með nýjustu þekkingu á sviði 

menntunar- og kennslufræða. Þess skal gætt að námsefni sé samið með grunnþætti 

menntunar í huga, þ.e. læsi, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti, heilbrigði og velferð, 

sjálfbærni og sköpun. Námsefni á að vera í samræmi við skilgreind hæfniviðmið 

aðalnámskrár, vera skýrt og skipulega sett fram, ganga út frá fyrri þekkingu 

nemenda og vekja hjá þeim áhuga og námsþorsta. Mikilvægt er að það námsefni 

sem völ er á sé fjölbreytt svo það höfði til sem flestra nemenda og kennarar hafi 

margvíslega möguleika til að miðla viðfangsefnunum. Námsefni getur verið á ólíku 

formi, s.s. prentað, rafrænt og á hljóðformi. Hér verður einblínt á námsbækur fyrir 

unglingastig sem fjalla um málfræði að einhverju eða öllu leyti. Hingað til hefur hin 

hefðbundna skólamálfræði verið mest áberandi í því námsefni sem gefið hefur verið 

út fyrir unglingastig. Þar sem hugmyndir um heildstæða móðurmálskennslu og 

fjölbreytileika málsins hafa verið í umræðunni og sett sterkan svip á námskrár 

síðustu áratugi er ekki úr vegi að athuga hversu vel þær hafa skilað sér inn í 

námsefnisgerð (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 49). 

 Eins og fram hefur komið setti málfræðibók Björns Guðfinnssonar sterkan 

svip á alla málfræðikennslu frá því að hún kom út árið 1935 og allan síðari hluta 

aldarinnar. Þar var einungis lögð áhersla á hina formlegu hlið málsins og því ekki að 

undra að hugtakið ‘skólamálfræði’ vísi til þess háttar málfræði. Bók Björns gaf 

tóninn fyrir það sem koma skyldi í málfræðikennslu í grunnskólum, allt þar til nýjar 

bækur litu dagsins ljós á níunda áratugnum (Heimir Pálsson, 1998, bls. 26). 
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 Móðurmálsbækurnar Málvísi 1–3 (Indriði Gíslason, 1983a; 1983b, bls. 6; 

1985; 1986) voru í vinnslu megnið af áttunda áratugnum og voru byggðar á 

hugmyndum aðalnámskrár 1976. Þær mörkuðu nýja stefnu í móðurmálskennslu þar 

sem aðrir þættir en formleg málfræði fengu meira rými, s.s. málnotkun og 

merkingarfræði. Fyrri hluti bókanna tekur á þeim þáttum og m.a. er fjallað um 

markmið máls, orð og tilfinningar, ólíkar textagerðir, íslenska málsögu og 

orðsifjafræði, tengsl íslensku við grannmál, rétt og rangt mál og muninn á töluðu 

máli og rituðu. Í síðari hlutanum eru síðan tekin fyrir formlegri atriði á borð við 

orðflokkagreiningu, beygingarfræði, setningafræði og hljóðfræði. Í bókunum er því 

leitast við að tengja alla þætti móðurmálsins saman og fjölbreytileiki málsins hafður 

í fyrirrúmi, sem er merkilegt fyrir þær sakir að hugmyndin að bókunum varð til fyrir 

hartnær fjórum áratugum. 

 Á svipuðum tíma og Málvísibækurnar kom út móðurmálsbókin Íslenska: 

Kennslubók í málvísi og ljóðlist (Gunnlaugur V. Snævarr og Jón Nordal, 1986), sem 

hefur verið ofarlega í huga kennara þegar kemur að vali á námsefni. Sú bók er 

einkum ætluð til kennslu í efstu bekkjum grunnskóla og í framhaldsskóla. Hér 

bregður svo við að eingöngu er tekið á formlegum þáttum málsins, auk 

ljóðaumfjöllunar, og eru öll verkefni á formi eyðufyllinga. Áhersluatriði eru því allt 

önnur og mun þrengra sjónarhorn á málið en í Málvísibókunum. 

 Bækurnar Orðhákur 1 og 2 (Magnús Jón Árnason, 1987; 1988a) innihalda 

verkefnasafn í íslensku fyrir nemendur 7.–9. bekkjar grunnskóla og voru í upphafi 

ætlaðar sem ítarefni við Málvísibækurnar, þó þær hafi síðar mestmegnis verið 

notaðar einar og sér. Verkefnin í bókunum eru langflest eyðufyllingar en inni á milli 

má þó finna ritunarverkefni. Þrátt fyrir fremur fábrotna uppsetningu eru 

viðfangsefnin fjölbreytt og áhugaverð og m.a. er fjallað um merkingu orða og 

setninga, margræðni orða, nýyrði, málshætti, orðtök og myndagátur. Líkt og í 

Málvísibókunum er því reynt að draga fram fjölbreytni tungumálsins og formleg 

málfræði ekki eins fyrirferðarmikil. 

 Í beinu framhaldi af Orðháksbókunum komu út bækurnar Fallorð, Sagnorð 

og Smáorð (Magnús Jón Árnason, 1988b; 1989; 1990) fyrir unglingastig eftir sama 

höfund. Þær voru einnig hugsaðar sem verkefni við Málvísibækurnar. Eins og 

nöfnin gefa til kynna fjalla þær eingöngu um orðflokkana og einkenni þeirra. Þær 

hafa að geyma eyðufyllingarverkefni en hverju verkefni fylgir stutt en greinargóð 

umfjöllun um viðfangsefnið. Bækurnar hafa verið áberandi í málfræðikennslu í 
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grunnskólum síðustu áratugi, þrátt fyrir einhæfa uppbyggingu verkefna og mjög 

afmarkaða nálgun á málfræði. Þær geta þó gagnast vel séu þær notaðar samhliða 

annars konar efni enda ekki ætlaðar til kennslu einar og sér (Hanna  Óladóttir, 2010, 

bls. 8). 

 Um miðbik tíunda áratugarins kom út bókaflokkurinn Mályrkja I–III 

(Höskuldur Þráinsson og Silja Aðalsteinsdóttir, 1998; Þórunn Blöndal, 1994; 1996) 

sem áður hefur verið minnst á en þar er lögð höfuðáhersla á heildstæða 

móðurmálskennslu. Bækurnar eru byggðar upp á textum og verkefnum sem þeim 

fylgja en einnig fylgja vinnubækur fyrstu tveimur bókunum sem æskilegt að nýta 

samhliða. Kastljósinu er beint að málinu í ólíkum birtingarformum og að hvers 

konar ritun og lestri, bæði á bókmenntum og nytjatextum, og fléttast málfræði inn í 

það samhengi. Efni bókanna býður því upp á fjölbreytta nálgun og skapandi 

vinnubrögð í málfræðikennslu og hafa þær verið mikið notaðar á unglingastigi. 

 Bækurnar Finnur I–III (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2003; 2005a; 2005b) 

voru hugsaðar af höfundi sem verkefnabækur með Mályrkjubókunum þremur. Með 

bókunum fylgir m.a. uppflettiritið Málfinnur (2001) sem hefur að geyma yfirlit yfir 

helstu málfræðiatriði í íslensku. Bókunum er skipt í tvennt; í öðrum hlutanum eru 

almenn verkefni í málfræði en í hinum eru bæði stafsetning og málfræði teknar fyrir 

með hliðsjón af bókmenntatextum úr Mályrkju. Þó verkefnin gangi út frá formlegri 

málfræði og taki ekki á öðrum þáttum tungumálsins (Hanna  Óladóttir, 2010, bls. 8) 

er framsetningin fjölbreytileg og bækurnar skýrt og skipulega upp settar. 

 Skerpa: Vallaskólaleiðin (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra 

Sverrisdóttir og Kristjana Hallgrímsdóttir, 2008) er nýlegt námsefni í íslensku sem 

samanstendur af verkefnabókum fyrir hvern árgang unglingadeildar auk vefefnis 

fyrir nemendur og kennara. Hugmyndafræðin að baki bókunum, Vallaskólaleiðin, 

tekur mið af lýðræði í skólastarfi og unnið er út frá einkunnarorðunum ábyrgð, 

frelsi, samvinna og sjálfstæði. Bókunum er skipt í 8–10 lotur þar sem fram koma 

markmið og glósur um ólíka þætti íslenskunnar; málfræði, bókmenntir, stafsetningu 

og ritun. Verkefnin eru síðan sett upp með markmiðin í huga (Forlagið, e.d.). 

Málfræðihlutinn einkennist af hefðbundnum eyðufyllingarverkefnum og svipar að 

því leyti til eldra efnis (Hanna Óladóttir, 2010, bls. 8). 

 Nýjasta námsefnið í íslensku á unglingastigi er Kveikjur (Davíð A. 

Stefánsson og Sigrún Valdimarsdóttir, 2013), sem samanstendur af textabók og 

verkefnabók, auk rafrænna kennsluleiðbeininga. Bókin er samin með hliðsjón af 
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núgildandi aðalnámskrá og meðal lykilþátta sem hafðir eru að leiðarljósi eru leikur, 

sköpun og skynjun. Meðal viðfangsefna er læsi og virkni lesandans, mikilvægi 

tungumálsins, fjölmiðlalæsi, lestur bókmennta- og fræðitexta, eðli tungumála, 

uppruni þeirra og skyldleiki. Hér er því komið heildstætt námsefni sem undirstrikar 

margbreytileika og tilbrigði í málinu, líkt og Málvísi- og Mályrkjubækurnar, og er 

mjög fjarri hinni hefðbundnu skólamálfræði sem hingað til hefur verið einna 

fyrirferðarmest í málfræðikennslu í grunnskólum. 

 Eins og sést á þessari umfjöllun um námsefni, sem hvað mest hefur verið 

notað í málfræðikennslu í grunnskólum síðasta aldarfjórðunginn, ber mest á hinni 

hefðbundnu skólamálfræði, sem byggir aðallega á formi málsins. Ekki má þó gera 

lítið úr þeim bókum sem fjalla um hina formlegu þætti í málinu því nauðsynlegt er 

að nemendur hafi undirstöðuþekkingu á þeim og nýtast þær vel meðfram öðru efni. 

Þó mest hafi mætt á formlegri málfræði í kennslu hefur fjölbreyttara námsefni, þar 

sem málið er skoðað frá öðrum sjónarhornum, komið út en þar ber helst að nefna 

Málvísi-, Orðháks-, Mályrkju- og Kveikjubækurnar. Þrátt fyrir að þær séu ólíkar 

innbyrðis eiga þær það sameiginlegt að gera heildstæðum hugmyndum um 

móðurmálskennslu hátt undir höfði, nálgast málfræðileg viðfangsefni á margvíslega 

vegu og gera tilraun til að glæða þau auknu lífi í augum nemenda. Nýjasta 

námsbókin, Kveikjur, er samin gagngert með tilliti til hugmynda aðalnámskrár 2011 

og 2013 um námsefnisgerð, og tekur því mið af grunnþáttum menntunar, 

hæfniviðmiðum og fjölbreytni í kennslu. Henni er ætlað að höfða til unglinga og 

veruleika þeirra nú um stundir. Þar sem samfélagið tekur sífelldum breytingum í 

hröðum heimi tækninnar hefur sjaldan eða aldrei verið eins mikil þörf á nýstárlegu 

námsefni í móðurmálskennslu og því má með sanni segja að hún sé kærkomin 

viðbót í sarpinn. 

 

4.4 Tengsl málfræði við aðra þætti móðurmálskennslu 

Hugmyndir um heildstæða móðurmálskennslu skutu fyrst upp kollinum í upphafi 

tuttugustu aldar, þó að sjálft hugtakið hafi ekki komið fram fyrr en seint á öldinni. 

Eins og fram hefur komið gera námskrár síðustu áratuga ráð fyrir að þættir 

móðurmálsins séu tvinnaðir saman í kennslu þegar færi gefst. Í núgildandi 

aðalnámskrá grunnskóla kemur fram í hæfniviðmiðum um málfræði að nemendur 

eigi að geta nýtt sér málfræðikunnáttu sína við ritun og stafsetningu. Þannig eigi þeir 
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að vera færir um að velja ritsmíðum sínum viðeigandi málsnið og nýta sér reglur um 

orðmyndun og einingar orða við ritun og í stafsetningu. Jafnframt á 

málfræðiþekking að nýtast nemendum við textavinnu og í umfjöllun um bókmenntir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 100, 104–105). 

 Mikið hefur verið fjallað um tengsl málfræðikunnáttu og ritunarfærni en 

minna um sambandið milli hins fyrrnefnda og lestrargetu. Lestrarkennsla ætti að 

stuðla að því að lesandi geri sér grein fyrir að lestur er flókið, vitsmunalegt ferli, sem 

krefst þess að hann reyni að skilja merkingu textans með virkum hætti, meta hann og 

túlka. Hann ætti að vera meðvitaður um að textar eru settir saman innan ákveðinnar 

textategundar með vissan tilgang og markhóp í huga og einnig fær um að nýta sér 

sífellt fleiri gagnrýnar og greinandi spurningar í vinnu með nýja og óþekkta texta. 

Ennfremur ætti lesandi að öðlast stigvaxandi þekkingu á því hvernig vinna á með 

fjölbreytta texta af ólíkum uppruna í margvíslegum tilgangi. Allir þessir þættir 

tengjast mállegri tilfinningu og þekkingu náið og gera því í raun ráð fyrir að unnið 

sé markvisst með málfræðilega þætti til að auka lesskilning og lestrarfærni 

ungmenna (Dean, 2003, bls. 93, 95). Í aðalnámskrá eru lestur og bókmenntir undir 

sama hatti og á nemandi að geta nýtt sér lestrarfærni sína í vinnu með bókmenntir 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 98, 102). 

 Málfræðilegir þættir hafa iðulega mátt láta í minni pokann fyrir efnislegum 

þáttum í textavinnu með grunnskólanemendum, ekki síst þegar unnið er með 

bókmenntir. Sú aðferð sem lýst verður hér á eftir og byggir á textavinnu á ólíkum 

sviðum textans dregur einmitt málfræðilegu atriðin fram í dagsljósið. Þegar texti er 

smíðaður eru ýmsir mælskufræðilegir valkostir (e. rhetorical choices) sem höfundur 

stendur frammi fyrir og má skipta í framsetningarlega (e. presentational), 

uppbyggingarlega (e. organisational), málfræðilega (e. grammatical) og leskvæða 

(e. lexical) valkosti. Hinir málfræðilegu eru taldir mikilvægastir í tengslum við 

merkingarmyndun. Með því að hafa málleg einkenni textans í brennidepli má því 

auka skilning nemenda á merkingu textans, sem ætti að vera eitt af 

höfuðmarkmiðum lestrarkennslu og lesskilningsþjálfunar, og þ.a.l. gera samskipti 

höfundar og lesanda gagnvirkari. Þannig mætti drýgja hugtakaskilning nemenda, þó 

einnig sé unnið með bókmenntahugtök samhliða. Með slík sjónarmið að leiðarljósi 

geta kennarar aðstoðað nemendur sína við að bregðast betur við því sem þeir lesa og 

velja vandaðri texta til að vinna með í framtíðarnámi (Dean, 2003, bls. 92–94).  
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 Rannsóknir byggðar á athugunum (e. empirical studies) hafa gefið litlar 

vísbendingar um að málfræðikunnátta hafi nokkur áhrif á ritunarfærni. Fáar þessara 

rannsókna hafa gengið út frá því að málfræði og ritun séu kennd í samhengi, heldur 

frekar athugað tengsl hreinnar málfræðikennslu og ritunar. Þó hafa nýlegar 

rannsóknir sýnt fram á ávinning heildstæðrar nálgunar þessara tveggja þátta 

móðurmálskennslunnar og styðja þrjú meginatriði þá kenningu. Fyrst ber að nefna 

að ritun sem tjáningartæki tekur mið af tilgangi og markhópi, þar sem málið er notað 

til að mynda merkingarbæra heild. Í öðru lagi geta málfræðilegir valkostir haft áhrif 

á merkingu textans, skapað ákveðin hughrif og þar með mótað stíl höfundar. Í þriðja 

lagi styður málfræðiþekking nemendur til að mynda tengsl milli ólíkrar mállegrar 

reynslu, þ.e. af lestri, ritun og töluðu máli (Jones, Myhill og Bailey, 2012, bls. 1242–

1243, 1245, 1258).  

 Þeir grundvallarþættir ritunar sem tengjast málfræði með beinum hætti eru 

málfar og málbeiting, stíll og málsnið, orðaforði og orðaval ásamt læsileika og 

samhengi. Í ritun er mikilvægt að beita málinu á viðeigandi hátt, bæði hvað varðar 

beygingar, setningamyndun og uppbyggingu textans sem og að finna málsnið sem 

hæfir hverri textategund en í því augnamiði leika orðaforði og orðaval stórt hlutverk 

(Þórunn Blöndal, 1995, bls. 33). Til að textinn sé sem læsilegastur og flæði vel 

skiptir sköpum að huga að samfellu og samloðun misstórra eininga hans (2010b, bls. 

12–14). Líkt og í lestrarkennslu gæti því falist mikill ávinningur í að vekja athygli á 

og vinna með málfræðilega þætti í ritunarkennslu enda tvær hliðar á sama 

peningnum. Því er áríðandi að þjálfa með nemendum þá hæfni að geta leikið sér 

með málið og þannig þróað ritunarfærni sína (Dean, 2003, bls. 126, 128).  

 Málfræðikunnátta getur einnig nýst nemendum í stafsetningu en ýmsar 

kenningar hafa komið fram um hvaða hugsanaferlar liggja að baki 

stafsetningarnámi. Íslensk rannsókn á stafsetningarkunnáttu grunnskólanema á 

níunda áratugnum (Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 1987) benti til þess 

að það væru einkum fimm þættir sem hefðu áhrif á getu barna til að stafsetja rétt. 

Þeir væru hljóðgreining, sjónminni og rithefð, stofn orða og orðskilningur, 

beygingarfræði og minnisatriði, í réttri röð eftir mikilvægi. Fyrstu tveir þættirnir 

falla undir ómeðvitaða kunnáttu og eru forsenda þess að reglulærdómur nýtist 

nemendum í stafsetningu. Síðari þrír tilheyra hins vegar meðvitaðri kunnáttu sem 

nemendur hafa hlotið af beinni kennslu. Þar af tengjast tveir þeirra málfræði með 

beinum hætti, þ.e. stofn orða og orðskilningur ásamt beygingarfræði. Þegar 
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nemendur beita reglulærdómi er algengast að þeir leiti að stofni orða eða skyldum 

orðum en þá reynir jafnan á málskilning, orðaforða og beitingu orðmyndunarrreglna. 

Á hinn bóginn reynist þeim öllu erfiðara að nota beygingarfræðireglur í stafsetningu 

enda ráðast þær oft af samhenginu einu saman. Málfræðikunnátta getur þó komið að 

talsverðum notum í stafsetningu, þrátt fyrir að ómeðvitaðir þættir hafi þar mest að 

segja (bls. 7, 9–10, 14, 16, 21). Nýrri erlendar rannsóknir hafa staðfest þá kenningu 

að sjónminni og reglulærdómur skipti hvort tveggja máli í stafsetningarnámi 

(Kreiner og Gough, 1990, bls. 113). 

 Út frá íslensku stafsetningarrannsókninni þróaði annar fræðimannanna sem 

að baki henni stóð kenningu um stafsetningarnám sem hann nefndi orðhlutaleið. 

Hún byggist á þremur meginreglum sem eru nauðsynlegar við að stafsetja. Ein er 

framburðarreglan, sem kveður á um að orðin séu skrifuð eins og þau eru borin fram. 

Önnur er hefðarreglan, sem gengur út frá því að orðin hafi ætíð verið eins skrifuð. 

Sú þriðja er orðhlutareglan, sem er kenning um stöðugleika orðhlutans og gerir því 

ráð fyrir að þrátt fyrir breytilegan framburð haldist hver orðhluti stöðugur í 

stafsetningu. Samkvæmt orðhlutaleiðinni er orðhlutareglan talin sú mikilvægasta í 

stafsetningarkennslu enda sú eina sem þarf að kenna sérstaklega. Hún byggir þó á 

því að nemendur hafi áður tileinkað sér hinar reglurnar tvær, hafi góðan orðskilning 

og átti sig á skyldleika og beygingu orða. Mikilvægt er því að þjálfa markvisst þá 

þrjá leikniþætti sem stafsetningarnám byggist á og leggja þannig grunn að því að 

börn virki eigin málvitund í náminu (Baldur Sigurðsson, 1998, bls. 105, 107, 118). 

 Af þessu má ljóst vera að námsþætti málfræðinnar ætti ekki einungis að 

kenna í einangrun heldur gagnast þeir einnig í tengslum við aðra þætti 

móðurmálskennslunnar. Málfræðikunnátta hjálpar nemendum að verða betri 

lesendur og bókmenntarýnar, byggja upp rökréttari ritsmíðar og stafsetja texta rétt. 

Hún er því ekki eingöngu stakur þáttur í móðurmálskennslu heldur áhrifavaldur í 

íslenskunámi almennt. 

  

4.5 Nýstárlegar aðferðir í málfræðikennslu 

Þrátt fyrir að ýmsar hugmyndir hafi komið fram á sviði málfræðikennslu á 

undanförnum þremur eða fjórum áratugum hafa fremur einhæfar kennsluaðferðir 

verið mest áberandi hingað til. Í skólum landsins hefur form málsins og ákveðið 

staðlað málsnið verið aðalviðfangsefni málfræðikennslu. Það er í verkahring 
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kennarans að hafa sem flestar kennsluaðferðir á valdi sínu og laga þær að þeim 

kennsluháttum sem hann hefur tamið sér til að þjóna ólíkum markmiðum og ná 

tilætluðum árangri í kennslunni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 10). Með því að 

innleiða fjölbreyttari kennsluaðferðir og nálgast málfræði á skapandi hátt má glæða 

áhuga nemenda á mismunandi viðfangsefnum og koma í veg fyrir að 

málfræðikennslan verði staglkennd eins og oft hefur loðað við hana. Ýmsar aðferðir 

eru færar til að bæta úr þeirri einsleitni og mætti vinna með málið út frá félagslegu 

og persónulegu sjónarhorni, veita talmáli athygli til jafns við ritmál, vinna með texta 

í víðara samhengi og út frá virkni málsins auk þess að nálgast málið meira á 

forsendum lýsandi málfræði en gert hefur verið hingað til. 

 Þegar fjallað er um málfræðihugtök í tengslum við móðurmálskennslu virðist 

oft sem verið sé að kynna ný sannindi fyrir nemendum, þó í raun sé verið að gefa 

fyrirbærum, sem þeir búa þegar yfir þekkingu á, formleg heiti. Því ætti að gefa meiri 

gaum að því í kennslunni að gera nemendum ljóst að málfræðihugtök eru í raun 

lýsing á þeirra eigin málkunnáttu (Hanna Óladóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 

2012). Eins og fram hefur komið tileinka börn sér flestar málfræðireglur 

móðurmálsins strax á unga aldri og eru snemma fær um að beita þeim rétt. Formleg 

þekking á hugtökunum, sem þau öðlast í námi, gerir þeim hins vegar kleift að færa 

þessa þekkingu í skipulegt kerfi og fá heildarsýn á eigin málfræðiþekkingu. Þannig 

gera hugtökin þeim unnt að alhæfa, staðla þekkingu sína og varðveita hana með 

formlegum hætti (Dewey, 1910/2000, bls. 194). 

 Á unglingsárunum, þegar stærstur hluti málfræðikennslu fer fram, eru 

nemendur á mikilvægu mótunarskeiði og því oft uppteknir af sjálfum sér og öðrum í 

nánasta umhverfi, ekki síst jafnöldrum (Harpa Kolbeinsdóttir, 2010, bls. 2). Ein af 

þeim leiðum sem gætu verið nytsamlegar til að skerpa á málfræðilegum 

hugtakaskilningi grunnskólanemenda er að þeir geri athuganir á eigin máli og 

annarra, rituðu og töluðu. Markviss kennsla er síðan til þess fallin að þeir geri sér 

grein fyrir og skilgreini athugunarefnin. Á sama tíma og tungumálið er sameiginlegt 

öllum málnotendum er það nokkurs konar einkaeign hvers og eins, því málbeiting í 

daglegu tali er upp að vissu marki persónubundin, sem gæti verið áhugaverður 

útgangspunktur í málrannsóknum nemenda. Nái nemendur að yfirfæra hugtökin á 

sitt eigið mál er líklegra að þeir geri sér frekar grein fyrir eðli, uppbyggingu og 

virkni tungumálsins (Hanna Óladóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2012). Með því 

að nemendur rannsaki eigið mál og annarra þjálfast þeir ennfremur í að koma 
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viðhorfum sínum, athugunum og niðurstöðum á framfæri (Baldur Ragnarsson, 1977, 

bls. 17). Þannig má auka áhuga þeirra á málfræðilegum viðfangsefnum og koma 

þeim betur í skilning um tilganginn með málfræðináminu. Með þessu móti má virkja 

nemendur til þess að láta sig tungumálið varða, verndun þess og varðveislu, og leiða 

þeim fyrir sjónir hversu kynngimagnað fyrirbæri það er (Aðalnámskrá grunnskóla, 

2012, bls. 15). 

 Hingað til hefur megináhersla verið lögð á ritað mál í kennslu og talmálið 

fengið lítið rými, þrátt fyrir að talað mál, ásamt framsögn, hlustun og áhorfi, sé einn 

af meginþáttum íslenskukennslu samkvæmt aðalnámskrám síðustu ára 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 1999, bls. 10; 2007, bls. 9; 2013, bls. 97–98). Talað mál 

kemur á undan ritmáli og nýtist fólki almennt betur í daglegu lífi (Baldur 

Ragnarsson, 1977, bls. 18), þó ritað mál sé vissulega forsenda lærdómssamfélags. 

Einstaklingur í eðlilegu málumhverfi lærir talmálið nokkurn veginn sjálfkrafa en 

ritmálið þarf hann að læra með formlegum hætti, svo eðlismunur er á þessu tvennu. 

Staðreyndin er sú að nemendur kunna að miklu leyti málfræði móðurmálsins við 

upphaf skólagöngu og það birtist í talmáli þeirra. Til að gera nemendur meðvitaða 

um þessa þekkingu sína, ekki síst á efri stigum grunnskólans, er tilvalið að veita 

talmálinu verðskuldaða athygli. Með hækkandi aldri og auknum þroska nemenda er 

hægt að skoða sífellt flóknari málfræðileg fyrirbrigði í tengslum við talmál þeirra. 

Þannig má koma þeim í skilning um þá ómeðvituðu þekkingu á málinu sem þeir búa 

yfir, óháð allri formlegri kennslu (Hanna Óladóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 

2012). 

 Áberandi einkenni á ritsmíðum margra nemenda á grunnskólaaldri er sú 

tilhneiging að skjóta talmálseinkennum inn í textann. Því er mikilvægt að kennarar 

hafi aðgreiningu talmáls og ritmáls í forgrunni í kennslunni svo nemendur geri 

greinarmun á einkennum þessara ólíku forma málsins. Talað mál og ritmál lúta 

ólíkum lögmálum; margt á heima á öðru forminu sem ekki er viðeigandi á hinu 

(Þórunn Blöndal, 2010a, bls. 3). Á síðastliðnum áratug hefur orðið bylting í notkun 

rafrænna miðla og þar af leiðandi hefur tómstundaritun ungs fólks á grunnskólaaldri 

aukist til muna. Þessi þróun getur haft mikil áhrif á ritun nemenda í skólanum og því 

orðið enn brýnna en áður að ræða muninn á talmáli og ritmáli með skipulegum hætti 

í kennslustofunni (Guðmundur B. Kristmundsson, 2011). 

 Meðal þess sem greinir að dæmigert talmál og ritmál eru þættir sem heyra 

undir setningagerð og vísun í aðstæður og umhverfi. Þar má nefna gerð og skipan 
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setninga og eðli tenginga, sem eru flóknari í ritmáli, og endurtekningar (e. 

repetitions) og viðgerðir (e. repairs), sem tíðkast einungis í talmáli. Notkun 1. og 2. 

persónufornafna og vísun með atviksorðum sem fela í sér stefnu, t.d. hingað, héðan 

og þangað, eru einnig tíð í talmáli. Nokkur munur er á orðaforða talmáls og ritmáls 

þó stærstur hluti hans sé þeim sameiginlegur. Í talmáli eru notuð ýmis orð sem ekki 

sjást í ritmáli en þar ber helst að nefna áhersluorð (e. adjective intensifiers), 

orðræðuagnir (e. discourse particles), upphrópanir (e. exclamations), slangur (e. 

slang), tökuorð (e. loan words) og endurgjöf (e. feedback). Ennfremur er nokkuð 

hátt hlutfall kerfisorða í talmáli en í ritmáli eru inntaksorðin hlutfallslega fleiri 

(Þórunn Blöndal, 2010a, bls. 4). Öllum þessum atriðum gæti verið áhugavert að 

velta upp í málfræðikennslu, þá helst á unglingastigi, og gera þannig nemendur 

áhugasamari og forvitnari um eigið mál um leið og tilvistarréttur talmálsins er 

undirstrikaður. 

 Innan talmáls og ritmáls rúmast ólíkar textategundir, sem fylgja ólíkum 

hefðum og venjum. Í talmáli eru ólík samtalsform og hægt er að rýna í þau með 

svokallaðri samtalsgreiningu (e. conversation analysis), undirgrein orðræðu-

greiningar. Í ritmáli fyrirfinnast ógrynni textategunda og má þar nefna auglýsingu, 

blaðagrein, blogg, bréf, ljóð og uppskrift. Þegar talmál og ritmál er borið saman er 

mikilvægt að hafa í huga hversu mikill undirbúningur liggur að baki málnotkuninni. 

Það er því mikil einföldun að setja allt talmál undir sama hatt, því það getur birst í 

jafn ólíkum myndum og óformlegu kunningjaspjalli og háfræðilegum fyrirlestri. Að 

sama skapi getur ritmál spannað allt frá vandlega ígrunduðum ritgerðum til 

fyrirhafnarlausra netsamskipta. Ólíkt málsnið (e. register) einkennir þannig hverja 

textategund en með því er átt við þann búning sem málnotendur klæða mál sitt í eftir 

tilefni og viðmælanda. Þrátt fyrir að nemendur geti greint flestar þessara 

textategunda og fleiri til er ekki víst að þeir yfirfæri þá þekkingu á eigin ritsmíðar án 

skipulagðrar tilsagnar og kennslu. Því er mikilvægt að kenna nemendum hvað er við 

hæfi í hverri textategund fyrir sig (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 14, 26; 2010a, bls. 3, 

5–6) og jafnframt að einkenni talmáls og ritmáls geti skarast eftir því hvaða form er 

um að ræða.  

 Í þeirri skólamálfræði sem hefur verið við lýði hingað til hefur aðaláhersla 

verið lögð á form (e. form) málsins en ekki virkni (e. function) þess. Málið hefur 

fyrst og fremst verið meðhöndlað sem inntak, sem hægt er að búta niður og færa 

fyrir nemendur samhengislaust, án þess að tekið sé tillit til þeirrar staðreyndar að 



39 
 

það er í raun virkt atferli (Baldur Ragnarsson, 1977, bls. 10–11). Til að bæta úr 

þessu þyrfti að nálgast málið oftar frá sjónarhóli málnotkunar, þar sem hlutverk og 

virkni máleininganna eru sett í öndvegi. Aðferðir orðræðugreiningar gætu þannig 

nýst í textavinnu á þeim grundvelli (Þórunn Blöndal, 2010a, bls. 1–2). Miðað við að 

eitt af höfuðmarkmiðum málfræðikennslu er að gera nemendur að betri 

málnotendum má furðu sæta að þessari nálgun hafi ekki verið gert hærra undir höfði 

í málfræðikennslu. 

 Hingað til hefur verið notast meira við þá aðferð að fara frá hinu smáa til 

hins stóra (e. bottom-up view) í málinu, samanber ofuráherslu á orðflokkagreiningu í 

grunnskólum. Í textavinnu á þessi nálgun ekki vel við því nemendur fá hvorki 

yfirsýn né samhengi í textann sem heild. Betur færi á því að styðjast við gagnstæða 

aðferð og fara frá hinu stóra til hins smáa (e. top-down view), þar sem fyrst er litið á 

textann í víðu samhengi og síðan unnið niður í smæstu einingar hans með virkni 

þeirra í huga (Þórunn Blöndal, 2005, bls. 40). Vinna má með texta á þremur sviðum; 

textasviði (e. text level), setningasviði (e. sentence level) og orðasviði (e. word level) 

(Wright, 2005, bls. 99). Á textasviði er textinn athugaður í heild sinni, hvaða 

textategund hann tilheyrir og einkenni hennar. Á setningasviði eru hins vegar 

stærstu einingar textans skoðaðar, þ.e. efnisgreinar, málsgreinar og setningar, og 

hvernig samloðun í textanum er háttað. Á orðasviði eru síðan smærri einingar á borð 

við orð, orðasambönd og orðtök rannsakaðar og virkni þeirra í textanum (Þórunn 

Blöndal, 2010b, bls. 12–14). Kennarar ættu að leggja fjölbreytta texta fyrir 

nemendur og brjóta þá til mergjar með ofangreind atriði í huga. Tilvalið væri að nota 

dæmi úr raunheimi nemenda, t.d. efni af netinu eða úr fjölmiðlum (Harpa 

Kolbeinsdóttir, 2010, bls. 2). Með því móti mætti auka skilning nemenda á textum 

sem heild og einkennum ólíkra textategunda. 

 Þær kennsluaðferðir sem greint hefur verið frá í kaflanum eiga það allar 

sameiginlegt að hafa margbreytileika málsins í fyrirrúmi. Tekið er á tilbrigðum þess, 

virkni og hlutverki og ennfremur muninum á töluðu máli og rituðu. Þessum þáttum 

hefur ekki verið sinnt nógu vel í málfræðikennslu í grunnskólum þó þeir eigi fullt 

erindi við nemendur, ekki síður en þeir þættir sem lúta að formlegri málfræði. Ein 

ástæðan er sú að hinir síðarnefndu eru fyrirferðarmestir í því námsefni sem notast er 

við í grunnskólum, þrátt fyrir markmið aðalnámskrár um að gera nemendur að betri 

málnotendum, viðræðuhæfa um mál og málfar og áhugasamari um móðurmálið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013, bls. 100). Formleg málfræði fæst ekki við málið 
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sem félagslegt eða persónulegt fyrirbæri, sem eru mikilvægir þættir í allri 

málnotkun. Nemendur ættu hins vegar að eiga kost á að fá innsýn í málkerfið í heild, 

bæði á samfélagslegum og persónulegum forsendum (Hanna Óladóttir, 2011, bls. 8–

9). 
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5 Lokaorð 

Í upphafi ritgerðar var lagt upp með að skoða málfræðikennslu í grunnskólum frá 

ólíkum sjónarhornum og reyna að kalla fram svör við ákveðnum lykilspurningum, 

þá helst aðalrannsóknarspurningunni, sem laut að forsendum öflugrar 

málfræðikennslu í grunnskólum. Einnig var leitast við að komast að tilgangi 

málfræðikennslu og hvaða þætti þyrfti að leggja meiri áherslu á til að bæta 

kennsluna. Í fjórða kafla ritgerðarinnar var komist að helstu niðurstöðum um þessi 

atriði. Þar kom í ljós að til þess að málfræðikennsla í grunnskólum beri árangur þarf 

að huga að margvíslegum þáttum í skólastarfinu. Hér verða helstu niðurstöður 

dregnar saman. 

 Móðurmálið er ein helsta grunnstoð árangursríks skólastarfs og því 

mikilvægt að treysta undirstöður þess í kennslu. Þar skipar málfræðikennsla stóran 

sess, þrátt fyrir að deilt hafi verið um ágæti hennar. Sé vandað til verka ætti 

margvíslegur ávinningur að nást með kennslunni, m.a. þjálfun í málbeitingu, 

skilningur á eðli málsins, geta til að tala um tungumálið með aðstoð ýmissa hugtaka 

auk þess sem málfræðikunnátta kemur að góðum notum í námi erlendra mála. Brýnt 

er að kennarar geri nemendum grein fyrir þeim grundvallarástæðum sem liggja að 

baki málfræðinámi. 

 Til þess að málfræðikennsla í grunnskólum sé fagleg og markviss er 

nauðsynlegt að íslenskukennarar hafi gott vald og þekkingu á málinu enda hefur 

komið í ljós að sterk fylgni er á milli fagþekkingar og öryggis í starfi. Þar sem allir 

menntaðir grunnskólakennarar hafa réttindi til að kenna íslensku ætti að leggja meiri 

áherslu á íslenskukennslu í kennaranámi en nú er gert. Móðurmálið er jafnframt stór 

hluti af öllu námi og því ætti að vera forgangsatriði að efla málvitund allra kennara, 

óháð námsgrein. 

 Gæði námsefnis hafa mikið að segja í allri kennslu og á það að taka mið af 

gildandi lögum og viðmiðum aðalnámskrár. Miklu máli skiptir að námsefnið þjóni 

þeim markmiðum sem ætlunin er að ná með kennslunni. Það námsefni sem gefið 

hefur verið út til málfræðikennslu síðustu áratugi hefur mætt þessum kröfum misvel. 

Þar sem samfélagið er í stöðugri þróun er sívaxandi þörf á að aðlaga námsefni að 

breyttum kröfum og um leið áhuga nemenda. Því er nauðsynlegt að kennarar séu 

gagnrýnir í námsefnisvali og óhræddir við að nýta sér efni úr ólíkum áttum til að 

markmiðum málfræðikennslunnar verði náð.  
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 Heildstæð móðurmálskennsla hefur mikið verið í deiglunni undanfarna 

áratugi en aldrei náð almennilegri fótfestu í skólakerfinu, þrátt fyrir að námskrár 

síðustu ára geri ráð fyrir að allir þættir móðurmálsins séu kenndir í tengslum hvor 

við annan. Sýnt hefur verið fram á að málfræðikunnátta geti gagnast í lestrarkennslu, 

umfjöllun um bókmenntir, ritun og stafsetningarnámi. Málfræði ætti því ekki að vera 

einangrað fyribæri í kennslunni heldur hluti af heildinni enda er þekking á henni 

mikill akkur í öllu íslenskunámi. 

 Málfræðikennsla í grunnskólum hefur lengi einkennst af fremur einsleitum 

kennsluaðferðum og því ekki furða að nemendur hafi ekki séð tilgang með 

máfræðináminu. Löngu er orðið tímabært að taka upp fjölbreyttari kennsluhætti og 

skoða málfræði frá fleiri sjónarhornum en gert hefur verið hingað til. Hafa ætti fleiri 

þætti en form málsins í fyrirrúmi; margbreytileika þess, tilbrigði, virkni og hlutverk. 

Þannig fengi tungumálið í öllum sínum myndum að njóta sín en ekki einungis hið 

hefðbundna, staðlaða form þess. 

 Allir þeir þættir sem hér hafa verið reifaðir þurfa að spila saman til þess að 

árangur náist í málfræðikennslu í grunnskólum og að mati höfunda eru þeir 

meginforsendur þess að vel til takist. Grundvallarkunnátta í málfræði er nauðsynleg 

undirstaða þekkingar á móðurmálinu og um leið almennrar menntunar. Að 

grunnskólagöngu lokinni eiga nemendur að vera færir um að nýta sér málið til náms, 

samskipta og þátttöku í samfélaginu. Það gefur því auga leið að málfræðikennsla er 

einn mikilvægasti hornsteinn íslenskumenntunar og þar með alls skólastarfs. 
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