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Útdráttur 

Greinargerð þessi fylgir kennsluspilinu Ruslakistunni sem saman eru lokaverkefni til B.Ed.-

prófs í kennarafræði við Háskólann á Akureyri. Spilið er ætlað fyrir efsta stig grunnskóla til að 

æfa notkun og greiningu atviksorða og skerpa á málfræðireglum þeim tengdum. 

Kennsla atviksorða virðist hafa lent útundan í málfræðikennslu grunnskóla og flestir þeir sem 

voru spurðir út í atviksorð og greiningu þeirra við vinnslu þessa verkefnis sögðust setja orð í 

flokk atviksorða ef þau pössuðu hvergi annars staðar. Þaðan kemur nafnið á spilinu til - 

atviksorðaflokkurinn er ruslakistan þar sem við hendum því sem passar ekki annars staðar. 

Við gerð spilsins var hugsað til þess að kynna efnið á einfaldan hátt og ekki kafa of djúpt í 

fræðin. Endurtekning á efninu og að vinna með fyrri þekkingu nemenda er ætlað að festa hana 

betur í minni. Greinargerðin styðst við hin ýmsu málfræðirit og leitast er eftir að finna 

milliveginn þegar fræðimenn á þessu sviði eru ekki sammála. Greinargerðin fer talsvert dýpra 

í fræðin heldur en spilið gerir. 

Stuðst er við aðalnámskrá grunnskóla, bæði almennan hluta sem og hlutann um 

málfræðikennslu. Jafnframt er haft til hliðsjónar hvaða kennsluaðferðum spilið þjónar. 

Spilareglurnar eru útskýrðar mun betur í greinargerðinni en í bæklingnum sem fylgir spilinu. 

Það eru færð rök fyrir því af hverju reglurnar eru eins og þær eru og einnig eru kynntar fleiri 

útfærslur á þeim. Spurningaspjöldin sem fylgja spilinu eru einnig útskýrð. 

Spilið er ekki einungis ætlað sem kennslugagn í atviksorðum heldur til að brjóta upp hina 

daglegu kennslu. Það hentar vel fyrir kennara sem vilja blanda saman fjölbreyttum 

kennsluaðferðum til að ná til sem flestra nemenda. Spilið er hugsað, ásamt því að kenna notkun 

og greiningu atviksorða, til að þjálfa nemendur í rökhugsun, útsjónarsemi, rökræðum og 

hópavinnu. 

 

 

Abstract 

This report along with a learning game called Ruslakistan (The Trash Bin) are a final 

assignment towards a B.Ed. degree from the University of Akureyri. The game is designed for 

the oldest students in elementary school to increase their comprehension of the correct use of 

adverbs. 

It seems that not enough time has been assigned to teaching adverbs in elementary school. When 

questioned about adverbs majority of people said that they would use the adverb category if 

they did not find that the word would fit anywhere else. Hence the name of the game, the 

category of adverbs is the trash bin where we throw away any word that does not fit elsewhere. 

The purpose of the game is to introduce the subject in a simple way and not dive too deep into 

theory. The game is intended to fix the knowledge more firmly into students minds through 

repetition and the use of their prior knowledge. This report relies on various grammar books 

and tries to compromise when scholars in the field do not agree. The report goes considerably 

deeper into the theory than the game does. 

The national corriculum was used to decide on what to teach with the game. While the game 

was a work in progress many teaching methods were taken into account and how they would 

benefit the students. The rules of the game are explained much better in this report than on the 

leaflet that comes with the game. There are arguments for why the rules are as they are and 

other variations of the rules are presented. The question cards provided with the game are also 

explained. 

The game is ideal for teachers who want to combine a variety of teaching methods and brake 

up the daily routine to influence more students. The game is, as well as a teaching aid, intended 

to strengthen students reasoning and deabating skills, resourcefulness and group work.  
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Ég get ekki sagt annað en að þetta verkefni hafi valdið mér talsverðum hausverk. Þrátt fyrir 

grunnskólagöngu, mjög langa menntaskólagöngu og tvö ár í háskóla þá gat ég ekki sett niður á 

blað hvað einkenndi atviksorð. Þegar ég settist niður við tölvuna og byrjaði leitina að 

útskýringum á efninu var þetta fyrsta svarið sem ég fékk: 

atviksorð er nafnorð. 

Þar sem ég var ekki sátt við þá niðurstöðu hélt leit mín áfram og sjö mánuðum, þó nokkrum 

vökunóttum og mun fleiri frídögum úr vinnu seinna get ég kallað þetta verkefni tilbúið. Ég er 

einnig mun fróðari um atviksorð en ég var áður og þeir sem lesa þessa greinargerð og spila 

spilið verða það vonandi líka. 

 

Þó svo að verkefnið láti ekki mikið yfir sér þá hefur það kostað talsverða vinnu. Mjög lítið hefur 

verið skrifað um atviksorð og það er hægara sagt en gert að finna efni um þau. Bókasöfn 

borgarinnar hafa verið kembd í leit að efni og starfsmenn Landsbókasafnsins eru næstum því 

farnir að þekkja mig með nafni. Spilaborðin eru í heildina orðin fimm og nokkur hundruð 

spurningaspjalda liggja í ruslinu. Þegar spilið var loksins tilbúið var það sent í prentun. Viku 

fyrir skil kom í ljós að prentsmiðjan hafði týnt spilinu mínu og því settist ég niður og föndraði 

spilið sjálf. Það kostaði aukalega tvo daga í vinnu við verkefnið en var mjög fín tilbreyting frá 

fræðilegum skrifum. 

 

Sem betur fer á ég skilningsríkan mann sem hristir bara hausinn yfir því að konan hans sitji á 

gólfinu og klippi niður mislitan pappír fyrir háskólanámið sitt. Ég er líka einstaklega heppin 

með fjölskyldu sem skilur af hverju það heyrist ekkert í mér vikum saman. Vinnuveitandi minn 

virðist einnig vera sá besti því það að fá frí til að læra er lítið mál. 

 

Hrefna Hlín og Helga, bekkjarsystur mínar í HA, fá þakkir fyrir að leyfa mér að nota frumgerð 

af kennsluspili sem við unnum saman vorið 2015 til að byggja þetta spil á. Íslenskukennararnir 

í HA fá líka þakkir fyrir að sýna mér að þrátt fyrir allt þá er íslenskan skemmtileg og það má 

vel leika sér með hana. Finnur Friðriksson fær sérstakar þakkir fyrir að leiðbeina mér með þetta 

verkefni án þess að senda mér of marga tölvupósta til að reka á eftir mér sem og að kveikja 

aftur áhuga minn á íslenskri málfræði á fyrstu önninni minni í HA. 

 

Takk. 

  



1 

 

 

Efnisyfirlit 
 

1. Inngangur  .......................................................................................................... 2 

 

2. Fræðileg umfjöllun  ........................................................................................... 3 

 2.1. Atviksorð  ............................................................................................... 3 

  2.1.1. Flokkar atviksorða  ....................................................................... 4 

  2.1.2. Setningarleg einkenni atviksorða  ................................................. 6 

  2.1.3. Stigbreyting atviksorða  ................................................................ 7 

  2.1.4. Atviksorð og forsetningar  ............................................................ 8 

 2.2. Hvað á að kenna?  ................................................................................... 8 

 2.3. Hver á að kenna?  .................................................................................... 10 

 2.4. Hvernig á að kenna?  ............................................................................... 11 

 2.5. Námsefni um atviksorð  .......................................................................... 13 

 

3. Kennsluspilið Ruslakistan  ................................................................................ 16 

 3.1. Tilgangur spilsins  ................................................................................... 16 

 3.2. Spilið og spilareglur  ............................................................................... 16 

  3.2.1. Önnur tilbrigði við spilareglur  ..................................................... 17 

 3.3. Spurningaspjöldin  .................................................................................. 18 

 

4. Kennslufræði spilsins  ....................................................................................... 20 

 4.1 Aðalnámskrá grunnskóla  ........................................................................ 20 

 4.2. Kennsluaðferðir  ..................................................................................... 21 

 4.3 Námsmat  ................................................................................................. 23 

 

5. Samantekt og lokaorð  ....................................................................................... 25 

 

6. Heimildaskrá  .................................................................................................... 27 

 

Viðauki 1: Ruslakistan - spilareglur 

  



2 

1. Inngangur 

Málfræðikennsla í grunnskólum hefur lengi verið á milli tannanna á kennurum og öðrum 

fræðimönnum. Ekki eru allir sammála um hvað skuli kenna, hversu djúpt skuli kafa í efnið eða 

hvernig eigi að kenna það. Kennarar eru einnig með mismunandi bakgrunn og alls ekki allir 

kennarar treysta sér til að kenna málfræði, sérstaklega í efri bekkjum. Til að kennsla beri árangur 

þurfa margir þættir að ganga upp og huga þarf að mörgu. Mikilvægasti þátturinn í allri kennslu 

hlýtur að vera nemandinn, hvort og hvernig hann meðtekur efnið og að árangurinn af kennslunni 

verði sem mestur. Nemendur eru jafnólíkir og þeir eru margir og því er mikilvægt að kennslan 

sé fjölbreytt sem og fræðandi. 

 

Atviksorð hafa lengi vel flækst bæði fyrir nemendum sem og kennurum. Margir kennarar standa 

á gati þegar kemur að því að útskýra þennan orðflokk og í mörgum tilfellum hefur flokkurinn 

verið notaður sem nokkurs konar ruslakista: Í atviksorðaflokkinn er sett það sem passar hvergi 

annars staðar. Við vinnslu þessa verkefnis voru 20 einstaklingar á víðu aldursbili og með 

margvíslega menntun spurðir hvort þeir vissu hvað einkenndi atviksorð. Einn aðili svaraði 

spurningunni rétt. Allir mundu þeir þó eftir því að kennarar þeirra höfðu sagt þeim að prófa að 

setja orð í aðra orðflokka og ef það passaði hvergi þá væri það örugglega atviksorð. Lítið virðist 

því hafa breyst í atviksorðakennslu síðustu áratugina. 

 

Ruslakistan er spil sem nýta má sem aðstoð við málfræðikennslu. Spilið þjálfar nemendur í 

greiningu og notkun atviksorða. Það hentar einstaklega vel til að brjóta upp hina hefðbundnu 

málfræðikennslu og verður jafnvel kærkomið frí frá verkefnaheftum og eyðufyllingum. 

 

Í þessari greinargerð verður spilið útskýrt sem og hugsunin á bakvið það. Farið verður létt yfir 

fræðilegan hluta atviksorða og rýnt í hugmyndir fræðimanna um kennslu þeirra sem og það sem 

sameinar alla kennslu sem bera á árangur. Einnig er brot af því kennsluefni um atviksorð sem 

er í boði í dag skoðað. Farið er yfir námsmarkmið spilsins og hvernig þau tengjast aðalnámskrá 

grunnskóla. Einnig verður rýnt í kennsluaðferðir sem tengjast spilinu og skoðaðar matsaðferðir 

sem kennarar geta notað samhliða spilinu. Spilið er hugsað sem kennslutæki til aðstoðar við 

kennslu en ekki kennsluefni. Það ætti einnig að nýtast til þjálfunar í öðrum þáttum en bara 

notkun atviksorða. 

 

Spilið er hugsað bæði til gagns og gamans.  
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2. Fræðileg umfjöllun 

Þegar kemur að kennslu atviksorða, sem og allri annarri kennslu, þarf að huga að því efni sem 

á að kenna sem og hversu djúpt á að kafa í það. Ef kenna ætti unglingum allt um atviksorð, alla 

flokka þeirra, reglur og undantekningar væri mögulega hægt að kenna ekkert nema atviksorð í 

öllum þeim íslenskutímum sem myndu bjóðast í heilan vetur.  

 

Kennslan sem verður fjallað um hér á eftir miðast við unglingastig; nemendur sem eru byrjendur 

í setningafræði og eru að kynnast atviksorðum í fyrsta sinn. Umfjöllunin verður því á einföldum 

nótum og miðað að því að gera kynningu þessa orðflokks sem aðgengilegastan. 

 

2.1. Atviksorð 

Íslensk orðabók segir atviksorð vera „orð (af sérstökum orðflokki) sem einkum segir til um 

hvernig, hvar, hvenær og hversu mjög e-ð gerist, yfirleitt óbeygjanlegt, kveður nánar á um 

sagnorð, lýsingarorð og önnur atviksorð“ (Íslensk orðabók, 2007, bls. 34). 

 

Þessi útskýring segir þó ekki alla söguna. Atviksorð skiptast í flokka eftir því hverju þau lýsa 

eða segja frá. Þau fallbeygjast ekki en þónokkur þeirra stigbreytast líkt og lýsingarorð. 

Meginreglan, og sú aðferð sem hentar hvað best til að kenna byrjendum á atviksorð, er að 

atviksorð lýsa einhverju; alveg eins og lýsingarorð (Höskuldur Þráinsson, 1995, bls. 25, 246-

247). Til að aðgreina svo atviksorð og lýsingarorð mætti kenna eftirfarandi: 

Lýsingarorð lýsa nafnorðum en atviksorð lýsa sagnorðum og þrengja merkingu 

þeirra ásamt því að skerpa á merkingu lýsingarorða og annarra atviksorða. 

Þessi skilgreining er aðeins ein af mörgum en til að hafa alla kennslu einfalda fyrir byrjendur 

verður stuðst við þessa skilgreiningu hér eftir. 

 

Það er mismunandi eftir fræðiritum hversu margir flokkar atviksorða eru. Í ritröðinni Íslensk 

tunga skrifar Höskuldur Þráinsson ásamt fleirum um setningafræði. Þar er atviksorðum skipt í 

átta undirflokka á meðan Handbók um málfræði, sem Höskuldur skrifar einnig, skiptir 

atviksorðum einungis í sex undirflokka (Höskuldur Þráinsson, 1995, bls. 25, 246; 2005, bls. 

125-127). Þegar flett er í gegnum þessi tvö rit má auðveldlega sjá að annað þeirra, Handók um 

málfræði, er ætlað grunnskólanemendum og jafnvel framhaldsskólanemendum á meðan 

ritröðin Íslensk tunga er ætluð þeim sem vilja kafa mun dýpra í tungumálið og flokkarnir því 

hafðir fleiri og skiptingin ítarlegri. 
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2.1.1. Flokkar atviksorða 

Eins og segir hér að framan verður leitast við að hafa kynningu atviksorða í þessari greinargerð 

sem einfaldasta og ætlaða byrjendum. Unnið verður með fimm flokka atviksorða þar sem þau 

eru flokkuð eftir merkingarlegum einkennum; háttaratviksorð, staðaratviksorð, tíðaratviksorð, 

áhersluatviksorð og spurnaratviksorð. Ákvörðunin að vinna aðeins með þessa flokka er tekin 

til að reyna að gera kynningu atviksorðanna sem einfaldasta og kostur er. 

 Háttaratviksorð: Svara spurningunni hvernig? Þau vísa til þess hvernig eitthvað er 

gert. Dæmi um háttaratviksorð eru vel, illa, sæmilega, ágætlega, hratt, hægt og 

þannig. 

 Tíðaratviksorð: Segja til um hve oft eða hvenær eitthvað gerist. Þau vísa í tíma og 

mismunandi er hvort þau vísa í tíma í nútíð eða þátíð; það skilst af samhengi og 

aðstæðum. Dæmi um tíðaratviksorð eru núna, áðan, alltaf, aldrei, snemma, seint og 

oft. 

 Áhersluatviksorð: Segja til um magn lýsingarorðs eða annars atviksorðs. Dæmi um 

áhersluatviksorð eru mjög, afskaplega, rosalega, frekar og ógeðslega. 

 Spurnaratviksorð: Eru notuð í spurningum. Þau atviksorð sem byrja á hv- og notuð 

eru í byrjun spurninga. Haga sér eins og spurnarfornöfn og spurnartengingar og ber 

að varast að rugla þeim saman. Dæmi um spurnaratviksorð eru hvar, hvenær, hvert, 

hvaðan og hvernig. 

 Staðaratviksorð: Svara spurningunni hvar/hvert? Þau vísa til áður nefndrar 

staðsetningar eða staðar. Staðaratviksorðum má í raun skipta í aðra þrjá 

undirflokka; 

o staðaratviksorð sem lýsa hreyfingu til staðar (niður, upp, inn, út). 

o staðaratviksorð sem lýsa dvöl á stað (niðri, uppi, inni, úti). 

o staðaratviksorð sem lýsa hreyfingu frá stað (neðan, ofan, innan, utan). 

Staðaratviksorð eru einnig þeim hæfileikum gædd að geta breyst í forsetningar ef 

þau stýra falli: 

Drengurinn hljóp út úr garðinum - staðaratviksorð. 

Konan keyrði út fjörðinn. - forsetning (stýrir þolfalli). 

 

Taka ber fram að til eru atviksorð sem standa utan við þessa flokka, til dæmis atviksorðin ekki, 

líka, já og nei. Flokkarnir skarast einnig talsvert og þá þarf að horfa á samhengi setningarinnar 

til að ákvarða í hvaða hópi atviksorðið á heima (Bjarni Ólafsson, 1995; Höskuldur Þráinsson, 

1995, bls. 245-246; 2005, bls. 133-134). 

Honum gengur sæmilega vel. - áhersluatviksorð sem stendur með atviksorðinu vel. 

Hún er sæmilega klár. - háttaratviksorð sem stendur með lýsingarorðinu klár. 
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Þinn ís er enn betri en minn. - áhersluatviksorð sem stendur með lýsingarorðinu 

góður í miðstigi. 

Enn er þinn ís betri en minn. - tíðaratviksorð. 

 

Háttar- og áhersluatviksorðaflokkarnir eru stærstu flokkar atviksorða og eru einnig opnir; það 

eru sífellt að bætast við fleiri orð í þessa flokka. Auðveldlega er hægt að mynda ný atviksorð 

með því að setja viðskeytið -lega við stofn lýsingarorðs: 

algjör > algjörlega 

augljós > augljóslega 

æðisleg > æðislegt - æðislegar - æðislegast 

Stigbreyting lýsingarorðsins er þá oft færð yfir á atviksorðið, samanber dæmi hér að framan 

(Höskuldur Þráinsson, 2005, bls. 128; 2009, bls. 25). 

 

Spurnaratviksorð eru ekki til í öllum ritum. Höskuldur Þráinsson setur fram flokkinn 

spurnaratviksorð í sínum ritum. Í þessum flokki eru atviksorð sem byrja á hv- og standa í 

upphafi spurningar (hvernig, hvar, hver o.s.frv.) (Höskuldur Þráinsson, 1995, bls. 246). Baldur 

Sigurðsson skrifar sérstaklega um þennan flokk atviksorða í grein sinni Hvernig á að kenna 

atviksorð? Baldur bendir á hvernig flokkurinn spurnaratviksorð gengur þvert á aðra 

merkingarflokka atviksorða. Hann vill flokka þessi atviksorð eftir því um hvað þau spyrja og 

hvert svarið verður.  

Hvert fór hann? Hann fór út. - staðaratviksorð. 

Hvaðan kom stúlkan? Hún kom þaðan. - staðaratviksorð. 

Hvernig líður þér? Mér líður illa. - háttaratviksorð. 

Hvenær fór mamma? Hún fór snemma. - tíðaratviksorð. 

Einnig bendir Baldur á að passa þurfi sérstaklega upp á að kenna nemendum muninn á notkun 

spurnaratviksorða (sem hann samþykkir þó með fyrirvara), spurnarfornafna og spurnartenginga 

(Baldur Sigurðsson, 2004, bls. 49-50). Hér verður þó aðeins skrifað um atviksorðin. 

 

Agnir eru einn undirflokkur atviksorða. Það verður ekki unnið með þær í þessari greinargerð 

nema að þær verða útskýrðar á einfaldan hátt. Þetta eru lítil orð sem geta verið stök atviksorð 

en þegar þau geta ekki staðið sjálfstæð eru þau kölluð agnir. Þau líkjast einnig forsetningum og 

til að aðskilja þær bæði frá forsetningum og almennum atviksorðum skal hafa eftirfarandi í 

huga: 

o agnir stýra ekki falli. 

o agnir geta ekki myndað sérstaka setningaliði eða staðið ein. 

o agnir geta ekki staðið næst á undan fornafni. 



6 

o agnir mynda eina heild með sögn. 

Tökum dæmi: 

Drengurinn setti niður kartöflur. 

Stúlkan horfði lengi á málverkið. 

Hlauparinn tók við keflinu. 

Ögnin (undirstrikuð) gæti ekki staðið ein og myndar heild með sögninni (feitletruð) (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 126-127; 2009, bls. 45-46). 

 

Háttaragnir er annar flokkur agna. Lítið er skrifað um þær í íslenskri málfræði þrátt fyrir að þær 

séu mikið notaðar. Háttaragnir eru áherslulaus atviksorð sem skeytt er inn í setningar og standa 

oftast næst á eftir sögn í persónuhætti. Ekki er hægt að flytja háttaragnir fremst í setningu 

(Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 46-47).  

Ertu bara kominn? 

Þetta hefur jú aldrei gerst fyrr. 

Hann er sko stór! 

Háttaragnir eru hvað mest notaðar í talmáli og því oft kallaðar orðræðuagnir.  

 

2.1.2. Setningarleg einkenni atviksorða 

Setningarleg einkenni atviksorða eru mismunandi eftir því hvaða undirflokkur er skoðaður. Þó 

svo að þeir tilheyri allir sama orðflokknum þá eru þeir talsvert ólíkir. 

 Háttaratviksorð standa á eftir aðalsögnum eða andlagi þeirra. 

Hann mun klára þetta. 

Hún syngur vel. 

 Tíðaratviksorð standa einnig oft á eftir aðalsögninni eða andlagi hennar. 

Hann færði bílinn áðan. 

Þú getur farið núna. 

Tíðaratviksorð sem segja til um hversu oft eitthvað gerist stendur oft strax á eftir sögn í 

persónuhætti. 

Hann hefur sjaldan gengið á fjöll. 

Hún kemur oft út með okkur. 

 Áhersluatviksorð standa með lýsingarorðum og öðrum lýsingarorðum. Þau standa oftast 

framan við þau. 

Þetta er rosalega mikið. 

Hann er mjög stór. 
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 Spurnaratviksorð standa fremst í aðal- eða aukasetningu. 

Hver á þennan bíl? 

Ég veit hvernig hann er á litinn. 

 Staðaratviksorð standa á eftir aðalsögnum eða andlagi þeirra. 

Hann henti boltanum þangað. 

Ég vil ekki að þú komir hingað. 

 

Staðaratviksorð, tíðaratviksorð og háttaratviksorð geta í einhverjum tilfellum staðið ein og 

myndað þannig setningu. Í þessum tilfellum er um að ræða stutt svör við spurningum: 

Hvernig líður þér í dag? Illa. 

Hvar er hundurinn? Úti. 

Hvenær áttu að mæta? Núna. 

Í þessum tilfellum flokkast atviksorðið ekki lengur sem atviksorð heldur atviksliður, það er að 

segja setningaliður sem er eitt atviksorð. (Höskuldur Þráinsson, 1995, bls. 24 og 246-247; 2005, 

bls. 128-132). 

 

2.1.3. Stigbreyting atviksorða 

Almenna reglan segir að atviksorð séu óbeygjanleg og þannig megi greina þau frá fallorðum. 

Atviksorð fallbeygjast aldrei en nokkur þeirra stigbreytast líkt og lýsingarorð. Þegar 

viðskeytinu -lega er bætt aftan við stofn lýsingarorðs til að mynda atviksorð stigbreytist það líkt 

og lýsingarorðið sem það er myndað af. Þó eru fleiri atviksorð sem stigbreytast, helst eru það 

háttaratviksorð og tíðaratviksorð en einnig nokkur staðaratviksorð (Höskuldur Þráinsson, 1995, 

bls. 24 og 247-248; 2005, bls. 128). 

vel - betur - best (háttaratviksorð). 

oft - oftar - oftast (tíðaratviksorð). 

uppi - ofar - efst (staðaratviksorð). 

 

Einnig eru til lýsingarorð sem ekki stigbreytast og því gæti það valdi ruglingi hjá byrjendum og 

þeim sem treysta á regluna að lýsingarorð stigbreytist en atviksorð ekki. Þessi orð eru fá og til 

að átta sig almennilega á hvorum flokknum þau tilheyra þarf að skoða setningarleg einkenni 

(Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 37). Með því að skoða hverju orðið lýsir má finna út hvort um 

lýsingarorð eða atviksorð er að ræða. 

Gamla konan er dauðvona. - lýsingarorð sem stigbreytist ekki. 

Maðurinn er hugsi. - lýsingarorð sem stigbreytist ekki. 
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2.1.4. Atviksorð og forsetningar 

Áður hefur verið tekið fram að atviksorð og forsetningar séu náskyld. Auðveldlega er hægt að 

rugla þeim saman ef samhengi orðsins í setningunni er ekki skoðað nægjanlega vel. Fræðimenn 

hafa velt mörkunum á atviksorðum og forsetningum talsvert fyrir sér. Skoðum dæmi: 

Maðurinn ýtti bátnum frá landi. - forsetning sem stýrir þágufalli. 

Maðurinn ýtti bátnum frá. - ekkert fallorð/andlag. Forsetning eða atviksorð? 

Skipið sigldi að bryggjunni. - forsetning sem stýrir þágufalli. 

Skipið sigldi að. - ekkert fallorð/andlag. Forsetning eða atviksorð? 

 

Höskuldur Þráinsson skrifar talsvert um þennan málfræðilega þátt og vísar þar meðal annars í 

Íslenska Málfræði Björns Guðfinnssonar frá árinu 1958. Björn segir í því riti að forsetningar 

breytist í atviksorð þegar fallorð þeirra eru tekin frá og einnig að atviksorð verði að 

forsetningum ef þau stýra falli (Björn Guðfinnsson, 1958, bls. 81). Höskuldur er þó ekki 

sammála því að flækja málið á þennan hátt og heldur sig við þá þumalputtareglu að forsetningar 

stýri falli en atviksorð ekki. Þá skipti engu máli hvort fallorðið sé til staðar eða ekki; ef fallorð 

passar inn á eftir orðinu sem stýri falli þess þá er orðið forsetning (Höskuldur Þráinsson, 2009, 

bls. 42). Til að halda þessum hluta aðgengilegum og einföldum fyrir byrjendur þá verður 

þumalputtaregla Höskuldar notuð hér eftir. 

 

2.2 Hvað á að kenna? 

Íslensk málfræði hefur lengi verið þekkt fyrir það að vera flókin og erfið viðureignar. Íslenskan 

er gamalt tungumál sem hefur þróast í gegnum aldirnar og málfræðireglurnar hafa breyst með 

tungumálinu. Til að flækja viðfangsefnið enn frekar þá fylgja öllum málfræðireglum einhverjar 

undantekningar. Það hefur varla verið auðvelt starf þegar fræðimenn ákváðu hvaða þætti 

íslenskrar málfræði ætti að kenna í grunnskólum og hvenær. Þrátt fyrir að kennsla þeirra hafi 

verið fastmótuð ansi lengi þá hefur það ekki latt bæði áhuga- og atvinnumenn íslenskrar 

málfræði að rýna í kennslu hennar og skrifa greinar til að koma sínum skoðunum á framfæri. 

 

Ingvar Sigurgeirsson veltir því fyrir sér í bók sinni Að mörgu er að hyggja hvort námsefni og 

kennsla sé í of föstum skorðum og hvort nýtt kennsluefni og kennsluaðferðir komist ekki að í 

skólum vegna þess að kennsluhefðin sé svo sterk. Framboð námsefnis hefur aukist síðustu ár 

og rannsóknir benda til þess að það að byggja kennsluna á meira en einu kennsluefni gefi góða 

raun (Ingvar Sigurgeirsson, 1999; bls. 29-30). Þrátt fyrir það virðast kennslubækur lifa mjög 

lengi innan grunnskólanna og sumir kennarar hafa kennt sama efni í áratugi. Eru kennarar að 
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kenna það sem námsgögnin segja eða eru námsgögnin skrifuð eftir því sem kennarar vilja 

kenna? 

 

Þegar kemur að því að kenna atviksorð þarf bæði að kenna þau sem eina heild og einnig skoða 

hvern flokk fyrir sig. Atviksorð er mjög sundurleitur hópur smáorða og með marga undirflokka 

sem geta auðveldlega ruglað nemendur. Mörg atviksorða eiga tvífara sem tilheyra öðrum 

orðflokkum eða jafnvel öðrum undirflokki atviksorða. Þessir tvífarar gegna sumir hverjir sama 

hlutverki og atviksorð, eru samstofna eða hljóma jafnvel alveg eins. Í fullkomnum heimi þyrfti 

aðeins greina orðflokka eftir merkingu. Þá myndu atviksorð og lýsingarorð sameinast í einn 

einfaldan og mjög stóran flokk sem mætti kalla lýsendur. Ef kennarar ákveða að taka skiptingu 

atviksorða eins langt og hægt er verða flokkarnir ellefu talsins. Þeim er skipt eftir merkingu 

orðanna, setningarlegum einkennum og hvort þau geta staðið sjálfstæð eða ekki (Höskuldur 

Þráinsson, 2005, bls. 46-47 og 135-136). 

 

Þegar aðeins er einblínt á málfræðikennslu í grunnskólum virðast fræðimenn vera á sama máli; 

það þarf að auka málfræðikennslu og gera hana aðgengilegri öllum nemendum. Þó eru ekki allir 

sammála um hversu mikla málfræði eigi að kenna og hvenær eigi að kenna hana. Höskuldur 

Þráinsson telur að málfræði sé nauðsynleg öllum þeim sem ætla sér að ná árangri í námi og vill 

láta kenna stóran hluta hennar í grunnskólum (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 153). Eldri 

kennarar hafa einnig ólíkar skoðanir um ágæti málfræðikennslu. Einhverjir líta á hana sem 

kennslu sem er aðeins til trafala og ætti ekki að kenna á meðan aðrir líta svo á að kenna ætti 

Íslenska málfræði Björns Guðfinnssonar eins og trúarrit (Ragnar J. Aðalsteinsson, 2002, bls. 

9). 

 

Ásgrímur Angantýsson skrifaði grein um kennslu setningafræði í grunn- og framhaldsskólum. 

Þar kemur fram að hann telji að grunnskólar séu að kafa of djúpt og að markmið þeirra hljóti 

að vera að gera nemendur sína skrifandi og talandi á tungumálinu en ekki gera þá að 

málfræðingum. Hann telur námsviðmið aðalnámskrár vera komin langt út fyrir allt sem kallast 

hrein skynsemi í málfræði og telur betri leið að kynna aðeins grunninn í málfræði í byrjun; 

orðflokka og setningarleg einkenni þeirra. Seinna megi svo bæta ofan á þá þekkingu (Ásgrímur 

Angantýsson, 2003, bls. 49-52). 

 

Íslensk málfræði kallar á að nemendur kunni mörg hugtök og geri sér grein fyrir því hvernig 

þau tengjast. Notkun á einu hugtaki gæti kallað á skilning á öðru og umfjöllun um það. Margir 
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fræðimenn og kennarar vilja meina að ekki gangi að kenna grunnskólanemum nema það allra 

einfaldasta í láta það gott heita. Ásgrímur og Höskuldur eru þarna sammála um að kenna þurfi 

hugtökin, eitt í einu, og byggja smám saman ofan á þekkinguna og auka almenna 

málfræðikennslu. Þeir benda báðir á að málfræði virðist vera eina fagið sem talað er um að 

draga úr kennslu í af því að hún þykir of flókin og letjandi fyrir nemendur. Á meðan nemendur 

sýna slakari árangur í stærðfræði og lestri er talað um að auka kennslu í þeim fögum en 

málfæðin virðist eiga að sitja eftir (Ásgrímur Angantýsson, 2003, bls. 49; Höskuldur Þráinsson, 

1998, bls. 150 og 155-156). 

 

2.3. Hver á að kenna? 

Kennarar hafa lengi deilt um hver eigi að kenna málfræði og málfræðihugtök. Eiga 

íslenskukennarar að flétta það inn í sína kennslu? Íslenskukennarar hafa þó í gegnum tíðina bent 

á kennara sem kenna erlend tungumál. Höskuldur telur eðlilegast að læra málfræðihugtök á sínu 

eigin móðurmáli og flétta svo þá þekkingu inn í nýtt tungumál (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 

151-153). Rannsóknir benda til þess að góður grunnur í eigin máli ýti undir góðan árangur í 

nýju tungumáli. Ef nemandi þekkir hugtökin á íslensku er mun auðveldara fyrir hann að færa 

þekkinguna yfir á nýtt mál (Birna Arnbjörnsdóttir, 2000, bls. 2; Kioko, 2015). 

 

Þessi árátta kennara að benda hver á annan þegar kemur að kennslu í málfræði gæti skýrst af 

því að þeir einfaldlega treysta sér ekki til að kenna hana. Sigurður Konráðsson gerði athugun á 

íslenskukunnáttu nemenda við Kennaraháskóla Íslands. Hann gerði tvær rannsóknir á efninu, 

þá fyrri árið 1991 og þá seinni árið 1996. Niðurstöður sýndu að kennaranemar áttu í vandræðum 

með að beita þeirri íslenskukunnáttu sem þeir höfðu. Meðaleinkunn nemendanna í þeirri 

málfræði sem þeir eiga að geta kennt að loknu B.Ed. námi var í kringum 5 af 10 mögulegum. 

Meðaleinkunnin lækkaði á þeim fimm árum sem liðu á milli rannsókanna (Sigurður 

Konráðsson, 1998, bls. 189-190, 194-195 og 203). Ragnar Aðalsteinsson minnist á þetta 

vandamál í grein sinni Hugleiðingar um málfræðikennslu í grunnskólum. Hann tekur einnig 

eftir því að kennarar virðast ragir við að kenna málfræði og kvíða því. Margir segja það vera 

vegna þess að þeir kunna málfræðina ekki sjálfir, hún sé flókin og þeir hafi ekki fengið þá 

þjálfun sem þarf til að kenna hana (Ragnar J. Aðalsteinsson, 2002, bls. 9). 

 

Ef vekja á áhuga nemenda á íslenskri málfræði þurfa kennararnir sjálfir að hafa áhuga á henni. 

Ef kennari sýnir það í kennslu að honum finnist viðfangsefnið óáhugavert, erfitt eða einfaldlega 

leiðinlegt þá smitast það út í kennsluna. Nemandinn tekur eftir því og sýnir væntanlega sama 
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viðhorf. Til að kennsla beri árangur þarf hún að vera áhugaverð og kennarinn þarf að nota þá 

aðferð sem honum finnst skemmtilegast að kenna (Höskuldur Þráinsson, 1998, bls. 151; Ragnar 

J. Aðalsteinsson, 2002, bls. 10). Auðvitað er ekki hægt að gera alla kennslu skemmtilega. Sumt 

þarf að læra án þess að hafa brennandi áhuga á efninu. Þó svo að íslensk málfræði sé ekki 

skemmtilegasta efnið til að læra þá virðist það vera óskrifuð regla að það sem við kunnum finnst 

okkur skemmtilegt. Stórt skref í átt að því að gera kennslu áhugaverða er að hafa viðfangsefnin 

fjölbreytt, kennsluaðferðirnar sveigjanlegar og að námsefnið sé ólíkt og nái til sem flestra. Þegar 

grunnskilningi er náð þarf að hvetja nemendur til að æfa sig og dýpka skilning sinn með því að 

halda áfram að vinna með efnið (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 32-33, Ragnar J. 

Aðalsteinsson, 2002, bls. 11). 

 

2.4. Hvernig á að kenna? 

Þegar menn hafa komist að niðurstöðu um hvaða efni þeir ætla að kenna og hver á að kenna 

það hlýtur næsta skref að vera ákveða hvernig þeir ætla að kenna efnið. Markmið kennslunnar, 

eins og áður segir, hlýtur að vera að sem mest af efninu skili sér til sem flestra nemenda. Val á 

kennsluaðferð fyrir hvert og eitt viðfangsefni er ein stærsta ákvörðun sem kennari tekur. 

Kennsluaðferðir eru fjölmargar og hver þeirra er ólík í höndum mismunandi kennara. 

Kennsluaðferðir henta einnig námsefnum misvel og í raun kennurum einnig (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). 

 

Kennarar þurfa að einbeita sér að því að festast ekki um of í kennslubókunum heldur meta hvað 

hentar best á hverjum tíma. Fjölbreytni í kennslunni er mikilvæg. Þegar kennarinn og 

nemendurnir þurfa að beita sér og þekkingu sinni á annan hátt en venjulega þurfa þeir að leggja 

meira á sig. Þannig lærist eitthvað nýtt með nýrri aðferð. Nemendum henta ólíkar leiðir og 

möguleikar kennslunnar eru nánast ótæmandi (Gústaf Gústafsson, 2002, bls. 54-55; Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 41). Efnið sem kennarinn kýs að kenna þarf að vera skýrt upp sett og 

afmarkað. Rannsóknir gefa til kynna að nemendur vilji læra efnið en hafi ekki tíma til að sitja 

yfir því í margar klukkustundir á dag. Um leið og nemandinn leggur skilning á efnið getur hann 

unnið áfram á eigin hraða. Hnitmiðaðar útskýringar og meðfylgjandi verkefni virðast því vera 

besta uppskriftin (Ragnar J. Aðalsteinsson, 2002, bls. 10-11). 

 

Kennsluleiðbeiningar fylgja orðið öllu námsefni sem gefið er út. Rannsóknir sýna hins vegar 

að kennarar veigra sér við að nota þær og líta margir þeirra svo á að það sé fyrir neðan þeirra 

virðingu að notfæra sér það efni sem fylgir námsefninu. Það eru helst nýútskrifaðir kennarar og 
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kennarar sem eru að kenna fag í fyrsta skipti sem nota kennsluleiðbeiningar sér til stuðnings. 

Kennsluleiðbeiningar eru þó ekki reglur um notkun kennsluefnisins. Þær eru ætlaðar sem 

tilmæli um kennslu og eru aðeins sú framsetning sem höfundur efnisins taldi besta. Margar 

kennsluleiðbeiningar innihalda hugmyndir um aðra kennsluhætti og aukaverkefni sem kennarar 

geta nýtt sér (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 37-38). Með lestri á kennsluleiðbeiningum fá 

kennarar einnig aðrar hugmyndir um notkun efnisins  sem þeir geta nýtt í sinni kennslu. 

 

Þegar kemur að kennslu atviksorða eru kennsluleiðbeiningar ansi takmarkaðar. Baldur 

Sigurðsson virðist vera einn af fáum sem lætur sér þennan orðflokk skipta og skrifaði grein um 

kennslu atviksorða árið 2004. Ásamt því að fara ítarlega í fræðilegar útskýringar atviksorða 

skoðar hann þær kennsluaðferðir sem hafa tíðkast í gegnum tíðina. Hann rýnir hvað mest í 

Íslenska Málfræði Björns Guðfinnssonar sem kom út árið 1958. Það rit virðist hafa verið kennt 

í áratugi og margir hverjir líta á það sem nokkurs konar Biblíu íslenskar málfræði. 

 

Í grein Baldurs eru taldar upp nokkrar aðferðir sem nemendum er kennt að nota við greiningu 

atviksorða. Reglan sem Björn Guðfinnsson setur fram árið 1958 kennir nemendum að breyta 

tölu fallorðs og athuga þannig hvort orðið sem þeir eru í vafa um lagar sig að fallorðinu eða 

ekki. Ef orðið breytist er vafaorðið lýsingarorð en ef það breytist ekki er það atviksorð. Baldur 

telur þessa aðferð of flókna fyrir þá sem eru að byrja að læra atviksorð og aðra setningafræði 

og setur fram tvær aðrar aðferðir sem eru talsvert einfaldari. Fyrri aðferðin segir nemendum að 

skipta orðinu sem um ræðir út fyrir orð sem nemendur vita að er lýsingarorð og einnig fyrir orð 

sem nemendur vita fyrir víst að er atviksorð. Þannig sjá þeir hvort orðið fellur betur í samhengi 

setningarinnar og geta því tekið ákvörðun. Seinni aðferðin krefst þess að nemendur þekki 

eitthvað til annarra orðaflokka en er að öðru leiti mjög einföld. Nemendum er þar bent á að 

skoða með hvaða orði vafaorðið stendur. Ef það stendur með nafnorði þá er það lýsingarorð. Ef 

það aftur á móti stendur með lýsingarorði eða sagnorði er það atviksorð (Baldur Sigurðsson, 

2004, bls. 43-44). 

 

Önnur útfærsla af síðastnefndu aðferðinni er að skoða hvaða hlutverk hvert og eitt orð hefur. 

Nafnorð benda út fyrir textann á hluti og fyrirbæri. Lýsingarorð og sagnorð benda á nafnorðið 

og segja okkur hvernig það er eða hvað það gerir. Atviksorðin benda svo á bæði sagnorðin og 

lýsingarorðin og lýsa þeim nánar. Ef atviksorðin þurfa enn frekari útskýringu eru aðeins önnur 

atviksorð sem geta gert það. Aðeins tvær reglur þarf að muna: Lýsingarorð geta ekkert sagt um 

sagnir og atviksorð geta ekkert sagt um nafnorð (Baldur Sigurðsson, 2004, bls. 45-46). 
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Það nægir þó ekki að geta greint atviksorð. Nemendur þurfa einnig að vita hvaða tilgangi þau 

þjóna og af hverju gerður er greinarmunur á jafnlíkum orðflokkum og atviksorðum og 

lýsingarorðum. Baldur mælir með að kennarar byrji á grunninum. Hann bendir kennurum á að 

setja fram einfaldar reglur um orðflokka og útskýra hvernig hver og einn þeirra hagar sér. 

Undantekningar megi geyma þar til seinna. Börn horfa á merkingu orða, ekki hvernig þau 

beygjast, standa í setningu og þess háttar. Nafnorð nefna hluti, lýsingarorð lýsa þeim og töluorð 

telja þá. Þetta er auðveldara fyrir byrjendur í setningafræði að muna heldur en að þessi flokkar 

teljist allir til fallorða og að þeir bæði fallbeygist og tíðbeygist. Þegar lengra er komið í 

setningafræði og orðflokkagreiningu má fara að bæta við þekkinguna. Aftur kemur Baldur með 

uppástungu um kennsluaðferð. Hann mælir með því að skipta fallorðum í einn flokk og 

atviksorðum í annan, bera þá saman og skoða undirflokka þeirra. Atviksorðaflokkurinn hefur 

undirflokka sem lýsa, telja, benda, spyrja og neita. Fallorð hafa alla sömu flokkana auk orða 

sem nefna (Baldur Sigurðsson, 2004, bls. 41-42). Með því að kenna þessa flokka samhliða mæti 

mögulega koma í veg fyrir að nemendur rugluðu þeim saman. 

 

Atviksorð eru mikilvægur orðflokkur þó að hann virðist oft flókinn. Tveir þriðju hlutar 

spurnarorða í íslensku eru atviksorð og samkvæmt reglunum hér að framan þarf atviksorð til að 

svara þeim spurningum. Atviksorð eru því augljóslega mjög stór hluti af tungumálinu og ættu 

því að fá athygli samkvæmt því. Það nægir þó ekki að kenna aðeins atviksorðin heldur þarf að 

líta á setningafræðina sem eina heild. Auðveldustu leiðirnar til að greina atviksorð krefjast þess 

að nemendur þekki aðra orðflokka og geti þar með greint setninguna í heild. Nemendur þurfa 

að skynja hvaða hlutverki þetta eina orð gegnir gagnvart öllum hinum orðunum. Umræður í 

kennslustund þar sem hlutverk orðsins, uppruni þess og merking er rædd eru af hinu góða og 

mun betri en utanbókalærdómur. Kenna þarf orðflokkagreiningu þannig að nemendur öðlist það 

góðan skilning á henni að þeir noti hana meðvitað, taki mark á allri setningunni, merkingu 

hennar og beygingu áður en þeir taka ákvörðun um orðflokk (Baldur Sigurðsson, 2004, bls. 54-

55; Höskuldur Þráinsson, 2009, bls. 47). 

 

2.5. Námsefni um atviksorð 

Námsefni um atviksorð er af jafnskornum skammti og fræðigreinar um efnið. Aðeins örfáar 

kennslubækur sem kenna atviksorð eru í notkun og eru þær allar ætlaðar efsta stigi grunnskóla. 

Námsefni í orðflokkagreiningu fyrir miðstig grunnskóla útskýrir aðeins nafnorð, sagnorð og 

lýsingarorð. Í námsefni ætlað 7. bekk er byrjað að kenna orðflokkagreiningu og þá aðeins með 

áður nefndum þremur orðflokkum. 
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Skræða 1 og Skræða 2 eru verkefnahefti ætluð miðstigi grunnskóla sem voru gefin út árið 1997. 

Þetta kennsluefni er enn í notkun við margar grunnskóla tæpum tveimur áratugum seinna. Í 

Skræðu 1 er farið lauslega í þrjá orðflokka og notkun þeirra. Hvergi er minnst á atviksorð en þó 

eru lýsingarorð útskýrð á þann hátt að það ætti ekki að valda ruglingi. Þau eru sögð lýsa verum, 

hlutum og fyrirbærum og standa gjarnan með nafnorðum (Gísli Ásgeirsson og Þórður Helgason, 

1997a, bls. 17-19). Í Skræðu 2 er hafist handa við að greina í orðflokka. Gefinn er stuttur texti 

og nemendur eiga að greina nafnorð, sagnorð og lýsingarorð úr textanum (Gísli Ásgeirsson og 

Þórður Helgason, 1997b, bls. 29). Það sem er hvergi tekið fram er að í þessum stutta texta, sem 

telur fimm línur, leynast fimm atviksorð. Þarna er það undir kennaranum komið hvort hann kýs 

að útskýra fyrir nemendum sínum af hverju þarna eru orð sem virðast lýsa einhverju en eru ekki 

lýsingarorð. 

 

Málrækt er annar flokkur verkefnahefta fyrir miðstig grunnskóla. Málrækt 3 er ætluð 7. bekk 

og þar er aðaláherslan á málfræði. Lýsingarorðum eru gerð góð skil og farið vel í stigbreytingu 

og fallbeygingu þeirra, hvernig stofn þeirra er fundinn, -an endingu þeirra og hvernig þau taka 

kyn þeirra orða sem þau lýsa. Það kemur þó hvergi fram að lýsingarorð lýsi aðeins nafnorðum. 

Verkefnin um lýsingarorð eru þó nokkur og þar sem finna þarf þau í texta eru alltaf einhver 

atviksorð líkt og í Skræðu. Eitt verkefnanna æfir nemendur í að finna eitt lýsingarorð sem leysir 

af hólmi mörg önnur orð og jafnvel heilar setningar (Guðmundur B. Kristmundsson, Rósa Björk 

Þorbjarnardóttir og Þóra Kristinsdóttir, 2008, bls. 45-53). Í þessum setningum er hlutum og 

persónum lýst nokkuð vel og notuð til þess mörg orð - þar á meðal atviksorð sem byrjandi í 

orðflokkagreiningu gæti auðveldlega tekið sem lýsingarorð. Enn virðist það vera á ábyrgð 

kennarans að taka ákvörðun um hvort leiðrétta skuli þann misskilning og þá hvernig. 

 

Málið í mark er flokkur verkefnahefta ætlaður efsta stigi grunnskóla. Eitt heftanna er um 

óbeygjanleg orð, það er að segja nafnháttarmerki, upphrópanir, forsetningar, samtengingar og 

atviksorð. Í heftinu eru atviksorð útskýrð sem orð sem hvorki fallbeygjast né tíðbeygjast en að 

sum þeirra stigbreytist. Jafnframt er talið upp hvað atviksorð segja okkur (hvar eitthvað gerist, 

hvert eitthvað fer, hvernig eitthvað gerist og hvenær eitthvað gerist) og gefnir fjórir undirflokkar 

sem aðstoða nemendur við að finna atviksorð í texta (tíðaratviksorð, staðaratviksorð, 

háttaratviksorð og spurnaratviksorð) (Ása Marin Hafsteinsdóttir, 2015, bls. 18). 

 

Munurinn á atviksorðum, forsetningum og samtengingum er útskýrður og nemendur þjálfaðir í 

að aðgreina þá flokka. Athygli vekur að þegar fallorð er tekið aftan af setningu breytist 
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forsetning í atviksorð samkvæmt námsefninu. Það vísar í Íslenska Málfræði Björns 

Guðfinnssonar en fer ekki eftir þumalputtareglu Höskuldar Þráinssonar sem minnst er á hér 

talsvert framar. Kenndar eru aðferðir til að aðgreina lýsingarorð og atviksorð. Aðferðin sem 

höfundur námsefnisins kýs að nota er að láta nemendur breyta um tölu á fallorði setningarinnar. 

Einnig tekur hann fram að atviksorðin lýsi sagnorðum en lýsingarorð lýsi fallorðum. Hvergi er 

minnst á að atviksorð lýsi einnig lýsingarorðum og öðrum atviksorðum þrátt fyrir að 

eyðufyllingar og verkefni sem á eftir koma kalli á að nemendur þekki þá reglu. Að lokum er 

kennd stigbreyting atviksorða (Ása Marin Hafsteinsdóttir, 2015, bls. 20-27). 

 

Hér voru aðeins skoðaðar nokkrar af mörgum námsbókum í málfræði. Svo virðist sem 

atviksorðum sé ekki gert hátt undir höfði og þar sem þau eru kennd er það gert á frekar flókinn 

hátt. Sjálfsagt eru kennsluaðferðirnar jafnmargar námsbókunum og hver og einn þarf að finna 

þá sem hentar honum best.  
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3. Kennsluspilið Ruslakistan 

Kennsluspilið Ruslakistan er samið og búið til fyrir efsta stig grunnskóla. Spilið er hugsað sem 

kennslutæki til að æfa greiningu og almenna notkun atviksorða. Það er ekki kennsluefni sem 

stendur eitt heldur aðeins aukaefni með öðru námsefni, ætlað til að brjóta upp hefðbundna 

kennslu og auka fjölbreytni hennar. Markmiðið er að það sé ekki tímafrekt að spila spilið og að 

allir nemendur geti tekið þátt. Það hentar vonandi vel fyrir nemendur með námsörðugleika þar 

sem allur texti er mjög stuttur og ekki þarf að skrifa til að spila með. Spilið inniheldur enga 

eiginlega kennslu heldur aðeins verkefni sem æfa kunnáttu sem nemendur hafa áður öðlast.  

 

3.1. Tilgangur spilsins 

Tilgangur Ruslakistunnar er að nemendur sem lært hafa um atviksorð þjálfist í greiningu þeirra 

og notkun. Verkefnahefti sem fylgja námsefni um atviksorð einkennast af eyðufyllingum og 

því að finna atviksorð í textum. Spilið býður einnig upp á eyðufyllingar sem og leit að 

atviksorðum en einnig fleiri möguleika, meðal annars að flokka atviksorð, mynda setningu með 

atviksorði úr ákveðnum flokki og greina á milli lýsingarorða og atviksorða. Þó svo að 

spurningarnar sem spilið býður upp á séu lík þeim sem eru í verkefnaheftum verður verkefnið 

allt annað á því að spila það sem spil. Nemendur þurfa að vinna saman í hópum og keppa hver 

við annan. Þeir geta verið einir í liði eða fleiri saman. Spilið er ætlað bæði til að brjóta upp hina 

hefðbundnum málfræðikennslu sem og að efla liðsandann innan bekkjarins. 

 

Ruslakistunni er ekki einungis ætlað að auka þekkingu nemenda á atviksorðum heldur einnig 

styrkja rökhugsun þeirra og útsjónarsemi sem og rökræðulist og tjáningu. Engin svör fylgja 

spurningunum og því verður hópurinn sem spilar að koma sér saman um hvort spurningunni 

var rétt svarað eða ekki. Nemendur þurfa að nýta sér þekkingu sína og færni á ýmsum sviðum 

og bæta við hana á meðan þeir spila. Bæði er hægt að nýta spilið sem keppni en einnig sem 

samvinnu, allt eftir því hvernig það er nýtt í kennslunni. Liðin þurfa að vinna saman og 

samskipti þurfa að vera lýðræðisleg 

 

3.2. Spilið og spilareglur 

Spilið samanstendur af spilaborði, 185 spurningaspjöldum, teningi og 8 leikpeðum, 6 stærri og 

2 minni. Á spilaborðinu eru 74 reitir, bláir og rauðir, auk byrjunarreits og endareits og stuttra 

útskýringa á þeim fimm flokkum atviksorða sem spilið vinnur með; áhersluatviksorð, 

tíðaratviksorð, staðaratviksorð, spurnaratviksorð og háttaratviksorð. 
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Hópurinn byrjar á að skipta sér í lið, 1-2 tveir leikmenn í hverju liði. Hvert lið velur sér eitt af 

stærri leikpeðunum og setur það á byrjunarreit. Liðin kasta svo upp á hvaða lið byrjar. Það lið 

sem fær hæsta tölu á teninginn byrjar spilið. Ef tvö lið fá sömu tölu kasta þau aftur þar til 

niðurstaða fæst. Næst gerir það lið sem situr á vinstri hönd og svo koll af kolli. 

 

Liðin draga spurningaspjald eftir litnum á reitnum sem þau lenda á. Spjöldin innihalda einfaldar 

spurningar eða leiðbeiningar sem liðin fara eftir. Liðin geta notað útskýringar á 

atviksorðaflokkunum til að finna rétt svör. Ef lið svarar spurningunni rétt fær það að gera aftur 

í næstu umferð. Ef lið svarar spurningunni rangt situr það hjá eina umferð. Spilinu fylgja lítil 

peð sem má nota til að merkja við þau lið sem sitja hjá. Lið situr aðeins hjá eina umferð nema 

að það fái fyrirmæli um annað af spurningaspjaldi. Fleira en eitt lið getur verið á sama reit á 

sama tíma. 

 

Engin svör við spurningunum fylgja spilinu. Þeir sem spila þurfa í sameiningu að komast að 

niðurstöðu um rétt svar. Þegar lið hefur svarað spurningu taka hin liðin ákvörðun um hvort 

svarið er rétt. Þarna gildir að nota þekkingu sem nemendur hafa aflað sér um atviksorð, nýta 

þær upplýsingar sem eru á spilaborðinu og koma sinni skoðun og rökum á framfæri. Allir skulu 

fá tækifæri til að segja sína skoðun og færa rök fyrir henni með því að vísa í fræðin. Ef hópurinn 

nær ekki að komast að sameiginlegri niðurstöðu mun kennari skera úr um hvað er rétt. Að 

öðrum kosti heldur kennari sig til hlés á meðan á leik stendur. 

 

Tilgangur spilsins er að svara þeim spurningum eða leysa þær þrautir sem spurningaspjöldin 

bjóða upp á og ná á endareit. Það lið sem nær því fyrst vinnur spilið.  

 

3.2.1. Önnur tilbrigði við spilareglur 

Þær spilareglur sem fylgja Ruslakistunni eru ekki heilagar og hver og einn getur aðlagað þær 

að sínum þörfum og vilja. Kennarar geta bætt við spurningarnar eða tekið úr þau spjöld sem 

þeim finnast óþörf. 

 

Kennari getur einnig notað spilið sem samvinnuverkefni bekkjarins eða minni hópa. Kennarinn 

er þá sá sem stýrir spilinu og leggur fram spurningarnar til alls hópsins sem finnur svo svarið í 

sameiningu. Hér gildir einnig að hlusta á skoðanir allra, rökræða og komast að sameiginlegri 

niðurstöðu. Sumum nemendum hentar betur samvinna en samkeppni. Ekki allir nemendur þora 

að segja sína skoðun og mótmæla samnemendum sínum og þá myndi þessi aðferð henta þeim 
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betur. Þarna þarf kennari að fylgjast grannt með að allir nemendur fái að segja sína skoðun og 

jafnvel styðja þá nemendur sem þurfa aðstoð við að færa rök fyrir máli sínu. 

 

Ruslakistuna má í raun nota í alla þá kennslu og með öllum þeim spilareglum sem kennurum 

og nemendum dettur til hugar. Svo lengi sem spilið verður til þess að brjóta upp hefðbundna 

kennslu og veita innsýn í heim atviksorða þá er tilganginum með útgáfu þess náð. 

 

3.3. Spurningaspjöldin 

Spilinu fylgja 185 spurningaspjöld; 105 rauð og 80 blá. Eins og áður hefur komið fram þá fylgja 

þeim engin svör. 

 

Rauðu spjöldin skiptast í fjóra flokka: 

 Finndu atviksorðið. Nemendur finna atviksorð í textanum. Á sumum spjöldum eru 

fleiri en eitt atviksorð. Það er viljandi gert til að skapa umræður. Kennari getur nýtt 

sér þetta til að ræða um atviksorð sem standa saman og jafnvel farið fram á að svar 

teljist ekki fullnægjandi nema að öll atviksorðin í textanum finnist. Einnig getur 

hann farið fram á að nemendur greini hvaða flokki atviksorðið tilheyrir. 

 Bættu atviksorði í setninguna. Á spjaldinu er setning sem í vantar atviksorð. 

Nemendur þurfa að finna atviksorð sem passar inn í setninguna. Kennari getur þarna 

farið fram á að hver og einn nemandi eða hvert og eitt lið finni atviksorð sem passar 

í setninguna. Einnig getur hann farið fram á að nemendur greini hvaða flokki 

atviksorðið sem þau völdu tilheyrir. 

 Hvernig atviksorð? Á spjaldinu er setning þar sem atviksorð er undirstikað. 

Nemendur eiga að finna hvað flokki það atviksorð tilheyrir með því að nota 

upplýsingarnar á spilaborðinu. Í sumum setningum geta verið tvö atviksorð en 

aðeins er beðið um greiningu á því undirstikaða nema að kennari fari fram á annað. 

 Lýsingarorð eða atviksorð? Á spjaldinu er setning þar sem eitt orð er undirstrikað. 

Nemendur eiga að ráða af samhengi setningarinnar hvort um er að ræða lýsingarorð 

eða atviksorð. Í sumum setningum eru jafnvel önnur lýsingarorð eða atviksorð en 

aðeins er beðið um greiningu á því undirstrikaða nema að kennari fari fram á annað. 

Einnig getur kennari bætt við því skilyrði að nemandi greini í hvaða flokki 

atviksorðið er til að svar teljist fullnægjandi. 
 

Bláu spjöldin skiptast í þrjá flokka: 

 Myndaðu setningu með atviksorðinu. Á spjaldinu er atviksorð og nemandi þarf að 

nota það í setningu og passa að það standi með réttum orðflokki og á réttum stað í 
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setningunni. Kennari getur sífellt bætt nýjum orðum við þennan flokk, látið 

nemendur draga tvö spjöld og mynda setningu með báðum orðunum sem þeir draga, 

farið fram á að nemendur greini í hvaða flokki atviksorðið er og margt fleira. 

 Myndaðu setningu með... Á þessum spjöldum koma fyrir allir þeir flokkar 

atviksorða sem unnið er með í spilinu; einn flokkur á hverju spjaldi. Nemendur eiga 

að finna atviksorð sem tilheyrir þeim flokki sem stendur á spjaldinu og nota það í 

setningu. Atviksorðið þarf að standa með réttum orðflokki og á réttum stað í 

setningunni. Kennari getur bætt möguleikum við þennan flokk, til dæmis með því 

að láta nemendur draga tvö spjöld og mynda setningu með tveimur atviksorðum úr 

þeim flokkum sem hann dró. 

Í þessum flokki eru einnig spjöld sem biðja nemendur um að mynda setningu með 

tveimur atviksorðum. Fara þarf eftir sömu setningafræðireglum og eru taldar upp 

hér að framan. 

 Almenn tilmæli. Á þessum spjöldum þurfa nemendur aðeins að lesa tilmælin og 

fara eftir þeim. Efni þeirra er ekkert skylt atviksorðum, orðaflokkagreiningu eða 

málfræði. Þessi spjöld eru höfð með til tilbreytingar og gefa liðum tilmæli um að 

færa sig áfram, færa sig aftur á bak eða sitja hjá í eina eða fleiri umferðir. 

 

Spurningaspjöldin eru ekki heilög frekar en spilareglurnar. Kennarar og nemendur geta unnið 

með þau eins og þeir kjósa, bætt við spjöldum eða tekið úr þau sem teljast óþörf. 
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4. Kennslufræði spilsins 

Nýtt námsefni þarf ekki aðeins að vera áhugavert og skemmtilegt heldur þarf það einnig að falla 

að kennslu- og matsmarkmiðum aðalnámskrár og gildandi grunnskólalögum. Efnið þarf einnig 

að henta vel í kennslu og bjóða upp á fjölbreytta möguleika, passa fyrirfram samþykktum 

kennsluaðferðum og gefa kennurum og nemendum kost á að meta árangur af náminu. Við gerð 

Ruslakistunnar voru eftirfarandi þættir aðalnámskrár hafðir til hliðsjónar. 

 

4.1. Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla kemur inn á alla þætti náms og skólastarfs. Þar eru sett fram náms- og 

hæfniviðmið sem nemendur eiga að hafa náð tökum á við lok grunnskólagöngu sinnar. Í 

almennum hluta aðalnámskrár eru sett fram viðmið um lykilhæfni á sviði þekkingar, leikni og 

hæfni. Þar kemur fram að nemendur skuli við lok 10. bekkjar búa yfir hæfni til að tjá hugsanir 

sínar á skipulegan hátt, geta unnið vel með öðrum og tekið þátt í samræðum og samstarfi á 

jákvæða vegu. Þeir eiga að geta beitt mörgum og mismunandi sjónarhornum og gagnrýnni 

hugsun á skapandi hátt og fært rök fyrir máli sínu ásamt því að virða skoðanir annarra. Þeir 

skulu kunna að nýta sér óhagstæðar niðurstöður og taka bæði leiðsögn og gagnrýni annarra á 

uppbyggilegan hátt. Nemendur skulu geta nýtt sér margvíslegar leiðir í námi sínu og finna 

hvaða leið hentar þeim til að ná sem bestum árangri (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011, bls. 41; 2013, bls. 87-89). 

 

Öll kennsla á að leitast við að hjálpa nemendum að öðlast þekkingu, leikni og jákvætt viðhorf. 

Kennarar bera ábyrgð á því að velja kennsluaðferðir sem henta markmiðum kennslunnar best 

hverju sinni svo að sem bestur árangur náist. Hafa þarf í huga aldur nemenda, þroska þeirra og 

getu og ýta undir áhuga þeirra og vinnugleði sem og að kennsluaðferðin henti eðli 

viðfangsefnisins. Námsgögn þurfa einnig að höfða til nemendanna og vekja áhuga þeirra. Þau 

þurfa að vera skýr í framsetningu og taka mið af fyrri reynslu nemenda og þekkingu (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 48-49). 

 

Leikur er sú aðferð sem nemendur nota fyrst til að læra og þroskast. Þó svo að leikur sé algengari 

í leikskólum og yngri bekkjum grunnskóla er hann ekki síður mikilvægur í eldri bekkjum. Fyrir 

nemendur á elsta stigi grunnskóla er leikur jafnmikilvægt kennslutæki og fyrir nemendur í sex 

ára bekk. Hann er árangursrík leið til að öðlast betri skilning á viðfangsefninu. Hægt er að flétta 
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leik inn í öll fög og stuðla þannig að fjölbreyttu námsumhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 38). 

 

Í aðalnámskrá er sérstakur kafli um íslenskunám í grunnskólum. Þar koma einnig fram náms- 

og hæfnimiðmið sem nemendur þurfa að hafa við lok grunnskólagöngu. Þar kemur fram að 

markmið íslensku- og málfræðikennslu í skólum sé að gera nemendur að betri málnotendum, 

vekja áhuga þeirra á móðurmálinu og að þeir geti rætt um málið sitt og málfar. Góð þekking á 

móðurmáli er besta undirstaða allrar menntunar og þekking á málfræði og málfræðihugtökum 

veitir nemendum forskot þegar þeir læra önnur tungumál og vinna með orðabækur, handbækur 

og aðra gagnagrunna sem þeir koma til með þurfa í framhaldsnámi sínu. Við lok 10. bekkjar 

eiga nemendur að þekkja helstu málfræðihugtök og geta beitt þeim í umræðum, áttað sig á bæði 

beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka ásamt því að þekkja hlutverk þeirra 

bæði í eigin texta og annarra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 97-104). 

 

4.2. Kennsluaðferðir 

Það er á ábyrgð kennarans að velja kennsluaðferðir sem henta viðfangsefninu, nemendahópnum 

og honum sjálfum. Kennsluaðferðir eru margar og ólíkar og kennarar þurfa að velja þær af 

kostgæfni. Með kennsluspilinu Ruslakistunni er vonast til að kennarar nýti fleiri og fjölbreyttari 

kennsluaðferðir. Til að mæta þörfum sem flestra nemenda innan skólastofunnar ætti hver 

kennslustund að samanstanda af nokkrum kennsluaðferðum. Þannig má bæði ná til þeirra 

nemenda sem eiga við námsörðugleika og læra ekki með hefðbundnum kennsluaðferðum en 

einnig annarra nemenda. Með því að skipta kennslustundinni niður í nokkra hluta nær kennari 

vonandi að halda athygli nemendanna lengur á viðfangsefninu. 

 

Hvað er kennsluaðferð? Ingvar Sigurgeirsson skilgreinir kennsluaðferð sem „skipulag sem 

kennarinn hefur á kennslu sinni, samskiptum við nemendur, viðfangsefnum og námsefni í því 

skyni að nemendur læri það sem að er keppt.“ Þessi skilgreining nær til allrar kennslu, hvort 

sem átt er við eina kennslustund, kennslu á einu fagi eða yfir heilt skólaár. Til að kennsla sé 

fjölbreytt og skapandi þarf kennari að beita mörgum mismunandi kennsluaðferðum til að ná til 

sem flestra nemenda. Ein kennsluaðferð getur skilað árangri en ekki er vænlegt að halda sig við 

hana of lengi. Kennarar þurfa einnig að skapa andrúmsloft innan skólastofunnar til að 

nemendum líði vel, gefa nemendum þann tíma sem þeir þurfa ásamt því að gefa þeim þau 

verkfæri sem þeir þarfnast til að vinna verkefni og öðlast þekkingu (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, 

bls. 12-13 og 39-40). 
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Margir fjölbreyttir flokkar kennsluaðferða eru til og mjög misjafnt er hvernig þeim er skipt. Hér 

verður rýnt nokkrar þeirra aðferða sem Ingvar Sigurgeirsson setur fram í bók sinni Litrófi 

kennsluaðferðanna. Ingvar skiptir kennsluaðferðum í níu flokka en hér verður aðeins farið í þá 

flokka sem tengjast kennsluspilinu. 

 Þulunám og þjálfunaræfingar: Markmið aðferðarinnar er að kanna þekkingu 

nemendanna, festa nýja þekkingu minni og þjálfa leikni og færni á ýmsum sviðum. 

Þarna reynir á kennarann sem verkstjóra. Einfaldar spurnaraðferðir, endurtekningar, 

spurningaleikir og námsleikir falla í þennan flokk. Margir þeir sem standa að 

kennslu eru á því að þessi kennsluaðferð sé ofnotuð innan skólakerfisins og að 

kennslu- og vinnubækur séu látnar sjá um kennsluna. Með aukinni virkni nemenda 

og fjölbreytni kennslugagna má auðveldlega brjóta kennsluaðferðina upp og gera 

hana fjölbreyttari (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 70-71; 2013, bls. 56, 60 og 87-

88). 

Námsspil henta til dæmis vel til upprifjunar og þjálfunar ásamt því að nýtast vel til 

að þjálfa reglur og festa þekkingu í minni. Möguleikar á gerðum þeirra eru allt að 

því óendanlegir. Þau henta flestum skólastigum sem aukaverkefni með annarri 

kennslu. Passa þarf að útskýra vel hvað það er sem nemendur eiga að læra af spilinu 

og að þó svo að það líti út fyrir að þeir séu að leika sér þá eru skýr markmið með 

leiknum. Spilareglur ætti ekki að taka sem heilagar og breyta spilinu til að það henti 

hópnum sem best. Einnig ber að varast að nota spil of lengi, nemendur fá leið á því 

og spilið úreldist með tímanum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 101-103). 

 Umræðu- og spurnaraðferðir: Markmiðið er að hvetja nemendur til umræðna, 

rökræðna og skoðanaskipta og auka áhuga nemenda á viðfangsefninu. Verkefni 

kennarans er að leggja fram skapandi spurningar til að koma umræðunum af stað 

og vera innan handar ef leysa þarf álitamál eða koma umræðunum aftur af stað. 

Æskilegt er að leyfa nemendum þó að stjórna umræðunum að mestu leiti. Nemendur 

þurfa sjálfir að tjá sínar hugsanir og skoðanir, færa rök fyrir þeim og draga ályktanir. 

Jafnframt þurfa þeir að taka tillit til annarra og skoðana þeirra (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 71-72; 2013, bls. 57, 61 og 114-117). 

 Þrautalausnir: Með þrautalausnum er leitast við að þjálfa rökhugsun og innsæi 

nemenda þannig að þeir öðlist hæfni til að takast á við hin ýmsu úrlausnarefni með 

markvissum hætti. Til að komast að niðurstöðu þurfa þeir að taka virkan þátt í 

verkefninu og ræða saman. Kennarinn þarf að finna úrlausnarefni sem reynir á 

nemendurna og vekur upp spurningar hjá þeim. Passa þarf að gera nemendum grein 

fyrir því hvort verið sé að leitast eftir einni ákveðinni lausn eða hvort margar komi 

til greina. Einnig þarf kennarinn að leiða verkefnið áfram, hvetja nemendur til að 

nálgast verkefnið með opnum huga og skipulega, skref fyrir skref. Brýna þarf fyrir 

nemendum að gefast ekki upp heldur reyna að skoða verkefnið frá öðru sjónarhorni 

ef þá rekur í strand. Notkun hinna ýmsu rökþrauta, heilabrjóta, spila og leikja falla 
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undir þessa kennsluaðferð (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 73; 2013, bls. 58, 61 og 

139-143). 

 Hópavinnubrögð: Nemendur þurfa að vinna að því að leysa verkefni í sameiningu. 

Þeir þjálfast í að vinna í hóp þar sem þarf að taka tillit til skoðana annarra og nýta 

styrkleika allra í hópnum. Markmið hópsins er að komast að sem bestri niðurstöðu 

og nýta til þess styrkleika allra einstaklinga innan hans og vinna úr þeim 

upplýsingum sem fram koma. Kennarinn er verkstjóri og þarf að sjá til þess að 

verkefnin séu unnin. Einn kostur þess að vinna í hóp er að nemendur læra oft betur 

hver af öðrum; útskýringar jafnaldra ná oft betur til nemenda heldur en útskýringar 

kennarans. Samskipti nemenda styrkir sjálfsmynd og sjálftraust þeirra og samskipti 

ólíkra nemenda verða oft kveikjan að nýjum hugmyndum og dýpri skilningi á 

efninu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 75-76; 2013, bls. 58-59, 62 og 178-182). 
 

Huga þarf að því að engin kennsluaðferð er fullkomin og engin ein aðferð hentar hverju fagi 

eða hverjum nemendahópi. Mikill munur er á hvernig nemendur læra, sumir vilja láta útskýra 

hlutina fyrir sér á meðan öðrum hentar betur að fá að kljást við verkefnin sjálfir (Ingvar 

Sigurgeirsson, 1999, bls. 67). Kennarar þurfa eins og áður segir að meta allar breytur 

kennslunnar við val á kennsluaðferð og leitast við að hafa kennsluna sem fjölbreyttasta. 

 

4.3. Námsmat 

Þó svo að kennsluspilið Ruslakistan sé ætlað til þess að þjálfa leikni nemenda og ýta undir 

frekari þekkingaröflun þá getur kennari nýtt spilatímann til að meta stöðu nemendanna. 

Tilgangur alls námsmats er að meta hvar nemandinn er staddur og hvort hann hafi náð 

markmiðum kennslunnar. Niðurstöður námsmats má nota til að aðlaga kennsluna til að betri 

árangur náist. Námsmat, líkt og kennsluaðferðir, þarf að vera fjölbreytt og henta hverju 

námsefni og hverjum nemanda. Það þarf að vera áreiðanlegt, óhlutdrægt og heiðarlegt ásamt 

því að endurspegla áherslur kennslunnar. Kennari þarf að taka ákvörðun um námsmat við 

upphaf kennslunnar og það þarf að gefa góða heildarmynd af náminu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 

2011, bls. 12-13; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 54-55). 

 

Á meðan nemendur spila þarf kennari að vera þeim innan handar ef upp koma álitamál. Hann 

getur því nýtt tímann og metið nemendur á meðan. Athugun á virkni nemenda má skrá niður 

og einnig hvernig honum gengur í sjálfu spilinu. Með því að meta leikni nemanda og framfarir 

hans getur kennarinn komist að niðurstöðu um breytingar sem þarf að gera á námi og kennslu. 

Kennari getur notað kannanir, samræður og jafnvel sjálfsmat nemenda til að komast að 

niðurstöðu. Þetta kallast leiðsagnarmat og er einungis ætlast til að það sé notað til að bæta 
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kennsluna en ekki til einkunnagjafar. Bestur árangur næst ef kennari og nemandi vinna að 

matinu í sameiningu (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 31-35; Ingvar Sigurgeirsson, 1999, 

bls. 89-90). 

 

Sjálfmat nemenda, sem og jafningjamat, gefur nemendum tækifæri á að taka ábyrgð á eigin 

námi og að taka ábyrga afstöðu gagnvart sjálfum sér og öðrum. Nemendur þurfa að spyrja sjálfa 

sig að því hversu vel þeir vinna, hvort sem það er í hóp eða einir og hvað þeir geta gert til að 

bæta sig ef þess þarf. Með því að fá nemendur til að taka þátt í sjálfmati gera þeir sér betur grein 

fyrir til hvers er ætlast af þeim. Nemendur öðlast þannig betri skilning á styrkleikum sínum og 

veikleikum og hvernig þeir geta notað það sér í hag (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 14; 

Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 91; Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 57). 

Kennari getur útbúið gátlista sem nemendur fylla út eftir að spili líkur til að meta bæði sjálfa 

sig og samnemendur sína. Mögulegt er að kennarinn fái með þessari aðferð upplýsingar sem 

hann hefði ekki geta aflað með sínum athugunum. 

 

Matseyðublöð sem nota má með spilinu, bæði fyrir sjálfs- og jafningjamat sem og 

leiðsagnarmat, er að finna aftast í bók Ernu Ingibjargar Pálsdóttur, Fjölbreyttar leiðir í 

námsmati (2011, bls. 174-213). 
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5. Samantekt og lokaorð 

Þegar ég ákvað að útbúa spil um atviksorð og skrifa stutta greinargerð um það var ég handviss 

um að ég þyrfti að velja úr öllu efninu sem mér stæði til boða. Annað kom á daginn. Þrátt fyrir 

allan þann fjölda málfræðibóka sem bókasafnshillur landsins svigna undan og enn fleiri greinar 

og fræðirit skrifaða um okkar ilhýra þá virðast flestir fræðimenn vera sammála um að láta 

atviksorðin liggja á milli hluta. Eftir að hafa eytt heilli helgi á Landsbókasafni Íslands var ég 

sannfærð um að einhversstaðar á milli misrykfallinna fræðiritanna lægi undirritaður samningur 

íslenskufræðinga um að láta atviksorð vera um alla tíð. 

 

Þær bækur sem ég þó fann höfðu flestar sömu söguna að segja og vísuðu oft hvor í aðra. Að 

finna nýtt efni um atviksorð, reglur um þau, hvernig á að kenna þau og þess háttar var lítill sigur 

í hvert sinn sem það gerðist. Í þessum fáu bókum voru reglurnar einnig nokkuð mismunandi. 

Til dæmis um reglur forsetningar og atviksorð. Þeir tveir aðilar sem hafa skrifað hvað mest 

notaða kennsluefnið um orðflokkinn eru ekki sammála um hvernig greina skuli orðflokkana. 

Að lokum komst ég að þeirri niðurstöðu að ég þyrfti bara að útbúa þetta efni sjálf og ákveða 

hvaða reglur ég vildi nota. 

 

Spilið útbjó ég með það í huga að gera kennslu atviksorðanna skemmtilegri. Það eina sem sat 

eftir frá því að ég lærði sjálf um þennan orðflokk fyrir tveimur áratugum var að þau orð sem 

hvergi pössuðu væru örugglega atviksorð. Þegar ég svo byrjaði að lesa mér til um þau fyrir 

þetta verkefni þá var ég fegin að hafa ákveðið að gera spil - þurrara efni hafði ég sjaldan lesið 

og því kannski engin furða á því að fáir hafi kynnst sér það. Þegar ég var búin að kafa dýpra og 

bera saman bækur, greinar og fræðirit kom í ljós að mér finnast atviksorð nokkuð skemmtileg. 

Þau eru fjölbreytt, margslungin og án þeirra væri málið okkar litlaust, ef að við gætum þá notað 

málið á annað borð án þeirra. 

 

Það eru þó ekki allir á þessari skoðun. Þvert á móti! Ég talaði við um 20 manns áður en vinnan 

við spilið hófst og spurði þá út í þekkingu þeirra og skoðun á atviksorðum. Einn aðili gat sagt 

mér hvað einkenndi orðflokkinn en allir voru sammála um að hann væri leiðinlegur óþarfi og 

aðeins til að flækja annars nokkuð skemmtilegt tungumál. Þarna gæti vandinn við 

atviksorðahræðsluna verið fundinn! Ef öllum finnast atviksorð leiðinleg og erfið þá nennir 

enginn að læra þau. Eins og kom fram hér að framan þá eru meira að segja kennaranemar sem 
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eiga í vandræðum með íslenska málfræði. Ef kennararnir kunna ekki efnið hver er þá 

möguleikinn á að næstu kynslóðir læri það? Mjög lítill myndi ég halda. 

 

Þegar ég rýndi í námsefni um málfræði varð ég fyrir talsverðum vonbrigðum. Sáralítið var 

fjallað um atviksorð og þegar það var gert þá var kennsluefnið svo flókið að ég gafst upp á að 

reyna að fylgja því. Það truflaði mig einnig að svo mikið væri lagt upp úr kennslu orðflokka, 

þá sérstaklega lýsingarorða, á miðstigi grunnskóla án þess að það væri minnst svo mikið sem 

einu orði á atviksorð, þó að þau væru í textunum sem vinna átti með. Kennsla lýsingarorða á 

undan kennslu atviksorða gæti valdið talsverðum ruglingi hjá nemendum. Þegar þeir læra um 

lýsingarorðin eingöngu virðast atviksorðin flækjast með enda er erfitt að skrifa texta sem 

inniheldur engin atviksorð. Mætti mögulega ekki byrja að kenna atviksorðin fyrr? Væru þau 

kennd samhliða lýsingarorðum mætti strax koma í veg fyrir að þeim væri ruglað saman. Ef 

nemendur gera sér strax grein fyrir því að lýsingarorð eru ekki einu orðin sem lýsa einhverju 

og vinna eftir einfaldri reglu um muninn á orðflokkunum tveimur mætti auðveldlega kenna þá 

samhliða; byrja á grunninum og byggja svo ofan á. 

 

Ég trúi því að nemendur séu mun færari en við höldum. Ég trúi því að nemendur í 6. og 7. bekk 

geti vel lært um atviksorð samhliða hinum orðflokkunum og að það verði til þess að þeir skilji 

setningafræðina betur þegar fram líða stundir. Kennslugögnin sem eru valin handa þeim skipta 

máli. Engin kennslugögn eru þó fullkomin og engin kennsluaðferð er það heldur. Kennarar 

þurfa að vanda valið og muna að kennslugögnin standa og falla með þeim sem miðla efninu. 

Ég trúi því að með því að gefa nemendum tækin sem þeir þurfa til að læra setningafræði fyrr 

og leyfa þeim svo að æfa sig þá eigi þeim eftir að finnast hún mun skemmtilegri en þessum 20 

einstaklingum sem ég ræddi við. 

 

Ruslakistan er vonandi eitt af þessum verkfærum, hvort sem það er í þessari útgáfu eða annarri 

endurbættri seinna meir. 
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Viðauki 1 

Spilareglur 
Spilakassinn inniheldur: 

1x spilaborð 

1x teningur 

6x leikpeð 

2x minni leikpeð  

80x blá spurningaspjöld 

105x rauð spurningaspjöld 

Spilareglur: 

Spilið er ætlað fyrir 2-12 leikmenn, 1-2 í hverju liði. Á spilaborðinu eru 74 reitir auk byrjunar- og 

endareita. Reitirnir eru rauðir og bláir og dregin eru spurningaspjöld eftir því á hvorum litnum 

leikmaður lendir. Á spilaboðinu eru einnig stuttar útskýringar á þeim flokkum atviksorða sem 

notaðar eru í spilinu. Þessar útskýringar geta leikmenn nýtt sér í spilinu, bæði til að finna svörin 

við spurningunum og rökræða svörin við andstæðingana. 

 

Hvert lið velur sér eitt leikpeð af stærri gerð. Spilaboðið er sett upp, spurningaspjöldin flokkuð 

eftir lit, stokkuð og sett á þar til gerða reiti á spilaborðinu. Liðin setja leikpeðin sín á 

byrjunarreitinn og kasta svo upp á hvaða lið byrjar. Það lið sem fær hæsta tölu á teninginn byrjar 

spilið. Ef tvö lið fá sömu tölu kasta þau aftur þar til niðurstaða fæst. Næst gerir það lið sem situr 

á vinstri hönd (réttsælis). 

Lið kastar tengingum og færir sig áfram jafnmarga reiti og hann segir. Þar dregur liðið spjald, 

rautt eða blátt eftir því sem við á. Liðið fer eftir fyrirmælum á spjaldinu; myndar setningu, finnur 

rétta orðið, svarar spurningum o.s.frv. Engin svör fylgja með og þurfa hin liðin að ákveða hvort 

svarið er rétt eða rangt. Ef lið svarar rétt fær það að kasta aftur í næstu umferð. Ef lið svarar 

rangt situr það hjá eina umferð. Minni leikpeðin má meðal annars nota til að muna hverjir sitja 

hjá. Það lið sem fyrst nær endareit vinnur spilið. 
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