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Ágrip 

 

Í rannsóknum á málfræðikennslu á unglingastigi grunnskólanna kemur fram að mikil áhersla 

er á forskriftarmálfræði og að hefðbundin töfluinnlögn og vinnubókarvinna eru algengustu 

kennsluaðferðirnar. Þessar áherslur eru hvorki í samræmi við Aðalnámskrá grunnskóla né 

áherslur fræðimanna. Nemendur hafa alla jafna þröngan skilning á orðinu málfræði og virðast 

ekki meðvitaðir um kunnáttu sína í málfræði móðurmálsins. Þeir tengja málfræðikunnáttuna 

fyrst fremst við námið í skólanum en gera sér ekki grein fyrir þeirri ómeðvituðu 

málfræðikunnáttu sem þeir öðlast á máltökuskeiðinu. Í meistaraprófsverkefninu, sem hér er 

til umfjöllunar, var kannað með hvaða hætti væri hægt, í formi áætlana, að hanna námsefni í 

takt við áherslur fræðimanna og Aðalnámskrá grunnskóla. Einnig var um nokkurs konar 

starfendarannsókn að ræða þar sem höfundur fékk að fara í skóla á höfuðborgarsvæðinu, sem 

gestakennari, og forprófa kennsluáætlanirnar. Markmið verkefnisins var þannig að koma 

fræðilegu efni tengdu lýsandi málfræði í þann búning að það henti til kennslu á unglingastigi 

grunnskólans. Ákveðin þemu voru valin en þau fjalla um máltökuna, málbreytingar, 

málkunnáttu og tengsl íslenskunnar við önnur tungumál. Lítið sem ekkert er fjallað um 

málefnin í því námsefni sem til boða stendur fyrir grunnskóla landsins. Lögð var áhersla á að 

kennsla efnisins færi fram með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Undirmarkmið var að með 

slíku verkefni ætti sér stað þjálfun í að hanna nýtt námsefni, að fagvitund og kennarahæfni 

ykist hjá höfundi og hann myndi þannig síður festast í gamalgrónum kennsluaðferðum. Í 

niðurstöðukafla ritgerðarinnar eru lagðar fram þrjár kennsluáætlanir ásamt aukaefni og 

spannar efnið nokkurn veginn fjórar kennslustundir. Niðurstöður verkefnisins eru þær að með 

því að kenna eftir kennsluáætlunum þá var vel gerlegt að koma á framfæri fræðilegu efni 

tengdu lýsandi málfræði með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Nemendur voru móttækilegir 

fyrir efninu og sýndu því áhuga og jafnframt voru þeir opnir fyrir fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Dregin er sú ályktun að starfandi kennurum takist enn betur að koma 

málfræðiþemunum til skila til nemenda sinna en þegar um gestakennara er að ræða eins og 

um var að ræða í verkefni þessu. Að ígrunda eigin vinnubrögð í anda starfendarannsókna er 

þó dýrmæt reynsla út af fyrir sig. Rannsóknin leiddi jafnframt í ljós að afar tímafrekt er að 

hanna námsefni og varla gerlegt fyrir starfandi kennara á þeim skamma tíma sem þeir hafa til 

undirbúnings fyrir kennslu. Það er von höfundar að sú vinna sem átti sér stað komi fleirum en 

höfundi að gagni og að íslenskukennarar, sem lesa þessa ritgerð, geti nýtt sér þær 

kennsluáætlanir sem fram eru lagðar. 
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Abstract 

Grammar instruction at the later stages of compulsory schools. 

A research into grammar instruction at the later stages of compulsory schools shows that 

traditional prescriptivism is prominent, and the most common teaching methods are 

traditional board work, and work with workbooks. These emphases are not in accordance with 

the Icelandic national curriculum guide for compulsory schools, nor in line with what scholars 

in the field accentuate. Students, in general, tend to have a limited understanding of the 

concept of grammar, and they don‘t seem to be aware of the extent of their own grammatical 

knowledge in their native language. They don‘t realize that they acquire it through their 

language acquisition in early childhood, and instead, view grammatical knowledge as 

something they only acquire and learn in school. The object of this master‘s project was to 

figure out a way to design teaching material, which is more in accordance with scholarly 

emphases and the Icelandic national curriculum guide for compulsory schools, by using the 

form of lesson plans. A part of the project was that the author stepped into the role of a 

substitute teacher, went to various schools in the capitol area, and tested the lesson plans she 

designed. In that way a sort of action research took place. Thus, the aim of this project was to 

mold parts of descriptive grammar theory into a format that is suitable for teaching at the 

later stages of compulsory school. A few topics were chosen; language acquisition, language 

change, language competence, and connections between Icelandic and other languages. The 

existing teaching material, for those stages in Icelandic schools, only touches upon these 

topics. An emphasis was put on using varied teaching methods. A secondary objective to this 

project, was to train the project author in designing new teaching material, improve her 

teaching competency, and increase her awareness of professionalism in the field. In that way, 

she would be less likely to get stuck in the older and more outdated methods of teaching. 

Teaching material for about four lessons is presented with this essay, in the form of three 

lesson plans and extra material. The conclusion reached in this project is, that by using lesson 

plans it is more than doable to present descriptive grammar theory through varied teaching 

methods. The students were both receptive and interested in the material, along with being 

open to the varied teaching methods. An additional deduction is, that the regular teachers are 

more successful in presenting and explaining the grammar topics to their students, than a 

substitute teacher. A contemplation of one’s own working methods in the form of an action 

research is nevertheless an invaluable experience. The research further showed that designing 

teaching material is very time consuming, and the little time teachers have for preparation 

makes it almost impossible for them to do. It is the author’s hope that the work behind this 

project can be of use outside its scope here, and that teachers of Icelandic, who read this 

essay, would take advantage of the lesson plans here presented.   
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1 Inngangur  

Áhugi á efni meistaraverkefnisins kviknaði haustið 2017 og tengist hann tveimur námskeiðum 

sem ég sótti við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Annars vegar var um að ræða námskeiðið 

„Nám og kennsla í grunnskóla“ en þar hreifst ég af fræðum tengdum fjölbreyttum 

kennsluaðferðum og hins vegar námskeiðið „Málrækt og málfræðikennsla“ þar sem ég fékk 

áhuga á fræðum tengdum lýsandi málfræði. Samkvæmt skrifum fræðimanna og rannsóknum 

á málfræðikennslu í grunnskólum landsins virðist nemendum almennt leiðast 

málfræðikennsla, sjálfstraust þeirra og trú á eigin getu er af skornum skammti og námsefni 

ekki í takt við Aðalnámskrá grunnskóla og áherslur fræðimanna. Kennsluaðferðir eru almennt 

einhæfar og einkennast af töfluinnlögn og vinnubókavinnu. Ég velti því fyrir mér hvernig 

kennari ég yrði þegar ég færi að kenna sjálf. Færi ég ekki að kenna með sama hætti, að nota 

þær kennslubækur, sem til væru, og gripi í gamalgrónar kennsluaðferðir? Upp kom sú 

hugmynd að meistaraverkefni mitt gæti snúist um að kanna hvort ég gæti lagt mitt á 

vogarskálarnar og komið á framfæri til nemenda námsefni tengdu lýsandi málfræði og notað 

jafnframt fjölbreyttar kennsluaðferðir sem myndu efla nemendur á margs konar hátt. Þannig 

gæti ég einnig að sama skapi eflt fagvitund mína og kennarahæfni. Þær rannsóknarspurningar 

sem lagt var upp með eru eftirfarandi: Með hvaða hætti er hægt að hanna kennsluáætlanir í 

takt við áherslur fræðimanna og Aðalnámskrá grunnskóla? Og: Hvernig tekst mér að kenna 

eftir kennsluáætlunum? 

 Ritgerðin skiptist í inngang, fræðilegan kafla, kafla um aðferðafræði rannsóknarinnar, 

niðurstöðukafla, umræðukafla og lokaorð. Í fræðilega kaflanum er fyrst sagt frá ákveðnum 

hæfniviðmiðum og áherslum í Aðalnámskrá grunnskóla, áherslum eins og að markmið 

málfræðikennslu sé að gera nemendur viðræðuhæfa um málfar, auka sjálfstraust þeirra og 

glæða áhuga þeirra á móðurmálinu; einnig að allir kennarar beri ábyrgð á lykilhæfni þeirri sem 

lögð er fram í aðalnámskránni og að sú skylda hvíli á kennurum að þeir efli frjóa hugsun 

nemenda sinna við fjölbreytilegar námsaðstæður. Því næst er umfjöllun um rannsóknir á 

móðurmálskennslu, umræða um forskriftarmálfræði og lýsandi málfræði og fjallað um nokkur 

valin þemu tengd lýsandi málfræði. Þau tengjast máltökunni, hvernig við lærum tungumál, 

málbreytingum, hvers vegna þær eigi sér stað og að það sé sameiginlegt eðli tungumála að 

breytast. Einnig er rætt um hina ómeðvituðu málkunnáttu, sem menn öðlast á máltökuskeiði, 

um tengsl íslenskunnar við önnur tungumál og að kunnátta í móðurmáli hjálpi til við að læra 

erlend tungumál. Fjallað er um kennsluaðferðir sem notaðar voru í rannsókninni og að lokum 

er sagt frá helstu atriðum sem hafa þarf í huga við hönnun kennsluáætlana.  

Í kaflanum um aðferðarfræðina er sagt frá fyrirkomulagi rannsóknarinnar. Rannsóknin fólst 

í því að kanna hvernig hægt er að koma fræðilegu efni í þann búning að það henti til kennslu 
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á unglingastigi grunnskólanna. Hannaðar voru nokkrar kennsluáætlanir í takt við lýsandi 

málfræði og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Slík rannsókn flokkast til námsefnisgerðar þar sem 

fræðilegt efni er tekið og mótað á þann hátt að það henti til kennslu fyrir ákveðinn 

nemendahóp. Þó var ekki um hefðbundna námsefnisgerð að ræða með tilheyrandi útgáfu 

efnis. Rannsóknin fólst einnig í því að forprófa námsefnið. Niðurstaðan var sú að vel er hægt 

að kenna nemendum lýsandi málfræði með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Námsefnið á fullt 

erindi til nemenda á unglingastigi grunnskólanna, þeim þótti það áhugavert og meðtóku það 

að mestu leyti. Þeir tóku vel í fjölbreyttar kennsluaðferðir.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Í þessum kafla er fyrst umfjöllun um ákveðnar áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla sem varða 

málfræði, lykilhæfni og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Því næst er greint frá rannsóknum og 

áherslum í málfræðikennslu á undanförnum árum. Um nokkuð almenna umræðu er að ræða 

þar sem fjallað er um áherslur varðandi efnistök í málfræði og hvaða kennsluhættir og 

kennsluaðferðir hafa verið einkennandi í málfræðikennslu. Sérstök umfjöllun er um 

forskriftarmálfræði og lýsandi málfræði en nokkuð áberandi áhersla hefur verið lögð á 

forskriftarmálfræði. Fræðimenn mæla með aukinni áherslu á lýsandi málfræði þar sem 

tungumálinu er lýst og það rannsakað. Þar er af mörgu að taka og hægt að fjalla um marga 

þætti tungumálsins enda tungumálið í heild tekið til skoðunar í lýsandi málfræði. Var ákveðið 

að leggja áherslu á nokkur útvalin þemu í meistaraverkefninu, nánar tiltekið um máltöku, 

málkunnáttu, málbreytingar, tengsl við önnur tungumál og er sérstaklega fjallað um þau. Því 

næst er sérstök umræða um ákveðnar kennsluaðferðir sem valdar voru og notaðar í 

rannsókninni. Að lokum er fræðileg umfjöllun um kennsluáætlanir, hvað þurfi sérstaklega að 

huga að varðandi gerð þeirra en rannsóknin fólst meðal annars í hönnun slíkra áætlana.  

2.1 Aðalnámskrá grunnskóla  

Aðalnámskrá grunnskóla kom fyrst út árið 1976 og var hún byggð á fyrstu grunnskólalögunum 

frá árinu 1974. Gildandi aðalnámskrá er annars vegar frá árinu 2011, almennur hluti, og hins 

vegar frá árinu 2013, greinasvið; byggir hún á gildandi grunnskólalögum sem eru frá árinu 

2008. Í þessum kafla er fjallað um þær áherslur í gildandi aðalnámskrá sem horft var til í 

meistaraverkefni þessu. 

2.1.1 Málfræði í aðalnámskránni  

Í umfjöllun um markmið málfræðikennslu grunnskólanna í Aðalnámskrá grunnskóla er það 

markmið fyrst nefnt að gera nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar og glæða áhuga þeirra 

á móðurmálinu. Jafnframt kemur fram að umfjöllun um málfræði eigi að styðja við færni 

nemenda í máli og skuli miða að því að efla sjálfstraust þeirra og vitund um eigin færni. Fram 

kemur að málfræðihugtök komi að gagni þegar rætt er um mál og málnotkun og að mikilvægt 

sé að grípa til þeirra til nánari útskýringa. Umfjöllun um fjölbreytileika tungumála og tvítyngi 

geti stuðlað að umburðarlyndi og að eðlilegt sé að fjalla um skyldleika norrænu málanna og 

leyfa nemendum að spreyta sig á því að skilja mælt mál og ritmál annarra norrænna þjóða. 

Málfræðikennsla eigi ekki að vera einangrað fyrirbæri heldur virk athugun á texta og töluðu 

máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:100). Þessi atriði voru höfð til viðmiðunar í rannsókninni 

sem sagt er frá köflum 4 og 5 en að auki er horft á eftirfarandi hæfniviðmið aðalnámskrárinnar 

(2013:104-105): 
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• Að nemandi geti beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og 

þróun þess.  

• Að nemandi geti áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum 

orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki þeirra. 

• Að nemandi geti áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar 

á meðal íslenska, breytast sífellt. 

• Að nemandi geti gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli, ábyrgð sinni við 

að bæta mál sitt og getur nýtt þekkingu sína á íslenskri málfræði við nám í erlendum 

tungumálum.  

2.1.2 Lykilhæfni í aðalnámskránni 

Í aðalnámskránni er fjallað um lykilhæfni og tiltekið að í hverri námsgrein eigi að leggja jöfnum 

höndum áherslu á almenna lykilhæfni og sérstaka hæfni fyrir viðkomandi grein eða svið. Hver 

og einn kennari ber ábyrgð á að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem lykilhæfni byggist á 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:91). Sú lykilhæfni, sem sérstaklega var lögð áhersla á í 

rannsókninni, er eftirfarandi: 

• Tjáning og miðlun: Hæfni til að tjá hugsanir sínar og hugmyndir á skipulegan og skýran 

hátt. Hæfni til að taka þátt í rökræðum um viðfangsefni, rökstutt mál sitt og tekið tillit 

til ólíkra sjónarmiða (2013:87). 

• Skapandi og gagnrýnin hugsun: Hæfni til að spyrja rannsakandi spurninga, verið 

óhrædd við að nýta sér mistök og óvæntar niðurstöður á gagnrýninn hátt og séð í 

þeim nýja möguleika (2013:88).  

• Sjálfstæði og samvinna: Hæfni til að geta unnið með öðrum og tekið á jákvæðan hátt 

þátt í samskiptum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi. Verið leiðandi í 

samstarfi og borið ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum markmiðum. Tekið 

leiðsögn og gagnrýni á uppbyggilegan hátt og að sama skapi sett eigin gagnrýni 

uppbyggilega fram (2013:89).  

• Ábyrgð og mat á eigin námi: Hæfni til að bera ábyrgð á eigin námi með hliðsjón af 

hæfniviðmiðum aðalnámskrár (2013:90). 

2.1.3 Kennsluaðferðir í aðalnámskránni 

Í aðalnámskránni er lögð almenn áhersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Sú skylda hvílir á 

kennurum að þeir veiti nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar, að örva starfsgleði 

nemenda og efla frjóa hugsun við fjölbreytilegar námsaðstæður. Fjölbreytilegt námsumhverfi 

og kennsluaðferðir, sem séu hvetjandi og styðjandi fyrir nemendur, eru meginforsendur þess 

að nemendur nái þeim hæfniviðmiðum sem stefnt er að (2013:44 og 91). 
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2.2 Almennar áherslur: Málfræðikennsla 

Í þessum kafla er byrjað á almennri umræðu um málfræðikennslu í íslenskum grunnskólum en 

þó fyrst og fremst á unglingastigi. Greint er frá kennsluháttum, kennsluaðferðum og helstu 

áherslum varðandi efnistök í málfræði. Málfræðikennsla hefur einna helst einkennst af 

einhæfum kennsluaðferðum og vinnubókavinnu. Þetta er ekki í samræmi við hæfniviðmið 

aðalnámskrár og efnistök/viðfangsefni sem fræðimenn mæla með. Því næst er sérstök 

umfjöllun um forskriftarmálfræði og lýsandi málfræði. Forskriftarmálfræði hefur verið ríkjandi 

í námsefni á unglingastigi grunnskólanna. Það er talin einhæf nálgun og dugar hún ein og sér 

ekki til þess að hægt sé að ná markmiðum aðalnámskrár eða þeim viðfangsefnum sem 

fræðimenn í dag mæla með. Mælt er með auknum áherslum á lýsandi málfræði í 

málfræðikennslu í unglingadeildum grunnskólanna,  að mikilvægt sé að allt tungumálið sé 

tekið til skoðunar í kennslustundum. Nemendur verði þannig upplýstari málnotendur og öðlist 

innsýn í allt málkerfið og ná að tengja það betur við eigin reynsluheim. Í næsta kafla verður 

fjallað nánar um ákveðin þemu tengdum lýsandi málfræði sem valin voru í rannsókninni sem 

fjallað er um í þessari ritgerð. 

2.2.1 Málfræðikennsla á unglingastigi grunnskólanna 

Fyrst ber að fjalla um hugtakið málfræði. Það er notað hér í nokkuð víðtækri merkingu. 

Málfræði vísar til reglna sem málnotendur kunna og nota nokkurn veginn umhugsunarlaust. 

Málnotendur vita hvernig orðin beygjast, hvað þau merkja og í hvaða röð þau þurfi að vera til 

þess að þeir geri sig skiljanlega (Sigurður Konráðsson, 2000:154). Þetta eru að mestu reglur 

sem börn tileinka sér ómeðvitað á máltökuskeiðinu. Hugtakið málfræði er hér samt einnig 

notað yfir þær reglur og hugtök sem kennd eru í skóla. 

Í meistararitgerð sinni rannsakaði Helga Ólöf Þórdísardóttir (2017) viðhorf 

íslenskukennara, á elsta stigi grunnskóla, til náms og kennslu í málfræði, stafsetningu og ritun. 

Niðurstaða hennar var meðal annars sú að íslenskukennarar upplifðu vanmátt þegar kæmi að 

fjölbreyttum kennsluaðferðum varðandi málfræðikennslu. Einnig leiddi rannsóknin í ljós að 

kennsluefni í málfræði, sem miðaði að hæfniviðmiðum aðalnámskrár, var af skornum 

skammti. Bein kennsla og vinnubókarvinna voru algengustu aðferðirnar við málfræðikennslu. 

Samkvæmt rannsókn Helgu Ólafar virtist ekki skorta áhuga hjá kennurunum heldur fremur að 

þeir væru vanmáttugir gagnvart viðfangsefninu sem fyrr segir (2017:42-44). Notkun vinnubóka 

hefur reyndar verið algeng kennsluaðferð á unglingastigi grunnskólans, þ.e.a.s. ekki eingöngu 

algeng í málfræðikennslu, samanber rannsóknina Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. 

aldar sem framkvæmd var á árunum 2008–2013 (Ingvar Sigurgeirsson, Amalía Björnsdóttir, 

Gunnhildur Óskarsdóttir og Kristín Jónsdóttir, 2014:153). Í þeirri rannsókn voru ýmsir þættir 

skólastarfsins rannsakaðir, meðal annars kennsluhættir. Fram kom að kennsluhættir voru mun 
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fábreyttari á unglingastigi grunnskólans en á neðri aldursstigum og spyrja höfundar að því 

hvort unglingar fái næg tækifæri til að vinna saman. Þeir benda á að öll rök virðist hníga að því 

að nemendur á unglingastigi eigi einmitt að fá að glíma við krefjandi viðfangsefni sem reyni á 

samstarfshæfni, sjálfstæði í vinnubrögðum og sköpun (Ingvar Sigurgeirsson o.fl., 2014:155).  

Niðurstöður meistararitgerðar Þóru Sigurðardóttur (2016:63-64) benda í sömu átt, þ.e. að 

um einhæfar kennsluaðferðir hafi verið að ræða hvað málfræðikennslu varðar. Fram kemur í 

ritgerðinni að málfræði sé oft kennd ein og sér sem einangrað fyrirbæri. Þetta kemur einnig 

fram í kaflanum um málfræði og málfræðikennslu í viðamikilli nýlegri rannsókn, Íslenska í 

grunnskólum og framhaldsskólum (2018). Unnið var að rannsókninni, sem var 

samstarfsverkefni Háskóla Íslands og Háskólans á Akureyri, á árunum 2013–2016 en markmið 

hennar var meðal annars að varpa ljósi á stöðu íslenskunnar í grunn- og framhaldsskólum. Í 

rannsókninni kemur fram að mest hafði farið fyrir hefðbundinni töfluinnlögn og vinnu 

nemenda í verkefnabókum. Bókalaust málfræðispjall við nemendur og sjálfsnám, sem nefnt 

var af kennurum, virtist aðallega fela í sér að nemendur ynnu upp á eigin spýtur í ýmsum 

vinnubókum (Ásgrímur Angantýsson, Finnur Friðriksson og Sigurður Konráðsson, 2018:144, 

168). Einnig hefur verið um það skrifað að nemendum þyki málfræðinám leiðinlegt og tengi 

það við stagl og utanbókarlærdóm (Halldóra Björt Ewen, 2008:46).  

Fram kom í rannskókninni, Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum, í viðtölum við 

nemendur, kennara og stjórnendur, að málfræði væri að töluverðu leyti kennd út frá 

orðflokkunum, þ.e. sem varðar kyn, tölu, fall og tíðir (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018:139). 

Þetta sýnir einnig nýleg doktorsrannsókn Hönnu Óladóttur fram á, Skólamálfræði: Hver er hún 

og hver ætti hún að vera (2017), en þar kemur fram kennarar töldu sig hafa ríku hlutverki að 

gegna við að kenna nemendum fall- og sagnbeygingu sérstaklega. Hugmyndir kennaranna í 

rannsókninni voru almennt þær að hægt sé að breyta máli nemendanna eftir að þeir koma í 

skólann og alveg upp í unglingadeild. Margir nemendur héldu því fram, án mikillar 

umhugsunar, að skólinn kenndi þeim að fallbeygja. Þannig mátti sjá vantrú á eigin getu í 

fallbeygingum við skólabyrjun enda var raunin sú að nemendur trúðu því að málfræðin kenndi 

þeim fyrst og fremst rétt mál. Hin hefðbundna leið til að kenna fallbeygingar, aðferð sem er 

enn töluvert notuð í nýjasta námsefninu, gengur út á að kenna fyrst um málkerfið og hvernig 

beygja megi orð í öllum föllum og báðum tölum, með og án greinis, með tilheyrandi kennslu í 

hugtökum um leið. Vandbeygðum orðum er því næst ætlað að fara inn í þetta form og þau 

beygð í öllum föllum og báðum tölum án tengsla við texta. Vandbeygðu orðin eru mikið til orð 

sem beygjast óreglulega eða falla inn í mjög litla beygingarflokka, eins og móðir og faðir og ær 

og kýr. Rannsóknin sýndi að nemendur voru almennt ekki mjög meðvitaðir um hvað þeir kynnu 

í málfræði móðurmálsins og hvernig máltakan gengi fyrir sig (Hanna Óladóttir, 2017:192-195). 
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Ingvar Sigurgeirsson  fjallar um starfsháttarrannsóknina í bók sinni Listin að spyrja. Hann 

greinir frá að í ljós hafi komið í vettvangskönnunum að fjöldi opinna spurninga hafi verið fátíðar 

í málfræði (2016:18). Þær niðurstöður eru einnig í samræmi við niðurstöður Rúnars 

Sigþórssonar í doktorsritgerðinni Mat í þágu náms eða nám í þágu mats þar sem hann 

rannsakaði kennslu í íslensku og náttúrufræði á unglingastigi í fjórum grunnskólum skólaárið 

2004–2005. Ríkjandi kennsluhættir voru þeir að kennarar miðluðu efni til bekkjarins í heild og 

spurðu sjaldan opinna spurninga. Töldu kennararnir að með þeim kennsluháttum tækist sem 

best að búa nemendur undir samræmdu prófin en gerðu sér þó grein fyrir því að samræmdu 

prófin endurspegluðu ekki efni og markmið aðalnámskrárinnar. Þeir töldu sig knúna til þess að 

forgangsraða efnisþáttum og kennslutilhögun með tilliti til prófanna. Algengasta námsmatið 

fólst í skriflegu prófi og mikilli notkun eldri samræmdra prófa. Niðurstöður rannsóknar Rúnars 

benda til lítils námsáhuga hjá nemendunum og voru áherslur frekar á einkunnir en nám. 

Nemendur uppskáru ekki árangur í þeim efnisþáttum aðalnámskrár grunnskóla sem kennarar 

töldu að lítið reyndi á í samræmdum prófum enda fengu þessir þættir litla athygli í kennslunni. 

Námskröfur ýttu sjaldan undir ígrundun, lausnaleit, djúpan skilning, mat og sköpun (Rúnar 

Sigþórsson, 2008:iii-iv).    

2.2.2 Lýsandi málfræði og forskriftarmálfræði 

Hanna Óladóttir fjallar um það í doktorsritgerð sinni að of lítið fari fyrir lýsandi málfræði í 

kennslu í grunnskólum og að forskriftarmálfræðin fái of mikið vægi (2017:1-2). Hugtakið 

lýsandi málfræði hefur verið útskýrt sem málfræði sem snýst um það að finna 

málfræðireglurnar í tungumálinu og lýsa þeim. Megintilgangurinn er að lýsa tilteknu máli og 

málnotkun (Ari Páll Kristinsson, 2017:51-52). Margbreytileika tungumálsins er þá lýst, 

tilbrigðum í máli og mismunandi málvenjum sem allar teljast réttar þó að þær geti hentað 

misvel við mismunandi aðstæður (Hanna Óladóttir, 2011:2). Hugtakið forskriftarmálfræði, 

stundum nefnt vísandi málfræði eða boðandi málfræði, er málfræðiiðkun sem miðar að því að 

hafa áhrif á hvernig málnotendur tala og skrifa. Megintilgangur hennar er að leiðbeina í máli 

og málnotkun (Ari Páll Kristinsson, 2017:52). Í forskriftarmálfræði er oft rætt um hvað sé rétt 

mál og hvað rangt, byggt á gildandi málstaðli (Hanna Óladóttir, 2011:2). Þannig má segja að 

þá sé litið á tungumálið sem tiltölulega óhagganlegt, tilbrigðalaust og óbreytanlegt fyrirbæri 

(Hanna Óladóttir, 2017:37). 

Í ritgerð Hönnu kemur fram að íslenskukennarar á unglingastigi grunnskólanna setji það 

fyrst og fremst sem markmið sitt með kennslunni að gera nemendur að betri málnotendum 

og að í því felist að kenna þeim rétt mál að hætti forskriftarmálfræðinnar. Það virðast 

kennararnir gera ýmist til að móta málkunnáttu nemenda í málverndarskyni eða móta 

málhegðun þeirra við formlegar aðstæður. Mikill meirihluti kennaranna telur rétt mál veita 

nemendum fleiri tækifæri. Eitt helsta verkfæri kennarans til að koma á framfæri réttu máli við 
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nemendur er sem fyrr segir forskriftarmálfræðin. Þessar áherslur kennaranna hafa greinilega 

skoðanamyndandi áhrif á nemendurna því að þeir líta einnig svo á að eitt helsta markmið 

málfræðikennslunnar sé að þeim sé kennt rétt mál (2017:308-310). Skoðun á helsta námsefni 

í málfræði, sem kennt var í 8.–10. bekk, leiddi í ljós að markmið málfræðikennslunnar ætti 

einna helst að vera það að gera nemendur að betri málnotendum. Helstu mállýsingar voru 

lýsingar á máli „fyrirmyndarmálhafa“, og svokölluð „nýstárleg verkefni“ í námsefninu 

einkenndust þó af gamla kjarnanum sem er forskriftarmálfræði (2017:156-159). Sú lýsandi 

málfræði, sem hefur viðgengist, er þannig aðallega lýsing á „hinu rétta máli“ og takmarkast 

því við formlegt málsnið. Þetta kemur einnig fram í rannsókninni Íslenska í grunnskólum og 

framhaldsskólum (sjá kafla 2.2.1). Nemendur tengja umræðu um mál og málfræði skýrt við 

rétt mál og rangt. Málfræðin sé þannig tæki til að ákveða hvað megi og hvað ekki þegar kemur 

að málnotkun (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018:168-169). Í vettvangslýsingum 

rannsóknarinnar kom fram að lítið fór fyrir augljósum og markvissum vangaveltum um málfar 

og málnotkun en einhver umræða var þó en hún snerist fremur um rétt og rangt mál. Var 

áhersla á rétt mál og rangt reyndar afar áberandi í allri orðræðu nemendanna um mál og 

málfræði og að málfræði væri ekki síst tæki til að ákveða hvað mætti og hvað ekki þegar kom 

að málnotkun. (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018:141, 152, 168-169). Í þessu viðhorfi felst 

einmitt dæmigerð forskriftarmálfræði. 

2.3 Sértækar áherslur: Málfræði 

Í þessum kafla verður fjallað um fjögur málfræðiþemu sem valin voru sérstaklega í þessari 

rannsókn og lýst er í köflum 3 og 4. Þessi þemu tilheyra lýsandi málfræði. Þau tengjast mikið 

og mynda eina heild og mun umfjöllum um þau eitthvað skarast. Fyrst bera að nefna 

máltökuna en æskilegt er að kennarar viti hvernig börn nema móðurmálið og miðla þeirri 

þekkingu til nemenda. Sé það gert fá nemendur það síður á tilfinninguna að þeir þurfi að læra 

alla málfræði málsins í skóla. Næsta þema er málkunnátta. Hafi nemendur þekkingu á þessum 

atriðum, máltökunni og málkunnáttunni, þá er auðveldara að gera nemendum grein fyrir í 

hverju málfræðikennslan felst. Hún felst í annars vegar í því að verið sé að kenna nemendum 

um tungumálið. Þá læra nemendur um málfræðileg fyrirbæri og hugtök tengd þeim. Þetta er 

lýsandi málfræði. Hins vegar er verið að kenna málfræðileg atriði sem eru jafnvel ekki í 

samræmi við eigin máltilfinningu nemenda en það sé eitthvað sem er hluti af ákveðnum 

málstaðli. Þá er að sumu leyti verið að kenna nemendum að nota tungumálið, sem er 

forskriftarmálfræði. Eins og fram hefur komið hefur of mikil áhersla verið á slíkar mállýsingar, 

lýsingar á „hinu réttu máli“. Lítið hefur hins vegar verið rætt um margbreytileika tungumálsins 

og það eðli tungumála að breytast. Hvað málbreytingar varðar hefur aðallega verið fjallað um 

samtímalegar breytingar með því að fordæma þær og lítil sem engin almenn umræða er um 



18 

ástæður þess að mál breytist (Hanna Óladóttir, 2017:156-157). Þriðja þemað er þessu tengt 

og fjallar um málbreytingar. Nærtækt er að fjalla um málbreytingar í tengslum við máltöku 

svo að þessi þemu fléttast saman sem fyrr segir. Að lokum verður umfjöllun um þemað tengsl 

við önnur tungumál. Það þema er ekki eins nátengt hinum þremur en mælt er með aukinni 

umræðu um eðli tungumála almennt. Þannig má til dæmis tengja hugtakakennslu við það gagn 

sem má hafa af henni, hún getur meðal annars auðveldað nám í öðrum tungumálum.   

2.3.1 Máltaka 

Til þess að koma í veg fyrir að nemendur fái það á tilfinninguna að þeir þurfi að læra alla 

málfræði málsins í skóla er mikilvægt að þeir viti hvernig málið lærist og hvað einkenni 

barnamál. Með þá vitneskju gera þeir sér grein fyrir því hvað þeir kunna í tungumálinu þegar 

þeir hefja skólagönguna um sex ára aldur (Hanna Óladóttir, 2017:316). Með slíkri umfjöllun 

næst einnig tenging við nemendurna sjálfa og hún er vel til þess fallin að vekja áhuga þeirra á 

tungumálinu sem fyrirbæri. Það er mikilvægt svo að nemendur átti sig á að það er undir þeim 

komið að tungumálið haldi velli. Í rannsókn Hönnu Óladóttur kom fram að nemendur voru 

móttækilegir fyrir slíkri þekkingu, að námsefni tengt máltökunni myndi falla í góðan jarðveg. 

Nemendur voru áhugasamir um máltökuna og málkunnáttuna. En greinilegt var að slíkt 

námsefni var lítið sem ekkert í boði hjá þeim nemendum sem talað var við í rannsókninni. 

Hanna bendir á að hægt sé að kenna um ýmis málfræðileg fyrirbæri líkt og orðflokka, 

beygingar, orðmyndun og setningagerð með tengingu við barnamál (2017:192-195 og 316-

317). 

Höskuldur Þráinsson skilgreinir máltöku svo að hún eigi sér stað þegar börn tileinki sér 

móðurmálið (Höskuldur Þráinsson, 2006:94). Skilgreining hans samræmist skilgreiningu Birnu 

Arnbjörnsdóttur sem ritar í grein sinni að móðurmál sé fyrsta mál barnsins, það mál sem barn 

læri á máltökuskeiðinu (Birna Arnbjörnsdóttir, 2007:14-15). Sigríður Sigurjónsdóttir fjallar um 

hversu mikið afrek það sé að börn nái valdi á móðurmáli sínu á undraskömmum tíma og séu 

flest orðin altalandi um 5–6 ára. Þá hafi þau náð valdi á málkerfinu í meginatriðum en mannlegt 

mál sé flókið kerfi tákna og reglna. Börn hafi meðfædda þekkingu á mannlegu máli sem geri 

þeim kleift að tileinka sér mál. Þau læri málið á mjög reglubundinn hátt og fari í gegnum 

ákveðin stig í máltökunni án þess að verið sé að leiðrétta þau og ber það heldur ekki mikinn 

árangur. Börn tileinki sér grundvallaratriði móðurmálsins að miklu leyti sjálf en hversu góðir 

málnotendur þau verði fari eftir málfyrirmyndum þeirra í æsku (2005:636-637). Sigurður 

Konráðsson fjallar á svipuðum nótum um máltökuna og segir börn læra málið af vörum 

annarra og mynda sér reglur sem þau sífellt endurskoða (2000:152). Erfitt sé að skýra þetta 

mikla nám og börnin séu ekki einungis að læra orð. Þau séu að læra þá málfræði sem þurfi til 

að raða orðunum rétt í setningar, beygja þau og bera rétt fram. Börnin séu með öðrum orðum 

að læra þá málfræði sem þurfi til að nota málið rétt (Sigurður Konráðsson, 2000:162). 
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Máltakan felst sem sagt í því að byggja upp málkerfi um leið og börnin nota þau orð sem þau 

læra. Þau bæta stöðugt málkerfið og að lokum hafa þau nær sama málkerfi á valdi sínu og 

fullorðnir málhafar sem er um 5–6 ára aldur sem fyrr segir. Þau ná samt áfram að bæta og 

breyta orðaforða sínum jafnvel til æviloka (Sigríður Sigurjónsdóttir, 2005:636). Hanna 

Óladóttir fjallar um og vitnar í greinina „The Nature and Scope of Later Language 

Development“ eftir Liliana Tolchinsky þar sem segir að eftir fimm ára aldur fari börn að segja 

lengri og flóknari setningar og eiga auðveldara með að skilja og nota setningagerðir sem þau 

skildu ekki eða notuðu ekki áður. Þessi málþroski felist þó ekki í að tileinka sér ný 

málfræðiatriði heldur fremur að áður lærð atriði fái nýtt hlutverk. Þegar börn byrja í 

grunnskóla má gera ráð fyrir að þau hafi náð grunnreglum málsins eða með öðrum orðum að 

þau hafi byggt upp regluverk tungumálsins, málkunnáttuna eftir sínu höfði. Hún á svo eftir að 

þroskast og þróast með aldrinum (Hanna Óladóttir, 2017:10).  

Börn draga ályktanir, byggðar á ílaginu sem þau heyra, og nýta þær til að mynda málkerfið. 

Rannsóknir hafa til dæmis sýnt að börn, sem mikið er talað við og lesið fyrir, viðhafa meiri 

orðaforða og ná fyrr valdi á ýmsum setningagerðum móðurmálsins en börn sem ekki búa við 

slíkar aðstæður (Hanna Óladóttir, 2017:17; Sigurður Konráðsson, 2000:151). Forsenda þess að 

máltaka fari fram er sú að barn heyri mál talað í kringum sig. Það þarf eitthvert ílag að vera til 

staðar. Ef ílagið er ekkert þá fer engin máltaka fram (Hanna Óladóttir, 2017:11). Það eru sem 

sagt margir kerfislegir þættir málsins sem lærast ekki ef máltökuskeiðið er ekki nýtt. Hanna 

Óladóttir vísar í dæmið af stúlkunni Genie (f. 1957) sem var haldið félagslega einangraðri frá 

því hún var 20 mánaða og þar til hún varð 13 ára og 7 mánaða. Eftir að henni var bjargað og 

hún komst undir hendur barnaverndaryfirvalda hófst róttæk málörvun sem stóð yfir í 8 ár. Vel 

gekk að byggja upp orðaforða en Genie gat ekki náð tökum á málfræði málsins að neinu marki 

eins og beygingum og flókinni setningagerð (Hanna Óladóttir, 2017:11-12; Rory Carroll, 2016). 

Hanna Óladóttir vitnar í rannsókn Johnson og Newport frá árinu 1989 á heyrnarlausum 

börnum sem lærðu sitt fyrsta tungumál á mismunandi aldri. Rannsóknin sýndi að um línulega 

afturför í hæfni til máltöku fyrsta máls var að ræða eftir því sem einstaklingur eltist, en það 

var þó ekki skyndileg lokun við gelgjuskeiðið. Þeir sem hófu máltöku eftir 12 ára aldur náðu 

ekki fullum tökum á málinu en gátu samt tileinkað sér málið að hluta. Hæfni til máltöku fjarar 

þannig smám saman út eftir því sem einstaklingur eldist. Þetta á þó ekki við um orðaforða og 

merkingarfræðilega úrvinnslu (2017:12). 

Ákveðnir þættir tungumálsins lærast best fyrir ákveðinn aldur. Þetta eru formlegir þættir 

eins og hljóðkerfið, beygingar- og orðmyndunarreglur og setningaskipun. Út frá þeim 

líffræðilegu takmörkunum, sem næmisskeiðið ber vott um, má segja að allar reglur séu lærðar 

þegar kynþroska er náð, flestar þó mun fyrr. Því getur verið erfitt að hafa áhrif á þessa þætti 

síðar meir sem þýðir jafnframt að það sem einu sinni er lært á næmasta skeiði verður ekki svo 
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auðveldlega gert afturreka. Er skólinn að reyna að hafa áhrif á það sem hann getur ekki haft 

áhrif á (Hanna Óladóttir, 2017:13)? Þessari spurningu er svarað í kafla 2.3.2 um málbreytingar.  

Höskuldur Þráinsson nefnir að máltilfinning, í merkingunni að hafa tilfinningu fyrir því hvað 

er í samræmi við reglur íslensks máls, til dæmis setningagerð, verði til í aðalatriðum hjá 

börnum löngu áður en þau verða læs og að mestu án nokkurrar beinnar tilsagnar (Höskuldur 

Þráinsson, 2000:141). Atriði, sem börn tileinka sér í málinu, eru gífurlega flókin, svo flókin að 

þau vefjast oft lengi fyrir „stálgreindu fullorðnu fólki“ sem ætlar að læra íslensku sem erlent 

mál. Þá ná litlu krílin valdi á þessum atriðum eins ekkert sé. Hann nefnir sem dæmi 

spurninguna: „Hvað vilt þú?“. Sú regla gildir í íslensku að þegar spurt er um eitthvað annað en 

frumlagið þá er nauðsynlegt að snúa við röðinni á frumlagi og sögn þannig að frumlagið endar 

réttilega aftast í spurningunni. Þessi regla gildir ekki í öllum tungumálum, til dæmis ekki í 

ensku, „What do you want?“. Gæti þetta vafist fyrir einhverjum sem lærir íslensku sem erlent 

mál og viðkomandi gæti þá til dæmis spurt: „Hvað þú vilt?“ (2000:132). Þetta er einfalt dæmi 

en það eru mun flóknari þættir málsins sem ung börn læra nokkuð fyrirhafnalaust.    

Það sem börn þurfa að læra um málkerfið er misjafnlega reglulegt. Beygingarreglurnar eru 

til dæmis misjafnlega almennar. Það eru tíðni og einfaldleiki sem skipta mestu máli í upphafi. 

Börn læra það algengasta og einfalda fyrst og þau eru fljót að grípa ýmiss konar regluleik í 

málinu og giska í samræmi við hann en síðan tileinka þau sér fleiri og þrengri reglur. Þau hafa 

mjög sterka tilhneigingu til að reglubinda upplýsingar, sem þau afla sér um tungumálið úr 

ílaginu, alhæfa um algengustu og almennustu reglurnar og giska í samræmi við það (Hanna 

Óladóttir, 2017:14). Miðað er við að barn sé byrjað að tala þegar það notar orð eða röð hljóða 

um sama fyrirbærið eða í sama tilgangi nokkrum sinnum, þ.e. að barn noti sama orð yfir 

fyrirbæri og fullorðnir en framburður barnsins er oft ekki eins og fullorðinna. Til dæmis er 

hljóðmynd orðsins takk oft á tíðum da, dakk eða gakk hjá börnum (Sigurður Konráðsson, 

2000:157-158).  

Hér á eftir verður fjallað um nokkur atriði máltökunnar. Byrjað er á umfjöllun um 

orðaforða. Stundum hefur tungumálinu verið skipt í tvennt, málfræði og orðaforða. Málfræði 

er kerfi en orðaforði er safn (Sigurður Konráðsson, 2000:154). Erfitt er að horfa alveg fram hjá 

orðaforða þegar fjalla skal um máltökuna.  

Tekið skal fram að umræðan hér snýst um dæmigerða máltöku. Áhersla er lögð á að 

einstaklingsbundið er hvenær börn byrja að tala og hefur ekki verið sýnt fram á að það hafi á 

nokkurn hátt með þroskaþætti eða greind að gera (Sigurður Konráðsson, 2000:157).  

2.3.1.1 Orðaforði 

Fyrstu þrjá mánuðina lýsir barnið ánægju eða óánægju með hljóðum, ósjálfráðum 

hljóðmyndunum og hjali. Því næst eykst leikur að hljóðum og barnið byrjar að mynda 
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hljóðrunur eins og mamamama (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands). Fram að þeim tíma, er 

barnið segir fyrstu orðin, er það upptekið við að greina á milli hljóða og orða sem það heyrir í 

umhverfinu (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015). Flest börn byrja að nota 

orð þegar þau eru eins árs. Orðunum fjölgar og þau eru orðin um það bil fimmtíu þegar barnið 

er orðið eins og hálfs árs og eru flest orðin nafnorð (Sigurður Konráðsson, 2000:161). Orð hafa 

gjarnan víðtækari merkingu hjá ungum börnum og getur orðið heitt þýtt ofninn er heitur eða 

afa getur þýtt allir menn með skegg eða allir hárlausir menn. Ung börn læra fremur orð sem 

bera merkingu en orð sem gegna formlegu hlutverki – en það eru alla jafna orð úr flokki 

samtenginga, forsetninga og atviksorða – þó svo að þau heyri sum þessara orða mjög oft 

(Sigurður Konráðsson, 2000:152-153). Orðaforðinn eykst hratt á þriðja ári, börn læra að 

meðaltali átta til tíu orð á dag næstu árin (Sigurður Konráðsson, 2000:164). Tveggja ára gömul 

börn tala gjarnan í símskeytastíl og sleppa ýmsum orðum, svo sem sögnum og forsetningum: 

Hvar pabbi? Afi keyra jeppabíl. Eldri börn, tveggja og hálfs til þriggja ára sleppa færri orðum 

og lýsa fleiri smáatriðum, t.d. með lýsingarorðum: Ég vill ekki fara í þessa skó. Og: Ég fór í stóra 

rauða bílinn hennar Ólöfu (Elín Þöll Þórðardóttir, 1998:50-51).  

2.3.1.2 Sagnir 

Í upphafi máltöku nota ung börn yfirleitt nafnhátt sagna og þau átta sig ekki á því fyrr en seinna 

að þörf sé á að tákna flóknari hugsun og bæta þá við öðrum háttum og tíðum (Hanna Óladóttir, 

2017:15). Eins og fram hefur komið læra börn mál á kerfisbundinn hátt og búa sér fyrst til kerfi 

um það sem er einfalt og algengt. Þau læra þannig fyrst algengustu og reglulegustu 

þátíðarendingar sagna sem eru -aði, -ði, -di, ti - kallaði, talaði, bakaði, litaði, horfði, kenndi, 

velti. Þetta eru endingar veikra sagna í 1. persónu þátíð eintölu. Síðan læra þau flóknari og 

sjaldgæfari þátíðarmyndir, annan óregluleika í þátíðarmyndun sagna og sterkar sagnir. Sögnin 

að vera kemst upp með að vera mjög óregluleg í mörgum tungumálum af því hún er algengasta 

sögn þessara tungumála (Hanna Óladóttir, 2017:14-15). Tveggja og hálfs árs gömul börn nota 

stundum þátíð veikra sagna, t.d. hoppaði (Þóra Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 

2015) en segja má að fyrir fjögurra ára aldurinn hafa þau yfirleitt alveg náð tökum á þátíð 

veikra sagna en yfirfæra það einfalda kerfi líka yfir á flestar sterkar sagnir og segja þá gjarnan: 

ég leikti, ég hlaupti. Þau nota þó stundum sterka beygingu þátíðar í vissum sögnum sem þau 

heyra mjög oft (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands). Sex ára gömul börn hafa náð nokkuð 

góðum tökum á sterkri beygingu, málkerfi þeirra er sem sagt orðið flóknara en þau hafa 

yfirleitt ekki náð tökum á blandaðri beygingu. Blandaðar sagnir eru þannig að þær fá 

þátíðarendingu eins og veikar sagnir en breyting á stofni verður í nútíð á svipaðan hátt og 

sterkar sagnir breytast í þátíð: Blönduð beyging: þurfa-þarf-þurfti, kunna-kann-kunni; sterk 

beyging: finna-finn-fann; veik beyging: telja-tel-taldi. Í rannsókn Hrafnhildar Ragnarsdóttur á 

þátíðarbeygingum sagna hjá íslenskum börnum 4–8 ára kom í ljós að villur hjá 8 ára börnum 
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tengdust blönduðu sögnunum en auk þess ollu sjaldgæfar sagnir vandræðum, sagnir sem 

hljóma líkt og sagnir í öðrum flokkum; beygðu börnin þá sagnirnar í samræmi við beygingu 

síðarnefndu flokkanna (Hanna Óladóttir, 2017:15-16; Hrafnhildur Ragnarsdóttir, 1998:270-

272).  

2.3.1.3 Nafnorð 

Í upphafi máltöku nota ung börn yfirleitt nefnifall nafnorða og þau átta sig ekki á því fyrr en 

seinna að þörf sé fyrir að tákna eitthvað flóknara og bæta þá við öðrum föllum. Tveggja og 

hálfs til þriggja ára gömul börn eru farin að nota fleirtölu orða, bílar, dúkkur, boltar, og nota 

ákveðinn greini, stelpan, húsið (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands; Þóra Másdóttir og Friðrik 

Rúnar Guðmundsson, 2015). Um fjögurra ára aldur eru börn að sumu leyti farin að nota 

flóknari fleirtölumyndir þar sem um tvær aðgerðir er að ræða, endingu og stofnbreytingu, bók 

– bækur, barn – börn, töng – tangir, en slíkt vefst þó eitthvað fyrir þeim. Allra seinast læra börn 

sjaldgæfa beygingarflokka og óreglulega myndun orða eins og mús – mýs, fótur – fætur en slík 

atriði þurfa börn í raun að læra utan að. Ekki er að vænta að börnin kunni skil á 

beygingarflokkum sem þau hafa lítið eða ekki notað (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands).   

Þegar börn fara að nota fleirtölumyndir þá er einfaldasta myndin lærð fyrst og hún alhæfð 

og síðar lærist sjaldgæfari og flóknari beyging. Þetta má meðal annars sjá í rannsókn sem var 

gerð á árunum 1980–1983 en hún beindist að því kanna framburð og myndun fleirtölu hjá 200 

íslenskum börnum við fjögurra og sex ára aldur. Börnunum gekk best að mynda fleirtölu þar 

sem einföld skipti á endingum fór fram eins og endingarnar -ar og -ur, hundur-hundar, fáni-

fánar (Indriði Gíslason, Sigurður Konráðsson og Benedikt Jóhannesson, 1986:140). Í 

rannsókninni voru notuð bullorð að hætti Jean Berko en hún notaði tilbúin orð til að kanna 

þekkingu barna á beygingum í máli. Ástæðan var sú að með því taldi hún öruggast að ganga úr 

skugga um hvort börnin beiti málfræðireglum fremur en að þau „muni“ ákveðnar beygingar 

(Indriði Gíslason o.fl., 1986:107). Í rannsókninni voru til dæmis notuð orðin bíkur, neli, bús og 

röl. Börnunum voru sýndar myndir og þegar þeim var sýnd mynd af hlutnum var þeim með 

óbeinum hætti gefið upp kyn orðsins og eintölumyndin. Þetta var gert með því að láta þau 

botna setningar, að „hér væri um að ræða einn bíkur en þarna væru margir …“. Og svarið var 

þá oftast bíkar. Orðið „einn“ gefur þær upplýsingar að um karlkyns eintölumynd sé að ræða. 

Annað dæmi er að „hér væri um að ræða eina bús en þarna væru margar…“ búsir (Indriði 

Gíslason o.fl., 1986:108-116). Í rannsókninni kom fram að sex ára börn hafa góða hugmynd um 

þær reglur sem gilda um fleirtölumyndun í móðurmáli þeirra þó svo að þau hafi ekki kunnað 

skil á beygingarflokkum sem þau höfðu lítið eða ekkert notað (Indriði Gíslason o.fl., 1986:141). 

Í þeim beygingarflokkum, sem börnin höfðu lítið sem ekkert notað og kunnu þar af leiðandi 

ekki skil á, eru hin svokölluðu vandbeygðu orð sem þau fá ekki máltilfinningu fyrir. Í 

skólakerfinu er algeng áhersla á að kenna fallbeygingu þessara orða með þeirri hefðbundnu 
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aðferð sem fjallað var um í kafla 2.2.1 þar sem orðin er beygð í öllum föllum án tengsla við 

texta. Vandbeygðu orðin eru mikið til orð sem beygjast óreglulega eða falla inn í mjög litla 

beygingarflokka eins og ær og kýr. Fyrr á tímum voru þessi orð meira notuð í daglegu tali og 

voru væntanlega ekki nærri eins vandbeygð á þeim tímum því þau voru algeng. Því flóknara 

og því sjaldgæfara sem mynstrið er því erfiðara er að læra það. Sé talin þörf á að þjálfa 

staðlaðar beygingar ákveðinna nafnorða, sem nemendur hafa ekki máltilfinningu fyrir, þá er 

best að koma slíkum beygingum að fyrr en gert hefur verið. Best er að slík þjálfun fari í raun 

fram áður en nemandi hefur tök á þeirri óhlutbundnu aðgerð sem felst í beygingum nafnorða 

í öllum föllum með tilheyrandi kunnáttu á heitum fallanna. Hægt er að koma slíkum beygingum 

að í gegnum talað mál, textagerð og markvissan lestur (Hanna Óladóttir, 2017:322).  

2.3.2 Málbreytingar 

Eins og fram hefur komið þá draga börn ályktanir byggðar á ílaginu, sem þau heyra þegar þau 

læra tungumál, og nýta þær til að mynda málkerfi. Þau koma þannig upp regluverkinu að baki 

málinu. Þetta á meðal annars við um framburð, beygingar, orðmyndun og setningagerð, sem 

sagt formlegan hluta málsins, málfræði þess. Börn byggja líka upp orðaforða. En ílagið, sem 

sérhver kynslóð dregur ályktanir sínar af, getur aldrei verið alveg eins og hjá næstu kynslóð á 

undan því að fólk og samfélög breytast. Þess vegna breytast tungumál einnig. Það er 

sameiginlegt eðli tungumála að breytast og það gerist í öllum tungumálum (Hanna Óladóttir, 

2017:13-14). Breytingar á orðaforða eru til dæmis fyrst og fremst afleiðing af breyttu samfélagi 

og eiga börn og unglingar engan þátt í því (Sigurður Konráðsson, 2000:151-152). Reglur 

málsins breytast að sama skapi í tímans rás. Til dæmis hefur beyging ýmissa orða breyst á 

undanförnum öldum. Ég á fimm sonu var sagt áður fyrr en nú er sagt ég á fimm syni (Sigurður 

Konráðsson, 2000:154). 

Höskuldur Þráinsson fjallar um að málbreyting eigi sér stað þegar tvennt hefur gerst. 

Annars vegar læra börn eða tileinka sér öðruvísi mál en foreldrar þeirra. Þetta gæti gerst hjá 

nokkrum börnum á svipuðum tíma og á nokkrum stöðum í samfélaginu. Hins vegar á 

málbreyting sér stað þegar hið breytta mál barnanna breiðist út, sem sagt nær fótfestu. Hann 

nefnir sem dæmi setninguna það var synt í sundlauginni sem bæði ungir og aldnir segja. Þá er 

gervifrumlagið það notað. Þessa reglu“ ef svo má segja yfirfæra mörg börn og unglingar yfir á 

fleiri tilvik og segja það var hrint mér eða það var barið mig í stað þess sem þeir eldri segja, 

mér var hrint og ég var barinn (2006:325). Höskuldur segir að flestum málnotendum finnist 

slíkar setningagerðir ótækar. Hann nefnir engu að síðu að þessar takmarkanir virðist ekki gilda 

í máli margra af yngstu kynslóðinni og jafnframt nefnir hann að það eigi eftir að koma í ljós 

hvort þessi breyting nái útbreiðslu og fótfestu í íslensku (2006:325-326).  
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Í doktorsrannsókn Hönnu Óladóttur kom í ljós að ekki voru mikil merki um að nemendur 

eða kennarar hefðu hugmynd um hvernig máltökuferlið gangi fyrir sig og þar af leiðandi ekki 

mikil þekking á því að þau frávik, sem nemendur sýna í máli, málbreytingarnar, séu tilkomin 

vegna eðlis máltökunnar (2017:316). Hún mælir með umfjöllun um hvers vegna málbreytingar 

komi upp eða breiðist út. Í því námsefni, sem var skoðað, var afar lítið fjallað um breytingar á 

beygingakerfi og setningagerð. Einhver umfjöllun um samtímalegar málbreytingar var að ræða 

en hún var þó fyrst og fremst af því tagi að útskýra fyrir nemendum verulega útbreitt 

máltilbrigði sem ekki teljist rétt mál en sé hluti af málkerfi nemenda. Slíkt geti valdið því að 

sumir nemendur verði óöruggir í málnotkun þegar kemur að umræddum máltilbrigðum og 

hefur viðhaldið fordómum í garð breytinganna (2017:318). 

Eins og fram hefur komið er mælt með því að í  kennslunni sé þekking á því hvernig mál 

lærist, hver viðbrögð barna séu við ílaginu og hvað einkenni barnamál. Sé þessi þekking til 

staðar þá er hægt að útskýra hvernig málbreytingar koma upp og hvernig uppbygging 

tungumálsins gengur fyrir sig. Það aftur hjálpar til við að læra um orðflokka, beygingar, 

orðmyndun og setningagerð. Miðla þarf til nemenda þekkingu á því hvernig málbreytingar 

koma fram og hvernig þær breiðast út en það gera þær meðal annars vegna þeirrar virðingar 

sem fylgir ákveðinni orðanotkun. Nauðsynlegt er að koma því til skila til nemenda að 

málbreytingar séu eðlilegt fyrirbæri í hverju málsamfélagi (Hanna Óladóttir, 2017:320-321).  

2.3.3 Málkunnátta. Er hægt að hafa áhrif á hana? 

Mikilvægt er að nemendur geri sér grein fyrir málkunnáttu sinni þegar þeir hefja skólagöngu, 

hinni ómeðvituðu málkunnáttu (Hanna Óladóttir, 2017:320). Hanna Óladóttir og Margrét 

Guðmundsdóttir fjalla í grein sinni „Uppgötvun í öndvegi“ um mikilvægi þess að kennarar hafi 

það í forgrunni í kennslunni að nemendur kunni í raun málfræði móðurmálsins. Þeir læri að 

stórum hluta málfræði móðurmálsins áður en skólaganga hefst, þótt þeir læri hina svokölluðu 

„skólamálfræði“ í skólanum sem snýst aðallega um málfræðihugtök og forskriftarmálfræði. 

Hanna og Margrét fjalla um það í greininni að það efli nemendurna ef þeim er gerð grein fyrir 

þeirri kunnáttu sem þeir í raun hafa. Rannsaki nemendur sjálfir tungumálið þá er líklegra að 

þeir tileinki sér frekar málfræðihugtökin og myndi tengingu milli þeirra og tungumálsins. 

Þannig eykst skilningur þeirra á eðli tungumálsins. Þær nefna einnig að athugun nemenda á 

eigin máli færi þá nær sínu eigin máli (2012:33-34). Á þetta bendir Halldóra Björt Ewen einnig 

en hún skrifar um það í grein sinni að námið yrði skemmtilegra í hugum nemenda ef þeir gerðu 

sér grein fyrir að þeir kunni að tala um tungumálið með viðeigandi verkfærum sem eru meðal 

annars málfræðihugtök (2008:48). Segja má að þarna vísað sé til lýsandi málfræði þar sem 

tungumálinu er lýst og það skoðað eins og það er, samanber hugtakaskilgreiningu á lýsandi 

málfræði og forskriftarmálfræði í kafla 2.2.2. 
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Hanna Óladóttir tekur fram í doktorsritgerð sinni að þó að vissulega sé minnst á og 

stundum unnið með þá vitneskju að nemendur kunni sína málfræði en hafa ekki meðvitaða 

þekkingu á henni þá hefur orðið lítil sem engin þróun á verkefnum á tímabilinu sem byggja á 

þeirri staðreynd. Margar námsbókanna, sem hafa að geyma slík verkefni, eru ekki kenndar 

enda eru ekki gefnar út lengur bækur eins og Málvísi I–III, Íslenska 10 og Mályrkja (Hanna 

Óladóttir, 2017:138-139). Í viðtölum við kennara kom fram að þeir gerðu sér flestir grein fyrir 

að nemendur hefðu ómeðvitaða þekkingu á reglum málsins áður en formleg málfræðikennsla 

hefst; nefndu margir kennaranna við nemendur að málfræðikennslan gangi út á að setja 

merkimiða á fyrirbæri sem nemendurnir kunni nú þegar. Í einhverjum tilfellum voru notaðar 

bullorðasetningar til að sýna fram á þetta en ekki var farið nánar í málefnið en svo. Tækifærið 

var því ekki notað til að tengja umfjöllunina við ýmis málfræðileg fyrirbæri eins og orðflokka, 

beygingar, orðmyndun eða setningagerð (Hanna Óladóttir, 2017:316-317). 

Harla ólíklegt er að hægt sé að hafa áhrif á málkunnáttu nemenda á unglingsárunum 

(Hanna Óladóttir, 2017:312). Börn hafa þegar náð tökum á nær sama málkerfi og fullorðnir 

málhafar þegar þau hefja skólagöngu við sex ára aldur. Mögulegt er að hafa einhver áhrif í 

upphafi skólagöngu í þeim tilfellum þegar um er að ræða börn sem eru komin með sjálft kerfið 

á hreint en hafa ekki raðað öllum einingunum inn í það eins og til dæmis að setja sagnir í réttan 

beygingarflokk miðað við staðlað mál eins og á til dæmis við um blandaðar sagnir. Þetta á 

sérstaklega við ef frávik nemenda frá stöðluðu máli eru einstaklingsbundin og koma til vegna 

ókunnugleika og/eða óregluleika. Erfiðara reynist að hafa áhrif á mismun ef um er að ræða 

tilbrigði í máli sem er algengt í málsamfélaginu, ekki síst meðal eldri kynslóða. Ef frávikið er í 

raun útbreitt tilbrigði í málinu er erfitt að hafa áhrif á það (Hanna Óladóttir, 2017:312). Skólinn 

getur haft áhrif á nemendur þegar þeir reyna að fóta sig í beygingu orða eða öðrum þáttum 

málkerfisins sem eru þeim ókunnug og þar sem ílagið hefur í raun verið lítið sem ekkert. Erfitt 

er að eiga við tilfelli þar sem ílagið hefur verið til staðar en nemandi talar „rangt mál“ miðað 

við málstaðal (Hanna Óladóttir, 2017:313). Tíðni skiptir máli. Hvað varðar ný orð, sem 

nemendur læra, þá getur skólinn stuðlað að því að þau falli á réttan stað í málkerfinu miðað 

við ákveðinn málstaðal. Ekki er víst að það takist en það fer eftir tíðni orðsins og hvort um sé 

að ræða útbreiðslu fleiri tilbrigða í ílaginu. Það reynist sem sagt erfitt fyrir skólann að breyta 

atriðum sem nemendur hafa þegar tileinkað sér. Þó reyna kennarar að leiðrétta slík atriði sé 

þörf talin á. Þeir reyna að færa málkunnáttu nemenda nær hinu staðlaða máli (Hanna 

Óladóttir, 2017:313). Höskuldur Þráinsson heldur því fram að árangur af leiðréttingum á 

reglum, sem málnotendur hafa tileinkað sér og eru hluti af málkunnáttu þeirra, muni ekki bera 

árangur. „Það er tilgangslaust að gera athugasemdir við einstök atriði sem styðjast við 

almenna reglu í máli þess sem í hlut á“ (2014:159-160). Sé reynt að leiðrétta slík atriði getur 

það aftur á móti orsakað það að viðkomandi málnotandi verði óöruggur gagnvart málinu, hann 
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reynir ef til vill að sneiða hjá notkun ákveðinna orða. Sú regla sem málnotandi styðst við verður 

brotin eða eyðilögð – ef svo má segja – og treystir hann ekki lengur á eigin máltilfinningu 

(2014:164). 

Auðveldara er að hafa áhrif á málnotkun nemenda við formlegar aðstæður. Formlegt 

málsnið er gjarnan í skólum í gegnum ritað mál og nemendum er kennt að skrifa formlegar 

ritgerðir. Nemendur eru því þjálfaðir í því málsniði sem mest virðing felst í og er notadrýgst 

fyrir nemendurna í framtíðinni. Virðing er drifkraftur þess að málbreytingar breiðist út. Þannig 

þyrfti virðing fyrir umræddu málsniði að koma til. Það er sem sagt raunhæft að nemendur geti 

breytt málnotkun sinni við formlegar aðstæður ef málkunnátta þeirra stangast á við staðlað 

mál sem krafist er við slíkar aðstæður. Þó þarf að gæta að því að slík forskriftarmálfræði getur 

haft þau áhrif að málhafar fyllast óöryggi gagnvart tungumálinu og notkun þess. Málhafar fara 

einnig jafnvel að leiðrétta mál annarra og sitt eigið mál (Hanna Óladóttir, 2017:314). Mikilvægt 

er að kennarar átti sig á því hver áhrif þeirra geta raunverulega verið á mál nemenda (Hanna 

Óladóttir, 2017:320). Það er þannig í raun varhugavert að viðhafa slíkar leiðréttingar en sé það 

gert þá þarf að leggja mikla áherslu á það við málnotendur að við ákveðin formleg skilyrði þá 

skuli borin virðing fyrir ákveðinni málnotkun. Að öðrum kosti sé í góðu lagi að styðjast við sína 

eigin máltilfinningu.   

2.3.4 Tengsl við önnur tungumál  

Í rannsókninni Íslenska í grunnskólum og framhaldsskólum (sjá kafla 2.2.1) kom fram í viðtölum 

við íslenskukennara og aðra faggreinakennara að þeir sjá flestir skýra snertifleti á milli kennslu 

í íslenskri málfræði og kennslu í erlendum tungumálum. Kunnátta nemenda í íslenskri 

málfræði er ákveðin forsenda þess að þeim verði ágengt í öðru málanámi. Einn kennarinn 

nefnir að það sem þeir kunna ekki í íslenskri málfræði sé erfitt að útskýra í erlendu tungumáli. 

Þrátt fyrir þessar skoðanir kennaranna þá glittir í áhyggjuefni þeirra varðandi tengslin, að 

nemendum gangi í raun misvel að færa þekkingu sína og færni í móðurmálinu yfir á önnur 

tungumál (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018:163). Af þessu má draga þá ályktun að ekki sé um 

heildræna kennslu að ræða þar sem málfræðihugtök og samanburður á tungumálum eigi sér 

stað. Þegar stálpaðir einstaklingar læra ný tungumál leita þeir nefnilega í þekkingarbrunn 

móðurmálsins. Það er meðal annars þess vegna sem brýnt er fyrir foreldrum barna af 

erlendum uppruna að rækta móðurmál barnanna. Það hjálpar börnunum við að læra nýtt 

tungumál. Móðurmálið er mikils metin auðlind sem eykur móttækileika nemendanna fyrir 

tungumálanámi sem og öðru námi. Móðurmál nemenda með annað móðurmál en markmálið 

er þýðingarmikið tæki til þess að læra sitt annað mál, markmálið. Við það að rækta 

móðurmálið eykst skilningur nemenda á samhengi tungumálanna og það dýpkar almennan 

tungumála- og námsskilning (Domínguez og Gutiérrez, 2015:134-137). 
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  Mikilvægt er að koma því til skila til nemenda að málfræðihugtökin gagnist þeim við nám 

í erlendum tungumálum (Hanna Óladóttir, 2017:319). Æskilegt er að auka umræðu um 

tungumál og eðli tungumála almennt. Þannig er hægt að tengja hugtakakennslu við það gagn, 

sem má hafa af henni, til dæmis til þess að auðvelda nám í öðrum málum (Hanna Óladóttir, 

2017:321). Hægt er í kennslu að segja frá mismunandi regluveldi tungumála. Regluveldið í 

íslensku er nokkuð líkt og regluveldi í ensku og dönsku en þó ekki alveg eins. Það auðveldar 

okkur að læra þau tungumál. En til eru tungumál sem eru afar ólík að gerð og það er áhugavert 

ræða um slík tungumál við nemendur. Tungumálið kayardild, sem talað er á nokkrum 

smáeyjum í Ástralíu, er til dæmis þannig að orð yfir hluti, sem eru nafnorð í okkar tungumáli, 

breytast eftir tíðum. Orðið banga þýðir skjaldbaka og ef menn vilja koma því á framfæri að 

þeir hafi séð skjaldböku þá segja þeir bangana og na setur orðið í þátíð. En ef menn vilja segja 

að þeir muni sjá skjaldböku þá breytist orðið í bangawu þar sem wu setur orðið í framtíð. 

Setningin hann sá skjaldböku er á kayardild: niya kurrijarra bangana; setningin hann mun sjá 

skjaldböku er þannig: niya kurriju bangawu (Evans, 2010:Xvi). Hægt væri í framhaldi af slíkri 

umræðu að ræða með málfræðihugtökum um tíðirnar í íslensku og jafnvel dönsku og ensku. 

Áhugavert er að ræða um skyldleika íslensku við önnur mál líkt og Indriði Gíslason gerir í 

bókunum Málvísi I, II og III sem ekki eru kenndar eða gefnar út lengur. Til dæmis tekur hann 

fyrir setninguna Ég er að lesa bækur og prófar að þýða hana beint yfir á ensku, I am to read 

books, sem þýðir þó ekki það sama og íslenska setningin. Enska setningin þýðir: Ég á að lesa 

bækur. Við skoðun á íslensku upphafssetningunni má segja að hún lýsi verknaði sem stendur 

yfir og til þess að tákna slíkt þá er notuð íslenska hjálparsögnin að vera og nafnháttur 

aðalsagnarinnar að lesa. Í ensku er farið öðruvísi að. Þá er einnig notuð sögnin að vera, to be, 

en  bætt er við lýsingarhætti nútíðar af aðalsögninni og sagt reading. Rétt þýðing er þannig I 

am reading books (Indriði Gíslason, 1986:16). Með þessum hætti er hægt að fjalla um 

tungumál með málfræðihugtökum. Einnig er hægt að skoða skyldleika íslenskunnar við önnur 

germönsk mál og skoða sérstök líkindi með norðurgermönskum málum og þróun íslensku í 

samhengi við önnur norræn tungumál eins og gert er í málvísibókunum (1986:17; 1990:96-

100). Nefna má mismunandi reglur um ákveðinn og óákveðinn greini í íslensku, dönsku og 

ensku, fallbeygingar og kyn nafnorða. Lærdómsrík greiningarvinna felst í því að skoða 

tungumál saman á kerfisbundin hátt, til dæmis með því að skoða tengsl orða eða orðflokka og 

hvað er líkt og hvað ólíkt með tungumálunum. Slíkur samanburður dýpkar skilning á eðli og 

gerð tungumála. 

2.3.5 Kennsla í lýsandi málfræði 

Hanna Óladóttir tiltekur í doktorsritgerð sinni að málfræðikennslan eigi meðal annars að 

uppfræða nemendur um tungumál og að tengja megi hugtakakennslu við það gagn sem hafa 

megi af henni í sjálfu sér – til dæmis til þess að auðvelda nám í öðrum málum og að geta 
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hreinlega talað um tungumálið. Þekking á máltökuferlinu er áhugahvetjandi og eykur skilning 

nemenda á málbreytingum (2017:320-322). Lýsandi málfræði yrði þannig gert hærra undir 

höfði þar sem allt tungumálið sé undir í kennslunni, ekki bara eitt afmarkað málsnið, „hið 

formlega og rétta mál“. Kennsla í lýsandi málfræði er einnig vel til þess fallin að auka 

umburðarlyndi gagnvart þeim sem ekki tala hið svokallaða rétta mál. Ásgrímur Angantýsson 

fjallar um það í grein sinni, „Þrástef og þagnir í málgagni móðurmálskennara“, að málfar barna 

sé mismunandi eftir því hvaða málvenjur ríki á þeirra heimilum. Börn sem koma frá heimilum, 

þar sem „rangt mál“ er almennt notað, geta orðið spennt og óörugg þegar þau tjá sig. Þau geta 

upplifað minnimáttarkennd því að þau eru ekki á heimavelli í málumhverfi skólans líkt og börn 

sem koma frá heimilum þar sem„viðurkennt“ málsnið ríkir. Fyrrnefndu börnin fá þannig minni 

viðurkenningu fyrir það sem þau koma með að heiman. Í umfjöllun sinni styðst Ásgrímur meðal 

annars við kenningar Gee og Bourdieus. Hann nefnir enn fremur að í skólunum sé tiltölulega 

lítið lagt upp úr þekkingu á mannlegu máli sem fyrirbæri eða félagslegum hliðum tungumálsins 

(2014:16-18). Ætla má að almenn fræðsla um tungumál, eins og fræðsla um máltöku og 

málkunnáttu, breytingar á tungumálum og tenging íslensku við önnur tungumál, geti dregið úr 

þeim fordómum sem ríkt hafa. Fleiri þemu, sem ekki hafa verið til umfjöllunar hér eins og 

mismunandi málsnið og tilbrigði í máli, geta einnig verið vel til þess fallin að minnka fordóma 

og auka áhuga á íslenskunni sem slíkri.  

Hanna Óladóttir leggur áherslu á að gera þurfi bæði kennurum og nemendum betri grein 

fyrir í hverju málfræðikennslan raunverulega felist. Annars vegar sé nemendum kennt um 

tungumálið þar sem þeir læra málfræðileg fyrirbæri og hugtök að hætti lýsandi málfræði. Hins 

vegar séu nemendum innrættar ákveðnar beygingar og málfræðileg atriði sem eru jafnvel á 

skjön við þeirra eigin máltilfinningu og málkunnáttu, atriði sem eru hluti af formlegum 

málstaðli. Það er kennsla í tungumálinu. Hanna segir mikilvægt að halda þessu aðgreindu því 

annars geti nemendur fengið það á tilfinninguna að þeir þurfi að læra alla málfræði 

tungumálsins í skólanum (2017:316). Hanna segir nemendur upp til hópa mjög móttækilega 

fyrir málvísindum og að þeir geti haft verulegt gagn af þeim (2017:318). Hún vill varpa skýrara 

ljósi á það að málfræðikennsla snúist ekki eingöngu um að þjálfa nemendur í málinu og notkun 

þess heldur felist hún einnig í því að uppfræða um tungumál.  

Í doktorsritgerð Hönnu kemur fram að ekki er minnst á máltöku og málkunnáttu í 

Aðalnámskrá grunnskóla og í samræmdum prófum og aðeins lítillega í þeim kennslugögnum 

sem skólum standi til boða (2017:315). Skoðun á aðalnámskránni leiddi í ljós að ekki er neins 

staðar fjallað um þessi hugtök en sagt er frá því að hlutverk íslenskukennslu sé víðtækt og 

margbrotið og að kennslan hafi meðal annars það hlutverk að nota málið og kynnast mætti 

þess (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:97). Sagt er svo frá að markmið málfræðikennslu í 

grunnskóla sé að gera nemendur viðræðuhæfa um mál og málfar og einnig að glæða áhuga 
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þeirra á móðurmálinu. Fram kemur í aðalnámskránni að umfjöllun um málfræði miði að því að 

efla sjálfstraust nemenda og vitund um eigin færni. Vert sé að vekja athygli nemenda á 

sköpunarmætti og fjölbreytni málsins. Málfræðikennsla eigi að felast í virkri athugun á texta 

og töluðu máli (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:100). Kennsla og samræða við nemendur um 

máltöku og málkunnáttu samræmist ágætlega framangreindri orðræðu í aðalnámskránni þótt 

ekki sé beinlínis fjallað um máltöku og málkunnáttu. 

Niðurstaða Hönnu Óladóttur varðandi námsefni er að hugmyndir málvísindanna um eðli 

tungumála, hvernig tungumál lærist og breytist og hversu margbrotið það er, sér í lagi hvað 

viðkemur mismunandi málsniði og mismun á tal- og ritmáli, hafa ratað inn í námsbækurnar en 

í mismiklum mæli. Ljóst er að þær hafa ekki umbylt framsetningu námsefnisins eða breytt því 

í grundvallaratriðum. Þótt komið hafi fram nýstárleg verkefni, sem ganga út á umræður, 

rannsóknir, sköpun og leik, virðist þegar á reynir gamli kjarninn eiga sterk ítök enn í dag sem 

ætla má að helgist af ákveðinni hefð í þessum efnum sem samræmdu prófin hjálpa til að 

viðhalda. Til dæmis er enn töluvert um hina hefðbundnu beygingaraðferð í því námsefni sem 

notað er (Hanna Óladóttir, 2017:158-159). 

Sjálf máltakan sem fyrirbæri er lítið á dagskrá í námsbókum samkvæmt rannsókn Hönnu 

Óladóttur. Það er vannýtt að nota máltökuna sem útgangspunkt við að kenna nemendum um 

málkerfið þar sem farið er frá hinu einfalda til hins flókna. Um leið og  teknir eru fyrir 

orðflokkar, setningarhlutar og uppbygging setninga má til dæmis vekja áhuga nemenda á 

hvílíkt undur máltakan er (Hanna Óladóttir, 2017:138-139).   

Hanna Óladóttir mælir með breytingum á málfræðikennslunni í þá átt að leggja meiri 

áhersla á kenningar um máltökuna og þá málfélagslegu krafta sem eru að verki í 

málsamfélaginu. Slíkt myndi einna helst kalla á breytingar á námsefni en einnig þyrfti að huga 

að nokkrum breytingum í menntun kennaraefna og í aðalnámskrá. Að sama skapi þyrfti að 

endurskoða hvernig prófað er úr málfræði á samræmdum prófum en samræmdu prófin hafa 

mikil áhrif á kennsluna. Hanna segir viðbrögð kennara og nemenda í rannsókn sinni benda til 

þess að slíkar áherslur myndu falla í frjóan jarðveg (2017:320). 

Hanna vill auka umræðu innan skólastofunnar um að fólk hagi máli sínu á ólíkan hátt eftir 

aðstæðum og að það eigi jafnt við um talað mál og ritað. Ræða þarf um hvaða málsnið sé við 

hæfi og tengja umræðuna við virðingu og trúverðugleika. Á þann hátt væri hægt að tengja 

málfræðikennsluna við nemendurna sjálfa (Hanna Óladóttir, 2017:321). 

2.4 Sértækar áherslur: Kennsluaðferðir 

Í Litrófi kennsluaðferðanna skilgreinir Ingvar Sigurgeirsson kennsluaðferð „sem það skipulag 

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

í því skyni að nemendur læri það sem að er keppt“ (2013:12). Hann segir frá þeim galla á 
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skilgreiningunni að ekki sé miðað við nein tímamörk en tiltekur að með hugtakinu 

kennsluaðferðir sé átt við skipulag til skamms tíma, sem rúmast innan marka einnar eða fárra 

kennslustunda. Svo verður einnig gert í þessari ritgerð. 

Kennarar þurfa að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir til þess að koma til móts við ólíka 

hæfileika nemenda, persónuleika þeirra, mismunandi vinnubrögð og vinnuhraða (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005:25). Með því að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir aukast líkurnar á að sem flestir nemendur njóti góðs af kennslunni 

(Ingvar Sigurgeirsson, 2011:67). Kennarar beita gjarnan nokkrum kennsluaðferðum í hverri 

kennslustund en þó er mismunandi eftir kennsluaðferðum hversu mörgum er hægt að beita í 

senn. Sumum aðferðum er hægt að beita í nokkrar mínútur eins og stuttum fyrirlestri, 

námsleik eða einstaklingsæfingu en aðrar aðferðir geta tekið langan tíma, jafnvel margar 

kennslustundir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:12). Oft er kennsluaðferðum blandað saman 

(Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005:39). Kennsluaðferðir byggja á ólíkri hugmyndafræði og hafa 

mismunandi markmið. Flestar aðferðir má útfæra á fjölmarga og oft ólíka vegu (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2011:67). Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og er ljóst að ólíkum 

nemendum hæfa mismunandi kennsluaðferðir. Því hlýtur að vera mikilvægt að nemendur fái 

tækifæri til að læra með mismunandi aðferðum. Fjölbreytni hlýtur að sama skapi að vera af 

hinu góða, hún brýtur upp kennsluna og gefur tilbreytingu. 

Hér verður sagt sérstaklega frá nokkrum kennsluaðferðum sem komið var inn á í 

rannsókninni sem fjallað er um í köflum 4 og 5. Í umfjölluninni er miðað við það flokkunarkerfi, 

sem Ingvar Sigurgeirsson setur upp í bókunum Litrófi kennsluaðferðanna og Að mörgu er að 

hyggja, en kennsluaðferðir hafa verið flokkaðar á býsna margvíslegan hátt í gegnum tíðina. 

2.4.1 Útlistunarkennsla 

Útlistunarkennsla er kennsluaðferðaflokkur sem byggist á því að kennarar miðla þekkingu, 

fræða, útskýra og ræða ólíkar leiðir og draga ályktanir (Ingvar Sigurgeirsson, 2011:68). 

Fyrirlestrar eru algengasta aðferðin í útlistunarkennslu og sýnikennsla er einnig nokkuð algeng. 

Hér verður sérstök umræða um fyrirlestra því þeir voru töluvert notaðir í rannsókninni sem 

hér er fjallað um. 

2.4.1.1 Fyrirlestrar 

Fyrirlestrar eru gömul kennsluaðferð sem ekki er talin algeng í grunnskólum í dag. Einna helst 

hafa þær viðgengist í grunnskólum í því formi að vera stuttar útskýringar í byrjun 

kennslustundar sem oft eru kallaðar smáfyrirlestrar en hafa einnig gengið undir nafninu 

„innlagnir“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:68). Helsta gagnrýni á útlistunarkennsluna felst í því að 

nemendur eru oft óvirkir undir fyrirlestri, að fyrirlestrar gera yfirleitt óraunsæjar kröfur um 

athygli nemenda, þeir byggi á einstefnumiðlun og að yfirleitt sé eingöngu verið að miðla 
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þekkingu en önnur markmið vanrækt eins og skilningur, leikni og viðhorf. Þó er mælt með 

aðferðinni ef miðla þarf ákveðnum upplýsingum. Hægt er að útiloka ýmsa annmarka 

aðferðarinnar með því til dæmis að brjóta upp fyrirlestrana og nota þá aðrar kennsluaðferðir 

inni á milli þar sem nemendur ræða saman stutta stund eða þar sem þeim er skipt í litla 

samvinnuhópa (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:68-70). Góð ráð við fyrirlestrarhaldi eru meðal 

annars að vanda upphafsmínúturnar, þær séu þýðingarmestar og að nota góðar kveikjur, sem 

geta verið markvissar opnar spurningar sem kalla á mörg svör og vekja nemendur til 

umhugsunar eða höfða til reynslu nemendanna. Að gera grein fyrir markmiðum fyrirlestrarins 

er einnig áhugavekjandi og að virkja nemendur meðan á fyrirlestri stendur til dæmis með því 

að gera hlé á fyrirlestrinum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:25, 76). 

2.4.2 Umræðu- og spurnaraðferðir 

Umræðu- og spurnaraðferðir byggjast á því að kennarinn beiti spurningum og annarri 

kennslutækni með markvissum hætti. Tilgangurinn er að skapa umræður sem hafa það 

meginmarkmið að efla skilning nemenda á tilteknu viðfangsefni og laða fram ólík rök og 

hugmyndir sem fá nemendur til að draga eigin ályktanir. Þá skiptir miklu að virkja sem flesta 

nemendur í umræðum með markvissum spurningum (Ingvar Sigurgeirsson, 2011:72),  að 

þjálfa nemendur í umræðum, að æfa þá í að tjá sig, rökræða og hlusta á aðra. Aflvaki góðrar 

umræðu er spurning sem vekur til umhugsunar en slíkar spurningar eru oft kallaðar opnar 

spurningar. Einkenni opinna spurninga er að þær eiga sér ekki eitt ákveðið rétt svar heldur 

kalla fram ólík svör og svörin krefjast oft íhugunar og innsæis. Rannsóknir hafa þó sýnt að 

kennarar hafa oft litla biðlund þegar þeir varpa fram spurningu og vert er að benda á að þögn 

í umræðum þarf ekki að vera slæm (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:114; 2016:17). Þögnin veitir 

nemendum tækifæri til að leggja eitthvað til málanna og ef kennari dregur sig aðeins í hlé ræða 

nemendur oftar saman innbyrðis. Kennari, sem gefur nemendum ekki nægjanlegan tíma til 

umhugsunar, endar oftast á að svara spurningu sinni sjálfur (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:114; 

Sigrún Björk Cortes, Björgvin Ívar Guðbrandsson, Margrét Hugadóttir og Torfi Hjartarson, 

2016:22). Um allar umræðu- og spurnaraðferðir gildir að heppilegt er að skrá lykilatriði – til 

dæmis á skólatöfluna – þannig að þau blasi við nemendum. Það eykur líkur á því að nemendur 

haldi sig við verkið, það er að segja umræðuefnið (Ingvar Sigurgeirsson, 2016:43). Hér verður 

sérstök umræða um kennsluaðferðir sem flokkast undir umræðu- og spurnaraðferðir en þær 

voru notaðar í rannsókninni. 

2.4.2.1 Spurnaraðferðir 

Fitriati, Isfara og Trisanti halda því beinlínis fram að spurningatækni kennarans sé lykilatriði 

fyrir árangursríka kennslustund. Þær mæla með því að kennarar íhugi spurningatækni sína. 

Með því að nota góðar spurningar þá eru nemendur virkjaðir í kennslustundinni og skilningur 
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þeirra eykst. Spurnaraðferðir byggjast á því að spurningum er með markvissum hætti varpað 

til nemenda til þess að virkja þá og fá þá til þess að hugsa með skipulegum hætti um ákveðin 

viðfangsefni (Fitriati, Isfara og Trisanti, 2017:217 og 225). Oft hentar að byrja á þankahríð. 

Þankahríð, eða hugstormun, er notuð til að fá hugmyndir eða finna skapandi lausnir. 

Nemendur eru hvattir til að nefna allt sem þeim dettur í hug tengt viðfangsefninu. Þetta má 

gera munnlega, á töflu, blað eða tölvuskjá. Í þankahríð er brýnt að setja reglur sem gilda í 

umræðum. Til dæmis má setja þá reglu að engin hugmynd sé heimskuleg og skapa þannig 

jákvætt andrúmsloft svo að nemendur hafi kjark til að koma fram með sínar hugmyndir og 

dæmi ekki hugmyndir annarra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:118; Sigrún Björk Cortes o.fl., 

2016:23). 

2.4.2.2 Umræðuhópar 

Þegar rætt er saman í stórum hópum kemur skammur tími í hlut hvers og eins og því er hentugt 

að skipta nemendum í lita umræðuhópa. Heppilegt er að brjóta upp kennslu, til dæmis 

fyrirlestra, og fá nemendum það verkefni að ræða tiltekin atriði í hópum. Það þarf alls ekki 

alltaf langan tíma fyrir umræður og ekki nauðsynlegt að láta alla hópa gera grein fyrir 

niðurstöðum sínum. Mælt er með því að leggja fram skráða lýsingu, til dæmis á töflu, á 

hópverkefninu eða leggja fram lista yfir þær spurningar sem á að ræða (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013:118-119). Vel heppnaðar umræður reyna á og þroska marga þætti eins og minni þegar 

nemendur rifja upp staðreyndir. Þær auka skilning á námsefninu því nemendur þurfa að segja 

frá, túlka og útskýra. Þeir þjálfast í að beita þekkingu með því að tengja hana við annað efni. 

Umræða stuðlar einnig að greiningu á þekkingu þegar efnið er rætt á gagnrýninn hátt og færð 

rök fyrir skoðunum og málefnum. Skapandi hugsun eflist í umræðunni þegar nemendur setja 

fram eigin hugmyndir og hlusta á hugmyndir annarra þegar leitað er nýrra leiða eða lausna. 

Nemendur skoða málin frá ólíkum sjónarhornum (Sjöfn Guðmundsdóttir, 2009). Þessi aðferð 

var notuð í öllum kennsluáætlunum í rannsókninni sem hér er fjallað um. 

2.4.3 Hópvinnubrögð 

Hópvinnubrögð er samheiti yfir margar ólíkar kennsluaðferðir. Í hópvinnubrögðum þarf að 

vinna saman að öllum þáttum viðkomandi verkefnis og er gildi þeirra aðferða einmitt fólgið í 

því (Ingvar Sigurgeirsson, 2011:75). Hópvinnubrögð þjálfa nemendur í samvinnu sem er ríkur 

þáttur í starfi flestra á lífsleiðinni og þar af leiðandi mikilvægur undirbúningur fyrir lífið. Í 

hópvinnu gefst oft kostur á því að skipta verkum þannig að nemendur geta spreytt sig á 

mismunandi hlutverkum. Þannig skapar hópvinna möguleika á að leggja sérstaka rækt við 

einstaklingsbundna hæfileika. Í hópvinnu þarf að læra að taka tillit til annarra en nemendur 

geta jafnframt lært hver af öðrum. Útskýringar félaga eru nemendum oft skiljanlegri en 

útskýringar kennara og það skapast í hópum oft fleiri og fjölbreyttari lausnir en þegar 



 

33 

einstaklingar kljást einir við verkefni. Hópverkefni geta verið afar ólík en sem dæmi um stutt 

verkefni má nefna þegar fyrirlesari gerir hlé á lestri sínum og leggur spurningu fyrir nemendur 

sem hann biður þá að ræða um í hópum í stutta stund (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:179). Hér 

verður sérstök umræða um þær kennsluaðferðir í flokki hópvinnubragða sem notaðar voru í 

rannsókninni. 

2.4.3.1 Einn – fleiri – allir 

Þessi aðferð virkar sérlega vel til þess að virkja nemendur og vekja þá til umhugsunar. 

Höfundur aðferðarinnar, Frank Lyman, prófessor við Maryland-háskólann í Bandaríkjunum, 

þróaði hana árið 1981 (Cowling, 2015). Aðferðin er þannig að nemendur fá fyrst opna 

spurningu og eiga þeir að velta henni fyrir sér í ró og næði, hver fyrir sig, í um það bil eina eða 

tvær mínútur. Því næst ræða tveir og tveir nemendur saman í tvær til fimm mínútur. Að lokum 

sameinast allur bekkurinn í umræðum þar sem nemendur deila hugmyndum sínum (Cowling, 

2015). Varðandi þessa aðferð þá leggur Ingvar Sigurgeirsson áherslu á nemendur séu hvattir 

til að hugsa sjálfstætt og skrá hjá sér hugmyndir sínar í fyrsta skrefinu og hann mælir einnig 

með að nemendur kynni niðurstöður sínar í lokin. Hann nefnir einnig að það sé þó ekki 

nauðsynlegt að allir hópar kynni niðurstöður sínar (2013:184). 

2.4.3.2 3 og 3 og 3 

Aðferðin er í meginatriðum eins og aðferðin „einn – fleiri –allir“. Kennari byrjar á því að reifa 

tiltekið efni. Hann skiptir nemendum í þriggja manna hópa og hóparnir fá þrjár mínútur til að 

setja fram þrjú svör, atriði eða úrlausnarefni (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:184-185). 

2.4.4 Innlifunaraðferðir og tjáning 

Innlifunaraðferðir og tjáning er flokkur aðferða sem krefjast þess að nemendur lifi sig inn í 

aðstæður eða tjái sig með einhverjum hætti. Þessar aðferðir eru af mörgum toga eins og 

sagnalist, sjónsköpun, leikræn tjáning, söngur, hreyfing, dans og ritun (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013:122). Einungis eitt verkefni, sem tekið var fyrir í rannsókninni, tilheyrir þessum flokki og 

tengist það í raun nokkrum aðferðum innan flokksins. Fjallað verður um þær í fáum orðum í 

einum sameiginlegum kafla hér á eftir.  

2.4.4.1 Leikræn tjáning, tal og framsetningaræfingar og skapandi ritun 

Leikræn tjáning getur stuðlað að siðferðisþroska, sköpun og samskiptahæfni nemenda (Kristín 

Á. Ólafsdóttir, 2005). Í leikrænni tjáningu túlka nemendur námsefni með leikrænum hætti. 

Nemendur eru virkir og þeim er gert kleift að nálgast námsefnið með lifandi hætti. Leikræn 

tjáning eflir meðal annars ímyndunaraflið og sköpunargáfuna og skerpir athyglisgáfu og 

skynjun, þjálfar nemendur í að tjá sig og stuðlar að samvinnu og samkennd í hópnum. Leikræn 

tjáning eflir sömuleiðis áhuga á námsefninu. Megintilgangur leikrænnar tjáningar er fólginn í 
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þátttökunni – að vera með. Hvers konar æfingar með talað mál og framsögn tilheyra leikrænni 

tjáningu, meðal annars upplestraræfingar og leiklestur. Skapandi ritun tilheyrir sagnalist, að 

segja sögur í tengslum við námsefnið. Þar er mælt með að brjóta hefðbundin mynstur, reglur 

og kerfi en sköpunarferlið á ekki síður að skipta máli en afrakstur verkefnisins. Mælt er með 

því að kennarar þjálfi nemendur í sagnalistinni enda hentar hún vel til að kenna nemendum 

að koma fram (Agnes Ósk Egilsdóttir og Anna María Aradóttir, 2015:22; Ingvar Sigurgeirsson, 

2013:123, 127, 129, 130). 

2.4.5 Þrautalausnir 

Eitt verkefni, sem lagt var fyrir nemendur í rannsókninni, tengist að einhverju leyti flokknum 

þrautalausnir en ekki beint neinni kennsluaðferð undir þeim flokki. Hér verður stuttlega sagt 

frá þrautalausnum og þó sérstaklega þeim þáttum þrautalausna sem farið var inn á í 

rannsókninni.  

Meginmarkmið þrautalausna er að þjálfa nemendur í rökhugsun og að takast á við ýmis 

úrlausnarefni, til dæmis með því að skoða málefni frá ólíkum sjónarhornum, bera saman ólíka 

kosti og beita frjórri hugsun við úrlausnir (Ingvar Sigurgeirsson, 2011:73; 2013:139). Debra L. 

Cote gengur svo langt að fullyrða að skólar verði að þjálfa nemendur í þrautalausnum. Það 

auki sjálfstæði þeirra og auðveldi þeim ákvarðanatökur í framtíðinni. Það að efla hæfileikann í 

að leita lausna leiði til aukinnar velgengni í lífinu (2011:265) Alls konar úrlausnarefni eru 

mikilvægur hluti af daglegu lífi fólks og þarf fólk ítrekað að glíma við mörg vandamál, vega þau 

og meta og taka ákvörðun. Það að glíma á skipulegan hátt við margs konar úrlausnarefni í 

skólanum á að efla hæfni nemenda til að takast á við þessi viðfangsefni. Mikilvægt er að efla 

viðhorfið sem felst í orðunum „ég get leyst þetta – ég ætla mér að gera það!“ í stað þess að 

hugsa: „Þetta er of flókið, ég get þetta ekki.“ Bent hefur verið á að þjálfa þurfi nemendur í að 

yfirfæra þekkingu af einu sviði á annað. Þrautalausnir séu heppilegar í þeim tilgangi en mikið 

liggi þó undir kennslunni sjálfri. Hún ráði í raun mestu um það hvort viðfangsefni hafi 

yfirfærslugildi, þ.e.a.s. hvort takist að efla nemendur í því að yfirfæra þekkingu af einu sviði á 

annað (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:139-140). 

2.5 Kennsluáætlanir 

Rannsóknin fólst meðal annars í því að hanna kennsluáætlanir. Hér er fjallað um 

kennsluáætlanir, hvernig æskilegt sé að undirbúa þær og að hvaða atriðum þurfi sérstaklega 

að huga varðandi kennsluáætlanir.  

Að mörgu er að hyggja þegar kemur að hönnun kennsluáætlana. Todd Finley (George Lucas 

Educational Foundation/2014) fjallar um það í grein sinni „Planning the Best Curriculum Unit 

Ever“ að kennsla námsefnis sé flóknari en hún virðist við fyrstu sýn; að kennsla verði ekki hrist 
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fram úr erminni eins og þegar foreldrar útskýra eitt og annað fyrir börnum sínum. Kennarar 

þurfi að skipuleggja sig, gera áætlun, þeir þurfi að velta viðfangsefnum fyrir sér sem og þörfum 

nemendanna og taka íhugaðar ákvarðanir um hvernig best sé að miðla efninu til þeirra. Þegar 

að hönnun kennsluáætlunar kemur þá eigi kennarar að hafa hæfniviðmiðin, sem stefnt sé að, 

ofarlega í huga. Fyrirmæli þurfi að vera auðskiljanleg og námsmat í takt við áherslur 

kennslunnar.  

Segja má að kennsluáætlun sé vegvísir fyrir kennarann. Kennsluáætlunin segir til um hvað 

nemendur eigi að læra og hvernig nám þeirra eigi að fara fram í kennslustundinni. Carol Ann 

Tomlinson og Jay McTighe leggja til sniðmát að kennsluáætlun sem hjálpar kennurum að 

skerpa á mikilvægum atriðum kennslunnar. Sniðmátið var hannað af McTighe og Wiggins árið 

2004 (2006:31). Sjá má lauslega þýðingu sniðmátsins í viðauka A. Þau Tomlinson og McTighe 

skipta kennsluáætluninni í þrjú stig. Á fyrsta stigi er sett niður óskaniðurstaða 

kennsluáætlunarinnar. Hæfniviðmið og grundvallaratriði kennslunnar eru tilgreind og mælt er 

með því að kennarar spyrji sig spurninga eins og hver meginhugmyndin sé, hvað nemendur 

eigi að vita og geta að kennslustund lokinni. Kennarar eigi að velta sérstaklega fyrir sér hönnun 

góðra spurninga (e. essential questions) fyrir nemendur sem krefjast þess að nemendur sjálfir 

velti fyrir sér hinum ýmsu hliðum námsefnisins (Tomlinson og McTighe, 2006:110-111). Þetta 

eru opnar spurningar og slíkar spurningar örva nemendur til gagnrýninnar hugsunar. Þær eru 

vel til þess fallnar að hefja góðar umræður í kennslustundum en sagt var frá opnum 

spurningum í kaflanum um kennsluaðferðir, að opnar spurningar veki nemendur til 

umhugsunar, krefjist þess að þeir velti málunum fyrir sér og þær reyna á frjóa hugsun og 

skilning (Ingvar Sigurgeirsson, 2016:17-19). Á öðru stigi í kennsluáætluninni er námsmat 

ákveðið. Þar er mælt með að kennari spyrji sig spurninga á borð við hvernig verkefni henta, 

hvernig nemendur geti sýnt fram á skilning og færni og hvernig þeir geti sjálfir upplifað árangur 

námsins. Á þriðja stigi fer í raun sjálf kennslan fram. Þar eru tíunduð atriði sem hafa þarf í huga 

við hönnun kennslustundarinnar. Þetta eru atriði eins og hvaða fyrirmæli og verkefni séu 

hentugust, hvernig nemendur fá að vita til hvers er ætlast af þeim, hvernig eigi að fanga athygli 

nemendanna, hvernig eigi að örva nemendur til þess að nema efnið og hvort nemendur fái 

tækifæri til að hugsa og endurskoða skilning sinn (Tomlinson og McTighe, 2006:31). Þriðja 

stigið er að nokkru leyti í takt við kveikjurnar sem Ingvar Sigurgeirsson fjallar um í Litrófi 

kennsluaðferðanna þar sem áhersla er á að kennarar reyni að tengja námsefnið við raunheim 

nemenda (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:24-30). Ingvar fjallar um gátlista sem hann mælir með 

að notaður sé við gerð kennsluáætlana en hann á sér ágæta samsvörun í þriðja stigi Tomlinson 

og McTighes. Gátlistinn felur í sér spurningar á borð við hvort líklegt sé að efnið veki áhuga, 

hvort efnið eigi við nemendurna, hvort þeir séu virkjaðir til þátttöku o.s.frv. (Ingvar 
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Sigurgeirsson, 2011:103). Í rannsókninni var leitast við að hanna kennsluáætlanirnar með 

ofangreind atriði í huga.  
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3 Rannsóknin 

Í þessum kafla er byrjað á því að fjalla fræðilega um hönnun námsefnis og starfendarannsóknir 

en rannsóknin, sem hér er til umfjöllunar, hefur tengingu inn í þessi fræði. Ekki var þó um að 

ræða hefðbundna hönnun námsefnis því hönnunin í rannsókninni tók til hönnunar nokkurra 

kennsluáætlana en ekki viðamikils námsefnis til útgáfu. Að sama skapi er ekki um að ræða 

hefðbundna starfendarannsókn því rannsakandinn var ekki starfandi kennari heldur fékk að 

koma sem gestakennari og kenna eftir hinum hönnuðu kennsluáætlunum. Sagt verður frá 

tilgangi og markmiði rannsóknarinnar og rannsóknarspurningar tilgreindar. Að lokum er fjallað 

um framkvæmdina. 

3.1 Hönnun námsefnis 

Að mörgu þarf að hyggja þegar kemur að námsefnisgerð . Flemming R. Madsen fjallar í ritgerð 

sinni um reynslu sína af námsefnisgerð en hann samdi kennslubók um rafmagnsfræði fyrir 

Námsgagnastofnun (2012). Í lok ritgerðarinnar veitir Madsen verðandi höfundum kennsluefnis 

ráðleggingar sem byggja á hans eigin reynslu. Hann byrjar á því að nefna að best sé að vera 

með B.A.- eða B.S.-gráðu í fagi námsefnisins því að góð þekking á viðfangsefninu sé afar 

mikilvæg. Hann mælir með því að nýútskrifaðir kennarar byrji á því að semja stuttar æfingar 

eða verkefni fyrir nemendur sína því að ekki sé vænlegt að byrja strax á því að skrifa 

kennsluefni til útgáfu. Hann mælir eindregið með því að námsefnið sé prófað og þróað með 

nemendum og nefnir það sérstaklega að hann hafi af eigin raun uppgötvað óvænta vankanta 

á efni þegar að kennslu kom. Hann mælir með endurbótum og endurprófunum og nefnir að 

það sé oft ekki fyrr en í þriðju yfirferð sem efnið sé komið á það form að það sé nothæft til 

lengdar. Hann mælir með skipulögðum vinnubrögðum varðandi vinnuskjöl þar sem góð regla 

þurfi að vera á geymslu og fjölda skjalanna á mismunandi vinnslustigum (2012:36-37). 

Ráðleggingar Flemmings virðast skynsamlegar og var þess gætt í þessari rannsókn að allt 

utanumhald vinnuskjala, meðan á hönnunarvinnunni stóð, væri kerfisbundið og vel skipulagt. 

Rannsakandi er með B.A -gráðu í fagi námefnisins, íslensku, eins og Flemming mælir með. 

Kennsluefnið er að sama skapi meira í ætt við stuttar æfingar og verkefni en ekki ætlað til 

útgáfu. Efnið í meirihluta kennsluáætlananna, sem settar eru fram í kafla 4 var kennt í tvö skipti 

þannig að endanlegar tillögur eru að mestu leyti þriðja gerð efnisins. Mest allt efnið í 

kennsluáætlununum var sem sagt hannað, því næst forprófað á nemendum, þá endurhannað, 

forprófað aftur á nemendum og hannað í þriðja sinn og er það sú lokatillaga sem lögð er fram 

í kafla 4. Kennsluáætlunum var breytt og þær bættar eftir hverja prófun. Einnig er um að ræða 

viðbótarefni sem er í takt við endanlegar kennsluáætlanir. Steven M. Ross, Gary R. Morrison 

og Deborah L. Lowther mæla í grein sinni „Using Experimental Methods in Higher Education 
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Research“, eins og Madsen, með endurteknu mati og endurbótum við hönnun námsefnis. Þau 

leggja að sama skapi mikla áherslu á kerfisbundin vinnubrögð og nákvæmar skilgreiningar á 

markmiðum, færniviðmiðum og efnisatriðum. Þau mæla með því vinnuferli að byrja á að 

skilgreina viðfangsefnið og fanga vandamálið. Þá er farið í ítarlegan fræðilegan lestur og 

upplýsingaöflun. Að því loknu eru settar fram rannsóknarspurningar, í framhaldinu er 

rannsóknaraðferð ákveðin og að lokum tekin ákvörðun um úrvinnslu gagna og framsetningu 

þeirra (2005:49-56). Í rannsókninni var rannsóknaraðferðin valin á fyrri stigum en Ross og 

Morrison mæla með. Goto og Cotler fjalla um hönnun vefsíðna í bók sinni Web redesign: 

Workflow that works en í 8. kafla bókarinnar, sem ber heitið „Testing for Usability“, fjalla þau 

sérstaklega um forprófun á nýju efni og má vel yfirfæra hana á ýmsa aðra hönnun á 

kennsluefni. Þau benda á að gagnsemi forprófunar sé augljós en þó sé tilhneiging til þess að 

líta fram hjá þeirri staðreynd og leggja áherslu á aðra hluti hönnunarvinnunnar. Þau segja það 

mikil mistök og að forprófun á efninu eigi ávallt að vera í forgangi (2002:209). Vissulega hefði 

verið auðveldari leið að hanna námsefni og prófa það ekki, sérstaklega í ljósi þess að 

rannsakandi var ekki starfandi kennari. Það er nærtækara fyrir starfandi kennara að gera 

prófanir á nýju efni í umhverfi sem þeir eru vanir og öruggir í. Það var áskorun að þurfa að 

biðja um að fá bekki lánaða og fá að koma sem gestakennari þar sem allt þurfti nánast að 

ganga upp hvað tímann varðaði því ekki var hægt að klára yfirferð efnisins í næstu 

kennslustund. Aðstæður voru þannig erfiðari en ella og ekki þær bestu. Þær náðu út fyrir 

þægindarammann – ef svo mætti segja – og reyndi vissulega á. En eftir situr dýrmæt reynsla 

sem vonandi kemur að gagni.  

Goto og Cotler mæla með fjögurra skrefa ferli. Skref eitt felur í sér skipulagningu og 

undirbúning, skref tvö felst í því að finna þátttakendur, í skrefi þrjú fer sjálf framkvæmdin og 

forprófun efnisins fram og í skrefi fjögur eru niðurstöður greindar og gerðar endurbætur 

(2002:212-224). Þessu vinnuferli svipar til þess vinnuferlis sem Ross, Morrison og Lowther 

leggja til og farið var eftir að mestu leyti þegar hönnuð var kennsluáætlun fyrir kennslu í 

Salaskóla í maí 2018.   

3.2 Starfendarannsóknir 

Hafþór Guðjónsson skilgreinir starfendarannsókn sem rannsókn sem starfsmaður gerir á eigin 

starfi í því augnamiði að skilja það betur og þróa til betri vegar. Lærdómur rannsakandans er 

tilgangurinn, að taka til athugunar reynslu sem rannsakandinn verður fyrir með þeim ásetningi 

að átta sig betur á hvað hann er að gera og hvaða afleiðingar gerðir hans hafa (Hafþór 

Guðjónsson, 2008). Um aðeins þrengri skilgreiningu er að ræða hjá Jóhönnu Einarsdóttur þar 

sem hún segir rannsakanda vera kennara. Jóhanna segir hugtakið starfendarannsókn hafa 

verið notað til að lýsa rannsóknum sem unnar eru af kennurum í þeim tilgangi að þróa og bæta 
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eigið starf og skapa nýja þekkingu. Kennararnir beini athyglinni að eigin starfsháttum (2009:3). 

Tilgangur starfendarannsókna getur meðal annars verið sá að bæta verklag, árangur, skoða 

nýbreytni og breytingar. Markmið þeirra er meðal annars að þróa fagþekkingu og fræðilegan 

skilning (Háskóli Íslands, 2009).  

Það sem ekki síst greinir starfendarannsóknir frá öðrum rannsóknum er að þær eru gerðar 

innan frá en ekki utan frá því að kennarar beina sjónum að eigin starfi og lögð er áhersla á 

ígrundun og nám þeirra sjálfra. Þeir spyrja sig álitinna spurninga um eigið gildismat og 

rannsakendur þekkja sjálfir vel rannsóknarvettvanginn og hafa þörf fyrir rannsóknina og 

niðurstöðurnar (Jóhanna Einarsdóttir, 2009:5). Rannsakandinn sjálfur er þannig hluti af 

gögnum rannsóknarinnar og því er mikilvægt að skrá eigin gjörðir og samskipti við nemendur 

og að rannsakandinn reyni að fanga andrúmsloftið sem hann skapar í skólastofunni (Hafdís 

Guðjónsdóttir, 2011:6). Kennarinn getur með þessu móti styrkt stöðu sína í kennslustofunni 

og eru starfendarannsóknir leið kennara til valdeflingar þar sem þeir fá völd yfir þekkingunni 

á fagi sínu. Ef þekking og stýring á vinnubrögðum kennara kemur hins vegar að mestu leyti frá 

öðrum en kennurunum sjálfum, þ.e. frá sérfræðingum og fræðimönnum, þá getur það orðið 

til þess að kennararnir breytist í ábyrgðarlausa leiksoppa sem firra sig ábyrgð á umhverfi sínu 

og líðan nemenda. Starfendarannsóknir geta þannig bæði falið í sér persónulegt þroskaferli og 

verkfæri sem getur ýtt undir valdeflingu.  

Jóhanna Einarsdóttir lýsir ferli starfendarannsókna og vísar í því samhengi á kenningar 

McNiffs, Lomax og Whiteheads, um að í byrjun sé um að ræða vangaveltur og ígrundun 

kennara á starfsháttum og gildismati. Því næst séu rannsóknarspurningar settar fram og í 

framhaldi þeirra séu breytingar skipulagðar. Þá eigi framkvæmdin sér stað, sjálf rannsóknin, 

með tilheyrandi gagnaöflun. Að lokum eru gögnin túlkuð, ígrunduð og gefnar skýringar á því 

sem gerðist. Þá er starfið endurskipulagt með tilliti til niðurstaðna og ferlið heldur svo áfram 

(2009:6-8). Mælt er með að gagnaöflun fari fram á öllum stigum rannsóknarinnar. 

Rannsóknardagbækur eru ofarlega á lista þegar nefndar eru algengar aðferðir við gagnaöflun. 

Þar er skráður árangur kennslunnar og aðrar hugleiðingar eins og mælt er með (Richardson og 

Pierre, 1993:974-975). Að auki mælir Jóhanna Einarsdóttir með ýmsum athugunum sem felast 

í því að fylgjast með starfinu og börnunum á skipulagðan hátt og að skrá hjá sér það sem gerist. 

Hún mælir með ljósmyndum, áþreifanlegum gögnum eins og verkum barnanna, viðtölum og 

myndbandsupptökum (2009:8-9).   

Kennarar, sem tekið hafa þátt í starfendarannsóknum, telja að rannsóknir af þessu tagi 

hjálpi þeim að takast á við flókinn veruleika skólastofunnar. Þeir fá með þeim tækifæri til að 

rýna í reynsluna, vega og meta hvað gekk vel og hvað hefði mátt betur fara. Fái kennarar slíkt 

tækifæri er viðbúið að þeir verði meðvitaðri um starfshugmyndir sínar og fái skarpari sýn á það 

hvernig þeir sjálfir vilji starfa (Hafþór Guðjónsson, 2011:2). Megintilgangur 
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starfendarannsókna er þannig að stuðla að aukinni fagmennsku kennara og betri menntun 

nemenda. Starfendarannsóknir hafa margar víddir og leyfa mismunandi tegundir rýni. Til 

dæmis kennslurýni, þróa kennsluhætti, sjálfsrýni, rannsaka eigin viðhorf eða gildi, 

þekkingarrýni, skapa nýja þekkingu, og menningarrýni, skoða og rýna í ríkjandi hugmyndir, svo 

eitthvað sé nefnt (Hafþór Guðjónsson, 2011:6).   

3.3 Tilgangur, markmið og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var tvíþættur. Í fyrsta lagi var hann sá að kanna hvort hægt væri að 

hanna kennsluáætlanir í takt við viðkomandi fræði og aðalnámskrá. Í því fólst könnun á því 

hvernig hægt væri að hanna kennsluáætlanir þar sem málfræðilegt efni, sem fræðimenn mæla 

með að gæti verið góð viðbót við núverandi námsefni, væri sett í þann búning að það hentaði 

fyrir nemendur á unglingastigi grunnskólanna. Stefnt var að því að efnið væri sett í þann 

búning að nemendur næðu tengingu við efnið og helst að auka áhuga þeirra á því. Jafnframt 

áttu kennsluáætlanirnar að innihalda, auk málfræðiefnisins, fjölbreyttar kennsluaðferðir 

þannig að nemendur væru virkjaðir almennt á fjölbreyttan hátt svo að þeir myndu eflast sem 

einstaklingar. Í öðru lagi var tilgangurinn að kanna hvernig mér sjálfri gengi að kenna eftir 

hinum hönnuðu kennsluáætlunum. Í því fólst rýni á hvernig mér gengi að koma hinu 

málfræðilega efni til skila til nemendanna, hvernig mér gengi að nýta mér fjölbreyttar 

kennsluaðferðir og virkja nemendur til samvinnu og þátttöku í verkefnavinnu.  

Hvað varðar markmið rannsóknarinnar ber fyrst að nefna það markmið að ég sjálf myndi 

eflast í því að útbúa efni fyrir mína framtíðarnemendur, þjálfast í að hanna vel úthugsaðar 

kennsluáætlanir og í að kenna með fjölbreyttum kennsluaðferðum. Markmiðið fól það í sér að 

ég yrði góður kennari í framtíðinni sem kæmi áhugaverðu námsefni á framfæri við nemendur, 

ég næði til fjölbreytts hóps nemenda og tækist að efla nemendur mína á ýmsan hátt. Það er 

ákveðin hætta á því að nýútskrifaðir kennarar, sem oft og tíðum eru uppfullir af ferskum 

hugmyndum tengdum námi sínu, verði fyrir vonbrigðum við upphaf kennslu þegar þeir 

kynnast raunveruleikanum. María Steingrímsdóttir fjallar um það í grein sinni „Ofsalega erfitt 

og rosalega gaman“ að þekkt sé gríðarlegt álag við upphaf starfsferils sem verður til þess að 

nýliðar lenda í erfiðleikum og fyllast streitu; gerir það hinum nýútskrifuðu kennurum erfitt fyrir 

að nýta sér þá þekkingu sem þeir öðluðust í náminu. Of algengt er að nýútskrifaðir kennarar 

yfirgefi starfið eftir stuttan tíma eða að þeir leggi ekki í að reyna sérstakar kennsluaðferðir eða 

verkefni vegna uppgjafar eða stöðnunar, sem álagið veldur, og festast þá jafnvel í 

kennsluaðferðum, sem þeir koma sér upp í byrjun, til þess eins að þrauka álagið. Starfsþróun 

verður þannig lítil (2007:12-13 og 24). Hafþór Guðjónsson fjallar um þetta vandamál í greininni 

„Kennarinn sem rannsakandi“ og bendir á að kennaranemar finni oft fyrir því hversu langt sé 

milli orðs og æðis, hugmynda og verka. Þeir geti heillast af góðum hugmyndum í kennaranámi 
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sínu sem síðan „gufa upp“ í návígi við raunverulega nemendur í raunverulegri kennslustofu og 

vísar í því sambandi í grein Zeichner og Tabachnic frá 1981 (Hafþór Guðjónsson, 2011:7). Ég 

hugsaði með mér að slíkt gæti vel gerst hjá mér, þegar ég færi að kenna, að ég myndi ef til vill 

enda á því að kenna með gamalgrónum kennsluaðferðum sem notaðar voru þegar ég var sjálf 

í skóla. Fyrst gripi ég ef til vill í hinar  gömlu kennsluaðferðir vegna reynsluleysis og óöryggis og 

því næst af vana eins og virðist gerast hjá mörgum kennurum. Kennaranemar upplifa oft gjá 

milli fræða og veruleika skólastofunnar þegar á vettvang er komið og raunveruleikinn tekur 

við. Þá haga nýútskrifaðir kennarar sér oft ósjálfrátt og ómeðvitað í samræmi við þá forskrift 

sem þeir hafa mótað á grundvelli eigin reynslu og fræðin, sem hinn nýútskrifaði átti að hafa 

tileinkað sér, verða léttvæg fundin því að þau eru fengin úr bókum og án lifandi tengsla við 

veruleika starfsins (Hafþór Guðjónsson, 2011:7). Þetta langar mig ekki að hendi mig þegar ég 

fer að kenna. Ég vil þróa með mér fagvitund strax í byrjun starfsferils míns. Ragnhildur 

Bjarnadóttir tengir hugtakið fagvitund við sjálfsvitund og segir hana endurspeglast í 

hugmyndum einstaklinga um eigin hæfni, tilfinningar og gildi sem tengjast starfinu og þeim 

sjálfum sem starfsmönnum. Fagvitund sé „dýnamískt“ ferli þar sem einstaklingur leitast sífellt 

við að leggja merkingu í, túlka og endurskoða eigin hugmyndir og gildi í ljósi nýrrar reynslu og 

samskipta við aðra. Ragnhildur segir það mikilvægt markmið leiðsagnar fyrir kennaranema og 

nýliða og hluti af því að efla persónulega og félagslega starfshæfni þeirra (2015:58-59). Ég tel 

að með því að þjálfa mig og ígrunda hæfni mína í því að hanna og kenna ákveðið efni með 

ákveðnum hætti styrkist fagvitund mín sem og kennarahæfni. Schade og Mejlberg fjalla um 

kennarahæfni og vísa þær í því samhengi á kennslufræðinginn og fyrrum prófessor við 

Háskólann í Ósló, Erling Lars Dale. Hjá þeim kemur fram að kennarahæfni feli í sér hæfni í að 

kenna (d. at gennemføre undervisning), hæfni í að hanna kennsluáætlanir (d. at konstruere 

undervisningsprogrammer) og hæfni í að þróa og tjá sig um eigin kenningar um starfið (d. at 

kommunikere på grundlag af og selv udvikle didaktisk teori) (Schade og Mejlberg, 2012:6). 

Ragnhildur Bjarnadóttir fjallar einnig um skilgreiningar Dales. Hæfni í að kenna og hæfni í að 

hanna kennsluáætlanir eru í raun hluti af þriðja liðnum, þ.e. hæfni í að þróa og tjá sig um eigin 

kenningar um starfið. Ragnhildur segir hæfnihugtakið hafa í auknum mæli verið tengt við 

umræðu um fagmennsku og segir kosti þess vera þá að hæfni vísi til athafna eða til þess sem 

kennarar eigi að geta gert í starfi. Hún segir mikilvægt að hafa í huga að kennarar þurfi að geta 

beitt þekkingu og viðhorfum í starfi, bæði í daglegum athöfnum og einnig í hugsunum um nám 

og kennslu (2015:57-58). Þessi hæfni finnst mér áhugaverð. Ég vil þjálfa mig í kennarahæfni og 

tel að rannsóknarviðfangsefni mitt hjálpi í þeim efnum. 

Annars konar markmið með rannsókninni var að koma ákveðnu málfræðilegu efni á 

framfæri til þeirra nemenda sem tækju þátt í henni, efni tengdu lýsandi málfræði. að örva 
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umrædda nemendur til umræðu um tungumálið og þannig vonandi auka áhuga þeirra á 

íslensku.  

Rannsóknarspurningarnar, sem ég vann út frá, voru: 

• Með hvaða hætti er hægt að hanna kennsluáætlanir í takt við áherslur fræðimanna og 

Aðalnámskrá grunnskóla?  

• Hvernig tekst mér að kenna eftir kennsluáætlunum?  

3.4 Framkvæmd 

Framkvæmd rannsóknarinnar hófst í lok haustannar 2017. Þá fór ég í vettvangsnám í 

íslenskutíma á unglingastigi í Vatnsendaskóla í Kópavogi, nánar tiltekið vikuna 30. október til 

3. nóvember 2017. Fyrirkomulag vettvangsnámsins var þannig að fyrst og fremst var um áhorf 

að ræða en kennaranemar áttu að undirbúa og kenna eina kennslustund í lok vikunnar. Efni 

skyldi valið í samráði við leiðsagnarkennara skólans. Ég fékk leyfi hjá mínum leiðsagnarkennara 

að kenna frumsamið efni tengt lýsandi málfræði þar sem ég myndi leitast við að nota 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ég fékk einnig leyfi til þess að kenna í tvær stundir í stað einnar; 

ég fékk sem sagt leyfi til þess að kenna sama efni báðum 10. bekkjum skólans. Á þessum tíma 

var ég ekki vel að mér um starfendarannsóknir og hönnun kennsluáætlana og öll gagnaöflun 

og vinnuferlið voru mun óskilvirkari en á seinni stigum rannsóknarinnar. Ég hafði kynnt mér 

nokkuð fræði tengd lýsandi málfræði, fræði um æskilegar áherslur við gerð kennsluáætlana 

og fræði tengd fjölbreyttum kennsluaðferðum. 

Þessi vika í vettvangsnáminu var mjög krefjandi fyrir mig. Ég kveið fyrir því að kenna sjálf í 

fyrsta skipti og það reyndi einnig mikið á að semja kennsluáætlunina og kenna frumsamið efni. 

Dagarnir voru þannig að eftir áhorf á daginn fór ég heim og vann við hönnun efnisins og 

kennsluáætlunarinnar langt fram á kvöld. Kennsla eftir kennsluáætlunum fór fram dagana 2. 

og 3. nóvember 2017. Um var að ræða báða 10. bekkina sem fyrr segir. Ég kenndi sama efnið 

en gerði smávægilegar breytingar fyrir seinna skiptið. Það hefði vissulega verið gott að fá lengri 

tíma en einn dag á milli kennslustundanna til þess að meta, breyta og bæta en ég var þó 

þakklát fyrir að fá þennan eina dag.  

Á vorönn 2018 tók við frekari fræðilegur lestur og önnur upplýsingaöflun svo og 

framhaldandi vinna við hönnun kennsluáætlananna. Þetta reyndist nokkuð tímafrekt. Á 

önninni fór ég í mánaðarvettvangsnám á vegum námskeiðsins „Faggreinakennsla“ og í þetta 

sinn fór vettvangsnámið fram í Salaskóla í Kópavogi. Kennaranemum var fyrir lagt að fara í spor 

sinna leiðsagnarkennara og kenna eftir kennsluáætlunum þeirra. Bæði vegna þessara 

fyrirmæla og þess að ég fann að mikið aukaálag hafði fylgt því að útbúa og kenna eigið efni í 

vettvangsnáminu í nóvember þá ákvað ég á þessu stigi að bíða með frekari framkvæmd á minni 



 

43 

eigin rannsókn og vera í hefðbundinni dagskrá í þessu vettvangsnámi. Álagið á okkur M.Ed.- 

nemana með okkar litlu kennslureynslu var kappnóg og vildi ég ekki auka álagið með því að 

vinna fram á kvöld við hönnunarvinnunna, sællar minningar frá vettvangsnáminu í 

Vatnsendaskólanum. Ég hafði þá þegar gert mér grein fyrir þeirri miklu vinnu sem felst í 

hönnun námsefnis. Undir lok annarinnar, í maí 2018, var ég tilbúin með frekara efni til kennslu. 

Ég hafði samband við leiðsagnarkennarann minn í Salaskóla og fékk að koma síðustu vikuna 

fyrir skólalok tvisvar sinnum í eina kennslustund, sem er 70 mínútur hver. Um var að ræða 

báða 10. bekki skólans. Annar bekkurinn var bekkur míns leiðsagnarkennara og hafði ég því 

kynnst þeim nemendum meðan á vettvangsnáminu stóð. Ég fékk að kenna þeim bekk þann 

30. maí 2018. Hinn 10. bekkurinn var hjá öðrum kennara en ég fékk leyfi til þess að koma og 

kenna honum sama efni tveimur dögum síðar, þann 1. júní. Öll hönnunarvinna námsefnisins 

fyrir þessar kennslustundir í Salaskóla var mun skipulagðari en þegar kennslan í 

Vatnsendaskólanum var undirbúin enda hafði ég þá aflað mér þekkingar á hönnun námsefnis 

og starfendarannsóknum. Áhugavert er að bera saman vinnuferlið við hönnun og framkvæmd 

annars vegnar í nóvember 2017 og hins vegar á vormánuðum 2018. Það var óskipulagður 

hamagangur við hönnunina í nóvember 2017 og gagnaöflun á vettvangi var ómarkvissari. Ég 

leyfði til dæmis nokkrum nemendum að taka verkefnin, sem ég lagði fyrir nemendur, með sér 

heim í stað þess að safna þeim öllum saman. Ég hef þannig ekki öll verkefni nemendanna frá 

þeim tíma. Ég skráði ekkert niður á staðnum en eftir báðar kennslustundirnar skrifaði ég þó 

niður upplýsingar um hvað gekk vel hvað mætti gera betur og eigin hugleiðingar, samanber 

kafla 4.    

Hönnun námsefnisins var sem sagt mun skipulagðari fyrir kennsluna í Salaskóla. Mikill 

lærdómur hafði átt sér stað í öllu þessu ferli. Hönnun kennsluáætlunarinnar fór þannig fram 

að ég rissaði á blöð, einhvers konar hugarkort, hugmyndir mínar að kennsluaðferðum og einnig 

efni. Ég skrifaði niður spurningar sem til greina kæmi að leggja fyrir nemendurna og velti fyrir 

mér öllum hliðum málsins. Ég vildi örva nemendur til þess að hugsa sjálfstætt í stað þess að 

eingöngu yrði um mötun að ræða af minni hálfu. Í raun fóru margar vikur í þessa vinnu ásamt 

fræðilegum lestri sem hafði þó staðið yfir af og til á önninni. Því næst áætlaði ég tímann og 

æfði mig heima við að kenna efnið og notaði til þess skeiðklukku svo tímasetningar yrðu sem 

nákvæmastar. Þann 30. maí kenndi ég eftir kennsluáætluninni. Í kennslustundinni skráði ég 

jafnóðum niður athugasemdir eftir fremsta megni og eins strax eftir kennslustundina. Það voru 

upplýsingar um hvað gekk vel og hvað gekk miður. Ég gerði nokkrar breytingar á áætluninni 

og breytti aðeins orðalagi í smáfyrirlestrunum og tímaáætluninni. 
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4 Niðurstöður  

Í kafla 4.1 verða lagðar fram þrjár kennsluáætlanir sem svar við fyrri rannsóknarspurningunni: 

Hvernig er hægt að hanna kennsluáætlanir í takt við fræðin og aðalnámskrá? Farið var eftir 

sniðmáti Carol Ann Tomlinson og Jays McTighe og horft til áherslna fræðimanna hvað varðar 

málfræðiefni og fjölbreyttar kennsluaðferðir. Því næst, í kafla 4.2, verður leitast við að svara 

seinni rannsóknarspurningunni: Hvernig tekst mér að kenna eftir kennsluáætlunum? Sagt 

verður frá því hvernig til tókst við kennsluna í Vatnsendaskóla og Salaskóla. 

4.1 Niðurstaða hönnunar kennsluáætlananna 

4.1.1 Kennsluáætlun 1 og framkvæmd 

Í töflu 1 má sjá hönnun kennsluáætlunarinnar og því næst, í töflu 2, tillögu að framkvæmd 

hennar. Smáfyrirlestra tengda kennsluáætluninni má sjá í viðauka I. Þeir byggja á fræðilegri 

umfjöllun í kafla 2 en efni þeirra hefur verið umorðað og aðlagað þannig að það henti til 

kennslu á unglingastigi grunnskóla. Áhersla er á samvinnu nemenda og að þeir velti 

ómeðvitaðri málfræðikunnáttu fyrir sér. 

Tafla 1. Kennsluáætlun 1 

Stig 1 - Óskaniðurstaða 

Markmið:   

Að nemendur verði viðræðuhæfir um tungumál og öðlist áhuga á móðurmálinu. 

Að efla sjálfstraust nemendana og vitund um eigin færni. 

Að nemendur geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. 

Að nemendur þjálfist í að tjá hugsanir sínar og hugmyndir á skipulegan og skýran hátt. 

Að nemendur þjálfist í að spyrja rannsakandi spurninga, læri að nýta sér óvæntar niðurstöður á gagnrýninn hátt og geti séð í 
þeim nýja möguleika. 

Að nemendur þjálfist í að geta unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi. Nemendur geti verið 
leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum markmiðum. 

Að nemendur öðlist hæfni í að bera ábyrgð á eigin námi. 

Að nemendur verði fróðari um málkunnáttu. 

Að nemendur geri sér grein fyrir ómeðvitaðri málfræðikunnáttu og hversu miklir sérfræðingar þeir eru í eigin móðurmáli. 

Skilningur: Grundvallarspurningar: 

Nemendur munu þjálfast í að tjá sig og hlusta á aðra. 
1. Hæfni í hverju gæti þessi aðferð, 3 og 3 og 3, verið að 
þjálfa? 

Nemendur munu skilja að málfræðikunnátta þeirra er annað 
og meira en það sem þeir læra í skóla. 2. Hvað er málfræðikunnátta? 

Nemendur munu skilja hversu mikla málfræðikunnáttu þeir 
hafa áður en þeir hefja skólagöngu. 3. Hvenær öðlumst við málfræðikunnáttu? 

Nemendur munu skilja að málfræði er meira en þau hugtök 
sem þeir læra í skóla og að þeir eru góðir í málfræði. 

4. Nefnið dæmi um það þegar verið er að kenna ykkur um 
málfræði í íslensku og dæmi um það þegar verið er að kenna 
ykkur í málfræði. 

Nemendur munu skilja muninn á að fá kennslu um málfræði 
og kennslu í málfræði. 

5. Hvað er ómeðvituð málfræðikunnátta? Útskýrið og nefnið 
að minnsta kosti þrjú dæmi. 

Nemendur munu vita og geta:   

Nemendur munu öðlast leikni í að vinna saman og sú leikni mun nýtast þeim síðar. 

Nemendur munu gera sér grein fyrir því hversu góðir þeir eru í móðurmálinu, sjálfstraust þeirra hefur þannig aukist og 
einnig áhugi. 
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Stig 2 - Námsmat 

Frammistöðuverkefni og önnur gögn:   

Með því að velta fyrir sér hvaða eiginleika hópvinna getur þjálfað eflir nemendurna í að reyna á sig og þroska sig í samstarfi 
við bekkjarfélaga. Þeir læra þannig að bera ábyrgð á eigin námi. 

Kennari þarf að fylgjast vel með nemendunum í verkefnavinnunni og leiðbeina þeim að vinna saman. Metur frammistöðu 
og hæfni nemenda í samstarfi. 

Með skilaverkefninu, sem er einstaklingsverkefni þar sem spurt er um ómeðvitaða málfræðikunnáttu, þá getur kennari séð 
hvort nemendur hafi öðlast skilning á málefninu. Í þeim tilfellum sem svo er ekki þá er æskilegt að kennari bendi þeim á það 
sem upp á vantar. 

Stig 3 - Námsáætlun 

Námsiðkun: 

Notkun fjölbreyttra kennsluaðferða eykur líkurnar á að höfðað sé til sem flestra. 

Með því að spyrja í byrjun opinna spurninga án þess að fræða nemendur fyrst um málefnið örvar þá til þess að kanna og 
skoða sinn eigin skilning.  

Með því að höfða til eigin málkunnáttu nemenda og efla sjálfstraust þeirra eflir áhuga þeirra á námsefninu, sem er 
málfræði. 

Með því að brjóta kennslustundina oft upp með samvinnuverkefni þá helst frekar áhugi þeirra á námsefninu. 

 

Tafla 2. Framkvæmd kennsluáætlunar 1 

Áætlaður 
tími Athafnir kennara Athafnir nemenda 

1 mín. Upplýsingar um kennslustundina   

  

Kennarinn segir frá því að notuð verði kennsluaðferðin 3 og 3 og 3. Skrifar 3–3–3 á 
töfluna. Kennari segir aðferðina vera þannig að nemendur vinni saman þrír í hóp, í 
þrjár mínútur og þeir eigi að koma með að minnsta kosti þrjár lausnir/tillögur varðandi 
ákveðið málefni/spurningu. Ætlunin sé að ræða um um tungumál og málfræði. Nemendur hlusta. 

2 mín. Kveikja Nemendur velta fyrir 

  1. Hæfni í hverju gæti þessi aðferð, 3 og 3 og 3, verið að þjálfa? sér og svara. 

2 mín. Smáfyrirlestur um 3 og 3 og 3, sjá viðauka I Nemendur og kennari 

  
Samræðuaðferð, allir. Kennari skrifar svörin upp á töflu og bætir við ef vantar upp á. 
Um er að ræða hæfni sem skiptir miklu máli í flestum störfum í dag og í lífinu sjálfu. 

ræða saman um 
markmið slíkra 
aðferða. 

1 mín. Fyrirmæli Nemendur finna blöð 

  Kennari biður nemendur um að finna til blöð og skriffæri. og skriffæri. 

  
Kennari tiltekur að nú verði notuð aðferðin 3–3–3. Kennari ákveður samsetningu 
hópanna. 

Nemendur koma sér 
fyrir þrír og þrír. 

1 mín. Kveikja   

  2. Hvað er málfræðikunnátta?   

  
Kennari skrifar spurninguna upp á töfluna og umorðar hana. Spyr hvað það er sem við 
kunnum þegar við kunnum málfræði tungumáls. Nemendur hlusta. 

3 mín. Verkefnavinna Nemendur vinna 

  
Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Minnir þá á að þeir hafi 3 mínútur til að 
finna upp á að minnsta kosti þremur svörum við spurningunni. 

saman þrjú og þrjú. 
Skrifa niður tillögur 
sínar. 

2 mín. Svör samantekin   

  
Kennari spyr um svör nemenda. Skrifar svörin upp á töflu. Leggur ekkert til málanna að 
þessu sinni. 

Nemendur segja frá 
svörum sínum. 

1 mín. Kveikja   

  3. Hvenær öðlumst við málfræðikunnáttu?   

  

Kennari skrifar spurninguna upp á töfluna. Útskýrir orðið "öðlast". Umorðar 
spurninguna. Spyr hvenær við náum/fáum þá málfræðikunnáttu sem spurt var um í 
spurningu nr. 2? Nemendur hlusta. 

3 mín. Verkefnavinna Nemendur vinna  

  
3 og 3 og 3. Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Minnir þá á að þeir hafi 3 
mínútur til að finna upp á að minnsta kosti þremur svörum við spurningunni. 

saman þrjú í hóp. 
Skrifa niður tillögur 
sínar. 
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2 mín. Svör samantekin   

  
Kennari spyr um svör nemenda. Skrifar svörin upp á töflu við hliðina á svörum við 
spurningum nr. 2.  

Nemendur segja frá 
sínum svörum. 

3 mín. 
Smáfyrirlestur um Hvað er málfræðikunnátta og hvenær öðlumst við 
málfræðikunnáttu, sjá viðauka I 

Nemendur hlusta, 
koma ef til vill með 

  
Kennari svarar hér spurningum nr. 2 og 3 um það hvað málfræðikunnátta er og 
hvenær við öðlumst hana. Bætir við upptalninguna hjá krökkunum á töfluna.   

athugasemdir sem 
gott er að ræða. 

1 mín. Kveikja   

  
4. Nefnið dæmi um það þegar verið er að kenna ykkur um málfræði í íslensku og dæmi 
um það þegar verið er að kenna ykkur í málfræði.   

  
Kennari strokar út allt á töflunni og skrifar „Kennsla í tungumáli“ og „Kennsla um 
tungumál“  Nemendur hlusta. 

3 mín. Verkefnavinna Nemendur vinna 

  
Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Minnir þá á að þeir hafi 3 mínútur til að 
finna að minnsta kosti þrjú svör við verkefninu.  

saman þrjú og þrjú. 
Skrifa niður tillögur 
sínar. 

2 mín. Svör samantekin Nemendur segja frá 

  Kennari spyr um svör nemenda. Skrifar svörin upp á töflu.  sínum svörum. 

2 mín. Smáfyrirlestur um kennslu um málfræði og kennslu í málfræði, sjá viðauka I Nemendur hlusta,  

  
Kennari svarar hugsanlegum athugasemdum frá nemendum. Bætir við upptalninguna 
nemenda á töflunni.   

koma ef til vill með 
athugasemdir sem 
ræddar verða. 

1 mín. Kveikja – skilaverkefni   

  
5. Hvað er ómeðvituð málfræðikunnátta? Útskýrið og nefnið að minnsta kosti þrjú 
dæmi.   

  Hópverkefni sem á að skila. Kennari dreifir miðum/blöðum.  Nemendur hlusta  

5 mín. Verkefnavinna – skilaverkefni Nemendur vinna  

Samtals 
u.þ.b. 35 
mín. 

Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Þeir hafa aðeins lengri tíma fyrir þetta 
verkefni. Kennari bendir þeim á að skrifa niður allar hugmyndir í byrjun. Ræða 
opinskátt um allar hugmyndirnar og að því loknu ákveða lokasvar. 

saman þrír og þrír. 
Skrifa niður svör sín á 
eitt sameiginlegt 
svarblað. Skila til 
kennara 

4.1.2 Kennsluáætlun 2, framkvæmd og aukaefni 

Hér má fyrst sjá hönnun kennsluáætlunarinnar, tafla 3, og því næst tillögu að framkvæmd 

hennar og aukaefnis, töflur 4 og 5. Smáfyrirlestra tengda kennsluáætluninni má sjá í viðauka 

Í. Þeir byggja á fræðilegri umfjöllun í kafla 2 en efni þeirra hefur verið umorðað og aðlagað 

þannig að það henti til kennslu á unglingastigi grunnskóla. Sérstök áhersla er á umfjöllun um 

máltökuna. Nemendum er sögð sagan af Genie sem lærði sitt fyrsta tungumál þrettán ára 

gömu, sjá viðauka Í. Nemendur munu fræðast um barnamál og semja og flytja handrit þar sem 

megininntakið er samtöl barna á mismunandi aldri. Í aukaverkefni velta nemendur fyrir sér 

hvers vegna fallbeyging orðanna ær og kýr reynist mörgum torsótt.  

Tafla 3. Kennsluáætlun 2 með aukaefni 

Stig 1 - Óskaniðurstaða 

Markmið:   

Að nemendur verði viðræðuhæfir um tungumál og öðlist áhuga á móðurmálinu. 

Að efla sjálfstraust nemenda og vitund um eigin færni. 

Að nemendur geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. 

Að nemendur geti áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert  sér grein fyrir hlutverki 
þeirra, sérstaklega áttað sig á hlutverki sagna og nafnorða í tungumálinu. 

Að nemendur þjálfist í að tjá hugsanir sínar og hugmyndir á skipulegan og skýran hátt. 
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Að nemendur þjálfist í að geta unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi. Verið leiðandi í samstarfi 
og borið ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum markmiðum. 

Að nemendur læri um máltöku og hvernig tungumál lærast. 

Að nemendur geri sér grein fyrir því hversu miklir sérfræðingar þeir eru í eigin móðurmáli. 

Að nemendur læri um málbreytingar og af hverju tungumál breytast. 

Að nemendur geti tjáð sig fyrir framan aðra og að þeir geti lifað sig inn í aðstæður.  

Að nemendur þjálfist í að nota ímyndunarafl og sköpunargáfu. 

Skilningur: Grundvallarspurningar: 

Nemendur munu skilja að málfræði er meira en þau hugtök 
sem þeir læra í skóla og að þeir eru góðir í málfræði. 

1. Hvers vegna haldið þið að það sé erfitt fyrir einstaklinga 
að læra sitt fyrsta tungumál eftir að þeir eru orðnir 
unglingar/fullorðnir? 

Nemendur munu skilja að ef börn alast ekki upp í eðlilegu 
málsamfélagi eins og Genie þá hefur það áhrif á hæfni þeirra 
til að læra tungumál. 

2. Hvernig læra börn móðurmál sitt? Með hvaða hætti 
lærðuð þið að tala?  

Nemendur munu skilja hvernig tungumál lærist.  Spurningar – aukaverkefni: 

Nemendur munu skilja hversu mikilli málfræðikunnáttu í 
íslensku þeir búa yfir, strax sem börn áður en þeir hefja 
skólagöngu.  

1. Hvers vegna þarf að kenna ykkur í tungumálinu þegar 
kemur að fallbeygingu orðanna ær og kýr en ekki þegar 
kemur að orðunum bók og hundur? 

Nemendur munu skilja af hverju tungumál breytast. 2. Hvers vegna breytast tungumál í tímans rás? 

Nemendur munu vita og geta:   
Nemendur munu öðlast leikni í að vinna saman og sú leikni mun nýtast þeim síðar. 
Nemendur munu þjálfist í að tjá sig og hlusta á aðra.  
Nemendur munu gera sér grein fyrir því hversu góðir þeir eru í móðurmálinu, sjálfstraust þeirra eykst og einnig áhugi. 

Nemendur munu vita meira um hvernig og af hverju tungumál breytast. 

Nemendur munu vita að þeir búa yfir sköpunarmætti. Nemendur munu þjálfast í og vita að þeir geti vel tjáð sig, jafnvel á 
leikrænan hátt, fyrir framan annað fólk. 

Stig 2 – Námsmat 

Frammistöðuverkefni og önnur gögn:   

Kennari þarf að fylgjast vel með nemendunum í verkefnavinnunni og leiðbeina þeim að vinna saman. Metur frammistöðu 
og hæfni nemenda í samstarfi. 

Kennari metur frammistöðu nemenda þegar þeir koma fram og flytja texta handritsins/flytja leikritið. 
Handritið er skilaverkefni. Kennari fer yfir og skoðar hvort nemendur hafi meðtekið námsefnið. Nemendur áttu að skrifa 
dæmigerðar setningar fyrir ákveðinn aldur barna, sérstök áhersla á sagnorð og þátíð sagna, samanber smáfyrirlestur í 
viðauka Í. Nota yngstu börnin nafnhátt sagna? Nota þriggja til fjögurra ára börn veika beygingu sagna, einnig á sterkar sagnir 
og svo framvegis. Er skapandi sagnalist í handritunum? 

Kennari fylgist vel með svörum nemendanna og metur hvort þeir hafi skilning á efninu. Leiðréttir misskilning. 

Stig 3 - Námsáætlun 

Námsiðkun: 

Notkun fjölbreyttra kennsluaðferða eykur líkurnar á að höfða til sem flestra. 

Með því að spyrja nemendur í byrjun opinna spurninga án þess að fræða þá fyrst um málefnið örvar þá til þess að kanna og 
skoða sinn eigin skilning.  

Með áherslum á lýsandi málfræði eins og gert er í kennslustundinni þar sem tungumálið er tekið til skoðunar þá tengja 
nemendur betur við eigin reynsluheim og öðlast innsýn í málkerfið. 
Með því að fjalla um unglinginn Genie þá eru líkur á að nemendur nái að tengja við efnið þar sem ekki er eingöngu um þurra 
fyrirlestra að ræða. Sagan er vissulega sorgleg og gæti vakið þá til umhugsunar um margt í lífinu sem væri hægt að ræða 
um.  

Umfjöllun um máltökuna, málbreytingar og hvernig nemendurnir sjálfir lærðu að tala eykur líkurnar á almennum áhuga á 
tungumálinu og þjálfar þá í að ræða um tungumál með málfræðihugtökum.  

Með því að fara í gegnum það hvernig sagnir lærast á máltökuskeiðinu þá átta nemendur sig betur á beygingarlegum og 
merkingarlegum einkennum þess orðflokks. Með umfjöllun um ær og kýr og fallbeygingar átta þeir sig á beygingarlegum 
einkennum nafnorða. 

Með hópverkefninu, handritsgerðinni og flutningnum þá eru nemendur þjálfaðir í skapandi hugsmíð, að tjá sig fyrir framan 
aðra og leikgleði þeirra er virkjuð. 

Með því að brjóta kennslustundina oft upp með samvinnuverkefni þá helst frekar áhugi nemenda á námsefninu. 
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Tafla 4. Framkvæmd kennsluáætlunar 2 

Tíma-
áætlun Athafnir kennara Athafnir nemenda 

1 mín. Upplýsingar um kennslustundina og smáfyrirlestur   

  

Kennarinn segir frá því að notuð verði kennsluaðferðin Einn–fleiri-allir. Skrifar Einn—
fleiri–allir á töfluna. Kennari segir: „Aðferðin er þannig að þið vinnið fyrst hvert fyrir sig 
hver fyrir sig, æfið ykkur í hugarflugi. Skrifið niður þær hugmyndir sem ykkur dettur í 
hug, engin er vitlaus. Því næst vinnið þið saman tvö í hóp og ákveðið í sameiningu 
hvaða lausn ykkur líst best á.    

  
Kennari segir frá því að nemendur munu fræðast um það í þessari kennslustund 
hvernig börn læra tungumál. Nemendur hlusta. 

2 mín. Upprifjun   

  

Kennari hefur þegar farið yfir skilaverkefni nemenda varðandi ómeðvitaða 
málfræðikunnáttu, sjá kennslustund nr. 1. Hann útskýrir þann misskilning sem þar má 
ef til vill sjá. Kennari rifjar upp kennslu um málfræði og kennslu í málfræði og minnir á 
hversu mikið við kunnum í málfræði þegar við hefjum skólagönguna, hina ómeðvituðu 
málkunnáttu. Nemendur hlusta. 

3 mín. Smáfyrirlestur um Genie, sjá viðauka Í Nemendur hlusta. 

3 mín. Kveikja   

  
1. Hvers vegna haldið þið að það sé erfitt fyrir einstaklinga að læra sitt fyrsta tungumál 
eftir að þeir eru orðnir unglingar/fullorðnir?   

  

Samræðuaðferð, allir. Kennari skrifar svör nemenda upp á töflu. Líklega ekki mikið um 
svör enda á fræðslan eftir að eiga sér stað. Spurningin á að fá þá aðeins til að hugsa 
um málefnið. Kennari bætir orðinu máltökuskeið við á töfluna ef það er ekki komið.  

Nemendur og kennari 
ræða saman  

2 mín. Smáfyrirlestur um máltökuna, sjá viðauka Í   

  

Segja frá máltökuskeiðinu. Hæfileikanum til að læra tungumál sem dvínar með 
árunum. Teikna upp á töflu línulega fylgni. Skilyrði að um eðlilegt málumhverfi sé að 
ræða o.s.frv. Nemendur hlusta. 

1 mín. Fyrirmæli   

  Kennari biður nemendur um að finna til blöð og skriffæri.  

  

Kennari segir frá því að notuð verði aðferðin Einn–fleiri–allir. Kennari ákveður hverjir 
vinna saman, tveir eða þrír. Kennarinn gefur þau fyrirmæli að nemendur fái stutta 
stund til að hugleiða með sjálfum sér spurninguna, þeir eiga að skrifa niður sín svör. 
Því næst eiga þeir að ræða saman tveir eða þrír um spurninguna og skrifa niður 
endanlegt svar hópsins. 

Nemendudr finna blöð 
og skriffæri. Þeir hlusta. 

1 mín. Kveikja   

  2. Hvernig læra börn móðurmálið sitt? Hvernig lærðuð þið að tala?    

  
Kennari skrifar spurninguna upp á töfluna og umorðar hana. Spyr með hvaða hætti 
börn læri í raun að tala. Nemendur hlusta. 

3 mín. Verkefnavinna   

  

Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Minnir þá á að halda sig að verki, þeir fái 
eina til tvær mínútur fyrir hugarflugið og því næst eina til tvær mínútur til þess að 
ræða saman.  

Nemendur vinna einir í 
byrjun og svo tvö eða 
þrjú saman. 

1 mín. Svör samantekin   

  
Kennari spyr um svör hópanna. Skrifar svörin upp á töflu. Ræðir niðurstöðurnar. Bætir 
á listann: „Búa til kerfi.“ Nemendur svara. 

2 mín. Smáfyrirlestur um það hvernig börn læra tungumál, sjá viðauka Í   

  
Fyrirlestur um stig í málfræðitökunni, kerfið. Læra fyrst það sem er einfalt og algengt. 
Reglukerfið o.s.frv. Nemendur hlusta. 

2 mín. Fyrirmæli   

  

Kennari segir stuttlega frá hópverkefninu sem nemendur eiga að vinna í lokin. Það er 
gert til að fanga athygli þeirra betur. Þeim er sagt að þeir eigi að vinna saman þrír og 
þrír og skrifa handrit að samtali milli þriggja barna. Börnin eiga að vera á mismunandi 
aldri og það á vera hægt að heyra hvernig þau nota sagnir, hversu langar setningar þau 
nota og hver aldur þeirra er. Nemendum er því næst skipt í þriggja manna hópa.  

Nemendur hlusta, 
spyrja ef til vill út í 
handritið. 

2 mín. Smáfyrirlestur um máltöku, áhersla á sagnir og þátíð sagna, sjá viðauka Í   
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Kennari skrifar upp á töfluna lista af veikum sögnum. Einnig lista af sterkum sögnum. 
Nemendurnir geta stuðst við þær í hópverkefninu ef þeir kjósa svo. Nemendur skoða. 

10 – 20 
mín. 
 
 
 
  

Verkefnavinna – handrit að leikriti – skilaverkefni 
Kennari útskýrir enn frekar handritsgerðina. Hann getur farið í frekari útskýringar á því 
hvernig börn tala, þ.e. fá orð í setningu fyrst, svo fjölgar þeim. Eitt orð getur þýtt margt 
hjá litlum börnum eins og „heitt“ getur þýtt „ofninn er heitur“. Kennari getur dreift til 
nemenda lista með veikum og sterkum sögnum og frekari upplýsingum um það 
hvernig algengt sé að sagnir og tungumál lærist. Sjá tillögu í viðauka G. 

Nemendur vinna að 
handritinu 

6-10 
mín. 
  

Sýning, ef kennslustund er orðin of löng er hægt að klára sýninguna í næsta tíma. 
Kennari lætur nemendur flytja leikritið. Hann hvetur nemendur til að leika það og æfa 
þannig tjáningu og leiklist. Vilji nemendur það ekki þá mega þeir lesa upp sín hlutverk 
en þá eru þeir einnig að æfa sig í að tala fyrir framan hóp af fólki. 

Nemendur lesa upp eða 
leika sín hlutverk. 
Hópurinn skilar inn 
handritinu til kennara. 

  Til viðbótar   

Samtals 
u.þ.b. 
39-53 
mín  

Hér má gefa nemendum tækifæri til að æfa þetta enn frekar ef þeir eru áhugasamir. 
Þeir sem lítinn áhuga hafa eru hvattir til að klára verkefnið, og sýna í lok 
kennslustundarinnar. Hreinskrifa handritið ef þarf. Hinir fá tækifæri til að æfa þetta 
heima og flytja í næstu kennslustund ef þeir vilja. Kennarinn ákveður þetta eftir 
hentisemi.   

   

Tafla 5. Framkvæmd aukaefnis 

Tíma-
áætlun Athafnir kennara Athafnir nemenda 

1 mín Fyrirmæli Nemendur finna blöð 

  Kennarinn segir frá því að notuð verði kennsluaðferðin þrír og þrír og þrír.  og skriffæri. 

  Nemendur beðnir um að finna til blöð og skriffæri. Nemendur koma sér fyrir 

  Kennari ákveður hópana. þrír og þrír. 

1 mín Kveikja   

  
1. Hvers vegna þarf að kenna ykkur í tungumálinu þegar kemur að fallbeygingu 
orðanna ær og kýr, en ekki þegar kemur að orðunum bók og hundur?   

  

Kennari minnir á umræðuna um að kenna um tungumál og kenna í tungumáli. Kennari 
umorðar spurninguna og spyr nemendur hvers vegna þeir læra strax sem börn að 
fallbeygja orðin bók og hestur, það þarf ekki að kenna þeim það. En hins vegar þrufii 
að kenna þeim fallbeygingu orðanna ær og kýr í skóla. Nemendur hlusta. 

3 mín Verkefnavinna Nemendur vinna saman 

  Kennari stillir klukkuna á þrjár mínútur. Nemendur vinna að verkefninu. þrír í hóp. 

3 mín Svör samantekin   

  
Kennari spyr um svör hópanna. Skrifar svörin upp á töflu. Ræðir niðurstöðurnar. 
Smáfyrirlestur um ær og kýr. 

Nemendur ræða 
niðurstöðuna. 

2 mín Smáfyrirlestur um ær og kýr. Nemendur hlusta 

1 mín Kveikja   

  2. Hvers vegna breytast tungumál í tímans ráðs? Nemendur hlusta. 

3 mín  Verkefnavinna Nemendur vinna saman 

 Kennari stillir klukkuna á þrjár mínútur. Nemendur vinna að verkefninu. þrír í hóp. 

3 mín Svör samantekin   

Samtals 
14 mín 

Kennari spyr um svör hópanna. Skrifar svörin upp á töflu. Ræðir niðurstöðurnar. 
Smáfyrirlestur um hvers vegna tungumál breytast.   

4.1.3 Kennsluáætlun 3, framkvæmd og smáfyrirlestrar 

Hér má fyrst sjá hönnun kennsluáætlunarinnar og því næst tillögu að framkvæmd hennar. 

Smáfyrirlestra tengda kennsluáætluninni má sjá í viðauka J. Þeir byggja á fræðilegri umfjöllun 

í kafla 2 en efni þeirra hefur verið umorðað og aðlagað þannig að það henti til kennslu á 

unglingastigi grunnskóla. Nemendur munu meðal annars bera saman sömu setninguna á 

tungumálunum íslensku, ensku, dönsku, þýsku og spænsku, sjá viðauka Á.  
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Tafla 6. Kennsluáætlun 3 

Stig 1 - Óskaniðurstaða 

Markmið:   

Að nemendur verði viðræðuhæfir um tungumál og öðlist áhuga á móðurmálinu. 

Að nemendur geti beitt málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins. 

Að nemendur geti áttað sig á beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka og gert sér grein fyrir hlutverki 
þeirra í tungumálinu. 

Að nemendur átti sig á skyldleika íslensku við önnur mál. 

Að nemendur geti gert sér grein fyrir mikilvægi góðrar færni í máli og nýtt þekkingu sína á íslenskri málfræði við nám í 
erlendum tungumálum.  

Að nemendur þjálfist í að tjá hugsanir sínar og hugmyndir á skipulegan og skýran hátt. 

Að nemendur þjálfist í að geta unnið með öðrum og lagt sitt af mörkum í uppbyggilegu samstarfi. Nemendur geti verið 
leiðandi í samstarfi og borið ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum markmiðum. 

Að nemendur þjálfist í greiningarvinnu og að yfirfæra þekkingu af einu sviði á annað. Þjálfist í að glíma á skipulegan hátt við 
verkefni og skoða það frá ýmsum sjónarhornum. 

Skilningur: Grundvallarspurningar: 
Nemendur munu skilja að málfræðikunnátta nýtist við að 
læra erlend tungumál. 
Nemendur munu skilja að góður skilningur í móðurmáli 
hjálpar til við að skilja önnur tungumál. 
 
Nemendur munu átta sig á því að þeir eru með sérþekkingu 
á móðurmáli sínu og geta verið málvísindamenn. 

1. Hvers vegna hvetja skólayfirvöld sérstaklega nýbúa 
(innflytjendur) til þess að hjálpa börnum sínum að rækta 
móðurmál þeirra? 
2. Hvernig ætlið þið að fara að því að læra nýtt tungumál í 
framhaldsskóla, t.d. spænsku eða þýsku, þegar þið eruð ekki 
lengur á máltökuskeiðinu? 

Nemendur munu geta greint og yfirfært þekkingu. 
3. Hvað er líkt og hvað er ólíkt með tungumálunum íslensku, 
dönsku, ensku, spænsku og þýsku? 

Nemendur munu vita og geta:   

Nemendur munu öðlast leikni í að vinna saman og sú leikni mun nýtast þeim síðar. 

Nemendur munu gera sér grein fyrir því hversu góðir þeir eru í móðurmálinu, sjálfstraust þeirra hefur þannig aukist og 
einnig áhugi. 

Nemendur munu geta nýtt sér málfræðikunnáttu í móðurmálinu við að læra ný tungumál. Þeir munu getað farið í 
greiningarvinnu og samanburð á tungumálum. 

Nemendur geta skoðað verkefni frá mörgum sjónarhornum, munu geta yfirfært þekkingu frá einu sviði á annað. 

Stig 2 - Námsmat 

Frammistöðuverkefni og önnur gögn:   

Kennari þarf að fylgjast vel með nemendunum í verkefnavinnunni og leiðbeina þeim að vinna saman. Metur frammistöðu 
og hæfni nemenda í samstarfi. 

Kennari metur nemendahópinn sem slíkan og athugar hvort nemendur virðist átta sig á efni kennslustundarinnar. 

Kennari skoðar vel skilaverkefni nemenda. Hann sér hvort nemendur ná að yfirfæra þekkingu sína, hvort nemendur ná að 
vinna greiningarvinnuna. 

Stig 3 - Námsáætlun 

Námsiðkun: 

Notkun fjölbreyttra kennsluaðferða eykur líkurnar á að höfðað sé til sem flestra. 

Með því að spyrja í byrjun opinna spurninga án þess að fræða nemendur fyrst um málefnið það örvar þá til þess að kanna 
og skoða sinn eigin skilning.  

Spurningar þær sem lagðar eru fyrir nemendahópana og smáfyrirlestrarnir þeim tengdir eiga að hjálpa nemendum að átta 
sig á því að þeir geti nýtt góða færni í móðurmálinu til þess að læra ný tungumál og einnig að skilja betur skyldleika 
íslenskunnar við önnur mál. 

Skilaverkefnið á að hjálpa nemendum að læra að yfirfæra þekkingu yfir á annað svið og þjálfa þá í að greina og skoða 
tungumál í þröngu og víðu samhengi. 

Með því að brjóta kennslustundina oft upp með samvinnuverkefni þá helst frekar áhugi nemenda á námsefninu. 

 

Tafla 7. Framkvæmd kennsluáætlunar 3 

Tíma-
áætlun Athafnir kennara Athafnir nemenda 

1 mín. Upplýsingar um kennslustundina   
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Kennarinn segir frá því að notuð verði kennsluaðferðin þrír og þrír og þrír. Hann lætur 
nemendur vita að þeir vinni saman þrír, í þrjár mínútur og finna að minnsta kosti þrjú 
atriði um ákkveðið viðfangsefni. Þessi aðferð æfi samvinnu, nemendur æfist í því að tjá 
sig og hlusta á aðra. Mikilvæg hæfni.    

  
Í þessari kennslustund verði notuð málfræðihugtök til að ræða um tungumál og átta 
okkur á skyldleika tungumála eða átta okkur á því hve ólík tungumál geta verið. Nemendur hlusta. 

1 mín. Fyrirmæli Nemendur finna blöð  

  Kennari biður nemendur um að finna til blöð og skriffæri. og skriffæri. 

  Nú notum við aðferðina einn–fleiri–allir. Kennari ákveður samsetningu hópanna.  
Nemendur koma sér 
fyrir í hópum. 

1 mín. Kveikja   

  
1. Hvers vegna hvetja skólayfirvöld nýbúa (innflytjendur) til þess að hjálpa börnum 
sínum að rækta móðurmál þeirra? Nemendur hlusta. 

3 mín. Verkefnavinna Nemendur vinna saman 

  
Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Kennari segir að þeir eigi að útskýra og 
finna svo upp á að minnsta kosti þremur atriðum eða dæmum varðandi spurninguna.  

þrír og þrír. Skrifa niður 
tillögur sínar. 

 2 mín. Smáfyrirlestur um móðurmál nýbúa, sjá viðauka J Nemendur hlusta. 

  Kveikja   

 1 mín. 
2. Hvernig ætlið þið að fara að því að læra nýtt tungumál í framhaldsskóla, t.d. 
spænsku eða þýsku, þegar þið eruð ekki lengur á máltökuskeiðinu? Nemendur hlusta. 

  Verkefnavinna Nemendur vinna saman 

 3 mín. 
Kennari stillir klukku svo að nemendur sjái. Kennari segir að þeir eigi að útskýra og 
finna svo upp á að minnsta kosti þremur atriðum eða dæmum varðandi spurninguna. 

þrír og þrír. Skrifa niður 
tillögur sínar. 

  
Svör samantekin og smáfyrirlestur um það hvernig fullorðnir geti lært nýtt tungumál, 
sjá viðauka J  Nemendur segja 

  Kennari skrifar niður svör nemenda og bætir við smáfyrirlestri.  frá svörum sínum. 

3 mín. Skoðanakönnun, tenging við raunheim nemenda   

  
Ef þið þyrftuð að velja núna hvaða tungumál þið munið læra í framhaldsskóla, hvert 
yrði það? Hverjir myndu velja þýsku? Spænsku? Frönsku? 

Nemendur velta 
spurningunni fyrir sér 

  Svör nemenda skrifuð upp á töfluna, tekið saman hvaða tungumál yrði vinsælast. og segja svarið. 

3 mín. 
  

Nemendum sagt frá verkefni þeirra sem er að bera saman setningar á nokkrum 
tungumálum. Tekið sýnidæmi. Það má líka bíða með sýnidæmið ef kennari metur 
nemendur tilbúna til þess að fara í eigin greiningarvinnu.   

  Tvær setningar skrifaðar á töfluna: Nemendur velta 

  Tumi hefur borðað mús. Efninu fyrir sér  

  Tumi hat eine Maus gegessen. og koma með  

  Kennari ásamt nemendum skoðar setninguna. athugasemdir. 

2 mín. Sýnidæmið klárað   

  

Rætt um þau atriði sem nemendur ekki sáu. Kennari viðbúinn því að sérstaklega þurfi 
að segja frá því að nafnorð séu skrifuð með stórum staf í þýsku. Sagt frá því að þegar  
er um þegar um er að ræða aðalsögn og hjálparsögn þá sé hjálparsögnin „frek“ í þýsku 
og þvingi aðalsögnina aftast í setninguna. Svo er ekki í íslensku.  Nemendur hlusta. 

1 mín. Til upplýsinga   

  

Kennari gerir nemendum grein fyrir því að þeir hafi nú beitt málfræðihugtökum og 
málfræðiþekkingu sinni í móðurmálinu við að rannsaka nýtt tungumál og skoða hvað 
sé líkt og ólíkt. Nemendum er sagt að þeir séu í raun sérfræðingar í íslensku og að sú 
þekking hjálpi þeim að læra nýtt tungumál. Þeir hvattir áfram á þennan hátt.  Nemendur hlusta. 

1 mín. Kveikja   

  
3. Hvað er líkt og hvað er ólíkt með tungumálunum íslensku, dönsku, ensku, spænsku 
og þýsku?   

10 mín. Verkefnavinna skilaverkefni, sjá viðauka Á   

  
Nemendum er skipt í tveggja og þriggja manna hópa. Þeir fá hver sitt verkefnablað, sjá 
viðauka Á.  Nemendur ræða um 

  

Kennari segir nemendum að nú séu þeir málvísindamenn. Kennari hvetur nemendur til 
að skrifa á blöðin og nota liti. Þeir eiga jafnframt að skrifa niður á skipulagðan hátt á 
annað blað, eitt sameiginlegt blað fyrir hópinn, og tiltaka þar hvað er ólíkt eða líkt með 
tungumálunum. Þeir mega fletta upp orðum í orðabókum eða á snöru.is. 

svörin sín á milli. Þeir 
skrifa og merkja á 
verkefnablaðið 
athugasemdir. 
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 3-10 
mín. 

Þetta er skilaverkefni og kennari metur hversu langt nemendur komust í 
greiningarvinnunni. Æskilegt er að farið sé yfir skilaverkefnin í næstu kennslustund á 
eftir.   

Samtals 
u.þ.b. 
35-42 
mín 

Í næsta tíma á eftir skrifar kennari á töfluna nokkur vel valin og góð svör frá 
nemendum. Best er að ná að skrifa niður svör frá öllum nemendahópunum til að örva 
sjálfstraust þeirra. Kennari bætir við því sem ekki kom fram. Fer skipulega yfir 
óákveðinn greini, kyn nafnorða og svo framvegis. Ef nemandi með íslensku sem annað 
mál er í nemendahópnum er vel til fundið að taka fyrir hvernig þessi setning er á hans 
tungumáli, t.d. pólsku. Það eflir viðkomandi nemanda og eykur umburðarlyndi hjá 
bekkjarfélögum gagnvart ólíkum aðstæðum fólks og mismunandi tungumálum. 

Nemendur segja frá 
sínum svörum. 

 

4.2 Sjálf kennslan og verkefnavinna nemenda 

4.2.1 Vatnsendaskóli 2. og 3. nóvember 2017 

Ég bæði hlakkaði til og kveið fyrir eigin kennslu. Að kenna heilum bekk í fyrsta skipti var stórmál 

fyrir mig. Ég hafði einnig mjög takmarkaða reynslu í því að tala fyrir framan stóran hóp og 

stjórna hópi unglinga. Ég hef satt að segja forðast slíkar aðstæður, ábyggilega sökum 

óframfærni og ef til skorts á sjálfstrausti í þessum efnum. 

Ég æfði mig mjög vel fyrir æfingakennsluna. Ég var með heilmikla ílögn og lagði áherslu á 

samtal við nemendurna. Ég lagði því á mig allmikla undirbúningsvinnu. Ég hafði beðið um að 

fá að kenna tvær kennslustundir og kenndi ég fyrri 10. bekknum fimmtudaginn 2. nóvember 

2017 og hinum daginn eftir. Kennsluefnið og verkefnavinna nemendanna var nokkurn veginn 

eins í báðum bekkjunum. Ég sjálf var þó mun stressaðri fyrir fyrri kennslustundinni. Það var þó 

ekki beint auðveldara að kenna seinni bekknum en í samræðum við leiðsagnarkennarann kom 

í ljós að sá bekkur er meira krefjandi en sá fyrri. Í fyrri bekknum voru 15 nemendur en 16 í 

þeim seinni.  

Ég tel að framsögnin og að tala fyrir framan bekkina, smáfyrirlestrarnir og að útskýra 

námsefnið hafi gengið ágætlega, miðað við „reynslu og fyrri störf“ eins og sagt er þótt 

áreiðanlega hafi verið eitthvað „streitufas“ á mér. Ég lagði mig fram um að tala beint til 

nemendanna, vera á hreyfingu og undirbjó sérstaklega vel hvernig ég ætlaði að byrja 

kennsluna, með því að tengja við raunheim nemendanna eins og mælt er með. Ég er sannfærð 

um að hinn góði undirbúningur hjálpaði gífurlega. 

Ég hafði smávegis áhyggjur af því að ég myndi missa athygli nemendanna þegar ég flytti 

smáfyrirlestrana en það tókst nokkuð vel að virkja nemendur með þeim kveikjum sem ég hafði 

undirbúið og tókst mér að mynda samtal milli kennara og nemenda. Það kom mér satt að segja 

nokkuð á óvart hversu margir voru áhugasamir um efnið sem ég var að kenna. 

Efnið, sem ég kenndi þessa dagana, var að mestu það efni sem lagt er til í kennsluáætlun 

3, sjá kafla 4.1.3, og fjallar að mestu um tengsl íslenskunnar við önnur tungumál. Ég tók þó 

stuttlega fyrir máltöku og málkunnáttu en aðaláherslan var á það hvernig málfræðikunnátta í 
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móðurmáli nýtist við nám í erlendum tungumálum. Í fyrri kennslustundinni spurði ég 

nemendurna óformlega hvaða tungumál þeir ætluðu að velja sér á næsta ári þegar þeir færu 

í framhaldsskóla. Það kveikti strax áhuga hjá þeim. Í seinni kennslustundinni gerði ég meira úr 

þessum þættinum og spurðu þá formlega að þessu hvert og eitt og merkti við á töflunni. 

Niðurstaðan var sú að flestir ætluðu að velja spænsku, nokkrir þýsku og einn nemandi sagðist 

ætla að velja frönsku. Þeim fannst þetta greinilega áhugavert.  

Ég lagði fyrir nemendurna hópverkefni það sem sjá má í viðauka Á. Ég hafði prófað að leggja 

það verkefni fyrir ungling í 10. bekk úr öðrum skóla og tók ákvörðun í framhaldi af þeirri 

forprófun að hafa stutt sýnidæmi uppi á töflu áður en hópverkefnið yrði lagt fyrir. Þetta var 

gert til þess að útskýra frekar fyrir nemendum hvernig hægt er að bera saman tungumál. 

Sýnidæmið var með einni stuttri setningu annars vegar á íslensku og hins vegar á þýsku. Ég 

bað nemendur fyrst um að nefna það sem þeir sæju líkt og ólíkt með setningunum. Nemendur 

komu með góðar ábendingar, þeir tengdu umræðuefnið ágætlega við hugtök og báru saman 

setningarnar. Ég sýndi mun á þeim atriðum sem nemendum hafði ekki komið í hug.  

Að því loknu tók við hópverkefni nemendanna. Ég skipti þeim upp í tveggja til fjögurra 

manna hópa, eftir því hvernig þeir sátu. Vel gekk að skipta þeim í hópana og að fá þá til að 

vinna saman. Hópverkefnið snýst um það í megindráttum að nemendur skoða sömu 

málsgreinina á nokkrum tungumálum. Þeir eiga að skoða og reyna að finna og sjá hvað er 

sameiginlegt með tungumálunum og hvað er ólíkt í víðu og þröngu samhengi. Þeir eiga að 

ræða um þetta sín á milli í hópvinnu og til þess þurfa þeir að nota málfræðihugtök. Ég ákvað 

að velja tungumálin íslensku, ensku, dönsku, þýsku og spænsku. Málsgreinin var hönnuð með 

það fyrir augum að ákveðin málfræðileg atriði yrðu sýnileg en þó mátti málsgreinin ekki vera 

of flókin. Svo dæmi sé tekið þá eru um þrjú nafnorð öll í hvort í sínu kyni á íslensku, með hverju 

þeirra stendur lýsingarorð sem breytist eftir kyni nafnorðs í íslensku en gerir það ekki í ensku. 

Kyn nafnorða eru einungis tvö bæði í dönsku (samkyn og hvorugkyn) og spænsku (karlkyn og 

kvenkyn), sjá viðauka Á. 

Nemendur unnu nánast allir af kappi við hópverkefnið sem ég setti fyrir. Það gladdi mig, 

ég átti von á því að einungis aðalnámshestarnir myndu sjálfviljugir hefjast handa af kappi. 

Einnig kom mér á óvart hversu mikið nemendur voru til í að tala við mig þegar ég gekk á milli 

borðanna. Þeir tóku mér langflestir mjög vel.  

Í fyrri kennslustundinni gaf ég nemendum of lítinn tíma til að vinna hópverkefnið. Um leið 

og ég fann að þeir voru ekki allir enn að vinna við verkefnið og einn hópurinn sagðist vera 

búinn þá hófst ég handa við að spyrja þá um niðurstöðurnar og taka saman efnið á töflunni. 

Ég náði að laga þetta aðeins í seinni kennslustundinni en þó átti ég erfitt með þagnirnar. Ég 

var þó öll afslappaðri í seinna skiptið.  
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Undir lokin á báðum kennslustundunum spurði ég nemendur um niðurstöður 

hópverkefnisins. Ég skrifaði upp á töflu þau atriði sem nemendur sáu og sjálf nefndi ég einnig 

atriði sem ekki komu fram hjá nemendur. Flestir skildu verkefnablöðin úr hópverkefninu eftir 

á borðum sínum, nokkrir báðu um að fá að eiga þau og fengu það. Það var vanhugsað af mér 

að leyfa þeim að eiga blöðin, ég er þess vegna ekki með öll verkefni nemendanna í mínum 

fórum. En á verkefnablöðunum má sannarlega sjá að nemendur náðu að fara í ákveðna 

greiningarvinnu að hætti kennsluaðferðarinnar þrautalausna, sjá viðauka Á. Nemendur voru 

virkir í þátttöku í hópverkefninu og sýndu fram á ákveðinn skilning og líka áhuga á efninu. Þeir 

ræddu saman um tungumálin með málfræðihugtökum og það var einmitt eitt af því sem stefnt 

var að, að nemendur gætu beitt málfræðihugtökum í umræðu. Í bláendann á kennslustundinni 

voru nemendur spurðir spurningarinnar: „Finnst ykkur þið skilja betur nú eftir kennslustundina 

hvernig málfræðinám í íslensku getur hjálpað ykkur að læra nýtt tungumál?“ Þeir sem svöruðu 

þessari spurningu á annað borð svöruðu játandi. 

 Svarið við því hvernig mér hafi gengið að kenna eftir kennsluáætlunum er í stuttu máli það 

að ég er í heildina ánægð, sérstaklega með það hversu vel gekk að virkja nemendurna og fá þá 

til þess að vinna saman. Ég er einnig sannfærð um að það náðist að auka áhuga nemenda á 

íslensku og skilning þeirra á hagkvæmni þess að sinna móðurmáli sínu íslenskunni.    

4.2.2 Salaskóli 30. maí og 1. júní 2018 

Gagnasöfnun var markvissari þegar ég kenndi í Salaskóla á vorönn 2018. Ég skrifaði niður 

athugasemdir í sjálfum kennslustundunum og strax eftir hvora kennslustund. Ég tók þannig 

niður meiri upplýsingar um hvora kennslustund fyrir sig. Kennsluáætlanirnar og verkefni 

nemenda fyrir þessar kennslustundir eru nokkuð í takt við kennsluáætlun 1 og 2 en þær hafa 

verið endurbættar, sjá kafla 4.1.1 og 4.1.2.   

Í fyrri kennslustundinni  – þann 30. maí – var um að ræða 14 nemendur og hafði ég verið í 

um mánaðartímabil í vettvangsnámi hjá kennara þeirra, sem fyrr segir, svo að ég þekkti 

nemendurna ágætlega. Í seinni kennslustundunum voru 16 nemendur. Það gekk í heildina 

nokkuð vel að fá nemendurna til þess að vinna saman. Ég valdi þá saman í hópa eftir því 

hvernig þeir sátu. Fyrsta hópverkefni þeirra var að svara spurningunni: Hvað er 

málfræðikunnátta? Um var að ræða hópvinnuaðferðina einn–fleiri–allir. Misskilningur kom 

upp í fyrri kennslustundinni þegar ég útskýrði fyrir nemendum í hvaða dálk þeir áttu að skrifa 

svarið, sjá dálkauppsetningu í viðauka B. Þeir áttu að skrifa eigin hugleiðingu í dálk 1 og 

sameiginlega niðurstöðu í dálk 2. Ég hafði áður dreift til þeirra blaði með merktum dálkum til 

þess að skrifa svör sín á. Einum nemandanum fannst útskýringar varðandi dálkana 

ruglingslegar og spurði pirraður hvort það ætti að skrifa einstaklingssvarið í dálk 1 og 

sameiginlega svarið í dálk 2 og ég sagði honum að það væri rétt skilið. Ég hugsa að upphaflega 
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hafi ég ekki komið þessu nógu skýrt frá mér. Einhverjir höfðu skilið þetta öðruvísi og hlutirnir 

voru þá greinilega orðnir óljósir í augum nokkurra nemenda og annar nemandi ranghvolfdi 

augunum og spurði hneykslaður í hvorn dálkinn ætti eiginlega að skrifa. Greinilegt var að 

óljósar leiðbeiningar hjá kennara eru ekki vænlegar til vinsælda. En þegar nemendur byrjuðu 

að vinna að verkefninu þá mátti sjá að þeir ræddu um málefnið og unnu ágætlega saman. 

Svörin við spurningunni má sjá samantekin í viðauka C og einnig sýnishorn af verkefnablöðum 

nemendanna í viðauka B í dálkum 1 og 2. Næsta verkefni var einstaklingsverkefni en nemendur 

áttu að svara spurningunni: Hvenær öðlumst við málfræðikunnáttu? Þeir áttu að skrifa svarið 

í dálk 3 á verkefnablaðinu, sjá sýnishorn svara í viðauka B og samantekin svör í viðauka D.  

Þessara tveggja spurninga var spurt áður en smáfyrirlestur hafði átt sér stað. Hugmyndin 

var að láta nemendurna velta þessum fyrirbærum fyrir sér án mötunar, fara í þankahríð. Það 

fannst mér ganga nokkuð vel. Svör hópanna voru skrifuð að mestu á töfluna og þá fór ég með 

smáfyrirlestur í takt við þann sem er í viðauka I um hvað málfræðikunnátta sé og hvenær við 

öðlumst málfræðikunnáttu. Ég fræddi nemendur um ómeðvitaða málfræðikunnáttu, þá miklu 

þekkingu sem við öðlumst nánast án fyrirhafnar áður en við byrjum í skóla. Eina skilyrðið er að 

börn þurfa að búa í eðlilegu málumhverfi þar sem rætt er við þau og lesið. Ég passaði mig að 

nefna á nafn hugtakið „ómeðvituð málfræðikunnátta“ og ræða um það því að ég ætlaði að 

kanna skilning nemenda í lok kennslustundarinnar og spyrja sérstaklega um þetta hugtak. Ég 

sagði þeim því næst söguna af Genie eins og fjallað er um í kennsluáætlun 2 og flutti 

smáfyrirlestur, sjá viðauka Í. Áberandi var hvað nemendurnir hlustuðu vel og mátti alveg finna 

að þeir tengdu vel við aðstæður Genie þó svo að ég færi ekki í nákvæmar lýsingar á þeim 

hörmungum sem hún þurfti að upplifa. Mér gekk vel með þennan smáfyrirlestur.Það var mikil 

þögn og nemendur voru alvarlegir á svipinn. Því næst notaði ég hópvinnuaðferðina 3–3–3 og 

spurði þá spurningarinnar: Hvers vegna gengur ykkur nokkuð vel að læra erlent tungumál? Ég 

umorðaði spurninguna og spurði hvað þeir hefðu til að bera, sem Genie hafði ekki, og bað þá 

að nefna dæmi. Ég gekk um og kannaði hvernig gengi. Í fyrri kennslustundinni lenti ég á samtali 

við einn drenginn en hann sagði við mig að hann hefði þau tól, sem Genie hefði ekki haft, og 

þau væru að hann hefði horft á svo mikið efni á ensku í sjónvarpinu þegar hann var lítill. Hann 

væri þess vegna svona góður í ensku. Þetta er sannleikanum samkvæmt en þau verkfæri, sem 

átt var við og meiningin var að kveikja hugmyndir hjá nemendunum um, var að málfræði 

móðurmálsins, fyrst hin ómeðvitaða kunnátta og síðar hin meðvitaða, sé mikilvægt tól. Ég 

spurði hann þá hvernig hann héldi að honum myndi ganga að læra nýtt tungumál í 

framhaldsskóla, spænsku eða þýsku, en það náðist ekki almennilega að ræða þessi mál því það 

var komin kliður í bekknum og tíminn, sem nemendur höfðu til að svara, var liðinn. Því datt 

niður þessi umræða við þennan tiltekna dreng. Hér hefði verið eftirsóknarvert að opna 

umræðuna um þetta yfir allan bekkinn en þar sem ég var gestakennari og þess vegna í raun 
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undir tímapressu að ná að ljúka við að fara yfir efnið gekk það ekki. Ég vildi alls ekki lenda í því 

að komast ekki í að leggja lokaspurningarnar fyrir nemendurna til þess að kanna 

nemendaskilninginn í lokin. Það var takmarkandi á margan hátt að vera ekki starfandi kennari.  

Þegar ég skoðaði svör nemendanna við þessari spurningu eftir fyrri kennslustundina sá ég 

að fleiri höfðu tengt spurninguna við að læra ensku en drengurinn, samanber umfjöllun hér að 

framan. Nokkrir nemendur nefndu að þeirra tæki umfram Genie væri að hafa heyrt svona 

mikla ensku á máltökuskeiðinu, kannski af því Genie var frá Los Angeles og það móðurmál, 

sem hún hafði átt erfitt með að læra, var enska. Ég ákvað því að breyta áherslum í seinni 

kennslustundinni og spyrja sérstaklega hvernig þeim gengi að læra nýtt tungumál í 

framhaldsskóla, orðin 16 ára gömul að læra spænsku eða þýsku og þeir tengdu þá meira við 

móðurmálið. Svör nemendanna má sjá í viðauka Ð.  

Næsta hópverkefni nemendanna var að svara spurningunni: Hvernig læra börn 

móðurmálið? Aðferðin 3–3–3 var notuð og nemendurnir áttu að velta svörunum fyrir sér án 

þess að hafa fengið mötun á svarinu eða svörunum. Svör þeirra má sjá í viðauka E. Margt var 

rétt hjá þeim í svörunum en þó vantaði hjá þeim, sem eðlilegt er, hversu kerfisbundið börn 

læra tungumál og hélt ég smáfyrirlestur um það sem gekk vel. Fyrst varð nokkur ókyrrð en ég 

gerði hlé á fyrirlestrinum og sagði þeim frá hópverkefninu þeirra sem var fólgið í að semja 

handrit þar sem þrjú börn á mismunandi aldri ættu að tala saman. Það var greinilegt að áhugi 

nemenda kviknaði við þær upplýsingar, þeim fannst hópverkefnið spennandi. Það var ljóst í 

báðum bekkjunum og hlustuðu nemendurnir þá af meiri áhuga þegar ég útskýrði 

máltökuferlið. Ég fjallaði sérstaklega um sagnir og lítillega um orðaforða. Í lokaverkefninu 

sjálfu, þegar nemendur skrifuðu handritið, þá unnu þeir saman þrír í hóp, í einum hópnum 

voru reyndar tveir drengir (fyrri daginn, 30. maí) og öðrum fjórar stúlkur (seinni daginn, 1. 

júní). Allir hóparnir voru fúsir til að fara upp að töflu og „flytja“ handritið nema einn hópurinn 

í fyrri kennslustundinni. Það var hópur með þremur drengjum. Ég hvatti þá með þeim orðum 

að þetta væri æfing og fínt að æfa sig. Þeir sögðust ekki þurfa æfinguna og að handritið væri 

lélegt. Ég sagði þeim að það væri líka allt í lagi að æfa sig þó að handritið væri ekki fullkomið. 

Ég sagði þeim jafnframt að þeir hefðu val, þeir mættu neita sem þeir gerðu. Margir unnu vel 

þann tíma sem tók að semja handritin en þeir höfðu um það bil 10 til 12 mínútur til þess, aðrir 

lögðu fram lágmarksvinnu.  

Í fyrri kennslustundinni voru það aðallega tveir hópar sem höfðu minnstan áhuga á 

hópvinnunni. Það var annars vegar hópur með tveimur strákum og hins vegar hópur með 

þremur strákum. Þeir sinntu almennthópverkefnunum af takmörkuðum áhuga og létu eins 

litla vinnu í té og mögulegt var. Hópurinn, með strákunum tveimur, byrjaði ekki að vinna að 

verkefnum fyrr en ég „stóð yfir þeim“ en hinn hópurinn með drengjunum þremur, vann í sínum 

verkefnum á hroðvirknislegan hátt; ekki átti sér stað mikil umræða milli þeirra. Hópurinn með 
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drengjunum tveimur lifnaði þó við þegar kom að „handritsgerð“ og hlógu þeir og nostruðu 

heilmikið við að finna nöfn á börnin. Ég hafði ekki nefnt að gefa börnunum nöfn en það var þó 

skemmtilegt og þarna var um jákvæða samvinnu að ræða hjá drengjunum. Þeir fundu upp 

nöfnin Þangbrandur Svarfdal, Betúel Reginbald og Fabríus Brúnsteð. Þeir hefðu bara þurft tvær 

persónur en þeir sköpuðu þrjár. Þótt tími þeirra hafi farið mun meira í nafnaumræðu en 

málfræðiumræðu þá er ég samt ánægð með samvinnu þeirra. Þó var áberandi að allir 

nemendurnir í báðum bekkjunum voru áhugasamir um handritsgerðina og höfðu greinilega 

mest gaman af þessu síðasta verkefni kennslustundarinnar; var nokkuð um hlátur og 

umræður. Allir hóparnir nema hópur, sem merktur er númer 2 undir dagsetningunni 30. maí, 

sjá í viðauka É, fluttu leikritin. Það kom mér í raun nokkuð á óvart hversu viljugir nemendurnir 

voru að flytja texta handritanna. Verkefnið vakti kátínu hjá þeim og jákvæða stemningu í 

bekknum. Klappað var fyrir hverjum hóp eftir flutninginn. Ég hrósaði öllum fyrir að koma fram 

og kom með jákvæðar athugasemdir eins og „vel flutt hjá ykkur“, „skemmtilegur söguþráður“ 

og einnig varðandi efnið: „Greinilegur munur á því hvernig börnin töluðu, vel gert,“ „elsta 

barnið greinilega komið með flóknasta sagnareglukerfið, flott“ og svo framvegis. Í viðauka É 

má sjá handritin upp skrifuð og sýnishorn af handritum nemendanna í smækkaðri mynd. Í fyrri 

kennslustundinni luku nemendurnir flutningnum fimm mínútum áður en tíma átti að ljúka svo 

að ég ákvað að leggja fyrir nemendurna aukaverkefni. Ég lagði fyrir þá nafnorð sem eru bullorð. 

Þeir áttu að búa til fleirtölumyndina. Sýnidæmi af verkefni þeirra er í viðauka F. Ég sagði þeim 

að með þessu gætu þeir fundið að þeir raða orðunum í því kerfi sem þeir hafa þegar búið til. 

Auðvitað er æskilegast og auðveldast að starfandi kennari framkvæmi rannsóknir sem 

þessar. En á hinn bóginn er þetta reynsla sem mun nýtast mér. Í heildina fannst mér það ganga 

vel að koma nemendunum í hópvinnu og samvinnu, þeir voru tilbúnir að vinna hvert með öðru. 

Þessi atriði gengu þó enn betur í seinni kennslustundinni. Þeir spjölluðu meira um námsefnið 

og áhugasamari. En í heildina fannst mér það ganga vel að fá þá til þess að ræða um 

tungumálið, mér fannst efnið fara vel í nemendurna. Og það gekk afar vel að fá þá til þess að 

vinna saman og handritsgerðin vakti mun meiri ánægju en ég þorði að vona. Einnig má sjá á 

verkefnum þeirra að þeir hafa flestir meðtekið námsefnið, það er hvernig algengt er að börn 

búi til reglukerfi varðandi þátíðarmyndun sagna. Flest smábörnin í handritunum notuðu til 

dæmis sagnir í nafnhætti, sjá viðauka É. Handritsgerðin vakti heilmikla gleði og það skapaðist 

gott andrúmslofti í bekkjunum. Einn drengurinn kom seint í fyrri kennslustundina enda þótt 

hún hafi byrjað klukkan 9:45. Hann kom um það bil 45 mínútum of seint svo að einungis voru 

25 mínútur eftir. Ég mundi vel eftir þessum dreng úr vettvangsnáminu og minnist þess ekki að 

það hafi verið vandræði með hann nema ef til vill í eitt skipti þegar hann mætti of seint. En 

hann var nokkuð sterkur námsmaður og sat í vettvangsnáminu við hliðina á þremur stúlkum. 

Þar sem hann kom of seint þá bað ég hann að fara í þann eina hópi þar sem voru tveim 
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meðlimir en það voru tveir strákar. Þá sagðist hann þurfa að skreppa aðeins og tala við 

Aðalheiði. Hann hvarf og kom ekki aftur fyrr en í bláenda kennslustundarinnar. Getur verið að 

það hafi verið einhver forsaga þarna á ferð? Getur verið að hann hafi lent upp á kant við 

einhverja stráka í bekknum og vildi ekki vinna með þeim í hóp? Þetta er enn ein ástæðan fyrir 

því að það er að vissu leyti erfitt að koma sem gestakennari og skipta nemendum í hópa án 

þess að þekkja nemendahópinn nægilega vel.  

Að lokum lagði ég fyrir hópana blað með tveimur spurningum og bað nemendurna um að 

svara. Þeir áttu ekki að skrifa nöfn sín á blöðin. Það hefur ábyggilega dregið úr áhuga einhverra 

þeirra á að svara slíkum spurningum ef svör þeirra „skipta ekki máli“ fyrir nemendurna sjálfa, 

þeir fá enga einkunn fyrir þau og þeirra eigin kennari hefur ekkert með þetta að gera. En þeir 

svöruðu þó allir nema einn strákur, hann skilaði ekki sínu blaði. Hér eru svörin við 

spurningunni: Hvað er ómeðvituð málfræðikunnátta. ‚Í viðhengi H má sjá sýnishorn af 

smækkuðum svarblöðum nemenda: 

Tafla 8. Svör nemenda við spurningunni Hvað er ómeðvituð málfræðikunnátta? 

 Svör 30. maí 2018 

1 Þegar ómeðvituð manneskja talar í fullkomnum setningum 

2 Pólska mafían hótaði að berja pabba meðvitundarlausan 

3 Að tala og skilja tungumál og geta myndað setningar 

4 Það er þegar við búum til kerfi í hausnum okkar um hvernig maður skrifar og talar rétta íslensku 

5 Þegar málfræðikunnáttan ómeðvituð 

6 Þegar börn læra að tala tungumál og fallbeygja án þess að vita það 

7 Þegar þú ert komin með þann skilning að þú myndar settning ómeðvitandi 

8 Það sem þú lærir frá fjölskyldu, vinum, fólki, netinu og sjónvarpi 

9 Áður en við lærum í skóla þá erum við með ómeðvitaða málfræðikunnáttu. Lærum málfræði í umhverfinu 

10 Frá fæðingu og upp að grunnskóla. Þegar maður kann að tala en kann ekki bóklega málfræði 

11 
  

Reglugerð sem maður gerir þegar maður lærir að tala sem barn. Maður flokkar ekki eftir reglum úr málfræði 
heldur barnamálfræði og talar semí rétt 

12 Þegar manneskja er ekki með meðvitund að tjá sig 

13 Pabbi minn er meðvitundarlaus á landspítalanum 

14 Athugasemd rannsakanda: Það vantaði einn miðann 

Svör 1. júní 2018 

1 Að geta ekki myndað almennileg orðasambönd 

2 Máltilfinninginn er eitt það það hjálpar að læra ný tungumál 

3 Að tala rétt óvart 

4 
  

Þegar maður kann að tala en veit t.d. ekki að sagnorð eru sagnorð. Þegar maður er lítill og veit ekki hvað 
málfræði er 

5 Máltilfinningin sem við fáum í kringum 6 ár aldur 

6 Máltilfinningin og líkamstungumál 

7 Það er þegar maður var lítill að þá kunum við málfrði en við höfum eki þessa floka t.d. nafnorð og sagn. 

8 Ómeðvituð málfræðikunnátta er það að tala eftir reglum en ekki fatta að þú ert að gera það 

9 Kennimyndir sagna, einfaldar fallbeygingar. Veikar beygingar 

10 Heilinn og aigoriðmi (?) 

11 Málfræði kunnátta sem er í undirmeðvitund 

12 Að kunna ekki málfræði, fallbeygir ekki rétt og svona 

13 Að tala án þess að hugsa 

14 Veit ekki sho. Kannski tala án þess að hugsa 

15 Eiginleikinn að nota tungumálið án þess að reyna eða hugsa 

16 Að tala án þess að hugsa 
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Spurningunni er varpað fram í lok kennslustundarinnar sem fyrr segir og ættu svörin að 

endurspegla það hvort nemendur hafi náð efninu. Sjá má að mörg þeirra svara á þann hátt að 

skilningur hefur verið meðtekinn eins og til dæmis númer 1, 3, 4, 5, 6, 7, 10 og 11 þann 30. 

maí, númer 4 er á réttum nótum en er með ritmál í svarinu sem á ekki við. Númer 3, 4, 7, 8, 

11, 13, 14, 15 og 16 sýna skilning í kennslustundinni 1. júní. Rúmlega helmingur nemenda 

svaraði á þann hátt sem ég var að vonast til. Ég hefði auðvitað viljað að um fleiri nemendur 

væri að ræða en er þó ekki ósátt með niðurstöðuna.  

Hér má sjá samantekin svör nemendanna við spurningunni: Hvernig lærum við tungumál? 

Sjá sýnishorn svara í viðauka G:  

Tafla 9. Svör nemenda við spurningunni Hvernig lærum við tungumál sem börn? 

Svör 30. maí 2018 

1 Hlusta á mömmu og pabba rífast 

2 Pabbi talar annað tungumál við pólsku mafíuna 

3 Með því að hlusta á og búa til kerfi til að skilja tungumál 

4 Við hlustum og hermum síðan eftir því 

5 Við heyrum fólk í kring um okkur talar 

6 Frá samskiptum foreldra okkar. Hlustum hermum og meðtökum 

7 Það tengist umhverfi og uppeldi mikið og samfélagið mótar orðaforða 

8 Við lærum það ómeðvitað frá fjölskyldu og fleira  

9 Við pikkum upp orð og setningar frá fólki sem er að tala við okkur eða í kringum okkur 

10 Við lærum að fullorðnum og Gerum okkur reglur um hvernig á að tala 

11 Við lærum hjá foreldrum og öðru fólki. Heilinn á börnum er gerður til þess að læra tungumálið 

12 Frá fólkinu í kringum okkur 

13 Pabbi lamdi mútið í mig og mömmu líka 

14 Athugasemd rannsakanda: Það vantaði einn miðann 

Svör 1. júní 2018 

1 Umhverfi, foreldrar, frá myndabókum. Heilinn setur fram reglu og þróast síðan 

2 með að fólk eins og foreldrar tala í kringum mann og skóli 

3 Foreldrar etc. 

4 Foreldrar kenna þér, þú heyrir og hermir 

5 Við heyrum fólk tala í umhverfinu 

6 Með reglukerfi 

7 Við hlustum, við notum umhverfi 

8 Við lærum tungumál útfrá umhverfinu og eftir reglu, fyrst einfalt og færum allt yfir á það 

9 Börn læra tungumál frá umhverfinu og mynda einfaldar reglur varðandi t.d. sagnorð, þátíð og fallbeygingar 

10 Hlusta 

11 Með því að hlusta, leika og herma til að búa til kerfi 

12 Heyrum og hermum 

13 Frá umhverfinu 

14 Með því að vera kringum fólk og hlusta, horfa á þætti 

15 Með því að hlusta á umhverfið 

16 Heyrum það stanslaust í kringum okkur 

 

Þessari spurningu er einnig varpað fram í lok kennslustundarinnar sem og ætti að endurspegla 

það hvort nemendur hafi náð efninu. Þeir sem svara á þann hátt að skilningur á því hversu 

kerfisbundið börn læra tungumál sé sérstakur hæfileiki eru númer 3, 10 og 11 þann 30. maí og 

númer 1, 6, 8, 9 og 11 þann 1. júní. Önnur svör eru ekki dæmd röng en gaman hefði verið ef 
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fleiri hefðu nefnt það hversu kerfisbundið börn læra tungumál, þ.e. að þau hafi sérstakan 

hæfileika til þess.  

Í heildina er ég ánægð með hvernig gekk að kenna eftir kennsluáætluninni. En það eru 

ákveðin vonbrigði að ekki skyldu fleiri meðtaka málfræðilegu efnisatriðin en ég er þó sannfærð 

um að ef vanur íslenskukennari fjallar um efnið á heppilegum tíma með sínum bekk þá mun 

það skila betri árangri.    
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5  Umræður 

Hér verður nánari umfjöllun um niðurstöðurnar í kafla 4 og þær tengdar við áherslur 

fræðimanna og áherslur í aðalnámskránni. Í kafla 5.1 er áhersla lögð á þá þætti hönnunar 

kennsluáætlananna sem tengjast fræðum um kennsluaðferðir og lykilhæfni í aðalnámskrá. Í 

kafla 5.2 er umfjöllun fyrst og fremst tengd fræðum um áherslur fræðimanna varðandi efnistök 

í málfræði og fjallað ítarlegar um verkefni nemenda, kennsluna á efninu og svör nemendanna 

borin saman við fyrri rannsóknir og áherslur fræðimanna. Að lokum, í kafla 5.3, eru tíundaðar 

uppástungur um það hvernig hægt er að halda áfram á þeirri vegferð sem farin var í 

rannsókninni.  

5.1 Kennsluaðferðir og lykilhæfni 

Í hverri kennsluáætlun eru notaðar nokkrar kennsluaðferðir en sérstök áhersla er á 

hópvinnubrögð og umræðu- og spurnaraðferðir. Eru þær oftast notaðar samhliða í 

kennsluáætlununum en mikil áhersla er í aðalnámskránni á að þjálfa samvinnuhæfni hjá 

nemendum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:86-89). Þar sem um nýtt kennsluefni var að ræða 

þá var þó vart hjá því komist að nota kennsluaðferð úr flokki útlistunarkennslu en töluvert er 

um stutta fyrirlestra í öllum kennsluáætlununum þar sem tiltekinni þekkingu er miðlað til 

nemenda. Þegar um fyrirlestra er að ræða er sérstaklega mælt með því að brjóta þá upp, 

samanber umfjöllun í kafla 2.4.1, að láta nemendur vinna saman og leggja fram markvissar 

spurningar til nemenda til þess að virkja þá til þátttöku. Með því þjálfast nemendur einnig í 

þeirri lykilhæfni sem sagt er frá í aðalnámskránni þar sem mælt er með því að efla nemendur 

í að tjá hugsanir sínar og hugmyndir á skipulegan og skýran hátt, þjálfa þá í að vinna með 

öðrum og bera ábyrgð á útfærslu leiða að sameiginlegum markmiðum. Þau Tomlinson og 

McTighe leggja einnig  sérstaka áherslu á slíkar spurningar þegar hannaðar eru 

kennsluáætlanir, þær séu góður hvati að umræðum, krefjast oft íhugunar og innsæis og þjálfa 

nemendur meðal annars í að rökræða og hlusta á aðra (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:25, 76; 

Tomlinson og McTighe, 2006:110-111).  Spurningarnar í kennsluáætlununum eru margar 

hverjar settar fram með markvissum hætti og ætlaðar til þess að opna í byrjun huga nemenda 

og fá þá til þess að velta ákveðnum málefnum fyrir sér. Þegar líða tekur á kennslustundina 

verður viðfangsefnið gjarnan þrengra og afmarkaðra. Þetta er einkenni á kennsluaðferðinni 

spurnaraðferð þar sem spurningum er varpað fram í ákveðinni röð til að fá nemendur til að 

hugsa með skipulögðum hætti um ákveðin fyrirbæri. Oft er þankahríð notuð til þess að kalla 

fram hugmyndir (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:118). Spurnaraðferðir eru góðar til þess að þjálfa 

nemendur í lykilhæfni eins og að tjá hugsanir sínar á skipulegan og skýran hátt, í því sjálfa að 
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spyrja rannsakandi spurninga og nýta sér óvæntar niðurstöður á gagnrýninn og jákvæðan hátt 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:87-89).  

Hópvinnukennsluaðferðin 3–3–3 var mikið notuð í uppbrotum á fyrirlestrum og eru 

nemendur spurðir að því í fyrstu kennsluáætluninni hvaða eiginleika slík aðferð gæti verið að 

þjálfa. Það var gert til þess að þeir velti þeirri spurningu fyrir sér sem aftur hvetur þá til 

ábyrgðar á eigin námi, að þeir þjálfi og þroski sjálfa sig og efli sig til framtíðar með því að æfa 

sig í samvinnu við annað fólk. Þannig ættu þeir að ná þeirri lykilhæfni, sem tiltekin er í að 

aðalnámskránni, að nemendur skuli efldir í að bera ábyrgð á eigin námi (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013:90). Þessi aðferð er vel til þess fallin að þjálfa nemendur í skipulögðum 

vinnubrögðum og að halda sig að verki því þeir viti fyrir fram að þeir fái einungis þrjár mínútur. 

Það er mín upplifun eftir reynsluna af þessari aðferð í Salaskóla 30. maí og 1. júní 2018. Við 

það að hafa skeiðklukkuna sýnilega í kennslustofunni og tilkynna nemendum að nú væri 

tímatakan byrjuð þá hófust nemendurnir strax handa. Þrjár mínútur voru hæfilegur tími og 

nemendurnir náðu að ræða málin og finna upp á nokkrum atriðum. Mér finnst það einnig 

kostur við þessa aðferð að nemendur eiga að finna upp á að minnsta kosti þremur atriðum. Þá 

afgreiða þeir ekki spurninguna með einni uppástungu. Ég er ánægð með hvernig mér sjálfri 

gekk að nota þess aðferð, að koma nemendunum í hópa og fá þá til þess að vinna í þrjár 

mínútur. Aðferðin agaði einnig sjálfa mig en ég fann, þegar ég kom nemendum í 

Vatnsendaskóla í hópvinnu sem var óháð tíma, að ég átti erfitt með þagnirnar og varð 

óþolinmóð um leið og ég sá fyrsta hópinn hætta að vinna að verkefninu. Mér þótti einnig 

áhugavert að prófa að nota aðferðina einn–fleiri–allir. Mér gekk ekki vel að nota þá aðferð 

þegar ég notaði hana í fyrsta sinn í fyrri kennslustundinni í Salaskóla, þann 30. maí, en gekk 

betur 1. júní. Eins og fram kom í kafla 4.2.2 þá kom upp misskilningur varðandi það í hvaða 

dálka nemendur áttu að skrifa annars vegar eigin hugleiðingar og hins vegar sameiginleg svör. 

Þetta skapaði smávegis pirring hjá einhverjum nemendum. Ég er samt sem áður hlynnt þessari 

aðferð en mæli með því að kennarar hafi skýr svör og að þeir hafi skipulagt fyrirkomulagið 

betur en ég hafði gert fyrir þessa kennslustund. Þessi aðferð hefur þá kosti að nemendur 

þjálfast í að hugsa sjálfstætt og velta fyrst hlutunum fyrir sér á eigin forsendum. Því næst bera 

nemendur saman bækur sínar (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:184).  

Í kennsluáætlun 2 er lagt til að nemendur skrifi handrit og flytji það fyrir samnemendur 

sína. Um er að ræða hópvinnu sem krefst þess að nemendur séu vel virkir. Með þessum hætti 

á nemendum að takast að nálgast námsefnið með lifandi hætti. Þarna er um að ræða 

kennsluaðferð í ætt við innlifunaraðferðir og tjáningu þar sem nemendur fá nokkuð frjálsar 

hendur við nálgunina og túlkunina. Þeir hafa möguleika á að virkja ímyndunaraflið og 

sköpunargáfuna. Slíkar aðferðir eru vel til þess fallnar að stuðla að samkennd í hópnum, efla 

áhuga á námsefninu og þjálfa nemendur í að koma fram og tjá sig fyrir framan aðra, eins og 
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sagt var frá í kafla 2.4.4. Farið var í þetta verkefni í báðum kennslustundunum í Salaskóla, 30. 

maí og 1. júní, sjá samantekt og sýnishorn í viðauka É. Ég var ögn smeyk við þetta verkefni, 

sérstaklega varðandi það hvort mér tækist að fá nemendur til þess að flytja handritin. En þær 

áhyggjur voru ástæðulausar því ég fann fljótt að nemendur höfðu áhuga. Ég fann augljósan 

áhuga strax þegar ég sagði frá verkefninu og allir hóparnir nema einn voru fúsir til að flytja 

handritin. Það sem kom enn meira á óvart var að meirihluti nemendanna flutti handritið af 

innlifun. Langflestir unnu af kappi og eitthvað var um hlátur og kátínu. Nemendur höfðu um 

það bil 10 mínútur til þess að skrifa handritið og einhverjir hefðu vel viljað lengri tíma. Það var 

þó einn og einn hópur sem vann þetta verkefni af minni áhuga en það var einkennandi fyrir þá 

nemendur að þeir unnu einnig önnur verkefni í kennslustundinni með lágmarksviðleitni. Þetta 

verkefni vakti þó mestan áhuga nemenda af þeim verkefnum sem lögð voru fyrir þá.  

Í kennsluáætlun 3 er lagt til að kennarar geri skoðanakönnun. Hún kemur í framhaldi af 

umræðum, hópvinnu og smáfyrirlestrum um það hversu málfræðikunnátta í móðurmáli geti 

hjálpað til við nám í erlendum tungumálum. Í könnuninni eru nemendur spurðir um hvaða 

tungumál þeir hyggjast velja þegar þeir fara í framhaldsskóla, spænsku, þýsku eða frönsku. 

Þessi kveikja höfðar auðvitað sérlega vel til raunheims nemenda sem eru í 10. bekk. Ég gerði 

slíka könnun í seinni kennslustundinni í Vatnsendaskólanum þann 3. nóvember 2017. Ég fann 

að nemendunum fannst viðfangsefnið áhugavert og þeir voru nokkuð ákafir í að segja frá 

hvaða tungumál þeir ætluðu að velja og höfðu áhuga á niðurstöðunum. Í þessari 

kennsluáætlun er sett fram tillaga að sýnidæmi með einni stuttri setningu á íslensku og þýsku 

sem nemendur og kennari geta greint saman áður en nemendur hefjast handa við sitt eigið 

greiningarverkefni. Þó er mælt með því að kennarar reyni að lesa nemendahópinn og sleppi 

sýnidæminu telji þeir nemendur vera tilbúna í sjálft hópverkefnið. Það reyndist sjálfri mér vel 

að vera með sýnidæmi í kennslustundum mínum í Vatnsendaskólanum. Ástæðan fyrir því að 

ég gaf nemendum ekki tækifæri til þess að reyna við verkefnið án allrar sýnikennslu er sú að 

smáfyrirlestrarnir og öll „ílögn“ mátti ekki vera lengri en komið var til þess að útskýra efnið og 

fljótlegasta og skýrasta leiðin var að fara saman stutta greiningarvinnu. Þetta kemur til því ég 

hafði einungis eina kennslustund til þess að fara í þetta nýja efni, sem gestakennari. En með 

því að vera með sýnidæmi þá var ef til vill tekin ákveðin sköpun og frumkvæði af nemendum, 

en þó ekki að öllu leyti. Í hópverkefninu áttu nemendur að skoða og reyna að finna og sjá hvað 

væri sameiginlegt með fimm tungumálunum og hvað ólíkt í víðu og þröngu samhengi. Þeir áttu 

að ræða um verkefnið sín á milli og til þess þurftu þeir að nota málfræðihugtök. Ákveðið var 

að hafa tungumálin íslensku, ensku, dönsku, þýsku og spænsku. Þar erum við með móðurmál 

nemendanna, tvö tungumál sem þeir hafa verið að læra í skólanum og tvö tungumál sem þeir 

þekkja ekki. Það vildi svo til að í þessum nemendahóp var enginn nemandi af erlendu bergi 

brotnu en ef svo hefði verið til þá hefði verið gaman að hafa það tungumál einnig, til dæmis 
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pólsku. Með þessu verkefni er verið að nota kennsluaðferð sem tengist 

kennsluaðferðaflokknum þrautalausnum. Markmið þrautalausna er að þjálfa nemendur í 

rökhugsun og að takast á við ýmis úrlausnarefni með því að skoða mál frá ólíkum 

sjónarhornum, bera saman ólíka kosti og beita frjórri hugsun við úrlausnir. Það er markmið 

aðferða af þessu tagi að nemendur eflist í hæfni til að takast á við alls konar viðfangsefni og 

eflist í viðhorfinu „ég get leyst þetta“ (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:139-140). Niðurstaða Rúnars 

Sigþórssonar var einmitt sú að námskröfur í íslenskukennslu á unglingastigi grunnskólanna ýta 

sjaldan undir þess konar hæfni hjá nemendum, það er að segja ígrundun og lausnaleit, djúpan 

skilning, mat og sköpun (2008:iv), samanber umfjöllun í kafla 2.2.1.    

Hópverkefnið felst í greiningarvinnu og er ætlunin að nemendur eflist í þeirri hugsun að 

þeir geti vel verið „mál-vísindamenn“ og rannsakað málið. Þeir eflast í að yfirfæra þekkingu af 

einu sviði á annað, það er að segja einu tungumáli yfir á annað. Þannig geta þeir náð þeirri 

lykilhæfni varðandi skapandi og gagnrýna hugsun í aðalnámskránni, hæfninni til að spyrja 

rannsakandi spurninga og sjá nýja möguleika (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:89). Mér gekk 

ágætlega að nota þessa aðferð. Það sem hamlaði mér var aðallega að ég var óþolinmóð og 

þoldi þögnina ekki vel. Um leið og fyrsti hópurinn sagðist vera búinn, í fyrri kennslustundinni, 

þá stoppaði ég hópvinnuna og fór að spyrja nemendur út í. Það er vel þekkt að kennarar hafa 

oft litla biðlund og gefa nemendum jafnvel ekki nægilegan tíma til að velta spurningum eða 

verkefnum fyrir sér sjálfum (Ingvar Sigurgeirsson, 2013:114; Sigrún Björk Cortes o.fl., 2016:22). 

Ég vissi þetta og gerði mér í raun grein fyrir þessu en samt sem áður þoldi ég ekki við í þögninni. 

Ég átti mun auðveldara með þögnina þegar ég var að kenna í Salaskóla, enda orðin aðeins 

reynslunni ríkari, en þar hafði ég einnig skeiðklukku í kennslustundinni. Annars gekk ágætlega 

í báðum kennslustundunum 2. og 3. nóvember 2017 að fara yfir verkefnin með nemendum. 

Ég skrifaði niður á töfluna þau atriði sem nemendur höfðu séð varðandi líkindi með 

tungumálunum og það sem þeir tóku eftir að var ólíkt. Nemendur höfðu tekið eftir ýmsum 

atriðum, eins og sjá má á sýnidæmum nemendanna í viðauka Á. Einnig bætti ég við þeim 

atriðum sem mér fannst vanta. 

Í heildina gekk mér mjög vel að nota fjölbreyttar kennsluaðferðir. Ég tel að ég hafi átt 

erfiðast með útlistunaraðferðina. Ég er viss um að vanur kennari getur farið mun betur með 

smáfyrirlestrana og sagt frá á skemmtilegri hátt en ég. Þar held ég að reynsluleysið hafi mikið 

að segja og ég vona að ég þjálfist í líflegri frásagnarháttum í framtíðinni.  

5.2 Málfræði, málfræðihæfniviðmið og verkefni nemenda  

Fræðimenn mæla með auknum áherslum á lýsandi málfræði þar sem allt tungumálið er tekið 

til skoðunar í kennslustundum. Á það var lögð áhersla í öllum kennsluáætlunum mínum.  
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Í fyrstu kennsluáætluninni er byrjað á spurningunni um hópvinnuverkefni en því næst eru 

tvær opnar spurningar tengdar málfræði sem varpað er fram án nokkurrar fræðslu um 

málefnið. Tilgangurinn er að leyfa nemendunum að velta fyrir sér málefnum út frá eigin 

reynslu. Fyrst ber að nefna spurninguna: Hvað er málfræðikunnátta? Athyglisvert er að skoða 

samantekin svör nemenda við henni í viðauka C. Þar má sjá að algengast var að nemendur 

tengdu málfræðikunnáttu við námið í skólanum, samanber svörin: „Að vita hvað málfræði er, 

kunna stafsetningu, sagnorð, nafnorð, lýsingarorð og svo framvegis“, „Lesa, skrifa. Fara yfir 

verkefni. Fallbeygja“ og „Málfræði snýst um reglur stafsetningu, og til þess að þjálfa hana 

mætir þú í íslenskutíma“. Einnig var áberandi tenging nemenda við rétt og rangt mál eins og 

„Að kunna að fara með rétt mál og skrifa“, „það að geta farið með rétt mál. Það að skrifa og 

tala. T.d. tíðir, fallbeygingar“ og „Viðurkenning. Rétt málfar“. Þarna skín í 

forskriftarmálfræðina með sínum áherslum á rétt mál og tónar við umfjöllun í Íslenska í 

grunnskólum og framhaldsskólum og doktorsritgerð Hönnu Óladóttur en þar kemur fram að 

nemendur tengja umræðu um mál og málfræði skýrt við rétt mál og rangt (Ásgrímur 

Angantýsson o.fl., 2018:168-169; Hanna Óladóttir, 2017:310-311). En einnig komu fram 

víðtækari svör eins og: „Það er kunnátta að bera fram orð og mynda setningar í heild sinni“ og 

„að þekkja orðin og hvernig á að nýta sér þau“.  

Hin spurningin sem lögð var fram án allrar fræðslu var: Hvenær öðlumst við 

málfræðikunnáttu? (sjá viðauka D). Við skoðun á svörum við þessari spurningu má sjá áberandi 

tengingu við það að við lærum málfræði í skólanum. Um það bil helmingur allra nemendanna 

svaraði því til að við lærum málfræði í skólanum. Nokkrir til viðbótar nefndu skóla og einnig 

aðra þætti eins og umhverfi. Einnig má sjá víðtæk svör eins og: „Þegar við byrjum að tala þá 

lærist það smám saman en nær ekki hámarki þangað til á táningsárum.“ Flest svörin voru þó í 

takt við fyrrgreindar niðurstöður Hönnu Óladóttur að nemendur séu almennt ekki mjög 

meðvitaðir um að þeir kunni málfræði íslenskunnar, hvað þeir kunni og hvernig máltakan 

gengur fyrir sig. Út frá áðurnefndum svörum nemenda við spurningunum tveimur má vissulega 

spyrja sig hvort mismunandi hugtakaskilningur orðsins málfræði hafi ekki haft áhrif á svörin. Í 

kennsluáætluninni er því næst gert ráð fyrir því að nemendur fái smáfyrirlestur um 

málfræðikunnáttu og hvenær við öðlumst hana. Þeir fá þá fræðslu um ómeðvitaða 

málfræðikunnáttu, sjá nánar smáfyrirlesturinn í viðauka I. Hann byggist í grunninn á því 

hvernig hugtakið málfræði er skilgreint í kafla 2.2.1, að málfræði feli í sér þær reglur sem 

málnotendur kunna og nota nokkurn veginn umhugsunarlaust. Málnotendur vita hvernig 

orðin beygjast, hvað þau merkja og í hvaða röð þau þurfi að vera til þess að þeir geri sig 

skiljanlega (Sigurður Konráðsson, 2000:154). Málfræði er einnig sú viðbótarfræðsla sem 

nemendur fá í skóla. Smáfyrirlesturinn á að stuðla að því að efla sjálfstraust nemendanna og 
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vitund um eigin færni þegar kemur að móðurmáli þeirra eins og lögð er áhersla á í 

aðalnámskránni.  

Því næst var eftirfarandi verkefni lagt fyrir nemendur: Nefnið dæmi um það þegar verið er 

að kenna ykkur um málfræði í íslensku og dæmi um það þegar verið er að kenna ykkur í 

málfræði. Þetta verkefni var ekki forprófað heldur bætt við í síðustu hönnunarvinnunni. Þessu 

málefni var þó komið að í þeim smáfyrirlestrum sem áttu sér stað í kennslunni í Salaskóla 30. 

maí og 1. júní. Hér þurftu nemendur að velta fyrir sér á eigin spýtur, án fræðslu, merkingu 

orðanna um og í. Þegar umhugsunartíminn var liðinn og búið að fara yfir svör nemenda hélt 

kennari smáfyrirlestur um muninn á þessu tvennu. Þessu má líkja saman við kennslu um 

líkamann í líffræði, þ.e.a.s. kennt er um líkamann en ekki hvernig á að nota hann. Útskýrt var 

hvernig kennt er um málfræði og í hvaða tilfellum kennsla í íslensku eigi sér stað, t.d. þegar 

nemendum er kennt hvernig á að fallbeygja ær og kýr miðað við ákveðinn málstaðal. Með 

þessari fræðslu skýrist það betur fyrir nemendum hvað þeir læra í skólanum.  

Að lokum var ein spurning sem var hópverkefni og jafnframt skilaverkefni. Nemendur 

fengu eftirfarandi spurningu: Hvað er ómeðvituð málfræðikunnátta? Útskýrið og nefnið að 

minnsta kosti þrjú dæmi. Gott er að gefa nemendum aðeins lengri tíma fyrir þessa hópvinnu 

þar sem um skilaverkefni er að ræða. Nemendur ræða efni smáfyrirlestursins. Þeir ræða um 

tungumálið með málfræðihugtökum og þjálfast í að verða viðræðuhæf um tungumál og ætla 

má að áhugi þeirra á móðurmálinu aukist eins og mælt er með í aðalnámskránni (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013:104). Umræðuefnið getur til dæmis verið það að nemendurnir séu byrjaðir 

að fallbeygja nafnorð áður en þeir byrja í skóla og svo framvegis. Líklegt er að nemendur geri 

sér grein fyrir ómeðvitaðri málfræðikunnáttu sinni og hversu miklir sérfræðingar þeir eru í raun 

í sínu eigin móðurmáli. Í svörum nemenda við þessari spurningu í Salaskóla, sjá samantekt 

svaranna í kafla 4.2.2 og sýnishorn í viðauka H, kom í ljós að meirihluti nemendanna sýndi 

greinilegan skilning á málefninu. Þetta voru svör á borð við: „Þegar börn læra að tala tungumál 

og fallbeygja án þess að vita það“, „þegar þú ert komin með þann skilning að þú myndar 

setningu ómeðvitandi“ og „þegar maður kann að tala en veit t.d. ekki að sagnorð eru sagnorð. 

Þegar maður er lítill og veit ekki hvað málfræði er“. Því miður sýndu þó ekki allir nemendurnir 

skilning á málefninu. Sem dæmi um svör þeirra sem ekki náðu inntakinu eru: „Að geta ekki 

myndað almennileg orðasambönd“, „máltilfinningin sem við fáum í kringum 6 ár aldur“ og „að 

kunna ekki málfræði, fallbeygir ekki rétt og svona“. Einhverjir svara með gríni eða bulli eins og: 

„Pólska mafían hótaði að berja pabba meðvitundarlausan.“ Ég er viss um að slík svör hefðu 

verið færri ef um skilaverkefni hefði verið að ræða hjá þeirra eigin kennara og að þá hefðu 

nemendur velt málefninu enn betur fyrir sér. Vanur kennari yrði án vafa betri en ég í að koma 

efni smáfyrirlestranna til nemendanna.   
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Í kennsluáætlun 2 er áhersla á máltökuna. Það hefur verið vannýtt að nota máltöku sem 

útgangspunkt við að kenna nemendum um málkerfið þar sem þá er farið frá hinu einfalda til 

hins flókna; einnig hefur sýnt sig að nemendur hafa áhuga á máltökunni (Hanna Óladóttir, 

2017:138-139). Í áætluninni er byrjað á upprifjun á ómeðvitaðri málkunnáttu og farið yfir 

skilaverkefni síðasta tíma. Þá getur kennari leiðrétt misskilning ef hann sér að einhverjir 

nemendur misskilja efnið. Því næst er smáfyrirlesturinn um Genie og farið stutt í það að erfitt 

sé að ná tökum á málfræði tungumálsins síðar meir ef barn býr ekki í eðlilegu málumhverfi. 

Nemendur eru látnir velta þessu fyrir sér og ræða spurninguna: Hvers vegna haldið þið að það 

sé erfitt fyrir einstaklinga að læra sitt fyrsta tungumál eftir að þeir eru orðnir 

unglingar/fullorðnir? Spurningin var notuð við kennslu í Salaskóla en orðuð á aðeins annan veg 

þar sem nemendur áttu að nefna þau „verkfæri“ sem þeir sjálfir hefðu umfram Genie. En í 

svörunum – sjá samantekt í viðauka Ð og sýnishorn í viðauka B, en þar eru svörin í dálk 4 – má 

sjá að flestir höfðu meðtekið námsefnið að mestu: „Við höfum grunn á okkar móðurmáli. Við 

getum borið saman tungumálin. Uppeldi byggist á því að læra svona“ „Við erum komin með 

máltilfinningu…“ og „Grunninn í móðurmáli“. Nokkur svör sýndu minni skilning eða engan eins 

og: „Sjónvarp og aðallega ensk myndefni.“ Eftir að kennari hefur tekið saman svörin á töfluna 

og leiðrétt misskilning þá heldur hann smáfyrirlestur um máltöku þar sem lögð er áhersla á 

hversu mikið afrek það er að börn læri málkerfi móðurmálsins nánast fyrirhafnarlaust á fyrstu 

árum sínum og fá þá þegar sterka máltilfinningu fyrir því hvað er í samræmi við reglur íslensks 

máls. Sagt er frá því að þetta sé hæfileiki sem dvínar með árunum og að þetta tímabil – þegar 

hæfileikinn er sem mestur – sé kallaður máltökuskeið. Nemendur eru því næst látnir velta því 

fyrir sér hvernig börn læri móðurmálið, með hvaða hætti máltakan eigi sér stað. Þegar hér er 

komið sögu er búið að koma nemendum lítillega af stað, búið að fjalla nokkuð um reglukerfi 

málsins. Þessi spurning var notuð í Salaskóla en þá hafði ekki farið fram fræðsla á málefninu 

enda mátti sjá á svörunum að flestir nemendanna nefndu umhverfið og að börn hlusti og 

hermi eftir, ekkert kom fram um kerfi eða reglukerfi sem þau búi sér til. Eðlilega kom ekki fram 

vitneskja um það. Svörin komu þannig ekki á óvart. Því næst var haldinn smáfyrirlestur um 

máltökuna og hversu kerfisbundið börn læra tungumál; að þau búi sér snemma til reglukerfi, 

fyrst einfalt og svo flóknara; að þau fari í gegnum stig í máltökunni og tileinki sér 

grundvallaratriði móðurmálsins að miklu leyti sjálf eins og fjallað var um í kafla 2.3.1. Þau læri 

málið af vörum annarra og myndi sér reglur sem þau endurskoði sífellt (Sigríður 

Sigurjónsdóttir, 2005:636-637; Sigurður Konráðsson, 2000:152). Með þessari fræðslu er 

stuðlað að þeim hæfniviðmiðum að efla sjálfstraust nemenda og vitund um eigin færni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:100), færni sem þeir öðluðust strax á unga aldri því að íslenska 

sé þeirra móðurmál. Nemendur gera sér þannig grein fyrir því hversu miklir sérfræðingar þeir 

eru í tungumáli sínu. Nemendur fengu því næst upplýsingar um hópverkefni sem felst að skrifa 

handrit að samtali milli þriggja barna. Börnin eiga að vera á mismunandi aldri og það á vera 
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hægt að sjá á hvaða aldri börnin eru með því að skoða hvernig þau nota sagnir og hversu langar 

setningar þau segja. Athygli nemenda var fengin með þessum upplýsingum um hópverkefnið. 

Því næst hélt kennari fyrirlestur um ákveðna þætti máltökunnar sem eru þátíðarmyndun sagna 

hjá börnum á aldrinum 1–2 ára, 3–4 ára og 6 ára. Hugsunin er að með því að skoða nokkuð vel 

afmarkaðan þátt máltökunnar, sagnirnar, þá fái nemendur betri skilning á því hversu 

kerfisbundin máltakan er. Hægt er að dreifa til þeirra vinnublaði, eins og sýnt er í viðauka H, 

telji kennarar þörf á því. Að því loknu hefst handritsgerðin. Með því að skoða handritin, sem 

nemendurnir gerðu í Salaskóla, má sjá að nemendur meðtóku námsefnið nokkuð vel, sjá 

viðauka É. Í langflestum handritunum notuðu yngstu börnin sagnir í nafnhætti, t.d. „Mamma 

ekki fara, mamma þrífa“, „Bangsi gráta“ og „Jóa Pé flýta sér“ og fjögurra ára börnin notuðu 

veika beygingu sagna: „Mamma faraði í búðina“, „Mamma, ég hlaupaði á vegg!“ og „Ég 

dettaði ekki í lækinn“. Sex ára börnin voru samkvæmt þessu sjáanlega komin lengst á 

máltökuskeiðinu: „Viltu að ég setji plástur á hann“, „Ef þú klagar brýt ég dúkkuna þína“ og „Nú 

þurfum við að hoppa yfir lækinn“. Þetta verkefni vakti almenna ánægju í bekknum og var 

greinilegt við vinnslu handritsins að nemendur ræddu um verkefnið með málfræðihugtökum 

og þannig náðist að efla nemendur í því að beita málfræðihugtökum í umræðu um notkun 

málsins. Þeir efldust einnig í að verða viðræðuhæfir um tungumál og ég tel að áhugi þeirra á 

móðurmálinu hafi aukist eins og mælt er með í Aðalámskrá grunnskóla samanber kafla 2.1.2. 

Í lok tímans í Salaskóla, eftir fyrirlestur um máltökuna, sem svipaði til þess sem lagt er til í 

kennsluáætlun 2, og eftir handritsgerðina og flutninginn á því verkefni voru nemendur beðnir 

um að svara spurningunni: Hvernig lærum við tungumál sem börn? Svörin sýna, sjá samantekt 

þeirra í kafla 4.2.2 og sýnishorn svara í viðauka E, að nemendur, sem nefna sérstaklega kerfi, 

reglu/reglur eða reglukerfi í upptalningu sinni, eru einungis 7 af 29 nemendum; einn 

nemandinn skilaði ekki miðanum. Þetta eru nemendur númer 3 og 10 þann 30. maí og númer 

1, 6, 8, 9 og 11 þann 1. júní. eða einungis 24% nemendanna. Sé seinni dagurinn einungis 

skoðaður, 1. júní, þá eru það 5 nemendur af 16 eða 31%. Ég held að skýringin sé sú að ég var 

rólegri seinni daginn og var að fara í gegnum kennsluna í annað sinn og hafði þar að auki gert 

nokkrar breytingar á smáfyrirlestrunum. Þrátt fyrir það þá hefði ég viljað fá skýrar fram hversu 

kerfisbundið börn læra á máltökuskeiðinu. Ég er sannfærð um að vanur kennari kemur efninu 

mun betur til skila; þar að auki er búið að dýpka og auka við námsefnið sem ég setti fram í 

Salaskóla enda er um að ræða tvær og hálfa kennslustund, með aukaefninu, á móti einni 60 

mínútna kennslustund sem ég hafði yfir að ráða í Salaskóla. Einnig er líklegt að nemendur 

hugleiði nánar svör sín ef þeir eru að skila verkefni til síns eigin kennara sem metur 

frammistöðu þeirra í framhaldinu.  

Aukaefni það sem lagt er til fjallar um málbreytingar en auðvelt er að útskýra málbreytingar 

í framhaldi af fræðslu um máltökuna. Sé þekking til staðar á því hvernig mál lærist þá er hægt 
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að útskýra hvernig málbreytingar verða og hvernig uppbygging tungumálsins gengur fyrir sig. 

Sú þekking getur aftur á móti hjálpað til við að læra um orðflokka og fallbeygingar svo eitthvað 

sé nefnt. Hanna Óladóttir segir brýnt að miðla þessari þekkingu til nemenda meðal annars til 

þess að skilningur fáist á því að málbreytingar séu eðlilegt fyrirbæri í hverju málsamfélagi færni 

málsamfélagi (Hanna Óladóttir, 2017:320-321). Aukaefnið snýr að því að hvers vegna 

tungumál breytast og fjallað er um og útskýrt hvers vegna kenna þurfi nemendum sérstaklega 

að fallbeygja orðin ær og kýr, hvers vegna þeir læra þær fallbeygingar ekki á máltökuskeiðinu. 

Hér er tilvalið að taka almenna umræðu og dæmi um algengar fallbeygingar karlkyns, kvenkyns 

og hvorugkyns nafnorða til samanburðar. Þannig geta nemendur með umræðu um máltökuna 

og málbreytingar eflst í því hæfniviðmiði aðalnámskrár að þeir átti sig á beygingarlegum og 

merkingarlegum einkennum orðflokka og geri sér grein fyrir hlutverki þeirra. Með þessari 

umræðu eykst sjálfstraust nemenda og þeir sem hingað til hafa átt erfitt með fallbeygingar 

orðanna ær og kýr líta vonandi ekki á sig sem „lélega“ í íslensku heldur að á því sé eðlileg 

skýring. Nemendur skilja þá hvers vegna kenna þurfi þeim sérstaklega að fallbeygja þessi orð. 

Námsefni aukaefnisins á að sýna nemendum fram á að málbreytingar og oft á tíðum frávik, 

sem nemendur sýna í máli, séu oft í raun tilkomin vegna eðlis máltökunnar eins og Hanna 

Óladóttir leggur áherslu á. Húm mælir jafnframt eindregið með umfjöllun um hvers vegna 

málbreytingar komi upp  (Hanna Óladóttir, 2017:316, 318).  

Í kennsluáætlun 3 er áhersla lögð á tengsl íslenskunnar við önnur mál. Nemendum er sagt 

frá þeim markmiðum tímans að þeir muni átta sig á skyldleika tungumála og eins hve ólík 

tungumál geti verið. Fyrsta opna spurningin er: Hvers vegna hvetja skólayfirvöld nýbúa 

(innflytjendur) til þess að hjálpa börnum sínum að rækta móðurmál þeirra? Þessarar 

spurningar var ekki spurt þegar forprófun fór fram í Vatnsendaskóla en þá var um eina 

kennslustund að ræða. Í niðurstöðukaflanum eru lagðar fram þrjár kennslustundir og ættu 

nemendur í þriðju kennslustundinni að hafa öðlast ákveðna þekkingu sem myndar grunn fyrir 

þessa spurningu. Nemendur velta því fyrir sér hvers vegna það sé mikilvægt að rækta 

móðurmál sitt. Næsta spurning er nokkurs konar framhald af þessari spurningu en hún er: 

Hvernig ætlið þið að fara að því að læra nýtt tungumál í framhaldsskóla, t.d. spænsku eða 

þýsku, þegar þið eruð ekki lengur á máltökuskeiðinu? Þegar nemendur hafa velt þessu fyrir sér 

og kennari tekið saman svör þeirra þá þarf kennari að bæta við þeim upplýsingum sem upp á 

vantar. Mikilvægt er að vekja athygli á því stórkostlega verkfæri sem nemendur hafa í 

móðurmáli sínu, og að þeir séu sérfræðingar í eigin tungumáli. Hér má endurvekja umræður 

um ómeðvituðu málfræðikunnáttuna annars vegar og þá meðvituðu hins vegar þar sem 

nemendur læra í skóla um málfræðina og málfræðihugtök. Slík þekking hjálpar til þegar 

útskýra þarf atriði í nýju tungumáli. Í framhaldi þessarar umræðu fá nemendur hópverkefni 

þar sem þeir eiga að skoða sömu málsgreinina á nokkrum tungumálum, íslensku, ensku, 
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dönsku, þýsku og spænsku. Þeir eiga að átta sig á því hvað sé sameiginlegt með tungumálunum 

og hvað sé ólíkt í víðu og þröngu samhengi. Þeir þurfa að nota málfræðihugtök til þess að ræða 

málin sín á milli. Verkefnið þjálfar nemendur í því að yfirfæra þekkingu sína og færni á íslensku 

yfir á ný fyrirbæri í nýju tungumáli en nemendur vantar gjarnan færni í því eins og fram kom í 

kafla 2.3.4. Jafnframt kemur fram að nemendur sjá oft ekki hagkvæmni í því að læra 

málfræðihugtökin en verkefni af þessu tagi geta opnað huga þeirra í þeim efnum. Verkefnið 

var forprófað í Vatnsendaskóla og má sjá dæmi um vinnublöð nemenda í viðauka Á. Þar má 

sjá að nemendur settu sig í stellingar málvísindamanna og rannsökuðu hvað væri líkt og hvað 

ólíkt með tungumálunum. Mikilvægt er að kennari fari að lokum yfir niðurstöður nemenda og 

bæti við þeim þáttum sem ekki koma fram. Hægt er að ræða um kyn nafnorða og lýsingarorða, 

hvernig sagnir haga sér í tungumálunum og svo framvegis. Bera má saman tungumálin með 

viðeigandi málfræðihugtökum. Hægt er að fara vítt og breitt og fjalla til dæmis um germönsk 

mál, skoða hve spænskan er frábrugðin til dæmis íslensku eða ensku og svo framvegis.  

5.3 Meiri dýpt og vídd: Tillögur að áframhaldandi verkefnavinnu 

Mikinn hafsjó verkefna er hægt að fara í með nemendum til þess að þeir fái enn dýpri skilning 

á þeim þemum sem voru á dagskrá. Nokkrar hugmyndir verða nefndar hér. Skilningur á 

máltökunni, ómeðvitaðri málkunnáttu, mun dýpka ef farið er í setningagerð og frekari 

samanburð á tungumálum eins og Höskuldur Þráinsson bendir á í greininni „Hvernig öðlast 

maður máltilfinningu og hvaða máli skiptir hún“ (Höskuldur Þráinsson, 2000:132). Hann tekur 

sem dæmi setninguna „Hvað vilt þú?“ Sú regla gildir í íslensku að þegar spurt er um eitthvað 

annað en frumlagið þá er nauðsynlegt að snúa við röðinni á frumlagi og sögn þannig að 

frumlagið endar réttilega aftast í spurningunni. Þessi regla gildir ekki í öllum tungumálum, til 

dæmis ekki í ensku: „What do you want?“ Getur þetta vafist fyrir einhverjum sem lærir 

íslensku sem erlent mál og viðkomandi getur til dæmis þá spurt: „Hvað þú vilt?“ (2000:132). 

Þetta er einfalt dæmi um mun flóknari þætti málsins sem ung börn læra nokkuð 

fyrirhafnarlaust. Með slíkri umræðu öðlast nemendur enn frekari skilning á þeirri miklu 

kunnáttu sem þeir búa yfir. Einnig er hægt að taka fyrir bullorðaverkefni eins og gert var í 

rannsókninni um fleirtölumyndun hjá íslenskum börnum (Indriði Gíslason o.fl., 1986:108-116). 

Með því að leyfa unglingunum sjálfum að finna að þeir taka bullorð og setja inn í málfræðikerfi 

sem þeir hafa þegar byggt upp þá öðlast þeir enn frekari tilfinningu fyrir uppbyggingu 

tungumáls og hvernig máltakan á sér stað. Gerð var stutt forprófun á þessu í fyrri tímanum í 

Salaskóla, þann 30. maí 2017, því það skapaðist stuttur aukatími í lok kennslustundarinnar. 

Tókst sú tilraun bærilega en sem fyrr segir þá var um stuttan tíma að ræða og það hefði þurft 

aðeins meiri tíma til að fara sameiginlega í bekknum yfir svör nemenda og útskýra betur fyrir 

þeim tilganginn. Sjá má sýnidæmi um verkefni nemenda í viðauka F. Hægt er að fara dýpra í 
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þessi mál og taka einnig fyrir bullsetningu eins og gert er í Málvísi III en þá er setningin 

„Voggurinn lúnaði górið með læru kífunni“ tekin fyrir. Með því að skoða hana sjáum við að við 

vitum margt um orðin þó svo að um bullorð sé að ræða. Við setjum setninguna í málkerfið 

okkar og vitum þar með að voggurinn táknar eitthvað eða einhvern sem gerir eitthvað, lúnaði 

ætti að segja okkur hvað voggurinn gerði og svo framvegis  (Indriði Gíslason, 1986:14).     

Hægt væri að leggja fyrir nemendur framhaldsverkefni handritsgerðar þar sem enn frekar 

væri farið í einstök atriði máltökunnar. Sagnir voru sérstaklega teknar fyrir í kennsluáætlun 2 

en hægt væri að bæta við hvernig fleirtölumynd nafnorða lærist. Þegar börn fara að nota 

fleirtölumyndir þá læra þau fyrst einföldustu myndina og hún er alhæfð. Þegar þau fara að 

nota fleirtölu þá gengur börnunum best að mynda fleirtölu þar sem einföld skipti á endingum 

fara fram eins endingarnar –ar og –ur, hundur-hundar, fáni-fánar. Tveggja og hálfs til þriggja 

ára gömul börn eru farin að nota fleirtölu orða (bílar, dúkkur, boltar) svo og ákveðinn greini 

(stelpan, húsið) (Heyrnar- og talmeinastöð Íslands; Indriði Gíslason o.fl., 1986:140; Þóra 

Másdóttir og Friðrik Rúnar Guðmundsson, 2015). Einnig væri hægt að taka efnið í víðara 

samhengi og fræða nemendur um hugtökin málsnið og mismunandi tilbrigði í máli. Þá mætti 

láta þá útbúa handrit þar sem til dæmis einn nemandinn ætti að tala með málsniði sem 

fréttamenn nota hjá Ríkisútvarpinu. Hann gæti tekið viðtal við aðila sem talar með 

mismunandi málsniði og tilbrigðum í máli. Hægt væri að láta nemendur sjálfa rannsaka 

tungumálið við undirbúning handritsgerðar en rannsaki nemendur sjálfir tungumálið þá er 

líklegra að þeir tileinki sér frekar málfræðihugtökin og myndi tengingu milli þeirra og 

tungumálsins (Hanna Óladóttir og Margrét Guðmundsdóttir, 2012:33-34). 

Taka má fyrir enn frekari samanburð á tungumálum og ef tvítyngdur nemandi er í bekknum 

er áhugavert að velja samanburð við móðurmál hans, sjá umfjöllun um málvísibækur Indriða 

Gíslasonar í kafla 2.3.4 og þýðingu sagnarinnar í setningunni „Ég er að lesa bækur“ yfir á ensku 

(Indriði Gíslason, 1986:17; 1990:96-100). Einnig er hægt að skoða og fjalla um ólík tungumál 

eins og tungumálið Kayardild þar sem nafnorð breytast eftir tíðum og sagt er frá í sama kafla, 

2.3.4 (Evans, 2010:Xvi). Þannig er hægt að fara yfir tíðir í íslensku. Við notum eingöngu sagnir 

til þess að gefa til kynna tíðir, við setjum sögnina sjá í þátíð (hann sá) til að tákna það sem er 

liðið og notum hjálparsögnina að munu með sögninni sjá í nafnhætti til þess að tákna 

framtíðarmerkingu (hann mun sjá). Hægt er að ræða þannig um tungumál með 

málfræðihugtökum og skoða íslenskuna til samanburðar.   

 



72 

6 Lokaorð 

Ákveðið misræmi er milli Aðalnámskrár grunnskóla og áherslna fræðimanna annars vegar og 

hins vegar þeirra einhæfu kennsluaðferða og efnistaka, forskriftarmálfræði, sem í raun eru að 

mestu viðhöfð í málfræðikennslu á unglingastigi grunnskólans. Það kveikti áhuga hjá mér að 

prófa að kenna í takt við áherslur fræðimanna á lýsandi málfræði, með fjölbreyttum 

kennsluaðferðum. Ég velti því fyrir mér hvort ég myndi ef til vill mæta ófyrirséðum hindrunum 

sem skýrðu misræmið, að nemendur tækju ef til vill illa í námsefnið eða að erfitt yrði að fá 

nemendur á unglingastigi til þess að vinna saman á skapandi hátt með kennsluaðferðum sem 

þeir væru líkast til óvanir. Svo var ekki. Það kom á óvart hversu vel gekk að kenna með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum og hve vel nemendur tóku námsefninu. Í ljós kom að margir 

nemendur tengdu málfræðikunnáttu við skólann og hvað fólk lærir í skólanum eins og 

rannsóknir hafa sýnt. Forprófanirnar sýndu að flestir nemendurnir meðtóku þann skilning að 

þeir kunna allmikla málfræði í móðurmáli sínu strax sem börn sem er hin svokallaða 

ómeðvitaða málfræðikunnátta. Nemendur öðluðust nokkuð góðan skilning á máltökunni, að 

minnsta kosti hvað sagnir varðar. Þetta mátti glöggt sjá í handritsgerð þeirra en nemendur 

höfðu áberandi gaman af þeirri verkefnavinnu og ríkti leikgleði og sköpun.  Mjög mikill 

lærdómur getur átt sér stað samfara leik og gleði og eiga fjölbreyttar kennsluaðferðir vel erindi 

í unglingadeild grunnskólanna. Nemendur virtust almennt hafa áhuga á að læra um máltökuna 

og tengdist umræðuefni augljóslega raunheimi þeirra sem er þeirra eigin bernska og lang flest 

þekkja þeir börn á ýmsum aldri, sumir þeirra búa jafnvel með yngri stytkinum. Einnig er er ég 

sannfærð um að það eykur sjálfstraust þeirra – hvað móðurmálið varðar – að uppgötva hvílíka 

kunnáttu þeir öðluðust strax sem börn á máltökuskeiðinu. Í greiningarvinnunni, þar sem 

nemendur báru saman tungumál, kom í ljós að þeir gátu vel sett sig í stellingar 

málvísindamanna. Tel ég að skilningur á hagkvæmni kunnáttu í málfræði móðurmálsins við að 

læra ný tungumál hafi aukist hjá nemendum við þá verkefnavinnu.  

Fjölbreyttar kennsluaðferðir og lýsandi málfræði eiga mikið erindi til íslenskra ungmenna 

og er þar af mörgu að taka. Það er vel gerlegt að hanna námsefni í takt við áherslur fræðimanna 

og Aðalnámskrá grunnskóla en ég álít að skortur á kennsluefni sé stærsta hindrun breytinga í 

málfræðikennslu. Vonandi verður fjölbreytni meiri í því námsefni sem mun standa til boða fyrir 

íslenskukennara í framtíðinni. 
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Viðauki A – Sniðmát kennsluáætlunar 

 

Sniðmát kennsluáætlunar McTighe og Wiggins, þýdd lauslega (Tomlinson og McTighe, 2006:31)  

    

Stig 1 - Óskaniðurstaða 

Markmið:   

Á hvaða markmiðum byggir kennsluáætlunin? 

Skilningur: Grundvallar spurningar: 

Nemendur munu skilja að… Hvaða spurningar geta falið í sér rannsókn, 

Hver er meginhugmyndin? skilning og nám? 

Hvaða skilnings er sérstaklega ætlast til af 
nemendum?   

Hvaða misskilningur getur átt sér stað?   

Nemendur munu vita og geta:   

Hvaða lykilþekkingu og leikni munu nemendur öðlast? 

Hvað munu þeir geta gert eftir kennslustundina? 

Stig 2 - Námsmat 

Frammistöðuverkefni: Önnur gögn: 

Með hvernig verkefni ná nemendur að sýna fram 
á þann skilning og færni sem stefnt er að? 

Geta nemendur með öðrum hætti sýnt fram á að 
þeir hafi náð tilsettum árangri? 

Hver eru viðmiðin? 
Hvernig geta nemendur sjálfir metið árangur 
sinn? 

Stig 3 - Námsáætlun 

Námsiðkun: 

Hvernig námsupplifun og fyrirmæli/verkefni hjálpa nemendum að ná óskaniðurstöðunni? 

Hvernig er kennslustundin hönnuð þannig að hún:  

1)  Hjálpi nemendum að vita til hvers er ætlast og hjálpi kennara að vita bakgrunn nemenda? 

2)  Fangi athygli nemenda og haldi áhuga þeirra? 

3)  Uppfylli það að nemendur sjálfir uppgötvi og kanni lykilhugmyndir kennslunnar 

4)  Veiti nemendum möguleika á að hugsa og endurskoða skilning sinn? 

5)  Leyfi nemendum að meta vinnu sína og draga ályktun af henni? 

6)  Henti í margbreytilegum nemendahópi? 

7)  Sé skipulögð frá byrjun til enda m.t.t. virks náms? 
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Viðauki Á – Samanburður tungumála og sýnishorn verkefna í 
Vatnsendaskóla 

Samanburður tungumála: 

Íslenska   Ég á góðan mann, þú átt góða konu, hann á gott barn. 

 

Enska   I have a good man, you have a good wife, he has a good child. 

 

Danska   Jeg har en god mand, du har en god kone, han har et godt barn. 

 

Þýska   Ich habe einen guten Mann, du hast eine gute Frau, er hat ein gutes Kind. 

 

Spænska   Tengo un buen hombre, tienes una buena esposa, él tiene un buen hijo. 

 

Verkefni nemenda í Vatnsendaskóla: 
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Viðauki B – Sýnishorn svara nemenda í Salaskóla við nokkrum 
spurningum 
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Viðauki C – Svör samantekin: Hvað er málfræðikunnátta?  

Svör 30. maí 2018 

  Svar einstaklings Svar hóps 

1 
  

Að vita hvað málfræði er, kunna stafsetningu, 
sagnorð, nafnorð, lýsingarorð og svo framvegis 

Það að geta skrifað rétt og talað rétt, kvenkyn, karlkyn, 
hvorugkyn, þátíð, nútíð, greinir 

2 Kunna að tala/skrifa rétt Kunna að fallbeygja, kunna að stigbreyta 

3 Kunnátta á málfræði Kunnátta á málfræði 

4 
  

Kunna að tala/skrifa rétt. Fallbeyging 
  

Kunna að tala/skrifa rétt. Kunna að fallbeygja, kunna að 
stigbreyta 

5 
  

Að kunna að fara með rétt mál og skrifa 
  

Það að geta farið með rétt mál. Það að skrifa og tala. T.d. Tíðir, 
fallbeyingar 

6 Ekkert svar Ekkert svar 

7 Framtíðin. Tækifæri Viðurkenning. Létt málfar 

8 Málfræðikunnátta er kunnátta á málfræði Ekkert svar 

9 Málfræðikunnátta er kunnátta á málfræði Ekkert svar 

10 Þekking á málfræði. Uppbygging tungumálsins Það er kunnátta á tungumáli eins og orðaforði og málfræði 

11 Ekkert svar Ekkert svar 

12 
 
  

Málfræðikunnátta er hæfni 
 
  

Málfræðikunnátta er mikilvæg fyrir íslenskumælandi 
einstaklinga til þess að við getum talað og skrifað almennilega 
íslensku 

13 
  

Ekkert svar 
  

Það er kunnátta að bera fram orð og mynda settningar í heild 
sinni 

14 Ekkert svar Viðurkenning. Rétt málfar 

Svör 1. júní 2018 

1 
  

Að lesa, skrifa, tala, ritgerð, fara yfir hjá öðrum, lært 
önnur tungumál 

lesa skrifa, tala, ritgarð, fara yfir verkefni, læra tungumál, 
málfræði 

2 Það er að kunna málfræði eins og að fallbeigja o.s.f Það er að tala íslensku 

3 
  

Að vera góður í málfræði, að geta talað og skrifað 
rétt 

Ekkert svar 
  

4 Að kunna málfræði og vera hæfur í stafsetningu ofl. Ekkert svar 

5 
  

Að kunna málfræði er að kunna að nota rétt málfar, 
stafsetningu og margt fleira sem tengist málfræði. 

Að kunna málfræði er að kunna grundvallarreglur um 
málnotkun eins og t.d. Stafsetning, fallbeyja og fleira. 

6 
  

Málfræði eru ákveðnar grundvallarreglur um 
málnotkun 

Þessar reglur hjálpa börnum og fullorðnum til þess að nota 
rétt málfar t.d. Stafsetning eða fallbeyjingar 

7 
  

Málfræðikunnátta er að skrifa íslensku 
  

Málfræðikunnátta er að skrifa íslensku og nýta sér 
málfræðireglur í töluðu máli 

8 
  

Það er að ledna notfæar sér tungumálið 
  

að skrifa og notfæra sér tungumálið = nýta sér málfræðina í 
töluðu máli 

9 lesa, skrifa. Fara yfir verkefni. Fallbeygja lesa, skrifa, tala, ritgerð, fara yfir verkefni, málfræði 

10 að þekkja orðinn og hvernig á að nýta sér þau Ekkert svar 

11 
  

að kunna málfræði, að skrifa íslensku rétt 
(tilgangslaust?) 

að kunna málfræði. Að skrifa íslensku rétt 
  

12 Kunna málfræði, Fallbeyja Við erum sammála 

13 
 
  

Málfræðikunnátta segir til um það hvað þú veist 
mikið um málfræði. 
  

Málfræðikunnátta er erfitt að þjálfa, þú þarft að hafa hana í 
sér. Vertu duglegur að fylgjast með í málfræði tímum í 
skólanum þá verðuru geggjuð í málfræði 

14 
 
  

Málfræðikunnátta er að kunna málfræði 
 
  

Málfræðikunnátta er eitthvað sem ekki hægt að þjálfaþ ú þarf 
að hafa þetta í þér. Vertu duglegur að fylgjast með í málfræði 
tímum. 

15 
  

Málfræðikunnátta er að kunna að skrifa rétt og 
kunna málfræði-reglur tungumálsins. 

Málfræði snýst um reglur stafsetningu, og til þess að þjálfa 
hana mætir þú í íslenskutíma 

16 Málfræði snýst um kunnáttu. Vera klár. Málfræði snýst um reglur, kunnáttu og áhugasemi. 
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Viðauki D – Svör samantekin: Hvenær öðlumst við 
málfræðikunnáttu 

 Svör 30. maí 2018 

1 
  

Örugglega þegar við byrjum að læra að tala. Svo held ég að þegar við þroskumst og byrjum í skóla förum við að gera 
betur og vera betri í málfari og skrifari 

2 Frá fyrsta bekk og upp 

3 Í Grunnskóla  

4 Þegar við byrjum að tala þá lærist það smám saman og svo bætist við málfræðikunnátta í skóla 

5 Hún vex smám saman en nær ekki hámarki þangað til á táningsárum 

6 Í skóla Niggutl 

7 Með tímanum og þjálfun. Með samskiptum 

8 Í skóla     

9 Í skóla     

10 Við öðlumst málfræði kunnáttu þegar við erum um 3-4 ára 

11 
  

Hún eykst þegar við erum að tala við hvort annað. Einnig þegar við förum í skólann og þriskast og byrjum að hafa 
samskipti við önnur börn og fullorðna 

12 Að hluta til þegar við byrjum að tala/lesa en hún eykst þegar við byrjum í skóla og lærum málfræði 

13 Þegar við þroskumst á skeið þar sem við getum myndað flóknar setningar án metnað/leikskóla 

14 Eftir mikla æfingu í grunnskóla. Með samskiptum 

Svör 1. júní 2018 

1 Í skóla, íslenskutímum, frá umhverfinu 

2 Í barnæsku og grunnskóla. Það er misjafnt? 

3 Þegar við erum ung og byrjum í skóla 

4 Í skóla þar sem okkur er kennt þetta 

5 Við lærum málfræðikunnáttu í íslenksutímum og þegar við tölum og einhver leiðbreinir manni. 

6 Flestir öðlast þessa kunnáttu í Grunnskóla aðrir læra rétta málnotkun í framhaldsskóla 

7 Við öðlumst málfræðikunnáttu í skólanum 

8 maður lærir málfræði í íslensku og með því að tala við annað fólk 

9 líklegast í íslenskutímum. Málfræðikunnáttu fær maður í skóla 

10 Þegar þú segir fyrsta orðið 

11 Það fer eftir fólki 

12 Mismaft sumir í 8, 9, 10 eða mennto 

13 Við ölumst þessa kunnáttu í svona 5 bekk til mentaskóla. 

14 í skólanum 

15 Við náum að læra málfræði í skóla 1-10 bekk 

16 Við lærum málfræði í 1-10 bekk. 
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Viðauki Ð – Svör samantekin: Hvers vegna gengur ykkur nokkuð vel 
að læra erlent tungumál?  

 Svör 30. maí 2018 

1 
  

Við erum með grunn í okkar móðurmáli og því verður léttara að læra svipaða fræði og ný orð. Við getum borið 
saman tungumál. Uppeldi er að við horfum á enskt efni. 

2 Ekkert svar 

3 Hún hafði ekki grunnmál. Eins og að segja Negri á pólsku væri Czarnuch eða á Rússnesku Herp 

4  

Við erum með grunn á okkar móðurmáli, til að byggja upp orðaforða í öðru tungumáli. Við getum borið saman 
tungumálin. Uppeldið, við horfum á efni á öðru tungumáli 

5 Við höfum grunn á okkar móðurmáli. Við getum borið saman tungumálin. Uppeldið byggist á því að læra svona. 

6 Ekkert svar 

7 Annars föllum við. Við höfum grunn tungumál. Horft er á mikið af erlendum sjónvarpsþáttum 

8 Við höfum kunnáttu á íslensku. Við horfum mikið á erlent sjónvarpsefni. Annars fáum við ekki góðar einkunnir 

9 Við höfum móðurmál til að bera saman við. Við höfum allskonar hjálpartæki á netinu. Ömmm…. 

10 
  

Það er auðvelt að læra fremur ensku því að við erum með góðan bakgrunn frá því og lífið okkar er umlykt því (netið, 
sjónvarp). Það er öðruvísi með dönskuna. 

11 Bera saman tungumál. Með grunn í málfræði. Hægt að þýða 

12 Hægt að bera saman tungumálin. Við erum með grunn í málfræði. Hægt að þúyða hluti frá einu tungumáli í annað 

13 Sjónvarp og aðalega ensk myndefni 

14 Hægt að bera saman við móðurmál. Við höfum grunn í málfræði. Hægt að þýða frá því sem við vitum 

Svör 1. júní 2018 

1 Grunninn í móðurmáli, málfræði kunnátta, máltylfynningu. Við kunnum önnur tungumál sem styðja við. Tækni 

2 Við erum komin með máltilfinningu þannig það verður léttara. Við kunnum að læra nýtt tungumál eins og dönskuna 

3 
  

Grunninn í móðurmáli. Við erum með málfræðikunnáttu. Máltilfinningu. Önnur tungumál sem hjálpa. Tækni getur 
hjálpað 

4 
  

Ég hef allt mitt líf átt samskipti. Ég kann ensku og dönsku sem gæti hjálpað. Ég er með málfræðikunnáttu og 
máltilfinningu. Það er svo mikil hjálp hægt að fá frá fólki og tækni. Ég er með móðurmál. 

5 
  

Við höfum lært tungumálatilfinningu. Við kunnum að læra nýtt tungumál. Við höfum grunntungumál sem við getum 
borið orðin saman 

6 
  

Máltilfinning. Við höfum grunntungumál til þess að þýða frá einu til annars. Við neyðumst til að nota tungumál fyrir 
samskipti 

7 Grunnþekking af tungumálinu. Sum orð eru lík. Höfum mikinn skilning á málfræði. Höfum góða tækni/internetið 

8 
  

grun þekking á öðrum tungumálum, sum orð eru lík, við höfum mikinn skilning með málfræði. Við höfum líka 
tæknina 

9 
  

1. Við höfum grunnþekkingu hverni tungumál. 2. Sum orð eru lík okkar. 3. Við skiljum málfræði: skrifa, lesa, 
fallbeygja. 4. Námstækni til að þýða orð 

10 Ég mun það ekki en maður getur reyna 

11 Við erum meistarar. Við áttum barnæsku. Við höfum viljan. Við kunnum íslensku. 

12 Ekkert svar  

13 Móðurmál, góða foreldra og málfræðikunnáttu 

14 Móðurmál, málfræðikunnáttu, heila 

15 Málfræðikunnáttu. Móðurmál. Heila 

16 Við höfum málfræðikunnáttu, höfum móðurmál og heila. 
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Viðauki E – Svör samantekin: Hvernig læra börn tungumál? 

 Svör 30. maí 2018 

1 Ekkert svar 

2 Ekkert svar 

3 Ekkert svar 

4 Ekkert svar 

5 Ekkert svar 

6 Ekkert svar 

7 Ekkert svar 

8 4 ára: Mamma, ég hlaupaði. Mamma: Maður segir "ég hlaupti" 

9 Ekkert svar 

10 Frá fjölskyldi okkar með því að hlusta og læra reglur um það 

11 Ekkert svar 

12 Ekkert svar 

13 Ekkert svar 

14 Vantar miða  

Svör 1. júní 2018 

1 Frá umhverfi, foreldrum, þegar það er lesið fyrir þau. Byrja á orðum áður en þau mynda setningar, bendum. 

2 Þau heira í foreldrum og herma svo eftir þeim 

3 Frá umhverfi og foreldrum þegar er lesið fyrir þau, fri einn og einu orði 

4 Umhverfi. Þau heyra tungumál allan daginn talað af foreldrum. Þau heyra og herma 

5 Þau heyra fólk í umhverfinu tala og svo herma þau eftir þeim 

6 Hegðun þeirra speglast af foreldrum m.a. Samskipti og þau neyðast til að nota einhvers konar hátt af samskiptum 

7 
Börn læra móðurmálið með því að hlusta á samræður í umhverfinu. Þeim er kennt að segja stök orð. Barnatíminn 
og sjónvarpsefni. Lög 

8 fra umhvervinu og hlust a á samtöl, ungum Börnum er kend rlað er ruð (?) 

9 
1. Frá umhverfinu. 2. Með því að hlusta á samræður. 3. Ungum börnum er kennt að segja stök orð t.d. Bíll, lest, 
flugvél og ís. 4. Barnatíminn. 5. lög 

10 Vera í samræðum. Hlusta. Pabbinn talar við það. Sjálfkinda 

11 Hlusta, leika, foreldrar, herma 

12 Hlusta. Herma 

13 1) Umhverfinu og þau hafa það í sér. 2) Heyra í fólkinu í kringum sig. 

14 Frá umhverfinu, þau heyra tungumálið stanslaust 

15 börn læra móðurmálið sitt með því að hlusta á foreldra sína og fólk í kring um sig. 

16 með því að hlusta og tala við fólk 
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Viðauki É - Handrit samantekin og sýnishorn verkefna nemenda 

Handrit samantekin: 

Handrit og flutningur 30. maí 2018 

    

1 Samtal þriggja barna 

Persónur: Árni 2 ára Sunna 4 ára Birta 6 ára 

Systkinin sitja saman við matarborðið með foreldrum sínum á kvöldmatartíma.   

Birta: Er ekki að koma matur?    

Sunna: Mamma faraði í búðina.     

Árni:    Mamma ekki fara.    

Birta: Mamma er ekkert farin í búðina.    

Árni: Mamma ekki fara.    

Sunna: Haftu hjóð!    

Birta: Ég trúi ykkur ekki!    

      

Mamma birtist úr þvottahúsinu.    

Árni: Mamma ekki fara, mamma þrífa.    

Birta: Sko! Ég sagði það.    

Sunna: Ég stríðaði þig.    

Birta: Ohh! Ég þoli ekki Sunnu!    

Árni: Birta reið.     

Athugasemd rannsakanda:     

Þessar stúlkur vildu fá að fara fram og æfa sig. Þær höfðu sýnilega gaman af samningu leikritsins. Það var galsi í þeim og 
þær hlógu þegar þær fluttu leikritið 

    

2 Ekkert heiti 

Persónur:  2 ára  4 ára 6 ára 

2:    Ég ófyndin mikið.     

4:  Ég hata Bolla því hann gerir ekki fyndin grín.   

6: Bolli farðu í rassgat, þarna lumma þín núna.   

2: Halti ég ekki fyndið?    

4:  Smá bander þarna.    

6: Já ég er sammála, Bolli er ekki fyndin.   

2: Ógó já, gaga, satt.    

4:  Svo við öll sammála.    

6:  Já það eru við strákar.     

Athugasemd rannsakanda:   

Nemendur notuðu sín eigin nöfn. Rannsakandi bjó til gervinöfn. Hér voru þrír drengir. Þeir vildu ekki flytja leikritið. Þeir 
sögðu þetta ömurlegt leikrit. Ég hvatti þá til að flytja það samt sem áður, æfa sig í að koma fram og tjá sig. Þeir vildu það 
ekki. Þeir voru mikið að fara í spjaldtölvurnar og ég þurfti nokkuð að standa yfir þeim. Átti þó ágætis spjall við þá, þeir 
voru ekki með leiðindi ef svo má segja. 

    

3 Ekkert heiti 

Persónur: Gummi 2 ára Balli 4 ára Jakob 6 ára 

Gummi:    Jakob, bangsi meiddur     

Jakob:  Viltu að ég setji plástur á hann?    

Balli: Mamma, ég hlaupaði á vegg!    

Mamma (allt of gömul):    Æjæj Balli minn! Maður segir "Ég hlaupti á vegg!"   

Þessi saga er ekki með söguþráð. Endir     

Athugasemd rannsakanda:     

Hér voru þrír drengir. Einn þeirra fór á salernið þegar vinna átti í leikritinu, var hann greinilega límið í hópnum og hinir 
tveir vildu ekki vinna í leikritinu án hans. Þeir fluttu þetta stutta leikrit skýrt og virtust hafa nokkuð gaman af. 
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4 Ekkert heiti 

Persónur: 2 4 6 

4: Þú takaðir dótið mitt.     

6: Ég má alveg taka þetta ef ég vil!    

2: Bannað taka! Lalli á!    

(4 ára barnið fer í frekjukast).    

4: Ég segi mömmu.    

6: Ef þú klagar brýt ég dúkkuna þína.    

2: Rósa vondur.     

Athugasemd rannsakanda:     

Hér voru þrjár stúlkur. Þær léku vel, með tilfinningu. Börnin sem þær léku voru að rífast og fóru þær í hlutverk og töluðu 
með barnalegum hreim. 

    

5 Ekkert heiti 

Persónur: Þangbrandur Svarfdal 2 ára Fabrísíus Brúnsted 4 ára Betúel Reginbald 6 ára 

Þangbrandur: Bangsi gráta     

Betúel: Af hverju?    

Þangbrandur: Pabbi lemja bangsa    

Fabrísíus: Fuck kurna Czalnuch     

Um er að ræða tvo drengi og þeir eyddu miklum tíma í að finna nöfn á persónurnar en sjálft leikritið var stutt. Þeir fluttu 
leikritið ágætlega, það var mjög stutt, þeir sögðu sitthvorar tvær stuttar setningarnar. Tveggja ára Þangbrandur notar 
sagnir í nafnhætti gráta og lemja.  

    

1. júní 2018 

    

1 Ekkert heiti 

Persónur: Królína 2 ára Jóa Péa 4 ára Pabbi, mamma 

Pabbi: Jæja nú leggjum við af stað í leikskólann Jóa Péan mín, farðu nú að flýta þér. 

Królína:    Jóa Pé flýta sér.    

Jóa Pé:  Jesus kristur ég er að reyna að finna gerviglingrið mitt.   

Mamma: Królína mín farðu nú í skóna.    

Królína: Królína skóóóó.    

Pabbi:  Oh hún Jóa Péan mín er með smá þráhyggju núna, hún þarf sko að vera algjör B.O.B.A í skólanum. 

Mamma: AFSAKIÐ HLÉ stelpur komið í skólan    

Endir       

Athugasemd rannsakanda:   
Þetta voru fjórar stelpur sem fengu að vera saman. Þær vildu fresta því að koma fram því þær vildi klára leikritið. Þær 
fóru greinilega í hugarflug og skemmtu sér við að búa leikritið til. Fluttu það skýrt og áheyrilega. 

    

2 Þrjú börn fara í göngutúr 

Persónur: H 2 ára Á 4 ára T 6 ára 

H:   Róla! Róla     

T: Allt í lagi. Eigum við að fara út á róló?   

Á:  Já, já! Ég faraði einu sinni á róló og rólaði út í geym!   

Þau fara út     

T: Nú þurfum við að hoppa yfir lækinn    

H:  Hoppa læk    

T: Já. Passiði að detta ekki    

H:  Ég ekki detta    

Á:  Ég dettaði ekki í lækinn    

T:  Þarna er rólóinn, þið megið hlaupa á undan   

Á:  Ég ætla sko að hlaupa hraðast     
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Athugasemd rannsakanda:   
Þetta voru tveir strákar og ein stelpa. Þau fluttu þetta af mikilli innlifun, sértaklega stelpan. Hún talaði með barnalegum 
hreim. Skemmtilegur flutningur og þau virtust hafa gaman af. 

    

3 Ættarmót 

Persónur: Atli 1-2 ára Björn 3 -4 ára Hildur 6 ára 

Atli:   frændi ljótur     

Björn: frændi ófríður    

Hildur: frændi er innilega mjög ljótur    

Atli:   Ég hlaupa mömmu    

Björn: Ég hljópti til mömmu    

Hildur: Ég hljóp til mömmu    

Atli:   Kalt    

Björn: Mjög kalt    

Hildur: Mér er rosalega kalt     

Athugasemd rannsakanda:     
Þessi hópur samanstóð af tveimur strákum og einni stelpu. Þau unnu þetta eins og með aðra samvinnu, afgreiddu málin 
hratt en að öðru leyti voru þau ekki mikið að tala saman. Engin sérstök ánægja sýnileg við að útbúa leikritið og flutt 
frekar skýrt og skorinort. Ágætis flutningur en ekki mikill leikur, engin sérstök gleði eða tilfinning í leiknum. 

    

4 Ekkert heiti 

Persónur: Elísabet 2 ára Lára 4 ára Axel 6 ára 

Axel: Hvað heitið þið?     

Elísabet:     Ebet (Elísabet)    

Lára:   Ég heita Láða (Lára)    

Axel: Hvað eruði gömul?    

Elísabet: (setur tvo putta upp, - sem þýðir tveggja ára)   

Lára:   fjórra    

Axel: Hvað gerðuði í gær?    

Elísabet: Hlaupa    

Lára:   Ég hlaupaði með mömmu     

Athugasemd rannsakanda:     

Þessi hópur samanstóð af tveimur strákum og einni stelpu. Ágætur flutningur. Stelpan var stressuð að koma fram og 
flytja. Hún hafði verið að vandræðast með þetta. Ég sagðist engan pína en hvatti hana til að fara út fyrir 
þægindarammann.Þau fluttu þetta skýrt og vel, stelpan flissaði og átti í smá vændræðum en gerði þetta og ég hrósaði 
henni sérstaklega fyrir. Hún virtist glöð eftir á og vonandi hefur þetta haft góð áhrif og hún hræðist minna næst þegar 
svona stendur á. 
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5 Dýragarðu í afríku. Gíraffi sleppur í húsdýragarði í Afríku. 

Persónur: Samúel 1-2 ára Arnar 4 ára Ernir 6 ára 

Samúel:   Sjáðu     

Arnar:  nei ég er skoðandi    

Ernir: AAAAA, Gíraffinn lyftir mér up    

Samúel:  Hæddu    

Arnar:  Kúplaðu þig    

Samúel: Arnar hlaupa    

Ernir: Úff (Ernir dó)    

Samúel: Arnar hlaupa    

Arnar:  Ég hlaupaði svona hratt    

Einhver:  Bang    

Arnar:  Gíraffi dó    

Arnar og Samúel:  Ha ha háði þér    

The end       

Athugasemd rannsakanda:     

Þetta voru þrír strákar sem virtust hafa gaman að því að semja leikritið. Þeir komu fullir sjálftrausts upp á töflu og 
byrjuðu að teikna sögusviðið. Girðingu og gíraffa. Þegar sá sem lék Erni var tekinn af gíraffanum þá fór hann þétt upp að 
töflunni og þeir tóku segulsvampinn á töflunni og festu hettuna á hettupeysu þess sem lék Erni fast við töfluna svo það 
var sjónrænt að gíraffinn hefði tekið Erni. Þeir höfðu gaman af þessu og einnig aðrir nemendur í bekknum. Fóru glaðir 
frá töflunni að loknum flutningi. 
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Sýnishorn af verkefnum nemenda: 
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Viðauki F – Bullorð, samantekt og sýnishorn af verkefnum nemenda 

Svör í tímanum 30. maí 2018 

Bíkur Gúsa Neli Þal 

  
eitt þal - mörg skilaboð 
frá pólsku mafíunni Einn neli - margir pólverjar  

eitt þal - mörg skilaboð frá 
pólsku mafíunni 

einn bíkur - margir bíkir ein gúsa - margar gúsur einn neli - margir nelar eitt þal -  mörg þöl 

einn bíkur - margir bíkar ein gúsa - margar gúsur einn neli - margir nelar eitt þal -  mörg þöl 

einn bíkur - margir bíkar ein gúsa - margar gúsur einn neli - margir nelar eitt það - mörg þöl 

margir beikar margar gýsur margir nelar mörg þöl 

bíkur - bíkar gúsa - gýsur neli - nelar þal – þöl 

bíkur - bíkar gúsa - gýsur neli - nelar þal - þöl 

einn Býkur - margir Býkar ein gúsa - margar gúsur einn neli - margir nelar eitt þal -  mörg þöl 

    þöl 

Bíkar gúsur nelar þöl 
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Viðauki G – Sýnishorn svara nemenda við lokaspurningunum Hvað 
er ómeðvituð málfræðikunnátta? og Hvernig lærum við tungumál 

sem börn? 
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Viðauki H – Tillögur að vinnublöðum fyrir nemendur 
1–2 ára gömul börn 3–4 ára gömul börn 6 ára gömul börn 

     

Orðaforði Orðaforði Orðaforði 

1–3 orð í senn. Oft ca. 4–5 orð í setningu. Segja lengri setningar, oft 8 orð 

Sleppa oft orðum:   í setningu, jafnvel fleiri. 

"heitt" getur þýtt "ofninn er heitur"     

     

Sagnorð Sagnorð Sagnorð 

Oft í nafnhætti: Búin að mynda sér kerfi fyrir þátíð  Búin að mynda sér kerfi fyrir  

"mamma hlaupa" - að hlaupa veikra sagna. Nota regluna á  þátíð veikra og sterkra sagna. 

"bangsi gráta" - að gráta sterkar sagnir líka:   

"pabbi fara" - að fara "kalla- kallaði"   

 "hlaupa - hlaupaði"   

 "mamma brjótti glasið"   

     

Nafnorð Nafnorð Nafnorð 

Oft í nefnifalli eintölu: Fleirtöluendingin - ar og -ur: Nota nafnorð að mestu rétt 

"hestur hlaupa gata" "hundar, fánar, konur"   

     

 Nota sjaldan -ir:   

 "selar"  (á að vera selir)   

 "hurðar" (ekki hurðir)   

     

 Hljóðvarp yfirleitt ekki   

 eitt tjald mörg "tjaldar" (fyrir tjöld)   

 en segja rétt orð sem þau heyra oft   

 barn-börn   

     

 Farin að nota ákveðinn greini:   

 Stúlkan, strákurinn   

     

 Fallbeygingar nokkuð komnar:   

 Ég vil fara til Lindu.  

 

 

Veikar sagnir: Þátíð. Miklu fleiri sagnir eru veikar en sterkar  

Sterkar sagnir þátíð, 
óreglulegra og hljóðskipti 

-ði kallaði  talaði  bakaði litaði  nútíð þátíð 

 hoppaði labbaði borðaði lagaði  brýt braut 

 horfði heyrði deyfði sagði  hleyp hljóp 

-di kenndi taldi dæmdi seldi  leik lék 

-ti velti lenti missti setti  lít leit 

      finn fann 

Ný orð fá veika beygingu  fer fór 

-ði böggaði feisaði gúgglaði lækaði  bít beit  

      sker skar 

      les las 

      bind batt 

      sker skar 

      skjóta skaut 
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Viðauki I – Smáfyrirlestrar: Kennsluáætlun 1 

 

• Smáfyrirlestur um 3–3–3: Þessi aðferð þjálfar ykkur í samvinnu sem er ríkur þáttur í starfi 
flestra og í lífinu sjálfu. Þið lærið að taka tillit til annarra og þið getið líka lært hvert af öðru. Það 
eru meiri líkur á fjölbreyttari svörum með hópvinnu. Með því að kljást saman við verkefni eða 
spurningu þá þjálfið þið ykkur í að tjá ykkur, rökræða og hlusta á aðra.  

• Smáfyrirlestur um: Hvað er málfræðikunnátta og: Hvenær öðlumst við málfræðikunnáttu: 
Málfræði eru reglur sem málnotendur kunna og nota að langmestu leyti umhugsunarlaust 
þegar þeir tala. Málfræði felur líka í sér hugtök og fræðslu sem þið fáið í skóla. En þið lærið að 
stórum hluta málfræði móðurmálsins áður en þið byrjið í skóla. Það er málfræðikunnátta sem 
er kölluð ómeðvituð málfræðikunnátta. Mannlegt mál, málfræðikunnátta, er flókið kerfi tákna 
og reglna. Þegar þið eruð sex ára að byrja í skóla þá hafið þið náð valdi á málkerfinu í 
meginatriðum. Aðeins sex ára gömul þá raðið þið orðunum rétt í setningar, fallbeygið nafnorð 
og talið í þátíð, sem sagt tíðbeygið sagnir í raun án þess að nokkur hafi kennt ykkur það. Þið 
lærð það við að búa í eðlilegu umhverfi, að við ykkur var talað og fyrir ykkur var lesið. Strax 
áður en þið fóruð í skóla þá bjugguð þið yfir mikilli kunnáttu sem þið gerðuð ykkur þó ekki grein 
fyrir að þið höfðuð. Þetta er ómeðvituð málfræðikunnátta. Í skólanum lærið þið 
málfræðihugtökin. Þið lærið að sagnir séu sagnir og að þátíð er þátíð þótt þið hafið fyrir löngu 
verið farin að segja ég borðaði í þátíð og svo framvegis. (Hér er mikilvægt að koma ómeðvituðu 
málfræðikunnáttunni til skila því að spurt verður um hana í lok tímans). 

• Smáfyrirlestur um kennslu um málfræði og kennslu í málfræði: Kennari teiknar mynd af höfði 
og búk. Teiknar á það vélinda. Í líffræði í skólanum þá er verið að kenna ykkur um vélinda, að 
það er einhvers konar rör sem flytur fæðuna frá munni og niður í maga og svo framvegis. Það 
er ekki verið að kenna ykkur að nota vélindað, hvernig þið eigið að koma matnum niður í maga, 
það kunnið þið. Það er verið að fræða ykkur um þetta líffæri. Í íslenskutímum er að sama skapi 
að mestu leyti verið að kenna ykkur um íslensku, um málfræðina og reglurnar í tungumálinu;  
um málfræðihugtök og hvernig tungumálið virkar. Þið kunnið íslensku, þið lærðuð hana í 
meginatriðum áður en þið fóruð í skóla. Í einstaka tilfellum er þó verið að kenna ykkur í 
málfræði. Það er til dæmis þegar verið er að kenna ykkur að fallbeygja ær og kýr. Hvers vegna 
fallbeygið þið ær og kýr ekki eins og fallbeygingin er sett upp í beygingarlýsingum íslensks 
nútímamáls? Það er vegna þess að þau beygjast öðru vísi en flest önnur orð og eru heldur ekki 
orð sem eru algeng í tungumálinu. Þið heyrðuð þau þannig sjaldan þegar þið voruð lítil svo að 
það er eðlileg skýring á því hvers vegna þið lærðuð þær fallbeygingar ekki sjálfkrafa sem börn. 
Þegar þið eruð að læra erlend tungumál eins og dönsku þá er hins vegar miklu fremur verið að 
kenna ykkur í tungumálinu. 
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Viðauki Í – Smáfyrirlestrar: Kennsluáætlun 2 

• Smáfyrirlestur um Genie: Sagan af Genie er því miður sönn því að þetta er afar sorgleg saga. 
Hún Genie fæddist árið 1957 í Los Angeles. Faðir hennar var með skapgerðarbresti og langaði 
í raun ekki að eignast börn. Genie átti þó bróður sem var nokkrum árum eldri. Faðir hennar 
kom illa fram við bróður hennar en þó enn verr við Genie og virtist hafa mikla óbeit á henni. 
Hann sinnti henni lítið og vildi ekki láta aðra sinna henni. Þegar hún var 20 mánaða ákvað hann 
að halda henni alveg félagslega einangraðri. Og það var svo þangað til hún varð 13 ára og 7 
mánaða. Hún var mikið lokuð ein inni í herbergi og faðir hennar bannaði öll samskipti við hana. 
Þetta hafði meðal annars þær afleiðingar að hún eignaðist ekkert tungumál þegar hún var barn. 
Þegar hún komst undir hendurnar á barnaverndaryfirvöldum sem unglingur þá var strax farið 
að hlúa að henni og reynt að bæta þann skaða sem hún hafði orðið fyrir. Meðal annars var 
farið í róttæka málörvun sem stóð yfir í 8 ár enda eru tungumál mikilvægur lykill að samfélaginu 
og samskiptum við annað fólk. Strax á fyrstu mánuðunum öðlaðist hún töluverðan orðaforða 
sem svo jókst og varð nokkuð ágætur. En það sem reyndist erfitt var mest allt það sem flokkast 
sem málfræði, sjálft málkerfið, hvernig tungumálið virkar og er byggt upp. Hún náði aldrei 
tökum á málfræðinni að neinu marki svo sem beygingum og flókinni setningagerð og átti einnig 
í erfiðleikum með að læra hvernig nota á tungumálið í félagslegum tilgangi. Það má segja að 
hún eigi ekkert móðurmál. 

• Smáfyrirlestur um máltökuna: Mannlegt mál er mjög flókið kerfi tákna og reglna. Það er í raun 
afar mikið afrek að börn geti lært að tala nánast fyrirhafnarlaust á fyrstu árum ævinnar. Þau 
eru ekki bara að læra fullt af orðum heldur málfræðina líka, að læra að raða orðunum rétt í 
setningar, beygja þau og bera rétt fram. Þau öðlast máltilfinningu sem þýðir að þau fá 
tilfinningu fyrir því hvað er í samræmi við reglur íslensks máls. Eina skilyrðið er að börn þurfa 
að búa í eðlilegu málumhverfi þar sem um samskipti er að ræða, talað er við þau og ekki er 
verra að það sé lesið fyrir þau einnig. Börn hafa ákveðinn hæfileika til þess að læra tungumál. 
Þetta er hæfileiki sem dvínar með árunum. Þess vegna kallast það að börn séu á 
máltökuskeiðinu. Margir þættir málsins lærast ekki eða illa eftir að máltökuskeiðinu lýkur eins 
og dæmið af Genie sýnir.   

• Smáfyrirlestur um hvernig börn læra málið: Rannsóknir hafa sýnt það að börn læra málið á 
mjög kerfisbundinn hátt. Þau herma ekki bara eftir því sem þau heyra heldur búa þau sér til 
reglukerfi og fara í gegnum ákveðin stig í máltökunni. Börn nota það sem þau heyra og búa sér 
til kerfi úr því. Það sem skiptir miklu máli er tíðni og einfaldleiki. Það er að segja börn læra það 
algengasta og einfalda fyrst. Þau grípa fljótt ýmsan regluleik í málinu sem er algengur og 
einfaldur og alhæfa og giska í samræmi við það. Seinna búa börn sér til fleiri og þrengri reglur.  

• Smáfyrirlestur um sagnir og þátíð sagna: Mjög ung börn, eins til tveggja ára, nota yfirleitt 
nafnhátt sagna. Þau eru ekki komin með þroskað tímaskyn og átta sig ekki fyrr en seinna að 
það sé þörf fyrir að læra tíðir og hætti. Þau segja mamma hlaupa, pabbi borða. Þegar komið er 
að því að börn fara að búa sér til flóknara kerfi þá læra þau fyrst það sem er algengt og einfalt. 
Þau læra þannig fyrst reglulegustu þátíðarmyndina sem er beygingarmynd veikra sagna. Það 
er langalgengasta þátíðarmyndin, langflestar sagnir beygjast veikt. Þetta eru sagnir sem enda 
á (skrifa á töfluna) aði, ði, di, ti - kallaði, talaði, bakaði, litaði, horfði, kenndi, velti. Fjögurra ára 
börn eru yfirleitt alveg búin að ná tökum á þátíð veikra sagna og þau alhæfa það kerfi yfir á 
allar sagnir og segja ég leikti, ég hlaupti. Þau nota samt í einstaka tilfellum sterka beygingu 
þátíðar ef sterka sögnin er mjög algeng í tungumálinu. Sex ára gömul börn hafa yfirleitt náð 
ágætum tökum á sterkri beygingu sagna. Málkerfi þeirra er orðið flóknara. Þau hafa samt 
yfirleitt ekki náð tökum á blandaðri beygingu. Blönduð beyging er þannig að þá fá sagnir 
þátíðarendingu eins og veikar sagnir en það er breyting á stofni eins og sterkar sagnir fá eins 
og sækja- sótti, telja – taldi.     
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• Smáfyrirlestur um ær og kýr: Þið munið að börn grípa fljótt ýmsar reglur í málinu og búa sér 
til kerfi. Þau læra fyrst reglur sem eru einfaldar og algengar og alhæfa oft og giska þannig á það 
hvernig ný orð, sem þau hafa sjaldan heyrt, beygjast. Þau setja ný orð í einfalda kerfið sem þau 
hafa byggt upp. Og mjög oft er það rétt sem þau giska á því það eru til stórir beygingarflokkar 
þar sem orð beygjast á svipaðan hátt. En til eru orð sem beygjast ekki eins og flest orð. Þau eru 
oft kölluð vandbeygð orð. Það eru orð sem annað hvort beygjast óreglulega eða falla inn í mjög 
litla beygingarflokka. Ef þessi orð eru jafnframt óalgeng í daglegu tali hjá fólki þá er það yfirleitt 
svo að börn læra ekki beygingar þeirra á máltökuskeiðinu. Orðin ær og kýr tilheyra mjög litlum 
beygingarflokki og eru þar að auki ekki algeng nú til dags, nema í sveitabúskap. Fyrir 100 árum 
var þetta ef til vill ekki vandamál því orðin voru miklu algengari í daglegu tali hjá fólki. Það sem 
flækir enn meira er að sumir fullorðnir fallbeygja þessi orð ekki eins og verið er að kenna ykkur 
í skólanum. Þannig að þá sjaldan þið heyrðuð þessi orð sem börn þá heyrðuð þið jafnvel 
mismunandi beygingar orðanna hjá mismunandi einstaklingum. Það er þannig ekki skrítið að 
þið hafið ekki tekið upp formlegar beygingarmyndir þessara orða. Hér væri gott að fara yfir 
nokkrar algengar beygingarmyndir nafnorða til samanburðar þar sem sést glöggt að mörg orð 
beygjast á svipaðan hátt, eins og rós og bók, maður og hestur.  

• Smáfyrirlestur um hvers vegna tungumál breytast: Börn draga ályktanir af því sem þau heyra 
í kringum sig og búa sér til regluverk tungumálsins. En samfélög breytast og þess vegna heyrir 
næsta kynslóð ekki það sama og kynslóðin á undan. Eins og til dæmis með orðin ær og kýr þá 
er það orðið vandamál í dag að fallbeygja þessi orð. Við vitum ekki hvernig fer með þessi orð 
en stundum gerist það þegar svona á sér stað að orðin fá smám saman aðra beygingarmynd 
og til dæmis gæti kýr mögulega farið að beygjast eins og bók eftir 100 ár! Frávik hjá næstu 
kynslóð á eftir eru þannig í raun tilkomnar vegna þess hvernig máltakan á sér stað. 
Málbreytingar eru eðlilegt fyrirbæri í öllum samfélögum og eiga sér stað í öllum lifandi 
tungumálum vegna þess að veruleikinn er alltaf að breytast, samfélög og fólk. 
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Viðauki J – Smáfyrirlestrar: Kennsluáætlun 3 

• Smáfyrirlestur um móðurmál nýbúa: Það að vera góður í móðurmálinu sínu getur hjálpað til 
við að læra nýtt tungumál. Móðurmálið er það mál sem við höfum ríka máltilfinningu fyrir, það 
er málið sem við lærum á máltökuskeiðinu. Við höfum byggt upp flókið reglukerfi 
móðurmálsins strax aðeins nokkurra ára gömul. Móðurmálið okkar er mikils metin auðlind eða 
mikils metið verkfæri til þess að læra ýmislegt annað, meðal annars önnur tungumál. Við það 
að rækta móðurmálið þá eykst skilningur á samhengi tungumálanna og það dýpkar almennan 
tungumálaskilning og reyndar námsskilning einnig. Þess vegna eru foreldrar barna, sem eru 
nýbúar, hvattir til að rækta móðurmál barnanna, það hjálpar börnunum að læra og verða góð 
í íslensku.   

• Smáfyrirlestur um hvernig fullorðnir geta lært nýtt tungumál: Þið eruð auðvitað sérfræðingar 
í íslensku þar sem hún er ykkar móðurmál og hafið þar að auki lært um tungumálið í skólanum. 
Þið kunnið og þekkið orðflokkana og hvernig þeir virka, kunnið málfræðihugtök eins og sagnir, 
þátíð, hjálparsögn, nafnorð og fallbeyging. Þetta eru verkfæri sem þið hafið til þess að læra 
nýtt tungumál. Erfitt væri fyrir kennara í framhaldsskóla að útskýra fyrir ykkur hvernig hjálpar- 
og aðalsagnir haga sér í þýsku ef þið kynnuð ekki hugtökin. Þið getið yfirfært þekkingu ykkar á 
íslensku yfir á ný fyrirbæri í nýju tungumáli. 
 


