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Viðauki 2 

Málfræðikönnun 
 

Gerið hring utan um kyn ykkar:       Stelpa         Strákur 

 

Persónufornöfn (hann, hún, það) og önnur orð eru oft notuð til þess að 

vísa í orð sem hafa komið fram fyrr í málsgrein. Sjá dæmi hér fyrir 

neðan: 

 

 Hundurinn er stór en samt ljúfur. Hann bítur engan.  

Flugfreyjur ferðast um allan heim og eru glaðar með það. 

Kisurnar á Kattholti eru mjög margar.    

   

 

Skoðið eftirfarandi setningar og gerið hring utan um orðin sem þið teljið 

vera rétt:  

 

1. Leikskólakennarar gegna mikilvægu hlutverki á Íslandi. Þess vegna vilja 

þeir / þær / þau fá hærri laun.  

 

2. Krakkarnir syntu í sjónum og urðu mjög blautir / blautar / blaut. 

 

3. Hetjan slasaðist alvarlega við björgunarstarf. Vonandi batnar honum / 

henni / því bráðlega.  

 

4. Barnið fór ekki í skólann vegna veikinda. Honum / henni / því finnst 

ekki gaman að hanga heima.   

 

5. Ég þekki löggu sem er mjög skemmtilegur / skemmtileg / 

skemmtilegt. 

 

6. Íslendingar fara oft til útlanda. Sumir / sumar / sum þeirra ferðast þó 

aðallega innanlands.  
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7. Kvenmaðurinn keypti sér kápu. Hann / hún / það borgaði með 

kreditkorti.  

 

8. Hjúkrunarfræðingar fengu ekki launahækkun og eru mjög óánægðir / 

óánægðar / óánægð. 

 

9. Skáldið samdi stórkostlegt bókmenntaverk. Hann / hún / það langar að 

gefa út bókina fljótlega. 

 

10. Leikskólakennarar á Íslandi eru mjög margir / margar / mörg.  

 

11. Útlendingar koma oft til Íslands en þeir / þær / þau ferðast um allt 

landið til þess að skoða náttúruna.  

 

12. Nemendurnir lásu smásögur í skólanum í dag. Þá / þær / þau langar að 

halda lestrinum áfram á morgun.  

 

13. Krakkarnir léku sér úti langt fram á kvöld. Þeir / þær / þau áttu samt að 

koma snemma heim. 

 

14. Hetjur eru oft mjög viljugir / viljugar / viljug að bjarga öðru fólki. 

 

15. Áhorfendur spennuþáttarins voru mjög spenntir / spenntar / spennt 

hvað myndi gerast næst.   

 

16. Kvenkynskennarar eru hlynntir / hlynntar / hlynnt því að fá hærri 

laun. 
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Viðauki 3 

Málfræðikönnun 
 

 

Reykjavík, 1. mars 2011 

 

Kæru foreldrar og forráðamenn 

 

Ég undirritaður, Birkir Freyr Jóhannesson, vinn núna að lokaverkefni mínu til B.Ed.-

gráðu á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Í tengslum við verkefnið þarf ég að 

leggja fimm til tíu mínútna málfræðikönnun fyrir nemendur í 8., 9. og 10. bekk. 

Könnunin er nafnlaus og ekki er spurt um persónulega hagi þátttakenda. Ef þið óskið 

eftir því að barn ykkar taki ekki þátt í könnuninni, vinsamlegast skrifið hér fyrir 

neðan og biðjið barnið að afhenda umsjónarkennaranum þennan miða.  

 

 

Foreldri eða forráðamaður: ______________________________________________ 

 

 

Nemandi:____________________________________________________________ 

 

 

Með kærri kveðju, 

Birkir Freyr Jóhannesson 

 


