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Ágrip 

Rannsóknir hafa sýnt að málfræðikennsla hefur lítið breyst síðustu 30 árin þegar kemur að 

námsefni og kennsluaðferðum. Meiri fjölbreytni virðist vanta í vali á kennsluaðferðum enda 

er kennarinn oft í aðalhlutverki og verkefnabækur ráða ferðinni. Þessir kennsluhættir 

uppfylla ekki kröfur sem settar eru fram í aðalnámskrá grunnskólanna. Því var tilgangur 

verkefnisins að færa rök fyrir því að uppgötvunarnám henti vel til að kenna málfræði, fá 

nemendur til að rannsaka tungumálið og gera þá meðvitaða um eigin þekkingu, sem er 

einmitt eitt af markmiðum málfræðikennslu í námskránni. Heimildaöflun fólst í að afla 

upplýsinga um kennsluaðferðina og hvernig hún hefur verið notuð í gegnum tíðina. Auk þess 

að skoða heimildir um hvernig málfræðikennsla er í íslenskum grunnskólum bæði hvað 

varðar kennsluaðferðir og námsefni. Í ljós kom að uppgötvunarnám gæti hentað vel í þeim 

tilgangi að rannsaka tungumálið og til að gera nemendur meðvitaða um eigin þekkingu. Hins 

vegar yrði stærra verkefni að aðlaga uppgötvunarnám að íhaldssamari þáttum 

málfræðikennslunnar eins og orðflokkagreiningu. Þrátt fyrir það virðist löngu kominn tími á 

breytingar enda hefur málfræðin verið gagnrýnd í meira en 100 ár. Þetta verkefni er 

mikilvægt framlag til þeirrar umræðu. Það getur vakið athygli á þeirri stöðnun sem virðist 

vera í málfræðikennslunni ásamt því að koma með tillögu að leið til að breyta ástandinu.  
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1 Inngangur  

Íslenskukennsla er fyrirferðarmikil í íslenskum grunnskólum. Samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár grunnskóla er hlutfall íslenskukennslu af vikulegum 

kennslutíma í 1.-10. bekk 18,08%. Næst á eftir koma list- og verkgreinar með 15,48% af 

tímanum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 52). Því fá íslenskukennarar 

töluvert mikinn tíma með nemendum. Þessi tími er þó þétt setinn enda fengist við margt og 

tímanum skipt upp í fjóra flokka sem varða megintilgang íslensku. Einn þeirra er málfræði. 

Í málfræðikennslu er fengist við fjölbreytt viðfangsefni sem koma að reglum málsins, til 

dæmis setningafræði, orðflokkagreiningu og beygingarfræði svo eitthvað sé nefnt. En 

kennsla í málfræði hefur löngum verið umdeild og fjallar Höskuldur Þráinsson (1998, bls. 

155) um að algeng skoðun sé að málfræðikennsla sé ekki til neins. Aðeins eigi að kenna 

einföldustu atriði enda sé málfræði of sértæk fyrir nemendur í grunnskóla að ráða við. 20 

árum síðar er sama umræða enn í gangi og eru skoðanir fólks skiptar um hvort ástæða sé til 

að kenna málfræði í grunnskólum yfir höfuð. Gagnrýnin snýr að miklu leyti að því hve 

gamaldags námsefnið og nálgunin er í málfræðikennslu (Ásgrímur Angantýsson, Finnur 

Friðriksson og Sigurður Konráðsson, 2018, bls. 135). Margir gætu þá spurt sig, hvers vegna 

hefur ekki fundist lausn á þessu vandamáli á svona löngum tíma? 

Höskuldur Þráinsson hefur í gegnum tíðina fjallað heilmikið um málfræðikennslu og verið 

framúrstefnulegur í sinni umfjöllun. Hann gagnrýndi til að mynda að of mikil áhersla sé lögð á 

sjaldgæfar undantekningar og vill fremur að lögð sé áhersla á að auka skilning nemenda á 

meginatriðum málkerfisins (Höskuldur Þráinsson, 1979, bls. 3-4). Enn fremur benti hann á að 

í málfræðikennslu ætti að skýra fyrir nemendum að þeir kunna heilmikið í málfræði þegar 

þeir hefja skólagönguna og hjálpa þeim að setja merkimiða á þessa kunnáttu sína. Síðan 

Höskuldur benti á þetta hefur þessi setning haft nokkur áhrif á íslenskukennara. Í 

rannsóknum hefur komið fram (Hanna Óladóttir, 2017, bls. 315-316) að kennarar segist gera 

sér grein fyrir því að nemendur hafi ómeðvitaða þekkingu á reglum málsins þegar þeir koma í 

skólann. Þeir nefni það við nemendur að þeirra hlutverk sé að setja merkimiða á ómeðvitaða 

kunnáttu þeirra en virðist þó ekki útfæra kennsluna út frá þessum áherslum. 

Þetta á samhljóm í öðrum rannsóknum (Ingvar Sigurgeirsson, 1993, bls. 20-21; Ásgrímur 

Angantýsson o.fl, 2018, bls. 142-143) sem sýna að kennarar séu enn að nota sömu 

kennsluaðferðir í málfræði og notaðar voru fyrir 30 árum. Kennurum virðist þykja mikilvægt 

að kenna málfræðina enda er hún enn stór hluti af íslenskukennslunni en hins vegar virðast 

margir vera ósáttir við málfræðikennsluna eins og hún er í dag og sjá ekki tilgang með henni. 

Líklega er það vegna skorts á framboði á námsefni og leiðum til að breyta til sem kennarar 
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halda áfram að nýta sér sömu gömlu kennsluaðferðirnar og svipað námsefni. Þetta verður 

því að einhvers konar vítahring. 

Gæti kennsluaðferðin uppgötvunarnám (e. discovery learning) hugsanlega verið leið til 

þess að rjúfa vítahringinn? Uppgötvunarnám (e. discovery learning) er nemendamiðuð 

kennsluaðferð sem byggir á því að nemendur líkja eftir vinnubrögðum vísindamanna og 

uppgötva þannig meginreglur námsefnisins í stað þess að vera mataðir af upplýsingum frá 

kennaranum (Hanafi, 2016, bls. 293). Það gera þeir með því að fylgja Leitaraðferðalíkaninu 

sem verður fjallað um hér á eftir. 

Í þessari ritgerð verða færð rök fyrir því að uppgötvunarnám henti vel til að kenna 

málfræði, fá nemendur til að ræða um tungumálið og gera þá meðvitaða um eigin 

málfræðiþekkingu. Til að gera það verður fjallað um málfræði í aðalnámskrá og hvernig 

málfræðikennsla er í íslenskum grunnskólum í dag. Enn fremur verður fjallað um 

kennsluaðferðina uppgötvunarnám, hvernig hún birtist í grunnskólastarfi hér á landi og í 

námsefni í málfræði. 
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2 Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla sem nú er í gildi „kveður á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs 

í grunnskóla. Í námskránni er fjallað um hlutverk aðalnámskrár, almenna menntun og 

grunnþætti, mat á skólastarfi og fleira“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 9). 

Sett er fram hvert menntagildi og megintilgangur hvers námssviðs sé auk þess að tilgreina 

hæfniviðmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar fyrir hverja námsgrein. Enn fremur eru sett fram 

matsviðmið sem taka mið af hæfni nemenda við lok grunnskóla. Í námskránni er þó ekki 

fjallað um kennsluaðferðir. Það er því í höndum hvers kennara að velja kennsluaðferðir sem 

þeir telja hæfa hverju sinni og henta til að uppfylla þau hæfniviðmið sem sett eru fram. 

Í aðalnámskrá grunnskóla er kafli um íslenskukennslu sem skiptist í þrjá hluta, íslensku, 

íslensku sem annað mál og íslenskt táknmál. Megintilgangi íslenskukennslu er síðan skipt í 

fjóra þætti: talað mál, hlustun og áhorf; lestur og bókmenntir; ritun og málfræði. Sett eru 

fram hæfniviðmið í þessum fjórum flokkum við lok 4., 7. og 10. bekkjar og jafnframt 

matsviðmið við lok 10. bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Í 

þessari ritgerð verður eingöngu litið til fyrsta hlutans um íslenskukennslu og áhersla lögð á 

umfjöllun um málfræði. 

Markmið málfræðikennslu í grunnskóla er samkvæmt aðalnámskrá „að gera nemendur 

viðræðuhæfa um mál og málfar, gera þá að betri málnotendum og glæða áhuga þeirra á 

móðurmálinu“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100). Einnig er talað um að 

málfræðihugtök séu nauðsynleg til að geta notað orðabækur og séu gagnleg þegar kemur að 

því að ræða um mál og málnotkun. Jafnframt á umfjöllun kennara að taka mið af færni 

nemenda í málinu og á stefnan að vera að auka sjálfstraust þeirra og efla vitund um eigin 

færni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100). Síðasti punkturinn fellur vel að 

umfjöllun Höskuldar Þráinssonar (1979, bls. 4) um þá ómeðvituðu kunnáttu í málfræði sem 

nemendur búa yfir. Áhugavert er að skoða hann í ljósi þess hvernig málfræðikennsla er 

samkvæmt rannsókn á íslensku í grunn- og framhaldsskólum sem kom út 2018 og verður 

fjallað um hér á eftir. 

Hæfniviðmið í málfræði í aðalnámskrá eru nokkuð framsækin og ná í rauninni til fleiri 

þátta en virðast vera í brennidepli í grunnskólunum. Fjallað er um hefðbundin atriði líkt og að 

nemendur þurfi að átta sig á „beygingarlegum og merkingarlegum einkennum orðflokka, 

beitt helstu málfræðihugtökum í umræðu um notkun málsins og þróun þess og flett upp í 

handbókum, orðasöfnum og rafrænum orðabönkum og nýtt sér málfræðilegar upplýsingar 

sem þar er að finna“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 104). Það sem hins 

vegar vekur athygli er að lögð er áhersla á að nemendur geri sér grein fyrir að málnotkun og 

málsnið geti verið mismunandi eftir því við hvaða aðstæður það er notað. Auk þess eiga 
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nemendur að geta „áttað sig á skyldleika íslensku við önnur mál og að tungumál, þar á meðal 

íslenska, breytast sífellt” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 104). Í þessu 

samhengi er áhugavert að skoða doktorsritgerð Hönnu Óladóttur (2017, bls. 156) en þar 

fjallar hún um að mállýsingar í því námsefni sem er notað séu í öllum tilfellum lýsingar á máli 

fyrirmyndarmálhafa og ekki sé gefið svigrúm til að fjalla um tilbrigði í máli. Í sumum bókanna 

komi jafnvel fram dæmi um óæskilega málnotkun og hún fordæmd. Þó virðist umræðan í 

námsefninu vera að þróast í þá átt að fjalla um fleiri málsnið íslenskunnar. Enn sem komið er 

virðist aðalnámskrá þó vera lengra komin í þessum efnum en námsefnið í skólunum. 

Í aðalnámskránni er nokkur áhersla lögð á ábyrgð nemandans sem málnotanda og „hann 

á að átta sig á því að þegar skóla sleppir er það á hans ábyrgð að rækta og nýta málið sem 

tæki til náms, samskipta og þátttöku í lýðræðissamfélagi“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 97). Til þess að nemandi geti uppfyllt þessi skilyrði þarf 

hann að vera nokkuð sjálfstæður og virkur í náminu en fyrst og fremst að geta tekið ábyrgð á 

eigin námi og myndað sér sjálfstæðar skoðanir. Ef málfræðikennslan er hins vegar eins og 

fjallað verður um hér á eftir og einkennist af því að kennarinn sé í hlutverki miðlara og 

nemendur í hlutverki viðtakenda er ólíklegt að þeir öðlist færni í sjálfstæðum vinnubrögðum 

og gagnrýninni hugsun hvað viðkemur málinu. Í kennslu sem byggir á uppgötvunarnámi eru 

nemendur aftur á móti í stóru hlutverki og taka mikla ábyrgð á eigin námi. Því gæti 

uppgötvunarnám verið góð leið til þess að gera nemendur að sjálfstæðum og ábyrgum 

námsmönnum og málnotendum. 

Hugmyndir uppgötvunarnáms ríma auk þess vel við þau hæfniviðmið sem sett eru fram í 

aðalnámskrá grunnskóla í skapandi og gagnrýninni hugsun, sem er einn af fimm flokkum 

lykilhæfni. Þar segir að við lok 10. bekkjar eigi nemandi að geta „spurt rannsakandi 

spurninga, skipulagt eigin áætlun og endurskoðað ferli við efnistök og úrvinnslu verkefna.“ 

Jafnframt eigi hann að geta „tekið upplýsta afstöðu til gagna og upplýsinga, dregið ályktanir 

og skapað eigin merkingu” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 88). Þetta er 

einmitt það sem uppgötvunarnám gengur út á. Setja fram spurningar og draga ályktanir af 

gögnum sem safnast. Uppgötvunarnám myndi því ekki eingöngu gagnast til að uppfylla 

markmið og hæfniviðmið í málfræði, til dæmis að auka sjálfstraust nemenda og efla vitund 

um eigin færni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 100) heldur gæti það líka 

gagnast til að uppfylla hæfniviðmið í lykilhæfni. 
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3 Málfræðikennsla á unglingastigi grunnskóla  

Málfræðikennsla hefur löngum verið umdeild og margir efast um tilgang hennar í 

íslenskukennslu grunnskóla. Alla 20. öldina gagnrýndu margir málfræðikennslu og var 

Guðmundur Finnbogason einn þeirra í upphafi aldarinnar (Hanna Óladóttir, 2017, bls. 45; 

56). Hann vildi leggja áherslu á að kenna nemendum að nota tungumálið bæði í tali og ritun í 

staðinn fyrir að einblína á orðflokkagreiningu og beygingarfræði. Þessi gagnrýni hans virðist 

ekki hafa haft meiri áhrif en svo að rúmum 100 árum seinna er svipað hljóð í fólki.  

Þrátt fyrir þessar skoðanir er málfræði enn nefnd sem einn af fjórum þáttum í 

megintilgangi íslenskukennslunnar í aðalnámskrá og er því kennd í öllum grunnskólum. En 

eins og með aðrar faggreinar grunnskólans er misjafnt hvernig kennarar nálgast kennsluna, 

þá hvers konar kennsluaðferðir þeir nota og hvaða námsefni. Höskuldur Þráinsson (2014) 

svaraði spurningunni „Hvernig er best að kenna íslenska málfræði?“ á Vísindavefnum. Þar 

fjallar hann um að þær kennsluaðferðir sem notaðar eru í málfræðikennslu í íslenskum 

grunnskólum séu teknar úr kennslu í latínu og erlendum málum sem nemendur skyldu ekki 

þegar þeir hófu nám. Því þurfti að byrja á að kenna nemendum grunnatriði líkt og beygingu 

sagna. En eins og fram hefur komið þá kunna nemendur heilmikla íslenska málfræði þegar 

þeir byrja í skólanum og því ætti ekki að þurfa að kenna þeim til dæmis að beygja sagnir. 

Höskuldur vill heldur að kennarar einbeiti sér að því að kynna málfræðihugtök fyrir 

nemendum því skilningur á þeim er ekki færni sem nemendur búa yfir í upphafi skólagöngu 

en getur komið sér vel þegar rætt er um mál. 

Þórunn Blöndal (2010, bls. 13; 16) er sammála Höskuldi og finnst að í gegnum tíðina hafi 

of mikil áhersla verið lögð á greiningu orða eftir kyni, tölu, falli og tíð svo eitthvað sé nefnt og 

vill leggja meiri áherslu á að nemendur öðlist dýpri skilning á málinu. Í þessu samhengi talar 

hún um virknimálfræði. Hún vill að lögð sé meiri áhersla á virkni og hlutverk orða í setningum 

í texta frekar en að greina form orða og setninga. Þetta sé hægt að gera með því að vinna 

með ólíkar textategundir og greina þá eftir textasviði, þá sé textinn skoðaður sem heild, 

setningasviði, þá eru stærstu einingar skoðaðar og að lokum orðsviði, þegar virkni smærri 

eininga eru skoðuð. Með þessari leið minnkar formleg greining og tungumálið og 

málnotkunin skipta meira máli hvort sem orðin séu skoðuð eða lögð sé áhersla á stærri 

einingar. Með vinnu af þessu tagi telur Þórunn að nemendur þjálfist í flestu sem lýtur að 

móðurmálskennslu s.s. nákvæmum lestri, skrifum ólíkra texta og athugun á máleiningum í 

sínu eðlilega umhverfi. 

Ef marka má rannsóknir undanfarinna ára virðist gagnrýni Guðmundar, Höskuldar og 

Þórunnar vera réttmæt að miklu leyti hvað varðar kennsluaðferðir og námsefni í málfræði. 

Kennsluaðferðirnar hafa lítið breyst síðustu áratugina og námsefnið er einhæft. Hér á eftir 
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verður fjallað um hvaða kennsluaðferðir hafa verið algengastar í málfræðikennslu í gegnum 

tíðina ásamt því að skoða vinsælasta námsefnið og hvað einkenni það. 

3.1 Kennsluaðferðir  

Málfræðikennsla í íslenskum grunnskólum hefur lítið verið rannsökuð í gegnum tíðina. Ingvar 

Sigurgeirsson (1993, bls. 20-21) er þó einn þeirra sem hefur unnið að fjölmörgum 

rannsóknum á skólakerfinu og rannsakaði á árunum 1987-1988 hvernig íslenska væri kennd á 

miðstigi grunnskóla. Rannsóknin náði til 20 bekkjardeilda í 12 grunnskólum á 

höfuðborgarsvæðinu og á Norðurlandi. Í ljós kom að námsefnið réði ferðinni og algengast var 

að kennarar notuðu vinnubækur og aðrar skriflegar æfingar og verkefni sem nemendur unnu 

sjálfstætt. Þar á eftir kom ýmiskonar kennsla þar sem kennarinn er í fyrirrúmi með yfirferð og 

spurningum. Kennsluaðferðin Lesa, spyrja, spjalla var algengasta kennsluaðferðin með þessu 

fyrirkomulagi þar sem nemendur lesa hluta úr námsefninu og síðan spyr kennarinn þá 

spurninga. Í kjölfarið skapast síðan umræður. Áhugavert er að sjá að þegar 

kennsluaðferðirnar sem notaðar voru í íslensku voru bornar saman við aðrar námsgreinar 

kom í ljós að æfingar og verkefni sem nemendur unnu sjálfstætt voru töluvert algengari í 

íslensku en í öðrum greinum. Notast var við þær 47,6% af tímanum á móti 23,9% í öðrum 

greinum. Aftur á móti var vinnubókavinna minna notuð í íslensku eða í 23,3% af tímanum á 

móti 27,6% í öðrum greinum. Að lokum ber að nefna að kennsluaðferðin Lesa, spyrja, spjalla, 

þar sem kennarinn er í aðalhlutverki, var notuð 14,8% af tímanum á móti 8,7% í öðrum 

greinum. 

Niðurstöður nýrrar rannsóknar á málfræðikennslu í grunnskólum sýna að lítið virðist hafa 

breyst á síðustu 30 árum hvað varðar val á kennsluaðferðum en árið 2018 voru birtar 

niðurstöður úr stórri rannsókn á íslensku í 15 grunn- og framhaldsskólum. Kannaðir voru allir 

þættir íslenskukennslunnar og fór gagnaöflun fram á árunum 2013-2016. Rætt var við 

kennara í 3., 6. og 9. bekk (Kristján Jóhann Jónsson og Ásgrímur Angantýsson, 2018). Í 

rannsókninni kemur fram (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 142-143) að misjafnt var 

eftir bekkjum hvernig kennarar sögðust skipta tímanum á milli þeirra fjögurra meginþátta 

íslenskunnar sem koma fram í aðalnámskrá. Kennarar í 3. bekk sögðust almennt ekki skipta 

tímanum á milli þáttanna heldur vinna með þá alla sem eina heild. Hins vegar nýta flestir 

kennarar í 6. og 9. bekk ýmist tvær af fimm til sex kennslustundum í viku í málfræði eða 

notast við lotukerfi þar sem lögð er áhersla á hvern þátt í ákveðinn tíma. 

Kennsluaðferðir sem kennarar notfæra sér í málfæðikennslu í 3. bekk eru ólíkar þeim 

sem notaðar eru í 6. og 9. bekk. Misjafnt er hvernig kennarar í 3. bekk kenna málfræði. Sumir 

segjast helst vilja sleppa innlögn á málfræðihugtökum uppi á töflu á meðan aðrir nýta sér þá 

aðferð. Kennararnir nálgast þó sumir hugtökin út frá textum í lestrarþjálfun. Að lokum vilja 
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þeir leggja áherslu á að málfræðikennslan sé „skemmtileg og lifandi“ til dæmis með því læra í 

gegnum spil og leiki. Vinnubókavinna þykir ekki vænleg til árangurs að mati eins kennarans 

(Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 143). Áherslurnar eru aftur á móti aðrar þegar rætt er 

við kennara í 6. og 9. bekk. 

Kennarar í 6. og 9. bekk nýta sér í meira mæli innlögn á töflu og þá sérstaklega þegar ný 

hugtök eru kynnt fyrir nemendum. Á eftir fylgir vinnubókavinna þar sem unnið er með 

ákveðið hugtak. Sumir kennarar telja þessa aðferð skila árangri á meðan aðrir eru meðvitaðir 

um að ýmsar takmarkanir fylgja töflukennslu. Auk töflukennslu og vinnubókavinnu nefndu 

sumir kennararnir að þeir reyni að gera kennsluna fjölbreytta til dæmis með leikþáttum um 

málfræðihugtök, nemendakynningum og málfræðispjalli við nemendur (Ásgrímur 

Angantýsson o.fl., 2018, bls. 144). 

Lítið virðist því hafa breyst hvað varðar kennsluaðferðir síðan Ingvar (1993, bls. 20-21) 

rannsakaði hvernig íslenska væri kennd á miðstigi grunnskóla. Vert er þó að athuga að 

kennarar í 3. bekk reyna að gera málfræðina skemmtilega í gegnum spil og leiki. Þegar komið 

er á mið- og unglingastig virðist það detta út og töflukennslan taka við, þó að vissulega beri 

eitthvað á annarri nálgun eins og málfræðispjalli. Kennarar virðast vera í sviðsljósinu og 

nemendur sitja í sínum sætum. Upplýsingar og hugtök koma á færibandi og þurfa þeir að 

vera vel vakandi og meðtaka upplýsingarnar því eftir að kennarinn hefur lokið máli sínu er 

kominn tími á verkefnabókina. Þar reynir á skilning á þessum hugtökum. Þegar kennsla fer 

fram með þessum hætti og nemendur fá ekki að komast í snertingu við námsefnið öðruvísi 

en þegar þeir glósa hugtökin og fylla inn í eyður í verkefnabókunum er ekki ólíklegt að 

færibandið liggi beina leið út um eyrun á þeim. Það hefur nefnilega sýnt sig að 

meðalnemandi er búinn að gleyma meirihluta staðreynda úr fyrirlestri innan við 15 mínútur 

eftir að hann klárast (Bok, 2006, bls. 48-49). Hins vegar eru meiri líkur á að nemendur muni 

betur atriði sem liggja innan þeirra áhugasviðs. Nemendur eru einnig líklegri til að muna 

þekkingu sem þeir hafa uppgötvað sjálfir en ekki verið „neyddir“ til að lesa um eða hlusta á í 

fyrirlestri. En ástæðan fyrir einhæfum kennsluaðferðum gæti hugsanlega legið hjá litlu 

framboði af fjölbreyttu námsefni. 

3.2 Námsefni 

Töluvert af námsefni stendur kennurum til boða þegar kemur að málfræðikennslu í 

grunnskóla. Af því er sumt vinsælla en annað ef marka má rannsóknina frá 2013-2016 

(Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 148). Ritrún er til að mynda vinsælust í kennslu hjá 3. 

bekk. Hjá 6. bekk eru það bækurnar Málrækt, Mál í mótun, Skræða og Skrudda og að lokum 

koma Finnur og Málið í mark oftast fyrir í kennsluáætlunum 9. bekkjar. Jafnframt segjast 

kennarar notfæra sér ýmist „heimatilbúið“ námsefni eða vefefni með hefðbundnu 
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námsbókunum. Kennarar í 6. og 9. bekk voru margir á móti bókum sem samanstanda af 

eyðufyllingarverkefnum og voru bækurnar Fallorð, Sagnorð og Smáorð þá sérstaklega 

gagnrýndar. Aftur á móti fannst sumum kennurum þessar bækur „henta vel til að skerpa á 

skilningi á ákveðnum hugtökum“ (Ásgrímur Angantýsson o.fl., 2018, bls. 148-149). Rétt er að 

nefna að þessar bækur eru ekki gefnar út lengur en í staðinn hefur Menntamálastofnun gefið 

út bækurnar Málið í mark. Ein fjallar um fallorð, önnur um sagnorð og sú þriðja um 

óbeygjanleg orð. Bækurnar eru áþekkar hinum bókunum og einkennast af 

eyðufyllingarverkefnum. Sú staðreynd að eftir að hætt var að gefa út bækurnar Fallorð, 

Sagnorð og Smáorð hafi Málið í mark 1-3 komið út, sem svipar til þeirra á margan hátt, er 

nokkuð sorgleg. Sérstaklega þegar litið er til þess að kennarar gagnrýndu þessar bækur en 

síðan eru Málið í mark þær bækur sem koma oftast fyrir í kennsluáætlunum 9. bekkjar. 

Flestir kennararnir voru þó sammála um að ekki væri vænlegt til árangurs að velja eina bók 

og láta nemendur vinna hana frá fyrstu blaðsíðu til þeirrar síðustu. Þeir völdu fremur að nýta 

fjölbreytt námsefni og flakka á milli til þess að brjóta upp kennsluna (Ásgrímur Angantýsson 

o.fl., 2018, bls. 148-149). Því er líklega óþarfi að hafa áhyggjur þó enn sé markaður fyrir 

eyðufyllingarbækur eins og Málið í mark. En spurningin er þá kannski hvort kennarar flakki úr 

einni eyðufyllingarbók yfir í þá næstu. Það er ekki ólíklegt ef litið er til umfjöllunarinnar hér 

að framan um hverjar algengustu kennsluaðferðirnar eru. 

Hanna Óladóttir (2017, bls. 115-116; 156-157) gerði í doktorsritgerð sinni úttekt á 

námsefni sem notað er í málfræðikennslu í unglingadeild grunnskólanna. Þar kemur fram að 

meirihluti bókanna fjallar eingöngu um málfræði en í einhverjum hluta bókanna er líka fjallað 

um fleiri þætti íslenskunnar. Kennslubækur fyrir málfræði skiptast í textabækur með 

verkefnum, vinnubækur með útskýringum og handbækur. Í öllum bókunum kom fram að 

markmiðið með málfræðikennslu væri að gera nemendur að betri málnotendum. Auk þess 

var fjallað um rétt mál, stafsetningu og að nemendur læri helstu málfræðihugtök til geta rætt 

um mál og notað orðabækur og námsefni á öðrum tungumálum. 

Hanna Óladóttir (2011, bls. 2; 2017, bls. 156) bendir á að mállýsingar í námsbókunum 

séu allar skrifaðar út frá forskriftarmálfræði. En forskriftarmálfræði lýsi máli 

fyrimyndarmálhafa. Rétt og rangt mál sé til umfjöllunar út frá þeim málstaðli sem sé í gildi og 

er breytingum í málinu hafnað vegna þess að þær samræmist ekki þessum staðli. Þetta hafi 

þó verið að breytast og sé meira fjallað um að til séu mörg misjöfn málsnið í íslensku. Hins 

vegar sé lítið fjallað um að tungumál hafi tilhneigingu til að breytast og verður það að teljast 

nokkuð sérstakt að í öllu þessu námsefni finnist fá dæmi um þetta. Sérstaklega þegar litið er 

til þess sem kom fram hér að framan. Það er að eitt af hæfniviðmiðum við lok 10. bekkjar í 

málfræði er að nemendur geti „áttað sig á [...] að tungumál, þar á meðal íslenska, breytast 

sífellt“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 104). 
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Í einhverjum tilfellum, þá sérstaklega í Íslensku 10, Málvísi og Skerpu, kom fram það sem 

Höskuldur Þráinsson (1979, bls. 4) hefur lagt áherslu á og var til umfjöllunar hér að framan. 

Það er sá skilningur að nemendur búi yfir ómeðvitaðri kunnáttu í málfræði þegar þeir byrji í 

skólanum. Með notkun bullorðasetninga er reynt að sýna nemendum fram á hvað þeir kunni 

mikið í málfræði ómeðvitað. Þegar kemur að því að kynna málfræðihugtökin í bókunum sjást 

þó ekki dæmi um að reynt sé að fylgja þessu eftir og eru þau kennd á hefðbundinn hátt 

(Hanna Óladóttir, 2017, bls. 157). Líkleg ástæða fyrir því að kennarar nálgast kennslu á 

hugtökunum ekki eftir þessum hætti er að enn hafi ekki fundist nógu góð leið til þess. Í 

næsta kafla verður fjallað um kennsluaðferðina uppgötvunarnám sem gæti nýst í þessum 

tilgangi. 
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4 Uppgötvunarnám 

Líkt og fram kom hér að framan er eitt af markmiðum málfræðikennslu í aðalnámskrá 

grunnskóla að „umfjöllun um málfræði styðjist við færni nemenda í máli og miði að því að 

efla sjálfstraust þeirra og vitund um eigin færni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013, bls. 100). Ekki er ólíklegt að rekja megi þetta markmið að einhverju leyti til umfjöllunar 

Höskuldar Þráinssonar (1979, bls. 4) um þá ómeðvituðu kunnáttu á málkerfinu sem 

nemendur búa yfir þegar þeir hefja skólagönguna. Kennarar virðast að minnsta kosti vera 

meðvitaðir um þetta ef marka má niðurstöður rannsóknar Hönnu Óladóttur (2017, bls. 315-

316) en þeir skipuleggja kennsluna þó ekki út frá þessu. Svo virðist vera að skortur sé á 

leiðum og námsefni til að fylgja þessu eftir enda hafa litlar breytingar orðið á 

málfræðikennslu síðustu áratugi. Kennarar styðjast enn við eyðufyllingar og aðra 

hefðbundna yfirferð til þess að kenna málfræðihugtök eins og þegar hefur verið nefnt. 

Höskuldur Þráinsson (1979, bls. 4) hefur notað bullorðasetningar til að sýna fram á 

ómeðvitaða málfræðiþekkingu nemenda og í þeim tilgangi að kenna nemendum reglur 

orðflokkanna, sem þeir kunna nú þegar en þurfa hjálp við að setja merkimiða á. 

Kennsluaðferðin uppgötvunarnám gæti þó hugsanlega hentað vel í þessum tilgangi en 

Jerome Bruner sagði að kennsluaðferðin uppgötvunarnám væri tilvalin leið til þess að gefa 

nemendum færi á að verða meðvitaða um eigin þekkingu (Cattaneo, 2017, bls. 146). 

4.1 Skilgreining uppgötvunarnáms  

Uppgötvunarnám (e. discovery method/learning) er nemendamiðuð kennsluaðferð sem 

gengur út á það að nemendur eru hvattir til að spyrja spurninga, móta tilgátur að svörum og 

álykta reglur út frá dæmum eða eigin reynslu. Markmiðið með uppgötvunarnámi er að 

nemendur uppgötvi sjálfir meginreglur námsefnisins en eins og áður hefur komið fram er 

það talið áhrifaríkara en að kennarinn mati þá af upplýsingum (McCulloch og Crook, 2008, 

bls. 174; Hanafi, 2016, bls. 293). Jafnframt er markmiðið „að gera nemendur virka, vekja þá 

til umhugsunar og þjálfa þá í rökhugsun og fræðilegum vinnubrögðum (Ingvar Sigurgeirsson, 

2013, bls. 158). 

Uppgötvunarnám á sér langa sögu en rekja má upphafið til texta sem birtist í bók 

heimspekingsins Jean-Jacques Rousseau, Emile árið 1762. Þar lýsti hann, í samantekt um 

hugmyndafræðina á bak við uppgötvunarnám, fyrirmyndarnámi fyrir börn (McCulloch og 

Crook, 2008, bls. 174). Hann talaði um að í staðinn fyrir að segja nemendum hvað þeir þurfi 

að kunna eigi þeir að fá tækifæri til að læra það sjálfir. Auk þess sagði hann að kennarar 

þyrftu að leyfa nemendum að uppgötva vísindi í staðinn fyrir að kenna þeim þau og að ef 

kennarinn matar nemendur á upplýsingum og þeir fá ekki að uppgötva eða læra neitt sjálfir 

muni þeir að lokum hætta að sannfærast um það sem kennarinn segir (Rousseau, 1979). 
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Vantraust á þá hugmynd að mata nemendur á námsefninu hefur síðan birst í skrifum 

ýmissa fræðimanna. John Dewey er þar á meðal. Í bók sinni Democracy and Education fjallaði 

hann um mikilvægi þess að læra af reynslunni og fá tækifæri til þess að rannsaka heiminn til 

að finna út hvernig hann er og hvernig hann virkar. Bandaríski sálfræðingurinn Jerome 

Bruner hélt hugmyndum John Dewey á lofti og lagði áherslu á að nemendur smíða sína eigin 

sýn á heiminum. Hann taldi uppgötvunarnám vera tilvalda leið til að gefa nemendum 

tækifæri á að skipuleggja upplifun sína hvað varðar reglu og tengsl við námið (McCulloch og 

Crook, 2008, bls. 175). Árið 1961 skrifaði Bruner greinina The Act of Discovery þar sem hann 

fjallaði um að með því að nýta uppgötvunarnám í kennslu fá nemendur tækifæri á að 

uppgötva eigin þekkingu og bæta við hana á sama tíma. Þessi grein er talin hafa ýtt undir 

frekari rannsóknir á notkun uppgötvunar í tengslum við kennslufræði (Cattaneo, 2017, bls. 

146). Þarna kemur bein tenging við áherslu Höskuldar Þráinssonar (1979, bls. 4) sem hefur 

verið til umfjöllunar í þessari ritgerð og rennir því frekari stoðum undir þá hugmynd að nýta 

ætti uppgötvunarnám til þess að hjálpa nemendum að uppgötva þá þekkingu á málkerfinu 

sem þeir búa yfir þegar þeir byrja í grunnskóla. Í framhaldinu væri hægt að bæta við 

þekkinguna með því að setja merkimiða á hana til dæmis í formi hugtaka. 

Uppgötvunarnám hefur þó oft verið gagnrýnt í gegnum tíðina fyrir að minnka gildi 

viðurkenndrar vitneskju og stuðla að því að þurfa stöðugt að vera að finna upp hjólið. 

Jafnframt gagnrýndi bandaríski fræðimaðurinn David Ausubel aðferðina harðlega fyrir að 

veita lítil afköst (McCulloch og Crook, 2008, bls. 175). Fyrri gagnrýnin er skiljanleg á margan 

hátt. Að sjálfsögðu eiga nemendur að geta treyst því sem vísindamenn hafa sannað og fært 

rök fyrir kenningum sínum og uppfinningum. Þetta snýst þó ekki um að rengja niðurstöður 

þeirra heldur um að nemendur fái að rannsaka málkerfið til að öðlast dýpri skilning á 

hugtökunum og fái sjálfir að staðfesta það sem hefur verið sannað. Líkt og nemendur gera 

tilraunir í efnafræði, sem þó hafa verið framkvæmdar áður, eiga þeir að fá tækifæri á að gera 

tilraunir á eigin máli líka og kynnast þannig vísindalegum aðferðum.  

Gagnrýni David Ausubel um lítil afköst er líka að vissu leyti skiljanleg enda taka 

rannsóknarverkefni oft langan tíma og er ítarlega farið í hvert viðfangsefni. Þó mætti velta 

fyrir sér hvort afköstin séu eitthvað minni en þegar hefðbundnar kennsluaðferðir eru 

notaðar. Óánægja virðist ríkja meðal fólks hvað varðar málfræðikennslu í grunnskólum og 

það sér lítinn árangur af henni. En líkt og fram hefur komið þá einkennist málfræðikennsla að 

miklu leyti af yfirferð uppi á töflu. Í kafla 3.1 var bent á að rannsóknir hafa sýnt að það taki 

nemendur að meðaltali 15 mínútur að gleyma meginupplýsingum úr fyrirlestrum. Þeir séu 

hins vegar líklegri til að muna það sem þeir hafa uppgötvað sjálfir (Bok, 2006, bls. 48-49). 

Jafnframt er markmiðið með uppgötvunarnámi að þjálfa nemendur í rökhugsun og 

fræðilegum vinnubrögðum sem mun koma sér vel fyrir nemendur í áframhaldandi námi 
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(Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 158). Því er þessi kennsluaðferð líklega ekki afkastaminni en 

aðrar kennsluaðferðir til lengri tíma litið. Auk þess þyrfti ekki, frekar en með aðrar 

kennsluaðferðir, að notast eingöngu við uppgötvunarnám en það myndi líklega virka vel í 

bland við aðrar aðferðir. 

Ingvar Sigurgeirsson (2013, bls. 157) hefur skrifað um uppgötvunarnám en kýs að kalla 

kennsluaðferðarflokkinn Leitaraðferðir (e. inquiry, discovery method, scientific method) og 

flokkar ýmsar kennsluaðferðir í þennan flokk til dæmis spurningakannanir, vettvangs-

athuganir, tilraunir og lausnaleitarnám. Hann leggur áherslu á að kennsluaðferðaflokkurinn 

byggir á því að nemendur líkja eftir vinnubrögðum vísindamanna. Þær kennsluaðferðir sem 

teljast til leitaraðferða eiga það sameiginlegt að þær einkennast af skipulegri upplýsingaöflun 

og úrvinnslu. Á mynd 1 hér á eftir má sjá það ferli sem flestar leitaraðferðir byggjast á og 

kennsla sem byggir á leitaraðferðum fylgir oftast þessu líkani. Þetta kallar Ingvar 

Leitaraðferðalíkanið (2013, bls. 157). 

 

Mynd 1. Leitaraðferðalíkanið. 

Leitaraðferðalíkanið er sett upp í fimm þrepum eins og sjá má á mynd 1. Í fyrsta þrepinu 

er kynning á rannsóknarefninu, sem er ýmist spurning, athugunarefni eða vandamál. 

Rannsóknarefnið getur verið allt milli himins og jarðar og geta hugmyndirnar ýmist komið frá 

kennurum eða nemendunum sjálfum. Hafa þarf í huga að tengja námið við áhuga nemenda, 

fyrri þekkingu og reynslu svo það hafi einhverja merkingu fyrir þá. Annað skref snýst um að 

nemendur setja fram tilgátur um lausnir á vandamálinu eða útskýringu á viðfangsefninu sem 

áherslan er á. Til að byrja með hvetur kennarinn nemendur til að koma með eins margar 

útskýringar og þeim dettur í hug en síðan þarf að reyna að fækka tilgátunum og afmarka 

efnið betur. Í þriðja skrefinu er áherslan á öflun upplýsinga og gagna til að meta tilgáturnar 

sem komu fram. Það er ýmist gert með athugunum, tilraunum, könnunum eða 

heimildakönnun (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 159-160). 
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Fjórða skrefið er að vinna úr og greina gögnin sem söfnuðust. Tilgáturnar eru prófaðar 

með því að spyrja hvernig gögnin veiti svör við rannsóknarspurningunum. Mikilvægt er að 

skipuleggja gögnin og er hægt að gera það með því að skipta þeim í flokka eftir því hvort þau 

styrki tilgátuna, veiki hana eða skipta ekki máli fyrir hana. Í fimmta og síðasta skrefinu eru 

ályktanir dregnar og „leitað er svara við spurningum eins og þessum: Hvað segir þessi 

gagnaöflun um ...? Hver er niðurstaðan? Hvaða skýring er nú líklegust?“ (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 160-161). Síðan þurfi að velta fyrir sér hvaða spurningum fengust 

ekki svör við og hvort nýjar spurningar hafi vaknað í rannsókninni. 

4.2 Hlutverk kennara og nemenda 

Hlutverk kennarans í uppgötvunarnámi eru víðtæk en fyrst og fremst þarf hann að hugsa um 

að leiðbeina nemendum sínum og hvetja þá svo þeir finni sinn innri hvata til þess að læra. 

Jerome Bruner lagði áherslu á mikilvægi innri hvata hvers nemanda svo hann þrói hæfileika 

til að rannsaka, uppgötva og leysa verkefni (Cattaneo, 2017, bls. 146). Innri hvati (e. intrinsic 

motivation) er þegar einstaklingur tekur þátt í verkefni vegna ánægjunnar sem felst í því 

frekar en fyrir afleiðingarnar til dæmis vegna verðlauna, einkunna eða þrýstings frá 

utanaðkomandi aðila, sem eru ytri hvatar (e. extrinsic motivation) (Ryan og Deci, 2000, bls. 

56; 60). Innri og ytri hvatar eru því algjörar andstæður. Fyrir einstakling sem hefur innri hvata 

skiptir útkoman ekki máli heldur sú jákvæða reynsla sem hann upplifir í tengslum við 

verkefnið. Hins vegar skiptir útkoman miklu máli fyrir einstakling sem hefur ytri hvata. Hann 

gerir verkefnið einkum vegna útkomunnar eða þrýstings frá öðrum en ekki ánægjunnar 

vegna.  

Í Leitaraðferðalíkaninu, sem var fjallað um hér að framan og birtist á mynd 1 er sett fram 

hvert hlutverk kennarans er í hverju skrefi fyrir sig. Í fyrsta skrefinu, sem snýst um kynningu á 

rannsóknarefninu, er hlutverk kennarans að skýra markmiðin fyrir nemendum og afmarka 

vandamálið eða athugunarefnið. Auk þess er það hlutverk hans að nýta fyrri þekkingu, 

reynslu, daglegt líf eða umhverfi nemenda og tengja þessi atriði við viðfangsefnið. Í öðru 

skrefinu þarf kennarinn til að byrja með að hvetja nemendur til að setja fram tilgátur, 

hugmyndir og skýringar og hjálpa þeim að afmarka tilgáturnar. Auk þess þarf hann að passa 

að allir nemendur skilji þær tilgátur sem eru settar fram. Í þriðja skrefinu, þegar nemendur 

afla sér upplýsinga, er hlutverk kennarans að hjálpa nemendum að finna og velja heimildir. 

Jafnframt er það hlutverk hans að hvetja þá til að líta á heimildir með gagnrýnum augum og 

hjálpa þeim að meta hvaða heimildir eru áreiðanlegar og hverjar ekki. Kennarinn þarf að 

aðstoða nemendur við að halda utan um gögnin sem þeir safna og hafa þau í röð og reglu í 

fjórða skrefinu. Auk þess þarf hann að hjálpa nemendum að greina og meta upplýsingarnar 

sem þeir hafa safnað sér. Í fimmta og síðasta skrefinu er hlutverk kennarans að fá nemendur 
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til að draga eigin ályktanir og tengja þær niðurstöður sem þeir fengu við efnið sem er verið 

að læra um (Ingvar Sigurgeirsson, 2013, bls. 159-161). 

Hlutverk nemandans er stærra í uppgötvunarnámi heldur en í mörgum öðrum 

kennsluaðferðum. Þá sérstaklega þegar skoðaðar eru þær kennsluaðferðir sem hafa verið 

algengastar í málfræðikennslu í gegnum tíðina og eru enn. Nemendur taka í sumum tilfellum 

þátt ásamt kennaranum í að ákveða hvað sé kennt, hvenær og hvernig það sé gert. 

Nemendur eiga að fá tækifæri á að skoða dæmi og uppgötva út frá þeim hver meginatriði og 

hugtök séu sem fengist er við í staðinn fyrir að kennarinn segi þeim nákvæmleg hvað þeir eigi 

að læra og hvernig (Hanafi, 2016, bls. 293). Nemendur taka því heilmikla ábyrgð á eigin námi 

en fá um leið tækifæri á að taka meiri þátt í því en í kennslu sem byggir á hefðbundnari 

kennsluaðferðum. 

4.3 Uppgötvunarnám í grunnskólastarfi 

Eins og fram hefur komið er nokkuð langt síðan að hugmyndir um notkun uppgötvunarnáms 

komu fyrst fram. Þrátt fyrir það hefur kennsluaðferðin ekki náð fótfestu í mörgum 

námsgreinum grunnskólans. Í gegnum tíðina hefur uppgötvunarnám verið vinsælast meðal 

stærðfræði- og raungreinakennara en á síðustu áratugum hefur kennsluaðferðin einnig verið 

vinsæl meðal kennara í upplýsingatækni (McCulloch og Crook, 2008, bls. 175). Hér á landi 

hefur þessi kennsluaðferð ekki náð að festa rætur sínar í grunnskólastarfi. Þó eru dæmi um 

að aðferðinni hafi verið beitt í samfélagsfræði, líffræði og eðlis- og efnafræði og hefur 

töluvert komið út af námsefni sem byggir að eitthverju leyti á uppgötvunarnámi (Ingvar 

Sigurgeirsson, 2013, bls. 158). Nýlegt dæmi um námsefni sem byggt er á uppgötvunarnámi er 

Vísindavaka. Þetta er námsefni hannað af Margréti Hugadóttur og Ingibjörgu Hauksdóttur 

(e.d.), náttúrufræðikennurum ætlað nemendum á mið- og unglingastigi. Nemendur eiga að 

hanna samanburðartilraun og fylgja ferli vísinda. Í ferlinu er fylgt Leitaraðferðalíkaninu sem 

var fjallað um hér að framan. Það sem bætist þó við þau fimm skref sem Leitaraðferðalíkanið 

saman stendur af er miðlun upplýsinga. Þá kynna nemendur niðurstöður sínar fyrir öðrum 

nemendum skólans á svokallaðri vísindasýningu. Vísindavaka er verkefni sem mætti taka til 

fyrirmyndar þegar kemur að því að skipuleggja kennslu út frá hugmyndum uppgötvunarnáms 

enda er hægt að nálgast allar upplýsingar sem þarf til að framkvæma verkefnið inni á vefsíðu 

verkefnisins. Þar eru til dæmis útskýringarmyndbönd, upplýsingar til nemenda og kennara og 

dæmi um tilraunir sem hægt er að framkvæma. 

Fá dæmi eru um þessa nálgun í námsefni í málfræðikennslu og einkennist mikill hluti 

þess af eyðufyllingum og öðrum vinnubókaverkefnum eins og þegar hefur verið tíundað. 

Þrátt fyrir það eru ýmis önnur verkefni í boði því í úttekt Hönnu Óladóttur (2017, bls. 158) 

kom í ljós að til dæmis í bókunum Skerpu, Mályrkju, Kveikjur og Neistar séu alls konar 



21 

rannsóknarverkefni þó að þau séu ekki mörg. Þá eiga nemendur yfirleitt að rannsaka 

tungumálið á eitthvern hátt og verður fjallað nánar um það í kafla 4.4 hér á eftir. Verkefnin 

verða auk þess tengd við Leitaraðferðalíkanið til að sjá hvort verkefni sem byggja á 

uppgötvunarnámi séu nú þegar til staðar. 

4.4 Uppgötvunarnám í námsefni fyrir málfræði 

Námsefni í málfræði einkennist ekki allt af eyðufyllingum og öðrum vinnubókaverkefnum. Sjá 

má dæmi um tilraunir til að brjóta málfræðikennsluna upp og í nokkrum tilfellum reynt að 

sýna nemendum fram á ómeðvitaða málkunnáttu sína. Sú umfjöllun er þó yfirleitt til staðar í 

textabókunum en lítið ber á verkefnum sem fylgja því eftir (Hanna Óladóttir, 2017, bls. 138). 

Sem dæmi um þetta má taka umfjöllun í Kveikjum (Davíð A. Stefánsson og Sigrún 

Valdimarsdóttir, 2013, bls. 6) og Neistum (Davíð A. Stefánsson og Sigrún Valdimarsdóttir, 

2014, bls. 174) þar sem kastað er fram þeirri hugmynd að tungumálið sé partur af okkur. Því 

er þó ekki fylgt frekar eftir í bókunum með verkefnum eða frekari umfjöllun. 

Þó er gerð tilraun með að gera þessa kunnáttu meðvitaða með hjálp bullorðasetninga 

sem er í upphafi hugmynd Höskuldar Þráinssonar (1979, bls. 4) líkt og þegar hefur komið 

fram. Þessi hugmynd er tekin upp í Skerpu 2 (Guðbjörg Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra 

Sverrisdóttir og Kristjana Hallgrímsdóttir, 2012, bls. 106; 120-121) og Skerpu 3 (Guðbjörg 

Grímsdóttir, Guðbjörg Dóra Sverrisdóttir og Kristjana Hallgrímsdóttir, 2013, bls. 12). En líkt 

og Hanna Óladóttir (2017, bls. 137) benti á þá snúast verkefnin þar um að gera nemendum 

grein fyrir því hvað þeir kunna nú mikið af málfræðihugtökum frekar en hversu mikið þeir 

kunni í málfræði yfirleitt. Nemendur eru til dæmis látnir greina kyn, tölu, fall og beygingu 

bullorðanna og því eru þessi verkefni ekki frábrugðin öðrum greiningarverkefnum fyrir utan 

það að orðin eru ekki til. 

Lítið hefur borið á námsefni í málfræðikennslu sem skipulagt er út frá uppgötvunarnámi 

og byggir á Leitaraðferðalíkaninu sem fjallað var um í kafla 4.1 og má sjá á mynd 1. Þó eru 

dæmi um rannsóknarverkefni þar sem nemendur eiga að rannsaka málið í kringum sig. Í 

verkefnaheftinu 10x10, sem er þó ekki gefið út lengur, ganga fjögur fyrstu verkefnin í bókinni 

út á að þjálfa nemendur í að rannsaka málið og tala um það. Dæmi um eitt þessara verkefna 

er eftirfarandi: (Páll Ólafsson, 1995, bls. 3). 

Vitur maður sagði: Ef við tölum eins og við skrifum nennir enginn að hlusta og ef við skrifum 

eins og við tölum nennir enginn að lesa það. Málið er býsna flókið og veitist mörgum erfitt að 

koma fyrir sig orði, bæði í ræðu og riti. Sumir eiga þó betur með það en aðrir. Veldu þér 

rannsóknarefni, t.d. fréttaritara útvarps, viðmælendur í fjölmiðlum, stjórnmálamenn eða aðra. 

Taktu upp á segulband og skrifaðu síðan niður allt sem sagt er og rannsakaðu. Hvað einkennir 

mál viðkomandi? 
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Með rannsókn á tungumálinu er að vissu leyti verið að ýta undir uppgötvun á ólíkum 

tilbrigðum í máli. En ef verkefnalýsingin er skoðuð út frá Leitaraðferðalíkaninu má sjá að hún 

fylgir fyrsta skrefinu þegar rannsóknarefnið er valið og rannsóknarspurningin sett fram, sem 

er í þessu tilfelli „Hvað einkennir mál viðkomandi?“ Spurningin er þó mjög víð og er 

algjörlega óljóst hvað það er í máli viðkomandi sem eigi að rannsaka. Ekki er ólíklegt að þetta 

snúist að einhverju leyti um rétt mál en nauðsynlegt væri að þrengja þessa 

rannsóknarspurningu töluvert. Í rannsóknarverkefnum sem þessum er hentugt að setja fram 

tilgátur til að afmarka rannsóknarefnið en í þessu verkefni eru ekki settar fram tilgátur að 

lausnum og þar með sleppt skrefi tvö í líkaninu. Úr skrefi eitt er farið beint í skref þrjú þar 

sem nemendur afla sér upplýsinga um viðfangsefnið með því að taka upp mál einstaklings. 

Skrefi fjögur er fylgt að hluta til þegar unnið er úr gögnunum með því að skrá niður það sem 

viðmælandinn sagði en tilgátur eru ekki prófaðar enda voru þær ekki settar fram í upphafi. 

Að lokum er farið í skref fimm þar sem nemendur draga ályktanir af því hvað niðurstöður 

gagnaöflunarinnar segja um einkenni máls viðkomandi einstaklings. Þetta verkefni passar því 

upp að vissu marki inn í Leitaraðferðalíkanið. 

Hægt væri að þrengja rannsóknarspurninguna í verkefninu með því að láta nemendur 

einbeita sér að einhverjum einum þætti í talmáli þeirra sem þau rannsaka í staðinn fyrir að 

hafa þetta jafn opið og það er. Til dæmis væri hægt að athuga hikorðanotkun einstaklinga.  

Rannsóknarspurningin gæti þá verið eitthvað á þessa leið: „Hvernig er hikorðanotkun í máli 

viðkomandi og er hún misjöfn eftir aðstæðum?“ Næst myndu nemendur setja fram tilgátur 

til dæmis um það hvaða hikorð þeir telja að verði algengust, hvort það sé misjafnt eftir því 

við hvaða aðstæður fólkið er að tala og að lokum hvaða tilgangi þeir telji að hikorð þjóni í 

málinu. Eftir að hafa sett fram tilgátur myndu nemendur taka, tveir og tveir saman upp 

talmál einstaklings sem gæti, eins og kemur fram í verkefnalýsingunni hér að ofan verið til 

dæmis fréttaritari útvarps eða viðmælandi í fjölmiðlum. Þó væri líklega best að nemendur 

tækju upp mál hjá eins fjölbreyttum einstaklingum og hægt væri til þess að fá ólíkar 

niðurstöður. Eftir að hafa tekið upp mál einstaklingsins myndi hvert par prófa tilgáturnar og 

sjá hvort þær hafi staðist. Síðan vinna þeir úr gögnunum, taka saman niðurstöðurnar og bera 

þær saman við niðurstöður samnemenda sinna. Við það fást líka betri svör við því hvort 

tilgáturnar hafi staðist. 

Í Skerpu 3 eru verkefni í hverri lotu, sem eru átta talsins og kallast „Málfarshornið.“ Þau 

ganga út á það að rannsaka málið. Dæmi um eitt slíkt er eftirfarandi: „Nemendur gera 

könnun á þágufallshneigð bekkjarins ásamt notkun fornafna með sögninni að hlakka. Rætt 

verður um niðurstöður“ (Guðbjörg Grímsdóttir o.fl., 2013, bls. 87). Þegar þessi 

verkefnalýsing er skoðuð út frá Leitaraðferðalíkaninu kemur í ljós að hún fellur ekki jafn vel 

inn í það og verkefnið í 10x10 og þannig ekki skýr tenging við uppgötvunarnám. Fyrsta 



23 

skrefinu er þó fylgt þegar rannsóknarefnið er afmarkað og er það þágufallshneigð 

samnemenda og notkun fornafna með sögninni að hlakka. Ekki er fjallað um að setja fram 

tilgátur að lausn á viðfangsefninu líkt og skref tvö segir til um. Ekkert er talað um hvaða 

aðferð nemendur fara í upplýsingaöflun en þó mætti segja að skrefi þrjú sé fylgt þrátt fyrir að 

ekki sé tekið fram hvernig afla eigi upplýsinga. Það gefur auga leið að nemendur þurfa að afla 

gagna um viðfangsefnið til þess að geta rætt um niðurstöðurnar sem er einmitt skref fimm. 

Skrefi fjögur er sleppt því ekki er ætlast til að nemendur vinni sérstaklega úr gögnunum. 

Verkefnalýsingin er helst til of stutt og segir lítið um til hvers er ætlast. Það er frekar óljóst 

hvernig nemendur eigi að framkvæma athuganirnar og safna gögnunum og síðan hvað þeir 

eigi að skoða í þeim gögnum sem safnast. Ljóst er að til þess að laga verkefnið að öllum 

skrefum Leitaraðferðalíkansins þyrfti að gera verkefnalýsinguna töluvert ítarlegri. 

Líkt og í verkefninu í 10x10 þyrfti að þrengja rannsóknarviðfangsefnið í 

verkefnalýsingunni. Líklega væri betra að einbeita sér annað hvort að þágufallshneigðinni 

eða notkun fornafna í frumlagssæti með sögninni að hlakka. Hægt væri að leggja eingöngu 

áherslu á seinna dæmið og þá væri áhugavert að bæta því við að skoða muninn á notkun 

fyrstu persónufornafna annars vegar og þriðju persónufornafna og sérnafna hins vegar með 

sögninni. Þá væri líka sniðugt að láta nemendur bera saman notkun bekkjarfélaga sinna og 

foreldra sinna eða annarrar eldri manneskju á fornöfnunum. Þannig fengist meiri dýpt í 

rannsóknarefnið. Nemendur myndu síðan setja fram tilgátur um hvernig þeir teldu að 

bekkjarfélagar sínir og foreldrar notuðu fornöfnin með sögninni. Þriðja skrefið væri að afla 

sér upplýsinga og væri það á ábyrgð kennarans að kynna sér hvaða aðferð best væri að nota 

til að rannsaka efnið. Þeir gætu til dæmis kynnt sér hvaða aðferðir fræðimenn notfæra sér í 

rannsóknum á málinu og má þar nefna rannsókn Höskuldar Þráinssonar, Ásgríms 

Angantýssonar og Einars Freys Sigurðssonar (2013) á tilbrigðum í íslenskri setningagerð. Þar 

má finna aðferðafræði sem þeir notfærðu sér í rannsókn sinni sem hægt væri að laga að 

verkefninu. Ein af þeim aðferðum sem hægt væri að nota til að kanna notkun fólks á 

fornöfnunum eru eyðufyllingaverkefni og gæti kennarinn þá jafnvel lagt sama verkefni fyrir 

nemendur sem kveikju að rannsókninni.  

Að lokum myndu nemendur bera saman mál aðilanna, prófa tilgáturnar, draga ályktanir, 

taka saman niðurstöðurnar og bera þær saman við niðurstöður samnemenda. 

Verkefnalýsingin gæti þá verið eitthvað á þessa leið: „Rannsakaðu notkun eins bekkjarfélaga 

og eldri manneskju á fornöfnum með sögninni að hlakka. Áður en þú hefst handa skaltu setja 

fram tilgátur um hvernig þú telur einstaklingana nota fornöfnin. Því næst skaltu framkvæma 

athugunina og afla þér gagna með því að leggja verkefni fyrir þátttakendur. Síðan berðu 

saman mál þeirra, tekur saman niðurstöðurnar og berð þær saman við niðurstöður 

samnemenda þinna.“ 



24 

Annað dæmi um verkefni í Málfarshorninu í Skerpu 3 er eftirfarandi: „Aðgættu 

fjölmiðlana; útvarp, sjónvarp og dagblöð. Skráðu hjá þér öll dæmi um sérkennilegt eða rangt 

orðalag. Afhentu kennaranum miðann til umræðu“ (Guðbjörg Grímsdóttir o.fl., 2013, bls. 

69). Líkt og með verkefnið úr 10x10 og hitt verkefnið úr Skerpu 3 þá er verkefnalýsingin mjög 

efnislítil og markmiðin óljós. Ef hún er borin saman við Leitaraðferðalíkanið þá er 

rannsóknarefnið í skrefi eitt til staðar og er það sérkennilegt eða rangt orðalag. Afmörkun 

rannsóknarefnisins gæti þó verið talsvert betri enda markmiðin með því að skoða orðalagið 

mjög óljós. Líklega væri betra að breyta þessu í málsniðsrannsókn og þá yrði rannsóknarefnið 

að finna orðalag sem fylgir ekki því málsniði sem hæfir fjölmiðlum. Ekkert er fjallað um að 

setja fram tilgátur eins og skref tvö gengur út á. Það væri þó hægt að gera með því að meta 

og setja fram tilgátur um hversu formlegt málsnið er á mismunandi fjölmiðlum. Skref þrjú 

gengur síðan út á öflun gagna og er einna mest áhersla lögð á það í verkefnalýsingunni. Það á 

að gera með því að athuga fjölmiðla og skrá hjá sér þau dæmi sem koma fram. Skrefum 

fjögur og fimm er síðan sleppt enda ekkert fjallað um hvort eða hvernig eigi að greina þau 

gögn sem safnast, prófa tilgátur eða draga ályktanir. Verkefninu virðist ljúka þegar 

kennaranum er afhentur miðinn með dæmunum. Reyndar er talað um umræður í lokin en 

eins og með annað í verkefnalýsingunni er óljóst hvernig þær ættu að fara fram og hvað ætti 

að ræða.  

Á þessu má sjá að nú þegar eru til verkefni í málfræði sem byggja á vissan hátt á 

hugmyndum uppgötvunarnáms þrátt fyrir að lítið fari fyrir þeim. Ef þessi verkefni eru borin 

saman við verkefni í öðrum námsgreinum sem fylgja hugmyndum uppgötvunarnáms eins og 

til dæmis Vísindavöku sem fjallað var um í kafla 4.3. þá eru þau frekar efnislítil. Tilraun var 

gerð til að útfæra verkefnin þannig að þau myndu passa inn í Leitaraðferðalíkanið enda 

vantaði töluvert upp á verkefnalýsingarnar til að þær uppfylltu „kröfur“ uppgötvunarnáms. Ef 

kennarar eiga að nota rannsóknarverkefni sem þessi þurfa verkefnalýsingarnar að vera 

ítarlegri og ef þeim fylgja ekki almennilegar lýsingar eru miklar líkur á að þeim verði sleppt. 

Það verður að teljast neikvætt enda er þetta góð leið til að rannsaka tungumálið, ólík málsnið 

og málbreytingar svo eitthvað sé nefnt. Þess vegna væri gott að skipuleggja 

rannsóknarverkefni sem þessi út frá Leitaraðferðalíkaninu enda er það góð leið til að þjálfa 

nemendur í vísindalegum aðferðum.  
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5 Umræður 

Málfræðikennsla er kennd í öllum íslenskum grunnskólum í dag sem mætti teljast ótrúlegt 

miðað við það að hafa mátt sæta gagnrýni í meira en 100 ár. Málfræðikennsla hefur í 

gegnum tíðina gengið út á það að mata nemendur af hugtökum og upplýsingum. Nemendur 

hafa fengið lítið svigrúm til þess að öðlast þessa þekkingu upp á eigin spýtur og er málfræðin 

oft kennd algjörlega úr tengslum við tungumálið sjálft. Hugtökin eru meðhöndluð sem 

eitthvað sem þurfi að koma til skila. Það sem hins vegar ætti að gera er að tengja kennsluna 

betur við nemandann sjálfan. Málfræðin er ólík mörgum öðrum viðfangsefnum innan skólans 

af þeirri einföldu ástæðu að hún er partur af öllum sem tala tungumál. Því ætti ekki að kenna 

hana eins og viðfangsefni sem nemendur hafa aldrei komist í snertingu við (Höskuldur 

Þráinsson, 1979, bls. 4). 

Lítil breyting virðist hafa orðið á vali á kennsluaðferðum og námsefni síðustu 30 árin ef 

marka má rannsóknir sem voru til umfjöllunar hér að framan, þó eru dæmi um að kennarar 

reyni að gera kennsluna fjölbreyttari. Samt skal varast alhæfingar út frá niðurstöðum 

rannsóknanna í kafla 3 enda náðu þær ekki til allra skóla landsins. Þrátt fyrir það gefa þær 

ákveðna mynd af stöðunni. Af umfjöllun um aðalnámskrá má sjá að hún er á margan hátt 

komin lengra en skólarnir og það námsefni sem er í boði til dæmis hvað varðar misjöfn 

málsnið, þá staðreynd að tungumál eru sífellt að breytast og mikilvægi þess að nemendur 

séu meðvitaðir um eigin getu. 

Uppgötvunarnám hefur verið aðalumræðuefnið í þessari ritgerð og gæti virkað sem 

tilraun til þess að brjóta upp þá hefðbundnu kennslu sem er ríkjandi í málfræðinni og gefa 

nemendum tækifæri á að uppgötva ómeðvitaða kunnáttu sína. Þegar kennarar mata 

nemendur stanslaust af upplýsingum og staðreyndum og nemendur fá ekkert um það að 

segja getur það haft þau áhrif að nemendur hætta að vera forvitnir. Það sem 

uppgötvunarnám gengur hins vegar út á er að gera nákvæmlega öfugt við það. Nemendur 

eiga að vera forvitnir um það sem þeir eru að læra og vilja sækja sér upplýsingar um 

námsefnið. 

Uppgötvunarnám hefur hægt og rólega verið að fá stærri sess í íslenskum grunnskólum 

til dæmis í náttúrufræðikennslu og mætti taka verkefnið Vísindavaka til fyrirmyndar þegar 

skipuleggja á kennslu út frá hugmyndum uppgötvunarnáms. Hins vegar hefur lítið borið á 

þessari kennsluaðferð í málfræðikennslu þar sem hún ætti líklega einna best heima. Það er 

vegna þess að nemendur kunna móðurmál sitt áður en þeir byrja í móðurmálskennslu í 

grunnskóla og líklega betur en þeir gera sér grein fyrir. Því þyrfti ekki miklar útskýringar eða 

innlögn til að koma nemendum af stað enda er málið hluti af öllum. Málvísindi eru auk þess 
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tilvalin leið til að kynna vísindalegar aðferðir fyrir nemendum enda er þetta allt í hausnum á 

þeim og því auðvelt fyrir þá að gera tilraunir á sjálfum sér. 

Þrátt fyrir að meirhluti námsefnis í málfræði einkennist af orðflokkagreiningu og 

beygingarfræði sem er oftast í formi eyðufyllingarverkefna þá eru þó til dæmi um 

rannsóknarverkefni þar sem nemendum var ætlað að rannsaka mál einstaklinga og skrá 

einkennin. Þegar verkefnin voru mátuð við Leitaraðferðalíkanið kom þó í ljós að þau fylgja 

skrefunum ekki eftir. Verkefnalýsingarnar voru frekar efnislitlar og ekki skýrt til hvers var 

ætlast af nemendum. Höfundur gerði því tilraun til að móta þær út frá Leitaraðferðalíkaninu. 

Með því varð skýrara til hvers var ætlast en verkefnalýsingin jafnframt byggð á því sama. 

Ljóst er að uppgötvunarnám gæti nýst vel í rannsóknum á málinu eins og í verkefnunum í 

kafla 4.4 til að átta sig á tilbrigðum í máli og í þeim tilgangi að gera nemendur meðvitaða um 

eigin þekkingu. Hins vegar er verðugt verkefni að koma uppgötvunarnámi inn í staðinn fyrir 

aðra þætti í málfræðikennslunni sem eru íhaldssamari til dæmis orðflokkagreiningu enda 

myndi það krefjast mikils undirbúnings. Sennilega væri þó þess virði að prófa það. Sömu 

kennsluaðferðirnar hafa verið við lýði í alltof langan tíma og því verður líklega engum meint 

af að prófa eitthvað nýtt. 
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6 Lokaorð 

Markmið verkefnisins var að færa rök fyrir því að nota uppgötvunarnám í málfræðikennslu í 

grunnskólum auk þess að varpa ljósi á þá staðreynd að málfræðin er í ákveðinni stöðnun. 

Augljóst er að þörf er á leiðum til að komast upp úr því djúpa fari sem málfræðin virðist sitja 

föst í. Óánægja ríkir vegna lélegra kennsluhátta og einhæfs námsefnis og hefur gert í nokkra 

áratugi. Kennarar eru tilbúnir fyrir breytingar og er viljinn til staðar hjá þeim að gera 

málfræðikennsluna meira lifandi. Hugmyndir að lausnum virðast þó vera af skornum 

skammti og því halda þeir sig við það sama. 

Færð voru rök fyrir því að uppgötvunarnám kæmi sér vel í þeim tilgangi að brúa bilið milli 

einhæfra kennsluaðferða í málfræðikennslu og gera nemendur meðvitaða um kunnáttu sína í 

málfræði. Í ljós kom að verðugt verkefni er fyrir höndum ef bregða á út af vananum. 

Undirbúningur uppgötvunarnáms krefst talsverðrar vinnu og geta verkefnin verið tímafrek. 

Það myndi því líklega henta best í bland við aðrar kennsluaðferðir í þeim tilgangi að brjóta 

upp málfræðikennsluna og vinna gegn stanslausum eyðufyllingum. 

Höfundur þessa verkefnis hefur trú á því að kennsluaðferðin gæti verið góð leið til að 

gera málfræðikennsluna fjölbreyttari og gera nemendum kleift að tala um tungumálið. Með 

því að gefa nemendum færi á að rannsaka tungumálið á þennan hátt gætu þeir öðlast betri 

skilning á því að tungumálið sé hluti af þeim en ekki eitthvað sem er eingöngu til í 

kennslubókum. Höfundur telur að nemendur myndu hafa gaman af því að skoða tungumálið 

út frá ólíkum hliðum og hlakkar til að prófa þetta í kennslu. Ljóst er að nauðsynlegt er að 

þróa þessa hugmynd enn frekar og vonandi virkar þessi ritgerð sem upphafið að einhverju 

meiru. Til þess að gera uppgötvunarnám að raunhæfum kosti fyrir kennara þarf í framhaldinu 

meðal annars að búa til nýtt námsefni með áherslum uppgötvunarnáms, leggja það fyrir 

nemendahópa og rannsaka hvernig það virkar. Verkefni sem fylgja Leitaraðferðalíkaninu hafa 

ekki verið notuð í málfræðikennslu svo höfundur viti til og því ólíklegt að öll þrepin gengju 

eins vel. Þau myndu hins vegar mótast um leið og þau yrðu prófuð. 

Málfræðin hefur lengi verið gagnrýnd og eru margir ósáttir. Vandamálið liggur í 

einhæfum og úreltum kennsluaðferðum og námsefni. Því er nauðsynlegt að brjóta kennsluna 

upp og væri spennandi að nota uppgötvunarnám í þeim tilgangi. Það eru allir tilbúnir fyrir 

breytingar enda löngu kominn tími á þær. 
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