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Ágrip 

Í ritgerðinni eru kynntar niðurstöður rannsóknar sem gerð var á íslensku millimáli 

kínverskra háskólanema. Millimálið var rannsakað á grunni úrvinnslukenningar 

Manfreds Pienamanns. Meginmarkmiðum ritgerðarinnar má skipta í tvennt: Annars 

vegar að byggja á íslenskri rannsókn innan úrvinnslukenningarinnar og bæta við 

þekkingu á sviði annarsmálsfræða á Íslandi; hins vegar að kanna hvort 

rannsóknarniðurstöður samræmast hugmyndum íslenskra og erlendra fræðimanna.  

 Í fyrstu þremur köflum ritgerðarinnar er fræðilegur grundvöllur 

rannsóknarinnar kynntur. Nauðsynleg hugtök innan annarsmálsfræða eru útskýrð. 

Fjallað er um fræðilegan bakgrunn úrvinnslukenningarinnar innan hugfræði og 

hlutverkamálfræði. Úrvinnslukenningin sjálf er kynnt og meginstoð hennar, þ.e. 

stigveldisröð sem spáir fyrir um tileinkun annars máls.  Þá eru settar fram 

stigveldisspár fyrir þróun þeirra tveggja úrvinnsluaðgerða í íslensku millimáli sem til 

rannsóknar eru.  

 Í næstu tveimur köflum er rannsóknin sjálf til umfjöllunar. Nánar er fjallað um 

rannsóknarefnið innan úrvinnslukenningarinnar. Þá er ítarleg umfjöllun um 

gagnasafnið og aðferðir við flokkun þess. Rannsóknarniðurstöður eru loks birtar, 

settar í samhengi við úrvinnslukenninguna og bornar saman við niðurstöður svipaðra 

rannsókna á íslensku og norsku millimáli.  
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1. Inngangur 
 

1.1 Efnistök og tildrög 

Aðdragandi þessarar ritgerðar er nokkuð langur, enda nokkuð langt síðan ég safnaði 

þeim gögnum, sem hér er stuðst við. Skólaárin 2004-2006 stundaði ég BA-nám við 

Háskóla Íslands, fyrra árið í sálfræði en það síðara í íslensku. Eftir það tók ég mér frí 

frá námi, sem átti eftir að dragast á langinn. Í upphafi árs 2008 hóf ég kennslu 

íslensku sem annars máls. Mér líkaði íslenskukennslan mjög vel og fékk sama ár starf 

sem fyrsti íslenskukennari við Háskóla erlendra fræða í Peking. Starfið var því frábært 

tækifæri en jafnframt mjög krefjandi þar sem ég hafði takmarkaða kennslureynslu og 

mér var alfarið falin uppbygging og umsjón námsins fyrsta árið. Ég var aðeins ráðinn 

til einnar annar þegar ég fór út, en þegar upp var staðið hafði ég kennt við skólann í 

fjögur ár. Alls kenndi ég 16 nemendum sem hófu nám haustið 2008 og útskrifuðust 

vorið 2012. Nemendurnir voru allir eitt skólaár í skiptinámi við HÍ, flestir skólaárið 

2010-2011. Ég kenndi flesta daga þau fjögur ár sem ég var í Kína, alla þætti 

tungumálsins en einnig sögu, menningu og bókmenntir.1 Ég fylgdi því sama hópnum 

eftir og fylgdist vel með þróun íslenskunámsins. Ég lét nemendur skrifa mikið af 

ritunarverkefnum í náminu og safnaði þeim saman þar sem ég hugðist síðar nota þau í 

BA-ritgerð í íslensku. Þegar ég sneri aftur heim til Íslands og hóf nám í íslensku eftir 

langt hlé, átti ég því gott gagnasafn.   

  Gagnasafnið er mjög yfirgripsmikið og flest verkefnin eru frjáls ritun að því 

leyti að „allt málið“ liggur undir hverju sinni en ekki ákveðin málfræðiatriði, þó að 

val á efni hafi vissulega tekið mið af færni nemendanna hverju sinni. Ég hafði lítið 

kynnt mér kenningar í annarsmálsfræðum og var því vandasamt verk að ákveða hvað 

skyldi skoðað í verkefnunum og hvernig. Ég skráði mig því í námskeiðið Rannsóknir 

og rannsóknatækifæri (ÍSE307G) sem Guðrún Theodórsdóttir kenndi haustið 2013 og 

fékk þar gott yfirlit yfir ýmsar kenningar og rannsóknir innan annarsmálsfræðanna. 

Sigríður Þorvaldsdóttir og María Garðarsdóttir voru gestafyrirlesarar í námskeiðinu 

og kynntu þar rannsókn sína á íslensku millimáli, sem þær hafa gert innan 

úrvinnslukenningar (e. Processability Theory, PT) Manfreds Pienemanns (1998).2 

                                                             
1 Wang Shuhui kenndi einnig íslensku við skólann á 2. og 4. ári námsins.   
2 Kynning þeirra fjallaði að mestu um sama efni og þær skrifa um í grein sinni „Fallatileinkun í 
íslensku sem öðru máli“ (Sigríður Þorvaldsdóttir og Mara Garðarsdóttir 2013:45-72).  
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Mér þótti kenningin henta vel til að rannsaka gagnasafnið og hóf þegar 

undirbúningsvinnu fyrir BA-ritgerðina.  

  Úrvinnslukenninguna setti Pienemann fyrst fram árið 1998. Kenningin 

tilheyrir hugrænum fræðum og með henni reynir Pienemann að skýra hvaða þætti 

málfræðinnar málnemar annars máls læra og í hvaða röð. Kenningin gildir jafnt fyrir 

öll tungumál, en til að það sé mögulegt þarf að skoða málfræðileg atriði hvers 

tungumáls og raða í stigveldisröð. Þannig er sett fram spá um hvert tileinkunarferlið 

er í viðkomandi tungumáli og í framhaldinu er hægt að sannreyna spána með 

rannsóknum. Pienemann byggir kenningu sína annars vegar á málfræðilegri kenningu 

sem skýrir málfræðiatriðin sem málnemar tileinka sér, og hins vegar á sálfræðilegri 

kenningu um tileinkunarferlið sem lýsir uppbyggingu málkerfisins í huga málnemans 

og spáir þannig fyrir um þá þætti sem stýra ferlinu. Ég tel því að nám mitt í sálfræði 

og íslensku við HÍ, auk kennslureynslunnar, sé góður grunnur til þess að beita 

kenningunni. 

  María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir (2012) hafa skrifað um 

kenninguna og sett fram tilgátu um ákveðin málfræði- og setningarleg atriði íslensku 

innan hennar. Einnig fjallar Ragnhildur Þórarinsdóttir (2009) um eigin rannsókn á 

íslensku millimáli innan úrvinnslukenningarinnar í BA-ritgerð sinni.  

  Ég tel mikilvægara að byggja á þeim grunni sem þegar hefur verið lagður, 

heldur en að reyna að fara ótroðnar slóðir sem erfiðara væri að setja í samhengi við 

þær rannsóknir og þá þekkingu sem þegar liggur fyrir. Samanburður við rannsókn 

Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012) er hentugur þar sem gögnin 

eru nokkuð svipaðs eðlis og frá svipuðum tíma á tileinkunarferlinu. Þá hentar 

kenningin vel til að rannsaka þróun í millimáli yfir langt tímabil, en gögnin ná einmitt 

yfir nokkurra ára námstíma, þó að eingöngu verkefni af 2. og 3. önn námstímans hafi 

verið notuð.  

 

1.2 Markmið 

Áður en göfug markmið eru útlistuð er rétt að taka fram að eitt helsta markmiðið með 

skrifunum er einfaldlega að auka eigin skilning á tileinkun annars máls, einkum 

íslensku. Fram að skrifum ritgerðarinnar hafði mér gefist lítið rými til að nema staðar 

og rannsaka tileinkun nemenda minna í ljósi fræðilegra kenninga. Ég hafði því mikinn 
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áhuga á að rýna betur í tileinkunarferli kínversku nemendanna og kynna mér 

kenningar innan annarsmálsfræða.  

  Um leið og ég verð sjálfur einhvers vísari um tileinkun íslensku sem annars 

máls, vona ég þó auðvitað einnig að ég geti miðlað mínum niðurstöðum á þann hátt 

að aðrir verði hugsanlega einhverju nær um tileinkun íslensku sem annars máls. 

Markmið mitt er því einnig að leggja mitt af mörkum til annarsmálsfræða á Íslandi.  

  Með því að nota úrvinnslukenningu Manfreds Pienemanns geri ég samanburð 

mögulegan við nokkuð ítarlegar rannsóknir sem þegar hafa verið gerðar á íslensku 

millimáli. Annarsmálsfræði eru ungt fræðasvið og enn yngra á Íslandi og er því hver 

ný rannsókn mikilvægt framlag. Þá er auðvitað ákjósanlegast ef ákveðin samræða á 

sér stað á milli þeirra fáu rannsókna sem gerðar eru.  

 Námsefnisgerð og annað sem viðkemur skipulagi náms í íslensku sem öðru 

máli þarf að sjálfsögðu að vera byggt á sterkum fræðilegum grunni, eins og í öðru 

námi. Það er því mikilvægt að vita hvernig fólk tileinkar sér nýtt tungumál og þar sem 

hvert tungumál er einstakt þarf að rannsaka tileinkun hvers máls fyrir sig, þó að gert 

sé ráð fyrir algildu stigveldi í úrvinnslukenningunni. Það liggur ekki endilega í augum 

uppi hvaða atriði reynast erlendum málnemum auðveld og hver þeirra reynast erfið. 

Með úrvinnslukenningunni eru einstök málfræðileg atriði í hverju máli fyrir sig 

rannsökuð og þannig er hægt að raða þeim niður innan stigveldisins og spá fyrir um í 

hvaða röð þau lærast.   

  Í öllu námi er mikilvægt að kennslan sé árangursrík, en þegar nemandi lærir 

annað mál má jafnvel segja að meira sé í húfi því að góð tök á tungumálinu veita 

oftast aukinn aðgang að samfélaginu sem málneminn býr í. Sífellt fleiri læra íslensku 

sem annað mál hér á landi, en auk þess er íslenska kennd um víða veröld eins og 

kennslan í Kína er gott dæmi um. Ég tel það því verðugt verkefni að bæta við þá 

þekkingu sem þegar er til á tileinkun íslensku sem annars máls. Þannig vona ég að 

þessi ritgerð og rannsóknarniðurstöðurnar, sem í henni birtast, séu a.m.k. örlítið 

framlag til annarsmálsfræða á Íslandi.  

  Síðast en ekki síst er markmiðið að prófa stigveldisspá Maríu Garðarsdóttur og 

Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012) innan kenningarinnar, en hún byggir að hluta á 

stigveldisspám sem gerðar hafa verið í skyldum málum. Tvær setningarlegar 

úrvinnsluaðgerðir verða rannsakaðar í fyrrnefndu gagnasafni (kafli 1.1), en þær eru 

fallaúthlutun á frumlögum og umröðun frumlags og sagnar, þ.e. setningar þar sem 

frumlag stendur eða ætti að standa á eftir sögn. Þróun þessara úrvinnsluaðgerða ætti 
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að haldast í hendur á ákveðinn hátt samkvæmt stigveldisspánni. Niðurstöður 

rannsóknarinnar verða bornar saman við íslensku stigveldisspána, en einnig verða þær 

skoðaðar í ljósi úrvinnslukenningarinnar sjálfrar. Markmiðið er því að kanna hvort 

þróunarröðin sem birtist í gagnasafninu samræmist stigveldisspánni fyrir íslenskt 

millimál og enn fremur hvort hún samræmist spám og hugmyndum erlendra 

fræðimanna innan kenningarinnar. Allar slíkar ályktanir ber þó að taka með fyrirvara, 

þar sem úrvinnslukenningin gerir strangar kröfur um gagnasafn og túlkun gagna eins 

og nánar verður fjallað um víða í ritgerðinni.  

 

1.3 Efnisskipan 

Í 2. kafla er úrvinnslukenningin kynnt. Í fyrstu hlutunum er fjallað um fræðilegan 

bakgrunn hennar og kenninguna í megindráttum. Að því loknu eru kynntar 

stigveldisspár fyrir þróun tveggja úrvinnsluaðgerða í íslensku millimáli og sú 

fræðilega umræða sem liggur spánum til grundvallar. Að lokum eru vangaveltur um 

orðasafnsmynd í íslensku og íslensku millimáli.  

  Fyrst er fjallað lítillega um hugfræði, sem kenningin byggir að hluta á, m.a. 

hugmyndir um hugrænt ferli máltileinkunar. Einnig er fjallað nokkuð um 

hlutverkamálfræðina, en það er sú málfræðikenning sem Pienemann styðst við í 

úrvinnslukenningunni. Stigveldisröðin er því næst kynnt, þ.e. spá 

úrvinnslukenningarinnar um stigvaxandi færni í tileinkun annars máls. Hugmyndir 

Pienemanns um þróun millimáls eru útskýrðar, sem og breytileiki í máltileinkun og 

málframleiðslu, sem Pienemann skýrir með svokölluðu tilgátusviði.  

  Þá eru kynntar stigveldisspár fyrir þær úrvinnsluaðgerðir sem til skoðunar eru 

í íslensku millimáli. Stigveldisspárnar settu María Garðarsdóttir og Sigríður 

Þorvaldsdóttir fram í rannsókn sinni á íslensku millimáli (2012) og byggja þær 

spárnar á hugmyndum innan úrvinnslukenningarinnar og hlutverkamálfræðinnar. 

Fyrst eru skilgreind þrjú stig setningarformgerðar sem gert er ráð fyrir innan 

hlutverkamálfræðinnar: hlutverkagerð, liðgerð og rökformgerð. Fjallað er um tengsl 

hlutverka- og liðgerðar, en á þeim byggir spáin um þróun kjarnafærslna og umröðunar 

í íslensku millimáli. Því næst er gerð grein fyrir fræðilegri umræðu um föll í íslensku, 

sem byggir á hugmyndum um föll innan hlutverkamálfræðinnar. Að því búnu er hægt 

að kynna til sögunnar stigveldisspá fyrir frumlagsföll í íslensku millimáli.  
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  Að lokum er fjallað um orðasafnsmynd eða grunnmynd nafnorða í íslensku og 

íslensku millimáli. Þeirri spurningu er velt upp hvort orðasafnsmynd geti verið önnur í 

íslensku millimáli heldur en íslensku og hvaða þýðingu það hefði á túlkun gagna í 

rannsókn á fallaúthlutun.     

  Í 3. kafla er efni rannsóknarinnar kynnt og sett í samhengi við 

úrvinnslukenninguna í fyrri hlutanum en í þeim síðari er gerð grein fyrir vali 

rannsóknarefnis og fræðikenningar.  

 Fyrst er stigveldisspánni fyrir íslenskt millimál, sem er kynnt í 2. kafla, lýst 

með nákvæmari hætti. Þannig eru stigin skoðuð hvert fyrir sig og kannað hver spáin 

er fyrir þær úrvinnsluaðgerðir sem til rannsóknar eru; þ.e. fallaúthlutun á frumlögum 

og setningar þar sem frumlag stendur eða ætti að standa á eftir sögn.  

 Í síðari hluta kaflans er sagt frá því hvers vegna þessar tilteknu 

úrvinnsluaðgerðir urðu fyrir valinu sem rannsóknarefni og hvers vegna notast er við 

úrvinnslukenninguna til að rannsaka gagnasafnið. 

  Í 4. kafla er umfjöllun um gagnasafn rannsóknarinnar; þá er fjallað um kröfur 

sem gerðar eru um gagnasöfn innan úrvinnslukenningarinnar; að lokum er útskýrt 

hvernig gögnin voru flokkuð og túlkuð.  

 Í fyrsta hluta er fjallað ítarlega um gögnin, þ.e. ritunarverkefni kínverskra 

háskólanema í íslensku, og val þeirra.  

 Í öðrum hluta er umfjöllun um þau viðmið sem gilda um túlkun gagna innan 

úrvinnslukenningarinnar. Þar eru einnig kynntar þær kröfur sem Pienemann gerir um 

gögn sem notuð eru til rannsókna innan úrvinnslukenningarinnar. Að lokum eru 

vangaveltur um kosti og galla þess háttar gagnasafna sem Pienemann gerir kröfu um 

og gagnasafnsins sem notað er í rannsókninni.  

  Þriðji og síðasti hluti 4. kafla snýr að flokkun og túlkun gagnanna. Þar er gerð 

nákvæm grein fyrir þeim aðferðum sem notaðar voru við flokkun 

úrvinnsluaðgerðanna sem til skoðunar eru. Kóðun fyrir frumlagsföll, kjarnafærslur og 

umröðun frumlags og sagnar er sýnd og útskýrð með dæmum úr gagnasafninu. Auk 

þess er sagt frá þeirri túlkun sem nauðsynleg er þegar fallaúthlutun er rannsökuð í 

millimáli. Loks er sýnt hvernig boðháttur og leppsetningar voru merkt sérstaklega, þar 

sem hvort tveggja hefur að gera með samspil frumlags og sagnar.     

  Í 5. kafla eru rannsóknarniðurstöðurnar kynntar með tölfræðilegum 

upplýsingum, dæmum og útskýringum auk þess sem þær eru settar í samhengi við 
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aðrar rannsóknir. Niðurstöðurnar birtast í þessari röð: frumlagsföll, kjarnafærslur og 

umraðanir, leppsetningar, samspil fallaúthlutunar á frumlagi og umröðunar. 

  Fyrst er þróun á notkun nefnifallsfrumlaga skoðuð með ítarlegri umfjöllun um 

hvern nemanda, en því næst er þróun orðasafnsfalla skoðuð með sama hætti. Að því 

búnu eru heildarniðurstöðurnar skoðaðar í ljósi stigveldisspárinnar. Loks eru 

tölfræðiniðurstöður fyrir frumlagsföll dregnar saman og bornar saman við niðurstöður 

úr rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012) á frumlagsföllum 

í íslensku millimáli.  

  Niðurstöður fyrir kjarnafærslur og umröðun frumlags og sagnar eru settar fram 

á sambærilegan hátt og niðurstöður fyrir nefnifallsfrumlög. Tölfræðiniðurstöður fyrir 

hvern nemanda eru kynntar og útskýrt hvað liggur að baki þeim með dæmum og 

niðurstöðurnar eru svo dregnar saman og skoðaðar í ljósi úrvinnslukenningarinnar. Þá 

er gefið stutt yfirlit yfir aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á liðafærslum og 

umröðun í skyldum málum. Í lokin er gerður ítarlegur samanburður við rannsókn 

Anne Brautaset (2004) á umröðun frumlags og sagnar í norsku millimáli.  

  Í næsta hluta er lítillega fjallað um leppsetningar. Þar er farið nokkrum orðum  

um skilgreiningu á lepp í íslensku og flokkun leppsetninga í gagnasafninu. Gefin eru 

dæmi úr gagnasafninu sem sýna hvernig nemendur nota leppinn á annan hátt í 

millimálinu heldur en gert er í markmálinu.  

  Því næst er fjallað um samspil fallaúthlutunar á frumlagi og umröðunar, en 

það er kynnt ítarlega fyrir hvern nemanda. Einnig eru sýnd dæmi um færða liði fremst 

í setningu (þ.e. ekki frumlag), sem nemendur skilja mögulega sem frumlag. Að lokum 

er samantekt á niðurstöðum fyrir samspilið og þær eru bornar saman við 

stigveldisspána.  

  Loks eru niðurstöður fyrir allar úrvinnsluaðgerðirnar teknar saman fyrir hvern 

nemanda og þær skoðaðar í ljósi úrvinnslukenningarinnar. Fyrst er reynt að staðsetja 

millimálið innan stigveldisspárinnar og því næst kannað hvort þróun þess falli að 

úrvinnslukenningunni og spám innan hennar.  

  Í lok 5. kafla eru stuttar umræður í ljósi niðurstaðna. Þar er einkum fjallað um 

þau atriði sem ekki fékkst skýrt svar við og ástæða er til að rannsaka betur.  

  Í 6. kafla eru lokaorð um rannsóknina og ritgerðina í heild og farið yfir 

niðurstöður hvers kafla.  

 



 

 

11 

1.4 Hugtök í annarsmálsfræðum 

Almennt eru öll mikilvæg hugtök útskýrð í meginmáli ritgerðarinnar. Hér er þó 

nauðsynlegt að minnast á notkun helstu hugtaka úr annarsmálsfræðum í þessari 

ritgerð, þar sem þau eru ekki alltaf notuð í sömu merkingu í fræðilegum skrifum. Þá 

koma þau endurtekið fyrir alveg frá upphafi ritgerðarinnar og því best að fjalla um 

þau áður en lengra er haldið.  

  Annað mál (e. second language, L2) er stundum notað sem samheiti yfir hvert 

það mál sem lærist á eftir móðurmáli eða fyrsta máli. Þrengri merking hugtaksins 

vísar til máls sem lærist innan þess svæðis þar sem það er notað. Erlent mál (e. 

foreign language, FL) lærist hins vegar utan  málsvæðisins. Rannsóknin snýr að 

kínverskum nemendum sem lærðu íslensku í Kína og lærðu því íslensku sem erlent 

mál, eða annað mál ef víðari skilgreining hugtaksins er notuð. Almennt er talað um 

annað mál í textanum en ef aðgreining hugtakanna skiptir máli er það tekið fram og 

hugtakið erlent mál notað í samhengi við kínversku nemendurna (María Garðarsdóttir 

og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:9-10 og rit sem þar er vitnað til). 

  Máltileinkun (e. L2-acquisition) vísar til þess ferlis þegar börn eða fullorðnir 

tileinka sér annað mál. Stundum er gerður greinarmunur á tileinkun og námi (e. 

learning) sem fer fram í formlegum aðstæðum. Ef sá greinarmunur er gerður í 

ritgerðinni er það tekið sérstaklega fram, enda getur hann skipt máli þar sem 

kínversku nemendurnir lærðu íslensku alfarið í formlegu námsumhverfi. Máltileinkun 

samsvarar hugtakinu máltaka (e. L1-acquisition) fyrir tileinkun barna á fyrsta máli 

eða móðurmáli (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:11 og rit sem þar 

er vitnað til). 

  Markmál (e. target language, TL) er tungumálið sem málneminn er að læra og 

markmiðið er að ná tökum á (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:9-

10 og rit sem þar er vitnað til). Markmálið í tilviki kínversku nemendanna er því 

íslenska, en í textanum er oft vísað til þess í almennri merkingu.  

  Millimál (e. interlanguage, IL) á við um málið sem málneminn notar á meðan 

hann er að tileinka sér markmálið. Í annarsmálsfræðum er það notað í stað 

gildishlaðinna orða sem miða málið einungis við reglur markmálsins. Millimál í 

annarsmálsfræðum samsvarar hugtakinu barnamál í rannsóknum á máltöku barna 

(María og Sigríður 2012:10–11 og rit sem þar er vitnað til).  
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  Ef millimálið víkur frá reglum markmálsins er talað um frávik (e. deviation), 

en ekki villu (e. error). Þegar talað er um frávik frá hlutlausri orðaröð er þó vitanlega 

aðeins átt við að orðaröðin sé óhlutlaus, en ekki að hún sé röng. Þó verður einnig sagt 

að orðaröð eða fallaúthlutun sé rétt eða röng miðað við reglur markmálsins þegar það 

á við.  

  Málnemi (e. language learner) vísar til þess sem tileinkar sér annað mál en 

móðurmálið. Í textanum er orðið notað þegar fjallað er almennt um þá sem læra nýtt 

tungumál, sérstaklega þegar fjallað er um úrvinnslukenninguna. Orðið nemandi 

verður hins vegar notað um kínversku nemendurna, sem lærðu íslensku við formlegar 

aðstæður, til að gera greinarmun á umfjöllun um þá og málnema almennt. Einnig 

verður talað um háskólanemendur í samanburðarrannsóknum sem nemendur. 
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2. Úrvinnslukenningin 
 

2.1 Inngangur 

Í rannsókninni er stuðst við úrvinnslukenningu Manfreds Pienemanns, sem hann setti 

fyrst fram árið 1998 og byggði einkum á rannsóknum á þýsku millimáli. Hér er fyrst 

fjallað almennt um úrvinnslukenninguna og grundvöll hennar (kafli 2.2). Því næst er 

fjallað um hlutverkamálfræðina, sem Pienemann nýtir í úrvinnslukenningunni (kafli 

2.3). Að því búnu er hinni svokölluðu stigveldisröð gerð skil, en henni er ætlað að 

lýsa þróun millimáls (kafli 2.4). Þá er fjallað um þrjú ólík stig setningaformgerðar 

(hér eftir kallað setningarstig) sem hlutverkamálfræðin gerir ráð fyrir (kafli 2.5). Með 

því að skoða samspil á milli setningarstiganna verður reynt að útskýra og spá fyrir um 

þróun orðaraðar í setningauppbyggingu millimáls. Í næsta undirkafla (2.6) er fjallað 

um frumlagsföll og hugtökin formgerðarfall og orðasafnsfall, sem sótt eru til 

hlutverkamálfræðinnar, eru kynnt og útskýrt er hvernig þau skipta máli þegar þróun 

millimálsins er lýst. Hugtakið orðasafnsmynd og hugsanlegur munur á orðasafnsmynd 

í millimáli og markmáli er til umfjöllunar í næsta undirkafla (2.7), en sá munur skiptir 

máli þegar fallaúthlutun í millimáli er skoðuð og túlkuð. Í síðasta hluta 2. kafla (2.8) 

er efni kaflans dregið saman og stigveldisspá fyrir úrvinnsluaðgerðir rannsóknarinnar 

sett fram í einni töflu. 

 

2.2 Úrvinnslukenningin og hugfræði 

Kenningin tilheyrir hugfræði (e. cognitive science) og með henni er leitast við að 

skýra hvaða þætti málfræðinnar málnemar annars máls læra og í hvaða röð, þ.e. hvaða 

hugrænu þættir stýra tileinkunarröðinni (Pienemann 1998:35–36; María Garðarsdóttir 

og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:32-48). Til að setja fram slíka kenningu telur 

Pienemann þurfa annars vegar sálfræðilega trúverðuga málfræðikenningu sem lýsir 

því hvað lærist og hins vegar sálfræðilegt sjónarhorn sem skýrir úrvinnsluna og lýsir 

þannig tileinkunarferlinu (Pienemann 1998:40-44; María Garðarsdóttir og Sigríður 

Þorvaldsdóttir 2012:49). 

 Úrvinnslukenningin vísar til þess hugræna búnaðar sem liggur 

máltileinkuninni til grundvallar, svokallaðs úrvinnslubúnaðar (e. language processor), 

til þess að spá fyrir um þróun máltileinkunar. Megininntak kenningarinnar er að 
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tileinkun annars máls felist í því verkefni að tileinka sér þennan úrvinnslubúnað til að 

vinna úr tungumálinu (Pienemann 1998:39). Viðfangsefni kenningarinnar er því það 

sem Pienemann kallar þróunarvandamálið (e. developmental problem), en ekki 

röklega vandamálið (e. logical problem) um eðli búnaðarins. Kenningin tekur sem 

sagt enga afstöðu til þess hvort málkunnátta er meðfædd eða áunnin, en gerir ráð fyrir 

að sami úrvinnslubúnaður sé alltaf notaður við tileinkun tungumála (Pienemann 

1998:4-5; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:49). 

 Pienemann er því máltileinkunarfræðingur og tilheyrir þeim hópi sem notfærir 

sér kenningar um málkerfið og útilokar ekki endilega að málkunnáttan og 

máltileinkun sé frábrugðin öðru námi. Þeir sem tilheyra þessum hópi hafa á íslensku 

verið nefndir úrvinnslufræðingar og líta þeir svo á máltileinkun sé fyrst og fremst 

fólgin í því að málneminn tileinki sér svokallaða aðgerðafærni (e. procedural skill) í 

því skyni að fást við tungumálið. Úrvinnslukenningu Pienemanns er ætlað að útskýra 

þróun aðgerðafærninnar þegar málnemi tileinkar sér annað tungumál (Pienemann 

1998:5 og 39; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:18 og 24–25). 

 Pienemann (1998:5) útskýrir að aðeins sé hægt að gera ráð fyrir að framköllun 

tungumáls í rauntíma fari fram í kerfi þar sem heimt orða er mjög hröð; jafnframt sé 

nauðsynlegt að gera ráð fyrir því að framköllun málfræðiformgerða sé möguleg án 

nokkurrar athygli – meðvitaðrar eða ómeðvitaðrar – vegna þess að athygli er hluti af 

skammtíma- eða vinnsluminni, sem er of takmarkað fyrir jafnvel einföldustu segðir. 

Því sé nauðsynlegt að gera ráð fyrir að máltileinkun sé fólgin í því ferli að gera 

málfræðiaðgerðir sjálfvirkar.     

 Þar sem úrvinnslukenningunni er ætlað að lýsa þeim sálfræðilegu hömlum sem 

eru á málframleiðslu málnema gerir Pienemann þá kröfu að úrvinnslukenningin sé 

prófuð með gögnum sem byggja á töluðu máli, en ekki rituðu (Pienemann 1998:xvi–

xvii). Nánar verður fjallað um gagnasafnið í 4. kafla, en þar kemur að gögnin eru 

skrifleg og verður því að hafa það hugfast þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar. Þar er 

jafnframt nánari umfjöllun um ólík gagnasöfn og gerð nánari grein fyrir því hvers 

vegna notast er við skrifleg gögn, þó að Pienemann geri kröfu um annað (kafli 4.3.2).  

  

2.3 Hlutverkamálfræði 

Í úrvinnslukenningunni nýtir Pienemann sér hlutverkamálfræði (e. Lexical Functional 

Grammar, LFG), en hún tengir saman málfræði og sálfræði og er henni í eðli sínu 
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ætlað að vera sálfræðilega trúverðug. Pienemann (1998:44, 72 og 89–116) telur að 

aðferð sín við að lýsa málúrvinnslu skarist að miklu leyti við hlutverkamálfræði. Þá 

tekur Pienemann sérstaklega fram að hann kjósi hlutverkamálfræði fram yfir 

málkunnáttufræði (e. Generative Grammar), þar sem sú síðarnefnda henti ekki fyrir 

málsálfræðilega kenningu (sjá einnig Maríu Garðarsdóttur og Sigríði Þorvaldsdóttur 

2012:38–39). 

 Mikilvægur hluti úrvinnslukenningarinnar er þáttasamræming (e. feature 

unification), sem sótt er til hlutverkamálfræðinnar, en hún lýsir samræmingu 

orðasafnsþátta (e. lexical features). Orðasafnsþættir eru þau atriði sem skipta máli 

fyrir beygingu orða, t.d. kyn og beygingarleg hegðun, og þurfa þær upplýsingar að 

fylgja með orðinu þegar það lærist. Þáttasamræming nær yfir sálfræðilega trúverðugt 

ferli sem felur í sér: (1) að bera kennsl á málfræðilegar upplýsingar í orðasafni; (2) að 

geyma þessar upplýsingar tímabundið; (3) að nota þær annars staðar í setningunni 

(Pienemann 1998:73 og 91; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:39). 

Það er einmitt eitt megineinkenni hlutverkamálfræði að málfræði sé orðasafnsknúin 

(e. lexically driven) og telur Pienemann það gagnlegt til að lýsa því hvernig setningar 

eru búnar til.  

 Annað einkenni hlutverkamálfræðinnar, sem nýtist í úrvinnslukenningunni, er 

mörkin á milli ólíkra formgerða eða setningarstiga, en nánar verður fjallað um þau í 

kafla 2.5. Upprunalega útgáfa úrvinnslukenningarinnar styðst einungis við svokallaða 

liðgerð (e. constituent structure, sem utan hlutverkamálfræðinnar kallast á ensku 

phrase structure) vegna þess að þáttasamræmingin á sér stað á milli eininga í 

liðgerðinni (Pienemann, Di Biase og Kawaguchi 20053:204; María Garðarsdóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:39). 

 Pienemann styðst einnig við hlutverkamálfræði vegna þess að 

úrvinnslukenningunni er ætlað að gilda fyrir tileinkun hvaða tungumáls sem er. 

Hlutverkamálfræðin er formgerðarlega trúverðug (e. typologically plausible) og gerir 

málfræðingum kleift að raða formgerðum markmálsins á stigveldið, þar sem hugtök 

hlutverkamálfræðinnar geta táknað abstrakt málfræðiupplýsingar, sama með hvaða 

hætti þær eru táknaðar í einstökum tungumálum (Pienemann o.fl. 2005:205). 

 

                                                             
3 Framvegis verður vísað til þessarar heimildar sem (Pienemann o.fl. 2005). 
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2.4 Stigveldisröðin 

Á grunni þáttasamræmingar byggir Pienemann (1998:73–89) stigveldisröð fyrir 

tileinkun annars máls. Þar raðar hann misflóknum úrvinnsluaðgerðum á fimm stig. 

Samkvæmt úrvinnslukenningunni er þróun í millimáli málnemans alltaf háð því að 

hann tileinki sér beygingar- og setningarlegar aðgerðir eins stigs til að ráða við 

flóknari aðgerðir á næsta stigi fyrir ofan. Stigveldisröðin byggir sem sagt á því að 

hvert stig sé forsenda eða nauðsynlegur undanfari þess næsta (Pienemann 1998:78–80 

og víðar). Þannig útskýrir Pienemann hugrænu hömlurnar sem ráða tileinkunarferlinu 

og spá fyrir um hvernig millimál málnemans er hverju sinni. Stigveldisröð 

úrvinnslukenningarinnar má sjá í töflu  2-1. Síðar í kaflanum (2.6.4 og 2.7.2) verður 

sýnt hvaða úrvinnsluaðgerðum má búast við á hverju stigi í íslensku millimáli, en 

sjónum verður einkum beint að þeim setningar- og beygingarlegu atriðum sem eru til 

skoðunar í þessari rannsókn.  

 

 
Tafla 2-1. Úrvinnsluaðgerðir og málfræðiúrvinnsla á hverju stigi stigveldisraðarinnar 

  (Pienemann 1998:7; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir  

  2012:55, 100 og víðar) 

 

Þegar málnemi hefur sýnt dæmi um notkun úrvinnsluaðgerðar í setningu, sem ekki er 

hægt að skýra sem hlunk, telst hann hafa tileinkað sér úrvinnsluaðgerðina (Pienemann 

1998:131–153; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:66–68). Með 

hlunki er vísað til setningar eða segðar sem nemandinn hefur lært sem eina heild og 

skilur merkingarlega, án þess þó að skilja beygingarlegar eða setningarfræðilegar 

formgerðir innan heildarinnar (Pienemann 1998:118–130; María Garðarsdóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:46 og víðar). 

 Breytileikann í millimáli málnema er einnig útskýrður með svokölluðu 

tilgátusviði (e. hypothesis space). Samkvæmt því getur málnemi myndað setningar 

sem endurspegla það stig millimálsins sem hann er á, en auk þess gæti hann gripið til 
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úrvinnsluaðgerða af fyrri stigum. Hér er því ekki miðað við að málnemi sýni 

úrvinnsluaðgerðir ákveðins stigs frávikalaust til að millimál hans tilheyri því stigi 

(Pienemann 1998:231–232; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:76–

80). 

 Í úrvinnslukenningunni kemur skýrt fram að henni sé ætlað að gilda jafnt fyrir 

tileinkun á öllum tungumálum. Einnig kemur fram að hún gildi óháð móðurmáli 

málnemans og ytri þáttum, sem hafa því ekki áhrif á leið málnemans að markmálinu. 

Yfirfærsla úr móðurmáli gerir málnema því ekki kleift að hoppa yfir stig, allir 

málnemar fylgja stigunum í sömu röð (Pienemann 1998:73–76). Hið sama gildir um 

formlega kennslu, sem getur í mesta lagi flýtt fyrir tileinkuninni, en ekki breytt 

tileinkunarröðinni (sjá t.d. Pienemann 2007:151–152). Því til stuðnings segist 

Pienemann (1998:129) hafa fundið svipaða tileinkunarröð hjá málnemum sem lærðu 

þýsku sem annað mál, annars vegar þar sem málneminn fékk formlega kennslu og 

hins vegar þar sem tileinkunin fór fram án formlegrar kennslu. 

 

2.5 Þrjú setningarstig innan hlutverkamálfræði 

Áður kom fram að upphaflega hafi úrvinnslukenningin aðeins fjallað um skipti á 

málfræðiupplýsingum innan svokallaðrar liðgerðar, þ.e. þáttasamræmingu, en einnig 

var stuðst við einfalda útgáfu svokallaðrar hlutverkagerðar. Hér verður fjallað um þrjú 

ólík setningarstig sem hlutverkamálfræðin gerir ráð fyrir og stuðst var við í 

endurbættri útgáfu úrvinnslukenningarinnar (Pienemann o.fl. 2005).  Í framhaldinu 

verður gerð grein fyrir samspili þessara ólíku stiga að því marki sem máli skiptir fyrir 

úrvinnslukenninguna og einkum þann hluta hennar sem kemur við sögu í þessari 

rannsókn.  

 

2.5.1 Liðgerð, rökformgerð og hlutverkagerð 

Samspil ólíkra setningarstiga er fólgið í svokölluðum vörpunum (e. mapping), og 

getur samspilið verið línulegt og er þá talað um beina vörpun, eða ólínulegt. Ólínuleg 

vörpun er forsenda fjölbreyttrar tjáningar, þar sem hægt er að víkja frá hlutlausri 

orðaröð, m.a. til að spyrja spurninga, leggja áherslu á ákveðna þætti samræðunnar 

með því að setja þá í fyrsta sæti setningar, sleppa geranda með því að nota þolmynd 

eða miðmynd o.s.frv. (Pienemann o.fl. 2005:199–201). 

 Innan hlutverkamálfræðinnar er setningin skoðuð með þremur sjálfstæðum en 
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samhliða stigum formgerðar (e. structure): liðgerð (l-gerð; e. constituent structure), 

rökformgerð (r-gerð; e. argument structure) og hlutverkagerð (h-gerð; e. functional 

structure).4 L-gerð, sem minnst var lítillega á hér að framan, lýsir formgerð ólíkra 

hluta setningar, en það eru algildar einingar á borð við sögn, nafnlið o.s.frv. Þessum 

einingum er raðað á ólíkan hátt innan ólíkra tungumála. R-gerð lýsir því hver gerir 

hvað við hvern innan setningar og byggir á algildu stigveldi merkingarhlutverka á 

borð við geranda, þolanda, þema og viðtakanda. Upplýsingar um rökliði hverrar 

sagnar fylgja með öðrum nauðsynlegum upplýsingum í orðasafnsflettu hennar. H-

gerð samanstendur af algildum einingum, eins og frumlagi og andlagi, og tengist l-

gerð á ólíkan hátt í tungumálum heimsins. Hlutverkagerð tengir saman rökformgerð 

og liðgerð í setningunni með því að gefa abstrakt hlutverkum r-gerðarinnar 

málfræðilegt hlutverk. Áður en nánar er fjallað um formgerðirnar og tengsl þeirra er 

réttast að sýna dæmi um þessar þrjár formgerðir innan einnar og sömu setningar 

(Pienemann 2007:143–144; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:39–

41): 

 

 
Tafla 2-2. Þrjú sjálfstæð og samhliða stig setningar5 

 

Í h-gerðinni er lesið úr málfræðilegum upplýsingum úr orðasafni og þeim komið til 

skila í l-gerðina. Samspil h-gerðar, orðasafns og l-gerðar er háð hömlum, sem sjá um 

að í þáttasamræmingu passi allar einingar h-gerðar saman (frumlag, sögn, og andlag 

ef það á við) og ennfremur að þær séu allar til staðar. Skortur á samræmi á milli 

eininga, sem brýtur reglur markmálsins, þarf hins vegar alls ekki að brjóta reglur 

millimálsins því að málneminn hefur ekki vald á öllum málfræðimyndönum 

markmálsins. Nánar er fjallað um þetta í 6.2.2 (Túlkun frumlagsfalla) sem og í 

                                                             
4 Upphafsstafirnir úr ensku hafa verið notaðir til að vísa til formgerðanna (t.d. hjá Maríu Garðarsdóttur 
og Sigríði Þorvaldsdóttur 2012:39). Til styttingar verður hér notast við upphafsstafina úr íslensku, þar 
sem ruglingslegt getur verið að blanda saman íslenskum nöfnum og upphafsstöfum úr ensku. Samhliða 
íslenskum heitum verður því einnig fjallað um l-gerð, r-gerð og h-gerð. 
5 Pienemann (2007:143–144) notar þessa sömu setningu á ensku; það gera María og Sigríður einnig á 
íslensku (2012:40). 
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niðurstöðum, en eftirfarandi setning er raunverulegt dæmi úr millimáli (þó ekki úr 

gagnasafninu), þar sem orðið grænmeti virðist fá ranga fallaúthlutun miðað við önnur 

orð í andlagi forsetningarliðarins. 

  

(2-3) Ég lærði mikið um sveppana og annað grænmetis. 

 

Í dæminu kæmi vel til greina að segja að orðasafnsflettan fyrir grænmetis sé 

ófullkomin; eignarfallsmyndin er tekin beint inn í orðasafnið í heilu lagi, enda kemur 

orðið ekki sjaldnar fyrir í samsetningum (t.d. grænmetisborgari) heldur en eitt og sér. 

Samkvæmt Pienemann (1998:93–98) skiptir miklu máli að gera greinarmun á því sem 

kalla mætti skort á samræmi og ófullkomnum orðasafnsflettum, en að mikið af 

frávikum í millimáli megi rekja til ósamræmis í h-gerð. 

 Þá hafa setningastigin verið kynnt lítillega. Það sem hér hefur verið sagt um h-

gerð á fyrst og fremst við um þáttasamræminguna. Nú verður fjallað um samspil 

setningaformgerðanna þriggja, sem Pienemann nýtir til að skýra þróun orðaraðar. 

 

2.5.2 Hlutlaus orðaröð – bein vörpun á milli formgerða 
Ýmislegt bendir til þess að í upphafi máltileinkunar reiði málnemar sig á hlutlausa 

orðaröð (e. canonical word order) markmálsins, einkum í málframleiðslu. Fjöldi 

rannsókna sýnir að börn eru lengur að tileinka sér notkun þolmyndarsetninga heldur 

en germyndarsetningar; jafnframt krefst almennt meiri úrvinnsluorku fyrir fullorðna 

að fylgja eftir upplýsingum, þar sem frumlag er ekki í fyrsta sæti setningar ef það er 

hin eðlilega staða frumlags í málinu, eins og raunin er í íslensku (Pienemann o.fl. 

2005:226–228 og rit sem þar er vísað til). Pienemann o.fl. (2005:229) setja því fram 

tilgátu um ómarkaða og beina vörpun (e. The Unmarked Alignment Hypothesis; 

Pienemann o.fl.). Hún spáir því að málnemar byggi setningar upp með beinni vörpun 

(e. direct mapping) á milli rökformgerðar og hlutverkagerðar og á milli 

hlutverkagerðar og liðgerðar. Þannig byrja málnemar á því að varpa því 

merkingarhlutverki (úr r-gerð) sem er mest áberandi, þ.e. geranda, yfir á frumlagið (h-

gerð) sem er mest áberandi málfræðihlutverkið. Bein vörpun úr hlutverkagerð yfir í 

liðgerð leiðir af sér að frumlagið fær þá stöðu í liðgerðinni sem er mest áberandi eða 

upphafsstöðuna.   

 Bein vörpun þýðir því algjörlega línulega setningauppbyggingu sem krefst 
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ekki málsértæks úrvinnslubúnaðar eða minnis. Bein vörpun felur í sér að málnemar 

þekki þrjár formgerðir setningar og yfirfæri þessa þekkingu úr móðurmáli sínu. Þetta 

þýðir þó enga málsértæka yfirfærslu úr móðurmáli heldur aðeins yfirfærslu á 

formgerðunum sem slíkum. Þar sem flestar reglur fyrir liðgerðina eru málsértækar eru 

þær ekki yfirfærðar úr móðurmáli, heldur verður liðgerðin algjörlega flöt með beinni 

vörpun. Engin skipti innan liða eða á milli þeirra eiga sér stað; þ.e. engin 

þáttasamræming er möguleg (Pienemann o.fl. 2005:229–231). 

 Lee (2001) setur fram algilda röð ómarkaðrar vörpunar (e. Universal Scale of 

unmarked mapping), þar sem hann gerir ráð fyrir vörpun á milli málfræðihlutverks, 

falls og setningarstöðu. Vörpunin verður á milli ómarkaðra gilda annars vegar, og 

markaðra gilda hins vegar. Hann gerir ráð fyrir að nefnifall sé ómarkað gagnvart 

aukafalli, á sama hátt og frumlag er ómarkað gagnvart ekki-frumlagi og upphafsstaða 

gagnvart ekki-upphafsstöðu.  

 

 
Tafla 2-4. Algild röð ómarkaðrar vörpunar (Lee 2001:97; sjá einnig hjá Pienemann 

  o.fl. 2005:229) 

 

Ómörkuðu frumlagi í ómarkaðri upphafsstöðu er því úthlutað hinu ómarkaða 

nefnifalli.  Með mörkuðu (e. marked) gildi er m.a. átt við að það hafi þrengra 

notkunarsvið, heldur en hið ómarkaða sem kemur fram við hlutlausar aðstæður. 

Skynjandafrumlög með aukafalli eru dæmi um mörkuð frumlög; aukafallið kemur 

fram í ákveðnu samhengi.   

 Kristof Baten vann út frá endurbættri úrvinnslukenningu og hugmyndum Lee 

og setti fram spá fyrir fallatileinkun í þýsku. Þar gerir hann ráð fyrir að í beinni 

vörpun felist að málnemi túlki nafnlið á undan sögn sem geranda og frumlag og 

úthluti honum nefnifalli. Nafnliður á eftir sögn sé hins vegar túlkaður sem ekki-

gerandi og ekki-frumlag og fái þ.a.l. ekki-nefnifall. Þessi aðgreining á sér stað á 2. 

stigi en áhrif beinnar vörpunar á fallaúthlutun eru nánar útskýrð með dæmum og sett í 

samhengi við stigveldisspána í kafla 4.2 (Baten 2011:471 og 483; sjá einnig hjá Maríu 

Garðarsdóttur og Sigríði Þorvaldsdóttur 2012:93–94). 
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2.5.3 Ólínuleg tengsl hlutverka- og liðgerðar 
Þegar tileinkuninni vindur fram framleiða málnemar flóknari setningar með 

ólínulegum tengslum á milli hlutverka- og liðgerðar. Til þess að lýsa þessum 

tengslum setja Pienemann o.fl. (2005:239) fram tilgátu um samræðuhlutverk (e. The 

TOPIC hypothesis). Þar er gert ráð fyrir því að málnemi geri í upphafi máltileinkunar 

ekki greinarmun á frumlagi og öðrum málfræðihlutverkum í fyrsta sæti setningar. 

Hlutverkamálfræðin gerir ráð fyrir að liðir, sem hengdir eru framan við frumlag 

setningar, fái sumir svokallað samræðuhlutverk (e. discourse function), en aðrir ekki. 

Þessir liðir eru ólíkir að gerð og innan úrvinnslukenningarinnar er gert ráð fyrir að 

færsla þeirra komi fram á ólíkum stigum tileinkunarferlisins. Áður en fjallað er nánar 

um spána, sem sett hefur verið fram innan úrvinnslukenningarinnar um þróun 

liðafærslna, er nauðsynlegt að fjalla um ólíkar gerðir færðra liða.6 

 Í Pienemann o.fl. (2005) er fjallað um samræðuhlutverkin (e. discourse 

function) TOP (e. topic) og FOC (e. focus).  Höskuldur Þráinsson (2005:500) hefur á 

íslensku talað um kjarna (e. topic), sem vísar til atriða sem þegar hafa komið fram í 

samræðum. Kjarnafærsla (e. topicalization) vísar því til þess, þegar liður sem hefur 

verið á dagskrá er fluttur fremst í setninguna.  

 Dæmi um kjarnfærðan lið er að finna í setningu (2-5a) hér að neðan, en þar 

hefur andlagið verið fært fremst í setninguna. Eins og sjá má er andlagið ákveðið, sem 

gefur til kynna að það hafi þegar verið nefnt til sögunnar. FOC hefur Höskuldur nefnt 

brennidepil, en hann felur í sér nýjustu, mikilvægustu eða ófyrirsegjanlegustu 

upplýsingar setningar (Höskuldur Þráinsson 2005:506–512).7 Í (2-5b) er dæmi um 

spurnarfornafn sem brennidepil, en jafnframt því að fá samræðuhlutverk fremst í 

setningu hefur fornafnið enn málfræðihlutverkið andlag og er því rökliður. Í (2-5c) er 

dæmi um spurnaratviksorð sem brennidepil.  

 

(2-5) a. TOP: Súpuna vildi hann alls ekki borða. 

                                                             
6 Almennt tala ég um um færslur (kjarnafærslu og liðafærslu) og að liðir séu fluttir fremst í setningu. 
Höskuldur Þráinsson hefur notað þetta sama orðalag á íslensku til að þýða hugtök 
hlutverkamálfræðinnar (2005:508 og víðar) og María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir gera 
slíkt hið sama í umfjöllun sinni um úrvinnslukenninguna (2012:100 og víðar). Þeirri hefð er því fylgt 
þó að hlutverkamálfræðin geri ekki ráð fyrir neinum eiginlegum færslum. 
7 Hér mætti benda á að greinarmunur er gerður á svokölluðum umræðuefnismálum (e. topic-prominent 
languages) og frumlagsmálum (e. subject-prominent languages), en þar er kínverska felld undir fyrri 
flokkinn og íslenska þann síðarnefnda (Höskuldur Þráinsson 2005:507; sjá einnig Zhan 2005:156). 
Engu að síður er hlutlaus orðaröð beggja mála SVO og ekki verður reynt að tengja kjarnafærslur við 
yfirfærslu úr kínversku. 
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 c. FOC: Hvað heitir hann? 

 b. FOC: Hvernig fórstu til Akureyrar? 

 

Enn aðrir liðir, sem eru færðir fremst í setningu, gegna engu samræðuhlutverki, en fá 

samræðuhlutverk fremst í setningu. Þetta eru svokölluð viðhengi (e. adjunct, ADJ), 

sem eru oft staðar- eða tímaliðir, þ.e. atviks-, forsetningar- og aukafallsliðir; þau eru 

ekki-rökliðir.  

 

(2-6) a. FOC/TOP: Í gær fór ég í sund. 

          b. FOC/TOP: Á Íslandi býr margt fólk.  

 

Næst verður stigveldisspáin fyrir vörpun úr liðgerð yfir í hlutverkagerð kynnt eins og 

hún er sett fram í tilgátunni um samræðuhlutverk.  

 

2.5.4 Stigveldi vörpunar úr liðgerð í hlutverkagerð 

Hér er birt stigveldisspá fyrir tileinkun íslensku sem byggir annars vegar á spá Maríu 

Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur fyrir íslenskt millimál (2012:71) og hins 

vegar á spá fyrir þýskt millimál (Pienemann o.fl. 2005:237). Spáin er fyrst sýnd í 

nokkuð einfaldaðri mynd í töflu (2-6), en því næst er hún útskýrð nánar fyrir hvert 

stig.  
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Tafla 2-6. Stigveldi vörpunar úr liðgerð í hlutverkagerð fyrir íslenskt millimál 

 

Á 1. stigi eru allar setningar og segðir hlunkar, sem málneminn hefur lært sem eina 

heild. Hann hefur því hvorki skilning á beygingarlegum né setningarfræðilegum 

formgerðum innan heildarinnar, aðeins merkingunni. Á upphafsstigi má því í raun 

búast við hvers kyns setningum eða hlunkum.  

 Á 2. stigi styðjast nemendur við beina og línulega vörpun á milli 

setningarstiga. Þeir túlka því nafnlið í upphafsstöðu sem frumlag og nafnlið á eftir 

sögn sem ekki-frumlag. Frumlagið fær nefnifall, en ekki-frumlag fær ekki-nefnifall, 

þ.e. eitthvert aukafall. Hér má sjá tvö dæmi úr gagnasafninu um frumlag í aukafalli á 

eftir sögn: 

 

(2-8) a. Það var kominn tíma að fara. 

 b. Í gær er annan nóvenber. 

 

Í umræðu um beina vörpun í Pienemann o.fl. (2005) er ekki gert ráð fyrir að 

frumlagið geti staðið á eftir sögn í millimálinu á stigi 2. Það er því ekkert talað um að 

málneminn kunni að skilja frumlag á eftir sögn sem ekki-frumlag. Einungis er sagt að 

gerandi sé alltaf frumlag í fyrsta sæti setningar. Í túlkun Batens (2011:471) er hins 
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vegar gert ráð fyrir því að málnemi úthluti nefnifalli á hvaða nafnlið sem er í 

upphafsstöðu setningar, enda skilji hann nafnlið í fyrsta sæti sem frumlag. Á sama 

hátt skilji málnemi nafnlið á eftir sögn sem ekki-frumlag og úthluti því ekki-nefnifalli. 

Hann rannsakaði þetta og fann dæmi sem studdu tilgátuna. Baten bendir þó á að 

eyðufyllingar, eins og hann notast við í rannsókn sinni, kunni að þröngva flóknari 

málfræðilegum aðgerðum upp á þátttakendur heldur en þeir ráða við. Þannig bendir 

hann á að á 2. stigi sé gert ráð fyrir að nemendur noti hlutlausa orðaröð, en í 

rannsókninni hafi hann látið þátttakendur ljúka við setningar, þar sem vikið var frá 

hlutlausri orðaröð (Baten 2011:484). Af þessu mætti draga þá ályktun að málnemar 

styðjist almennt við hlutlausa orðaröð á 2. stigi í málframleiðslu sinni (þ.e. frumlag í 

fyrsta sæti), en skilji frumlag á eftir sögn sem ekki-frumlag. Ekki er sérstaklega 

minnst á þetta í töflunni hér að ofan, en hægt er að líta svo á að SUBJ vísi til allra 

þeirra liða sem málnemar skilja sem frumlag.  

 Á 3. stigi byrja málnemar að flytja liði fremst í setningu. Samkvæmt tilgátunni 

um samræðuhlutverk eru það ekki-rökliðir sem málnemar flytja fyrst fram fyrir 

frumlag í tileinkunarferlinu. Enn reiða nemendur sig á beina og línulega vörpun í því 

sem á eftir fer í setningunni (nánar verður fjallað um þetta í köflum 3.2 og 5.3). 

 

(2-7) a. Hvar hann er? 

 b. Dag einn, drottningin batt prinsessu í kastala. 

 

Það má ímynda sér að á stigi 3 flytji málnemar spurnarfornöfn aftast úr setningu, án 

þess að andlagsfall sé sýnilegt (sjá kafla 3.2 og 5.3.3). Af þessari ástæðu er hvorki 

settur plús né mínus í töflu (2-6) við Rökliður fremst á stigi 3, því gert er ráð fyrir að 

málnemi geti fært röklið án þess að skilja hann sem slíkan.  

 

(2-9) a. Hvað hann heitir? 

 

Síðar getur málnemi flutt hvers kyns kjarnarökliði (andlög) fremst í setningu. 

Pienemann o.fl. (2005) fylgja ekki hefðbundinni skiptingu í stig og staðsetja þessa 

úrvinnsluaðgerð á stigi 3, á eftir færslu ekki-rökliða (stig 2) og á undan umröðun 

frumlags og sagnar (stig 4). Stigin fjögur sem þau tala um samsvara stigum 2-4 í hinni 

hefðbundnu stigveldisröð Pienemanns (1998); því má gera ráð fyrir að stig 3 og 4 hjá 

Pienemann o.fl. (2005) samsvari bæði stigi 4 í hefðbundnu stigveldisröðinni (1998).  
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 Á 4. stigi getur málnemi flutt hvers kyns kjarnarökliði (andlög) fremst í 

setningu og umraðað frumlagi og sögn.  

 

(2-10) b. Súpuna borðar hann ekki. 

 

Viðhenging kjarnarökliða framan við frumlag kemur af stað aðgreiningu frumlags frá 

liðum sem hafa samræðuhlutverk. Í kjölfarið er nemandi fær um að hafa lið með 

annað merkingarhlutverk en geranda og annað málfræðihlutverk en frumlag fyrir 

framan sögn, á bás frumlagsins. Málnemi hefur á þessu stigi náð góðum tökum á 

setningauppbyggingu og hefur tilfinningu fyrir ólíkum liðum innan setningar. Hann 

reiðir sig því ekki lengur á hlutlausa orðaröð á eftir færðum lið (Pienemann o.fl. 

2005:237–239). 

 Hér er nauðsynlegt að taka fram að á 5. stigi má búast við sértækum 

úrvinnsluaðgerðum í aukasetningum. Í óbeinum spurnarsetningum (aukasetningum) 

verður engin umröðun á frumlagi og sögn líkt og í beinum spurnarsetningum 

(aðalsetningum). Á 5. stigi má því búast við setningum sem þessari, þar sem 

orðaröðin er rétt í óbeinu spurnarsetningunni: 

 

(2-11) a. Ég ætla að láta þú vita (NR) hver þú varst (RSV-NR).8 

 

Aðeins spurnaraukasetningin, með persónubeygðri sögn, er flokkuð í (2-11). Röng 

fallaúthlutun á nafnháttarsambandinu (með þolfalli í markmálinu) þú vita... er ekki 

flokkuð eða merkt (sjá kafla 4.4.1.2).   

 Þegar liður hefur verið færður fremst í setningu og fær þar samræðuhlutverk 

verður almennt talað um kjarnafærslu (e. topicalization) eða einfaldlega liðafærslu. 

Hugtökin kjarni (e. TOP), brennidepill (e. FOC) og viðhengi (e. ADJ) verða einungis 

notuð ef þess gerist þörf til þess að setja rannsóknarniðurstöður á skýran hátt í 

samhengi við spá og umfjöllun úrvinnslukenningarinnar. Annars verður einfaldlega 

talað um kjarnfærðan lið. 

 

                                                             
8 Nánar er fjallað um flokkun frumlagsfalla í kafla 4.4.1.2, en þar kemur fram að þú í nafnháttar-
setningunni er ekki flokkað og talið sem frumlag í niðurstöðum þessarar rannsóknar.   
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2.5.5 Ólínuleg tengsl rökformgerðar og hlutverkagerðar 
Í upphafi máltileinkunar notar málneminn línulega og beina vörpun á milli r-gerðar og 

h-gerðar. Þannig er t.d. frumlagið alltaf gerandinn, sem fær jafnframt úthlutað 

nefnifalli. Á síðari stigum víkur hann hins vegar frá beinni vörpun, m.a. með því að 

nota þolmynd, þar sem er enginn gerandi, en einnig með notkun sagna sem víkja frá 

meginreglum málsins. Þessi ólínuleiki er útskýrður með tengslum rökformgerðar og 

hlutverkagerðar innan úrvinnslukenningarinnar (Pienemann o.fl. 2005:240–245). Eins 

og kemur fram í kafla 3.2, þar sem fjallað er um flokkun falla innan 

hlutverkamálfræði, eru engin dæmi í gagnasafninu um þolmyndarsetningar. Hins 

vegar eru fjölmörg dæmi um aukafallsfrumlög í gagnasafninu, þ.e. frumlög með 

sögnum sem víkja frá meginreglum málsins og hafa önnur merkingarhlutverk en 

geranda, eins og eftirfarandi dæmi sýna: 

 

(2-12) a. Og kónginum fannst stjúpmóðir þeirra vond. 

 b. Hana svimar... 

 

Í kafla 2.6.2 er því fjallað um stigveldisspá Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar 

Þorvaldsdóttur innan úrvinnslukenningarinnar um þróun falla í frumlögum í íslensku 

millimáli. Þar er stuðst við hugmyndir innan hlutverkamálfræðinnar um föll í 

íslensku, og því er nauðsynlegt að kynna þær áður en stigveldisspáin er sýnd.   

 

2.6 Frumlagsföll í íslensku 

Í rannsókninni er könnuð fallaúthlutun í frumlögum. Öll greining tekur mið af 

frumlagsfalli í markmálinu og af því leiðir að hér er gert ráð fyrir því að frumlög í 

íslensku séu ekki alltaf í nefnifalli. Ýmsir hafa fjallað um aukafallsfrumlög í íslensku 

og stutt tilvist þeirra m.a. með setningafræðilegum rökum, en hér verður fjallað nánar 

um ólík aukafallsfrumlög (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–98). Í flokkun eða kóðun 

gagnanna er stuðst við hina hefðbundnu skiptingu falla í nefnifall, þolfall, þágufall og 

eignarfall. Þessi skipting dugir þó ekki alltaf ein og sér, til lýsa máltileinkun. 

 

2.6.1 Formgerðarfall og orðasafnsfall 
Beygingarformdeildin fall hefur fjögur gildi í íslensku, þ.e. nefnifall, þolfall, þágufall 

og eignarfall, og það er alls ekki svo að þau séu jafnvæg, ekki frekar en gildi annarra 
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beygingarformdeilda. Eitt gildi er venjulega hlutlaust eða ómarkað (e. unmarked) og 

hin eru þá markaðri og yfirleitt í ákveðinni röð, þannig að eitt gildið er markaðast. 

Áður kom fram að markað gildi hefur þrengra notkunarsvið heldur en hið ómarkaða. 

Markað gildi hafa gjarnan beygingarendingar umfram hið ómarkaða. Af þessu leiðir 

að ólík vensl eru á milli fallanna eftir því hversu mörkuð eða ómörkuð þau eru við 

ákveðnar aðstæður (Eiríkur Rögnvaldsson 2013:144). Skipting af þessu tagi hlýtur að 

hafa þýðingu fyrir máltileinkun og lýsingu hennar, enda virðast þau segja til um 

hversu erfitt er að tileinka sér tiltekið fall í ákveðnu setningarlegu samhengi; hins 

vegar segja hefðbundin heiti fallanna ekkert til um slíkt ein og sér. 

 Í rannsókninni eru frumlagsföll ein til umfjöllunar og því dugir ekki að 

styðjast við flokkun falla, sem er algild fyrir málkerfið og miðast ekki við hlutverk og 

stöðu innan setningar. Hér er því nauðsynlegt að nota skiptingu sem lýsir venslum 

fallanna og tekur tillit til málfræði- og merkingarhlutverka. Innan 

hlutverkamálfræðinnar er venjan að skipta falli rökliða í íslensku í formgerðarfall og 

orðasafnsfall. Formgerðarfall er setningarlegt fall sem ræðst af almennum 

setningarfræðilegum reglum, eða samspili milli málfræðihlutverkanna og 

setningarstöðu rökliðanna. Það er algerlega óháð merkingarhlutverkum og 

fallaúthlutunin byggir ekki á öðrum orðum í setningunni. Nefnifall er formgerðarfall á 

frumlagi (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–98:20). 

 Orðasafnsfall er úthlutað rökliðum sem eru sérmerktir í orðasafni; það ræðst af 

aðalsögninni og tengist alltaf ákveðnu merkingarhlutverki. Jóhannes Gísli Jónsson 

(1997–98:21) bendir á að Yip, Maling og Jackendoff (1987) hafi fært rök að því að 

orðasafnsfall í íslensku skiptist í reglufall (e. thematic case) og furðufall (e. 

idiosyncratic case eða quirky case). Ef orðasafnsfall er reglulegt út frá merkingu er 

það kallað reglufall, en ef það er ófyrirsegjanlegt er það kallað furðufall. Dæmi um 

reglufall er þágufall svokallaðra skynjandafrumlaga9, en þolfall skynjandafrumlaga er 

dæmi um furðufall. Rökin fyrir þessari skiptingu eru m.a. þau að sagnir sem hafa 

skynjunarmerkingu hafa oftar frumlag í þágufalli heldur en þolfalli. Þó er rétt að geta 

þess að þær hafa enn oftar frumlag í nefnifalli, sem er því einnig formgerðarfall með 

slíkum sögnum (Höskuldur Þráinsson 2005:317–323; Jóhannes Gísli Jónsson 1997–

98:26; sjá einnig Maríu Garðarsdóttur og Sigríði Þorvaldsdóttur 2012:95–98). Í (2-13) 

eru tekin dæmi um reglufall í frumlagi í (a) og furðufall í frumlagi í (b).   

                                                             
9 „Skynjandi (e. experiencer, perceiver) er sá sem skynjar andlegt eða líkamlegt ástand eða breytingu 
en hefur ekki stjórn á því“ (Jóhannes Gísli Jónsson 2005:375). 
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(2-13) a. Hjónum fannst gaman að eiga slíka stelpu. 

 b. Mig langar að hjálpa þér.   

 

Svokölluð þágufallssýki rennir einnig stoðum undir þessa skiptingu í furðufall og 

reglufall, enda hafa skynjandasagnir sem ættu að fá þolfallsfrumlög tilhneigingu til að 

fá þágufallsfrumlög í íslensku (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–98:28–29; María 

Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:97 og rit sem þar er vitnað til). Þannig 

má sjá hvernig málið leitar í átt að meiri regluleika.   

 Öll aukafallsfrumlögin í gagnasafninu eru skynjandafrumlög nema eitt. Þá eru 

engin dæmi um þolmyndarsetningar í gagnasafninu. Hér verður því ekki fjallað nánar 

um skiptingu frumlaga í reglufall og furðufall. Um frumlög nafnháttarsetninga er 

fjallað í kafla 4.4.1.2, en þau eru ekki flokkuð í rannsókninni.10 

 

2.6.2 Stigveldisspá um þróun falla á frumlögum í íslensku 

María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir (2012:107) settu fram stigveldisspá um 

þróun falla á frumlögum í íslensku. Hana byggja þær á hugmyndum innan 

úrvinnslukenningarinnar um tengsl rökformgerðar og hlutverkagerðar, sem þegar 

hefur verið fjallað um, og nýta sér auk þess framangreinda fallaumræðu í íslensku á 

grundvelli hlutverkamálfræðinnar. Þannig nota þær hugtökin formgerðar-, reglu- og 

furðufall til að lýsa því hvaða frumlagsföllum megi búast við í íslensku millimáli eftir 

því hvernig tengslin á milli setningastiganna þriggja þróast og verða flóknari. Hér 

fylgir stigveldisspáin en í kafla 3.2 verður vísað í hana þegar fjallað er um 

rannsóknarefnið innan stigveldisraðarinnar. 

 Á 2. stigi beitir málneminn beinni vörpun á milli r- og h-gerðar; gerandinn er 

alltaf frumlag í nefnifalli, í fyrsta sæti setningar. Í eftirfarandi dæmi má sjá hvernig 

skynjandafrumlag fær nefnifall (setningin ætti að vera: okkur fannst hún góð). 

 

(2-14) a. Við fundum hana góð. 

 

Á 3. stigi er málneminn fær um að nota reglufall í skynjandafrumlögum, þ.e. þágufall, 

eins og sést í dæmi (2-15a). Hann er þó ekki fær um að nota furðufall, og mætti því 

búast við alhæfingu reglufalls í staðinn, eins og dæmi (b) sýnir. 
                                                             
10 Nánar má lesa um slíka skiptingu í bókinni Setningar (Höskuldur Þráinsson 2005), einkum í köflum 
7 og 8. 
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(2-15) a. Mér finnst líka að borða góðan mat. 

 b. Mér langar í ís. 

 

Á 4. stigi gerir málneminn greinarmun á furðufalli og reglufalli og mætti þar búast við 

skynjandafrumlögum í þolfalli, eins og í (a), en einnig hvers kyns öðrum 

aukafallsfrumlögum, eins og í (b). 

 

(2-16) a. Mig langar að hjálpa þér. 

 b. Tímanum lauk klukkan 10. 

 

Á 4. stigi eru einnig komin á tengsl á milli málfræðihlutverks og setningastöðu og er 

nefnifall frumlaga því orðið eiginlegt formgerðarfall. Málnemi er þannig fær um að 

hafa frumlag á eftir sögn eins og áður var lýst. 

 

2.7 Orðasafnsmynd 

Yfirleitt er gert ráð fyrir því að orð, sem hafa reglulega beygingu, eigi sér eina 

orðasafnsmynd sem hægt er að leiða aðrar myndir út frá með almennum reglum. Gera 

má ráð fyrir að orðasafnsmynd sé ómörkuð. Ómörkuð mynd orðs er sú mynd sem er 

hlutlaus eða eðlileg hverju sinni og kemur orðasafnsmynd því fram við hlutlausar 

aðstæður. Þar sem aðrar beygingarmyndir eru leiddar af henni má ljóst vera að 

orðasafnsmyndin er óbeygð ef svo má segja. Eiríkur Rögnvaldsson (2013:77 og 137) 

bendir á að orðasafnsmynd sagnorða sé nafnháttur og samsvarandi mynd nafnorða sé 

nefnifall eintölu.11 

 

2.7.1 Nefnifall sem orðasafnsmynd 
Eins og komið hefur fram er formgerðarfall í frumlögum alltaf nefnifall. Það þýðir þó 

ekki að nefnifall frumlaga sé alltaf formgerðarfall í íslensku millimáli. Fyrir utan að 

hafa setningarlegt hlutverk og tengjast málfræðihlutverkinu frumlagi er einnig venja 

að gera ráð fyrir að nefnifall sé svokölluð orðasafnsmynd (e. base form). 

 Áður var fjallað um spá Batens fyrir fallatileinkun í þýsku. Þar gerir hann ráð 

fyrir því að nefnifall á frumlagi sé orðasafnsmorfem á fyrstu stigum máltileinkunar 

                                                             
11 Hugtakið vísar því ekki til hins sama og grunnmynd eða baklæg gerð í hljóðkerfisfræði (e. 
underlying form), sem er huglægara og samsvarar ekki alltaf birtingarmyndinni eða yfirborðsgerðinni. 
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enda komi það beint úr orðasafninu. Það er svo síðar sem nefnifallið fær setningarlegt 

hlutverk og getur þar með kallast formgerðarfall. Til þess að geta staðfest að svo sé 

þarf málnemi að hafa sýnt dæmi um úthlutun nefnifalls á frumlög, sem standa ekki í 

fyrsta sæti setningar, svo að ljóst sé að ekki sé um beina vörpun að ræða. Í íslensku 

ætti hann á þessu stigi einnig að hafa sýnt dæmi um úthlutun allra aukafalla á 

aukafallsfrumlög (Baten 2011; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 

2012:130). 

 

2.7.2 Orðasafnsmynd í millimáli 
Það er þó rétt að velta upp þeirri spurningu hvort orðasafnsmynd málnema, sem 

tileinka sér annað mál, sé sú sama og hjá móðurmálshöfum. Ef málnemar alhæfa að 

markaðar myndir hafi beygingarendingu umfram ómarkaðar myndir mætti gera ráð 

fyrir að endingarlaus mynd sterkra karlkyns nafnorða verði orðasafnsmynd í orðasafni 

þeirra. Samkvæmt þessu ætti ekki að koma á óvart að rekast á þolfall sterkra karlkyns 

nafnorða á frumlagi á fyrstu stigum í íslensku millimáli. Engin slík dæmi er að finna í 

gagnasafninu sem liggur rannsókninni til grundvallar, en í síðasta verkefni nemanda 4 

af 3. önn má finna eftirfarandi setningu: 

 

(2-17) Saklausir sólardag kom út árið 2000. 

 

María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir (2012:133) taka svipuð dæmi og velta 

upp sömu spurningu. Einnig hef ég í kennslu rekist á fjölmörg dæmi um að þolfall 

sterkra karlkyns nafnorða með greini, sé notað sem nefnifall, enda hefur það sömu 

endingu og nefnifall veikra karlkyns nafnorða með greini (t.d. hundinn og penninn). 

 Í þessu samhengi verður að hafa hugfast að kínversku nemendurnir lærðu 

íslensku einungis í formlegu námsumhverfi þar sem orðaforðinn byggist skipulega 

upp. Nefnifall eintölu nafnorða fylgir með í flestum kennslubókum og nemendur 

notuðu orðabækur við námið. Nemendur þurftu sem sagt ekki sjálfir að finna 

regluleika út frá málumhverfinu, eins og raunin er hjá þeim sem búa í málumhverfinu 

og styðjast í mesta lagi við formlegt nám sem hluta af tileinkunarferlinu. Ílagið (e. 

input), þ.e. allt það sem málneminn les og heyrir, einskorðaðist að mestu við 

kennslustundir og formlegt heimanám hjá kínversku nemendunum. Í „náttúrulegu“ 

málumhverfi hlýtur tíðni orðmynda að ráða einhverju um það hver orðasafnsmyndin 
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verður í millimálinu. Með því mætti skýra annars konar orðasafnsmyndirnar á borð 

við osti fyrir ostur og grænmetis fyrir grænmeti, sem undirritaður hefur heyrt sem 

nefnifallsmyndir í íslensku millimáli málnema sem búsettir eru á Íslandi. Fyrrnefnda 

orðið kemur nefnilega oft fyrir í forsetningarliðnum með osti og síðara orðið er oft 

fyrri hluti samsetts orðs, grænmetis-. 

 Ástæða þessara vangaveltna er einföld: Þegar millimál er rannsakað verður að 

hafa ýmislegt í huga áður en því er slegið föstu að nemendur úthluti meðvitað 

ákveðnu falli. Þolfall markmálsins getur gegnt hlutverki orðasafnsmyndar í millimáli 

og þannig verið notað sem nefnifall. Nauðsynlegt er að átta sig á þeim lögmálum sem 

gilda í millimálinu sjálfu og útskýra tileinkunarferlið út frá þeim, en ekki aðeins út frá 

reglum markmálsins.    
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3. Rannsóknarefnið 
 

3.1 Inngangur 

Rannsóknin miðar ekki að því að nota úrvinnslukenninguna í heild, þ.e. reyna að 

finna dæmi um sem flestar úrvinnsluaðgerðir í íslensku millimáli og bera saman við 

stigveldisröðina. Í rannsókninni eru eftirfarandi atriði skoðuð gaumgæfilega: a) 

fallaúthlutun í frumlögum; b) setningar þar sem frumlag stendur eða ætti að standa á 

eftir sögn; c) samspil fallaúthlutunar í frumlögum og stöðu frumlaga í setningu. Hér 

verður efni rannsóknarinnar kynnt og sett í samhengi við úrvinnslukenninguna (kafli 

3.2). Það verður einkum gert með nánari lýsingu á stigveldisspá Maríu Garðarsdóttur 

og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012) fyrir þróun íslensks millimáls, sem þær byggja á 

rannsóknum og sambærilegum stigveldisspám fyrir önnur germönsk tungumál. Því 

næst verður útskýrt hvers vegna ákveðið var að rannsaka fyrrnefndar 

úrvinnsluaðgerðir og hvers vegna úrvinnslukenningin varð fyrir valinu sem 

fræðikenning (kafli 3.3). Gagnasafnið og aðferðin sem notuð var við úrvinnslu 

gagnanna verður svo kynnt í 4. kafla. Áður en lengra er haldið er réttast að skoða 

fyrrnefndar úrvinnsluaðgerðir innan stigveldisraðarinnar  

 

3.2 Rannsóknarefnið innan stigveldisraðarinnar 

Á stigi 1 er málnemi aðeins fær um að nota hlunka, þ.e. segðir sem hann hefur lært og 

skilur sem eina merkingarlega heild án þess að hafa skilning á beygingarlegum eða 

setningarfræðilegum formgerðum innan heildarinnar. 

 Á stigi 2, orðasafnsstigi, er því spáð að í millimáli málnema sé frumlag alltaf í 

upphafsstöðu setningar og standi í nefnifalli. Upplýsingar um nefnifall eru sóttar beint 

úr orðasafni og byggja ekki á öðrum orðum í setningunni. Á þessu stigi er málnemi 

fær um að mynda eftirfarandi setningar. 

 

(3-1) a. Við fórst til Grill restaurants. 

 b. Ég finnst kalt veður gott... 

 

Setningarnar í (3-1) eru dæmi um beina vörpun, þar sem frumlag stendur í nefnifalli á 

undan sögn. Í (b) má sjá alhæfingu nefnifalls, þar sem frumlagið ætti réttilega að 
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standa í þágufalli. Nefnifall er ekki skilgreint sem formgerðarfall fyrr en nemandi 

hefur náð valdi á notkun þess hvar sem er í setningu, þ.e. einnig fyrir aftan sögn á 

stigi 4.  

 Samkvæmt túlkun Batens (2011) á endurbættri úrvinnslukenningu getur það 

gerst á stigi 2 að málnemi túlki kjarnfærðan röklið í upphafsstöðu sem frumlag og hið 

eiginlega frumlag á eftir sögn sem ekki-frumlag. Nafnliður á undan sögn ætti því að fá 

nefnifall og nafnliður á eftir sögn ekki-nefnifall. Í gagnasafninu eru engin dæmi um 

að þetta tvennt fari saman í setningu; þ.e. að kjarnfærður rökliður í upphafsstöðu fái 

nefnifall og frumlag á eftir sögn fái ekki-nefnifall. Það endurspeglar það sem áður var 

vitnað í, að setningarnar í rannsókn Batens voru þvingaðar fram og endurspegla því 

ekki endilega raunverulegt millimál. Hér eru tekin dæmi um beina vörpun, annars 

vegar á undan og hins vegar eftir sögn.   

 

(3-2) a. Í dag er þriðja nóvember 

 b. Dagur númer þrjá fór ég í þjóðmenningarhúsinu með vikonu minni. 

 

Í dæmi (a) má sjá hvernig málnemi túlkar það sem er fyrir aftan sögn sem ekki-

frumlag og úthlutar því ekki-nefnifalli. Í dæmi (b) má sjá hvernig það sem er fyrir 

framan sögn virðist fá úthlutað nefnifalli vegna upphafsstöðu sinnar þó vissulega sé 

frumlagið í réttu falli á eftir sögn; hér er þó rétt að taka fram að færði liðurinn er ekki 

rökliður.  

 Á stigi 3, svokölluðu liðaðgerðastigi, getur málnemi flutt atviks- og 

forsetningarliði fremst í setningu, þannig að setningin getur byrjað á öðru en frumlagi. 

Málnemi er ekki fær um að umraða liðum innan setningarinnar. Það verður því engin 

umröðun á frumlagi og sögn þó að annar liður sé færður fremst. Málnemar styðjast 

við beina vörpun þannig að á eftir færða liðnum er enn hlutlaus orðaröð og frumlag 

stendur því áfram á undan sögn. Málnemi er fær um að mynda eftirfarandi setningar: 

 

(3-3) a. Dag einn, drottningin batt prinsessu í kastala þegar prins fór út. 

 b. Loksins hann lumbraði Stebba.  

 

Í dæmum (a) og (b) má sjá hvernig nemandi styðst enn við hlutlausa orðaröð á eftir 

færða liðnum, þannig að frumlagið stendur á undan sögninni. 

 Hér er einnig gert ráð fyrir því að málnemi geti fært óbeygð spurnarfornöfn 



 

 

34 

fremst í setningu, þ.e. þau sem eru eins í nefnifalli og einhverju aukafalli. Hér er 

einkum átt við orðmyndirnar hvað og hvaða. Ástæðan er sú að ekki er hægt að gera 

ráð fyrir að nokkur munur sé (í millimálinu) á fyrrgreindum orðmyndum 

spurnarfornafna og óbeygjanlegum spurnaratviksorðum, sem málnemar ættu að geta 

flutt fremst á þessu stigi. Vitanlega er þó ekki gert ráð fyrir umröðun frumlags og 

sagnar í kjölfarið. Nánari umfjöllun um óbeygð spurnarfornöfn er að finna í kafla 

5.3.3. 

 Gert er ráð fyrir að málnemi geri greinarmun á nefnifalli og reglufalli 

(þágufalli) í frumlögum á stigi 3. Í íslensku tengist þágufall í frumlagi venjulega 

merkingarhlutverkinu skynjandi. Þágufall skynjandafrumlaga er því flokkað sem 

reglufall. Merkingarhlutverkið skynjandi getur einnig haft þolfall á frumlaginu og er 

það þá svokallað furðufall, sem lærist síðar. Þegar þágufalli er úthlutað í 

skynjandafrumlögum er ekki stuðst við setningafræðilegar reglur heldur 

merkingarlega þætti sem tengjast orðaforðanum. Á þessu stigi má búast við að 

málnemi alhæfi þágufall í skynjandafrumlögum (María Garðarsdóttir og Sigríður 

Þorvaldsdóttir 2012:108–109). Dæmi um slíka alhæfingu má finna í eftirfarandi 

setningum: 

 

(3-4) a. Mér ennþá nennti kalt.  

 b. … vinkonu mín var í svo góðu skapi … 

 

Á íslensku er setningin í (3-4a) auðvitað merkingarlaus, en ensk þýðing sagnarinnar 

getur verið feel like, sem kann að skýra þágufallsfrumlagið og þá merkingu sem 

nemandinn hafði í huga.  

 Að lokum er rétt að bæta við að á 3. stigi er gert ráð fyrir samræmi sé innan 

nafnliðar, þ.e. á milli ákvæðisorða og nafnorðs. Á stiginu má því t.d. búast við að 

fornafn sambeygist nafnorði eins og raunin er í frumlagi eftirfarandi dæmis:  

 

(3-5) Uppáhaldsborgin mín er Tianjin, heimaborgin mín. 

 

Stig 4 kallast setningaaðgerðastig. Málnemi greinir þá á milli reglufalls og hvers kyns 

furðufalls á frumlögum. Einnig getur hann umraðað frumlagi og sögn og þekkir 

frumlag sem stendur á eftir sögn samhliða því. Málnemi ætti því að ráða við hvers 

kyns fallaúthlutun í frumlögum á þessu stigi, hvert sem fallið er og hvar sem 
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frumlagið stendur í setningunni. Á þessu stigi er nefnifallið orðið formgerðarfall 

(María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir og 2012:108–109). Eftirfarandi 

setningar eru dæmi um rétta fallaúthlutun frumlags á eftir sögn á 4. stigi:  

 

(3-6) a. Allt í einu fall dvergur níðrur í gat.  

 b. Skyndilega kom graugurinn hingað og talaði við hann. 

 

Að lokum er nauðsynlegt að minnast á 5. stig, eða stig aukasetningaaðgerða. Það 

kemur ekkert fram um orðaröð aukasetninga í töflu (2-1). Þar ræður nemandinn við 

úrvinnsluaðgerðir sem felast í upplýsingaskiptum á milli aðalsetningar og 

aukasetningar; málneminn verður því að tileinka sér þær reglur aukasetninga sem eru 

frábrugðnar reglum aðalsetninga. Hér verður því fjallað um svokallaðar óbeinar 

spurnarsetningar, þar sem engin umröðun verður á frumlagi og sögn á eftir 

spurnarorðinu. Þar er orðaröðin því hlutlaus ólíkt því sem hún er í beinum 

spurnarsetningum (Höskuldur Þráinsson 2009:152 og 189–190, einnig 2005:653; 

Sigríður Þorvaldsdóttir og María Garðarsdóttir 2013:54). Þetta skiptir máli fyrir 

rannsóknina, sem snýr að kjarnafærslum og umröðun.  

 Gera má ráð fyrir að hlutlaus orðaröð á eftir spurnarorði sé merki um hlutlausa 

orðaröð eða beina vörpun fram að 4. stigi. Á 4. stigi mætti svo gera ráð fyrir 

alhæfingu á umröðun. Þegar málnemi hefur þegar sýnt merki um rétta umröðun 

verður hlutlausa orðaröðin í óbeinum spurnarsetningum hins vegar dæmi um sértæka 

úrvinnsluaðgerð í aukasetningu, sem tilheyrir því 5. stigi. Eftirfarandi er dæmi úr 

gagnasafninu, en eins og sjá má kemur frumlagið strax á eftir spurnarfornafninu eins 

og rétt er í óbeinum spurnarsetningum. 

 

(3-7) Ég ætla að láta þú vita hver þú varst. 

 

Þá hefur spáin um þróun fallaúthlutunar á frumlögum og þróun kjarnafærslu og 

umröðunar verið rakin að svo miklu leyti sem máli skiptir fyrir rannsóknina. Hún 

snýr, eins og áður sagði, að því að skoða öll frumlagsföll, færslur liða fremst í 

setningu og umröðun frumlags og sagnar. Rannsóknin snýr því að flestum stigum 

stigveldisraðarinnar, en þegar hafa verið tekin dæmi úr gagnasafninu af stigum 2 til 5. 

Hér að neðan hefur stigveldisspá fyrir úrvinnsluaðgerðir rannsóknarinnar verið sett 

upp í töflu, en hún er að stórum hluta byggð á töflu Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar 
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Þorvaldsdóttur (2012:100). 

 

 

Tafla 3-8. Stigveldisspá fyrir setningarlegar og beygingarlegar formgerðir í  
      íslensku sem skipta máli fyrir rannsóknina 

 

Rannsóknarniðurstöður verða kynntar í sérstökum kafla, með tölfræðilegum 

upplýsingum, dæmum úr gagnasafninu og umræðum. Í niðurstöðum verður leitast við 

að skoða hvort þróun hverrar úrvinnsluaðgerðar sé í samræmi við stigveldisspána. 

Einnig verður kannað hvort þróun ólíkra úrvinnsluaðgerða, beygingarlegrar og 

setningarlegrar, haldist í hendur á þann hátt sem spáð er í stigveldisröðinni. Þannig 

verður leitað að öllum þeim einkennum millimáls sem talin hafa verið upp hér að 

framan samkvæmt úrvinnslukenningunni og stigveldisspám innan hennar. Að 

sjálfsögðu verður einnig bent á það sem samræmist ekki stigveldisspánum og virðist 

þannig stangast á við úrvinnslukenninguna.   

 



 

 

37 

3.3 Val úrvinnsluaðgerða og úrvinnslukenningarinnar 

Ofangreindar úrvinnsluaðgerðir urðu fyrir valinu sem rannsóknarefni af nokkrum 

ástæðum. Í fyrsta lagi er umröðun frumlags og sagnar það sem hefur verið rannsakað 

hvað mest í öðrum málum. Það er m.a. vegna þess að samanburður umröðunar á milli 

mála er auðveldari en t.d. samanburður beygingaratriða, en einnig vegna þess að 

rannsókn á setningarlegum atriðum er einfaldari en rannsókn beygingarlegra atriða 

(eins og sést m.a. af umfjöllun um túlkun gagna í kafla 6) (María Garðarsdóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:82). Flestar rannsóknir sýna fram á að á fyrstu stigum 

máltileinkunar umraði málnemar ekki frumlagi og sögn (Pienemann o.fl. 2005:235 og 

rit sem þar er vitnað til), en niðurstöður rannsóknar á norsku millimáli gætu bent til 

annars (Brautaset 2004:1–13). Í kafla 5.3.4 er nánar fjallað um þessar rannsóknir.  

 Frumlagsföll hafa þegar verið rannsökuð í íslensku millimáli, en aðeins í 

samhengi við fallaúthlutun á andlögum og forsetningarliðum (María Garðarsdóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir 2012). Hér verður því hægt að bera niðurstöður þessarar 

rannsóknar saman við fyrri rannsókn á efninu. En eins og áður segir verður að auki 

hægt að kanna hvort þróun setningarlegrar úrvinnsluaðgerðar, þ.e. kjarnafærslu og 

umröðunar, helst í hendur við þróun beygingarlegrar úrvinnsluaðgerðar, þ.e. 

fallaúthlutunar á frumlögum, samkvæmt stigveldisspánni. 

 Megináherslan er að byggja á þeirri rannsókn, sem þegar hefur verið gerð 

innan úrvinnslukenningarinnar á íslensku millimáli, til þess að reyna að varpa ljósi á 

tileinkunarferli íslensku sem annars máls. Úrvinnslukenningin nýtist vel sem rammi 

utan um rannsókn sem þessa, þar sem hún bíður upp á samanburð ólíkra rannsókna, 

jafnvel á ólíkum málum. Tilgangurinn er því mun frekar sá að rannsaka íslenskt 

millimál en að sannreyna úrvinnslukenninguna, enda er gagnasafnið á engan hátt 

fallið til hins síðarnefnda.  

  



 

 

38 

4. Gagnasafnið og flokkun þess 
 

4.1 Inngangur  

Í kaflanum er gagnasafnið kynnt ítarlega. Umfjöllunin hefst á almennum nótum um 

íslenskunámið sem nemendurnir stunduðu í Kína og hvernig þeir völdust inn í námið 

(kafli 4.2.1). Því næst er gerð grein fyrir því á hvaða stigi námsins verkefni 

gagnasafnsins voru skrifuð (kafli 4.2.2). Þá er fjallað nánar um verkefnin, hvernig þau 

voru valin úr stærra gagnasafni og einnig er gefið nokkuð nákvæmt yfirlit um efni 

verkefnanna (kafli 4.2.3). Gagnasafnið er svo sett í samhengi við kröfurnar sem 

gerðar eru í úrvinnslukenningunni til gagna sem notuð eru til að prófa hana, þ.e. til 

rannsókna innan hennar (kafli 4.3).  Í lokin (kafli 4.4) eru aðferðir við flokkun og 

túlkun gagna útlistaðar mjög nákvæmlega, en nánara yfirlit um efni þess kafla er 

kynnt í upphafi hans. Í kafla 4.5 er efni alls 4. kafla dregið saman. 

 

4.2  Gagnasafnið og námið 

4.2.1 Íslenskunemarnir 

Gagnasafnið, sem rannsóknin byggist á, samanstendur af ritunarverkefnum fjögurra 

kínverskra nemenda sem stunduðu BA-nám í íslensku í Háskóla erlendra fræða í 

Peking á árunum 2008–2012. Áður en nánar verður fjallað um verkefnin, verða 

nemendurnir og námið kynnt örlítið. Alls stunduðu 16 nemendur íslenskunám við 

háskólann, kynjaskipting var jöfn og allir nemendurnir voru fæddir á ári snáksins, 

1989–1990. Allir nemendur hafa kínverska mállýsku að móðurmáli en tala auk þess 

mandarín-kínversku. Hópurinn var sá fyrsti í Kína, sem stundaði íslenskunám í 

háskóla þar í landi. Allir höfðu nemendurnir komist inn í háskólann eftir sömu leið; í 

stað þess að taka hefðbundið landspróf og sækja svo um háskólavist að 

framhaldsskóla loknum, voru nokkrir úrvalsnemendur úr hverjum skóla valdir til þess 

að taka sérstök inntökupróf sem haldin voru af skólanum. Nemendur sköruðu fram úr 

í tungumálanámi og höfðu því allir ágætis vald á ensku, en þó mismikið. Þeir sem 

stóðust inntökuprófið gátu svo yfirleitt valið á milli tveggja tungumála, t.d. rússnesku 

og íslensku. Ástæða þess að nemendur ákveða að læra tungumál, sem þeir hafa aldrei 

heyrt talað um áður, er það orðspor sem af skólanum fer og möguleikarnir sem próf 

þaðan opnar að námi loknu.  
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4.2.2 Tilhögun námsins 
Verkefnin skrifuðu nemendur á 2. og 3. önn námsins og því er rétt að fjalla fyrst um 

þann tíma sem nemendur höfðu stundað formlegt íslenskunám þegar verkefnin voru 

skrifuð. Haustönn við skólann hefst venjulega í byrjun september, en fyrir íslenska 

bekkinn og flesta aðra nýnema var 6. október fyrsti skóladagurinn árið 2008.12 

Lokapróf haustannar fóru fram fyrstu tvær vikurnar í janúar. Vorönn hófst 2. mars 

2009 og lokapróf fóru fram í lok júní og byrjun júlí. Ekkert kennsluhlé var en nokkrir 

frídagar voru á báðum önnum. Haustönn 2. árs hófst í byrjun september en 

þjóðhátíðarfrí Kínverja er fyrstu vikuna í október og er þá engin kennsla. Nemendur 

sóttu 14 kennslustundir (50 mínútur hver) í íslensku í hverri viku.  

 Þess ber að geta að mikið vinnuálag var á nemendum í skólanum, en auk þess 

að sækja tíma í íslensku fyrir hádegi þurfa þeir að sækja a.m.k. jafnmarga tíma í 

öðrum fögum á fyrsta ári, þó eitthvað fækki þeim á öðru ári. Þess utan þurfa nýnemar 

að taka að sér ákveðinn lágmarksfjölda sjálfboðavinnustunda fyrir skólann. Það getur 

verið enskukennsla fyrir hermenn eða kynningarstarf fyrir skólann. Það er því ljóst að 

háskólanámið í Kína er ekki alveg sambærilegt við íslenskt háskólanám.        

 

4.2.3 Ritunarverkefnin 

4.2.3.1 Val verkefna 
Þar sem nemendur höfðu ekki mikið vald á málinu fyrstu mánuðina skrifuðu þeir fá 

verkefni á fyrsta ári og engin verkefni eru til af fyrstu önn námsins. Fyrsta verkefnið 

skrifuðu þeir snemma á annarri önn (skiladagur 1.4.2009) og höfðu þá stundað 

formlegt íslenskunám í u.þ.b. fjóra mánuði. Það síðasta skrifuðu nemendur í lok 

þriðju annar (skiladagur 7.12.2009), þ.e. eftir u.þ.b. tíu mánaða formlegt nám. Sjö af 

tólf verkefnum eru af 3. önn námsins og eru þau almennt lengri heldur en verkefnin af 

2. önn. Stærstur hluti gagnasafnsins er því af 3. önninni þegar nemendur höfðu þegar 

lært íslensku í sjö mánuði.  

 Í allri framsetningu á niðurstöðum og umræðu um þær eru númer verkefnis og 

númer nemanda tiltekin; dagsetningar einstakra verkefna er að finna hér að neðan. 

Þannig er alltaf hægt að sjá eftir hversu langt nám nemandinn skrifaði það sem til 

                                                             
12 Aðstæður á Íslandi voru síður en svo hvetjandi fyrir nemendurna, sem flestir höfðu þurft að réttlæta 
það fyrir fjölskyldu sinni að hefja fjögurra ára nám í íslensku. Þann 6. október blessaði Geir H. Haarde 
(2008), þáverandi forsætisráðherra, Ísland í frægri ræðu sinni. Starfsmenn sendiráðs Íslands í Peking 
hjálpuðu því til við að hughreysta nemendur og telja þeim trú um að fyrirsagnir kínverskra fjölmiðla 
þýddu hvorki endalok fyrir Ísland né framtíð íslenskunema. 
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umfjöllunar er hverju sinni, og bera það saman við annað sem sami nemandi skrifaði. 

Númer verkefnis er alltaf sýnt fyrst og því næst númer nemandans. Merkingin (11-4) 

þýðir því að dæmið er úr 11. verkefni nemanda 4. Niðurstöður fyrir hvern nemanda 

eru kynntar sérstaklega og þá vísað til nemenda með tölunum 1-4.  

 Öll heimaverkefnin skrifuðu nemendur á tölvu og eru þau því skoðuð eins og 

þau koma fyrir, án nokkurra breytinga. Í gagnasafninu eru nokkrar setningar 

skáletraðar sem ekki voru flokkaðar fyrir rannsóknina og eru því ekki með í 

niðurstöðum. Annars vegar eru það setningar sem annar nemandi skrifaði fyrir 

samræður, en þær eru látnar standa samhengisins vegna. Hins vegar eru það setningar 

sem nemandinn tók beint upp úr sýnidæmum og endurspegla því ekki færni hans.  

 

4.2.3.2 Val málnema 
Mörg verkefnin voru algjörlega valfrjáls og aðeins verkefni 11 og 12 í lok þriðju 

annar giltu formlega til einkunnar. Það reyndist því ekki unnt að finna stórt safn 

verkefna, sem margir nemendur höfðu skilað. Verkefni fjögurra nemenda voru valin 

og réði þar mestu að þessir nemendur skiluðu flestum af þeim tólf verkefnum sem eru 

til skoðunar. Þó er a.m.k. ein eyða í gagnasafninu hjá hverjum nemenda, þ.e. í það 

minnsta eitt verkefni vantar og er það skýrt tekið fram í tölfræðiniðurstöðum. 

Auðveldara er að merkja skýra þróun í þeim atriðum, sem til skoðunar eru, með því 

að hafa mörg verkefni í gagnasafninu; ef nemandi stendur sig illa í einu verkefni, án 

sjáanlegra skýringa, eyðileggur það ekki heildarmyndina. Með því að skoða verkefni 

fleiri en eins nemenda má bera saman niðurstöður og kanna hvort einhverja almenna 

þróun megi finna hjá öllum. Samanburður við aðrar rannsóknir, þar sem millimál 

stórs hóps málnema var rannsakað, verður jafnframt marktækari.   

 Nemendurnir sinntu náminu allir samviskusamlega og stóðu sig almennt vel. 

Vissulega var þó munur á milli nemenda og jókst hann nokkuð eftir því sem leið á 

námið. Einkunnir nemanda 4 voru almennt í lægsta enda skalans, nemandi 2 var 

almennt hæstur frá og með 2. önn og hinir tveir nemendurnir þar á milli. Kynjahlutfall 

nemenda er jafnt.  

 

4.2.3.3 Efni og skiladagar verkefnanna 
Verkefnin eru mjög fjölbreytt að efni og eiga það flest sameiginlegt að nemendur 

höfðu nokkuð frjálsar hendur, þó alltaf hafi einhver fyrirmæli fylgt rituninni. Í 
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einhverjum tilvikum voru sérstök málfræðileg eða setningarleg atriði æfð, en í flestum 

tilvikum var það óbeint, þannig að efnið beindi rituninni í ákveðinn farveg. Að neðan 

er yfirlit yfir efni stílanna og málfræðina sem nemendur æfðu sérstaklega í þeim, en 

þó er aðeins minnst á það sem hugsanlega skiptir máli fyrir fallaúthlutun í frumlögum 

og umröðun frumlags og sagnar. Í niðurstöðum verður aftur minnst á efni 

ritunarverkefnanna, þar sem það skiptir máli. Í sviga fyrir aftan númer hvers verkefnis 

er skiladagur gefinn upp.    

 

1. verkefni (1.4.2009) sameinar tvö umfjöllunarefni, sem nemendur skiluðu ýmist í 

 einu eða tvennu lagi; annars vegar lýsing nemenda á sjálfum sér og hins vegar 

 heimaborg sinni. Sumir skiluðu aðeins texta um annað efnið. Í textanum má 

 því búast við því að nemendur noti hvort tveggja nefnifallsfrumlag og 

 aukafallsfrumlag til að lýsa áhugamálum sínum. Hugsanlega má sjá einhver 

 dæmi um að vikið sé frá hlutlausri orðaröð, eða notkun leppsetninga, í umræðu 

 um veðurfar í heimaborg. 

2. verkefni (1.5.2009) var æfing í samræðum, sem nemendur áttu að skrifa og flytja 

 sem símtal í tíma. Nemendur áttu að nota spurningar, hvort tveggja með 

 spurnaratviksorðum og spurnarfornöfnum.  

3. verkefni (17.5.2009); þar áttu nemendur að skrifa um veðrið í heimaborg sinni. Hér 

 má búast við að nemendur víki frá hlutlausri orðaröð og flytji til dæmis 

 tímaliði fremst til að lýsa veðri á ólíkum tímum árs; einnig má búast við 

 leppsetningum, með frestuðu frumlagi eða án eiginlegs frumlags. Í ritgerðinni 

 verður þó velt upp spurningum um hvaða skilning nemendur leggi í 

 setningagerð af þessu tagi; t.d. hvort þeir átti sig á frumlagshlutverki hins 

 eiginlega frumlags.  

4. verkefni (7.6.2009); nemendur skrifuðu um nýliðna fríhelgi. Aftur má gera ráð 

 fyrir að nemendur færi tímaliði fremst til að vísa til dags og tíma dags.  

5. verkefni (18.6.2009) er svipað að efni og sjálfslýsingarhluti 1. verkefnis. 

 Nemendur áttu þó aðeins að lýsa útliti sínu og því má ekki sérstaklega búast 

 við aukafallsfrumlögum eða kjarnafærslum.  

6. verkefni (10.9.2009); nemendur skrifuðu um ímyndað frí á Íslandi. Hér má búast 

 við kjarnafærslu, einkum tímaliða fremst í setningu. Einnig má gera ráð fyrir 

 að nemendur noti þágufallsfrumlög til að lýsa upplifun sinni.  

7. verkefni (20.10.2009) er dagbókartexti og ætti að vera nokkuð um færslu tímaliða 
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 fremst í setningu. 

8. verkefni (30.10.2009) er nokkurn veginn eins og 7. verkefni, en þar notuðu 

 nemendur þátíð í stað nútíðar.  

9. verkefni (10.11.2009) er nokkurs konar dagbókartexti, en þar áttu nemendur 

 sérstaklega að skrifa um veður og klæðnað. Hér mætti búast við sams konar 

 færslum og í öðrum verkefnum þar sem nemendur fjölluðu um veður og 

 skrifuðu í dagbókarstíl.  

10. verkefni (23.11.2009); nemendur áttu að skrifa stutta sögu. Hér mætti helst nefna 

 að búast má við ýmiss konar tímaliðum til að lýsa framvindu, því næst, svo, 

 loks o.s.frv.  

11. verkefni (30.11.2009); nemendur áttu að skrifa ævintýri. Helst mætti búast við 

 færslu tímaliða fremst í setningu. Í verkefninu notuðu nemendur mikið beina 

 ræðu, en það sem vekur eftirtekt og fjallað er um í niðurstöðu eru fjölmörg 

 dæmi um að bein ræða komi fyrir í upphafi málsgreinar og kallar þ.a.l. á 

 umröðun frumlags og sagnar í kjölfarið.  

12. verkefni (7.12.2009); umfjöllunarefnið er alveg það sama og í 11. verkefni. 

 Nemendur áttu gjarnan að skrifa um sama efni aftur, þegar þeir höfðu þegar 

 lært af mistökum fyrra verkefnis. Í 12. verkefni ætti því frávikum að hafa 

 fækkað og er fróðlegt að sjá hvort það er raunin með umröðun frumlags og 

 sagnar sem dæmi. 

 

4.3 Gagnasöfn og úrvinnslukenningin  

Hér verður rætt örlítið um þær kröfur sem Pienemann gerir til gagnasafna sem eru 

rannsökuð innan úrvinnslukenningarinnar og viðmið sem gilda við túlkun þeirra.  

Fyrst verður fjallað um hvaða viðmið gilda þegar ákvarðað er hvort nemandi hafi 

tileinkað sér ákveðna úrvinnsluaðgerð og millimál hans náð ákveðnu stigi (4.3.1). Því 

næst verður fjallað um þá kröfu sem Pienemann gerir um að gagnasöfn séu byggð á 

töluðu máli, en ekki rituðu (4.3.2).  

 

4.3.1 Hlunkur eða raunverulegur skilningur? 

Það er ljóst að þegar gögn eru metin eftir að þau voru skrifuð eða hljóðrituð, og þau 

eru eini vitnisburður um millimálið, getur verið erfitt að skera úr um hvort nemandi 

skilur formgerðir setningar eða einungis merkingu hennar. Málnemar læra tungumál 
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eftir ólíkum leiðum og því getur verið ómögulegt að vita hvort málneminn hafi lært 

tiltekna setningu sem hlunk vegna tíðni hennar, eða hvort hann hafi vald á 

málfræðiformgerðum hennar. 

 Þannig kann að virðast sem úrvinnsluaðgerð, sem kemur fyrir í fáum eða 

fábreyttum setningum, megi ýmist túlka sem hlunk eða dæmi um raunverulegan 

skilning úrvinnsluaðgerðarinnar, eftir því hvað hentar til að staðfesta fyrirfram gefna 

niðurstöður stigveldisraðarinnar. Pienemann (1998:117–164) fjallar um þetta 

vandamál og tekur ýmis dæmi um úrvinnslu og mat á eigin gagnasafni, sem ættu að 

nýtast sem ágætis viðmiðun. Einnig hefur hann lagt áherslu á að gagnasafnið verði að 

vera stórt til að nægilega mörg dæmi um tiltekna úrvinnsluaðgerð komi fram svo að 

hægt sé að draga ályktanir. Til að útiloka hlunka segir Pienemann (2007:147) að 

rannsakandinn verði að sannreyna fjölbreytni í orðaforða og beygingarendingum; 

athuga hvort sama beygingarending komi fyrir í ólíkum orðum og sama orðið hafi 

ólíkar beygingarendingar. Pienemann minnist þarna aðeins á beygingarleg atriði, en 

hann hefur bent á að mun auðveldara sé að greina og meta úrvinnsluaðgerðir sem eru 

setningafræðilegar heldur en þær sem eru beygingarfræðilegar (1998:133). Nánar 

verður fjallað um þennan mun á rannsóknum á beygingar- og setningarlegum 

úrvinnsluaðgerðum í kafla 4.4. 

 Það sem flækir málið þó enn frekar er að þar sem fylgst er með þróun á 

millimáli eins málnema, og ákveðnar úrvinnsluaðgerðir eru ekki þvingaðar fram með 

eyðufyllingum eða annarri aðferð, getur verið að gagnasafnið gefi ekki heilsteypta 

mynd af millimálinu. Í slíkum „frjálsum“ gögnum er það oft málneminn sem stjórnar 

að miklu leyti hverju hann segir frá og, það sem meira máli skiptir, hvernig hann segir 

frá því. Málnemar hafa tilhneigingu til að nota ekki þær formgerðir sem þeir eru 

óöruggir með (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:67 og rit sem þar 

er vitnað til). Ekki er ósennilegt að þetta eigi frekar við í töluðu máli en rituðu, þegar 

umhugsunartími er nær enginn, en Pienemann gerir einmitt kröfu um að gagnasafnið 

sé byggt á munnlögum gögnum. Þá getur ákveðið samhengi eða umfjöllunarefni, í 

samræðum jafnt sem rituðum texta, kallað á vissar úrvinnsluaðgerðir en nánast 

útilokað aðrar. Eins og þegar hefur komið fram er efni gagnasafnsins mjög fjölbreytt 

og leyfir því ekki aðeins, heldur beinlínis kallar á margar þær úrvinnsluaðgerðir sem 

eru til skoðunar. Jafnframt er gagnasafnið stórt, lítill tími er á milli ritunarverkefna, og 

því líklegt að það gefi nokkuð heilsteypta mynd af millimálinu hverju sinni og varpi 

þannig ljósi á þróun þess á tímabilinu sem er til skoðunar.   
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4.3.2 Talað mál og ritað mál 
Úrvinnslukenningunni er ætlað að lýsa þeim sálfræðilegu hömlum sem eru á 

málframleiðslu málnema. Vegna þessa gerir Pienemann þá kröfu að 

úrvinnslukenningin sé prófuð með gögnum sem byggja á töluðu máli, en ekki 

skriflegum (Pienemann 1998:xvi–xvii).13 Eðlilegri málframleiðslu eru settar mjög 

þröngar tímaskorður, þar sem fólk lætur að meðaltali frá sér eitt orð á hverjum 400 

millísekúndum í eðlilegu tali (hér er þó ekki átt við málnema sem oftast tala hægar) 

(Pienemann 1998:56). Slíkar tímahömlur eru vitanlega aðeins til staðar í mæltu máli, 

en ekki við ritun nema að takmörkuðu leyti.  

 Þó að um heimaverkefni sé að ræða, þar sem öll hugsanleg hjálpargögn eru 

tiltæk og hugsanleg aðstoð annarra, má engu að síður gera ráð fyrir að þau 

endurspegli ágætlega raunverulega færni nemenda. Hér eru ekki til skoðunar atriði 

eins og stafsetning, orðaforði, eða fallstjórn sagna í andlögum, heldur atriði sem reyna 

á skilning nemenda frekar en notkun þeirra á orða- og kennslubókum. Í öllum 

tilvikum var fyrsta útgáfa nemandans af verkefninu skoðuð, þ.e. áður en nemandi 

leiðrétti verkefnið eftir athugasemdir kennara. Nemendur vissu því að þeir fengju 

verkefnið yfirlesið frá kennara og hefðu tækifæri til að senda aftur leiðrétta útgáfu. 

Nemendur lásu venjulega ekki yfir verkefni hver annars, þrátt fyrir hvatningu 

kennara. Nemendur áttu ekki kost á að leita aðstoðar hjá Íslendingum í námi sínu 

fyrstu árin, enda höfðu þeir aðeins lítillega kynnst þeim fáu Íslendingum sem bjuggu í 

Peking. Eins og áður kom fram voru aðeins verkefni 11 og 12 hluti af lokaeinkunn 

námskeiðs (og giltu samtals 5%). Nemendur skiluðu mörgum skriflegum verkefnum í 

íslensku, auk annars heimanáms í íslensku, og sinntu þess utan öðru námi við skólann 

og höfðu því ekki ótakmarkaðan tíma til að skrifa hvert og eitt verkefni. Verkefnin 

voru sem sagt liður í gagnvirkri kennsluaðferð, sem átti að hvetja nemendur til að nota 

málið og ættu textar gagnasafnsins þar með að endurspegla kunnáttu nemendanna. Að 

hve miklu leyti nemendur voru færir um að beita þeirri kunnáttu í töluðu máli er því 

miður ekki hægt að svara nákvæmlega hér.  

 Hér ber þó að athuga að fjöldi rannsókna á skriflegum gögnum hefur verið 

gerður innan úrvinnslukenningarinnar og samanburður við þær er aðeins mögulegur 

                                                             
13  Reyndar bendir Pienemann á að hægt sé að prófa kenninguna með tilraunum sem mæla 
viðbragðstíma málnema þegar þeim eru sýndar setningar, annars vegar málfræðilega réttar og hins 
vegar rangar. Á sama hátt og í talmáli eru tímahömlurnar það miklar, að sömu sálfræðilegu hömlur eru 
til staðar. Þetta skiptir því ekki máli fyrir rannsóknina og gagnasafnið sem hún byggir á (2007:147–
148).  
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ef gögnin eru af sama toga. Eins og áður kom fram er ætlunin að setja þessa rannsókn 

í samhengi við tilgátu og rannsókn á íslensku millimáli innan 

úrvinnslukenningarinnar, en gögn þeirrar rannsóknar voru einmitt skrifleg 

prófverkefni (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012). Gögnin sem þar 

voru notuð voru skrifleg prófverkefni í lok fyrstu og annarrar annar háskólanáms. 

Einnig verða niðurstöður fyrir kjarnafærslu bornar saman við niðurstöður norskrar 

rannsóknar, sem byggir á skriflegum verkefnum háskólanemenda. Þó verður vitanlega 

að hafa hugfast þegar niðurstöðurnar eru skoðaðar að gögnin uppfylla ekki þá kröfu 

sem Pienemann setur.  

 

4.4 Flokkun og túlkun gagna 

Í kaflanum eru aðferðir við flokkun og túlkun gagna útlistaðar. Í fyrsta hluta er fjallað 

um frumlagsföll (kafli 4.4.1). Fyrst er flokkun og kóðun frumlagsfalla sýnd (kafli 

4.4.1.1), en aðferðin er að hluta til að fyrirmynd flokkunar falla í rannsókn Maríu 

Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012). Því næst er rætt um þá túlkun sem er 

nauðsynleg af hálfu rannsakandans til að ákvarða hvaða falli nemandinn hefur 

úthlutað (kafli 4.4.1.2). Þá er fjallað um flokkun og kóðun umröðunar (kafli 4.4.2), en 

aðferðin er að mestu sótt til rannsóknar Anne Brautaset á orðaröð í norsku millimáli 

(Brautaset 2004). Að lokum er minnst lítillega á það hvernig leppsetningar voru 

merktar sérstaklega, sem og boðháttur, þar sem hvort tveggja hefur að gera með 

samspil frumlags og sagnar (kafli 4.4.3).  

 

4.4.1 Frumlagsföll 

4.4.1.1 Flokkun frumlagsfalla 
Frumlög í textasafninu voru merkt og greind með hliðsjón af markmálinu. Eftirfarandi 

skammstafanir voru notaðar til að merkja frumlagsföll: 

N = nefnifall 

A = þolfall 

D = þágufall 

G = eignarfall 

O = órætt 

R = rétt 

V = rangt 
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Frumlagið var fyrst merkt með réttu falli markmálsins og því næst merkt rétt eða 

rangt, ávallt í lok hverrar setningar. Í eftirfarandi setningu er því þágufallsfrumlag þar 

sem nemandinn hefur réttilega úthlutað þágufalli á frumlagið:  

 

(4-1) Og kónginum fannst stjúpmóðir þeirra vond (DR). 12-1 

 

Ef fallið er rangt er sýnt hvaða fall nemandinn notaði í þeim tilvikum sem hægt var að 

greina það án vafa; en annars var það merkt órætt (O). Útskýrt er hvað er átt við með 

óræðu falli að lokinni umfjöllun um eftirfarandi setningar: 

 

(4-2)  a. Ég finnst kalt veður gott (DVN) … 3-2 

 b. … og vinkonu mín var í svo góðu skapi (NVO). 4-4 

 c. Yngstu dótirin hét Sigríður (NR) … 11-4 

 

Í dæmi (4-2a) táknar (D) þágufall, sem frumlag með sögninni finnast ætti að fá 

samkvæmt markmálinu. Fallið er því merkt rangt (V) og því næst er fallið sem 

nemandinn úthlutar merkt með (N) fyrir nefnifall. Eins og sjá má í (b) er tekið mið af 

aðalorði frumlagsins, haus nafnliðarins, sem venjulega er nafnorð ef frumlagið er 

meira en eitt orð. Frumlagið í (b) er því merkt rangt og órætt, í samræmi við 

orðmyndina vinkonu, en ekki eignarfornafnið mín sem augljóslega er í nefnifalli. 

Annað dæmi er (c) þar sem nafnorðið fær úthlutað réttu falli og fallaúthlutunin því 

merkt rétt í samræmi við það, en ekki röng, jafnvel þó að sambeyging lýsingaorðsins 

sé ekki rétt. Hvert frumlag er sem sagt merkt annað hvort rétt eða rangt, jafnvel þó að 

það samanstandi af fleiri en einu orði.    

 Óræð föll voru einnig merkt sérstaklega jafnvel í tilvikum þar sem 

fallaúthlutun er ekki röng. Með óræðu falli er hér átt við þau föll þar sem 

beygingarendingin sýnir ekki ótvírætt hver fallaúthlutunin er, þ.e. þegar 

beygingarendingar fleiri en eins falls eru þær sömu innan sömu tölu. Með því að 

skoða stærstu beygingarflokka nafnorða í íslensku og kanna beygingu eintölu og 

fleirtölu, með og án ákveðins greinis, má sjá að nefnifallið hefur sömu 

beygingarendingu og a.m.k. eitt annað fall innan sömu tölu í a.m.k. helmingi tilvika.14 

                                                             
14 Hér er miðað við þá 5-6 beygingarflokka sem taldir eru upp í fjölmörgum kennslubókum og fleiri 
ritum (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:126; Ásta Svavarsdóttir og Margrét 
Jónsdóttir 1998:47–49; Auður Einarsdóttir, Guðrún Theodórsdóttir o.fl. 2007:97). 
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Í slíkum tilvikum er nefnifallsmynd ekki ótvíræð sönnun þess að nemandi hafi 

úthlutað nefnifalli, en ekki t.d. þolfalli. Þetta verður enn ljósara þegar aukaföllin eru 

skoðuð, enda er oft enginn munur á þolfalli og þágufalli eintölu, og í slíkum tilfellum 

því ekki hægt að greina á milli úthlutunar fallanna í skynjandafrumlögum. Óræðum 

föllum er engu að síður haldið til haga og eru tölfræðilegar upplýsingar um þau víða 

til hliðsjónar í niðurstöðum.  

 Í rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012:123-128), 

voru óræð föll einnig flokkuð, reyndar með nákvæmari hætti en hér er gert. Með því 

að hafa sama háttinn á í þessari rannsókn er nákvæmur samanburður við 

rannsóknarniðurstöður þeirra mögulegur. Það er því ekkert undanskilið í niðurstöðum, 

sem verða einungis nákvæmari fyrir vikið. Í eftirfarandi setningu má sjá dæmi um 

óræð föll:  

 

(4-3) Kínamúrinn þar er mjög gamall en síður (NRO). 4-2 

 

Dæmi (4-3) er ekki ótvíræð sönnun þess að nemandi hafi úthlutað réttu falli (nf.) í 

frumlagi. Það sýnir heldur enga ótvíræða villu og í raun er engin sérstök ástæða til að 

ætla að nemandi hafi haft annað en rétt fall í huga; úr því verður hins vegar ekki 

skorið og er því gerður greinarmunur á sýnilegum réttum föllum og óræðum föllum. Í 

nefnifallsfrumlögum í fyrsta sæti í setningu skiptir þetta ekki miklu máli; langflest eru 

þau rétt og jafnvel þó að óræð föll væru talin rétt myndi hlutfallið á milli réttra og 

rangra falla breytast lítið. Þetta skiptir meira máli í frumlögum á eftir sögn og 

aukafallsfrumlögum, þar sem leitað er dæma um úrvinnsluaðgerðir og órætt dæmi er 

ekki óræk sönnun um að nemandi hafi beitt tiltekinni úrvinnsluaðgerð rétt. Ef óræð 

dæmi væru flokkuð rétt gæti slík flokkun gefið villandi niðurstöður.  

 

4.4.1.2 Túlkun frumlagsfalla 

Nokkra túlkun af hálfu rannsakandans getur þurft til að skera úr um hvaða falli 

nemandinn úthlutar hverju sinni. Íslenska er samrunamál og ein beygingarending 

getur gegnt mörgum hlutverkum. Það er í raun ekki markmið þessarar rannsóknar að 

rýna í ólíkar beygingarendingar, heldur greina fallaúthlutun. Nemandinn gæti t.d. 

ruglast á beygingarflokkum, en engu að síður valið rétt fall. Þess vegna þarf að túlka 

hvaða fall ákveðin beygingarending táknar í millimáli nemanda, jafnvel þó að 
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beygingarmyndin eða orðið samræmist ekki reglum markmálsins (Pienemann 

1998:155–164; María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:121–125). Þessi 

rannsókn snýr aðeins að fallaúthlutun í frumlögum (ekki andlögum), lítið var um 

frávik frá réttu falli og aðeins örfá dæmi um að nemendur hafi ruglast á 

beygingarflokkum eða stafsett orð á þann hátt að flokkun falls krafðist túlkunar. 

Engin tilvik eða vafamál, sem kynnu að hafa áhrif á niðurstöður, komu upp. En öll 

dæmi sem kröfðust túlkunar fylgja hér. Fyrst verða tekin dæmi þar sem stafsetning 

krefst túlkunar. 

 

(4-4) a. Einu sinni var ungur og góður graugur sem bjó í dal. 12-4 

 b. … eitthvrn lagði álög á hann (NVA). 11-4 

 

Í verkefni 12 notar nemandi 4 margsinnis orðið graugur, en af beygingarendingunni 

og sambeygingu lýsingaorðsins er augljóst að orðið er sterkt karlkynsorð í nefnifalli. 

Af efnislegu samhengi er auk þess augljóst að nemandinn á við draug. Nánar er fjallað 

um frumlagið í (b) í niðurstöðum, en hér er litið svo á að nemandi úthluti þolfalli – í 

öllu falli að hér sé um frávik að ræða – enda ekkert sem bendir skýrt til þess að 

nemandi úthluti nefnifalli.  

 Í dæmum (4-5) til (4-7) er ekki ljóst hvaða beygingarflokki frumlagsnafnorðin 

tilheyra í millimáli nemandans: 

 

(4-5) Herbergin er með baði, síma og sjónvarpi (NR). 6-3 

 

Í dæmi (4-5) er hægt að líta svo á að nemandi noti orðið herbergi í kvenkyni, 

nefnifalli, eintölu, með greini, t.d. eins og helgin eða myndin. Einnig er hægt að líta 

svo á að nemandi þekki beygingu orðsins, noti það í fleirtölu en sagnorðið fái ekki 

fleirtölu, eins og það ætti að gera. Þá væri fallaúthlutun óræð, en út frá merkingarlegu 

samhengi verður að teljast líklegra að nemandi noti eintölu og er fallaúthlutun því 

flokkuð rétt. 

 

(4-6) Fólkið stakk honum (NRO) og tröllinn dó (NR). 12-2 

 

Í millimáli nemandans er orðið tröll karlkyns og því er nefnifallið hér sýnilegt rétt. 

Fallið hefði verið órætt ef nemandi hefði þekkt rétt kyn og beygingarflokk og notað 
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orðmyndina tröllið, sem er eins í nf. og þf. Þannig getur frávik frá markmálinu leitt til 

þess að fall, sem annars hefði verið órætt, verður sýnilegt rétt.   

 

(4-7) Foreldrar hans voru gamlar (NR). 12-2 

 

Hér er hægt að líta á fallaúthlutun frumlagsins sem sýnilega rétta og álykta sem svo að 

nemandi hafi ekki vald á samræmingu kyns á frumlagi og sagnfyllingu. Annar kostur 

væri að líta svo á að frumlagið standi í kvenkyni og að fallaúthlutun sé þar með óræð. 

Fyrri kosturinn er hér valinn, þar sem það eru frumlögin sem eru til skoðunar og það 

eitt og sér hefur hér sýnilegt rétt nefnifall.  

 Að lokum skal tekið fram að aðeins eru flokkuð þau frumlög sem gegna 

eingöngu hlutverki frumlags í setningunni. Andlög, sem gegna hlutverki frumlags í 

tilvísunarsetningu, eru ekki flokkuð. Þá eru frumlög nafnháttarsetninga 

(aukasetninga), sem eru jafnframt andlag móðursetningar 15 , ekki hluti af 

rannsókninni. Í dæmi (4-8a) er aðeins frumlag aðalsetningarinnar (hann) flokkað. Í 

dæmi (b) er fyrra fornafnið þú, sem ætti að standa í þolfalli, ekki flokkað sem frumlag 

með nafnháttarsetningunni. 

 

(4-8) a. Hann fó töfrajurtir og lét Sigríði að borða þær (NRO). 11-4 

 b. Ég ætla að láta þú vita (NR) hver þú varst (RSV-NR). 11-2 

 

Í málsgrein (4-8b) er eina dæmið í gagnasafninu um þess konar nafnháttarsetningar, 

sem hafa verið nefndar þolfall með nafnhætti eða nafnháttarsambönd með þolfalli. Í 

slíkum setningum fer fallaúthlutun frumlagsins eftir sögn aukasetningarinnar ef hún 

stýrir orðasafnsfalli í frumlagi, en ekki aðeins eftir þolfallsúthlutun sagnarinnar í 

móðursetningunni: Ég ætla að láta þér líða illa (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–98:21).   

 Aðeins er sýnd flokkun fyrir eitt frumlag í einu og er það gert í lok 

móðursetningar. Ef nauðsynlegt er að flokka tvö frumlög í sömu málsgrein er flokkun 

þess fyrra alltaf á undan samtengingu, sama hvort það er aðaltenging eins og í (a) eða 

aukatenging líkt og í (b): 

 

(4-9) a. Ég sofnaði um miðnætti (NR) og ég dreymdi ekki (AVN). 8-3 

                                                             
15 Móðursetning (e. matrix clause) er hugtak sem vísar til setningar sem önnur setning er liður í 
(Höskuldur Þráinsson 2009:147). 
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 b. Ég hitti bekkjarfélagana mína (NR) þegar ég kom aftur (NR). 8-3 

 

Þá hefur verið fjallað um flokkun og túlkun frumlagsfalla og verður nú fjallað um 

flokkun fyrir kjarnafærslur og umröðun. 

 

4.4.2 Kjarnafærslur og umröðun 

Öll dæmi um að nemandi víki frá hlutlausri orðaröð (frumlag-sögn-andlag) eru merkt 

sérstaklega, hvort sem orðaröðin samræmist reglum markmálsins eða ekki. Hér er 

einkum átt við setningar þar sem frumlag er ekki í fyrsta sæti vegna þess að annar 

liður hefur verið færður fremst, en í flestum tilvikum er það atviks- eða 

forsetningarliður. Setningar þar sem frumlag er í fyrsta sæti og sögn í öðru sæti eru 

ómerktar.  

 Setningarnar eru merktar með kóðun þar sem ákveðnar tegundir liða eða orða 

eru táknaðar með ólíkum bókstöfum. Röð bókstafanna táknar því orðaröðina, eða 

setningaruppbygginguna. Þannig er auðvelt að leita í gögnunum að öllum færslum og 

samspili þeirra við fall frumlaga. Kóðun fyrir orðaröð er alltaf sýnd á undan kóðun 

fyrir fallaúthlutun (sjá dæmi á eftir).  

 Fyrirmyndin að flokkun umröðunar er sótt til rannsóknar Anne Brautaset á 

orðaröð í norsku millimáli (Brautaset:2004). Í kafla 5.3.4.2  er fjallað um rannsóknina 

og niðurstöður hennar til samanburðar. Hér fylgja þær skammstafanir sem notaðar 

voru við flokkun liðafærslna og umröðunar, ásamt stuttlegum útskýringum, en á eftir 

fylgja dæmi og nánari útskýringar. 

 

S = frumlag 

V = persónubeygð sögn 

A16 = atviks- eða forsetningarliður17  

R = rökliður (á við um færslu andlags) 

 

Eftirfarandi samsetningar eru merktar í gagnasafninu, en samsetningar sem engin 

dæmi finnast um eru ekki sýndar hér. Hver bókstafur táknar ákveðinn lið eða orð, og 

röð bókstafanna táknar þannig röð liða og orða. 

                                                             
16 Þolfall er einnig táknað með bókstafnum A, en kóðun fyrir fallaúthlutun og orðaröð er aðskilin með 
bandstriki, og því er flokkunin alltaf skýr. 
17 Í flokkun er enginn greinarmunur gerður á forsetningar-, atviks- og aukafallsliðum. 
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AVS; atviks- eða forsetningarliður, sögn, frumlag. 

RVS; andlag, sögn, frumlag. 

*ASV18; atviks- eða forsetningarliður, frumlag, sögn. 

RSV; andlag, frumlag, sögn; orðaröðin kemur fyrir í undirskipuðum spurnar-

 setningum (þ.e. aukasetningum). 

VS; sögn í fyrsta sæti; einkum spurningar en einnig stílfærslur sem eru útskýrðar í 

 niðurstöðum. 

*VS; umröðun á frumlagi og sögn án kjarnafærslu. 

*SAV; frumlag, forsetningar- eða atviksliður, sögn; þessi orðaröð er merkt en hún 

 skiptir ekki máli fyrir rannsóknina. 

 

Í (4-10) má sjá að svokallaður aukafallsliður hefur verið færður fremst og því umraðar 

nemandinn réttilega frumlagi og sögn þar á eftir. Orðaröðin er þannig sýnd fyrst og 

því næst fallaúthlutun í frumlagi.  

 

(4-10) Einu sinni fyrir langa löngu voru hjón í koti (AVS-NRO). 11-3 

 

Hér er rétt að minnast á spurnarsetningar þar sem frumlagið er hluti af sögninni. 

Þessar setningar eru flokkaðar með umröðun á eftir kjarnafærslu en í gagnasafninu 

eru þær sérmerktar AV(S) (sjá 4-11) til að aðgreina þær frá spurningum með 

eiginlegu frumlagi. Frumlagið er merkt órætt. Engin dæmi eru um spurnarsetningar, 

þar sem frumlagið verður hluti af sögn í fyrsta sæti. 

 

(4-11) Hvar ertu (AV(S)-NRO)? 2-1 

 

Í setningunni að neðan er andlagið (hvað) í raun fremst í setningu og kallar sú færsla á 

umröðun frumlags og sagnar.  

 

(4-12) Hi, hvað sigir þúÞ (RVS-NR). 2-1 

 

Í íslensku kemur það fyrir að sögn virðist vera í þriðja sæti setningar en ekki öðru. 

                                                             
18 Stjörnumerking vísar í öllum tilvikum til orðaraðar sem samræmist ekki reglum markmálsins. 
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Þetta gerist í óbeinum spurnarsetningum, sem áður var fjallað um (kafli 3.2). Ein 

útskýring á þessu er á þá leið að spurnaratviksorðið, eða spurnarfornafnið, fari á bás 

aukatengingar í setningunni og aukasetningin sé fylliliður hennar. Tengingin fremst í 

setningu hafi því ekki áhrif á röð frumlags og sagnar. Höskuldur Þráinsson (2009:152 

og 189–190; 2005:653) bendir hins vegar á að setningafræðileg rök mæli gegn þessari 

útskýringu. Hér verður ekki frekar rætt um þetta, en í gögnunum er þetta flokkað RSV 

og spurnarfornöfnin þannig merkt sem andlagsrökliðir (engin dæmi eru um 

spurnaratviksorð í orðaröð af þessu tagi). Orðaröðin er því ekki frávik frá reglum 

markmálsins. Setningin í (4-13) er dæmi um umrædda orðaröð:  

 

(4-13) Ég ætla að láta þú vita (NR) hver þú varst (RSV-NR). 11-2 

 

Með flokkuninni *ASV er átt við setningar þar sem atviks-, forsetningar- eða 

aukafallsliður hefur verið færður fremst, en nemandi umraðar ekki frumlagi og sögn.   

 

(4-14) Dag einn, drottningin batt prinsessu í kastala (*ASV-NR) … 11-3 

 

Flokkunin VS vísar til setninga með sögn í fyrsta sæti, ef orðaröðin samræmist 

reglum markmálsins. Setningarnar eru af tvennum toga; annars vegar beinar 

spurningar (4-15a) og hins vegar setningar þar sem flokka má umröðun frumlags og 

sagnar sem stílfræðilega (b).    

 

(4-15) a. Gleymdi þú því (VS-NR)? 11-2 

 b. Kóngurinn veitti hreint ekki neitt (NR) og veitti ekki Sigríður heldur  

 (VS-NR). 11-4 

 

Flokkunin *VS vísar til þess að nemandi umraðar frumlagi og sögn án þess að hafa 

fært heilan lið fremst í setningu. Oft á þetta við um umröðun á eftir aukatengingum, 

eins og í eftirfarandi dæmi:  

 

(4-16) Hún var hundgóð (NR) þegar sá hún mig (*VS-NR). 4-4 

 

Það ber að hafa í huga að jafnvel þó að orðaröðin í (4-16) samræmist ekki 

markmálinu er aukasetningin notuð til þess að kanna fallaúthlutun á frumlagi á eftir 
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sögn, sem er rétt. Það skiptir sem sagt ekki máli hvort orðaröðin samræmist 

markmálinu í því tilliti.  

 

4.4.3 Leppsetningar og boðháttur 
Leppsetningar hafa hinn svokallaða lepp, orðmyndina það, í fyrsta sæti. Hinu 

eiginlega frumlagi, ef það er til staðar, er því frestað þar til á eftir sögninni. 

Leppsetningar verða nánar útskýrðar í kafla 5.4. Boðháttur hefur á vissan hátt einnig 

að gera með samspil frumlags og sagnar, þó að frumlagið sé oftast hluti af 

sagnmyndinni. Leppur og boðháttur voru því einnig merktir sérstaklega, með 

eftirfarandi táknum: 

 

L = leppur 

*L2 = leppur í öðru sæti setningar (þar sem hann ætti ekki að vera). 

*L3 = leppur í þriðja sæti setningar (dæmi um umröðun frumlags og sagnar, en 

 leppurinn ætti að falla brott). 

BH = boðháttur  

 

Hefðbundnar leppsetningar eru ekki álitnar merki um frumlag á eftir sögn, jafnvel þó 

að eiginlegu frumlagi sé frestað þar til á eftir sögn. Í niðurstöðum er fjallað nánar um 

leppsetningar og færð að því rök að nemendur skilji leppinn sem frumlag og frestað 

frumlag sem sagnfyllingu (kafli 5.4). Í (4-17) eru tekin dæmi um lepp í fyrsta (a), 

öðru (b) og þriðja (c) sæti setningar:    

 

(4-17) a. Það var afmælið vinkonunnar míninnar (L-NRO). 4-4 

 b. Stundum það er snjór (*L2-ASV-NRO). 3-4 

 c. Oftast er það rigning í júní, að minnst kosti í hálfan mánuð (*L3-AVS- 

  NRO). 3-4 

 

Eins og sjá má í dæmum (b) og (c) fellir nemandinn ekki leppinn brott þegar annar 

liður er færður fremst í setningu; hann er ýmist á undan eða eftir sögn. Í setningu (c) 

er litið á leppinn sem hið eiginlega frumlag og því er fallaúthlutun frumlagsins álitin 

óræð, en ekki sýnileg rétt eins og raunin væri ef horft væri á fallaúthlutun frestaða 

frumlagsins rigning. Þetta hefur augljóslega áhrif á niðurstöður og er því nánari 



 

 

54 

umfjöllun um leppsetningar í kafla 5.4.2.  

 Að lokum skal tekið fram að boðháttur var merktur sérstaklega þar sem 

frumlagið getur verið hluti af sögninni. Aðeins eru tvö dæmi um boðhátt í 

gagnasafninu og eru þau sýnd hér en ekki verður fjallað frekar um þau. Ekkert 

frumlag er talið í setningunum og engin umröðun er merkt. 

 

(4-18) a. Heyrðu, Magnús minn (BH). 12-2 

 b. Komdu með mér, strákur (BH). 12-2 

 

4.5 Samantekt 

Þá hefur námið, sem nemendur stunduðu, verið kynnt í grófum dráttum (kafli 4.2.1) 

auk þess sem komið hefur fram hvenær á námstímanum nemendur skrifuðu verkefnin 

sem liggja rannsókninni til grundvallar (kafli 4.2.2). Ítarlega hefur verið fjallað um 

verkefni gagnasafnsins og valið á þeim (kafli 4.2.3). Að síðustu var fjallað um þær 

kröfur sem gerðar eru í úrvinnslukenningunni til gagna sem notuð eru til rannsókna 

innan hennar (kafli 4.3). Þar sem úrvinnslukenningin hefur nú verið kynnt, sem og 

gagnasafnið sem rannsóknin byggir á, er nú hægt að kynna rannsóknarniðurstöður. 

Það er gert í næsta hluta (kafli 5).  
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5. Rannsóknarniðurstöður 
 

5.1 Inngangur 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar, ræddar og bornar saman 

við aðrar rannsóknir. Fjallað verður um hverja úrvinnsluaðgerð fyrir sig sérstaklega. 

Fyrst er fjallað um fallaúthlutun í frumlögum (kafli 5.2); því næst allar kjarnafærslur 

og umröðun frumlags og sagnar (kafli 5.3); þá er fjallað lítillega um leppsetningar 

(kafli 5.4); að lokum er fjallað um samspil fallaúthlutunar í frumlögum og stöðu 

frumlaga í setningu (kafli 5.5). Áður en fjallað er um hverja úrvinnsluaðgerð er yfirlit 

um efnisskiptingu í undirkafla. Almennt eru niðurstöðurnar kynntar sérstaklega fyrir 

hvern nemanda. Fyrst eru settar fram almennar tölfræðiniðurstöður, þar sem sjá má 

heildartölur fyrir rétta og ranga notkun tiltekinna úrvinnsluaðgerða og þróun á 

tímabilinu. Því næst eru einstök dæmi rædd og kannað hvað liggur að baki þeirri 

þróun sem lesa má út úr tölfræðinni. Í lok hvers niðurstöðuhluta eru niðurstöður allra 

nemendanna teknar saman og kannað hvar millimál þeirra á heima innan 

stigveldisraðarinnar miðað við hverja úrvinnsluaðgerð. Þá eru niðurstöður fyrir 

frumlagsföll og umröðun bornar saman við niðurstöður sambærilegra rannsókna. Að 

lokum eru niðurstöður allra úrvinnsluaðgerðanna dregnar saman og kannað hvort 

heildarniðurstöður samræmist stigveldisspá úrvinnslukenningarinnar.  

 

5.2 Frumlagsföll 

Hér á eftir eru niðurstöður fyrir frumlagsföll kynntar. Fyrst er fjallað um 

nefnifallsfrumlög (kafli 5.2); þróun á notkun nefnifallsfrumlaga í millimáli hvers 

nemanda er fyrst skoðuð (kafli 5.2.1) og því næst er samantekt á niðurstöðum fyrir 

alla nemendur (kafli 5.2.2). Orðasafnsföll á frumlögum eru skoðuð í kafla 5.3; þróun í 

millimáli hvers nemanda er skoðuð (kafli 5.3.1) áður en samanburður á niðurstöðum 

fyrir alla nemendur er gerður og niðurstöðurnar eru skoðaðar í ljósi 

stigveldisspárinnar (kafli 5.3.2).  

 Að lokum verða tölurnar dregnar saman og heildarniðurstöður bornar saman 

við niðurstöður í rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur (2012) á 

frumlagsföllum í íslensku millimáli (kafli 5.2.3 og undirkaflar).  

 



 

 

56 

5.2.1 Nefnifall 
Nefnifall á frumlögum er formgerðarfall í íslensku (Jóhannes Gísli Jónsson 1997–

98:20). Samkvæmt stigveldisspánni sem kynnt var í kafla 2.6.2 má gera ráð fyrir að 

málnemar læri fyrst að nota nefnifall í frumlögum, alhæfi það jafnvel og noti það í 

staðinn fyrir önnur frumlagsföll. Þó er ekki hægt að staðhæfa að nefnifallið sé 

raunverulegt formgerðarfall í millimálinu fyrr en málnemi hefur gert greinarmun á 

formgerðarfalli og orðasafnsfalli og ennfremur notað nefnifallsfrumlag á eftir sögn 

jafnt sem á undan henni. Fram að því má gera ráð fyrir að nefnifall sé orðasafnsmynd 

og málneminn úthluti því með beinni vörpun á nafnlið í fyrsta sæti setningar, eða á 

undan sögn, eins og útskýrt var í kafla 2.5.2. 

 

5.2.1.1 Niðurstöður fyrir hvern nemanda 
Á eftirfarandi súluritum er fjöldi dæma um tiltekið atriði í hverju verkefni sýnt á 

lóðrétta ásnum. Númer verkefnis er sýnt á lárétta ásnum. Þannig sést þróun 

úrvinnsluaðgerðarinnar, í þessum hluta fallaúthlutunar á  nefnifallsfrumlögum, í 

tímaröð frá hægri til vinstri. Bláa súlan sýnir tíðni rangrar fallaúthlutunar í hverju 

verkefni; rauða súlan sýnir tíðni sýnilegrar réttrar fallaúthlutunar; gula súlan sýnir 

heildarfjölda nefnifallsfrumlaga í hverju verkefni. Heildarfjöldi nefnifallsfrumlaga er 

því summa nefnifallsfrumlaga sem fá ranga fallaúthlutun (blá súla), sýnilega rétta 

(rauð súla súla) og óræða fallaúthlutun sem er ekki sýnd á sérstakri súlu.  

 

Nemandi 1 

Í verkefnum nemandans eru alls 179 nefnifallsfrumlög, þar af eru 144 sýnileg rétt og 

35 óræð. Óræð föll nefnifallsfrumlaga eru því öll nefnifallsfrumlög að frádregnum 

röngum og sýnilegum réttum. Á öllum súluritum er sérstök súla sem sýnir öll 

nefnifallsfrumlög og má þannig sjá sýnileg rétt og röng föll í samanburði við 

heildarfjöldann. Ekkert dæmi er um sýnilegt rangt fall í nefnifallsfrumlögum. 

Verkefni 3 og 9 vantar í gagnasafnið.  
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Mynd 5-1. Nefnifallsfrumlög í verkefnum nemanda 1 

 

Sýnilegum réttum nefnifallsfrumlögum fjölgar nokkuð í síðustu verkefnunum, sem 

voru almennt lengri hjá nemendunum. Sýnileg rétt föll eru í miklum meirihluta af 

heildarfjölda frumlaga og þ.a.l. er lítið um óræð föll. Þetta skýrist að hluta til af því að 

mörg frumlaganna eru persónufornafnið ég, þar sem engin skörun er á milli 

beygingarmynda í eintölu.  

 Nefnifallið hefur sterka stöðu allt frá fyrsta verkefni. Með frekari umfjöllun 

um frumlög í öðrum föllum og á eftir sögn verður hægt að sjá hvort og hvenær hægt 

er að líta á nefnifallið sem formgerðarfall (sjá umfjöllun í kafla 2.6.2). 

 

Nemandi 2 

Alls er að finna 286 nefnifallsfrumlög í verkefnum nemandans, þar af eru 185 sýnileg 

rétt og 101 órætt. Ekkert dæmi er um að nemandi víki frá réttri fallaúthlutun í 

nefnifallsfrumlagi. Verkefni 7 vantar í gagnasafnið.  
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Mynd 5-2. Nefnifallsfrumlög í verkefnum nemanda 2 

 

Í síðustu tveimur verkefnunum fjölgar nefnifallsfrumlögum mjög, þó að í síðasta 

verkefninu sé aðeins tæplega helmingur þeirra sýnilega réttur. Þar notar nemandinn 

endurtekið persónufornafnið hann og sérnafnið Magnús, þar sem enginn munur er á 

nefnifalli og þolfalli eintölu.  

 

Nemandi 3 

Alls eru 123 nefnifallsfrumlög í verkefnum nemandans, en af þeim eru 84 sýnileg rétt 

og 49 óræð. Engin dæmi eru um ranga fallaúthlutun. Hér eru því talsvert færri 

nefnifallsfrumlög en hjá öðrum nemendum, en það má helst skýra með því að fjögur 

verkefni vantar, þ.e. 3, 5, 8 og 9.  
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Mynd 5-3. Nefnifallsfrumlög í verkefnum nemanda 3 

 

Nefnifall hefur mjög sterka stöðu í frumlögum og fjölgar nokkuð í síðustu tveimur 

verkefnum eins og hjá öðrum nemendum.   

 

Nemandi 4 

Alls eru nefnifallsfrumlög 258 í verkefnum nemandans. Þar af eru 172 sýnileg rétt, 77 

óræð, en einnig koma fyrir 9 frávik frá réttri fallaúthlutun. Nemandi skilaði ekki 5. 

verkefni og er því eyða þar á súluritinu. 

 

 
Mynd 5-4. Nefnifallsfrumlög í verkefnum nemanda 4 
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Frávikin eru ekki bundin við fyrstu verkefnin, heldur koma þvert á móti fleiri frávik 

fyrir í seinni verkefnum. Ekki er óeðlilegt að frávik í fallbeygingu komi fram í 

frumlögum þegar setningagerð verður flóknari og er það raunin í þessari rannsókn (sjá 

einnig rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur 2012:132–133). 

Frávik sem tengjast skynjandafrumlögum verða til umræðu í kafla 5.2.2 og frávik sem 

tengjast umröðun verða til umræðu í kafla 5.3; gert er ráð fyrir að frávikin megi skýra 

með þeim atriðum sem þar eru til umfjöllunar. Að sinni verður aðeins fjallað um eitt 

frávik, sem verður að reyna að skýra með öðrum hætti. Í öllum dæmum í niðurstöðum 

fylgir númer verkefnis og dæmin eru sýnd í samhengi, ef það skiptir máli.  

 

(5-5) Huldufólkið var þræll (NRO) og eitthvrn lagði álög á hann (NVA). 11-4 

 

Það er nokkuð erfitt að slá því föstu hvers vegna röng fallaúthlutun kemur fyrir í 

upphafi aðalsetningar í dæmi (5-5). Þar virðist nemandi úthluta þolfalli í síðara 

frumlagi málsgreinarinnar (eitthvern). Fleira er þó rangt en fallaúthlutun því 

nemandinn blandar saman hvorugkyni og karlkyni fornafnsins og auk þess vantar 

bókstaf í seinni hlutann. Það virðist því eðlilegast að líta svo á að nemandinn eigi í 

vandræðum með notkun fornafnsins og því má vel vera að hann viti ekki hver 

nefnifallsmyndin er og orðasafnsfletta orðsins sé þannig ófullkomin. Það er því ekki 

hægt að slá því föstu að hér hafi nemandi meðvitað úthlutað þolfalli. Þó má benda á 

að frumlagið er ekki í upphafsstöðu í málsgrein og af þeirri sök er mögulegt að 

nemandinn hafi meðvitað úthlutað aukafalli.  

 

5.2.1.2 Samantekt um nefnifallsfrumlög 
Alls eru 718 dæmi um sýnilegt rétt fall á nefnifallsfrumlögum. Aðeins einn nemandi 

sýnir dæmi um frávik frá réttri fallaúthlutun á nefnifallsfrumlögum, alls níu talsins. 

Frávikin verða rædd síðar eins þegar hefur komið fram. Nefnifallið hefur því almennt 

mjög sterka stöðu í frumlögum eins og kemur nánar í ljós í kafla 5.5.  

 

5.2.2 Orðasafnsfall 
Hér verða kynntar niðurstöður um orðasafnsföll á frumlögum en líkt og áður miðast 

þær við þau frumlög þar sem búast mætti við orðasafnsfalli í markmálinu. Fyrst 
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verður þó stuttlega rifjuð upp merking hugtaksins orðasafnsfall.  

 Þau föll sem eru sérmerkt í orðasafni og ráðast ekki af almennum 

setningarfræðilegum reglum eru nefnd orðasafnsföll; þess vegna er gert ráð fyrir því í 

spánni að málnemar tileinki sér notkun orðasafnsfalla eftir að hafa tileinkað sér 

nefnifall eða orðasafnsmynd/grunnmynd. Orðasafnsfall getur annars vegar verið 

reglufall, sem er reglulegt út frá merkingu, og furðufall sem er ófyrirsegjanlegt. 

Reglufall í íslensku má t.d. finna þar sem sögnin hefur svokallaða skynjandamerkingu 

og frumlagið stendur í þágufalli. Furðuföll frumlaga eru þ.a.l. þolföll, eignarföll og 

þáguföll á frumlögum sem standa ekki með skynjunarsögnum (Höskuldur Þráinsson 

2005:317–323; Jóhannes Gísli Jónsson 1997–98:26; sjá einnig Maríu Garðarsdóttur 

og Sigríði Þorvaldsdóttur 2012:95–98 og rit sem þar er vitnað til).  

 Eins og fram hefur komið má búast við að málnemi tileinki sér reglufall á 3. 

stigi stigveldisraðarinnar, en fram að því alhæfi hann nefnifallið (sjá kafla 2.6.2). Eftir 

að hafa tileinkað sér reglufallið er gert ráð fyrir að hann alhæfi það á 

skynjandafrumlögum þar til hann hefur tileinkað sér furðufall á 4. stigi. Hér verður 

því reynt að sjá hvort einhver dæmi um alhæfingar af þessum toga sé að finna í 

gögnunum. Í lokin verða niðurstöðurnar teknar saman og reynt að staðsetja millimál 

nemendanna innan stigveldisraðarinnar miðað við fallaúthlutun á frumlögum.  

 

5.2.2.1 Niðurstöður fyrir hvern nemanda 
Í súluritunum eru sýndar tölur fyrir sýnilega rétta úthlutun orðasafnsfalla og ranga 

fallaúthlutun í frumlögum þar sem búast mætti við orðasafnsfalli í markmálinu. Í 

súluritunum eru því hvorki sýnd óræð dæmi né heildarfjöldi frumlaga, en óræð dæmi 

eru tiltekin í umfjöllun.  

 

Nemandi 1 

Í verkefnum nemandans er að finna alls níu dæmi um sýnileg rétt þágufallsfrumlög og  

eitt órætt að auki, en engin dæmi eru um þolfallsfrumlög. Þágufallsfrumlögin koma 

fyrir allt frá fyrsta verkefni og eru flest þeirra í 6. verkefni. Verkefni 3 og 9 vantar í 

gagnasafnið.  
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Mynd 5-6. Orðasafnsföll á frumlögum í verkefnum nemanda 1 

 

Miðað við fjöldann er ekki hægt að segja að notkunin styrkist eftir því sem á líður, en 

hins vegar verður notkunin fjölbreyttari. Í verkefnum 1, 4 og 6 notar nemandinn 

aðeins persónufornafnið ég í þgf. Í verkefnum 11 og 12 má sjá fjölbreytilegri frumlög 

eins og sést í (5-7). Öll þágufallsfrumlögin eru skynjandafrumlög og einskorðast 

notkunin við sögnina finnast.  

 

(5-7) a) Hjónum fannst gaman að eiga slíka stelpu (DR). 11-1 

 b) Stelpan gerði það (NR) og kónginum fannst hún góð (DR). 11-1 

 c) Og kónginum fannst stjúpmóðir þeirra vond (DR). 12-1 

 d) Honum fannst systkinin hugrökk (DR). 12-1 

 

Sú úrvinnsluaðgerð, sem sjá má í dæmunum fjórum í (5-7), tilheyrir þriðja stigi 

stigveldisraðarinnar. Þó hefði verið æskilegra að finna þágufallsfrumlög með öðrum 

sögnum en finnast, til að sjá að nemandi hafi raunverulega tileinkað sér notkun 

reglufalls. Frekari samanburður við stigveldisröðina verður gerður í kafla 5.6.   

 

Nemandi 2 

Alls eru ellefu dæmi um sýnileg rétt þáguföll og þrjú röng. Þá er eitt dæmi um rétta og 

annað um ranga fallaúthlutun í þolfallsfrumlagi. Verkefni 7 vantar í gagnasafnið. 
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Mynd 5-8. Orðasafnsföll á frumlögum í verkefnum nemanda 2 

 

Nokkuð áhugavert er að skoða fallaúthlutun á skynjandafrumlögum og þróun hennar í 

verkefnum nemandans. Þágufallsfrumlögin standa öll með sögn sem hefur 

skynjunarmerkingu, í ellefu tilvikum af fjórtán með sögninni finnast og eru öll 

frávikin bundin við þá sögn. Í 1. verkefni eru fjögur dæmi um rétta fallaúthlutun á 

skynjandafrumlögum með sögninni finnast. Í dæmum (5-9c og d) má reyndar sjá að 

merking sagnarinnar og þar með notkun hennar er nemandanum ekki alveg ljós, enda 

virðist hann nota hana í merkingunni líka, þ.e. jákvæðri merkingu og þar með verður 

lýsingarorðið óþarft, a.m.k. með fallsetningum. Í (5-9d) er eðlilegast að líta á líka sem 

atviksorð í merkingunni einnig, en ekki sögn, enda kemur setningin í beinu framhaldi 

af (c) í gagnasafninu. 

 

(5-9) a. Mér finnst það skemmtilegt og stundum erfitt (DR). 1-2 

 b. Verður þar er mjög kaldur í veturnar (NR) en mér finnst snjór mjög góður  

     (DR). 1-2 

 c. Svo finnst mér að tala við fólk (AVS-DR). 1-2 

 d. Mér finnst líka að borða góðan mat (DR). 1-2 

 

Í verkefnum 3, 4 og 6 má sjá afturför hjá nemandanum því aðeins er eitt dæmi um 

rétta fallaúthlutun í skynjandafrumlagi, með sögninni finnast, en þrjú dæmi um frávik 

frá réttu falli. Hægt væri að útskýra þetta á tvennan hátt innan 
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úrvinnslukenningarinnar. Í fyrsta lagi mætti segja að rétt notkun skynjandafrumlags 

hafi til að byrja með verið dæmi um hlunk á fyrsta stigi, en röng notkun síðar sé þá 

alhæfing nemandans á frumlögum á 2. stigi. Það virðist þó ganga illa upp að segja að 

millimálið sé á 1. eða 2. stigi, því nemandinn notar rétt fall á skynjandafrumlagi á eftir 

sögn í (5-9c). Hér þyrfti því væntanlega að útskýra afturförina með tilgátusviðinu; 

nemandi grípur til úrvinnsluaðgerða af fyrri stigum, þ.e. alhæfingar nefnifalls á 

frumlagi. Mér þykir líklegt að nemandinn hafi fyrst lært rétta notkun sagnarinnar með 

aukafallsfrumlagi, en síðar flett orðinu upp í orðabók og fundið dæmi um 

nefnifallsfrumlag með sögninni finna og/eða finnast.  

 

(5-10) a. Ég finnst kalt veður gott (DVN), af því að það er oft mikill snjór 

  (L-NR). 3-2 

  b. Hann var sætur (NR) og mér fannst hann góður (DR). 4-2 

  c. Myndin var fimmtán ára gömul (NR) en við fundum hana góð (DVN). 4-2 

  d. En ég fannst það hundleiðinlegt að vatnsgufa (DVN). 6-2 

 

Í dæmi (5-10a) má sjá að nemandinn notar sögnina finna í 1. persónu fleirtölu, sem er 

ágætis vísbending um að hann eigi í vandræðum með að tileinka sér notkun 

ópersónulegrar sagnar. Frumlagið er hins vegar flokkað sem frávik, og þar með gert 

ráð fyrir að nemandi hafi ætlað sér að nota sögnina finnast, enda gefur merking 

setningarinnar ekki tilefni til annars.   

 Á súluritinu (mynd 5-8) má sjá að rétt notkun skynjandafrumlaga styrkist í 

verkefnum 8, 9 og 10, en þar er einnig að finna fjölbreyttari notkun. Fjögur dæmi eru 

um að reglufallið sé notað með sögninni vera.  

 

(5-11) a. Ég þurfti að fara í peysu og úlpu saman (NR) af því að mér var kalt (DR).  

  9-2 

 b. Mér var verra en síðasta dag (DR). 9-2 

 c. Mér var illt í höfðinu (DR). 9-2 

 d. Honum var illt í höfðinu þá (DR). 9-2 

 

Eins og sjá má stigbreytir nemandinn atviksorðið illt í dæmi (5-11b), en í þessari 

merkingu væri það aðeins hægt með nefnifallsfrumlagi, ég var verri. Þetta er þó ekki 

flokkað sem frávik, enda væri mögulegt að nota annars konar stigbreytingu í 
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markmálinu, meira illt. Frávikið tengist því ekki endilega fallaúthlutun í frumlagi 

heldur má allt eins líta svo á að það tengist atviksorðinu.  

 Að lokum má benda á að tvö þolfallsfrumlög er að finna í verkefnum 

nemandans. Í því fyrra notar hann nefnifall og alhæfir því ekki reglufallið þó að um 

nokkurs konar skynjunarsögn sé að ræða. Í 11. verkefni úthlutar nemandi hins vegar 

réttu falli, en það er eina dæmið um rétta fallaúthlutun á þolfallsfrumlagi í öllu 

gagnasafninu.   

 

(5-12) a. Ég sofnaði um miðnætti (NR) og ég dreymdi ekki (AVN). 8-2 

 b. Hana svimar (AR) og hún datt í höllinni (NR). 11-2 

 

Í dæmi (5-12a) alhæfir nemandinn hvorki reglufallið á skynjandafrumlagi, eins og 

búast má við á stigi 3, né hefur hann náð tökum á úthlutun furðufalls eins og búast má 

við á stigi 4. Þó er ljóst að nemandinn hefur þegar náð stigi 3. Jóhannes Gísli Jónsson 

(1997–98:36) flokkar sögnina dreyma með svokölluðum líkamssögnum, sem hafa 

frumlag með furðufalli (mig hungrar, mig verkjar o.s.frv.). Það er einmitt með slíkri 

sögn sem nemandinn úthlutar þolfalli á frumlagi í dæmi (5-12b), þremur verkefnum 

síðar.  

 Sem kennari íslensku sem annars máls hef ég oft heyrt nemendur nota 

nefnifall með sögninni dreyma, jafnvel þegar verið er að æfa notkun orðasafnsfalla á 

skynjandafrumlögum. Íslendingar eiga það einnig til að nota nefnifall eða þágufall 

með sögninni: „Nokkuð algengt er að hafa frumlag í þágufalli eða nefnifalli í stað 

þolfalls, þ.e. mér dreymir eða ég dreymi í stað mig dreymir [leturbreyting skv. 

heimild]. Þessi notkun er ekki viðurkennd sem gott mál“ (Kristín Bjarnadóttir). Hér er 

rétt að minna á það sem áður kom fram (í kafla 2.6.1) að skynjandafrumlög hafa oftast 

nefnifall en næstoftast þágufall. Alhæfing nefnifalls á frumlögum í millimáli og 

markmáli ætti því ekki að koma á óvart.    

 

Nemandi 3 

Alls eru sjö dæmi um rétta fallaúthlutun á skynjandafrumlögum í verkefnum 

nemandans og allt eru það regluföll. Engin frávik er að finna frá rangri fallaúthlutun á 

skynjandafrumlögum. Verkefni 3, 5, 8 og 9 vantar í gagnasafnið.  
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Mynd 5-13. Orðasafnsföll á frumlögum í verkefnum nemanda 3 

 

Engin dæmi eru um þágufallsfrumlög þar til í 6. verkefni. Í 6. og 7. verkefni notar 

nemandi persónufornafnið ég í þgf., með sögninni finnast. Í verkefni 11 og 12 fjölgar 

dæmunum og notkunin er fjölbreyttari, eins og sjá má í eftirfarandi dæmum:  

 

(5-14) a. Prinsinum fannst stelpan fallegasta í heimi (DR) svo honum þótti vænt um 

  hana (DR). 11-3 

 b. Jóni fannst Inga skemmtileg (DR) af því að hún var sá eini sem var í   

    gallabuxum (NR). 12-3 

 c. Henni þótti vænt um hann (DR). 12-3 

 d. Pabbi Ingu sá þau (NR) og honum fannst Jón vín stráknum (DR). 12-3 

 

Líkt og hjá nemanda 1 er notkun reglufalls að mestu bundin við sögnina finnast, en 

frumlögin eru fjölbreytt sem gefa til kynna að setningarnar séu ekki hlunkar. Þá gefur 

notkun sagnarinnar þykja enn sterkari vísbendingu um að nemandinn hafi 

raunverulega náð tökum á notkun reglufalls.  

 

Nemandi 4 

Þrjú rétt þágufallsfrumlög er að finna í verkefnum nemandans, öll í fyrstu tveimur 

verkefnunum. Í verkefni 8 er eitt frávik frá réttu falli á þágufallsfrumlagi.  
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Mynd 5-14. Orðasafnsföll á frumlögum í verkefnum nemanda 3 

 

Í öllum þremur tilvikum er það sama persónufornafnið sem stendur með 

skynjandasögninni finnast. Engin fleiri dæmi um rétta notkun skynjandafrumlaga er 

að finna í verkefnum nemandans og er því ekki útilokað að flokka svo einhæfa notkun 

sem hlunk. Til að staðsetja millimál nemandans innan stigveldisraðarinnar verður þó 

einnig að horfa til setninganna í (5-15) hér að neðan. 

 Tölfræðilegar niðurstöður miðast við þau frumlög þar sem búast mætti við 

orðasafnsfalli í markmálinu. Hins vegar alhæfir nemandinn í tveimur tilvikum 

reglufallið á skynjandafrumlögum sem taka nefnifall í markmálinu. Þau dæmi fylgja 

því hér: 

 

(5-15) a. Hún var skemmtileg veisla (NR) og vinkonu mín var í svo góðu skapi  

  (NVO) af því að hún þiggði margar gjafir (NR). 4-4 

 b. Ég var í úlpu og galabuxum (NR) en Mér ennþá nennti kalt (SAV-NVD).  

  8-4 

 

Í dæmi (5-15a) er hluti frumlagsins í síðari aðalsetningunni í aukafalli. Í fyrsta lagi má 

benda á að frumlagið er ekki í upphafsstöðu málsgreinar. Í öðru lagi lýsir setningin 

merkingarlega líðan, á svipaðan hátt og í eftirfarandi setningum, og tel ég það líklegri 

ástæðu fyrir aukafallinu. 
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(5-16) a. Henni er skemmt. 

 b. Henni líður vel.  

 

Í dæmi (b) notar nemandi væntanlega sögnina nenna í merkingunni líða og úthlutar 

því þágufalli á frumlaginu; hann alhæfir reglufall í skynjandafrumlagi. Frumlagið er 

merkt sem rangt nefnifallsfrumlag, þó að setningin myndi vitanlega ekki ganga upp 

merkingarlega ef að frumlagið væri í nefnifalli. 

 Í dæmi (5-17) má sjá fyrrnefnt frávik í verkefni 8. Nemandinn úthlutar 

nefnifalli á þágufallsfrumlagi sem er þó ekki skynjandafrumlag. Setningunni svipar 

nokkuð til setninga í þolmynd, enda er sögnin hér áhrifslaus. Einnig er hægt að nota 

sögnina sem áhrifssögn og verður þá frumlag áhrifslausu sagnarinnar að andlagi 

áhrifssagnarinnar (hann lauk tímanum klukkan tíu).  

 

5-17 Tími lauk klukkan tíu (DVN) og síðan fór ég að spila fotbólta með vinum 

 mínum (AVS- NR). 8-4 

 

Frávikið í dæminu, þ.e. alhæfing nefnifallsins, styður þá tilgátu að málnemar tileinki 

sér fyrst notkun reglufalls á skynjandafrumlögum en síðar notkun aukafallsfrumlaga 

með önnur merkingarhlutverk en skynjanda, sem og úthlutun furðufalls á 

skynjandafrumlögum.  

 

5.2.2.2 Samantekt um orðasafnsfall á frumlögum 

Hjá nemendum 1 og 3 má sjá aukna notkun þágufallsfrumlaga eftir því sem líður á, þó 

reyndar noti nemandi 1 þágufall þegar í 1. verkefni. Miðað við þessa úrvinnsluaðgerð 

má staðsetja millimál nemanda 1 á 3. stigi stigveldisraðarinnar þegar í fyrsta verkefni. 

Millimál nemanda 3 er einnig á 3. stigi í seinni hluta verkefnanna.  

 Þrátt fyrir afturför á hluta tímabilsins er óhætt að segja að framför verði hjá 

nemanda 2 á tímabilinu í heild. Notkun skynjandafrumlaga verður fjölbreyttari í síðari 

hluta verkefnanna og þar eru engin frávik í þágufallsfrumlögum. Þá er að finna rétta 

notkun þolfallsfrumlags í lokin. Millimál nemandans er því a.m.k. á 3. stigi 

stigveldisraðarinnar. Fleiri dæmi um þolfall á skynjandafrumlagi þyrfti til að staðfesta 

að millimálið sé á 4. stigi, en síðasta dæmið um furðufall er sterk vísbending í þá átt.  

 Millimál nemanda 4 er einnig réttast að staðsetja á 3. stigi, einkum vegna 
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tveggja dæma um alhæfingu á reglufalli á frumlögum þar sem eftirfarandi sögn eða 

sagnfylling lýsir skynjun eða líðan. 

 Ef aðeins er horft á fallaúthlutun á frumlögum er millimál allra nemenda á 3. 

stigi stigveldisraðarinnar á seinni hluta tímabilsins sem til skoðunar er. Þó er nokkur 

munur á milli nemenda, einkum nemanda 4 og nemanda 2 sem er kominn lengst. 

 

5.2.3 Samanburður rannsókna á frumlagsföllum í íslensku millimáli 

Nokkuð ítarlega hefur verið fjallað um frumlagsföll í verkefnum hvers og eins 

nemanda og gott yfirlit fengist yfir þróunina með myndrænni framsetningu 

tölfræðiupplýsinga. Hér verður gerður samanburður á rannsóknarniðurstöðum fyrir 

frumlög í þessari rannsókn  annars vegar (í samanburðinum kölluð rannsókn A til 

hægðarauka) og hins vegar rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar Þorvaldsdóttur 

(2012) (í samanburðinum kölluð rannsókn B).  

 

5.2.3.1 Gagnasafn samanburðarrannsóknarinnar 
Gagnasafn B samanstendur af tveimur skriflegum prófverkefnum 28 nemenda. 

Nemendurnir stunduðu nám á 1. ári í íslensku sem öðru máli við Háskóla Íslands, 

skólaárið 2000–2001. Hvor önn skólaársins er 13 kennsluvikur og þreyttu nemendur 

prófin í lok annanna. Textarnir eru fengnir úr þeim prófum og þá skrifuðu nemendur 

án allra hjálpargagna.  

 Allir nemendurnir áttu það sameiginlegt að hafa litla eða enga undirstöðu í 

íslensku við upphaf námsins. 26 nemendur voru á aldrinum 20-30 ára, en tveir voru 

eldri, og allir voru þeir komnir til Íslands gagngert til að læra íslensku við HÍ. 

Nemendurnir áttu nokkuð mörg ólík móðurmál, eða ellefu talsins og af þeim eru átta 

af indóevrópskum uppruna (María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:115–

120).  

 Eins og áður segir gerir úrvinnslukenningin ekki ráð fyrir að breytur eins og 

móðurmál og formlegt nám geti breytt leið nemandans eftir stigveldisröðinni, ef hún 

er rétt á annað borð. Úrvinnslukenningin útilokar þó ekki að ýmsar breytur, t.d. 

námsaðstæður og hvati málnema, geti haft áhrif á hraða tileinkunarinnar (María 

Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:115). Ólíkar breytur í gagnasöfnunum 

tveimur eru því taldar upp. 

 Málnemar rannsóknar B bjuggu í íslensku málumhverfi á námstímanum og eru 
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því í raun að læra íslensku sem annað mál en ekki erlent mál eins og kínversku 

nemendurnir. Textarnir í gagnasafni B eru skrifaðir eftir styttri námstíma heldur en 

flestir textarnir í gagnasafni A. Verkefnin skrifuðu kínversku nemendurnir á 2. og 3. 

önn námsins (sjá nánar í kafla 4.2) en þeir voru einnig í öðru námi samhliða íslensku. 

Einnig má minna á að kínversku nemendurnir höfðu öll hjálpargögn tiltæk við 

ritunina. Óhætt er að gera ráð fyrir að málnemar beggja hópa eigi það sameiginlegt að 

hafa lært íslensku af áhuga en ekki nauðsyn (a.m.k. vegna áhuga eða sérstakrar færni í 

tungumálum) og hafi auk þess haft góðan tíma til námsins.    

 

5.2.3.2 Samanburður tölfræðiniðurstaðna 

Í samanburðarrannsókninni eru tölur allra málnemanna teknar saman og settar fram í 

tvennu lagi eftir önnum. Til að auðvelda samanburð rannsóknanna verða tölfræðilegar 

upplýsingar úr rannsókn A dregnar saman og heildartölur reiknaðar fyrir vorönn (2. 

önn námsins) og haustönn (3. önn). Þegar hefur komið fram að ekki var mikill munur 

á milli einstakra nemenda. Fimm verkefni voru skrifuð á 2. önn og sjö verkefni voru 

skrifuð á 3. önn. Þá eru stílarnir almennt lengri á haustönn og því ljóst að sá hluti 

gagnasafnsins sem er af 3. önn er miklu umfangsmeiri heldur en fyrri hlutinn. 6. 

verkefni, sem skrifað var í byrjun haustannar, er því flokkað með vorönn, enda miðast 

öll málkunnátta nemendanna í því verkefni við það sem þeir höfðu lært á vorönn, en 

ekki haustönn. Með því móti tilheyra jafnmörg verkefni gagnasafni haust- og 

vorannar. Frumlögin eru þó enn talsvert fleiri á haustönn, en það er fullkomlega 

eðlilegt að nemendur geti skrifað lengri texta eftir því sem orðaforðinn og almenn 

færni í málinu eykst. Sömu sögu er að segja um fjölda frumlaga í gagnasafni B, þeim 

fjölgar í seinni stílnum.  

 Í fyrstu samantektinni eru óræð föll tekin með í heildartölur. Þau sýna stærð 

gagnasafnanna en breyta auk þess nokkuð niðurstöðum í samanburðarrannsókninni. 

Þar koma fyrir þolfallsfrumlög í fyrri helmingi gagnanna, en föll þeirra eru óræð; þ.e. 

nemendur nota sagnir sem hafa þolfallsfrumlag en fallið er órætt.  
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Tafla 5-18. Frumlagsföll í rannsókn A á vorönn 1. árs og haustönn 2. árs 

 

 
Tafla 5-19. Frumlagsföll í rannsókn B á haust- og vorönn 1. árs (María Garðarsdóttir 
  og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:129) 
 

Heildarfjöldi frumlaga er nokkuð svipaður í gagnasöfnunum tveimur, einkum ef litið 

er á seinna tímabilið í hverju safni, en það sýnir þó aðeins að heildarstærð 

gagnasafnanna er áþekk. Það sem fyrst vekur athygli er að nefnifallsfrumlög eru 

algjörlega yfirgnæfandi í báðum gagnasöfnunum, en einnig að frávik frá réttu falli 

nefnifallsfrumlaga eru mjög fá. Ef reiknaðar eru hlutfallstölur fyrir nefnifallsfrumlög í 

töflu (5-18) eru þau 94% af heildarfjölda frumlaga á 2. önn, og 96% af 

heildarfjöldanum á 3. önn. Með því að reikna hlutfallið á sama hátt fyrir 

nefnifallsfrumlög í töflu (5-19) er það 95% í desember og 90,5% í maí.  

 Í báðum gagnasöfnum eru frávik í nefnifallsfrumlögum mjög fá, en þeim 
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fjölgar þó örlítið hlutfallslega á milli anna í gagnasafni A, en fækkar í gagnasafni B. 

Hér fæst þó betri mynd með því að skoða einungis hlutfallstölur, án óræðra falla, og 

eru þær sýndar í töflum (5-20) og (5-21). 

 Í gagnasafni A er notkun reglufalls þegar nokkuð sterk á 2. önn; alls eru 

sautján dæmi um þágufallsfrumlög og þar af eru einungis þrjú frávik. Jafnmörg dæmi 

er að finna á 3. önn, en þar er aðeins eitt frávik. Hér má því ekki sjá mikinn mun á 

milli anna og enn síður ef tekið er mið af því að frumlög eru mun fleiri á 3. önn. Aðra 

sögu er að segja um gagnasafn B, þar sem munurinn á milli anna er afgerandi, eins og 

sjá má í töflu (5-19). Fjölda þágufallsfrumlaga í maíprófinu má skýra með efninu sem 

nemendurnir áttu að skrifa um; þ.e. að lýsa upplifun sinni og líðan. Spurningarnar 

kölluðu beinlínis á notkun þágufallsfrumlaga, þó að þágufallið komi ekki ótvírætt 

fram í spurningunum: „Hvernig líður ykkur á þessum árstíma? Líður ykkur öðruvísi 

núna en í vetur? Finnst ykkur fólkið í kringum ykkur breytast eftir árstíðum?“ (María 

Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:134). Frávikum fjölgar þó ekki í neinu 

samræmi við sýnileg rétt föll, frá því í desember þar til í maí.  

 Engin dæmi eru um furðuföll á 2. önn í gagnasafni A. Á 3. önn er aðeins eitt 

dæmi um sýnilega rétta fallaúthlutun á þolfallsfrumlagi og eitt dæmi um frávik. Eins 

og áður sagði er fallaúthlutun á þolfallsfrumlögum óræð í desemberprófinu í 

gagnasafni B. Án þess að minnast á þessi föll gæti virst sem svo að nemendur hafi 

engin þolfallsfrumlög notað, sem er vitanlega ekki raunin og því rétt að telja óræð föll 

með. Í maíprófinu eru fjögur dæmi um rétta fallaúthlutun á þollfallsfrumlögum en 

aðeins eitt dæmi um frávik. Þar er einnig að finna eitt dæmi um frávik á 

eignarfallsfrumlagi.   

 Niðurstöður beggja rannsókna eru nokkuð líkar og styðja fallaspána, sem áður 

var kynnt (sjá kafla 2.6.2). Nefnifallið hefur sterka stöðu allt frá byrjun. Reglufallið 

kemur næst í tileinkuninni og notkun þess styrkist mjög mikið í gagnasafni B, en 

minna í gagnasafni A. Úthlutun furðufalls ætti að koma á eftir úthlutun 

nefnifalls/orðasafnsmyndar og reglufalls og er það í samræmi við gagnasöfnin; engin 

skýr dæmi eru um rétta notkun furðufalls í fyrri helmingi gagnasafnanna, en örfá má 

finna í seinni helmingi þeirra.  

 Tileinkun furðufalls er á 4. stigi, en á sama stigi er gert ráð fyrir því að 

nefnifallið verði formgerðarfall, eða setningarlegt fall, og sé þar með ekki aðeins 

orðasafnsmynd. Til að svo sé þarf nemandinn að sýna að hann ráði við rétta 

fallaúthlutun á frumlagi á eftir sögn. Í rannsókn B var orðaröð ekki til skoðunar og því 
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eru engar niðurstöður fyrir setningarstöðu frumlagsins. Eins og kemur fram í kafla 5.5 

(og undirköflum) nota flestir nemendur í rannsókn A nefnifall sem formgerðarfall 

alveg frá byrjun. Það er nokkuð einkennilegt í ljósi þess að aðeins eitt dæmi er um 

furðufall í öllu gagnasafninu. Tileinkun formgerðarfalls og furðufalls virðist því ekki 

haldast í hendur, eins og gert er ráð fyrir í stigveldisspánni. Í stóru gagnasafni, sem 

byggir á frjálsum ritunarverkefnum, mætti búast við að finna furðufall á frumlögum ef 

millimálið er raunverulega á 4. stigi; t.d. með algengum sögnum á borð við vanta og 

langa. Eins og áður segir er aðeins eitt dæmi um furðufall á frumlagi í gagnasafninu 

en tugir dæma um formgerðarfall hjá hverjum nemanda. Það bendir til þess að 

furðufallið lærist síðar en önnur föll á frumlögum; hér virðast nemendur a.m.k. forðast 

notkun sagna sem taka með sér furðufall á frumlagi.  

 Í eftirfarandi töflum er hlutfall sýnilegra réttra falla og frávika sýnt, án óræðra 

dæma. Þar er það því hlutfallið, en ekki fjöldi dæma, sem er í forgrunni.     

 

 
Tafla 5-20. Frumlagsföll (án óræðra falla) í rannsókn A á vorönn 1. árs og haustönn 2. 
  árs 
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Tafla 5-21. Frumlagsföll (án óræðra falla) í rannsókn B á haust- og vorönn 1. árs  
  (María Garðarsdóttir Sigríður Þorvaldsdóttir 2012:131) 
 

Enn má sjá hversu mikil líkindin eru í rannsóknunum tveimur. Einkum má sjá mun á 

þolfallsfrumlögum í seinni hlutanum, en áður hefur verið fjallað um hann. Sömu sögu 

er að segja um eignarfallið, en það er einungis eitt dæmi sem liggur þeim tölum til 

grundvallar og því litlar ályktanir hægt að draga út frá því. Eignarfallsfrumlög eru 

mjög sjaldgæf og þannig væri ekki við því að búast að finna mörg dæmi um þau, 

jafnvel þó að málnemarnir hefðu náð valdi á þeim. 

 

5.2.3.3 Samantekt um samanburð rannsókna 

Gagnasöfnin eru nægilega lík til þess að hægt sé að leggja þau til grundvallar þeim 

samanburði sem hér hefur verið gerður. Hins vegar er margt ólíkt með þeim, eins og 

rakið hefur verið, og því mætti búast við einhverjum mun ef gert er ráð fyrir að ytri 

þættir eins og málumhverfi eða móðurmál málnemanna hafi áhrif á tileinkunarröðina. 

En svo er ekki; tileinkunarröðin er algild og ytri þættir geta aðeins haft áhrif á 

nákvæmni í frálagi innan hvers stigs, þann tíma sem það tekur að fara í gegnum stigin 

og hversu nálægt millimálið kemst markmálinu. Í gagnasöfnunum virðist 

tileinkunarröðin einmitt vera sú sama, en þróun millimálsins í gagnasafni B virðist 

vera hraðari (enda eru stílarnir í því skrifaðir fyrr á námstímanum heldur en 

samanburðarstílar kínversku nemanna). Hraðari máltileinkun mætti skýra með 

einhverjum af þeim breytum sem þegar hafa verið nefndar: málnemarnir eru í íslensku 

málumhverfi, þeir eru í fullu námi í íslensku og má segja að allir eigi þeir móðurmál 

sem eru líkari íslensku heldur en kínverska.   

 Eini verulegi munurinn í niðurstöðum er mikil fjölgun þágufallsfrumlaga í 
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gagnasafni B, sem ekki má finna í gagnasafni A, en sá munur hefur þegar verið 

skýrður. Þegar hlutfallstölurnar eru skoðaðar í seinni hluta beggja gagnasafna reynist 

munurinn á milli réttrar og rangrar fallaúthlutunar á þágufallsfrumlögum þó vera 

nokkurn veginn sá sami – og er fallaúthlutun m.a.s. nákvæmari í gagnasafni A.  

 Niðurstöðurnar eru því almennt í samræmi við úrvinnslukenninguna og líkindi 

á milli rannsóknarniðurstaðna styðja við hugmyndir Pienemanns um takmörkuð áhrif 

ytri þátta.  

 

5.3 Umraðanir og kjarnafærslur 

Í gögnunum er að finna fjölda umraðana. Í nær öllum tilvikum var atviks- eða 

forsetningarliður færður fremst (og fær þar samræðuhlutverkið kjarna) en einnig eru 

nokkur dæmi um spurnaratviksorð í fyrsta sæti setningar (sem fá þar 

samræðuhlutverkið brennidepil). Hjá öllum nemendum kemur kjarnafærsla með 

umröðun fyrir alveg frá 1. eða 2. verkefni. Kjarnafærsla án umröðunar kemur enn 

fyrir hjá öllum nemendum í síðustu tveimur verkefnum gagnasafnsins. Frávik eru þó 

mjög fá miðað við rétta umröðun.  

 Líkt og í niðurstöðum fyrir frumlagsföll eru súlurit fyrir viss atriði í millimáli 

hvers nemanda birt. Í framhaldinu er útskýrt hvað liggur að baki þeim tölum, með 

dæmum sem skipta máli fyrir niðurstöður. Reynt er að finna mynstur og regluleika í 

millimáli hvers nemanda fyrir sig og einnig eru þau atriði, sem til skoðunar eru, borin 

saman hjá öllum nemendunum. Þá eru niðurstöðurnar dregnar saman og skoðaðar í 

ljósi úrvinnslukenningarinnar. Að lokum eru niðurstöður settar í samhengi við aðrar 

rannsóknir sem gerðar hafa verið á liðafærslum og umröðun í skyldum málum.  

 

5.3.1 Niðurstöður fyrir hvern nemanda 
Í súluritunum, sem á eftir fara, er kjarnafærsla án umröðunar merkt sem Engin 

umröðun. Umröðun vantar mjög oft á eftir tíðarsetningum, sem standa fremst í 

málsgrein á undan aðalsetningu: 

 

(5-22) Þegar hún las bók (NR), börn hjónsins lék við köttur (ASV-NRO). 10-1 

  

Umröðun án kjarnafærslu vísar til þeirra tilvika þar sem nemandinn umraðar ranglega 

frumlagi og sögn, í flestum tilvikum á eftir tíðartengingu. Nemandi umraðar þá 
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stundum frumlagi og sögn einnig réttilega í aðalsetningunni sem fer á eftir 

tíðarsetningunni í heild: 

 

(5-23) Eftir var ég búin að læra íslensku (*VS-NR), fór ég í skrifstofuna til skrá 

bækur (AVS-NR). 8-1 

 

Umröðun án kjarnafærslu á því t.d. ekki við um umröðun í spurningum, eins og 

þessari: 

 

(5-24) Eigum við að hittast (VS-NR) þegar við erum á Íslandi (NR). 2-1 

 

Súlurnar sem merktar eru Engin umröðun og Umröðun án kjarnafærslu tákna þar með 

frávik frá réttri orðaröð í markmálinu. Undir Umröðun falla allar réttar umraðanir 

frumlags og sagnar, einnig hvers kyns spurningar þar sem sagnorð fer á undan 

frumlagi. Öll þessi atriði eru nánar útskýrð síðar með dæmum úr verkefnum einstakra 

nemenda.  

 

Nemandi 1 

Í gögnum nemandans eru samtals 32 dæmi um rétta umröðun frumlags og sagnar. Í 22 

tilvikum hefur atviks- eða forsetningarliður verið færður fremst og kjarnarökliður í sjö 

tilvikum; sögn stendur fremst í setningu í þremur tilvikum. Í 2. verkefni virðist 

nemandinn nokkuð auðveldlega ráða við umröðun, en þar er umröðunin bundin við 

spurnarsetningar. Nokkur afturför verður í 7. verkefni, og verður hún útskýrð hér að 

neðan. Frá og með 8. verkefni er óhætt að segja að úrvinnsluaðgerðin styrkist talsvert, 

enda fjölgar umröðunum mjög en frávik eru fá. Nemandi skilaði ekki verkefnum 3 og 

9.  
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Mynd 5-25. Umraðanir og kjarnafærslur í verkefnum nemanda 1 

 

Strax í 2. verkefni eru fimm dæmi um umröðun frumlags og sagnar og má sjá þau hér 

að neðan. Öll dæmin í (5-26) eru spurningar; í þremur tilvikum með spurnarorði, þar 

af tvö spurnaratviksorð (c og d) og eitt spurnarfornafn (b); og í tveimur tilvikum með 

sögn í fyrsta sæti setningar (a og e).  

 

(5-26) a. Er þetta Viktoría (VS-NRO). 2-1 

 b. Hi, hvað sigir þúÞ (RVS-NR). 2-1 

 c. Hvar ertu (AV(S)-NRO). 2-1 

 d. Hvert ertu aæ fara (AV(S)-NRO). 2-1 

 e. Eigum við að hittast (VS-NR) þegar við erum á Íslandi (NR). 2-1 

 

Athygli vekur að þetta er ekki í samræmi við spána sem sett var fram í endurbættri 

úrvinnslukenningu og gerir ráð fyrir að færsla forsetningar- og atviksliða komi fyrir á 

undan færslu kjarnarökliða. Spáin gerir raunar einnig ráð fyrir að í upphafi verði 

engin umröðun á eftir kjarnafærslu. Út frá stigveldisröðinni mætti ætla að nemandinn 

sé kominn á efsta stig tileinkunarraðarinnar, þar sem málnemar ráða hvort tveggja við 

færslu kjarnarökliða og umröðun frumlags og sagnar. Það virðist þó ekki mjög 

sannfærandi, enda er ekki mikið um færslu kjarnarökliða fremst í setningu í 

gagnasafninu, en umröðun er hins vegar mjög tíð. Fyrirmæli um efni verkefnisins 

kalla á notkun spurnarorða, þ.e. samræður þar sem spurnarsetningar eru markvisst 
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æfðar, og verður að hafa það hugfast Setningin í (5-26b) gæti einfaldlega verið 

hlunkur. Sjaldnast er samræðuform til staðar í ritunarverkefnum, en þetta eru einu 

samræðurnar sem finna má í gagnasafninu. Það útskýrir að hluta hvers vegna flest 

dæmin um færslu kjarnarökliða eru í upphafi tímabilsins sem er til skoðunar, þvert á 

það sem búast mætti við samkvæmt spánni. Nánar verður fjallað um tilgátuna um 

samræðuhlutverk og spána um færslu liða samkvæmt endurbættri úrvinnslukenningu í 

kafla 5.3.3. 

 Eins og áður segir er nokkuð um að umröðun verði á eftir aukatengingunni, en 

ekki aukasetningunni í heild, þ.e. umröðunin verður á eftir hluta setningarliðarins en 

ekki setningarliðnum í heild. Eina dæmið um umröðun án kjarnafærslu í verkefnum 

nemanda 1 er af þessum toga, umröðun á eftir tíðartengingunni eftir (að), þó reyndar 

umraði nemandi einnig á eftir tíðarsetningunni í heild. Hér má ætla að nemandinn 

rugli saman tengingu og atviksorði.  

 

(5-27) Eftir var ég búin að læra íslensku (*VS-NR), fór ég í skrifstofuna til skrá 

 bækur  (AVS-NR). 8-1 

 

Í (5-28) eru svo þrjú dæmi til viðbótar um málsgreinar, sem hefjast á tíðarsetningum. 

Þar sem komma skilur aðalsetninguna frá tíðarsetningunni verður engin umröðun á 

frumlagi og sögn. Hugsanlegt er að nemandinn líti svo á að komman aðskilji 

setningarnar á þann hátt að reglan um umröðun gildi ekki. Dæmi (a) og (b) hér að 

neðan eru úr 7. verkefni, en umröðun er að öðru leyti mjög á reiki hjá nemandanum í 

því verkefni, eins og sést á súluritinu (mynd 5-25). Eftir stendur þó að tvö dæmi eru 

um að umröðun vanti á eftir kommu.  

 

(5-28) a. Þegar ég vakna (NR), ég les bækur (*ASV-NR). 7-1 

 b. Þegar ég var búin að læra íslensku (NR) fer ég sturtagarð (AVS-NR). 7-1 

 c. Þegar hún las bók (NR), börn hjónsins lék við köttur (*ASV-NRO). 10-1 

 

Í 11. verkefni eru níu dæmi um kjarnafærslu, fleiri en í nokkru öðru verkefni 

nemandans, og þar af vantar aðeins umröðun í einu tilviki. Markverðust eru fimm 

dæmi þar sem heilar setningar með beinni ræðu, merktar sem rökliðir (þ.e. andlög), 

hafa verið færðar fremst með umröðun frumlags og sagnar í kjölfarið. Eftirfarandi eru 

tvö dæmi um slíkt: 
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(5-29) a. „ Þú ert falleg stelpa (NR).“ Sagði froskurinn skyndilega (RVS-NR). 11-1 

 b. „ Mig langar að hjálpa þér (AR). Hvað má ég gera? (RVS-NR)“ spurði  

     stelpan (RVS-NR). 11-1 

 

Að lokum má nefna dæmi um umröðun án kjarnafærslu, þar sem sögn stendur á 

undan frumlagi þó enginn annar liður hafi verið færður fremst.  

 

(5-30) Og bjó ein hún í skónginum (VS-NR). 12-1 

 

Setningin er ekki flokkuð sem frávik frá markmálinu. Megintilgangur með því að 

flokka ranglega umröðun frumlags og sagnar er að finna dæmi um að nemandi 

mistúlki einhvern fyrri lið sem kjarnafærslu. Vissulega mætti líta svo á að nemandi 

túlki tenginguna og sem kjarnfærðan lið. Hitt er þó jafnvel líklegra að nemandi beiti 

hér stílbragði og hefji setninguna á sögn eins og eðlilegt er í frásagnarstíl í rituðu máli 

í íslensku. Nemendur áttu að skrifa ævintýri (til að æfa þátíð sagna) og á þessu stigi 

námsins höfðu þeir þegar kynnst textum þar sem sögn var í fyrsta sæti, til að skapa 

frásagnarstíl.   

 

Nemandi 2 

Alls eru 74 dæmi um rétta umröðun frumlags og sagnar í verkefnum nemandans, en 

aðeins tvö dæmi um að umröðun vanti. 68 dæmi eru um færslu atviks- eða 

forsetningarliðar fremst í setningu, fimm dæmi eru um færslu kjarnarökliðar fremst í 

setningu og eitt dæmi um sögn fremst í setningu. Eins og sjá má á súluritinu fjölgar 

dæmunum mjög mikið á tímabilinu og einkum í síðustu tveimur verkefnunum. 

Verkefni 7 vantar í gagnasafnið. 
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Mynd 5-31. Umraðanir og kjarnafærslur í verkefnum nemanda 2 

 

Athyglisvert er að sjá að nemandi hefur þegar náð góðum tökum á umröðun í 1. 

verkefni. Þar er að finna fjögur ólík dæmi um kjarnafærslu.   

 

(5-32) a. Núna er ég í hvítum bol og svörtum buxum (AVS-NR). 1-2 

 b. Svo finnst mér að tala við fólk (AVS-DR). 1-2 

 c. Auðvitað er ég feitur (AVS-NR). 1-2 

 d. Alltaf er ég í skólanum (AVS-NR) af því að það er nóg að gera (L-NRO).  

  1-2 

 

Af dæmum eins og (5-32d) kann að virðast sem nemandi setji atvikslið alltaf fremst í 

málsgrein, en raunin er sú að mörg dæmi eru um atvikslið á eftir sögn.    

 Málsgreinin í (5-33) hefst á upphrópuninni nú sem þar með er heil segð, 

algjörlega aðskilin því sem á eftir fer, en ekki atviksorð sem krefst umröðunar 

frumlags og sagnar í kjölfarið. Málsgreinin er til marks um mjög góðan skilning 

nemandans á einstökum setningarhlutum og hlutverki þeirra.    

 

(5-33) Nú, næsti áfangastaður minn er Ísland líka (NR). 2-2 

 

Í 11. verkefni er að finna beina ræðu í upphafi málsgreinar og umröðun frumlags og 

sagnar á eftir, líkt og í sama verkefni hjá nemanda 1. Nemendur áttu að skrifa ævintýri 



 

 

81 

og því kölluðu leiðbeiningar og efnið á slíka setningauppbyggingu. Úrvinnslan er 

flókin og a.m.k. á 4. stigi.  

 

(5-34) a "Hvar er ég?" (AVS-NR) spurði hún (RVS-NR). 11-2 

 b "Þú ert á Íslandi." (NR) svaraði nornin (RVS-NR) … 11-2 

 

Í gagnasafninu eru þrjú dæmi um spurnarfornafn fremst í óbeinni spurnarsetningu en 

öll eru þau úr síðustu tveimur verkefnum nemanda 2 (sjá kafla 3.2 og 4.4.2). 

Setningarnar sýna hversu gott vald nemandinn hefur náð á setningauppbyggingu 

markmálsins, enda verður engin umröðun á frumlagi og sögn líkt og í beinum 

spurnarsetningum. Úrvinnsluaðgerðir í aukasetningum, sem eru frábrugðnar 

sambærilegum úrvinnsluaðgerðum í aðalsetningum, tilheyra 5. stigi, en dæmi um slíkt 

má finna í þremur eftirfarandi dæmum: 

 

(5-35) a. Ég ætla að láta þú vita (NR) hver þú varst (RSV-NR). 11-2 

 b. "Heyrðu," (BH) sagði nornin (RVS-NR), "spegillinn látar þig að sjá (NR) 

  hvað þú ert að gera (RSV-NR) þegar þú verður fullorðinn (NR)." 12-2 

 c. Hann gleymdi (NRO) hver hann væri (RSV-NRO) og hann stal börn fyrir 

     nornin á hverjum degi (NRO). 12-2 

 

Eins og sjá má eru fjölbreytt dæmi um flóknar úrvinnsluaðgerðir af 4. og 5. stigi. Öll 

koma þau fyrir í 11. og 12. verkefni, þ.e. síðustu tveimur verkefnum gagnasafnsins.  

 

Nemandi 3 

Í ritunarverkefnunum umraðar nemandinn frumlagi og sögn alls 35 sinnum á réttan 

hátt. Þar af er eitt dæmi um færslu kjarnarökliðar, tvö dæmi um sögn fremst í setningu 

og 32 dæmi um færslu atviks- eða forsetningarliðar Af súluritinu má ráða að nemandi 

hefur nokkuð gott vald á umröðun þegar í 2. verkefni. Verkefni 3, 5, 8 og 9 vantar í 

gagnasafnið. 
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Mynd 5-36. Umraðanir og kjarnafærslur í verkefnum nemanda 3 

 

Nokkur afturför verður í seinni hluta verkefnanna þar sem frávik frá réttri orðaröð 

koma fyrir og umröðunum fækkar auk þess nokkuð í verkefnum 10 og 11. Frávikin 

verða því skoðuð til að leita skýringa á afturförinni.  

 Í dæmi (5-37) eru tvær setningar innan einnar málsgreinar og í báðum þeirra er 

liður fremst sem kallar á umröðun frumlags og sagnar í kjölfarið. Umröðunin kemur 

þó aðeins fram í fyrri setningunni.  

 

(5-37) Eftir hádegi hef ég ekki tíma (AVS-NR) þess vegna ég sef í heimavíst í þrjár 

 mínútur (*ASV-NR). 7-3  

 

Atviksliðnum þess vegna svipar nokkuð til skýringartengingarinnar vegna þess að og 

kann það að valda ruglingi hjá nemandanum, jafnvel þó að tengingin myndi ekki 

ganga upp merkingarlega í samhengi textans. Merking hef ég ekki tíma virðist hér 

vera er ég ekki í tíma og þrjár mínútur eiga því væntanlega að vera þrjátíu mínútur, 

eða þrjár klukkustundir. 

 Næsta dæmi er svipað að því leyti að þar eru fleiri en ein setning innan 

málsgreinar, en frávikið er öðruvísi: 

 

(5-38) a. Huldufólk komu og stálu mati (NRO), þá báru það gjafir út (AVS-NRO), 

  hvurfu þau (*VS-NRO).  10-3 
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 b. Að lokum lágu þau á gólfinu og sváfu (AVS-NRO). 10-3 

 

Það samræmist ekki markmálinu að hafa frumlag á eftir sögn í síðustu setningunni í 

(5-38a), hvurfu þau. Orðaröðin er því merkt sem frávik en ekki álitin stílbragð í 

samræmi við reglur markmálsins eins og var gert í dæmi (5-30). Þar sem umröðun er í 

næstu setningu á undan er mögulega um að ræða ofvöndun í umröðun frumlags og 

sagnar. Dæmi (5-38b) fylgir með til samanburðar, en það er næsta málsgrein í 

textanum. Þar má sjá hvernig nemandi notar réttilega samtenginguna og í stað kommu 

og sleppir frumlaginu á undan seinni aðalsögninni. Hugsanlegt er að lengd fyrri 

málsgreinarinnar og einkum fjöldi sagnliða vefjist fyrir nemandanum.  

 Í setningu (5-39a) hér að neðan er aftur að finna dæmi um að umröðun vanti á 

eftir kjarnfærðum lið, þar sem komma skilur hann frá því sem á eftir fer. Í dæmi (b) er 

reyndar nokkurn veginn sami liðurinn færður fremst og umröðun vantar einnig þó 

enga kommu sé að finna.  

 

(5-39) a. Dag einn, drottningin batt prinsessu í kastala (*ASV-NR) þegar prins fór út 

     (NRO). 11-3 

 b. Einn dag strákur sem var ljóshærður batt Ingu á heimleiðinni og bað pabba 

     Ingu um peninga (*ASV-NR). 12-3 

 

Í seinni málsgreininni má benda á að frumlagið er mjög flókið enda fylgir því heil 

tilvísunarsetning. Það er a.m.k. ekki hægt að halda því fram að nemandinn hafi ekki 

náð tökum á umröðun frumlags og sagnar í lok tímabilsins því að fjöldi umraðana í 

fyrri verkefnum sýnir fram á hið gagnstæða. Eðlilegra er að líta svo á að nemandi noti 

samtímis úrræði af mörgum stigum; þ.e. af því stigi sem hann hefur náð, sem og 

úrræði af fyrri stigum.  

 

Nemandi 4 

Alls eru 40 dæmi um að nemandinn umraði frumlagi og sögn samkvæmt reglum 

markmálsins. Í 39 tilvikum fer sögnin næst á eftir færðum atviks- eða forsetningarlið, 

en einu sinni stendur sögn fremst í setningu. Umröðunum fjölgar frá og með 6. 

verkefni, þegar haustönn hefst.  

 



 

 

84 

 
Mynd 5-40. Umraðanir og kjarnafærslur í verkefnum nemanda 2 

 

Flestar umraðanir koma fyrir í 7. verkefni og þar er aðeins eitt frávik, kjarnafærsla án 

umröðunar. Fjöldinn skýrist af því að verkefnið er hefðbundinn dagbókartexti þar sem 

nemandi æfði (meðal annars) notkun ólíkra tímaliða. Í verkefnum 9 til 12 eru einnig 

mörg dæmi um kjarnafærslur, en umröðun vantar nokkuð oft í verkefni 10. Engu að 

síður er óhætt að segja að umröðun frumlags og sagnar standi styrkari fótum á síðari 

önninni.  

 Í (5-41) má sjá dæmi um umröðun sem er ekki tilkomin vegna færslu liðar 

fremst í setningu. Samhengið er svipað og í dæmi (5-30), og því er hugsanlegt að 

nemandinn hafi viljað skapa frásagnarstíl. Önnur möguleg útskýring á umröðuninni er 

sú að setningin byrjar inni í miðri málsgrein og því kann nemandinn að líta á það sem 

á undan fer sem einhvers konar færðan lið, en engin sambærileg dæmi eru um það hjá 

nemandanum. Með hliðsjón af fyrri skýringunni er umröðunin ekki merkt sem frávik, 

þó að atviksorðið sé á röngum stað. Nemandinn er látinn njóta vafans. 

 

(5-41) a. Kóngurinn veitti hreint ekki neitt (NR) og veitti ekki Sigríður heldur (VAS-    

  NR). 11-4 

 

Með tengingunni þegar og meðfylgjandi tíðarsetningu má skýra mörg frávik þar sem 

umröðun vantar og/eða frávik þar sem nemandinn umraðar frumlagi og sögn án 

kjarnafærslu. Í eftirfarandi dæmum eru þessi frávik sýnd í tímaröð.  
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(5-42) a. Þegar við voru búið að baoða (NR), við fórum út að syngja (*ASV-NR). 4-4 

 b. Hún var hundgóð (NR) þegar sá hún mig (*VS-NR). 4-4 

 c. Þegar ég er búinn að borða mat á kvöldin (NR).  Ég fer í sturtu (*ASV-NR) 

  svo þvæ ég þvott (AVS-NR). 7-4 

 d. Þegar fór ég úti (*VS-NR) það var rigning fyrir utan klukkan sjö (*L2- 

  *ASV-NRO) … 9-4 

 e. Einu sinni þegar var ég að lesa bókin (*VS-NR) ég sá kisu lá á gólfið  

  (*ASV-NR). 10-4 

 f. Þegar sá hún hana (*VS-NR), hún dreif sig og dró hund af kisu (*ASV-NR). 

    10-4 

 

Í dæmi (c) stendur aukasetningin sem heil málsgrein. Af samhenginu að dæma tengist 

hún málsgreininni á eftir sem ætti því að koma í beinu framhaldi (án punkts) með 

umröðun frumlags og sagnar (fer ég í sturtu). 

 Með þessu eina orði, þegar, hafa verið skýrð fjögur af sex tilvikum þar sem 

nemandi umraðar frumlagi og sögn án kjarnafærslu (*VS), og fimm af tíu tilvikum 

þar sem engin umröðun kemur á eftir kjarnafærslu (*ASV).  

 Flestar aðrar setningar, þar sem umröðun vantar, hafa færðan tímalið 

(atviksorð) í upphafi setningar, eins og sjá má í eftirfarandi dæmum: 

 

(5-43) a. Þá ég fór á húsið mitt (*ASV-NR). 4-4 

 b. Skyndilega hunurinn hljóp til hennar (*ASV-NR). 10-4 

 c. Loksins hundurinn hljóp í burtu (*ASV-NR). 10-4 

 

Í (5-44) eru þær setningar, sem eftir standa, þar sem nemandi umraðar frumlagi og 

sögn án kjarnafærslu.  

 

(5-44) a. Ég fór í tíma að læra Íslensku (NR) þó að var ég syfjaður (*VS-NR). 8-4 

 b. Það var ötrúlegt (NRO) elskaði hún ekki kóngurinn en prins (*VS-NR).  

  11-4 

 

Í dæmi (a) má hugsa sér að nemandinn noti samtenginguna eins og atviksorðið þó, og 

það sé skýringin á umröðun frumlags og sagnar í kjölfarið. Í (b) er setningagerð 

nokkuð flókin og nemandinn hefur augljóslega ekki vald á henni. Tengiorð vantar á 
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undan fallsetningunni og vera má að nemandinn líti á aðalsetninguna sem lið sem 

krefst umröðunar.  

 

5.3.2 Samantekt fyrir kjarnafærslur og umraðanir 
Almennt má segja að nemendur ráði við úrvinnsluaðgerðina strax frá byrjun. Í 

gagnasafninu eru alls 183 dæmi um rétta umröðun en aðeins 22 dæmi um að umröðun 

vanti og átta dæmi um ranga umröðun (án kjarnafærslu). Mjög mörg frávikanna 

tengjast tíðarsetningum og einkum tíðartengingunni þegar.  

 Afturför verður hjá nemanda 3, enda fjölgar frávikum frá réttri orðaröð lítið 

eitt án þess að kjarnafærslum fjölgi. Nokkur framför verður hjá nemenda 4 á 

tímabilinu, þar sem réttum umröðunum fjölgar meira en hvers kyns frávikum. 

Nemandi 1 sýnir einnig nokkra framför og skiptir þar mestu fjöldi og gerð færðra 

kjarnarökliða í 11. verkefni (sjá dæmi 5-29). Óhætt er að tala um skýra framför hjá 

nemanda 2, sérstaklega í síðustu tveimur verkefnunum. Þar fjölgar umröðunum 

nokkuð mikið og jafnframt má þar finna úrvinnsluaðgerðir, sem eiga heima ofarlega á 

4. stigi og 5. stigi. Í fyrsta lagi eru það kjarnarökliðir í formi beinnar ræðu fremst í 

málsgrein, þar sem frumlagi og sögn er umraðað á eftir (sjá t.d. 5-34), en það er flókin 

úrvinnsluaðgerð a.m.k. af 4. stigi. Í öðru lagi eru það óbeinar spurnarsetningar, þar 

sem nemandinn setur frumlagið réttilega í fyrsta sæti ólíkt því sem tíðkast í beinum 

spurnarsetningum (sjá 5-35); þ.e. greinarmunur á aðal- og aukasetningum, sem 

tilheyrir 5. stigi.    

 Eins og áður sagði gerir Pienemann þá kröfu að gögn, sem eru skoðuð til að 

prófa úrvinnslukenninguna, skuli vera fengin úr töluðu máli en ekki rituðu. Það 

verður að hafa hugfast, enda lýsir kenningin hugrænum hömlum sem eiga ekki jafnt 

við þær aðstæður, sem talað mál fer jafnan fram í, og aðstæður þar sem 

umhugsunartími er nánast ótakmarkaður og hjálpargögn tiltæk, líkt og í skriflegum 

heimaverkefnum. Það var enda svo að flestir nemendur bekkjarins áttu í mun meiri 

vandræðum með umröðun í töluðu máli heldur en rituðu.  

 Jafnvel þó að málnemi átti sig á því á meðan hann talar að hann hafi gleymt 

umröðun gæti reynst erfitt að leiðrétta það svo vel sé. Beygingarvillu er hægt að 

leiðrétta með því að endurtaka orð í réttu falli og halda svo áfram. En til að leiðrétta 

orðaröð er oft nauðsynlegt að byrja setninguna alveg upp á nýtt til að leiðréttingin sé 

skýr og hljómi ekki eins og hik eða endurtekning eins og sjá má í eftirfarandi dæmum 
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(leiðréttingin kemur á eftir þrípunkti): 

 

(5-45) a. Í dag ég fer … fer ég í sund.  

 b. Í dag ég … fer ég í sund. 

 c. Í dag ég … Í dag fer ég í sund. 

 

Leiðréttingin er vel möguleg, en ef hún er gerð án þess að byrja setninguna upp á nýtt 

kemst hún ekki jafn vel til skila og leiðrétting á rangri beygingu.  

 En það skiptir í raun ekki máli þó að umraðanir hefðu verið mun færri í töluðu 

máli. Samkvæmt úrvinnslukenningunni er nóg að málnemi sýni merki um 

úrvinnsluaðgerð í setningu, sem ekki er hægt að skýra sem hlunk, til að teljast hafa 

náð valdi á henni; þ.e. úrvinnsluaðgerðin þarf ekki að koma fram frávikalaust eða í 

meirihluta tilvika. Miðað við fjölda dæma um kjarnafærslu með umröðun í gögnunum 

– og einkum í samanburði við fjölda frávika – má nánast öruggt telja að allir 

nemendur hafi einnig ráðið við umröðun í töluðu máli. Líklegast hafa því allir 

nemendur tileinkað sér úrvinnsluaðgerðina þegar fyrstu verkefnin eru rituð.  

 Framförin verður mest hjá þeim sem sýnir fæst dæmi um rétta úrvinnsluaðgerð 

í byrjun. Máltileinkunin er skemmst á veg komin hjá nemanda 4, sem átti í mestum 

erfiðleikum með íslenskunámið (af þeim nemendum sem hér eru til rannsóknar) og 

því til stuðnings má minna á að frávik frá réttu frumlagsfalli eru fleiri hjá honum en 

öðrum nemendum. Sýnileg framför er því mest hjá nemanda 4, jafnvel þó að hann 

ráði við umröðun frumlags og sagnar strax í 1. verkefni.  

 Engu að síður hefði verið nauðsynlegt að rannsaka gögn frá upphafi 

máltileinkunar nemendanna. Gagnasafnið nær ekki nógu langt aftur til að sýna 

þróunina fyrstu mánuði námsins. Samkvæmt minni bestu vitund var það þó almennt 

svo að nemendur færðu staðar- og tímalið fremst í setningu, en umröðuðu ekki 

frumlagi og sögn.  

 Í framhaldinu (kafli 5.5) verður umröðun frumlags og sagnar sett í samhengi 

við fallaúthlutun á frumlagsföllum, enda spáir úrvinnslukenningin að þar sé samhengi 

á milli. En næst er gerð færðra liða skoðuð, því hún ætti að ákvarða hvenær í 

tileinkunarferlinu málnemi getur fært liðinn fremst í setningu og jafnframt segja til 

um hvenær málnemi er fær um að umraða frumlagi og sögn. 
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5.3.3 Tileinkunarröðin í ljósi endurbættrar úrvinnslukenningar 
Í endurbættri úrvinnslukenningu er því spáð að umröðun frumlags og sagnar haldist í 

hendur við færslu kjarnarökliða fremst í setningu. Þegar málnemi er fær um að færa 

kjarnaröklið fremst í setningu hefur hann þegar nægan skilning á liðum innan 

setningar til að víkja frá hlutlausri orðaröð og getur því umraðað frumlagi og sögn. 

Samkvæmt gagnasafninu ráða flestir nemendur nokkuð auðveldlega við umröðun 

frumlags og sagnar strax frá upphafi þess tímabils sem rannsóknin nær til. Því mætti 

búast við því að þeir hafi þegar náð tökum á færslu kjarnarökliðar fremst í setningu.  

 Í gagnasafninu er að finna sextán dæmi um færslu kjarnarökliða fremst í 

setningu, þar af þrettán þar sem frumlagi og sögn er umraðað. Öll dæmin eru úr 

verkefnum 2, 11 og 12 og bundin við ákveðið samhengi og vissar setningagerðir. 

Dæmin í 2. verkefni eru öll spurnarsetningar, með spurnarfornafninu hvað (hvort 

tveggja hliðstætt með nafnorði og sérstætt), en alls þrjú dæmi er að finna í verkefnum 

þriggja nemenda (allra nema nemanda 4). Eins og minnst var á hér að framan eru 

flestar setningarnar samkvæmt forskrift kennara. Dæmin í síðustu tveimur 

verkefnunum eru flest setningar sem hefjast á beinni ræðu, úr verkefnum tveggja 

nemenda (1 og 2), einnig samkvæmt leiðbeiningum kennara. 

 Athygli vekur að nemendur 1 og 3 sýna fyrst merki um umröðun í 2. verkefni, 

þ.e. í sama verkefni og fyrsta dæmi um færslu kjarnarökliðar kemur fyrir (sjá dæmi 5-

26 fyrir nemanda 1). Samkvæmt endurbættri úrvinnslukenningu hefði mátt búast við 

færslu atviks- og forsetningarliða án umröðunar áður en málnemi færir kjarnaröklið. 

Nemendur 2 og 4 sýna vissulega dæmi um færslu atviks- og forsetningarliða strax í 

fyrsta verkefni, en þar umraða þeir frumlagi og sögn áður en nokkuð dæmi um færslu 

kjarnarökliðar er sjáanlegt. Nemandi 4 sýnir ekkert dæmi um færslu kjarnarökliðar, 

þrátt fyrir fjöldann allan af umröðunum. Næstu dæmi um færslu kjarnarökliða koma 

ekki fyrir fyrr en í síðustu tveimur verkefnum.  

 Í gagnasafninu er lítil fjölbreytni í gerð færðu kjarnarökliðanna. Þeir koma 

aðeins fyrir þegar samhengið kallar á notkun þeirra og samkvæmt fyrirmælum frá 

kennara. Hér er þó einn hængur á. Ritunarverkefnin kalla almennt ekki á notkun 

spurnarsetninga, líkt og eðlilegar samræður gera. Það gerir 2. verkefni hins vegar, 

enda er það hvort tveggja handrit að samræðum, sem og æfing í notkun 

spurnarsetninga, samkvæmt fyrirmælum og forskrift kennara. Það er því erfitt að ráða 

mikið úr þeim fáu færslum kjarnarökliða sem koma fyrir þar. Eru þær merki um að 

nemendur ráði við færslu kjarnarökliða, en samhengið kalli almennt ekki á slíka 
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færslu? Eða eru spurnarsetningarnar einfaldlega hlunkar sem nemendur skrifa 

samkvæmt forskrift kennara?  

 Ég tel að nemendur ráði vissulega við einfaldar spurnarsetningar með 

spurnarfornafni og umröðun frumlags og sagnar, þó þær komi ekki fyrir í öðrum 

verkefnum. Hins vegar tel ég ekki líklegt að nemendurnir ráði við færslu 

kjarnarökliða ef þörf er á raunverulegum skilningi á andlagshlutverki þeirra. Það sem 

átt er við hér, er að nemendur myndu líklegast ekki á þessu stigi geta notað sýnilegt 

andlagsfall/aukafall fremst í setningu. Eins og áður kom fram er spurnarfornafnið 

hvað alltaf án sýnilegs aukafalls í millimálinu – orðmyndin er alltaf sú sama – líkt og í 

dæmunum sem nemendur fengu. Nemendur nota aldrei spurnarfornafnið hver, enda 

kemur það aldrei fyrir í dæmunum.  

 Dæmi um sögn í öðru sæti á eftir beinni ræðu sýnir vissulega góðan skilning 

nemenda á ólíkum hlutverkum innan setningar. Eins og færsla tíðarsetninga í 

gagnasafninu sýnir er flókið mál að færa heila setningu fremst í málsgrein og umraða 

frumlagi og sögn móðursetningar í kjölfarið. Ég tel þó ekki að nemendur skilji beina 

ræðu á einhvern hátt sem andlag og færsla hennar fremst í setningu sé þ.a.l. merki um 

að nemendur séu almennt færir um færslu kjarnarökliða (andlags) fremst í setningu. 

Formleg flokkun óbeinna setninga sem andlags í markmálinu þýðir ekki að málnemi 

skilji þær á sama hátt í millimálinu. En færsla óbeinnar ræðu og umröðun frumlags og 

sagnar á eftir er vissulega mjög flókin úrvinnsluaðgerð, sem kemur væntanlega fram 

seint á 4. stigi.   

 Hið sama gildir þá um færslu hvers kyns aukasetninga fremst í málsgrein og 

umröðun frumlags og sagnar á eftir; ekki er um að ræða sértæka úrvinnsluaðgerð í 

aukasetningu, en hins vegar krefst aðgerðin upplýsingaskipta á milli aðal- og 

aukasetningar. Í úrvinnslukenningunni er gert ráð fyrir að sértæk setningarfræðileg 

einkenni aukasetninga komi fram á 5. stigi. Hér er um að ræða umröðun frumlags og 

sagnar í aðalsetningunni því líklega réttast að staðsetja úrvinnsluaðgerðina ofarlega á 

4. stigi.   

 Að öllu framansögðu tel ég að færsla kjarnarökliða fremst í setningu sé ekki 

forsenda þess að nemendur geti umraðað frumlagi og sögn, líkt og endurbætt 

úrvinnslukenning spáir fyrir um. Engin formleg spá verður hér sett fram í staðinn, 

enda er gagnasafnið ekki til þess fallið að byggja slíka spá á; það þyrfti að vera stærra, 

fjölbreyttara og byggja á töluðu máli alveg frá upphafi máltileinkunar. En með 

hliðsjón af því sem kemur fram í gagnasafninu mun ég varpa fram nokkrum 
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hugmyndum um tileinkun kjarnafærslu og umröðunar.  

 Það er varla hægt að bera saman notkun spurnarfornafna og færslu 

hefðbundinna andlaga fremst í setningu. Færsla andlags (annars en spurnarfornafns) 

fremst í setningu í íslensku er tæpast algeng og krefst venjulega sérstaks samhengis í 

óbundnu máli, er svokallaður kjarni. Á hinn bóginn standa spurnarfornöfn nær 

undantekningarlaust fremst í spurnarsetningu (eða í forsetningarlið fremst í 

spurnarsetningu), en spurnarsetningar eru eðlilega nokkuð algengar í töluðu máli og 

eru auk þess æfðar, beint eða óbeint, í flestum kennslubókum. Fábreytt dæmi um 

spurnarfornöfn með umröðun, eins og raunin er í þessu gagnasafni, þyrfti þó 

væntanlega að túlka sem hlunka. Öðru máli gegnir um flóknari og fjölbreyttari notkun 

spurnarfornafna þar sem aukafall er sýnilegt. Það tel ég merki um að málneminn skilji 

spurnarfornafn sem hið eiginlega andlag og skilji þar með fyllilega hlutverk ólíkra 

liða. Ég tel að búast megi við slíkri færslu á undan færslu hefðbundins andlags (sem 

ekki er spurnarfornafn), einfaldlega vegna þess að allar eðlilegar samræður kalla á 

slíka færslu.  

 Hvers kyns færslu andlaga, með sýnilegu aukafalli, tel ég flóknari en umröðun 

frumlags og sagnar á eftir kjarnafærslu atviks- og forsetningarliða. Eins og sjá má af 

verkefnunum reynist umröðun sem slík nemendum ekki erfið. Hins vegar eru engin 

dæmi um kjarnafærslu rökliðar, með sýnilegu aukafalli, sem virðist því flóknari og 

bundin ákveðnu samhengi eða stíl. Ekki er ólíklegt að notkun andlags fremst í 

setningu sé enn erfiðari í talmáli heldur en rituðu máli, þar sem það gæti reynst erfitt 

fyrir málnema að úthluta réttu falli á orð fremst í setningu þegar fallvaldurinn á enn 

eftir að koma fyrir.   

 Einnig mætti spyrja hvort notkun spurnarfornafna sé flóknari heldur en notkun 

spurnaratviksorða í tileinkun íslensku. Sú aðgreining gæti verið sprottin af formlegri 

málfræði íslensku, sem endurspeglast ekki endilega í tileinkun á íslensku sem öðru 

máli. Kínverskir málnemar hafa í eigin móðurmáli eitt og sama orðið fyrir 

spurnaratviksorðin hvar, hvert og hvaðan en merkingarmunurinn er túlkaður með 

forsetningu og/eða sögn (sem eru einmitt fallvaldar í íslensku). Á fyrstu stigum 

máltileinkunar mætti því allt eins ímynda sér að málnemarnir túlki þessi 

spurnaratviksorð á einhvern hátt sem beygingarmynd orðsins hvar, þó að sú skýring 

samræmist auðvitað ekki reglum markmálsins.  

 Ég er því ekki fyllilega sannfærður um spá úrvinnslukenningarinnar um 

tileinkunarröð spurnaratviksorða og spurnarfornafna. Enn síður er ég sannfærður um 
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að færsla kjarnarökliðar fremst í setningu sé forsenda þess að málnemi ráði við 

umröðun frumlags og sagnar.  

 Hér má að lokum bæta því við að innan úrvinnslukenningarinnar er því spáð 

að úrvinnsluaðgerðir, sem eru sértækar fyrir aukasetningar, tilheyri 5. og efsta stigi 

stigveldisspárinnar. Það virðist vera raunin í gagnasafninu, því aðeins nemandi 2 sýnir 

dæmi um slíka úrvinnsluaðgerð og hefur þá þegar sýnt dæmi um allar aðgerðir af 4. 

stigi, sem til skoðunar eru í rannsókninni. Hann umraðar ekki frumlagi og sögn á eftir 

spurnarorði í óbeinni spurnarsetningu, þ.e. aukasetningu (sjá dæmi), eins og rétt er að 

gera í aðalsetningu. Sami nemandi er sá eini sem sýnir dæmi um rétta notkun 

furðufalls á frumlagi. Auk þess sýnir hann fjölmörg dæmi um færslu heilla setninga 

fremst í málsgrein og umröðun frumlags og sagnar í kjölfarið.  

 

5.3.4 Samanburður rannsókna á sögn í öðru sæti 
Fullorðnir málnemar virðast hafa tilhneigingu til að hafa frumlag fremst í setningu, 

eða næst á eftir færðum lið, jafnvel þó að það brjóti gegn reglum markmálsins. Hér 

verður fjallað um rannsóknir sem gerðar hafa verið á  umröðun frumlags og sagnar í 

millimáli málnema, sem lærðu ólík germönsk tungumál. Fyrst er vísað til fjölda 

rannsóknarniðurstaðna þar sem fram kemur að málnemar styðjast við hlutlausa 

orðaröð framan af tileinkunarferlinu og brjóta því regluna um sögn í öðru sæti ef 

annar liður hefur verið færður fremst. Því næst verður þessi rannsókn borin saman við 

rannsókn sem var gerð á norsku millimáli háskólanema frá ýmsum löndum, en ýmis 

líkindi má finna í niðurstöðum rannsóknanna.  

 

5.3.4.1 Yfirlit annarra rannsókna og almenn umfjöllun 
Steven Pinker (1994:23) bendir á líkindi milli ensks barnamáls og kreólamála sem 

byggja á ensku. Hann segir að ýmislegt, sem kemur fram í barnamáli í ensku og er 

ekki í samræmi við reglur ensku, sé hins vegar málfræðilega rétt í mörgum 

kreólamálum heimsins sem byggja á ensku. Hann tekur m.a. dæmi um 

spurnarsetningu þar sem sögnin er ekki í öðru sæti, eins og hún ætti að vera 

samkvæmt reglum staðlaðrar ensku: „Why he is leaving?“ Þetta sýnir hversu algilt 

það virðist í máltileinkun, og að einhverju leyti í máltöku, að halda frumlagi alltaf 

fyrir framan sögn jafnvel þó að reglur markmálsins kalli á umröðun. 

 Fjöldi rannsókna sýnir fram á að í ensku, sænsku og þýsku ráði nemendur ekki 
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við sögn í öðru sæti framan af námsferlinu og að viðhenging liðar fremst í setningu 

komi áður en umröðun á sér stað (Pienemann o.fl. 2005:233–235 og rit sem þar er 

vitnað til19). Niðurstöður rannsóknar, sem Pienemann og Håkansson ([1999]) gerðu á 

yfir þúsund málnemum, sýna fram á að millimálsreglan um frumlag næst á eftir 

viðhengdum lið sé algild. Pienemann ([1981]; 1998) gerði yfirgripsmiklar langsniðs- 

og þversniðsrannsóknir, þar sem ekkert dæmi er um sögn í öðru sæti, á eftir færðum 

lið, á fyrstu stigum máltileinkunar. Sænskir málnemar fylgdu sömu tileinkunarröð 

þegar þeir lærðu þýsku, jafnvel þó að reglan um sögn í öðru sæti sé til staðar í báðum 

tungumálum ([Håkansson, Pienemann og Sayheli 2002]). 

 

5.3.4.2 Samanburður við norska rannsókn á kjarnafærslu og umröðun 

Hér verður gerður nokkuð ítarlegur samanburður við rannsókn, þar sem aðferð og 

gögn voru nokkuð sambærileg þessari rannsókn. Brautaset (2004) skoðaði umröðun 

frumlags og sagnar í aðal- og aukasetningum í skriflegum prófverkefnum tólf 

byrjenda í norsku sem öðru máli við norskan háskóla (hér verður talað um rannsókn B 

til hægðarauka, en aftur talað um þessa rannsókn sem rannsókn A). Hver nemandi 

skrifaði samtals þrjá stíla eftir eftir tveggja (T1), sex (T2) og átta mánaða nám (T3)20, 

en allir nemendurnir komu fyrst til Noregs við upphaf námsins. Brautaset kannaði 

kjarnafærslur með umröðun (n. invertert ordstilling), kjarnafærslur án umröðunar (n. 

underinvertering), og umröðun án kjarnafærslu (n. overinvertering).  

 Niðurstöður rannsóknar B eru á þá leið að nemendur gátu umraðað frumlagi 

og sögn alveg frá byrjun, en umröðunin styrktist mikið á tímabilinu, einkum ef horft 

er á fyrstu og síðustu ritunina. Rannsóknarniðurstöður B eru því ekki svo frábrugðnar 

rannsóknarniðurstöðum A, sem þegar hafa verið kynntar. Fyrst verður gerður 

samanburður á niðurstöðum beggja rannsókna og því næst verða vangaveltur 

Brautaset um þætti sem höfðu hugsanlega áhrif á niðurstöður settar í samhengi við 

rannsókn A. 

 Brautaset aðskilur aðal- og aukasetningar í niðurstöðum. Það athyglisverðasta 

sem kemur út úr þeirri skiptingu er að allar umraðanir án kjarnafærslu koma fyrir í 

aukasetningum. Í rannsókn A má einmitt rekja fjölmörg frávik til aukatenginga, 

einkum þegar. Það sem er helst athyglisvert hjá Brautaset er að aðeins eitt dæmi um 
                                                             
19 Innan hornklofa er vísað til þeirra heimilda, sem var ekki stuðst beint við heldur í gegnum aðrar 
heimildir, sem eru einnig tilteknar (í þessu tilviki Pienemann o.fl. 2005). 
20 Skammstafanirnar T1, T2 og T3 vísa til ritunarverkefna í rannsókn B á þremur tímapunktum; þær 
eru búnar til þannig að skýr greinarmunur sé gerður á umfjöllun um ritunarverkefni rannsóknar A og B.  
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umröðun án kjarnafærslu er að finna í T3 (síðasta stílnum), samanborið við fjögur 

dæmi í T2 og níu dæmi í T1 (2004:4). Slíkum frávikum fækkar þannig í gagnasafni B. 

Í gagnasafni A er það ekki raunin, því sex dæmi af sjö um umröðun án kjarnafærslu 

koma fyrir frá og með 8. verkefni.  

 Í niðurstöðum B kemur fram að níu af tólf nemendum hafi ekki gert neina 

umröðunarvillu (n. inversjonfeil) í síðasta stílnum. Hlutföllin eru öfug í niðurstöðum 

A þar sem allir nemendur eru með frávik í síðustu þremur verkefnum og aðeins einn 

sýnir ekkert dæmi um frávik í því síðasta.  

 Brautaset tekur fram að allar aðalsetningarnar séu staðhæfingarsetningar. 

Niðurstöður Brautaset eru í samræmi við það sem áður kom fram, að ekki sé að búast 

við spurnarsetningum í ritunarverkefnum. Þegar hefur verið fjallað mikið um 

spurnarsetningar í gagnasafni A (sjá dæmi 5-26 og umræðu í kafla 5.3.3), en þær má 

finna í handriti að samræðum og ævintýri sem inniheldur samræður.  

 Í T2 verður örlítil afturför í aðalsetningum því tilvikum þar sem umröðun 

vantar fjölgar sem hlutfall af öllum kjarnafærslum. Aftur á móti verður mikil framför í 

T3  (2004:4–5). Í gagnasafni A fjölgar frávikum sem hlutfall af öllum kjarnafærslum, 

en afturförin verður í seinni hlutanum frekar en um miðbik. Hlutfallstölur segja þó 

ekki alla söguna, því að hjá flestum nemendum eru kjarnafærslur sárafáar í fyrri hluta 

verkefnanna og frávik nánast engin; í verkefnum vorannar er aðeins að finna frávik 

hjá einum nemanda. Hlutfallstölur gætu því gefið skakka mynd þegar heildartölur eru 

svo lágar.  

 Erfitt er erfitt að gera samanburð á ákveðnum tímapunktum í þróuninni, þar 

sem rannsóknirnar ná yfir ólík tímabil í tileinkunarferlinu. Þá lærir kínverski hópurinn 

málið ekki í íslensku málumhverfi og því kæmi ekki á óvart að afturför hafi orðið eftir 

frí (einkum eftir sumarfrí í júlí–ágúst). Það sem er sameiginlegt hjá báðum hópum er 

að framför verður, en hún er ekki stöðug yfir allt tímabilið.   

 Brautaset segir að niðurstöður hennar séu ekki í samræmi við þá skoðun að 

umröðunarvillur séu algengar og dæmigerðar í norsku millimáli og að þær komi fyrir 

hjá málnemum sem hafi verið nokkurn tíma í Noregi (2004:7). Hún bendir á nokkrar 

mögulegar ástæður fyrir því að nemendurnir hafi átt svo auðvelt með að tileinka sér 

umröðun. Hér verða nokkrar þeirra nefndar og settar í samhengi við rannsókn A. 

 Allir nemendurnir höfðu menntunarbakgrunn í sínu heimalandi, sumir 

háskólamenntun, og allir kunnu ensku. Þetta telur Brautaset að hafi hjálpað 

nemendunum við að tileinka sér fræðilegt efni, þ.m.t. málfræðireglur (2004:10). Hér 
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má rifja upp að kínversku nemendurnir voru allir valdir sérstaklega í íslenskunámið 

sem góðir tungumálanemendur.  

 Nemendur lærðu tungumálið í formlegu námsumhverfi alveg frá upphafi 

máltileinkunar, en auk þess í óformlegu námsumhverfi þar sem námið fór fram í 

Noregi. Brautaset telur að námið hafi þó að mestu leyti verið formlegt framan af 

námstímanum sem hún rannsakaði. Hún bendir á að rík áhersla hafi verið lögð á 

regluna um sögn í öðru sæti í norskunáminu, sem nemendurnir stunduðu (2004:10). 

Hugsanlega eru málnemar, sem reiða sig meira á óformlegt nám í málumhverfinu og 

þurfa að búa til sínar eigin reglur, lengur að fara í gegnum stigin.   

 Rannsókn Brautaset byggir á einni gerð skriflegra gagna, þ.e. stíla. Þeir eru 

skrifaðir í prófaumhverfi þar sem reikna má með að nemendurnir hafi reynt eftir 

fremsta megni að skrifa rétt. Þetta á einkum við um síðasta stílinn, sem var eins konar 

lokapróf. Brautaset (2004:11 og rit sem þar er vitnað til) bendir á aðrar rannsóknir 

sem sýna að millimál sé frekar í samræmi við markmálið ef málneminn er í aðstæðum 

þar sem ætlast er til að mál hans sé rétt og honum gefst kostur á að beina athygli sinni 

að málfræði og vanda sig. Hún vísar einnig í kenningu Krashens ([1982]) um 

vaktlíkan (e. monitor model) og mikilvægi þess að málnemar kunni viðkomandi reglu, 

leggi áherslu á að tala rétt og hafi nægan tíma. Brautaset segir að þessi skilyrði hafi 

verið til staðar í meirihluta stílanna í hennar rannsókn, en reglan á þá við um sögn í 

öðru sæti setningar. Áður hefur verið fjallað um ritunarverkefni rannsóknar A. Fæst 

giltu þau til lokaeinkunnar, en á hinn bóginn höfðu nemendur væntanlega meiri tíma 

til umhugsunar og auk þess gátu þeir notað öll hjálpargögn. Ætla má að nemendur 

hafi vandað sig nokkuð og þá ályktun má m.a. draga af því að verkefnin verða 

almennt lengri eftir því sem líður á námstímann. Nemendur voru hvattir til að skrifa 

eins langan texta og þeir réðu við, en láta aldrei lengd textans bitna á vandvirkni. Í 

síðari hluta gagnasafnsins verða verkefnin lengri, en frávikum fjölgar ekki 

hlutfallslega. 

 Brautaset rannsakar aðeins umröðun frumlags og sagnar. Hún segir 

niðurstöður sínar ekki í samræmi við þá skoðun að umröðun sé torlærð. Hún minnist 

ekkert á það hvort nemendurnir hafi almennt tileinkað sér málið fljótt og auðveldlega, 

eða hvort umröðun hafi lærst á undan öðrum atriðum málsins sem almennt eru talin 

auðveldari. Í kafla 5.5 er einmitt gerður samanburður á ólíkum úrvinnsluaðgerðum í 

millimáli kínversku nemendanna. Brautaset minnist ekkert á úrvinnslukenningu 

Pienemanns. Hins vegar minnist hún á Zisa-verkefnið, sem úrvinnslukenningin byggir 
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að hluta á, og segir mögulegt að líta svo á að niðurstöðurnar séu ekki í samræmi við 

niðurstöður þess, þar sem nemendur ráða almennt við umröðun í fyrsta verkefni 

(Brautaset 2004:4–5; [Clahsen, Meisel og Pienemann 1983]).  

 

5.4 Leppsetningar 

Áður en samspil umröðunar og fallaúthlutunar er skoðað er rétt að nefna að 

hefðbundnar leppsetningar eru ekki flokkaðar sem dæmi um umröðun frumlags og 

sagnar, jafnvel þó að hið frestaða frumlag birtist á eftir sögn. Hér er átt við setningar 

þar sem gervifrumlagið eða leppurinn það stendur í fyrsta sæti setningar. Þau tilvik 

þar sem setningin hefur eiginlegt frumlag (þ.e. flestar leppsetningar sem ekki hafa 

veðursagnir), sem fer þá venjulega á eftir persónubeygðu sögninni, eru ekki endilega 

dæmi um að nemendur skilji hið eiginlega frumlag sem slíkt. Hér er eitt slíkt dæmi 

þar sem snjór er hið raunverulega frumlag: 

 

(5-46) Það var mikill snjór fyrir einn ári (L-NRO). 3-4 

 

Fyrst verður fjallað um hlutverk lepps í millimálinu og flokkun leppsetninga í 

gagnasafninu. Því næst verður fjallað örlítið um skilgreiningu á lepp í íslensku. Þá 

verða sýnd dæmi úr gagnasafninu, sem styðja við þá leið sem farin er í flokkun 

leppsetninga.  

 

5.4.1 Flokkun leppsetninga 

Almennt virðist eðlilegra að líta svo á í millimálinu sem hér er til skoðunar að hið 

frestaða frumlag sé eins og hver önnur sagnfylling. Nemendurnir úthluta almennt 

réttilega nefnifalli í sagnfyllingum, nema í einstaka tilvikum sem verður fjallað um í 

kafla 5.5.3 (um beina vörpun). Hið sama gildir um frestað frumlag; þar úthluta 

nemendur almennt réttilega nefnifalli. Leppsetningarnar eru ekki flokkaðar sem 

umröðun og birtast þ.a.l. ekki sem slíkar í tölfræðilegum niðurstöðum. Í 

niðurstöðunum er leppurinn það flokkaður sem hið eiginlega frumlag setninganna. 

Leppsetningar eru engu að síður merktar sérstaklega eins og áður kom fram, og er 

þannig hægt að finna þær auðveldlega í gagnasafninu. 

 Í millimáli allra nemendanna má finna dæmi um gervifrumlag annars staðar en 

í fyrsta sæti setningar, en það samræmist vitanlega ekki reglum markmálsins. Þegar 
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annar liður hefur verið færður fremst er nokkuð algengt að nemendur haldi 

gervifrumlagi. Annars vegar er hann í öðru sæti setningar, og eru þau tilvik flokkuð 

þannig að umröðun vanti (sjá dæmi 5-47a). Hins vegar eru fjölmörg dæmi um að 

nemendur færi leppinn í þriðja sæti setningar, þ.e. næst á eftir sögn en á undan hinu 

eiginlega frumlagi (ef það er til staðar), og eru slík tilvik flokkuð sem rétt umröðun 

frumlags og sagnar (sjá dæmi 5-47b).  

 

(5-47) a. Stundum það er snjór (*L2-ASV-NRO). 3-4 

  b. Stuntum er það rigning (*L3-AVS-NRO). 3-2 

 

Leppurinn er aðeins til í nefnifalli sem hefur sömu mynd og þolfall 

persónufornafnsins. Leppurinn er því alltaf merktur óræður, enda gert ráð fyrir að 

nemendur noti hann á sama hátt og persónufornafnið það.   

 

5.4.2 Leppur eða persónufornafn? 

Leppsetningar eru ekki aðgreindur hluti í tölfræðilegum niðurstöðum; þær eru ekki 

hluti af umröðun þar sem hið eiginlega frumlag er á eftir sögn  og öll frumlagsföllin 

eru merkt óræð. Það er því strangt til tekið ekki þörf á að gera greinarmun á því í 

gagnasafninu hvort það flokkast sem leppur eða eiginlegt persónufornafn samkvæmt 

reglum markmálsins. Í rannsókninni flokkast það einfaldlega sem frumlag í báðum 

tilvikum. En leppsetningar eru þó merktar í gagnasafninu og þar var gerður 

greinarmunur á lepp og persónufornafni. Oftast er munurinn nokkuð augljós, en í 

öðrum tilvikum sáralítill. Höskuldur Þráinsson (2005:32–33, 188–189, 366–367 og 

víðar) hefur skrifað um leppsetningar í íslensku og bent á að leppurinn standi aðeins í 

fyrsta sæti setningar; ef hægt er að færa það aftur fyrir sögn, er það persónufornafn en 

ekki leppur. 

 Ekki er gert ráð fyrir að nemendur átti sig á þessum mun. En þar sem öll 

umfjöllun miðast við að reyna að finna regluleika og lögmál í millimálinu, er 

eðlilegast að skoða reglur markmálsins til samanburðar, til að greina líkindi og mun. 

Eftirfarandi setningar birtast hér í sömu röð og þær gera í 1. verkefni nemanda 1: 

 

(5-48) a. Það er snjór á veturna (L-NR). 1-1 

 b. Það er fallegt (NRO). 1-1 
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Í setningunum í (5-48) gegnir það annars vegar hlutverki lepps í (a) og hins vegar 

hlutverki persónufornafns í (b). Fyrir utan merkingarleg rök, má skera úr um það með 

þeirri einföldu aðgerð að breyta setningunum í spurningar, en þá fellur leppurinn brott 

(5-49a) en persónufornafnið ekki (5-49b). 

 

(5-49) a. Er snjór á veturna?  

 b. Er það fallegt? 

 

Í dæmi (5-48a) er leppsetning með frestaða frumlaginu snjór. Í dæmi (b) er það 

persónufornafn í hvorugkyni eintölu, sem vísar til setningarinnar í dæmi (b) í heild. 

Hér er þó harla ólíklegt að nemandi geri nokkurn greinarmun á þessu ólíka hlutverki í 

dæmunum tveimur. Í fleiri dæmum að neðan verður sýnt hvernig nemandinn notar 

leppinn eins og persónufornafn.  

 

5.4.3 Dæmi úr gagnasafni 
Í setningu (5-50) má sjá glöggt dæmi um að nemandi líti á það sem hið eiginlega 

frumlag, enda fær sögnin eintölu, þó eðlilegra væri að hafa fleirtölu í markmálinu. 

Reyndar er hér ekki um lepp að ræða, enda vel hægt að fresta frumlaginu það.21  

 

(5-50)  Það var vondar fréttirnar fyrir mig (NRO). 4-4 

 

Setningin í (5-51) er eina dæmið um að sögnin fái fleirtölu í samræmi við frestaða 

frumlagið. Þar fær leppurinn þó einnig fleirtölu, en heldur hvorugkyni sínu þrátt fyrir 

kvenkyn hins eiginlega frumlags. Það hegðar sér því á ólíkan hátt í millimálinu heldur 

en í markmálinu. 

 

(5-51)  Þau erum fjórar árstíðir í Jiangsu (L-NRO). 3-4 

  

Víða koma fyrir setningar þar sem leppurinn fer á eftir sögn. Frumlagsfallið er þá 

alltaf órætt, jafnvel þó að frestaða frumlagið sýni ótvírætt fall. Hér má sjá samfelldan 

                                                             
21 Í íslensku eru til undantekningartilvik þar sem sögn lagar sig ekki að frumlagi í nefnifalli: Þetta hafa 
líklega verið hestar. Hér er það t.d. sagnfyllingin hestar sem ræður tölu sagnarinnar, ekki frumlagið 
þetta (Höskuldur Þráinsson 2009:218–219). 
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texta þar sem eru tvö dæmi um sýnilegt rétt fall frestaða frumlagsins, en 

frumlagsfallið er flokkað órætt vegna leppsins (dæmi 5-52b og g): 

 

(5-52) a. Veðrið er óútreiknanlegt (NRO).  

 b. Það er stundum rigning og mikill vindur (L-NRO).  

 c. En stundum er það heiðskírt og hlýtt (*L3-AVS-NRO).  

 d. Það er dálítið vont veður (L-NRO).  

 e. Haustið á heimabænum minni er sól en mikið rok (NRO).  

 f. Það er kalt í október og nóvember (L-NRO).  

 g. Stundum er það slydda eða snjókoma (*L3-AVS-NRO).  

  (3-2) 

 

Hugsanlegt er að nemandinn skilji það sem fornafn og vísi til orða sem þegar hafa 

komið fram, veðrið (7-44a) og mögulega einnig haustið (7-44e) en bæði orðin eru í 

hk.et. líkt og það.   

 Ekki miðast öll dæmin við setningar þar sem veður er til umfjöllunar, og ekki 

virðist alltaf hægt að líta á það sem fornafn sem vísar í undanfarandi setningu eða 

málsgrein. Dæmi um þetta má sjá í eftirfarandi setningum, en eflaust má deila um það 

hvort setningarnar séu raunverulega frávik frá markmálinu; ef svo er ekki þyrfti að 

flokka það sem fornafn. 

 

(5-53) a. Svo var það kominn tími til að læra heimspeki (*L3-AVS-NRO). 8-2 

 b. Loksins var það hægt að skríða út (*L3-AVS-NRO). 12-4 

 

Að lokum fylgja tvö dæmi (5-54) um lepp í öðru sæti, sem sýnir hvernig nemandinn 

álítur leppinn nauðsynlegan eins og hvert annað frumlag. Reyndar er leppurinn ekki 

endurtekinn í seinni veðursetningunni í (b), en auk þess er þar ekkert eiginlegt 

frumlag eins og í fyrri setningunni, aðeins svokölluð veðursögn í nafnhætti á eftir 

aðalsögn. 

 

(5-54) a. Stundum það er snjór (*L2-ASV-NRO). 3-4 

 b. Þegar fór ég úti (*VS-NR) það var rigning fyrir utan klukkan sjö  

  (*L2-*ASV-NR), svo fór að snjóa mikið. 9-4 
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Ekki verður meira fjallað um leppsetningar að sinni. Í næsta hluta verður umræða um 

beina vörpun og þar eru tekin nokkur dæmi um setningar þar sem hefði mátt búast við 

lepp inni í setningu, en hann hefur verið brottfelldur. 

 

5.5 Samspil fallaúthlutunar á frumlagi og umröðunar 

Eins og fram kom í inngangi voru tvær úrvinnsluaðgerðir valdar, ein setningarlegs 

eðlis og önnur beygingarlegs, til þess að kanna hvort þróun þeirra haldist í hendur í 

samræmi við úrvinnslustigveldið. Þegar hefur verið fjallað um umröðun frumlags og 

sagnar og fallaúthlutun á frumlögum, og niðurstöður rannsóknarinnar kynntar hvað 

þau atriði varðar. Enn hefur lítið verið fjallað um hvert samspil úrvinnsluaðgerðanna 

tveggja er í verkefnum nemendanna, þ.e. fallaúthlutun á frumlögum á eftir sögn. Áður 

en niðurstöðurnar eru kynntar er rétt að rifja upp hverju úrvinnslukenningin spáir um 

samspilið.   

 Ef málnemi er fær um að úthluta réttu falli á frumlagi á eftir sögn þýðir það að 

millimál hans er á 4. stigi stigveldisraðarinnar. Nefnifallsfrumlög með rétta 

fallaúthlutun á eftir sögn sýna að nefnifallið er raunverulegt formgerðarfall enda er þá 

ekki um beina vörpun að ræða; málnemi úthlutar meðvitað nefnifalli á 

nefnifallsfrumlagi hvar sem er í setningu og fallið er því setningarlegt. Ef málnemi 

notar beina vörpun mætti búast við að hann úthluti aukafalli á frumlagi ef það stendur 

á eftir sögn, enda áttar hann sig ekki á frumlagshlutverki þess.   

 Fyrst verður samspilið skoðað í verkefnum hvers nemanda. Þar sem flokkun 

miðaðist öll við reglur markmálsins gera niðurstöðurnar það einnig að mestu. Þess 

vegna verða fyrst skoðuð eiginleg frumlög á eftir sögn, önnur en frestuð frumlög í 

leppsetningum. Hér er litið svo á að engu skipti hvort staða frumlags á eftir sögn 

samræmist reglum markmálsins. Aðalatriðið er að kanna fallaúthlutunina, ekki ástæðu 

umröðunarinnar.    

 Flokkun frumlagsfalla nær ekki yfir fallaúthlutun á liðum í fyrsta sæti 

setningar sem nemandi kann að túlka sem frumlag. Allar slíkar setningar eru hér 

sýndar og kannað hvort þar sé um beina vörpun að ræða. Að lokum eru 

niðurstöðurnar dregnar saman og í ljósi þeirra er millimál nemendanna staðsett innan 

stigveldisraðarinnar.  
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5.5.1 Niðurstöður fyrir hvern nemanda 
Nemandi 1 

Fyrstu dæmin um rétta fallaúthlutun í frumlagi á eftir sögn eru í 2. verkefni (5-55). 

Þeim fjölgar nokkuð í seinni hluta verkefnanna og eru alls 26. Engin dæmi eru um 

ranga fallaúthlutun. Til viðbótar eru nokkur dæmi um órætt frumlagsfall á eftir sögn. 

Það má því segja að nemandinn hafi gott vald á úrvinnsluaðgerðinni og að hún 

styrkist á því tímabili sem til skoðunar er. 

 

(5-55) a. Hi, hvað sigir þúÞ (RVS-NR). 2-1 

 b. Eigum við að hittast (VS-NR) þegar við erum á Íslandi (NR). 2-1 

 

Í setningunum tveimur í (5-55) er staða sagnarinnar á undan frumlagi skyldubundin 

enda báðar spurnarsetningar. Það kann að virðast eðlilegt að líta á svo algenga 

setningu eins og (a) sem hlunk í millimáli nemanda sem aðeins hefur lært íslensku í 

nokkra mánuði. Áður kom fram að flestar spurnarsetningarnar í 2. verkefni skrifuðu 

nemendur nánast beint eftir sýnidæmum sem þeir höfðu. Tveimur verkefnum síðar er 

nemandinn án vafa fær um rétta fallaúthlutun á frumlagi á eftir sögn, enda er dæmi í 

4. verkefni sem augljóslega er ekki hægt að afgreiða sem hlunk (5-56a). Í næstu 

verkefnum þar á eftir eru svo fjölmörg og fjölbreytt dæmi um nefnifallsfrumlög á eftir 

sögn (5-56b-d).  

 

(5-56) a. Í –ðrum degi hitti ég bekkjarfélagar mínum sem eru í sömum grunnskóla 

  (AVS-NR). 4-1 

 b. Þar er veitingastofa og við borðuðum góðan mat (AVS-NR). 6-1 

 c. Þegar ég var búin að læra íslensku (NR) fer ég sturtagarð (AVS-NR). 7-1 

 d. Venjulega fer ég að sofa kukkan tólf (AVS-NR). 7-1 

 

Í setningunum í (5-57) er orðaröðin nokkuð flókin, þar sem frumlag og andlag er í 

raun sama orðið í sitthvoru falli. Engu að síður stendur frumlagið réttilega í nefnifalli 

á eftir sögn og þar með næst á undan andlaginu. Svipaða setningagerð er að finna hjá 

nemanda 4 í dæmum (5-66a og b), en þar er persónufornafnið aðeins í aukafalli.   

 

(5-57) a. Þá þvoði ég mér í framan (AVS-NR). 8-1 

 b. Eftir hádegi fékk ég mér blund (AVS-NR). 8-1 
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Setningin í (5-58) er annað athyglisvert dæmi um rétt frumlagsfall á eftir sögn. 

Nemandinn virðist átta sig á frumlagshlutverkinu, jafnvel þó að frumlag fari á eftir 

sögn. Ekki er hægt að útiloka að nemandinn þekki einfaldlega orðasambandið var 

kominn tími til, án þess að skilja hlutverk ólíkra orða. Í dæmi (5-69) er að finna 

svipaða setningu þar sem nemandinn virðist líta á sama frumlag fyrir aftan sögn sem 

ekki-frumlag og þá hugsanlega sagnorðið koma sem fallvald (þó vitanlega standi 

sögnin hér í lh.þt. og sé í raun sagnfylling).   

 

(5-58) Þar var kominn tími til að fara að sofa (AVS-NR). 10-1 

 

Að lokum má nefna setningar sem þegar hefur verið fjallað um í (5-29), þar sem bein 

ræða fer á undan sögn og frumlagið þar á eftir. Hér verður tekið eitt slíkt dæmi til 

viðbótar úr sama verkefni og fyrri dæmin eru fengin úr:  

 

(5-59) „Þú þarft að hitta kóng til að segja honum (NR) að ég er sonur hans (NR).“ 

 Sagði froskurinn (RVS-NR). 11-1 

 

Í öllum tilvikum verður að hafa hugfast að ritunarverkefnin eru hluti af formlegu námi 

og því fylgja alltaf einhver fyrirmæli og leiðbeiningar um atriði sem æfð eru hverju 

sinni. Áður kom fram að í verkefni 11 fengu nemendur leiðbeiningar um hvernig nota 

skyldi beina ræðu. Það kemur því í sjálfu sér ekki á óvart að nemandi skuli hafa 

frumlag á eftir sögn og úthluti réttu falli. 

 

Nemandi 2 

Í verkefnum nemandans má alls finna 46 dæmi um rétt frumlagsfall á eftir sögn, en 

ekkert frávik frá réttu falli. Þegar í 1. verkefni koma fyrir fjögur dæmi. Þeim fjölgar 

nokkuð þegar á líður; í 8. verkefni eru alls níu dæmi og í 11. verkefni eru þau þrettán. 

Það er því óhætt að segja að nemandinn átti sig vel á frumlagshlutverkinu jafnvel þó 

að frumlag standi á eftir sögn, og sé þar með fær um að úthluta því réttu falli. Í 1. 

verkefni má sjá dæmi um að nemandinn úthluti reglufalli í frumlagi á eftir sögn. 

 

(5-60) a. Svo finnst mér að tala við fólk (AVS-DR). 1-2 

 b. Mér finnst líka að borða góðan mat (DR). 1-2 
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Þessar setningar hafa þegar verið sýndar í (5-9). Af seinna dæminu virðist ljóst að 

aukafallið er ekki komið til vegna setningarstöðu, þ.e. nemandi lítur ekki á mér sem 

andlag.  

 Í (5-61) sést greinilega hvernig nemandi áttar sig á muninum á frumlagi og 

andlagi, jafnvel þó að frumlag og andlag séu tvær ólíkar beygingarmyndir sama orðs. 

Fjallað var um svipaðar setningar í (5-57).  

 

(5-61) Þá klæddi ég mig of þvoði mér (AVS-NR). 8-2 

 

Einnig má sjá dæmi um flóknari uppbyggingu, eins og í (5-62) þar sem aukasetning er 

færð fremst í málsgrein. Þar er sama frumlag fyrir allar persónubeygðar sagnir 

málsgreinarinnar, fyrst í aukasetningunni og svo endurtekið á réttum stað á eftir næstu 

persónubeygðu sögn.  

 

(5-62) Þegar ég kláraði tímana (NR) kom ég aftur í heimilið mitt og lærði ensku 

 (AVS- NR). 8-2 

 

Að lokum verður tekið dæmi um setningu þar sem þrír rökliðir fara á eftir sögninni 

(sýndi).  

 

(5-63) "Af hverju sýndi þú mig það?" (AVS-NR) spurði Magnús (RVS-NRO). 12-2 

 

Frumlagið stendur á sínum stað í réttu falli en óbeina andlagið fær rangt fall. Frávikið 

er því ekki hluti af niðurstöðum þessarar rannsóknar, en því svipar til setninga hjá 

nemanda 4 í (5-66) að því leyti að frávikið kemur fram þar sem fleiri en einn rökliður 

standa saman á eftir sögn.    

 

Nemandi 3 

Alls eru 25 dæmi um sýnilega rétta fallaúthlutun á frumlagi á eftir sögn og eru það 

nefniföll í öllum tilvikum. Fjögur dæmi eru í 2. verkefni en þeim fækkar mjög eftir 7. 

verkefni. Þó eru engin fallafrávik á eftir sögn og má því skýra fækkunina að hluta til 

með fjölda óræðra falla, en einnig með færri umröðunum í seinni hluta. Í flestum 

tilvikum er einfaldur tímaliður færður fremst og frumlagið er persónufornafn. Hér 

verða tekin tvö dæmi um annars konar lið fremst í setningu:  
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(5-64) a. Hvað gjöf ætlar þú að gefa Gísla (RVS-NR)? 2-3 

 b. Þegar við vorum búin í tíma (NR) fer ég hádegismat með Emilíu  

  (AVS-NR). 7-3 

 

Í (5-64a) má sjá eina dæmið um að andlag sé fært fremst í setninguna og í (b) er 

aukasetning færð fram fyrir sögn. Það skiptir sem sagt ekki máli hvers konar liður er 

færður fremst; nemandi áttar sig á hlutverki frumlagsins óháð stöðu þess í setningu.  

 

Að lokum má nefna eitt dæmi um lengri og flóknari setningagerð, þar sem tvær 

aðalsetningar eru tengdar með aðaltengingu.  

 

(5-65) Síðan vakanaði hún (AVS-NR) og allir lifðu hamingjusamir upp frá því (NR). 

 11-3 

 

Nemandinn veit greinilega að kjarnfærður liður hefur einungis áhrif á næsta frumlag; 

þ.e. umröðun frumlags og sagnar er ekki endurtekin á eftir aðaltengingu (í nýrri 

setningu).  

  

Nemandi 4 

Í gögnunum eru 34 dæmi um sýnilegt rétt frumlagsfall á eftir sögn; í öllum tilvikum er 

það nefnifall. Fyrsta dæmið kemur fyrir í 4. verkefni. Fjögur dæmi eru um frávik frá 

réttu frumlagsfalli þegar frumlag stendur fyrir aftan sögn; tvö dæmi í 7. verkefni og 

tvö í 9. verkefni. Það er rúmlega helmingur af öllum frávikum frá réttu frumlagsfalli í 

verkefnum nemandans.  

 

(5-66) a. Þá þvæ mér í framan og bursta tennurnar (AVS-NVD). 7-4 

 b. Því næst æfi mig í íslensku (AVS-NVA). 7-4 

 

Þar sem frumlagið og andlagið er sama persónufornafn, ég, í ólíkum föllum má líta 

svo á að andlagið komi í stað frumlagsins og fái hlutverk þess. Hér er a.m.k. ekki nóg 

að rekja frávik í fallaúthlutun eingöngu til stöðu frumlagsins á eftir sögn.   

 Hið sama gildir um næstu tvö dæmi, þar sem líklega þarf að skýra frávikið 

með öðru en stöðu frumlagsins á eftir sögn einni og sér, þó vissulega komi bein 



 

 

104 

vörpun einnig til greina sem skýring. 

 

(5-67) a. Í dag er þriðja nóvember (AVS-NVO). 9-4 

 b. Í gær er annan nóvenber (AVS-NVA). 9-4 

 

Í markmálinu er algengt að dagsetningar komi fyrir í þolfalli á eftir sögninni vera. 

Þolfallið í slíkum aukafallsliðum gæti útskýrt notkun aukafalls í dæmunum. 

 

(5-68) a. Partíið er þriðja nóvember. 

 b. Útskriftin var annan nóvember.  

 

Að lokum verður minnst á leppsetningu, þar sem nemandinn virðist skilja hið frestaða 

frumlag sem andlag, og varla við öðru að búast ef hann skilur leppinn sem eiginlegt 

frumlag.   

 

(5-69) Það var kominn tíma að fara að kenna strák stærðfræði til að fá pennings  

 (L-NVO). 9-4 

 

Áður var fjallað um þessa setningu í umfjöllun um dæmi (5-58). Leppurinn er 

flokkaður sem frumlag og fallaúthlutun því óræð, en ekki röng eins og gert væri ef 

miðað væri við markmálið. Hér miðar flokkunin við millimálið, enda er þetta eina 

dæmið þar sem sýnilegt rangt fall kemur fram í frestuðu frumlagi og er það því 

sérstaklega tekið fram. Fjallað var um leppsetningar í kafla 5.4. 

 

5.5.2 Bein vörpun 
Gera má ráð fyrir því að málnemar beiti svokallaðri beinni vörpun á upphafsstigum 

máltileinkunar. Í stigveldisspánni kemur fram að á stigi 2, orðasafnsstigi, megi búast 

við því að sjá kjarnfærðan lið fremst í setningu í nefnifalli og frumlag á eftir sögn í 

aukafalli. Eins og kom fram í niðurstöðum hér að framan úthlutaði aðeins einn 

nemandi aukafalli á nefnifallsfrumlagi á eftir sögn, alls fjórum sinnum. Aðeins virðist 

eitt dæmi um að frávik megi eingöngu rekja til setningarstöðu frumlagsins, enda var 

það frestað frumlag í leppsetningu sem rennir frekari stoðum um að nemendur skilji 

leppinn sem hið eiginlega frumlag. Samkvæmt þessu verður að staðsetja millimál 
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nemendanna á efra stigi en orðasafnsstiginu. 

 Í niðurstöðunum um frumlagsföll hér að ofan voru almennt ekki talin með 

dæmi um færða liði fremst í setningu sem fá nefnifall í millimálinu; niðurstöðurnar 

miðuðust við frumlag markmálsins (og reglur þess almennt að frátalinni flokkun 

leppsetninga). Allnokkur dæmi eru um slíkt í gagnasafninu og virðast þessir liðir, 

a.m.k. í einhverjum tilvikum, gegna hlutverki frumlags í millimáli nemendanna. Þar 

sem viðfangsefnið er fallaúthlutun á frumlagsföllum í millimálinu og samspil hennar 

við umröðun frumlags og sagnar er eðlilegt að fjalla um þessa færðu liði.   

 Sambærileg dæmi eru flokkuð saman og fyrst eru skoðaðir tímaliðir 

(svokallaðir aukafallsliðir sem áður voru nefndir), sem ættu að fá þolfall samkvæmt 

reglum markmálsins. Dæmin sem hér eru tekin eru fengin úr verkefnum nemenda 1, 2 

og 3, en í (5-67) voru sýnd dæmi þar sem nemandi 4 túlkaði frumlag á eftir sögn sem 

aukafallslið.  

 

(5-70) a. Dagur númer þrjá fór ég í þjóðmenningarhúsinu með vikonu minni  

  (AVS-NR). 1-6 

 b. Dagur númer fimm hafði ég hestaferðir (AVS-NR). 1-6 

 c. Dagur nímer átta ég hafði vesturferðir til Vigurs (*ASV-NR). 1-6 

 d. Dagur númer fjögur borðuðum við góðan íslenskan mat í veitingastað, til 

     dæmis harðfiskur, skyr og flatkaka (AVS-NR). 3-6 

  

Fyrstu þrjú dæmin (5-70a-c) eru öll úr sama verkefni sama nemanda og eru 

sambærileg að öðru leyti en því að í (c) er engin umröðun á frumlagi og sögn. Það er 

þó ekki hægt að segja að kjarnfærður liður og frumlag skipti um hlutverk, en engu að 

síður fær tímaliðurinn nefnifall í fyrsta sæti setningar. Þar sem setning (d) er mjög 

sambærileg dæmunum á undan og er einnig að finna í verkefni 6, er mögulegt að 

annar nemandinn hafi notað setningagerðina að fordæmi hins. 

 Setning (5-71) er að ýmsu leyti ólík dæmunum í (5-70). Umfjöllunarefnið er 

veður og því má setja setninguna í samhengi við leppsetningarnar sem áður voru til 

umræðu, enda voru mörg dæmi um að leppur héldist í setningu sem þessari. Hér er 

enginn leppur og tímaliðurinn í heild virðist fá hlutverk frumlags. Nemandinn lítur því 

væntanlega á hið eiginlega frumlag sem sagnfyllingu.  

 

(5-71) Sjöundi nóvember, síðasti laugardagur var sól og hiti (AVS-NR).  2-9 
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Þá er rétt að nefna annað dæmi um tímalið, sem augljóslega fær hlutverk frumlags, og 

er hann flokkaður sem slíkur í gagnasafninu.  

 

(5-72) Haustið á heimabænum minni er sól en mikið rok (NRO). 3-2 

 

Að lokum má velta upp þeirri spurningu hvort nemendur túlki hugsanlega fyrsta 

liðinn sem frumlag, jafnvel þó að þar sé ekkert (sýnilegt) nefnifall, einkum í 

setningum þar sem frumlagið er fært aftur fyrir sögnina vera. Í eftirfarandi tveimur 

dæmum eru setningar af þessum toga. 

 

(5-73) a. Í gær var laugardagur (AVS-NR). 4-2 

 b. Í dag er sunnudagur (AVS-NR). 4-2 

 

Hér er átt við að í setningum af þessu tagi sé alls ekki víst hvort nemandinn leiði 

framangreinda orðaröð, með kjarnafærslu og umröðun, af eftirfarandi setningum.22 

 

(5-74) a. Laugardagur var í gær. 

 b. Sunnudagur er í dag. 

 

Líklegra þykir mér að nemendur líti einfaldlega á hið eiginlega frumlag sem 

sagnfyllingu, en ekki frumlag sem fært hefur verið aftur fyrir sögn. Ekkert í 

gögnunum rennir þó sérstaklega stoðum undir þetta og verður því ekki gerð tilraun til 

að svara spurningunni af eða á.  

 

5.5.3 Samantekt 

Allir nemendurnir ráða við umröðun frumlags og sagnar og rétta fallaúthlutun á 

frumlagi á eftir sögn. Almennt sýna nemendur dæmi þess í 1. eða 2. verkefni, en 

nemandi 4 sýnir dæmi þess fyrst í 4. verkefni. 1. verkefni var skrifað eftir tæplega 

fjögurra mánaða formlegt íslenskunám, en 4. verkefni var skrifað eftir tæplega tveggja 

anna nám. Dæmi um rétta fallaúthlutun á frumlagi á eftir sögn eru fjölmörg, en dæmi 
                                                             
22 Rétt er að árétta það sem kom fram í neðanmálsgrein 5 í kafla 2.5.3, að hlutverkamálfræðin gerir 
ekki ráð fyrir neinum eiginlegum færslum. Umfjöllunin hér styður í raun við þetta, þó vissulega sé 
talað um (kjarna)færslur. 
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um ranga úthlutun falls á frumlagi er aðeins að finna í verkefnum nemenda 4. 

Nefnifallið er því greinilega orðið formgerðarfall hjá flestum nemendum strax í fyrstu 

verkefnum gagnasafnsins. Rétt fallaúthlutun á eftir sögn bendir til að millimálið 

tilheyri 4. stigi stigveldisraðarinnar. Röng fallaúthlutun á frumlagi á eftir sögn er 

merki um beina vörpun af 2. stigi (sjá umfjöllun í 2.5.2 og 2.5.4). Hana mætti þá 

útskýra með tilgátusviðinu; þ.e. þegar gripið er til úrvinnsluaðgerða af fyrri stigum, 

enda hefur nemandi 4 þegar sýnt merki um rétta fallaúthlutun þegar frávikin koma 

fram.  

 

5.6 Heildarniðurstöður í ljósi úrvinnslukenningarinnar 

Hér verða niðurstöður fyrir hvern nemanda skoðaðar í ljósi úrvinnslukenningarinnar 

og reynt að staðsetja millimál nemendanna innan stigveldisraðarinnar. Þar verða 

úrvinnsluaðgerðir nemendanna bornar saman við stigveldisspána sem áður var kynnt 

(sjá kafla 2.8). Annars vegar verða niðurstöður fyrir kjarnafærslur og umröðun 

skoðaðar í ljósi stigveldisspár fyrir vörpun úr liðgerð í hlutverkagerð (sjá kafla 2.5.4) 

sem María Garðarsdóttir og Sigríður Þorvaldsdóttir (2012:71) byggðu á rannsóknum á 

þýsku millimáli (Pienemann o.fl. 2005:237). Hins vegar verða niðurstöður fyrir 

fallaúthlutun á frumlögum bornar saman við stigveldisspá sem María Garðarsdóttir og 

Sigríður Þorvaldsdóttir (2012:107) settu fram um þróun falla á frumlögum í íslensku 

en hana byggðu þær á hugmyndum innan úrvinnslukenningarinnar um tengsl 

rökformgerðar og hlutverkagerðar (sjá kafla 2.6.2). Að lokum verður reynt að 

staðsetja millimálið innan stigveldisraðarinnar með hliðsjón af þessum ólíku 

úrvinnsluaðgerðum. Þannig verður einnig kannað hvort ólíkar úrvinnsluaðgerðir, sem 

nemandinn notar, tilheyri sama stigi eða hvort eitthvert ósamræmi megi finna.  

 

Nemandi 1 

Fallaúthlutun á nefnifallsfrumlögum er frávikalaus. Nemandinn notar þágufall á 

skynjandafrumlögum þegar í 1. verkefni og notkunin eykst eftir því sem líður á 

tímabilið (sjá dæmi 5-7). Ekkert dæmi er um notkun furðufalls á frumlögum, sem 

bendir til að millimál nemandans tilheyri 3. stigi. Nemandinn ræður þó einnig við 

umröðun frumlags og sagnar og þar að auki rétta fallaúthlutun á frumlögum á eftir 

sögn. Sú úrvinnsluaðgerð tilheyrir 4. stigi. Það gerir einnig færsla kjarnarökliða 

fremst í setningu, sem nemandinn ræður við, en notkunin er mjög takmörkuð og 
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kemur aðeins fyrir í þremur verkefnum (sjá einkum dæmi 5-29). 

 Að flestu leyti er innra samræmi og þróun millimálsins í takt við stigveldisspá 

úrvinnslukenningarinnar. Miðað við þróunina virðist færsla kjarnarökliða fremst í 

setningu þó ekki vera forsenda umröðunar eins og endurbætt úrvinnslukenning spáir 

fyrir um. Nemandinn gæti aftur á móti hafa náð tökum á færslu kjarnarökliða fyrr, þó 

það komi ekki fram í gagnasafninu. Ekkert dæmi er um furðufall, en hins vegar er 

heldur ekkert dæmi um alhæfingu reglufalls eða nefnifalls. Skortur á 

furðufallsfrumlögum er því ekki næg ástæða til að staðsetja millimálið á 3. stigi. 

Sömu sögu er að segja um færslu kjarnarökliða; einhæf notkun þeirra er ekki sterk 

röksemd fyrir því að staðsetja millimálið á 3. stigi, enda krefst notkun þeirra ákveðins 

samhengis, sem frekar má vænta í töluðu máli en rituðu. Millimálið virðist því 

tilheyra 4. stigi.  

 

Nemandi 2 

Engin frávik er að finna hjá nemandanum í úthlutun nefnifalls á frumlögum. 

Nemandinn notar reglufall frá upphafi og í heildina verður framför á tímabilinu. Þá er 

að finna rétta notkun þolfallsfrumlags í lokin (sjá dæmi 5-12b). Miðað við þau föll 

sem nemandinn notar er millimálið a.m.k. á 3. stigi en notkun þolfalls í lokin er 

vísbending um að millimálið sé jafnvel á 4. stigi. Nemandinn ræður við umröðun frá 

upphafi og dæmum um hana fjölgar á tímabilinu. Einnig ræður hann við rétta 

fallaúthlutun á frumlögum á eftir sögn sem gefur tilefni til að staðsetja millimálið á 4. 

stigi. Dæmi eru um færslu kjarnarökliða, en aðeins mjög takmarkaða notkun í þremur 

verkefnum (sjá dæmi 5-34 og 5-35). Hins vegar kemur glöggt í ljós að nemandi hefur 

mjög góðan skilning á hlutverki ólíkra liða, enda er setningauppbygging flóknari og 

nákvæmari hjá honum en öðrum nemendum. Þannig er orðaröð rétt í óbeinum 

spurnarsetningum og tilheyrir sú aðgerð 5. stigi (sjá dæmi 5-35).  

 Þróun millimálsins á tímabilinu samræmist almennt úrvinnslukenningunni. 

Hins vegar kemur umröðun frumlags og sagnar fyrir á undan færslu kjarnarökliða 

fremst í setningu, en þar ber að ítreka að gagnasafnið nær ekki yfir fyrstu önn 

námsins. Umröðun og fallaúthlutun á frumlögum á eftir sögn bendir til þess að 

millimálið tilheyri 4. stigi alveg frá upphafi. Þá má jafnframt finna sértæka 

úrvinnsluaðgerð í aukasetningu, sem tilheyrir 5. stigi. Miðað við hversu seint furðufall 

kemur fram mætti þó ætla að millimálið tilheyri ekki 4. stigi fyrr en í lokin. Í lokin 

tilheyrir millimálið því a.m.k. 4. stigi, en er líklegast þegar á 5. stigi. Til að staðfesta 
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það mætti skoða notkun viðtengingarháttar í aukasetningum hjá nemandanum.   

 

Nemandi 3 

Staða nefnifalls á frumlagi er sterk alveg frá upphafi og engin dæmi eru um alhæfingu 

þess. Nemandi notar þágufall á skynjandafrumlögum frá miðju tímabilinu og fjölgar 

dæmum um það mikið í lokin. Miðað við fallaúthlutunina er því millimál nemandans í 

samræmi við 3. stig stigveldisspárinnar í seinni hluta verkefnanna. Nemandinn ræður 

hins vegar við umröðun og rétta fallaúthlutun á frumlögum á eftir sögn nokkurn 

veginn frá upphafi. Lítils háttar afturför verður í seinni hlutanum en frávikin má 

útskýra með tilgátusviðinu. Þó eru engin dæmi um færslu kjarnarökliða. 

Úrvinnsluaðgerðirnar umröðun og rétt fallaúthlutun á eftir sögn tilheyra 4. stigi, en 

færsla kjarnarökliða ætti að vera undanfari þeirra. 

 Hér gætir því nokkurs ósamræmis á milli þróunar millimáls hjá nemandanum 

og þess sem spáð er í stigveldisröðinni. Nemandi sýnir fjölmörg dæmi um 

úrvinnsluaðgerð af 4. stigi alveg frá upphafi, en engin dæmi um nauðsynlega forsendu 

hennar. Þá eru engin dæmi um notkun reglufalls í fyrstu verkefnunum, en engin dæmi 

um alhæfingu nefnifalls heldur. Vissulega má gera ráð fyrir einhverjum eyðum í 

verkefnunum, þ.e. að nemandi skauti hjá erfiðum atriðum, eins og notkun 

skynjandafrumlaga og færslu kjarnarökliða. Hins vegar er ósamræmið nokkuð meira 

en búast mætti við, vegna þeirra fjölda dæma um rétta fallaúthlutun á frumlagi á eftir 

sögn sem koma fyrir alveg frá 2. verkefni. Þau dæmi eru merki um að millimálið 

tilheyri 4. stigi, en önnur atriði gefa til kynna að framan af tímabilinu tilheyri það í 

mesta lagi 3. stigi.   

 

Nemandi 4 

Nemandinn er sá eini sem sýnir dæmi um frávik frá réttri fallaúthlutun á 

nefnifallsfrumlögum, alls níu talsins. Nemandinn alhæfir reglufall á tveimur 

skynjandafrumlögum og tilheyrir sú aðgerð 3. stigi (sjá dæmi 5-15). Einnig notar 

hann nefnifall á frumlagi, sem er ekki skynjandafrumlag en ætti þó að fá þágufall, þ.e. 

furðufall í því tilviki (sjá dæmi 7-16). Slíkri alhæfingu nefnifalls mætti búast við upp 

að 4. stigi. Nemandinn ræður við umröðun strax í upphafi, en þó er enn nokkuð um 

frávik í lok tímabilsins. Engin dæmi eru um færslu kjarnarökliða. Frá og með 4. 

verkefni eru fjöldamörg dæmi um rétta fallaúthlutun frumlags á eftir sögn, sem 

tilheyrir 4. stigi. Röng frumlagsföll á eftir sögn eru fimm talsins og má hugsanlega 
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útskýra þau sem beina vörpun (sá einkum dæmi 5-69). Þessi ranga fallaúthlutun 

kemur fram þegar nemandinn hefur sýnt dæmi um rétta fallaúthlutun á frumlagi á eftir 

sögn og má því hugsanlega skýra frávikin með tilgátusviðinu.  

 Það er að vissu leyti erfitt að staðsetja millimálið innan stigveldisraðarinnar, 

því einu rökin fyrir 4. stigi eru rétt fallaúthlutun á frumlögum á eftir sögn. Önnur 

fallaúthlutun á frumlögum bendir frekar til þess að millimálið tilheyri 3. stigi. Þá er 

ekkert dæmi um færslu kjarnarökliðar fremst í setningu, sem ætti að vera forsenda 

umröðunar frumlags og sagnar, eins og þegar hefur verið rætt. Þróun millimálsins 

samræmist því ekki alveg þeirri þróun sem spáð er í stigveldisröðinni.  

 

5.7 Umræður 

Þá hafa niðurstöður verið kynntar fyrir einstakar úrvinnsluaðgerðir og bornar saman 

við rannsóknir á íslensku og norsku millimáli. Einnig hafa þær verið dregnar saman 

og skoðaðar í ljósi úrvinnslukenningarinnar. Ljóst er að rannsaka þarf ákveðin atriði 

betur til að hægt sé að draga frekari ályktanir af fyrirliggjandi niðurstöðum. Þá hafa 

ýmis álitamál komið upp, en einnig vandamál við túlkun niðurstaðna vegna 

takmarkandi þátta gagnasafnsins. Hér verða þessi atriði rædd, svo að hægt sé að draga 

lærdóm af rannsókninni og byggja frekar á niðurstöðum hennar.  

 Það þyrfti líklegast miklu stærra og fjölbreyttara gagnasafn til að rannsaka 

betur þróun umröðunar og kjarnafærslu. Allir nemendur sýna merki um rétta umröðun 

frumlags og sagnar áður en frávik í úrvinnsluaðgerðinni koma fram í gagnasafninu. 

Með stærra gagnasafni, sem næði frá upphafi máltileinkunar, mætti kanna hvort bein 

vörpun sé raunin í millimáli, fyrst á 2. stigi skv. tilgátu Batens (sjá kafla 2.5.3) og 

síðar bein vörpun á eftir kjarnfærðum ekki-röklið á 3. stigi. Jafnframt hvort 

kjarnafærsla rökliða fylgi í kjölfarið og því næst umröðun frumlags og sagnar og 

jafnframt rétt fallaúthlutun á frumlagi.  

 Ekki fundust mörg dæmi um kjarnafærslu rökliðar; þá fundust heldur ekki 

mörg dæmi um beina vörpun á eftir kjarnfærðum ekki-röklið framan af gagnasafninu 

en þeim fjölgaði hins vegar þegar leið á tímabilið. Fjölgun síðarnefndu dæmanna, um 

beina vörpun, má útskýra með tilgátusviðinu, en fæð þeirra í byrjun gagnasafnsins 

kann að skýrast af því að úrvinnsluaðgerðin tilheyri 2. stigi en ekki 3. stigi. 

Kjarnafærsla ekki-rökliða, það að byrja setningu með t.d. staðar- eða tímalið (í dag, á 

Íslandi), kemur mögulega fram strax á eftir hlunkastigi. Það að orða hugsun á þann 
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hátt að nefna fyrst staðsetningu eða tíma atburðar getur varla verið jafn flókin 

málfræðileg úrvinnsluaðgerð og að nota reglufall á skynjandafrumlögum svo að tekið 

sé dæmi um úrvinnsluaðgerð af 3. stigi. Kjarnafærsla rökliða virðist á hinn bóginn 

vera flókin úrvinnsluaðgerð; hún er væntanlega fátíð og bundin ákveðnu samhengi í 

íslensku og væntanlega enn sjaldgæfari í millimáli. Kjarnafærsla ekki-rökliða er því 

hugsanlega næg forsenda umröðunar og kemur mögulega fyrr fram en spáð hefur 

verið (sjá kafla 2.5.4). 

 Hér má árétta að Pienemann gerir kröfu um að gögnin, sem rannsökuð eru 

innan úrvinnslukenningarinnar, byggi á töluðu en ekki rituðu máli (sjá umfjöllun í 

eftirfarandi köflum hér að framan: 2.2, 4.3.2 og 5.3.2). Þetta gæti að einhverju leyti 

skýrt hversu auðvelt það virðist vera fyrir nemendur að umraða frumlagi og sögn og 

jafnframt úthluta réttu falli á frumlagið. Þetta tiltekna atriði man ég eftir að hafa 

leiðrétt í töluðu máli flestra nemendanna fyrstu tvö ár námsins, mun meira heldur en í 

rituðu máli þeirra. 

 Hér að framan var einnig umræða um færslu aukasetninga fremst í málsgrein 

og umröðun frumlags og sagnar í aðalsetningu sem fer á eftir (kafli 5.3.3). Til að taka 

af allan vafa um hvar í stigveldisröðinni þessi úrvinnsluaðgerð á heima þyrfti að 

skoða þróun hennar í samanburði við aðrar kjarnafærslur, til að staðfesta að færsla 

aukasetninga komi fram síðar en færsla annarra liða. Einnig þyrfti að bera 

úrvinnsluaðgerðina saman við sérstaka orðaröð í spurnaraukasetningum og 

viðtengingarhátt í undirskipuðum aukasetningum í íslensku, til að kanna hvort öll 

þessi atriði haldist í hendur á 5. stigi. Til að þetta sé mögulegt þarf að skoða stórt 

gagnasafn, sem nær frá upphafi máltileinkunar þar til allar úrvinnsluaðgerðirnar hafa 

komið fram í millimálinu.  

 Eins og áður var rætt (kafli 5.2.3.2) er einkennilegt að aðeins eitt dæmi sé um 

rétta úthlutun furðufalls á frumlagi í öllu gagnasafninu, einkum í ljósi þess að 

millimál flestra nemendanna er samkvæmt öðrum úrvinnsluaðgerðum á 4. stigi 

snemma á tímabilinu sem er til skoðunar. Til að kanna hvort notkun furðufalls á 

frumlögum komi fram síðar en aðrar úrvinnsluaðgerðir, sem einnig er spáð að tilheyri 

4. stigi, er nauðsynlegt að rannsaka það sérstaklega og velja gagnasafnið með það í 

huga. Þar kæmi til greina að nota mjög stórt gagnasafn byggt á frjálsu töluðu máli, 

eða kalla ólíkar úrvinnsluaðgerðir af 4. stigi fram sérstaklega með eyðufyllingum eða 

öðrum leiðum sem beina málinu í ákveðinn farveg.  

 Því má þó ekki gleyma að ýmislegt áhugavert kom í ljós í niðurstöðum, m.a. 
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mikil líkindi við rannsóknarniðurstöður Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar 

Þorvaldsdóttur fyrir frumlagsföll í íslensku millimáli (2012). Álitamál og sú 

niðurstaða að gagnasafnið er ófullnægjandi eru einnig gagnlegar niðurstöður einar og 

sér og má draga vissan lærdóm af þeim áður en frekari rannsóknir á svipuðum 

fræðaslóðum eru gerðar.  
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6. Lokaorð 
 
Í upphafi ritgerðar voru helstu markmið með skrifunum kynnt og eru þau rifjuð upp 

hér: Að auka eigin skilning á tileinkun annars máls; að tengja rannsóknina við aðrar 

íslenskar rannsóknir innan úrvinnslukenningarinnar; að bæta við þekkingu á sviði 

annarsmálsfræða á Íslandi, enda er þekking nauðsynlegur grundvöllur fyrir 

árangursríkri kennslu; að kanna hvort þróun þeirra úrvinnsluaðgerða, sem rannsakaðar 

voru, samræmist stigveldisspánni fyrir íslenskt millimál, en einnig hvort hún 

samræmist hugmyndum erlendra fræðimanna.  

 Í 2. kafla var fræðilegur bakgrunnur úrvinnslukenningarinnar kynntur sem og 

kenningin sjálf. Settar voru fram stigveldisspár fyrir þróun þeirra tveggja 

úrvinnsluaðgerða í íslensku millimáli, sem rannsakaðar voru. Í kaflanum var auk þess 

kynnt sú fræðilega umræða sem liggur spánum til grundvallar. Í lok kaflans var bent á 

hvernig nauðsynlegt er við rannsókn millimáls, að átta sig á reglum þess og hvernig 

þær geta verið frábrugðnar reglum markmálsins.  

 Efni rannsóknarinnar var kynnt ítarlega í 3. kafla. Fyrst var efnið sett í 

samhengi við úrvinnslukenninguna en því næst var fjallað um val rannsóknarefnis og 

fræðikenningar.  

 Gagnasafn rannsóknarinnar var til umfjöllunar í 4. kafla. Fyrst var fjallað mjög 

nákvæmlega um ritunarverkefnin sem rannsökuð voru, efni þeirra og námið sem 

nemendurnir stunduðu. Í seinni hluta kaflans var nákvæm grein gerð fyrir flokkun og 

túlkun gagnanna. Eins og kom fram er margt sem þarf að hafa hugfast þegar 

millimálið er rannsakað og túlkað, en í þessari rannsókn var það fallaúthlutun sem 

krafðist mestrar túlkunar af hálfu rannsakandans. 

 Rannsóknarniðurstöður voru birtar í 5. kafla. Niðurstöður fyrir frumlagsföll 

voru bornar saman við íslenska rannsókn. Niðurstöður fyrir kjarnafærslur og 

umraðanir voru bornar saman við norska rannsókn. Þá var reynt var að staðsetja 

millimál hvers nemanda innan stigveldisraðarinnar.  

 Helstu niðurstöður eru þær að millimál nemendanna var þegar á 3. og 4. stigi í 

fyrstu verkefnum gagnasafnsins. Fjölmörg dæmi voru um umröðun frumlags og 

sagnar, með réttri fallaúthlutun á frumlagi (stig 4). Samkvæmt stigveldisspánni hefði 

mátt búast við að kjarnafærsla rökliða væri undanfari umröðunar. Það var ekki að sjá í 

gagnasafninu og kann því að vera að  kjarnafærsla ekki-rökliða sé næg forsenda þess 
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að málneminn aðgreini frumlag frá liðum sem hafa samræðuhlutverk, þ.e. sé næg 

forsenda umröðunar. Úthlutun reglufalls (stig 3) var einnig algeng og kom snemma 

fram, en úthlutun furðufalls (stig 4) var varla sjáanleg. Samkvæmt þessu koma 

úrvinnsluaðgerðirnar úthlutun furðufalls og kjarnafærsla rökliða síðar innan 4. stigs 

heldur en úthlutun formgerðarfalls. Niðurstöðurnar byggja þó vissulega aðeins á 

gagnasafninu, þ.e. ritunarverkefnum fjögurra kínverskra nema á 2. og 3. önn 

háskólanáms. Hugsanlegt er að niðurstöður yrðu í meira samræmi við stigveldisspána 

með stærra og fjölbreyttara gagnasafni, sem uppfyllir betur kröfur Pienemanns.  

 Samanburður við aðrar rannsóknir var einnig gagnlegur og fróðlegur, enda 

rannsóknarniðurstöður um margt líkar. Mikil líkindi eru á milli fallaúthlutunar á 

frumlögum í þessari rannsókn og rannsókn Maríu Garðarsdóttur og Sigríðar 

Þorvaldsdóttur (2012). Einnig kom fram í niðurstöðum þessarar rannsóknar og 

rannsóknar Brautaset (2004) að málnemum reyndist ekki erfitt að umraða frumlagi og 

sögn. Síðarnefnda rannsóknin var þó ekki gerð innan úrvinnslukenningarinnar og er 

því ekki hægt að tengja hana stigveldisröðinni.  

 Öllum markmiðum hefur vonandi verið náð, enda vona ég að niðurstöðurnar 

séu fróðlegar fyrir aðra en höfund og gagnlegar þeim sem fást við rannsóknir á 

íslensku millimáli. Hér hefur í það minnsta verið gerð tilraun til að leggja frekari 

grunn að áframhaldandi rannsóknum á íslensku millimáli.   
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