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Ágrip 

Markmið þessarar rannsóknar er að veita innsýn í hvernig stafsetning er 

kennd á miðstigi grunnskóla á Íslandi og bera saman við árangur. Athuguð 

var kennsla sjö kennara í einum skóla sem kenna 4. til 7. bekk. Allir eru þeir 

með tiltölulega nýtt kennarapróf, sex ára eða yngra.  

Viðmið rannsóknarinnar eru kenningar um málþroska og töku læsis, og 

töku stafsetningar sérstaklega. Samkvæmt þeim má greina undirstöðuþætti 

stafsetningar í málvitundinni í fjóra þætti: Hljóðkerfisvitund, ritháttarvitund, 

orðhlutavitund, og setningavitund, sem þroskast í ákveðinni röð í innbyrðis 

samhengi. 

Kannað var að hvort kennslan miðaðist við að þjálfa eða styrkja þessa 

undirstöðuþætti, og þá hvernig. 

Rannsóknin var eigindleg tilviksathugun. Þátttakendur voru sjö kennarar 

sem kenndu stafsetningu á miðstigi. Gagnaöflun var í formi hálfstaðlaðra 

viðtala, vettvangsathugana og stafsetningarkönnunar sem lögð var fyrir alla 

nemendur á miðstigi, að hausti og vori. Þá voru ýmiss gögn á vettvangi 

skoðuð. 

Athugað var hvaða námsefni kennarar notuðu, hvernig þeir notuðu það, 

hvernig þeir höguðu kennslunni og mátu árangur. Aflað var upplýsinga um 

sérhæfingu í kennaranámi hvernig þeir hefðu verið búnir undir að kenna 

stafsetningu í grunnskóla og hvernig þeir mætu eigin færni.  

Niðurstöður sýna að bókin Stafsetning, sem fyrst kom út 1959, er grunn-

bók í öllum árgöngum, beint eða óbeint. Kennsluaðferðir taka mið af þeirri 

bók, það er að kenna reglur og þjálfa þær með eyðufyllingum, og að þær 

aðferðir eru yfirfærðar á notkun nýrra efnis, jafnvel þótt í því efni séu leið-

beiningar um aðra kennsluhætti.  

Undirstöðuþættir í töku stafsetningar voru hvergi þjálfaðir markvisst og 

ekki tekið mið af mismunandi getu einstaklinga eða stafsetningarþroska.  

Kennarar voru sáttir við þessar aðferðir og  þekktu ekki annað. Þeir töldu 

að þeir væru sjálfir færir um að kenna stafsetningu og að kennslan bæri 

árangur. 

Niðurstöður úr könnunarprófi sýndu litlar framfarir og jafnvel afturför 

milli fyrirlagna og voru ekki í samræmi við hugmyndir þátttakenda um 

árangur nemenda. Þá var lítill munur á árangri milli árganga.  
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Abstract 

Teaching strategies in spelling 

This thesis presents the main results of a qualitative case study done to 

research teaching strategies in spelling in one school. 

The goal was to get some indication as to how teachers enhance their 

students´ spelling abilities, how they measure progress and types of  text- 

and workbooks they use. Also to get some sense of their own ideas about 

their students abilities to spell, possible progress made and development 

between classes. The teachers‘ education and knowledge of spelling 

development was also to be considered in terms of how they assessed their 

own ability to teach spelling . 

The participants in the study were seven teachers who taught spelling in 

4th through 7th grade. Data was collected by doing semi-structured 

interviews and field observations as well as performing a spelling test 

where all students, taught by the participants, took the same test. First in 

the fall and again in the spring. Various data were also collected from the 

scene. 

Results indicated that the teachers didn´t enhance their students´ 

awareness to spell correctly in a purposeful way because they weren‘t 

aware of how the knowledge of spelling develops and hadn‘t learnt about 

in their education. Text- and workbooks were the main factor in laying the 

guidelines for teaching strategies, which were traditional.  

A large emphasis was on written final tests and no obvious consistency 

was between classes.  

The results of the spellingtest showed little progress and in some cases 

deterioration and were in little consistency with the participants´ beliefs of 

progress. 

The participants were educated as teachers but only one had specialized 

in the teaching of Icelandic. They all believed that they were capable of 

teaching spelling with good results. 

 

 



 

8 

 

 



 

9 

Efnisyfirlit 

Formáli .................................................................................................... 3 

Ágrip ........................................................................................................ 5 

Efnisyfirlit ................................................................................................ 9 

Myndaskrá ............................................................................................. 12 

Töfluskrá ................................................................................................ 12 

1 Inngangur ....................................................................................... 13 

1.1 Taka stafsetningar .................................................................. 13 

1.2 Tilgangur rannsóknar, markmið og uppbygging ..................... 14 

2 Um töku stafsetningar .................................................................... 17 

2.1 Hljóðkerfisvitund .................................................................... 17 

2.2 Ritháttarvitund ....................................................................... 19 

2.3 Orðhlutavitund ....................................................................... 21 

2.4 Setningavitund ....................................................................... 23 

2.5 Líkan um þróun stafsetningarfærni ........................................ 24 

3 Leiðir til að efla töku stafsetningar ................................................. 27 

3.1 Efling hljóðkerfisvitundar ....................................................... 28 

3.2 Efling ritháttarvitundar ........................................................... 29 

3.3 Efling orðhlutavitundar .......................................................... 30 

3.4 Efling setningavitundar........................................................... 31 

3.5 Samantekt á helstu kennsluaðferðum ................................... 31 

3.6 Annað sem snýr að kennslu stafsetningar ............................. 33 

4 Kennsluhættir í tengslum við námsefni ......................................... 35 

4.1 Námsbækur ............................................................................ 35 

4.2 Námsvefir ............................................................................... 41 

5 Námsmat ........................................................................................ 43 

6 Stafsetning í kennaranámi .............................................................. 47 



 

10 

7 Framkvæmd .................................................................................... 51 

7.1 Þátttakendur og siðfræðileg mál ............................................ 51 

7.2 Rannsóknarsnið ...................................................................... 52 

7.3 Gagnaöflun og úrvinnsla ......................................................... 52 

7.4 Gæði og réttmæti ................................................................... 54 

8 Námsefni ........................................................................................ 55 

8.1 Námsefni sem notað var ........................................................ 55 

8.2 Val á námsefni ........................................................................ 57 

8.3 Þekking þátttakenda á námsefninu ........................................ 59 

8.4 Samantekt............................................................................... 60 

9 Námsþættir .................................................................................... 61 

9.1 Áhersla á stafsetningarreglur ................................................. 61 

9.2 Hvernig var hljóðkerfisvitundin efld? ..................................... 62 

9.3 Efling ritháttarvitundar ........................................................... 63 

9.4 Stofn orða og stafsetning ....................................................... 66 

9.5 Efling setningavitundar ........................................................... 68 

9.6 Samantekt............................................................................... 70 

10 Kennsla og námsmat ...................................................................... 73 

10.1 Útskýringar á reglum .............................................................. 73 

10.2 Verkefna- og vinnubókarvinna ............................................... 78 

10.3 Námsmat ................................................................................ 83 

10.4 Þekking þátttakenda á kennsluaðferðum og námsmati ......... 86 

10.5 Samantekt............................................................................... 89 

11 Árangur af kennslunni .................................................................... 91 

11.1 Niðurstöður úr könnunarprófi ................................................ 91 

11.1.1 Samanburður á niðurstöðum ......................................... 91 

11.2 Færni nemenda samkvæmt þátttakendum............................ 96 

11.3 Samantekt............................................................................... 99 

12 Menntun, færni og reynsla þátttakenda ...................................... 101 



 

11 

12.1 Kennsluferill og reynsla af íslenskukennslu .......................... 101 

12.2 Íslensku- og stafsetningarnám þátttakenda ......................... 101 

12.3 Þekking á þróun stafsetningarfærni ..................................... 103 

12.4 Færni til að kenna stafsetningu ............................................ 106 

12.5 Samantekt ............................................................................ 108 

13 Umræða........................................................................................ 111 

13.1 Námsefnið á að þjálfa reglur ................................................ 111 

13.2 Efling þátta í töku stafsetningar ........................................... 112 

13.3 Kennslan ............................................................................... 114 

13.4 Námsmatið ........................................................................... 116 

13.5 Árangur af kennslunni .......................................................... 116 

13.6 Áhrif menntunar ................................................................... 117 

14 Lokaorð ......................................................................................... 119 

Heimildaskrá ....................................................................................... 121 

 



 

12 

Myndaskrá 

Mynd 1: Líkan um þróun stafsetningarfærni og dæmi um villuorð á 

hverju stigi. ...................................................................................... 24 

Mynd 2: Árangur í 4.-5 bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal 

hópsins alls, þriggja hæstu og þriggja lægstu einkunna. ................ 92 

Mynd 3: Árangur í 6. bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal 

hópsins alls, þriggja hæstu og þriggja lægstu einkunna. ................ 94 

Mynd 4: Árangur í 7. bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal 

hópsins alls, þriggja hæstu og þriggja lægstu. ................................ 95 

Mynd 5: Samanburður á meðaltali allra árganga úr báðum 

fyrirlögnum könnunarprófs. ............................................................ 96 

 

Töfluskrá 

Tafla 1: Þátttakendur, útskriftarár, kennslureynsla í íslensku og 

kjörsvið í námi. ................................................................................ 51 

Tafla 2. Námsefni í stafsetningu eftir árgöngum. ......................................... 55 

Tafla 3. Reglur sem kenndar hafa verið frá hausti til loka mars í 

hverjum árgangi. ............................................................................. 61 

Tafla 4. Tegund námsmats og vægi eftir árgöngum á einni önn. ................. 83 

Tafla 5. Árangur í 4.-5. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi. ..................... 91 

Tafla 6. Árangur í 6. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi........................... 93 

Tafla 7. Árangur í 7. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi........................... 94 



 

13 

1 Inngangur 

1.1 Taka stafsetningar 

Öll lærum við stafsetningu í grunnskóla með misjöfnum árangri. Sumir eiga 

auðvelt með að tileinka sér hana strax frá upphafi og búa vel að því að 

foreldrar hafa verið duglegir að efla málskilning og málþroska en það eru 

þættir, ásamt almennum áhuga á tungumáli og metnaði, sem stuðla að 

aukinni færni í stafsetningu og eru grunnstoðir námsins. Á máltökuskeiði 

eflist málþroskinn og skilningur á máli eykst. Orðaforðinn stækkar og verður 

flóknari og framburður skýrari. Þá fara börn að geta myndað einfaldar setn-

ingar sem verða fullkomnari eftir því sem málþroskinn og skilningur eykst. 

Börn þurfa að öðlast þessi undirstöðuatriði í tungumálinu á unga aldri til að 

geta byggt ofan á þau þegar þau koma í grunnskóla (Nunes og Bryant, 2006, 

bls. 9). Taka talmáls er því grunnurinn að töku ritmáls og hefur þar af leið-

andi veruleg áhrif áfram á framhaldið þegar í skóla er komið hvað stafsetn-

ingarfærni varðar. Talið er að nemendur gangi í gegnum vitsmunalegt, sam-

fellt þroskaferli við þróun stafsetningarfærni sem hefst á máltökuskeiði. 

Börn taka talmál, í framhaldi ritmál og við grunnskólaaldur fer þróun staf-

setningarfærni af stað sem byggð er á fjórum undirstöðuþáttum málvit-

undar. Miðað við þetta er hugtakið stafsetningarnám ekki hentugt til að 

fjalla um það ferli sem á sér stað þegar nemendur verða færari við að staf-

setja og því verður hugtakið taka/þróun stafsetningar notað framvegis. 

Fræðimenn, s.s. Todd (1982, bls. 20), Henderson og Gentry (Treiman og 

Cassar, 1997, bls. 62) og Ehri (1997, bls. 239), hafa skrifað um þróun staf-

setningarfærni og í því sambandi fjallað um þá þætti málvitundar sem hafa 

áhrif á hana. Þeir hafa þó sett fram  mismunandi þætti og heiti fyrir þessa 

þróun stafsetningar, en í grunninn eru þeir: Hljóðkerfisvitund (e. 

phonological awareness), ritháttarvitund (e. orthographic awareness), orð-

hlutavitund (e. morphological awareness) og setningavitund (e. syntactic 

awareness) og þá er orðaforðinn lykilþáttur í öllum þessum tegundum mál-

vitundar. Það eru því margir þættir sem stuðla að töku stafsetningar. Það 

þarf samt að leggja markvissa áherslu á þá til að taka stafsetningar verði 

sem best og nota fjölbreyttar aðferðir til þess. 

Stafsetningarkennslan hefst formlega í 5. bekk en þá eru nemendur yfir-

leitt komnir með góða hljóðkerfisvitund og einhverja hugmynd um rit-

háttarvitund og mikilvægt er að halda áfram að efla þá þætti en bæta við 
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eflingu orðhlutavitundar og einföldum atriðum er snúa að setningavitund 

(Baldur Sigurðsson, 1998). Vissulega hafa nemendur örlitla vitund um tvo 

síðarnefndu þættina en þó lítið miðað við þá fyrrnefndu.  

Ekki er ljóst hvort kennarar almennt efla alla þá þætti sem stuðla að töku 

stafsetningar þar sem engar íslenskar rannsóknir hafa verið gerðar á 

kennsluháttum í stafsetningu. Ýmis teikn eru á lofti um að allur sá tími sem 

fer í eflingu stafsetningarfærni í grunnskóla beri ekki tilætlaðan árangur. 

Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson (1987) gerðu rannsókn á staf-

setningarhluta grunnskólaprófs frá árinu 1984 og var þeirra álit að árangur-

inn væri slakur þar sem um helmingur nemenda var með 14 villur eða fleiri 

af 174 orðum sem þeir áttu að skrifa. Árið 2007 var meðaleinkunn úr staf-

setningarhluta samræmda prófsins hjá 10. bekk 6,0 (Námsmatsstofnun, 

2007). Nemendur áttu að skrifa 30 orð í eyður og miðað við meðaleinkunn 

hefur meðalvillufjöldi því verið um 12 villur. Þá var meðaleinkunnin fyrir árið 

2008, síðasta árið sem stafsetningin var prófuð sérstaklega, 7,0 (Námsmats-

stofnun, 2008) og meðalvillufjöldi því um 9 orð. Full ástæða er til að leita 

skýringa á þessum fjölda villna og þá sérstaklega að kanna kennsluhætti 

með það í huga að bæta megi árangurinn.  

1.2 Tilgangur rannsóknar, markmið og uppbygging  

Megintilgangurinn með þessu verkefni er að veita innsýn í stafsetningar-

kennsluna eins og henni var háttað í 4.-7. bekk í einum grunnskóla og á 

hvaða hugmyndum kennararnir byggðu kennsluna. Eftirfarandi rannsóknar-

spurning var sett fram: Hvernig eru kennsluhættir í stafsetningu á mið-

stigi? 

Undirspurningar snerust um þrennt: 

 Kennsluna: Námsefni og kennsluhætti. 

 Árangur og námsmat: Matsaðferðir og framfarir milli ára. 

 Kennarann: Menntun, þekkingu og reynslu. 

Markmiðið var að fá mynd af því hvernig kennarar stuðla að töku staf-

setningar, hvernig námsmati er háttað og hvaða námsefni hefur orðið fyrir 

valinu og hvers vegna. Hver þekking þeirra kennara er á stöðu nemendanna, 

mögulegum árangri af kennslunni og þróun milli árganga. Þá var markmiðið 

að fá mat kennara á eigin færni til að kenna stafsetningu, m.t.t. menntunar 

og þekkingar á fræðum um töku stafsetningar. Með þessari rannsókn erum 

við örlitlu skrefi  nær því að vita hvað verið er að gera í kennslustofunum 

þegar taka stafsetningar er efld og hver menntun, þekking og færni 

kennaranna er. 
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Næsti kafli fjallar um þróun stafsetningarfærni þar sem hver grund-

vallarþáttur í töku stafsetningar er útskýrður og nokkrar rannsóknir, sem 

hafa stutt kenningar um þróun stafsetningarfærni, reifaðar. Í kafla þrjú er 

farið yfir þær leiðir sem ákjósanlegastar eru til að efla töku stafsetningar. 

Fjórði kaflinn er um hvernig það námsefni, sem ætlað er til stafsetningar-

kennslu, styður við undirstöðuþættina í töku stafsetningar. Einnig er fjallað 

um val kennara á námsefni og almenna þekkingu á efni sem ætlað er til 

stafsetningarkennslu. Í fimmta kafla  er farið yfir tegundir námsmats og 

leiðir til námsmats í stafsetningu og rannsóknir á námsmati skoðaðar. Í 

sjötta kafla er rætt um menntun til að kenna stafsetningu í kennaranámi 

síðustu ára og jafnfram fjallað um nýjustu rannsóknir sem gerðar hafa verið 

til að kanna mat kennara á eigin færni til að kenna íslensku m.t.t. 

menntunar og sérsviðs. Í sjöunda kafla er gerð grein fyrir framkvæmdarhlið 

rannsóknarinnar og í framhaldi eru helstu niðurstöður hennar ræddar í 

köflum átta til tólf. Í þrettánda kafla eru helstu niðurstöður teknar saman og 

þær ræddar í ljós fræða og fyrri rannsókna. Í síðasta kaflanum, lokaorðum, 

eru niðurstöður dregnar enn frekar saman og rætt hvaða þýðingu rann-

sóknin hefur fyrir þekkingu á kennsluháttum í stafsetningu.  
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2 Um töku stafsetningar 

Nauðsynlegt er að varpa skýru ljósi á þá grunnþætti sem efla þarf í því 

þroskaferli sem hér er kallað taka stafsetningar, þ.e. hljóðkerfis-, ritháttar-, 

orðhluta- og setningavitund. Þessir undirþættir málvitundar eru afar mikil-

vægir í öllu ferlinu og þá er orðaforðinn þungvægur þar sem þekking á 

merkingu orða hefur áhrif á hve vel gengur að efla málvitundarþættina 

(Adams, 1990, bls. 150). Ef orð eru þekkt er auðveldara að skrifa þau eftir 

framburði, taka eftir stafamynstri og finna skyld orð. Á áttunda áratugnum 

voru fræðingar í Bandaríkjunum farnir að taka mið af nemendum sjálfum 

þar sem þetta þroskaferli um töku stafsetningar var haft að leiðarljósi og 

upp úr 1980 var farið að huga að þessum þáttum í kennslunni (Schlagal, 

2007, bls. 181-186) þar í landi. Í þessum kafla verður fjallað um einkenni 

þessara grunnþátta málvitundar og farið yfir hlutverk þeirra í ferlinu um 

töku stafsetningar.  

2.1 Hljóðkerfisvitund 

Hljóðkerfisvitundin er frumþáttur í töku stafsetningar. Hún felur í sér færni 

til að þekkja og vinna með hin ýmsu málhljóð í tungumálinu og er nauðsyn-

leg til að geta skilið flókið samband hljóða og bókstafa (Pind, 2005, bls. 506). 

Goswami og Bryant (1990, bls. 106) skilgreina hljóðkerfisvitund sem þrí-

þætta og þá í tengslum við málhljóð í tungumáli. Í fyrsta lagi eru það at-

kvæðin (e. syllable), en þau innihalda einn sérhljóða og getur eitt orð inni-

haldið fleiri en einn. Orðið ljós inniheldur eitt atkvæði þar sem einungis einn 

sérhljóði er í orðinu en ljósastaur hefur þrjú atkvæði þar sem þrír sérhljóðar 

eru í orðinu. Samkvæmt því sem fram kemur hjá Goswami og Bryant (1990, 

bls. 106) eiga börn ekki í vandræðum með að tileinka sér þá færni að finna 

fjölda atkvæða í orðum. Flest börn læra það með því að klappa takt. 

Í öðru lagi eru það hljóðungar (e. phoneme) sem er smæsta eining í orði 

án þess að merking þess breytist. Dæmi um þetta eru orðin fjós og ljós sem 

hljóma ekki eins enda hafa þessi tvo orð mismunandi merkingu. Þó er 

einungis einn hljóðungur fremst í orðunum sem skilur þessi orð að. Þetta er 

sá þáttur hljóðkerfisvitundarinnar sem börn tileinka sér síðast eða um það 

leyti sem þau læra að lesa. Hjá Goswami og Bryant (1990, bls. 107) kemur 

fram að þennan þátt hljóðkerfisvitundar telji flestir mikilvægastan í lestrar-

náminu og sumir eru á þeirri skoðun að hann einn skipti máli. 
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 Að síðustu nefna Goswami og Bryant (1990, bls. 3) málhljóðin stuðul  (e. 

onset) og rím (e. rime). Þessi hljóð mynda einingar í byggingu atkvæðis og 

eru þá stærri en einn hljóðungur en minni en eitt atkvæði. Stuðullinn fremst 

í atkvæðinu er þá einn eða fleiri samhljóðar en rímið er sérhljóðinn og sam-

hljóðar sem fylgja honum. Ef orðinu ljós, sem er eitt atkvæði, væri skipt 

samkvæmt þessu myndi það skiptast í lj- og –ós. Þetta læra börn á ungan 

aldri og eru orðin mjög fær að ríma þegar þau byrja í grunnskóla. 

Þekking og tilfinning fyrir þessum ólíku málhljóðum í tungumálinu gerir 

einstaklingnum kleift að skilja hvernig smærri hljóðeiningar verða að stærri 

einingum og hvaða reglur gilda um röðun hljóða og stafa í einu orði.  

Þegar kemur að lestri og lestrarnámi verða börn að vera fær um að 

greina málhljóð og mynda orð og atkvæði til að geta lært að lesa. Þessi 

þjálfun, sem fram fer í gegnum lestrarkennsluna, þ.e. að brjóta orð upp í 

hljóð og tengja þau við bókstafi, hefur áhrif á fyrstu spor þeirra í ritunarferl-

inu. Þau nota þessa þekkingu til þess að stafsetja orð og verða færari með 

þjálfun og aldri  (Nunes, Bryant og Bindman, 1997, bls. 151-153). Þegar börn 

byrja að stafsetja treysta þau því fyrst og fremst á hljóðkerfisvitundina og 

skrifa eftir þeim framburði sem þau heyra (Goswami og Bryant 1990, bls. 

53, Treiman, 1993, bls. 4, Bosman og Van Orden, 1997 bls. 175, Treiman og 

Cassar, 1997, bls. 63, og Nunes, Bryant og Bindman, 1997, bls. 152 ). 

Á þessu stigi er algengt að sjá villur þar sem nemendur skrifa einn sam-

hljóða sem táknar tvö hljóð (Treiman og Cassar, 1997, bls. 62). Sem dæmi 

um þetta gætu íslenskir nemendur þá skrifað ni þegar þeir ætla að skrifa 

orðið enni.  

Annars geta villurnar verið mismunandi en flokkast í hljóðréttar og hljóð-

rangar villur. Hljóðrangar villur má oft laga með því að hlusta á og þjálfa 

skýran framburð. Hljóðréttar villur gefa til kynna að einstaklingur hafi tök á 

framburði og með þjálfun og aldri leggur hann grunninn að því að tileinka 

sér flóknari þætti stafsetningar, þ.e. þá þætti sem skýrðir eru með reglum 

(Seymour, 1997, bls. 321-323).  

Fjölmargar rannsóknir eru til sem sýna fram á tengsl hljóðkerfisvitundar 

við lestur og stafsetningu. Goswami og Bryant (1990, bls. 106) greina frá 

langrímarannsókn sem var gerð í Svíþjóð af Lundberg, Olofsson og Wall. 

Þeir vildu skoða hvort hljóðkerfisvitund sem börn búa yfir áður en þeir byrja 

í skóla tengist færni þeirra til að læra að lesa og stafsetja síðar meir. Ýmiss 

konar próf voru lögð fyrir nemendur í leikskóla  og síðan aftur þegar þeir 

höfðu verið eitt ár í skóla. Niðurstöður sýndu greinileg tengsl milli hljóð-

kerfisvitundar og lesturs. Eftir því sem nemendur höfðu sterkari hljóðkerfis-

vitund því betur gekk þeim að læra að lesa.  
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Þá greina Goswami og Bryant (1990, bls. 108) einnig frá stórri langtíma-

rannsókn sem Bradley og Bryant gerðu þar sem þeir skoðuðu hvort næmi 

barna fyrir rími áður en þau fara að lesa hefur áhrif á færni til að læra að 

lesa. Börnin þurftu að glíma við rím, orðaforða- og minnispróf. Eftir þrjú ár 

voru börnin prófuð í lestri, stafsetningu og stærðfræði með stöðluðum 

prófum. Einnig voru þau greindarprófuð. Niðurstöður voru afgerandi í þá átt 

að sterk tengsl voru milli næmis til að ríma og lestrar- og stafsetningarfærni. 

Greind, orðaforði og minni nemenda voru þættir sem höfðu ekki áhrif á 

niðurstöður. 

Þá greinir Ellis (1997, bls. 281) frá rannsókn sem Tornéus gerði á 90 

sænskum börnum og  þar af voru 46 þeirra lesblind. Hann rannsakaði tengsl 

milli greindar, málþroska, hljóðkerfisvitundar, stafsetningar og lesturs þegar 

nemendur voru að ljúka fyrsta bekk og á fyrstu mánuðum annars bekkjar. 

Samkvæmt niðurstöðum mátti greina að stafsetning var verulega háð hljóð-

kerfisvitund en þættir eins og vitsmuna- og málþroski höfðu mun minni 

áhrif á færni í stafsetningu.  

2.2 Ritháttarvitund 

Samkvæmt Treiman og Cassar (1997, bls. 70) felur ritháttarvitund í sér skiln-

ing á hefðum í ritmáli móðurmálsins sem eru auðvitað misjafnar eftir 

tungumálum. Sjónminnið gegnir lykilhlutverki við að festa rithefðir í sessi 

þar sem nemendur sjá og muna mynstur úr ritmálinu (Goswani og Bryant, 

1990, bls. 1 og 54). Adams (1990, bls. 410) segir að um leið og fólk les og 

tekur inn stafi í orðum gerist það sjálfkrafa að stöfunum er raðað í klasa 

eftir mynstrum sem það þekkir og hefur oft séð áður og ástæðan sé sterk 

ritháttarvitund. Þannig eru tengslin milli sjónminnis og ritháttarvitundar 

mikil. Börnin fara að þekkja mynstur stafa, t.d. fl fyrir bl í framburði, sem 

þau sjá ítrekað. Þá átta þau sig einnig á að sum stafamynstur sjást aldrei, 

eins og ni fyrir enni. Þau tileinka sér þessar rithefðir og þá dregur úr villum 

sem þau hafa jafnan skrifað hljóðrétt eftir framburði. 

  Baldur Sigurðsson (1998) talar í þessu sambandi um hefðarreglur í ís-

lenskunni sem annars vegar eru almennar og hins vegar sértækar. Ng/nk-

reglan en almenn og byggist á talmálinu en lærist tiltölulega snemma þótt 

hún samsvari ekki framburði nema hjá þeim sem hafa vestfirskan einhljóða-

framburð. Reglur um stóran og lítinn staf eru einnig almennar en byggjast 

ekki að öllu leyti á framburði og því lærast þær seint til fullnustu. Það sama 

er að segja um reglur um eitt eða tvö orð. Þær byggja heldur ekki á fram-

burði og fyrir marga er erfitt að ná fullkomnum tökum á þeim. 
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Sértæku hefðarreglurnar snúast um rithátt orða sem ekki er hægt að 

rökstyðja með reglu sem tengist íslensku. Þetta á við orð sem eru skrifuð 

með y, ý, eða ey samkvæmt hefð, til dæmis orðið peysa. Þá á þetta einnig 

við orð sem eru af erlendum uppruna og skrifuð eins og í upprunamálinu, til 

dæmis orðið jazz. 

Nemendur tileinka sér rithefðir tungumálsins mishratt og fer það eftir 

því hvað þeir lesa mikið og skrifa  og svo auðvitað þeirri staðreynd að sumir 

hafa betra sjónminni en aðrir. Vísbendingar eru um að nemendur tileinki sér 

sumar reglur snemma eins og Baldur (1998) reyndar bendir á með almennar 

reglur um hljóð og hljóðasambönd. Rannsókn sem Treiman (1993) gerði til 

að skoða m.a. hvort greina mætti einfaldar reglur um rithefðir hjá ensku-

mælandi nemendum, sem voru að hefja grunnskólanám, sýndi að  strax á 

fyrsta ári eru þeir farnir að taka eftir ákveðnum mynstrum og mátti til 

dæmis sjá að nemendur notuðu afar sjaldan samhljóðaklasann ck í upphafi 

orða og sérhljóðar og samhljóðar, sem geta verið tvöfaldir í ensku (e=feel og 

l=fell), skrifuðu nemendur oft  tvöfalda en aðra stafi ekki. Þannig að strax á 

fyrsta ári mátti sjá að rithefðir voru að byrja að festast í sessi.  

Þá gerði Treiman (1993) einnig rannsókn þar sem börn á síðasta ári í leik-

skóla og á fyrstu tveim árum grunnskólans fengu uppgefin orð í pörum og 

var annað orðið raunverulegt orð en hitt gerviorð, til dæmis ckun og nuck. 

Niðurstöður sýndu að allir þrír aldurshóparnir völdu raunverulegu orðin í 

yfir 50% tilfella. Leikskólabörnin völdu rétta orðið í 56%  tilfella, fyrstu bekk-

ingar í 62% tilfella og nemendur í öðrum bekk í 83% tilfella. Þessar niður-

stöður styðja þá kenningu að orðhlutavitund byrjar að þróast snemma og 

áður en börn byrja í grunnskóla. 

Önnur rannsókn sem Treiman og Cassar (1997) gerðu á fleiri aldurs-

hópum sýndi að það var ekki fyrr en í 6. bekk sem nemendur höfðu náð 

valdi á flóknum þáttum eins og tengslum stutts sérhljóðs og tvöfalds sam-

hljóðs í tveggja atkvæða orðum. Niðurstöður sýndu þó að nemendur á 

fyrsta ári eru farnir að taka eftir mynstri þótt engin regla sé komin á það á 

því stigi. 

Þannig að hljóðkerfis- og ritháttarvitund leggja grunninn að stafsetn-

ingunni og eru þeir þættir sem nemendur notast við í upphafi en ritháttar-

vitundin þróast frá hinu einfalda til flóknari þátta með aldri og reynslu. Hafa 

ber þó í huga að líklega fer það eftir því hversu flókinn ritháttur er í tungu-

máli hve hratt börn tileinka sér slíkar hefðir, a.m.k. sýndi  samanburðar-

rannsókn, sem Holger Juul og Baldur Sigurðsson (2005) gerðu á ritháttar-

færni danskra og íslenskra nemenda í 3. og 4. bekk, að danskir nemendur, 

sem búa við töluvert flóknari rithátt en íslenskir nemendur, voru seinni að 
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tileinka sér rithefðir dönskunnar. Því er ekki ólíklegt að enskumælandi börn 

séu seinni en íslensk til að þróa með sér ritháttarvitund þar sem samband 

hljóðs og stafs er töluvert flóknara í enskunni en íslenskunni. Aldursmörk 

fyrrgreindra rannsókna hjá Treiman (1993) og Treiman og Cassar (1997) má 

því e.t.v. færa neðar þegar miðað er við íslensk börn. 

Kelman og Apel (2004) gerðu tilviksrannsókn þar sem þátttakandinn var 

stúlkan Lilý. Hún var slök í stafsetningu en með íhlutun rannsakenda var 

sérstök áhersla lögð á eflingu ritháttarvitundar og hljóðvitundar (undir-

flokkur hljóðkerfisvitundar). Niðurstöður gáfu til kynna að efling þeirra þátta 

hefði borið árangur þar sem stúlkan sýndi nokkrar framfarir. Þessir tveir 

þættir málvitundar eru því afar mikilvægur grunnur fyrir stafsetningarnám 

og það þarf að huga sérstaklega að þeim hjá nemendum sem eru slakir í 

stafsetningu.  

 

2.3 Orðhlutavitund 

Orðhlutavitund er þriðji þáttur málvitundar sem hefur áhrif á stafsetningar-

færni nemenda. Með orðhlutavitund er átt við þekkingu á því hvernig orð 

eru sett saman úr smærri merkingarbærum einingum (Nunes og Bryant, 

2006, bls. 3) sem eru frábrugðnar framburðareiningum eins og atkvæðum 

og hljóðungum. Þessar merkingarbæru einingar, sem kallast orðhlutar, eru 

stofn, rót, forskeyti, viðskeyti og ending. Hvert orð hefur einn stofn sem 

inniheldur a.m.k. eina rót en getur einnig haft forskeyti og/eða viðskeyti. 

Sem dæmi má taka orðið órólegur, en stofn orðsins er það sem er sameigin-

legt í allri beygingu orðsins eða óróleg. Sjá má á sameiginlegum hlutum 

skyldra orða eða annarra beygingarmynda, s.s. róandi og ró, að rótin er ró. 

Þetta merkir að aðrir hlutar stofnsins, þ.e. ó- og –leg, eru forskeyti og við-

skeyti. Aftan við stofninn bætist síðan endingin -ur  sem setur orðið í kk.et.  

Samkvæmt Nunes og Bryant (2006, bls. 9-10) er áríðandi að kenna nem-

endum um orðhluta til að þróun stafsetningarfærni haldi áfram eftir að 

hljóðkerfisvitundin hefur lagt grunninn. Það er ekki nóg að nemendur noti 

orðhluta í daglegu tali heldur þurfa þeir að þekkja þá, vita hvað þeir standa 

fyrir og gera sér grein fyrir því að þeir haldast yfirleitt stöðugir í stafsetningu 

þrátt fyrir ólíkar endingar og/eða framburð. Þegar nemendur læra ný orð á 

að kenna þeim um orðhluta en skv. Nunes og Bryant (2006, bls. 10) spilar 

orðhlutavitund stóran þátt í auknum orðaforða nemenda sem er afar mikil-

vægur fyrir allt stafsetningarnám. Eftir því sem fleiri orð eru þekkt því meiri 

líkur eru á að nemendur átti sig á skyldleika orða, sameiginlegum orðhlutum 

og beygingarflokkum.  
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En orðhlutana eina og sér er ekki nóg að kenna heldur þarf að tengja þá 

ýmsum stafsetningarreglum og málfræðiatriðum sem skýra nánar rithátt 

orða. Þær stafsetningarreglur sem kenna á í tengslum við orðhluta í íslensku 

eru til dæmis reglur um n og nn, y og i, g og j (Baldur Sigurðsson, 1998). 

Rannsóknir sem Nunes og Bryant (2006) hafa gert sýna fram á nauðsyn 

þess að kenna nemendum um orðhluta og orðhlutareglur og að það er hægt 

að gera með góðum árangri. Sem dæmi sýndi langtímarannsókn (Nunes og 

Bryant, 2006) um þátíðarendinguna –ed að orðhlutavitundin hefur veruleg 

áhrif á hve vel börn læra um reglur sem falla undir orðhluta. Þau könnuðu 

hvernig 365 nemendur í átta skólum á aldrinum 6 til 10 ára tileinkuðu sér 

þátíðarendinguna –ed í ensku og kom í ljós að í upphafi notuðu nemendur 

fyrst og fremst hljóðritun og skrifuðu til dæmis pikt í stað picked. Það kemur 

heim og saman við það sem fram kemur hjá Nunes, Bryant og Bindman 

(1997, bls. 152) sem segja að helstu villur í hljóðritun séu orðhlutavillur sem 

tengjast málfræði.  

Þá sýndi íhlutunarrannsókn sem Nunes og Bryant (2006) gerðu, þar sem 

þau báru saman árangur af kennslu orðhluta annars vegar og hljóðkerfis 

hins vegar hjá 7 og 8 ára börnum, að kennsla orðhluta bar meiri árangur og 

að þá er hægt að kenna með góðum árangri. Þau lögðu próf fyrir nemendur 

áður en kennslan hófst og aftur að henni lokinni til að meta árangur af 

kennslunni. Kennsla orðhluta hafði veruleg áhrif og þá sérstaklega á hæfni 

nemendanna til að skrifa viðskeyti sem yfirleitt reynast nemendum erfið.  

Aðrar rannsóknir þeirra (Nunes og Bryant, 2006), á færni 6 til 10 ára 

barna til að skrifa stofn og viðskeyti rétt, sýndu að nemendur taka fram-

förum í að skrifa stofn og viðskeyti á þessu aldursskeiði, án þess að vera 

kennt sérstaklega um það, en framfarirnar voru ekki nægar. Allir aldurshóp-

arnir voru tiltöluleg færir að skrifa endingarnar t og d rétt við óreglulegar 

sagnir í þátíð og orð sem ekki voru sagnir, en sú færni byggir á hljóðkerfis-

vitundinni. Árangur af ritun þátíðarendingarinnar –ed við reglulegar sagnir 

var hins vegar slakur. Nemendur sem voru 6 ára náðu tveim réttum af tíu og 

þá fjölgaði réttum orðum eftir aldri en 10 ára nemendurnir náðu sex réttum 

af tíu. Færir nemendur höfðu ekki sýnt þær framfarir sem búist hafði verið 

við eftir nokkur ár í skóla.  

Freyja Birgisdóttir o.fl. (2006) gerðu íhlutunarrannsókn meðal 5. bekk-

inga. Þátttakendur í rannsókninni voru um tvöhundruð. Í upphafi var próf 

lagt fyrir nemendur þar sem þeir áttu að skrifa raunveruleg orð og gerviorð 

með viðskeyti og erfið orð þar sem framburður segir ekki til um stafsetn-

ingu. Í framhaldi var íhlutun sem sneri að kennslu orðhluta og sá kennari 

nemendanna um þá kennslu. Að lokum var sama prófið lagt fyrir aftur til að 
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meta árangur af kennslunni. Nemendum var skipt í þrjá hópa. Í einum 

hópnum var áhersla á eflingu orðhlutavitundar og tengsl orðhluta og staf-

setningar. Í öðrum hópnum var einnig lögð áhersla á eflingu orðhlutavit-

undar en engin áhersla á tengingu orðhluta við stafsetningu. Þriðji hópurinn 

var viðmiðunarhópur og fékk sína hefðbundnu kennslu. Niðurstöður sýndu 

að báðir hóparnir sem fengu íhlutunarkennslu sýndu mun meiri framfarir 

milli prófa en viðmiðunarhópurinn í ritun orða með viðskeyti og erfiðra orða 

þar sem framburður segir ekki til um stafsetningu. Þá skipti engu máli hvort 

um var að ræða raunveruleg orð eða gerviorð og því ekki hægt að benda á 

að nemendur hafi munað stafsetningu einstakra orða. Framfarirnar voru 

merkjanlegar hjá öllum nemendum, sama hver færni þeirra var í stafsetn-

ingu. 

2.4 Setningavitund 

O‘Grady (1997, bls. 2) skilgreinir setningavitundina sem einn hluta af töku 

stafsetningar þar sem börn verða færari við að mynda setningar úr orðum 

og öðrum minni einingum. Þau þurfa að fá tilfinningu fyrir samhengi í setn-

ingu og tengsl setninga í málsgrein. Það  fá þau í gegnum æfingar í greinar-

merkjasetningu sem afmarka ákveðnar einingar í hugsun. Þá þurfa nem-

endur á átta sig á tengslum orða innan setninga, hvaða orð eiga saman og 

hvernig. Til dæmis þurfa þeir að vita að grunnorðaröð er frumlag og umsögn 

og að umsögninni getur fylgt andlag, sem er fallorð í aukafalli, sem stýrist af 

sagnorðinu og að önnur orð geta einnig stýrt falli.  

Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir því hvernig samhengi innan setn-

ingar getur stýrt tíð sagnorðs og krafist þess að sagnorð sé í viðtengingar-

hætti. Þegar kemur að fallorðum þarf að átta sig á hvaða orð eiga saman og 

hvaða orð stýrir kyni, tölu eða falli orða sem hafa ekki sjálfstætt kyn, tölu 

eða fall. 

Þótt fræðingar eins og t.d Adams (1990) telji orðaforðann mikilvægastan 

til að skilja ritað mál  hafa rannsóknir sýnt fram á að orðaforðinn dugir ekki 

einn og sér heldur þurfa nemendur að skilja samhengi í texta til að átta sig á 

honum. Langtímarannsókn sem Nunes, Bryant og Bindman (1997) gerðu, 

m.a. á þætti setningavitundar í töku stafsetningar, sýndi að greinileg tengsl 

eru á milli setningavitundar og árangurs í stafsetningu. Rannsóknin hófst 

þegar þátttakendur voru sex ára en lauk þegar þeir voru átta ára. Góður 

árangur úr prófum á setningavitund við sex ára aldur gaf fyrirheit um góða 

færni í stafsetningu þegar nemendur urðu eldri. Þessi rannsókn styður því 

kenningar um mikilvægi setningarvitundar í töku stafsetningar. 
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2.5 Líkan um þróun stafsetningarfærni 

Ofangreint ferli er nokkuð flókið og til einföldunar má sýna það myndrænt. 

Mynd 1 sýnir líkan um þróun stafsetningar sem gert var af Baldri Sigurðssyni 

og Steingrími Þórðarsyni (1987). Það sýnir töku stafsetningar sem þroska-

ferli sem börn ganga í gegnum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 1: Líkan um þróun stafsetningarfærni og dæmi um villuorð á hverju stigi. 

Efst er hljóðgreiningin sem byggir á hljóðkerfisvitund nemenda og er hún 

fyrsta skrefið í þroskaferlinu. Þá skrifa þeir eftir framburði og má þá oft sjá 

hljóðréttar villur í ritun þeirra. Næsta þrep er ritháttarvitundin sem byggir 

að miklu leyti á sjónminninu. Nemendur taka eftir ákveðnum mynstrum í 

ritmálinu sem þeir taka inn og þá fer hljóðréttu villunum fækkandi. Að auki 

læra nemendur ritháttarreglur. Hljóðkerfis- og ritháttarvitund eru grunn-

þættirnir í töku stafsetningar og undirstaðan fyrir þá þætti sem á eftir koma. 

Þriðji þátturinn í ferlinu er orðhlutavitundin. Þá læra nemendur um mis-

munandi orðhluta, skyld orð og orðhlutareglur. Fjórða þrepið, beyg-

ingarfræði, er setningavitundin. Almennur skilningur á ritmáli og tengslum 

orða innan setninga og málsgreina skiptir máli við ritun ákveðinna orða. Að 

síðustu eru minnisatriði sem lúta ekki sérstökum reglum. Þar hafa orðaforði 
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og málþroski veruleg áhrif á færni nemandans til að búa til reglur um þau 

orð á eigin spýtur. 

Það þroskaferli sem nemendur ganga í gegnum við töku stafsetningar og 

mynd 1 sýnir er mikilvægur þáttur þegar kemur að kennslu stafsetningar. 

Þegar Peters (1985, bls. 101) og Tempelton (2003) hafa bent á nauðsyn þess 

að meta stöðu nemenda eftir færni eiga þær í raun og veru við það hvar 

nemendur eru staddir í þessu þroskaferli. Líkan þeirra Baldurs og Steingríms 

(1987) sýnir þróunina mjög vel og sýnir á nákvæman hátt hvernig hægt er 

að meta hvar nemendur eru staddir í töku stafsetningar. Ef nemandi gerir 

hljóðrangar villur þarf hann að fá leiðsögn í skýrum framburði. Ef hann hins 

vegar gerir hljóðrétta villu þarf að skoða hvort hún fellur undir ritháttar- 

orðhluta-, setningavitund eða minnisatriði og þarf hann þá að fá þjálfun 

samkvæmt því. Nemandi sem gerir hljóðranga villu gerir líka villur sem falla 

undir aðra þætti í líkaninu en sá sem gerir villu sem á við orðhluta gerir ekki 

endilega hljóðrangar villur eða sjónminnisvillur.  
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3 Leiðir til að efla töku stafsetningar 

Nauðsynlegt er að nota mismunandi kennsluaðferðir til að efla alla þætti 

sem máli skipta við töku stafsetningar, þ.e. hljóðkerfis-, ritháttar, orðhluta- 

og setningavitundar og síðast en ekki síst orðaforðann. Eins og mynd 1 sýnir 

eru þessir þættir málvitundarinnar hluti þroskaferlis sem eru hver öðrum 

háðir. Þeir þroskast mishratt og á misjöfnum aldri en í ákveðinni röð og 

kennslan í stafsetningu á að byggjast á þeirri röð ef hún á að mæta mis-

munandi þörfum nemendanna. 

Hægt er að kenna stafsetningu í tengslum við lestur og ritun, þar sem 

áhersla er á eflingu fyrrgreindra þátta. Þá er einnig hægt að kenna hana 

eina og sér, þ.e. sérstakar kennslustundir í stafsetningu þar sem áhersla er 

lögð á utanbókarnám, æfingar, og upplestur orða og texta með það að 

markmiði að læra stafsetningarreglur, læra að skrifa algeng orð, að flokka 

orð eftir einkennum, læra mismunandi aðferðir til að eiga við erfið orð, nota 

orðabækur og æfa sig í yfirfærslu þekkingar á ritað mál (Allal, 1997, bls. 

121). Þegar Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er skoðuð er greinilegt að fyrri 

leiðin er sú sem ætti að vera í forgrunni þar sem þættir, er snúa að stafsetn-

ingu, falla undir ritunarþátt íslenskunnar en þó má vænta þess að flestir 

kennarar blandi þessum aðferðum saman svo allir þættir í ferli um töku 

stafsetningar verði efldir á fjölbreyttan hátt. 

Þá velja kennarar jafnan hvort þeir nota hópkennslu eða einstaklings-

miðun. Með hópkennslu er átt við að öllum hópnum er kennt það sama á 

sama tíma og nemendur vinna sömu verkefnin í sömu bókunum. Þetta má 

kalla hefðbundna kennslu og í stafsetningarkennslu er þá átt við innlögn á 

reglum og þjálfun á þeim. Þessi aðferð hefur verið umdeild síðustu ár, m.a. 

vegna þess að hluti nemenda er oft óvirkur, yfirleitt er það kennarinn sem 

talar og nemendur hlusta og því er ekki hægt að gera sér grein fyrir því hvað 

nemendur læra (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 53).  

Einstaklingsmiðunin er töluvert ólík hópkennslunni. Svona skilgreinir 

Ingvar Sigurgeirsson (2004) einstaklingsmiðað nám: „... kennarinn kappkosti 

að koma með sveigjanlegum hætti til móts við einstaklingsbundnar þarfir 

nemenda.“   Það getur því átt við ólík námsmarkmið, mismunandi námsað-

ferðir og/eða námsefni. Þegar kemur að einstaklingsmiðun í stafsetningu 

hefur Tempelton (2003) lagt áherslu á mikilvægi þess að greina hvar hver og 

einn nemandi er staddur í ferlinu um töku stafsetningar og nauðsyn þess að 
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efla færni hvers og eins út frá þeirri færni. Til dæmis má nota líkan þeirra 

Baldurs Sigurðssonar og Steingríms Þórðarsonar (1987) um þróun stafsetn-

ingarfærni til þess að greina færni nemenda (sjá mynd 1, bls. 23). 

En mestu máli skiptir að efla alla þætti og það eru til fjölbreyttar leiðir til 

þess. Lykilatriðið er að aðferðirnar efli þá þætti sem skipta máli í þróun staf-

setningarfærni og að kennslan sé fjölbreytt. Í kaflanum verður farið yfir 

hvernig best má efla hvern þátt í ferlinu um töku stafsetningar og helstu 

kennsluaðferðir í stafsetningu teknar saman í lokin. 

3.1 Efling hljóðkerfisvitundar 

Við upphaf skólagöngu ætti að vera töluverð áhersla á málörvun í formi 
ríms, nemendur ættu að fara með ljóð og þulur, vinna með einstaka hljóð í 
orðum, t.d. taka hljóð út úr orðum, bæta inn hljóðum eða skipta á hljóði og 
vinna með atkvæði (Muter, 2006, bls. 56). Þegar nemendur eru farnir að 
lesa og skrifa má vinna áfram með þessa þætti en bæta við skriflegum verk-
efnum sem eru stigþyngjandi og snúast um greiningu á framburðar- og 
merkingareiningum. Helga Sigurmundsdóttir (2002) hefur bent á slík verk-
efni en þau eru frá einfaldari verkefnum til flóknari: Rím, greina setningar 
niður í orð, greina orð í atkvæði, greina samhljóðasambönd/stofn/rót og 
tengja saman, greina fónem og einstök hljóð orða og tengja saman. Þessi 
verkefni henta nemendum á yngsta- og miðstigi en vissulega fer það eftir 
færni hvers og eins nemanda hve hratt hann fer frá einfaldari verkefnum 
yfir í þyngri.  

Ragnar Ingi Aðalsteinsson (2010) hefur bent á kosti þess að vinna með 
bragfræði til að efla hljóðkerfisvitund nemenda og fjallar í grein sinni í 
Skímu um leiðir til þess. Hann telur gott að láta nemendur raða saman 
orðum í rétt gerða vísu þar sem þeir þurfa að huga að rími og ljóðstöfum 
skv. reglum um bragfræði. Hann telur þessi verkefni henta börnum og ungl-
ingum en þau eru þó háð því að nemendur hafi lært bragfræði. 

Mörg orð í íslensku lúta ekki sérstökum stafsetningarreglum og fer það 
fyrst og fremst eftir réttum framburði hvort slík orð eru skrifuð rétt. Baldur 
Sigurðsson (1998) og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir (2006a) hafa bæði bent á 
nauðsyn þess að þjálfa skýran framburð svo stafsetning verði sem réttust. 
Áhersla á framsagnarkennslu og skýran upplestur er því nauðsynleg á öllum 
aldursstigum grunnskólans en sér í lagi á yngri stigum og svo hjá þeim sem 
eru slakir í stafsetningu og hafa ekki stuðning af framburði. Nemendur geta 
lesið ljóð, part úr sögu, útdrátt úr texta sem þeir hafa lesið eða jafnvel texta 
sem þeir hafa skrifað sjálfir. Þá má halda framsagnarkeppni, æfa leikrit, 
setja á svið réttarhöld og annað skemmtilegt sem lið í þjálfun framsagnar. 
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3.2 Efling ritháttarvitundar 

Ritháttarvitund ætti fyrst og fremst að efla í gegnum lestur og ritun (Heald-

Taylor, 1998). Þegar ritháttarvitund er efld í gegnum lestur er nauðsynlegt 

að staldra við orð, skoða þau sérstaklega, ræða merkingu og stafsetningu 

(Todd, 1982, bls. 23 og Tempelton, 2010). Slíkar aðferðir stuðla að öflugra 

sjónminni, orðaforðinn stækkar og nemendur taka eftir þeim hefðum sem 

ríkja í stafsetningunni. Kennarar ættu að hefja slíkra vinnu um leið og nem-

endur byrja að lesa og halda því áfram alla skólagönguna. 

Þegar ritháttarvitund er efld í gegnum ritunaræfingar ættu yngstu nem-

endur að skrifa eftir fyrirmynd á meðan þeir eru að ná tökum á ritmálinu. 

Þegar nemendur eru komnir á miðstig þjónar slík æfing litlum tilgangi og 

ætti þá frekar að notast við ýmsar gerðir sóknarskriftar1  (Todd, 1982, bls. 

84 og Tempelton, 2003), kenna þá nemendum aðferðir við að muna orð og 

vekja athygli á almennum hefðarreglum. Upplestraræfingar þar sem nem-

endur fá að undirbúa sig fyrirfram með því að skoða æfinguna, sem er til 

upplesturs, getur einnig eflt sjónminni og ritháttarvitund og nemendur eru 

færir um slíkar æfingar strax við lok yngsta stigs. Þá er einnig góð leið að 

leyfa nemendum að notast við handbækur og önnur hjálpargögn í upp-

lestraræfingunni. 

Í öðrum ritunarverkefnum, sem nemendur vinna, svo sem í vinnubækur 

eða frjáls verkefni, má leggja sérstaka áherslu á  að efla ritháttarvitundina 

og ætti að leggja þungan á frjáls skrif til að auka færnina (Todd, 1982, bls. 

85). Ef nemendur eru að skrifa um sama efnið ætti að kenna orðaforðann 

fyrirfram (Tempelton, 2010) og í því sambandi er gott að benda á rithefðir í 

tungumálinu. Við yfirferð á ritunarverkefnum ætti þá að skoða orð sem falla 

undir eina eða fleiri reglur um rithefðir. Efling ritháttarvitundar með þessu 

lagi ætti að hefja um leið og nemendur eru farnir að skrifa á eigin spýtur.  

                                                           
1
 Sóknarskrift er form stafsetningaræfinga þar sem nemendur sjá hluta stafsetn-

ingartexta í stutta stund og reyna þá að leggja hann á minnið til að geta skrifað 

hann í framhaldi. Ýmsar útgáfur eru til, s.s. að sýna nemendum textann á glæru, 

hylja hann síðan og lesa upp eða setja textann í hæfilega fjarlægð frá nemendum 

sem geta kíkt á hann og reynt að muna eins mikið og þeir geta í einu og farið síðan í 

sætið sitt og skrifað það sem þeir muna. 
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Þá eru orðastrengir og stafasúpur2,  krossgátur, orðaspil, gagnvirkar 

tölvuæfingar og keppni í að skrifa texta rétt dæmi um skemmtilegar og 

árangursríkar leiðir til að efla ritháttarvitundina (Todd, 1982, bls. 24 og 

Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2006a). 

Almennar hefðarreglur má líka kenna með innlögn og æfingum. Nem-

endur geta í framhaldi skrifað reglurnar á blað og límt á skólaborðið, gert 

veggspjöld með reglunum og búið til orðasöfn yfir reglurnar (Svanhildur 

Sverrisdóttir, 2006a). 

3.3 Efling orðhlutavitundar 

Orðhlutavitund er hægt að styrkja með því að lesa bókmenntir með nem-

endum, útskýra orð kerfisbundið og láta nemendur nota þau í texta. Einnig 

með því að greina orð í orðhluta, finna og útskýra skyldleika orða og vinna 

með orð á margvíslegan máta (Baldur Sigurðsson, 1998).  

Strax í byrjun grunnskólanáms má benda á sameiginleg einkenni orða í 

lestri bókmennta með nemendum. Þannig fá nemendur smám saman skiln-

ing á orðhlutum og skyldum orðum og geta í framhaldi nýtt sér það til að 

auka eigin þekkingu á orðum og orðaforða í gegnum frjálsan lestur 

(Tempelton, 2010). Eftir því sem nemendur öðlast skilning á tengdum 

orðum og orðhlutum má ræða flóknari þætti sem tengjast málfræði. 

Sóknarskriftar- og upplestraræfingar má nota til að efla orðhlutavitund 

en þá er nauðsynlegt að velja orð úr textanum sem er til upplesturs, skoða 

orðhluta þess, finna skyld orð og skoða áður en textinn er lesinn upp.  

Ritunarverkefni efla orðhlutavitund ef sérstök áhersla er á þeim þætti. 

Þegar orðaforði er kenndur fyrirfram ætti að skoða orðhluta og skyld orð 

(Tempelton, 2010). Einnig ætti að skoða þá þætti við yfirferð þeirra. Eflingu 

orðhlutavitundar með upplestraræfingum og ritunarverkefnum ætti að 

hefja strax á yngsta stigi með einföldum atriðum sem þyngjast síðan með 

færni og aldri nemenda. 

Þær stafsetningarreglur sem teljast orðhlutareglur þarf að kenna sér-

staklega og tengja orðhlutum og skyldum orðum (Nunes og Bryant, 2006, 

bls. 9-10). Kennarar fara þá yfir reglurnar á glæru eða töflu og útskýra vel og 

vandlega. Tengsl orðhlutareglna og málfræði er mikil og það þarf að hafa í 

huga þegar reglurnar eru kenndar varðandi getu og þroska nemenda. Þegar 

                                                           
2
 Stafasúpur eru orð sem falin eru í stafamergð. Orðin eru falin í stafasúpunni 

lóðrétt, lárétt eða á ská. Stafastrengir er röð orða með engu bili og eiga nemendur 

að setja lóðrétt strik milli orða til að greina þau að. 
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formleg stafsetningarkennsla hefst hafa nemendur lært fallbeygingu og geta 

til dæmis lært um n og nn reglur nafnorða í tengslum við orðhluta. Þeir geta 

fallbeyg og stigbreytt lýsingarorð til að átta sig á tvöföldum samhljóðum. Þá 

geta þeir fyllt inn í töflu (sjá Baldur Sigurðsson, 2000, bls. 19) kennimyndir 

sagnorðs og afleiddar myndir til að átta sig á sameiginlegum orðhlutum sem 

gefa til kynna rithátt sagnorðsins og afleiddra mynda þess. Eins og með 

hefðarreglurnar má gera orðhlutareglur sýnilegar í skólastofunni með því að 

skrifa þær á blað eða spjöld og búa til orðasafn (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

2006a). Þá eru gagnvirkar æfingar í orðhlutareglum einnig ágætur kostur til 

að brjóta upp kennsluna. 

3.4 Efling setningavitundar 

Setningavitund má efla í gegnum lestur og ritun (O‘Grady, 1997) á öllum 

aldursstigum. Nemendur læra ómeðvitað um reglur ritmálsins þegar þeir 

lesa en þó má benda þeim á atriði í lesmálinu sem snúa að setningavitund, 

til dæmis greinarmerki, ræða orðaröð setninga og gera tilraunir með orða-

röðina með því að víxla orðum o.s.frv.  

Að sama skapi verða nemendur ómeðvitað færari við að rita texta sem 

lýtur reglum ritmálsins. Þó má leggja sérstaka áherslu á setningavitundina 

með því að vinna sérstaklega með orðaröð, setningar, málsgreinar, efnis-

greinar og greinarmerki í textum sem nemendur skrifa. Leggja má áherslu á 

einhvern þessara þátta fyrir ritunarverkefni og fara svo sérstaklega yfir hann 

hjá nemendum.  

Skriftaræfingar á yngsta stigi þar sem áhersla er á afritun auka setninga-

vitund og það sama er að segja um sóknarskriftaræfingar. Upplestraræf-

ingar auka einnig setningavitund ef kennarar lesa málsgreinar eða setningar 

í heild þannig að nemendur þjálfist í að halda orðaröð í minninu á meðan 

þeir skrifa (Todd, 1982, bls. 81 og Allal, 1997, bls. 138).  

Kenna þarf nemendum sérstaklega um  tengsl orða innan setninga, svo 

sem fallstjórn, sambeygingu og áhrif kyns, tölu og falls í einu orði á sagnir í 

lýsingarhætti þátíðar, fornöfn og lýsingarorð. Þá er gott að kenna nem-

endum grunnorðaröð í íslensku og leggja áherslu á frumlag, umsögn, andlag 

og sagnfyllingu í því sambandi. 

 

3.5 Samantekt á helstu kennsluaðferðum  

Hér má sjá hvernig hægt er að nota fjölbreytta þætti og kennsluhætti til að 

efla mismunandi tegundir málvitundar.  
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Lestur eflir: 

 hljóðkerfisvitund ef nemendur eru látnir lesa upphátt með skýrum 
framburði. 

 ritháttarvitund með því að lesa mismunandi texta, skoða orð í þeim 
og tengja við almennar hefðarreglur. 

 orðhlutavitund með því að skoða orðhluta og skyld orð í texta og 
tengja við orðhlutareglur. 

 setningavitund með því að skoða orðaröð í texta, setningar, setn-
ingarhluta, tengsl orða í setningu og greinarmerki. 

Afritun texta eflir: 

 ritháttarvitund með því að rita og skoða orð.  

 setningavitund með því að rita setningar sem eru með rétta orðaröð.                                                                      

Sóknarskrift eflir: 

 ritháttarvitund með því að skoða orð fyrirfram og leiðrétta villur. 

 orðhlutavitund með því að skoða orðhluta og skyld orð fyrirfram og 
skoða villur sem tengjast orðhlutareglum. 

 setningavitund þar sem nemendur þurfa að muna setningu eða hluta 
úr setningu og skrifa síðan niður. 

Upplestur eflir:  

 ritháttarvitund með því að skoða ákveðin orð í textanum fyrirfram, 
leiðrétta villur og láta nemendur fletta í orðabók. 

 orðhlutavitund með því að skoða orðhluta og skyld orð fyrirfram og 
leiðrétta villur. 

 setningavitund þar sem nemendur þurfa að muna setningu eða hluta 
úr setningu og skrifa orðrétt niður. 

Vinna með einingar í tungumálinu eflir: 

 hljóðkerfisvitund ef unnið er með framburðareiningar eins og ljóð-
stafi, rím, atkvæði, hljóðunga og stafi og merkingareiningar eins og 
orð og orðhluta. 

 orðhlutavitund ef nemendur vinna með orðhluta og skyld orð. 
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Ritun eflir: 

 hljóðkerfisvitund ef nemendur eru látnir lesa eigin texta eða útdrátt 
með skýrum framburði. 

 ritháttarvitund ef orðaforði er kenndur fyrirfram og villur skoðaðar. 

 orðhlutavitund ef farið er yfir skyld orð og orðhluta ákveðinna orða 
fyrirfram og villur leiðréttar. 

 setningavitund ef lögð er áhersla fyrirfram á orðaröð, greinarmerki, 
skiptingu í málsgreinar eða efnisgreinar og ritun endursagnar. 

Leikir, þrautir og spil efla: 

 hljóðkerfisvitund ef nemendur þurfa að tjá sig munnlega, dæmi um 
slíkt er framsagnarkeppni, leikrit og réttarhöld. 

 ritháttarvitund með því að láta nemendur gera krossgátur, orðaspil, 
keppni í að skrifa rétt, stafasúpur, stafastrengi og gagnvirkar tölvuæf-
ingar. 

 orðhlutavitund með því að hafa keppni meðal nemenda í að finna 
flest orð sem hafa sameiginlega rót og gagnvirkar tölvuæfingar. 

Reglur efla: 

 ritháttarvitund ef þær eru lagðar inn og þjálfaðar og gerðar sýnilegar í 
skólastofunni með ýmsu móti. 

 orðhlutavitund ef orðhlutar, skyld orð og orðhlutareglur eru kenndar, 
þjálfaðar og gerðar sýnilegar í skólastofunni með ýmsu móti. 

 setningavitund ef hefðbundin orðaröð er kennd og þjálfuð, farið yfir 
margvísleg tengsl orða í setningum, reglur um greinarmerki kenndar 
og þjálfaðar, uppbygging ritmáls þjálfuð og sem flest gert sýnilegt í 
stofunni. 

3.6 Annað sem snýr að kennslu stafsetningar 

Yfirferð ritunarverkefna: Í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) segir að endur-

gjöf á ritun nemenda eigi að vera stöðug og það er lykilatriði svo nemendur 

læri eitthvað af þeim villum sem þeir gera. Tempelton (2003) er á þeirri 

skoðun ekki eigi að láta þá leiðrétta villurnar sínar endurtekið. Hún bendir á 

að það eigi fremur að huga að gæðum en magni. Velja fáar vel valdar villur 

til að skoða með nemandanum. Þá hefur Svanhildur Kr. Sverrisdóttir 
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(2006b) rætt um mikilvægi þess fyrir ritháttarvitund að strika yfir villur sem 

nemendur gera en ekki undir þær. 

Orðabækur og uppflettirit: Mikilvægt er að nemendur hafi orðabækur og 

uppflettirit við höndina þegar þeir skrifa. Þeir eiga að venja sig strax á fyrstu 

árum grunnskólans við þau vinnubrögð að nota öll þau hjálpargögn sem 

bjóðast til að skrifa sem réttast og átta sig á því að það er eðlilegur þáttur í 

vinnuferlinu (Peters, 1985, bls. 90 og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2009). 
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4 Kennsluhættir í tengslum við námsefni 

Í flestum bókum, sem ætlað er til íslenskukennslu, má finna efni sem hægt 

er að nota til að efla töku stafsetningar. Þá er til námsefni sem sérstaklega 

er ætlað til að kenna stafsetningu. Einnig eru til ýmsar handbækur um staf-

setningu sem nemendur geta notað, s.s. Finnbjörg eftir Svanhildi Kr. 

Sverrisdóttur (2008), Skriffinnur (2002) eftir sama höfund, Lykill að stafsetn-

ingu og greinarmerkum (1991) eftir Baldur Sigursson og Steingrím Þórðar-

son og ýmsar réttritunarorðabækur. Reyndar má sjá í skýrslu eftir Ingvar 

Sigurgeirsson (1994) sem er byggð á doktorsrannsókn hans og nýjum 

gögnum að vettvangsathuganir sýndu að lítið var um notkun orðabóka eða 

vísanir í þær í kennslustundum sem getur ekki talist jákvætt.  

En hvernig skyldi formlegt námsefni styðja við töku stafsetningar og fjöl-

breytta kennsluhætti? Í þessum kafla verður farið yfir helsta námsefni sem 

nota má til stafsetningarkennslu og skoðað hvernig það styður við töku 

stafsetningar. 

4.1 Námsbækur  

Algengasta kennslubókin í stafsetningu er án efa Stafsetning (brúna bókin) 

eftir Árna Þórðarson og Gunnar Guðmundsson (2006). Hún kom fyrst út árið 

1959 hjá Ríkisútgáfu námsbóka, síðar Námsgagnastofnun og hefur því verið 

notuð í hálfa öld á miðstigi. Hún er undanfari „bláu bókarinnar“, sem er eftir 

sömu höfunda, og hentar unglingastigi. Baldur Sigurðsson (1998) hefur bent 

á að þessar bækur hafi mótað kennsluna í stafsetningu síðustu áratugina, en 

báðar byggja á sömu reglum og svipuðum útskýringum á þeim. Hugmynda-

fræðin miðast við að kenna reglur um rithátt í einstökum atriðum (n/nn, i/y, 

g og j) og þjálfa þær með eyðufyllingarverkefnum og upplesnum æfingum.  

Árið 1944 gerði annar höfundur bókanna, Árni Þórðarson, rannsókn á 

stafsetningarleikni 12 ára barna í Reykjavík, ásamt Ársæli Sigurðssyni. Þeir 

félagar skoðuðu ritun ákveðinna orða hjá nemendum og tóku saman lista 

sem sýndi prósentulega hve oft orðin voru skrifuð rétt. Þá skoðuðu þeir 

einnig hve færir nemendur voru að beita algengum stafsetningarreglum 

(Árni Þórðarson og Ársæll Sigurðsson, 1946). Tilgangurinn með rannsókninni 

var m.a. að fá hagnýtar upplýsingar fyrir stafsetningarkennsluna og eru 

„brúna“ og „bláa bókin“ byggðar á þeirri rannsókn. Því kemur ekki á óvart 
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að hin hefðbundna stafsetningarkennsla teljist vera innlögn á reglu og síðan 

þjálfun á henni með æfingum.  

Stafsetning inniheldur helstu ritreglur, æfingar, endursagnir og próf. Í 

bókinni eru fjórtán yfirreglur og falla reglur undir hverja yfirreglu sem skil-

greindar eru og útskýrðar. Sem dæmi má nefna  teljast reglur um y, ý og ey 

vera ein yfirregla en undir hana falla síðan sex undirreglur sem eru ritun y 

þegar o, u eða ju eru í stofni orðsins eða skyldum orðum, ritun ý þegar ú, jú, 

jó er í stofni orðsins eða skyldum orðum, ritun ey þegar au er í stofni orðsins 

eða skyldum orðum, og um það að ekki er skrifað y, ý eða ey ef hljóðskiptin 

í-ei-i eða klofning (e-i-a-jö) kemur fyrir í beygingu orðs eða skyldum orðum. 

Útskýringarnar á reglum eru stundum ansi flóknar því oft eru málfræðihug-

tök notuð til grundvallar reglunum, s.s. nöfn hljóðbreytinga, nöfn orðflokka 

og beygingarmynda þeirra, kennimyndir og lýsingarháttur. Mörg þeirra hafa 

svo ungir nemendur ekki lært. Sérstaklega á þetta við Stafsetningu, þar sem 

þarf að skammstafa heiti beygingarmynda. Það kemur því í hlut kennaranna 

að einfalda þær svo nemendur skilji reglurnar til fulls. Þær æfingar sem í 

bókinni eru og er ætlað að þjálfa hverja reglu fyrir sig eru ýmist æfingar sem 

nemendur þurfa að leiðrétta, bæta stöfum inn í eða skrifa orðréttar upp. 

Aftast í bókinni eru 90 orða upplestrarstílar, einkunnakvarði fyrir þá og eitt-

hundrað hugmyndir að ritunarverkefnum. Þarna eru líka endursagnarverk-

efni sem er mikilvæg tilbreyting frá hinum verkefnunum. 

Vinna við reglur og beitingu þeirra í æfingum styrkir sumar þætti málvit-

undar, en það fer þó eftir því hvernig á er haldið. Nemendur þurfa að finna 

stofn og skyld orð til að rita samhljóð í stofni rétt, og leita skyldra orða til að 

skýra rithátt á y/ý/ey. Ritun á –n/-nn í endingum orða krefst þess að nem-

endur skilji setningarfræðilegt samhengi, fallstjórn, og sambeygingu lýs-

ingarorðs og lýsingarháttar með nafnorði. Hið fyrrnefnda reynir á orðhluta-

vitund, hið síðara á setningarvitund, en hvort tveggja á málskilning. Um-

ræða og þjálfun málvitundarinnar í bókinni sjálfri er í lágmarki svo unnt er 

að fara í æfingarnar á þess að þær skilji mikið eftir. Kennari getur gert sér 

töluverðan mat úr efninu ef hann vill þjálfa málvitundina markvisst. 

Umrædd bók hefur ávallt verið vinsæl meðal kennara og skýrir það 

væntanlega hvers vegna hún er notuð enn í dag. Samkvæmt rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar (1994), um notkun námsefnis í 5. – 7. bekk, var Staf-

setning sú kennslubók sem var notuð í miklum meirihluta kennslustunda. 

Niðurstöður úr spurningalistum sýndu einnig að yfirgnæfandi meirihluti 

notaði Stafsetningu eða 69% og höfðu flestir góða eða sæmileg reynslu af 

bókinni. Niðurstöður úr doktorsrannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1992) 

gáfu hins vegar til kynna að bókin féll ekki í kramið hjá nemendum. Þeir 
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hefðbundnu kennsluhættir sem bókin styður virðist eiga vel við kennarana 

en nemendum þykir ekki áhugavert að fylla í eyður og skrifa stíla.  

Vel má vera að dregið hafi úr vinsældum bókarinnar síðustu árin með til-

komu nýs námsefnis. Rannsókn Ingvars Sigurgeirssonar (1994) sýndi þó að 

annað stafsetningarefni var töluvert minna notað og dró ekki úr notkun 

hennar.  

Bókaflokkurinn Mál til komið (1990), Mál í mótun (1994) og Mál er miðill 

(1998) er eftir þær Kolbrúnu Sigurðardóttur og Þóru Kristinsdóttur. 

Bækurnar eru ætlaðar til kennslu í 5.- 7. bekk og skiptast í grunn- og vinnu-

bók. Þetta námsefni er ætlað til einstaklingsþjálfunar fremur en hópkennslu 

og á fyrst og fremst að þjálfa ritun og réttritun (Kolbrún Sigurðardóttir og 

Þóra Kristinsdóttir, 1998). Fremst í grunnbókunum eru stuttar og gagnlegar 

ábendingar um kennsluhætti og notkun bókanna. Í þeirri umfjöllun er rætt 

um áherslur sem kennarar ættu að hafa í huga við kennsluna og lögð á-

hersla á fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þar minnast höfundar til dæmis á 

mikilvægi skýrs framburðar en þó eru engin verkefni í bókunum sem sér-

staklega eru ætluð til þess að þjálfa skýran framburð. Það er fyrst og fremst 

undir kennurunum komið hvernig þeir nota bækurnar en þeir fá gagnlegar 

ábendingar. 

Fyrsta grunnbókin, Mál til komið, inniheldur texta sem skrifa á upp eftir 

fyrirmynd, upplestri og til að gera útdrátt úr. Ekkert er rætt um orðhluta í 

tengslum við verkefnin. Með hverjum texta er verið að þjálfa eina ákveðna 

reglu og síðan eru þær þjálfaðar enn frekar í vinnubókinni sem fylgir en þar 

eru reglurnar einnig útskýrðar nákvæmar en í grunnbókinni. Í vinnubókinni 

eru einnig  áhersla á eflingu ritháttarvitundar og  orðaforða, t.d. með sam-

heitaverkefnum, krossgátum o.fl. og þá eru nokkur stutt ritunar-verkefni. 

Töluverð áhersla er á rithefðarreglur og setningavitund í bókinni, t.d. er 

farið í ng/nk-regluna, stóran staf í upphafi málsgreina og sérnöfnum, ein-

faldar reglur um greinarmerki (punkt, kommu og spurningar merki) og orð 

sem byrja á hv- og. Reglur sem snúa að orðhlutavitund, s.s. n og nn í end-

ingum orða (í greini, lýsingarhætti og lýsingarorð og smáorð sem enda á –

an), einfaldur og tvöfaldur samhljóði og y-reglur eru útskýrðar á sama máta 

og aðrar reglur og ekki tengdar orðhlutum eða skyldum orðum.  

Önnur bókin í þessum bókaflokki, Mál í mótun, er byggð upp á svipaðan 

máta og, þ.e. með textum sem á að skrifa beint upp, og þá textum sem á að 

skrifa eftir upplestri en aðrir textar eru til að þjálfa ýmiss konar ritun. Þessi 

bók er ætluð nemendum í 6. bekk og má því ætla að þeir nemendur séu 

orðnir of gamlir til að skrifa eftir fyrirmynd sbr. Todd (1982, bls. 84). Í 

þessari bók er farið yfir sömu reglur og í þeirri fyrri en fleiri og flóknari 
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þáttum bætt við þær og þá eru einnig fleiri reglur sem koma inn. Ekki er 

unnið með orðhluta eða skyld orð þegar farið er yfir reglur sem eiga að efla 

orðhlutavitund nemenda að undanskildum stofninum sem nemendur eru 

hvattir til að skoða þegar þeir átta sig á einföldum og tvöföldum samhljóða í 

lýsingarorðum og aukaföllum nafnorða. Einnig er vísað í stofninn þegar 

nemendur eiga að átta sig á röð stafa í þátíð og lýsingarhætti sagna. Vinnu-

bókin gegnir saman hlutverki og áður, þ.e. útskýrir reglur og þjálfar þær enn 

frekar, eykur orðaforða og þjálfar ritun.  

Þriðja og síðasta bókin, Mál er miðill, er að nokkru leyti ólík hinum tveim 

fyrri. Að vísu er vinnubókin eins og þjónar sama tilgangi en grunnbókin inni-

heldur gott safn lestexta og þeim fylgja ýmiss konar verkefni. Sem dæmi 

þurfa nemendur að leita eftir orðum í textunum sem falla undir ákveðna 

reglu, finna merkingu feitletraða orða í orðabókum, skrifa eftir upplestri, 

gera ritunarverkefni t.d. útdrátt og leikþátt úr sögu. Þessi fjölbreyttu verk-

efni efla málvitundina með einhverjum hætti en mest af því er ómeðvitað, 

sérstaklega ef kennarar kynna sér ekki leiðbeiningar höfunda og hafa þær 

að leiðarljósi. Aftast í bókinni eru allar helstu undirstöðureglur í stafsetningu 

tíundaðar þannig að nemendur geta flett þeim upp þegar þeir leysa fyrr-

greind verkefni. Unnið er með allar reglur á sama máta og eingöngu er 

minnst á stofn orða sem leið til að átta sig á ritun erfiðra orðhluta.  

Vanda málið er nýtt heildstætt námsefni í íslensku sem unnið er af Baldri 

Hafstað og Ingólfi Kristjánssyni og er gefið út af Skólavefnum. Þetta námefni 

er fyrir 5. – 7. bekk og byggir á námsmarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

Tvær lesbækur og tvær vinnubækur eru fyrir hvern árgang og hefur hver 

árgangur sinn titil. Efni 5. bekkjar heitir Þetta er málið (2010), 6. bekkjar Ekki 

málið (2010) og 7. bekkjar Minnsta málið (2010). Á Skólavefnum er síðan 

ríkulegt stuðningsefni fyrir nemendur, foreldra og kennara og gagnvirk 

verkefni sem eru þau sömu og eru í vinnubókunum. Þar sem þetta er heild-

stætt námsefni eflir það alla þætti íslenskunnar og er stafsetningin þar 

engin undantekning. Vissulega eru þættir eins og lestur og ritun í efninu 

sem eflir málvitund að einhverju leyti en að auki er töluverð áhersla á orða-

forða, málskilning, málfræði og þjálfun á skýrum framburði sem eflir 

færnina enn frekar, þ.m.t. hljóðkerfisvitund. Þá er farið yfir allar helstu staf-

setningarreglur og þá með þeim hætti að fyrst eru gefnar útskýringar á 

reglunum og síðan eru reglurnar þjálfaðar með eyðufyllingum og spurn-

ingum. Í kennsluleiðbeiningum er bent á mikilvægi þess að útskýra reglur 

vel áður en nemendur vinna verkefnin og þá er mælt með stuttum upplestri 

úr dagblaði í byrjun tímans og sameiginlegri yfirferð í kjölfarið. Í fyrstu bók-

inni er farið í einföldustu reglurnar og síðan er byggt jafnt og þétt ofan á líkt 

og gert er í bókaflokknum sem fjallað var um hér á undan. Stofn orða er 
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kenndur en aðeins að takmörkuðu leyti tengdur við stafsetningu. Vísað er í 

stofninn þegar nemendur eiga að stigbreyta lýsingarorð og átta sig á ein-

földum og tvöföldum samhljóða í aukaföllum nafnorða. Þá er áhersla á 

kennimyndir sterkra sagna og skyld orð og mælt er með því að kennarar fari 

yfir það með nemendum hvaða upplýsingar þessi atriði gefa um ritun y-

orða. Þar reynir því á þekkingu kennara hvað þessi atriði varðar. 

Lestur og stafsetning 1 (1999) er námsefni ætlað nemendum á yngsta- 

og miðstigi sem hafa átt við lestrarörðugleika að stríða og miðast við að 

stafsetning og lestur séu kennd samhliða. Efnið er samið af Bryndísi Skúla-

dóttur og kom fyrst út árið 1999 hjá Námsgagnastofnun. Námsefninu er 

ætlað að þjálfa lestur og ritun þar sem nemendur eru þjálfaðir í að stafsetja 

létta texta. Áhersla er á að kenna nemendum að stór stafur kemur alltaf á 

eftir punkti. Efnið skiptist í ritun eftir fyrirmynd, sóknarskrift og ritun eftir 

upplestri og er aðaláherslan á ritháttarvitund en setningavitund eykst einnig 

við slíka verkefnavinnu. Námefnið er einnig til í stafrænu formi fyrir nem-

endur sem geta ekki skrifað.  

Lestur og stafsetning 2 (2000) er viðbót við fyrra námsefnið og er byggt 

upp á sama máta. Þar er lögð áhersla á að nemendur læri algengustu ng og 

nk orðin og geti greint milli einfaldra og tvöfaldra samhljóða í orðum. Þetta 

efni hentar yngsta stiginu og e.t.v. fyrri hluta miðstigs en þær reglur sem 

falla undir rithefðir í þessu námsefni, stór stafur og ng/nk-reglan, eiga nem-

endur að þekkja við lok 4. bekkjar skv. Aðalnámskrá grunnskóla (2007). Sú 

vinna sem tengist einföldum og tvöföldum samhljóðum er ekki tengd við 

orðhluta eða skyld orð.  

Bókaflokkurinn Skinna (1995), Skræða (1997) og Skrudda (1998) eru 

móðurmálsbækur fyrir nemendur í 4.- 7. bekk eftir Gísla Ásgeirsson og Þórð 

Helgason. Hver titill á við grunnbók og tvær vinnubækur. Í öllum grunn-

bókum er lögð áhersla á munnlega tjáningu sem eflir hljóðkerfis-vitundina 

en einnig má greina önnur verkefni sem gera það einnig eins og rím, ljóð-

stafi og atkvæði. Einnig er töluverð áhersla á ritun í grunnbókunum sem 

hefur áhrif á málvitund nemenda. Í verkefnabókum er ríkulegt safn ritunar-

verkefna en að  auki alls kyns verkefni sem efla málvitund enn frekar, s.s. 

krossgátur, ýmis orðaforðaverkefni, umfjöllun sem setningahluta, mál-

greinar, efnisgreinar, greinarmerki o.fl. 

Eins og sjá má er úr ýmsu að velja þegar kemur að kennslu stafsetningar 

á miðstigi og greina má ýmiss konar verkefni og áherslur, sérstaklega í nýrra 

efninu, sem ætlað er að efla töku stafsetningar en þó er ekki áhersla á efl-

ingu orðhlutavitundar og reglur almennt ekki kenndar í tengslum við orð-

hluta og skyld orð. Greinilegt er að það námsefni sem til er gefur tækifæri 
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og hugmyndir til fjölbreyttra kennsluhátta í stafsetningu en á endanum er 

það undir kennurum komið hvaða námsefni þeir velja og hvort þeir nota 

það eins og best verður á kosið.  

En hvað skyldi hafa áhrif á val kennara á efni til stafsetningarkennslu? 

Hafsteinn Karlsson (2007) gerði samanburðarrannsókn á kennsluháttum 

íslenskra og finnskra kennara og kom í ljós að kennurum á  Íslandi þykir 

auðveldara að styðjast við kennsluáætlun sem til er og nota þá það námefni 

sem tilgreint er í henni, enda er kennslan fyrst og fremst byggð á náms-

bókunum. Finnsku kennararnir voru meðvitaðri um og notuðu fjölbreyttari 

kennsluaðferðir en íslensku kennararnir. Þá kom fram að nýjum kennurum 

hætti til nota eldri áætlanir fremur en öðrum. Þar er því e.t.v komin skýring 

á því hvers vegna Stafsetning er eins vinsæl og raun ber vitni. Sú bók, 

fremur en aðrar kennslubækur í stafsetningu, ýtir undir og styður kennslu-

hætti sem hafa verið viðhafðir um árabil, þ.e. hópstýrð innlögn og þjálfun. 

Þá rannsakaði Ingvar Sigurgeirsson (1992) kennsluhætti og skoðað til 

dæmis áhrif námsefnis á kennslu og kom fram að kennsluhættir voru afar 

einhæfir og stýrðust af námsefninu. Algengustu kennsluaðferðirnar voru 

verkefna- og vinnubókarvinna og í íslensku snerist kennslan aðallega um að 

láta nemendur leysa skrifleg verkefni. 

Aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á erlendri grundu hafa sýnt fram 

á fjölbreytta kennsluhætti í stafsetningu.Til dæmis gerðu Graham o.fl. 

(2008) megindlega rannsókn í Bandaríkjunum á kennsluaðferðum stafsetn-

ingar hjá yngstu nemendunum og skoðuðu hvernig kennarar komu til móts 

við nemendur sem voru slakir í stafsetningu. Helstu niðurstöður sýndu að 

það mátti greina 20 viðurkenndar aðferðir sem markvisst stuðla að töku 

stafsetningar. Þá sýndu niðurstöður að aðeins einn kennari af hverjum 

fjórum tekur tillit til nemenda sem eru slakir í stafsetningu. Niðurstöður 

benda þá til að kennararnir hafi ágæta þekkingu á þeim þáttum sem skipta 

máli og stýrist síður af námsbókum. 

Þá gerðu Bos og Reitsma (2003) rannsókn meðal hollenskra kennara þar 

sem þeir áttu að meta möguleg áhrif af kennslu mismunandi þátta í staf-

setningarkennslu með ákveðið barn, sem var slakt í stafsetningu, í huga. 

Niðurstöður sýndu að kennarar leggja mikla áherslu á reglur þótt þær 

reynist slökum nemendum erfiðar og þar eru hollensku kennararnir líkir 

þeim íslensku. Þó fannst þeim skipta mestu máli að kenna reglur í tengslum 

við orðhluta en slíkar áherslur er ekki að sjá í námsefni í stafsetningu á mið-

stigi á Íslandi og því spurning hvort slíkar áherslur hafi ratað inn í skóla-

starfið hér á landi. 
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4.2 Námsvefir 

Kennarar geta stuðst við annað en útgefið námsefni því ýmsir námsvefir í 

stafsetningu eru til. Helstu vefirnir eru undir vefsíðum Námsgagnastofnunar 

og Skólavefjarins. Flestir þeirra eru gagnvirkir sem merkir að nemendur fá 

strax endurgjöf á þær æfingar sem þeir vinna, en það er án efa hvetjandi 

fyrir þá og góð tilbreyting að fá að vinna slík verkefni í tölvum. 

Fyrst ber að nefna vef Námsgagnastofnunar, Miðbjörgu. Þessi vefur er 

reyndar ekki gagnvirkur en hann er fyrst og fremst ætlaður kennurum og 

inniheldur ýmis heilræði varðandi stafsetningarkennslu og kennsluhug-

myndir sem Svanhildur Kr. Sverrisdóttir hefur tekið saman. Þar geta 

kennarar fengið margar góðar hugmyndir til að efla töku stafsetningar á 

fjölbreyttan máta. Þá má nálgast 60 og 90 orða upplestrarstíla, einkunna-

stiga o.fl. gagnlegt fyrir kennsluna.  

Gagnvirkar æfingar í stafsetningu  er vefur sem einnig er að finna hjá 

Námsgagnastofnun. Þar eru eyðufyllingaverkefni sem eru bundin við á-

kveðnar reglur og eru þær teknar úr eldri stafsetningarbókum og úr þjóð-

sögum og ævintýrum.  

Ritum rétt er annar svipaður vefur hjá Námsgagnastofnun og byggir á 

samnefndri námsbók Ólafar H. Pétursdóttur sem nú er hætt að gefa út. 

Hægt er að velja eyðufyllingarverkefni sem eru bundin við ákveðna reglu og 

velja um að fá útskýringar á þeim villum sem gerðar eru. Báðir þessir vefir 

innihalda eyðufyllingarverkefni eins og eru í Stafsetningu þar sem nem-

endur eiga að ljúka við orð með því að setja stafi í eyður.  

Þá er Orðakistur Krillu gagnvirkur vefur fyrir nemendur yngsta stigs sem 

hafa náð tökum á lestri. Höfundur er Arnheiður Borg Hildigunnur Halldórs-

dóttir. Í þeim verkefnum sem þar eru fást nemendur við rím, röðun orða í 

stafrófsröð og leit að orðum í orðagrind en það er verkefni sem er sambæri-

legt við orðasúpur.  

Á Skólavefnum eru ýmsar eyðufyllingaræfingar sem hægt er að prenta út 

en að auki eru nokkrir gagnvirkir vefir. Íslensk stafsetning er einn þeirra en 

þar eru skýringar á reglum, dæmi og æfingar í formi eyðufyllinga þar sem 

setja á stafi sem vantar inn í orð.  

Annar vefur, sem ber heitið Íslensk málfræði og stafsetning, býður upp á 

hefti til útprentunar með atriðabundnum og blönduðum útskýringum og 

æfingum og þá eru einnig gagnvirkar æfingar úr sama efni. Æfingarnar eru í 

formi eyðufyllinga en þar eiga nemendur að hlusta á upplestur orða og rita 

þau í heild sinni í eyðurnar.  
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Ritum rétt er einn enn vefurinn hjá Skólavefnum sem eflir ritháttarvitund 

og orðaforða, en hann inniheldur stigskiptar æfingar þar sem nemendur 

eiga að velja rétt orð fyrir viðeigandi mynd. Þessi vefur er fyrir yngstu nem-

endur grunnskólans. 

Gagnvirku vefirnir eru flestir mjög svipaðir að upplagi þar sem nemendur 

eiga að þjálfa ákveðna reglu með því að fylla í eyður. Það sem er sérstaklega 

eftirsóknarvert fyrir nemendur er að þeir fá einkunn um leið og þeir hafa 

lokið við eitt verkefni og fá jafnan tækifæri til að leiðrétta villurnar. Þetta 

getur verið ágæt leið til að brjóta upp kennsluna einstaka sinnum og þá geta 

nemendur æft sig heima, ef áhuginn er fyrir hendi. Slíkar æfingar eru þó 

ekki ólíkar öðrum eyðufyllingarverkefnum sem eru í námsbókum þar sem 

stafir eða heil orð eru sett í eyður. 
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5 Námsmat 

Markmið með námsmati getur verið með tvennu móti. Annars vegar til að 

bera saman færni nemenda á sama aldri (hópmiðað) eða meta framfarir hjá 

hverjum og einum nemanda út frá markmiðum án samanburðar við aðra 

(markviðmið) (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 15). Peters (1985, bls. 

101) og Tempelton (2003) eru á þeirri skoðun að meta eigi stöðu og færni 

hvers nemanda og skoða, svo hægt sé að leggja áherslu á rétta þætti og 

meta árangur úr frá persónulegum framförum. Todd (1982, bls. 103) bendir 

á að samanburður á færni nemenda eftir aldri sé varhugaverður þegar 

kemur að stafsetningu enda sé engan veginn hægt að meta með réttu 

hvaða orð skuli prófuð á sérhverjum aldurshópi. Þá bendir hún einnig á að 

mat kennara á færni nemenda, sem byggt sé á einu stafsetningarprófi, gefi 

ekki réttarmætar niðurstöður og Peters (1985, bls. 98) segir að öll stöðluð 

stafsetningarpróf, sem lögð eru fyrir hóp, geti ekki gefið áreiðanlegar niður-

stöður. Dagsformið getur skipt máli, sömuleiðis reynsluheimur nemenda. Ef 

stafsetningarpróf fjallar um efni sem nemandi þekkir mjög vel til getur það 

haft góð áhrif á árangur hans umfram aðra og í þetta eina skipti. En hvora 

leiðina sem kennarar kunna að fara er kjarni málsins sá að nauðsynlegt er 

að meta framfarir nemenda og verður hér í framhaldi farið yfir helstu að-

ferðir sem hægt er að nota til þess.  

Þær námsmatsaðferðir sem Todd (1982) leggur til eru t.d. svokölluð 

setningapróf (Sentence-Test) en þetta er leið sem gagnast hefur með slaka 

nemendur í stafsetningu. Þá þurfa þeir að skrifa stutta málsgrein sem inni-

heldur orð sem nemandinn fær uppgefið munnlega. Nemandinn verður að 

nota orðið í sinni upprunalegu mynd, þ.e. hann má sem dæmi ekki nota 

fleirtölu fallorða eða þátíðarform sagnorða nema sú mynd sé upp gefin. Ef 

nemenda gengur illa að mynda málsgrein, getur hann skrifað orðið niður, og 

komið að því síðar þegar upplestri allra orða er lokið. Hann getur þá fengið 

tvö stig fyrir hverja málsgrein, eitt fyrir rétta stafsetningu orðsins og eitt 

fyrir innihald málsgreinarinnar. 

 Einnig leggur Todd (1982) til að nemendur séu prófaðir úr sömu orðum 

oftar en einu sinni í þeim tilgangi að festa þau í minni þeirra. Á ensku kallast 

slík aðferð Pre-Testing. Þess háttar  próf hefðu lítið vægi í lokaeinkunn en þó 

eitthvað. Mestar mætur hefur hún þó á mati á frjálsum skrifum nemenda 

þar sem kennarinn getur metið framfarir hvers og eins frá verkefni til verk-
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efnis og flokkað villur hvers nemenda svo hægt sé að leggja áherslu á rétta 

þætti í töku stafsetningar.   

Próf sem eru í formi upplesturs telur Todd (1982) ekki af hinu góða þar 

sem innihald textanna sé oft framandi fyrir nemendur eða utan þeirra 

áhugasviðs. Allal (1997) er á öndverðum meiði hvað upplesturinn varðar. 

Samkvæmt henni er þetta leið sem hefur verið notuð í námsmati í meira en 

öld og eins og fyrr segir reynir þessi aðferð á setningavitund nemenda sem 

hún telur talsverðan kost.  

Aðrar leiðir til að prófa stafsetningu eru eyðufyllingapróf eins og notuð 

hafa verið á samræmdum prófum hér á landi um árabil. Þá má prófa nem-

endur með því að gefa þeim þrjár stafsettar útgáfur af orði og eiga þeir þá 

að merkja við þar sem orðið er rétt stafsett. Einnig hefur Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir (2006a) lagt til svokölluð „svindlpróf“ en þá mega nemendur 

hafa öll möguleg hjálpargögn með sér í prófið. Þannig læra nemendur að 

nota hjálpargögn.  

Todd (1982) bendir á að mikilvægt sé að hafa stundum prófæfingar þar 

sem aðalmarkmiðið er að nemendur læri eitthvað af æfingunni og það á við 

„svindlprófin“, en jafnframt mætti prófa úr textum sem nemendur hafa 

fengið að undirbúa sig undir. Þeir myndu væntanlega læra eitthvað af 

undirbúningnum fyrir prófið þótt það hefði lítið vægi í námsmati.  

Ritgerðarverkefni er einnig kjörin leið til að kanna færni nemenda í staf-

setningu og þá sérstaklega til að skoða stöðu hvers nemanda í upphafi svo 

hægt sé að setja raunhæf markmið í byrjun og síðan aftur til að skoða hvort 

nemenda hefur tekist að ná þeim. Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2011, bls. 109) 

segir að mestu máli skipti við mat á ritgerðarverkefnum að búa matskvarða 

fyrirfram og ætti hann þá að vera byggður á markmiðum sem sett eru fyrir-

fram.  

Við mat á prófverkefnum, sem byggð eru á upplestri, er algengast að 

styðjast við einkunnakvarða líkt og er aftast í Stafsetningu. Einkunn fyrir 

frjálsa ritun er hægt að meta út frá eigin matskvarða ef endilega þarf að 

gefa einkunn fyrir verkefnið. Eðlilegast er þó að meta villurnar, skoða 

mynstur villna og bera saman við fyrri ritunarverkefni nemenda til að skoða 

framfarir hvers og eins frá einu verkefni til annars (Peters, 1985, bls. 101). 

Með því móti er hægt að gefa upplýsingar um námsárangur í formi um-

sagnar. Algengast er að reikna einkunnir fyrir eyðufyllingarpróf hlutfallslega.  

Það eru margar leiðir sem hægt er að fara í mati á stafsetningarfærni og 

framförum nemenda en mestu máli skiptir að hafa námsmatið fjölbreytt en 
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ekki að styðjast við eitt skriflegt lokapróf. Auk skriflegra prófa má meta 

frammistöðu í ákveðnum verkefnum3, hafa sjálfsmat, jafningjamat o.fl. 

Fram kemur í Aðalnámskrá grunnskóla(2007) að taka eigi tillit til margra 

mismunandi þátta við námsmat og að það eigi að vera byggt á fjölbreyttum 

námsmatsaðferðum. Þetta á auðvitað við námsmat í stafsetningu eins og 

öðrum greinum.   

En skyldi námsmatið vera fjölbreytt? Eftirtaldar rannsóknir hafa verið 

gerðar á námsmati í íslenskum grunnskólum. Þær eru ekki bundnar við staf-

setningu eina og sér en gefa engu að síður vísbendingar um hvernig náms-

mati er háttað í stafsetningu, hvað tegundir námsmats varðar og vægi. 

Erna Ingibjörg Pálsdóttir (2006) skoðaði hvernig námsmati er háttað í ís-

lenskum skólum. Í ljós kom að meirihluti kennara byggir námsmat á einu 

eða fleiri skriflegum prófum og þá vegur frammistöðumat nokkuð. Sá 

vitnisburður sem nemendur fá á vitnisburðarblaði er að mestu leyti byggður 

á skriflegum prófum og einkunnir gefnar upp í tölum ásamt umsögn.   

Þá gerðu Meyvant Þórisson, Ingvar Sigurgeirsson og Jóhanna Karlsdóttir 

(2009b) rannsókn á tilgangi og stefnumörkun námsmats með því að skoða 

skólanámskrár á heimasíðum grunnskóla. Á niðurstöðum mátti sjá að mikill 

meirihluti (um 83%) er með lokamat þar sem nemendur taka próf í lok 

annar sem er að öllum líkindum hópamiðað. Flestir voru þó einnig með 

leiðsagnarmat4 sem hluta námsmatsins og frammistöðumat. Í grein í Skímu 

(2009a) fjalla þau Meyvant, Ingvar og Jóhanna einnig um þessa rannsókn og 

þar kemur fram að skrifleg próf aukist á miðstigi og að stafsetning sé helst 

prófuð með þeim hætti í lok hvorrar annar. Þá taka þau dæmi um mat á 

stafsetningu þar sem einkunn er byggð á fleiri prófum en einu lokaprófi en 

það eru reglulegar kannanir með upplestri. Þannig að þrátt fyrir regluleg 

könnunarpróf í stafsetningu er alltaf prófað með sama hætti. Þá var 

frammistöðumat einnig inni í einkunninni.   

                                                           
3
 Frammistöðumat felur í sér athugun og mat kennara á tilteknum færniþáttum 

sem erfitt getur verið að meta með skriflegum prófum. Afrakstur nemenda getur 

ýmist verið einstaklings- eða hópverkefni, s.s. kynningar, samræður, upplestur, 

myndverk eða tilraunir (Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 87). 
4
 Megintilgangur leiðsagnarmats er að matsniðurstöður séu notaðar til að skipu-

leggja og taka ákvörðun um áframhaldandi nám. Matsniðurstöður eiga að vera 

leiðarvísir fyrir nemendur, kennara og stjórnendur skólans um námsþarfir nem-

enda…(Erna Ingibjörg Pálsdóttir, 2011, bls. 31). 
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Ofangreindar rannsóknir sýna að töluverð áhersla er á skrifleg próf og að 

einkunnir sem nemendur fá á einkunnablaði séu að stórum hluta byggðar á 

slíkum prófum. Það eru samt merki á lofti um að námsmat sé sífellt að 

verða fjölbreyttara og í rannsókn Meyvants, Ingvars og Jóhönnu (2009b) 

komu fram mjög fjölbreyttir námsmatsþættir sem verið er að nota í 33 

skólum af 59 sem gáfu upplýsingar um námsmat á heimasíðu sinni. Þær eru 

þó ekki farnar að skila sér í miklum mæli inn í mat á stafsetningarfærni en 

þar virðast skriflegu prófin enn í fyrirrúmi og þá fyrst og fremst í formi upp-

lestrarprófa, ásamt frammistöðumati í einhverjum tilfellum. 
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6 Stafsetning í kennaranámi 

Miðað við það sem nú er fram komið um stafsetningarkennslu er greinilegt 

að kennarar þurfa að vera vel að sér í faginu. Það er ekki nóg fyrir þá að vera 

færir í stafsetningu heldur þurfa þeir að þekkja ferlið um töku stafsetningar, 

gerð tungumáls, hljóðkerfi þess og áhrif orðhluta og setningargerðar á rit-

hátt, helstu kennsluaðferðir, kosti þeirra og galla, námsefni sem er í boði og 

námsmatsleiðir. Hvaða fræðslu skyldu þeir fá um þetta í kennara-náminu? 

Lilja Guðný Jóhannesdóttir (2010) kannaði stöðu íslenskukennslunnar í 

nýlegu M.Ed. verkefni sínu og m.a. fór hún yfir kennsluskrár kennara-

námsins frá upphafi og þar kom í ljós að vægi íslenskunnar í grunnnámi 

kennaranáms hefur minnkað verulega í gegnum árin og þá má velta fyrir sér 

vægi stafsetningar í þeim fáu íslenskuáföngum sem nemendur taka.  

Á árunum 2000-2006 tóku nemendur í grunnnámi við Kennaraháskólann 

20 einingar (ETCS) í íslensku (Lilja Guðný Jóhannesdóttir, 2010). Þegar þau 

námskeið, sem í boði voru í íslensku á þessum árum, eru skoðuð í kennslu-

skrám má sjá fjóra áfanga sem stóðu að baki þeim einingum. Á fyrsta 

misseri tóku nemendur áfangann Mál og ritþjálfun þar sem markmiðið var 

samkvæmt kennsluskrá að efla ritfærni nemenda. Á öðru misseri tóku 

kennaranemar áfangann Mál og hugtök og þar var áhersla á að kenna nem-

endum hugtök sem algeng eru í fræðigreinum um bókmenntir og málvís-

indi. Mögulega hafa nemendur lært fræðihugtök um töku stafsetningar en 

þó er ekkert í kennsluskránni sem tiltekur það sérstaklega og er því óljóst. 

Íslenska: Talað mál var áfangi á þriðja misseri og þar fengu nemendur m.a. 

tilsögn í framsögn. Sú þjálfun getur nýst kennurum sem vilja leggja áherslu á 

skýran framburð í kennslunni. Þá áttu nemendur að átta sig á íslenska 

hljóðkerfinu, málhljóðum og mállýskum sem einnig eru nauðsynlegir undir-

stöðuþættir til að vera fær um eflingu hljóðkerfisvitundar. Síðasti íslensku-

áfanginn var á fjórða misseri og bar heitið Íslenska: Íslenskukennarinn. Á því 

námskeiði var samkvæmt kennsluskrá m.a. lögð áhersla á framsögn og 

framsagnarkennslu og leiðir til að örva lestur. Enn og aftur eru þetta þættir 

sem tengjast eflingu stafsetningarfærni en ekki má greina neitt í kennslu-

skrám sem bendir til þess að lögð sé áhersla á að tengja þessa þætti við 

stafsetningu. Þá er ekki víst að kennaranemarnir átti sig á þessum tengslum 

á eigin spýtur  
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Árið 2007-2008 var sér á báti hvað íslensku í kjarna varðar en Lilju Guð-

nýju (2010) reiknaðist til að einingafjöldinn væri 14 einingar (ETCS)  sem 

byggðar voru á tveim námskeiðum. Í kennsluskrá, fyrir umrætt skólaár, má 

sjá að í öðru námskeiðinu var fjallað um hljóðkerfið, hljóðfræði og mállýskur 

en í hinu m.a. um ritun fræðitexta.  

Frá árinu 2008 hefur síðan einn 10 eininga (ETCS) áfangi, Talað mál og 

ritað, verið í grunnnámi Menntavísindasviðsins. Í því námskeiði er þjálfun í 

framsögn og m.a. farið yfir hljóðfræði, stílfræði og málfræði. Kennaraefni 

sem taka Yngri barna kennslu og Almenna kennslu í grunnskóla taka að auki 

20 einingar (ETCS) og eru það tveir áfangar í íslensku. Í öðrum áfanganum er 

fjallað um upphaf náms í stafsetningu en það er ekkert tilgreint nánar í 

kennsluskrá hvað það er sem nákvæmlega er fjallað um varðandi það efni.  

Nemendur á íslenskukjörsviði hafa í gegnum árin tekið hina ýmsu áfanga 

í bókmenntum, setningafræði, hljóð- og hljóðkerfisfræði, bókmennta-

stefnum og áfanga um kennslufræði í íslensku. Þá má sjá á kennsluskrá frá 

árinu 2005 að skipan náms í íslensku breytist. Þá verður til áfangi sem ber 

heitið Orðhluta- og hljóðkerfisfræði en áður hafði verið sérstakur áfangi um 

orðhlutafræði. Í námskeiðslýsingu má sjá áherslu á orðhlutafræði, hljóðkerfi 

og tengsl ritmáls og talmáls, framburðar og stafsetningar. Þessi áfangi er 

hins vegar horfinn af íslenskusviði í nýju fyrirkomulagi veturinn 2007-2008 

og sömuleiðis öll umfjöllun um orðhluta og hljóðkerfisfræði. 

 Nemendur við Háskólann á Akureyri tóku 20 einingar (ETCS) í íslensku í 

grunnnáminu á árunum 2001-2006 (Lilja Guðný Jóhannesdóttir, 2010). Að 

baki þessum einingum voru fjórir áfangar skv. kennsluskrá frá 2006. Fyrsti 

áfanginn sem nemarnir tóku bar heitið Íslenska og var um málkerfið, mál-

fræði, setningafræði og hljóðfræði. Þá var lögð áhersla á að nemendur 

þjálfuðust í að tjá sig í ræðu og riti og öðluðust skilning á gildi góðrar fram-

sagnar. Einnig var áfangi um barnabókmenntir, annar um lestur og skrift og 

þá var síðasti áfanginn um námsefni í íslensku og kennslu málfræði, bók-

mennta og ritunar.  

Frá hausti 2006 var einingafjöldinn 20 (ETCS) og hélst svo til ársins 2009 

en þá fækkaði einingunum niður í 12 og svo hefur það haldist og verður til 

vorsins 2012 (Lilja Guðný, 2010). Vert er þó að taka fram að skipulag 

námsins breyttist og nemendur hafa frá árinu 2009 getað sérhæft sig á 

yngsta, mið- eða efsta stigi og á þeim sviðum eru fleiri íslenskuáfangar sem 

þeim ber þá að taka, s.s. Barna- og unglingabókmenntir, Ritun og skapandi 

skrif og Íslenska en ekki má merkja neina sérstaka umfjöllun um stafsetn-

ingu í kennsluskrá. 
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Af öllum þeim íslenskuáföngum sem eru í boði virðist áfanginn Orðhluta- 

og hljóðkerfisfræði vera sá áfangi í kennaranáminu síðustu tíu árin sem 

hefur fjallað um þróun stafsetningar og tengsl hennar við hljóðkerfið og 

orðhluta. Í öðrum áföngum hefur verið fjallað um ýmsa undirstöðuþætti 

sem ættu að tengjast stafsetningu, s.s. skýran og óskýran framburð, ritun, 

hljóðkerfisfræði, setningafræði, málfræði og mun á framburði og stafsetn-

ingu, og þetta eru allt þættir sem kennarar þurfa að hafa á valdi sínu til að 

vera færir um að efla töku stafsetningar sem skyldi. Í kennsluskrám er ekki 

að merkja neitt sem gefur til kynna að tengsl þessar þátta séu rædd í 

tengslum við stafsetningu. Nemendur sjálfir gætu þó sjálfir séð samhengi 

þarna á milli. 

Lilja Guðný (2010) kannað einnig í umræddri rannsókn hve stór hluti 

kennara, sem kennir íslensku, hefði meira íslenskunám að baki en það sem 

er í kjarna kennaranámsins og kom í ljós að um 60% þátttakenda hafði það. 

Það kom ekki í veg fyrir að flestir þátttakendur töldu sig hafa næga menntun 

og færni til að kenna íslensku. Þetta gæti bent til þess að kennarar tengi 

kennslu íslenskunnar og þá stafsetningar fremur við sína eigin hæfni í faginu 

fremur en kennslufræði og kenningar.  

Ragnar Ingi Aðalsteinsson, Ingibjörg Frímannsdóttir og Sigurður Konráðs-

son (2010) skoðuðu menntun kennara sem kenna íslensku og mat þeirra á 

eigin hæfni til að kenna fagið. Niðurstöður sýndu að kennarar af öllum 

kjörsviðum kenna íslensku sem bekkjar- og/eða greinakennarar en þeir sem 

hafa íslensku sem sérsvið hafa þó kennt fagið mun meira en aðrir. Þegar 

mat á eigin hæfni kennaranna er borin saman við menntun kom í ljós að 

kennarar af íslenskusviði telja sig mest hæfa til að kenna alla þætti ís-

lenskunnar. Aðrir, sem telja sig síður hæfa, taka hana samt að sér og það er 

kannski áhyggjuefni að kennarar, sem telja sig ekki hafa alla þá færni og 

þekkingu sem þarf til að kenna íslensku, geri það samt.  

Rétt er þó að hafa í huga að kennaramenntun einskorðast ekki við 

grunn- og framhaldsnám við Menntavísindasviði eða Háskólann á Akureyri. 

Kennarar eiga að sinna símenntun og ýmsar rannsóknir hafa sýnt fram á að 

sú menntun, sem kennarar öðlast í gegnum starfsþróunarnámskeið, gefi 

góðan árangur. Rannsókn sem Carreker, Joshi og Boulware-Gooden (2010) 

gerðu í Bandaríkjunum sneri að því að skoða hvort þekking á þáttum eins og 

orðhlutum, fónemum o.fl. gerði kennara hæfari til að greina þarfir nemenda 

sinna er stafsetningu varðar og að þeir gætu þá valið rétt verkefni í sam-

ræmi við þær þarfir. Niðurstöður sýndu að kennarar sem sóttu starfs-

þróunarnámskeið, og höfðu þá meiri þekkingu á námsþáttunum, sýndu 

meiri hæfni til að meta vitund og færni nemenda sinna og þá hvaða 
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kennsluaðferðir hentuðu þeim. Þessi rannsókn styður þær kenningar að 

þekking á þáttum, sem skipta verulegu máli við eflingu stafsetningar, er 

mikilvæg. Það er ekki nóg að kunna stafsetningarreglur og leggja þær inn, 

heldur þarf að vita hvaða þættir skipta máli. Kennarar þurfa að þróa sig í 

starfi og sækja þekkinguna sem þarf til að ná sem bestum árangri. 

Kennaramenntunin ein og sér dugir ekki alltaf til.  

Þá sýndu rannsóknir sem National Reading Panel í Bandaríkjunum tók 

saman að öll þróun kennara í starfi í formi menntunar skilaði sér í nýjum og 

bættari kennsluháttum og jók árangur nemenda (National Reading Panel, 

2000) 



 

51 

7 Framkvæmd  

7.1 Þátttakendur og siðfræðileg mál 

Þátttakendur í rannsókninni voru sjö kennarar sem kenndu stafsetningu í 

4.-7. bekk í sama skóla sem hefur u.þ.b. 350 nemendur. Fjórði bekkur var 

tekinn með þar sem um samkennslu nemenda í 4. og 5. bekk var að ræða. 

Jóna, Lísa og Móna kenndu 4.-5. bekk, Olga og Tóti kenndu 6. bekk og Dóra 

og Erna 7. bekk. Öll eru þau á þrítugsaldri nema Lísa og Erna sem eru um 

fertugt. Nöfnum þeirra hefur verið breytt. Úrtakið var hentugleikaúrtak þar 

sem staðsetning skólans hentaði vel og kennslustundirnar í stafsetningu 

pössuðu vel við dagskipulag rannsakanda. Í töflu 1 má sjá nánari upplýsingar 

um bakgrunn þátttakenda. 

Tafla 1: Þátttakendur, útskriftarár, kennslureynsla í íslensku og kjörsvið í námi. 

Þátttakandi Útskriftar-

ár 

Kennslureynsla í íslensku Kjörsvið 

Dóra 2005 Á miðstigi frá útskrift. Stærðfræði 

Lísa 2006 Á yngsta stigi frá útskrift og í 

einhver ár áður. 

Náttúrufræði og 

heimilisfræði 

Erna 2007 6. og 7. bekk frá útskrift. Almenn grunn-

skólakennsla 

Jóna 2007 Á miðstigi frá útskrift og ís-

lensku fyrir útlendinga. 

 

Íslenska 

Tóti 2007 4.-6. bekkur einn vetur og 6. 

bekkur núna. 

Íþróttir 

Olga 2009 Í fyrsta skipti núna. Danska 

Móna 2011 Á yngsta stigi frá 2008. Yngri barna 

kennsla 

 

Eins og fram kemur í töflu 1 hafa þátttakendur útskrifast úr kennaranámi 

á síðustu sex árum. Dóra hefur kennt íslensku í sex ár en Lísa líklega 

eitthvað lengur. Erna og Jóna hafa kennt íslensku fjögur ár, Tóti í tæp tvö ár 
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og þá var þetta fyrsti veturinn hjá Olgu. Móna hafði kennt í íslensku í þrjú 

ár. Þátttakendur hafa útskrifast af ólíkum kjörsviðum og aðeins Jóna var 

með íslensku sem kjörsvið. 

Leyfi fyrir rannsókninni var fengið hjá skólastjóra sem fullvissaði rann-

sakanda um að hann hefði fulla heimild til að veita leyfi fyrir slíkri rannsókn 

og ekki þyrfti að hafa samband við fræðslustjóra. Í framhaldi kallaði fagstjóri 

í íslensku væntanlega þátttakendur til fundar þar sem verkefnið var kynnt 

og þeir beðnir um að taka þátt í því, sem þeir samþykktu strax. Engin 

persónuleg tengsl voru milli rannsakanda og þátttakenda en hann var þó 

málkunnugur þeim. Þátttakendur skrifuðu undir upplýst samþykki sem fól í 

sér samþykki fyrir þátttöku, vitund um óþægindi sem geta fylgt slíkri þátt-

töku en jafnframt hugsanlegan ávinning og möguleika á að draga sig út úr 

rannsókninni hvenær sem er (Sigurður Kristinsson, 2003, bls. 163-165). Ekki 

var talin ástæða til að fá samþykki fyrir rannsókninni hjá foreldrum nem-

enda þar sem rannsakandi ræddi ekki við þá og stafsetningarkönnun, sem 

lögð var fyrir, var ekki undir nafni. 

7.2 Rannsóknarsnið 

Rannsóknin er eigindleg tilviksathugun en Lichtman (2010) segir að 

eigindleg rannsóknaraðferð lýsi rannsóknum um fólk þar sem rannsakand-

inn er í lykilhlutverki.5  Tilviksathugun er tilvik sem er rannsakað í þaula með 

því að nota fjölbreyttar gagnaöflunarleiðir sem við eiga hverju sinni. Til-

gangurinn er að öðlast eins góða þekkingu á tilvikinu og mögulegt er 

(Silverman, 2010, bls. 29) 

7.3 Gagnaöflun og úrvinnsla 

Gagnaöflun fór fram frá október 2010 til apríl 2011 og var í formi hálfopinna 

viðtala og vettvangsathugana. Þá var sama könnunarprófið í stafsetningu 

lagt fyrir alla nemendur á miðstigi í október og svo aftur í apríl. Einnig var 

gluggað í bekkjarnámskrá, námsgögn og vefsíða skólans skoðuð.  

Hálfopin viðtöl eru viðtöl þar sem rannsakandi notast við lista spurninga 

sem allir þátttakendur eru spurðir um, en listinn er ekki það formfastur að 

ekki megi breyta honum ef aðstæður krefjast þess (Lichtman, 2010, bls. 

141). Vettvangsathuganir eiga rætur sýnar að rekja til mannfræðinnar og 

                                                           
5
 Qualitative research is a general term that describes research about humans in 

which the researcher is key to all (Lichtman, 2010, bls. 3). 
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Lichtman (2010, bls. 245) skilgreinir þær sem aðferð til að safna gögnum þar 

sem rannsakandi skoðar samskipti einstaklinga í ákveðnu umhverfi. 

Hálfopin viðtöl urðu fyrir valinu svo hægt væri að fá upplýsingar um bak-

grunn þátttakenda, menntun, fræðilegan grunn og þekkingu þeirra á nem-

endum sínum. Þá einnig til að fá þeirra eigin lýsingu á því hvernig þeir 

háttuðu kennslunni og námsmatinu og hvaða námsefni þeir völdu. Þá var 

athugað hvaða þekkingu þeir höfðu almennt á kennsluaðferðum, námsmati 

og námsefni í stafsetningu (sjá spurningalista í viðauka A.) Viðtölin voru 

tekin í janúar 2011 og í framhaldi farið á vettvang. Viðtölin voru frá 40 

mínútum upp í rúma klukkustund hvert og fóru fram í heimastofum 

kennaranna. Þau voru tekin upp á upptökutæki og síðan afrituð orðrétt, 

lykluð og greind í þemu þar sem kenningargrunnur og rannsóknarspurning 

stýrðu greiningunni. Í byrjun var því notuð lokuð lyklun en svo í framhaldi 

opin til að leita annarra mynstra. 

Vettvangsathuganir fóru fram í janúar til loka mars og veittu tækifæri til 

að skoða kennsluna út frá kenningu um vitsmunalega stigskipta töku staf-

setningar og þá aðallega til að dýpka þá sýn sem kom úr viðtölunum (sjá 

form að vettvangsskýrslu í viðauka B). Sérstök áhersla var á kennsluhætti 

þátttakenda og þátttöku nemenda í ferlinu. Rannsakandi heimsótti hvern 

þátttakanda þrisvar sinnum í 40 mínútur í senn og var þá í hlutverki áhorf-

anda. Vitanlega hefði verið æskilegt að hafa þessar heimsóknir fleiri en því 

var ekki viðkomið vegna tímaskorts. Vettvangsnótur voru handskrifaðar og 

svo ritaðar upp í tölvu, lyklaðar og þemagreindar á sama hátt og í bland við 

viðtölin.  

Stafsetningarkönnunin (sjá könnun í viðauka C og D) gaf vísbendingar um 

mögulegan árangur af kennslunni á u.þ.b. sjö mánaða tímabili. Niðurstöður 

gáfu einnig tækifæri til að bera saman árgangana þrjá svo greina mætti 

hvort eðlileg þróun væri á færni nemenda milli árganga. Þátttakendur lögðu 

könnunarprófin fyrir nemendur og fengu skýr fyrirmæli um hvernig þeir áttu 

að hátta fyrirlögninni (sjá viðauka E og F). Eftir á að hyggja hefði verið betra 

ef rannsakandi hefði lagt prófin fyrir sjálfur svo tryggja mætti samræmi í 

fyrirlögn og þar með áreiðanleika og réttmæti. Gefið var 1 stig fyrir hvert 

rétt orð við yfirferð prófsins en 0 ef stafsetningarvilla var í orðinu. Heildar-

stig voru síðan tekin saman og einkunn reiknuð hlutfallslega miðað við 

fjölda orða í prófinu. Í prófinu voru 43 orð og lækkuðu nemendur því um 

0,24 stig fyrir hvert villuorð. 

Bekkjarnámskrá gaf upplýsingar um það hvað nemendum var ætlað að 

læra í stafsetningu, hvernig kennslunni skyldi hagað og hvernig námsmati 
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var háttað. Þá var vefsíða skólans skoðuð til að skoða tilgang sam-

kennslunnar. 

Heildarorðafjöldi viðtala og vettvangsnótna spannaði 55.401 orð, við-

tölin 44.195 og nóturnar 11.206. Viðtalsgögnum, vettvangsnótum og staf-

setningarkönnun var eytt þegar úrvinnslu var lokið. Notast var við gagna-

greiningarforritið NVivo við úrvinnslu og greiningu gagna. 

7.4 Gæði og réttmæti 

Reynt var að tryggja gæði rannsóknarinnar eins vel og kostur var svo efla 

mætti réttmæti hennar. Öll gögn, sem notuð voru á vettvangi, s.s. spurn-

ingalisti, atriði sem skoða átti í vettvangsathugunum og könnunarpróf í staf-

setningu voru undirbúin í samvinnu við leiðbeinanda. Kenningargrunnurinn 

var alltaf hafður að leiðarljósi við gerð spurningalista fyrir viðtöl og fyrir 

vettvangsathuganir. Þá var kenningargrunnurinn hafður til viðmiðunar við 

alla gagnagreiningu líka. Mismunandi gagna var aflað og hefðbundnar 

gagnagreiningaraðferðir, samkvæmt aðferðafræði eigindlegra rannsókna, 

notaðar. Fjallað er um kosti rannsóknarinnar og takmörk hennar og rætt 

hvaða gildi hún hefur fyrir stafsetningarkennsluna.  

Mögulegt er að þátttakendum hafi fundist þeir knúnir til að samþykkja 

þátttöku þar sem skólastjórnendur og fagstjóri töluðu mjög fyrir því að hún 

yrði gerð. Samt er ólíklegt að þetta hafi haft áhrif á rannsóknina og niður-

stöður hennar, fyrir utan það að mögulega hafa þátttakendur undirbúið sig 

meira en venjulega fyrir kennslustundirnar. Viðtölin fóru vel fram og ræddu 

þátttakendur mjög opinskátt um þekkingu sína og kennsluna. 
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8 Námsefni  

Kennarar velja jafnan námsefni sem hentar aldri nemenda og inniheldur 

æfingar sem ætlað er kenna og þjálfa ákveðin námsmarkmið. Því þótti 

nauðsynlegt að byrja umfjöllunin á því námsefni sem þátttakendur voru að 

nota í stafsetningarkennslunni áður en fjallað er um námsþætti og kennslu-

hætti svo lesendur átti sig á tilvísunum í kennslubækur í þeirri umfjöllun. 

Skoðað verður hvaða námsefni þátttakendur höfðu valið til stafsetningar-

kennslunnar og hvaða ástæður lágu að baki vali þeirra. 

8.1 Námsefni sem notað var 

Námefnið sem hafði orðið fyrir valinu hjá þátttakendum er blanda af gömlu 

efni og nýrra. Námsbækurnar sem taldar eru upp í töflu 2 nefndu þátttak-

endur sem formlegt námsefni í stafsetningu og það sem gefið var upp í 

bekkjarnámskrám að hausti.  

Tafla 2. Námsefni í stafsetningu eftir árgöngum. 

Árgangur Námsefni 

4.-5. bekkur Stafsetning  

Mál til komið, vinnubók 

Ritum rétt (ljósrit) 

Ljósrituð blöð frá kennara úr safni og af vef 

6. bekkur Stafsetning  

Mál til komið, vinnubók 

Ljósrituð blöð frá kennara úr safni og af vef 

7. bekkur Mál er miðill, grunn- og vinnubók 

Ljósrituð blöð frá kennara úr safni og af vef 

 

Eins og fram kemur í töflu 2 var gamla brúna stafsetningarbókin eftir þá 

Árna Þórðarson og Gunnar Guðmundsson notuð í 4., 5. og 6. bekk. Reyndar 

fengu nemendur í 4. og 5. bekk bókina ekki í hendur heldur var hún frekar 

handbók fyrir kennarana til að leggja línurnar að kennslunni og þá notuðu 
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þeir einnig stíla úr henni fyrir upplestraræfingar. Nemendur unnu í Mál til 

komið, vinnubók og í ljósriti úr Ritum rétt.  

Í 6. bekk var einnig notast við Stafsetningu. Nemendur skrifuðu æfingar 

úr þeirri bók og voru þær valdar eftir þeirri reglu sem verið var að kenna 

hverju sinni.  

Kennararnir í 6. bekk nefndu að auki Mál í mótun, sem stafsetningarbók, 

en voru báðir á þeirri skoðun að það væri ekki eingöngu stafsetningarbók 

heldur almenn íslenskuþjálfun. Það sama sögðu kennarar í 4. -5. bekk um 

Mál til komið, en þeir, ásamt kennurum í 6. bekk, kusu að nota verkefna-

bókina en sleppa grunnbókinni sem leggur línurnar. Helsta ástæða þess var 

að kennararnir litu á þessar bækur sem aukabækur með öðru námsefni sem 

þeir töldu grunnefnið í stafsetningu, þ.e. Stafsetningu. 

Kennarar í 7. bekk notuðu eingöngu Mál er miðill en ólíkt kennurum í 

4.-5. og 6. bekk notuðu þeir grunnbókina einnig. Þeir sögðu þetta námsefni 

fyrst og fremst mjög gott efni fyrir stafsetningarkennslu og töldu það duga 

til að kenna stafsetningu í 7. bekk. Þátttakendur voru því ekki á einu máli 

um gildi þessa bókaflokks fyrir stafsetningarkennslu. Kennarar í 4.-5. bekk 

og 6. bekk sögðu bækurnar alhliða íslenskuefni en kennarar í 7. bekk töldu 

þetta stafsetningarefni. 

Ofangreint námsefni er það sem kennarar tóku ákvörðun um að nota 

sem námsefni í stafsetningu en einstaka kennarar nefndu einnig annað efni 

sem þeir áttu til að grípa í til að „brjóta upp“ kennsluna og það var þá ekki 

endilega í samráði við aðra kennara. Móna og Olga höfðu til dæmis notað 

gömul verkefni sem eru til í möppum á vinnuaðstöðu, þá höfðu þær einnig, 

ásamt Dóru og Ernu, tekið nokkuð af textum og eyðufyllingum af netsíðum. 

Erna var sú eina sem gat tilgreint netsíðu þar sem hún hafði sótt slík verk-

efni en það var netsíðan Miðbjörg á vef Námsgangastofnunnar. Þessi verk-

efni eru ekki ólík öðrum verkefnum sem nemendur vinna í námsbókunum, 

aðallega eyðufyllingar og stílar. Þau gefa þó nemendum frí frá námsbók-

unum öðru hvoru. 

Vinnubækurnar Skinna, Skræða og Skrudda voru notaðar í 6. og 7. bekk 

en þátttakendur nefndu þær bækur ekki sem námsefni í stafsetningu og því 

eru þær ekki hafðar með í töflu 2. Grunnbækurnar voru ekki notaðar og 

þjónuðu þessar vinnubækur sama hlutverki og vinnubækurnar Mál í mótun 

og Mál er miðill, þ.e. nemendur gátu unnið verkefni í þeim þegar þeir höfðu 

lokið við verkefni í aðalnámsefninu, hvort sem það var í málfræði-, stafsetn-

ingar- eða ritunartíma. 



 

57 

8.2 Val á námsefni 

Samkvæmt bekkjarnámskrám síðustu ára hefur margt af ofangreindu 

námsefni verið notað í skólanum í áraraðir og því er það helst hefð og 

reynsla annarra kennara sem hefur áhrif á það hvaða námsefni verður fyrir 

valinu hjá kennurum sem eru að stíga sín fyrstu spor í stafsetningarkennslu 

eða eru að kenna ákveðnum árgangi í fyrsta skipti. Nokkrir kennarar leituðu 

til fagstjóra og/eða annarra kennara innan skólans til að fá ráðleggingar 

varðandi námsefni. 

Jóna byggði námsefnisval sitt á fyrri reynslu en þó sinnar eigin fremur en 

annarra. Hún var sjálf í Stafsetningu sem nemandi og hún trúði því að sú 

hugmyndafræði sem býr að baki þeirri bók hafi haft góð áhrif á þróun staf-

setningar hjá henni sjálfri og því hljóti það að vera svo með aðra nemendur: 

Af því að ég var í henni sjálf í grunnskóla og eins og ég segi 

svona lærði ég stafsetningu (Jóna). 

Það að nota umrædda bók var samkomulag allra kennara í 4. og 5. bekk, 

þ.e. Jónu, Lísu og Mónu. Því var án efa fleira sem hafði áhrif á þá ákvörðun 

að nota bókina en eingöngu reynsla Jónu. Hún hefur verið kennd í fjölda-

mörg ár í skólanum og það hefur haft áhrif á það að hún efaðist ekki um 

þetta námsefni. Lísa hafði kennt lengur við skólann. Hún hafði mikla reynslu 

af kennslu íslenskunnar í 4. og 5. bekk, hafði notað bókina áður og var mjög 

ánægð með hana. Það virðist vera staðreynd með reyndari kennarana að 

þeir nota það námsefni sem þeir hafa notað áður og hefur reynst þeim vel í 

kennslu. Greinilegt er að það sem þeir leita eftir eru bækur þar sem 

reglurnar eru settar fram á skýran máta fyrir þá og nemendur og svo fylgi 

þjálfunaræfingar í kjölfarið: 

Mjög svipuð, það eru reglurnar settar upp á einfaldari hátt og 

svo þessar æfingar líka. Þessi þjálfun sem skiptir svo miklu máli. 

Þjálfun, þjálfun, þjálfun (Lísa). 

Hér greinir Lísa frá ástæðu þess að Mál til komið er notuð í 4. og 5. bekk. 

Hún líkti henni við Stafsetningu. Hún var afar sátt við þetta námsefni og 

taldi það uppfylla sínar kröfur um reglur og þjálfun þeirra. Hún hafði svipaða 

sögu að segja af Ritum rétt og hafði því lagt þá vinnu á sig að ljósrita hana 

fyrir sig og samstarfskonur sínar.  

Tóti hafði þetta að segja um valið á Stafsetningu: 
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Í rauninni bara að okkur var sagt að hún væri góð til þess að, 

hún uppfyllti öll markmiðin og það er búið að nota hana í 

allnokkur ár hér skilst mér (Tóti). 

Þau Olga og Tóti höfðu valið námefnið út frá reynslu annarra kennara og 

á þeirri staðreynd að það var löng hefð fyrir því að nota umrædda bók í 

stafsetningarkennslu á miðstigi. Það sama er að segja um val þeirra á Mál í 

mótun, vinnubókinni en svona lýsti Olga ástæðu þess að þau Tóti tóku 

ákvörðun um að nota hana: 

Ég veit að Jón og Erna voru með hana og þau sögðu það að 

krökkunum fannst hún svo skemmtileg, þeim fannst hún svo 

auðveld af því að þau voru svo fljót með blaðsíðurnar og þetta 

er, raða orðunum upp í rétta stafrófsröð og eitthvað svona 

(Olga). 

Tóti og Olga höfðu leitað leiðsagnar um námsefni hjá reyndari kennurum 

innan skólans og fengið ráðleggingar hjá þeim sem þau höfðu farið eftir 

enda ekki talið sig hafa forsendur til að leggja sjálfstætt mat á efnið þar sem 

bæði eru reynslulítil.  

Erna var á svipuðum nótum þegar hún greindi frá því hvers vegna hún 

hafði valið að nota Mál er miðill: 

Þetta er hérna, þetta er mjög fín bók. Það eru allar reglur hér 

sem er bara mjög gott. Þannig að ég hérna er nokkuð ánægð 

með hana (Erna). 

Eins og Lísu fannst Ernu skipta mestu máli að stafsetningarreglurnar 

væru í námsbókinni en þar gæti hún sjálf lesið yfir þær og rifjað þær upp og 

látið nemendur glósa þær. Síðan ynnu nemendur í vinnubók til að skerpa á 

reglunum.  

Erna var greinilega mjög ánægð með þennan bókaflokk og eins og kom 

fram hér að ofan ráðlagði hún Olgu og Tóta að nota Mál í mótun í 6. bekk. 

Dóra, samstarfskona Ernu, tók ákvörðun um að nota Mál er miðill til að hafa 

samræmi í námsefninu í 7. bekk. Hún var mjög ánægð með efnið og taldi 

það mun betra en til dæmis Stafsetning. Hún var eini þátttakandinn í 

hópnum sem vildi ekki nota þá bók vegna þess að þar eru margar æfingar 

þar sem nemendur þurfa að leiðrétta texta og hún hafði heyrt að það væri 

ekki gott. 
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8.3 Þekking þátttakenda á námsefninu  

Þátttakendur voru almennt ánægðir með það námsefni sem þeir höfðu 

kosið að nota í stafsetningarkennslunni og það hefur haft þau áhrif að þeir 

kynna sér ekki annað námsefni sem til er. Þeir þekktu það námsefni sem 

þeir voru að nota og ef til vill námsefni sem notað var í öðrum árgöngum í 

skólanum en annað efni var þeim ekki kunnugt um. Dóra minntist á að til 

væri efni á Skólavefnum en gat ekki tilgreint það neitt nánar. 

 Þátttakendur vildu kenna reglur og þjálfa þær og þeim fannst námsefnið 

vel til þess fallið. Nokkrir þeirra gerðu sér samt grein fyrir því að það er 

annað efni til sem þeir höfðu ekki borið sig eftir og ekki séð ástæðu til þess: 

Já, það er örugglega helling en ég er ekkert mikið að spá í því 

kannski af því að ég er með þetta í höndunum og ég þyrfti 

kannski að leggja mig fram við það að finna eitthvað meira 

(Lísa). 

Lísa var ánægð með það námsefni sem hún hafði í höndunum og hafði 

látið það vera að leita eftir öðru efni. Hún viðurkenndi þó að líklega mætti 

hún vera duglegri að leita eftir fjölbreyttara efni. 

Móna og Olga voru einnig meðvitaðar um það að það hlyti að vera til 

annað efni en eingöngu það sem þær voru að nota en höfðu ekkert skoðað 

það sérstaklega. Tóti viðurkenndi hins vegar fúslega að hann vissi ekkert um 

annað námsefni eða hvort það væri yfirleitt til. 

Þátttakendur voru almennt ekki í vafa um hver hugmyndafræðin væri að 

baki því námsefni sem þeir voru að nota og þess efnis sem þeir þekktu til. 

Allir voru á þeirri skoðun að það væri fyrst og fremst hugsað til að kenna 

reglurnar og þjálfa þær. Þó sögðu þátttakendur sem kenna 4. – 6. bekk,  að 

Mál til komið, Mál í mótun og Mál er miðill væru íslenskubækur þar sem 

fleiri þættir en stafsetning væru þjálfaðir, t.d. ritun og málfræði: 

Það er líka bara áfram þjálfun bæði í íslensku af því að þarna 

kemur ritun inn í líka, stafsetning og reglur á bak við það 

(Móna). 

Svona lýsti Móna hugmyndafræðinni að baki Mál til komið og Lísa, Jóna, 

Tóti og Olga lýstu henni á svipaðan máta. Þau áttu erfitt með að koma 

orðum að því hvað það er nákvæmlega sem verið er að þjálfa og nefndu 

krossgátur, eyðufyllingar og alls konar þrautir og auðvitað stafsetningar-

reglur.  
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Lísa var sú eina sem ræddi um mikilvægi orðabóka og uppflettirita í staf-

setningartímum en í vettvangsathugunum mátti eingöngu sjá notkun orða-

bóka hjá Ernu í 7. bekk. 

8.4 Samantekt 

Í þessum fyrsta niðurstöðukafla hefur verið farið yfir það námsefni sem 

notað er í stafsetningarkennslu og fjallað um helstu ástæður fyrir vali 

kennaranna á stafsetningarefni. Þá hefur einnig verið skoðað hvaða þekk-

ingu þátttakendur hafa almennt á námsefni til stafsetningarkennslu. 

Þær stafsetningarbækur sem þátttakendur höfðu kosið að nota eru Staf-

setning eftir, ritröðina Mál til komið, Mál í mótun og Mál er miðill, ýmist 

grunn- og/eða vinnubók, Ritum rétt og ljósrituð verkefni.. 

Val þátttakenda á námsefni er fremur einfalt. Þeir völdu námsefni sem 

inniheldur allar helstu stafsetningarreglur og þjálfunarverkefni til að skerpa 

á þeim reglum. Reyndari kennarar höfðu notað slíkt efni, með góða og slaka 

hópa, og virtust ánægðir með það og miðluðu því til þeirra reynsluminni. 

Eigin reynsla úr stafsetningarnámi hafði einnig áhrif á val námsefnis. 

Þátttakendur voru afar sáttir við það námsefni sem þeir höfðu kosið að 

nota enda hentar sú hugmyndafræði sem þeir töldu að baki námsefninu vel 

að þeirra hugmyndum um góða stafsetningarkennslu. Þá var námsefnið til í 

skólanum og því óþarfi að leita langt yfir skammt. Þeir höfðu litla þekkingu á 

öðru efni en því sem notað var á miðstigi í skólanum. Kennararnir í 7. bekk 

höfðu kynnt sér og notuðu grunnbókina með Mál er miðill. Aðrir þátttak-

endur höfðu hins vegar ekki kynnt sér grunnbækurnar í þeim bókaflokki þar 

sem þeir notuðu Stafsetningu sem grunnbók í stafsetningu en vinnu-

bækurnar sem alhliða þjálfun í íslensku. 
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9 Námsþættir  

Eins og sjá má á námsefnisvali þátttakenda var mikil áhersla á kennslu staf-

setningarreglna í formlegum stafsetningartímum. En þótt reglur séu 

kenndar má samt vænta þess að þættir eins og hljóðkerfis-, ritháttar- orð-

hluta- og setningavitund séu efldir með einhverjum hætti, þótt það sé ekki 

endilega í miklum mæli eða meðvitað. Í eftirfarandi undirköflum verður 

farið yfir þær reglur sem kenndar höfðu verið á skólaárinu en í framhaldi 

fjallað um hvernig aðrir þættir, er stuðla að töku stafsetningar, birtast í 

kennslunni. 

9.1 Áhersla á stafsetningarreglur 

Þátttakendur kenndu allar stafsetningarreglur án þess að gera greinarmun á 

því hvort þær falla undir hljóðkerfis-, ritháttar-, orðhluta- eða setninga-

vitund. Reglurnar voru kenndar markvisst með innlögn og þjálfun og í töflu 

3 má sjá hvaða reglur höfðu verið lagðar inn frá hausti til loka mars í 

hverjum árgangi. Með reglu er átt við yfirreglur eins og þær eru taldar í 

efnisyfirliti í Stafsetningu, en undir þær falla síðan jafnan nokkrar reglur: 

Tafla 3. Reglur sem kenndar hafa verið frá hausti til loka mars í hverjum árgangi. 

4.-5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur 

Ng/nk-reglan Ng/nk-reglan Ng/nk-reglan 

Stór og lítill stafur Stór og lítill stafur Stór og lítill stafur 

Reglur um n og nn Reglur um n og nn Reglur um n og nn 

Tvöfaldir samhljóðar  Tvöfaldir samhljóðar 

 Greinarmerki Greinarmerki 

  Reglur um y, ý og ey 

 

Eins og tafla 3 sýnir höfðu þátttakendur, sem kenna 4. og 5. bekk, farið í 

fjórar reglur á um það bil 7 mánaða tímabili en ekki tekið allar reglur sem 

falla undir hverja yfirreglu alltaf. Í reglum um stóran og lítinn staf hafði verið 

farið yfir allar reglur sem falla þar undir, svo sem stóran og lítinn staf í 

viðurnefnum, sk-regluna, stóran og lítinn staf í dögum, mánuðum og 

hátíðum og í sérnöfnum og auðvitað stóran staf á eftir punkti. Þá höfðu 
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þátttakendur einungis farið yfir þrjár n og nn reglur, lýsingarorð sem enda á 

–an, karlkynsnafnorð sem fá tvö n í nefnifalli en eitt n í aukaföllum og fjölda 

n í greini nafnorða.  

Olga og Tóti, sem kenndu 6. bekk, höfðu einnig farið yfir fjórar reglur á 

sama tímabili og þar af voru þrjár reglur þær sömu og farið var yfir í 4.-5. 

bekk, þ.e. reglur um ng og nk, allar reglur er falla undir stóran og lítinn staf 

og reglur um n og nn þar sem farið hafði verið yfir fjölda n í greini nafnorða, 

sagnorða í lýsingarhætti og lýsingarorða sem enda á –in eða –inn, lýsingar-

orðum sem enda á –an og kvenkynsnafnorðum sem enda á –un eða –unn. 

Olga og Tóti höfðu þá farið yfir reglur um punkt og kommur sem falla undir 

greinarmerki. Þau höfðu hins vegar ekki farið yfir reglur um tvöfalda sam-

hljóða þar sem þau voru ekki komin að þeim kafla í námsbókinni en það 

höfðu kennarar í 4.-5. bekk hins vegar gert.  

Kennararnir í 7. bekk, Erna og Dóra, höfðu farið yfir aðeins fleiri reglur 

eða samtals sex. Líkt og yngri hóparnir höfðu þær farið yfir reglur um ng og 

nk, allar reglur um stóran og lítinn staf og sömuleiðis allar reglur um n og 

nn. Þá höfðu þær farið yfir tvöfalda samhljóða líkt og 4.-5. bekkjar-

kennararnir og tekið reglur um greinarmerki, eins og 6. bekkjarkennararnir, 

en bætt við reglum um spurningarmerki, tvípunkt, upphrópunarmerki og 

gæsalappir. Reglur um y, ý og ey voru því einu reglurnar sem Dóra og Erna 

höfðu farið yfir  en hvorugur yngri árganganna. Þær reglur voru settar fram 

sem fjórar undirreglur. Reglu um y ef o, u eða ju er í skyldu orði, regla um ý 

þegar ú, jú, eða jó er í skyldu orði, nokkur orð sem fylgja hefð og þarf að 

læra utanbókar og nokkur orð sem hafa i/y, í/ý eða ei/ey eftir merkingu 

(fíll/fýll).  

9.2 Hvernig var hljóðkerfisvitundin efld? 

Þegar mikil áhersla er á kennslu reglna má velta fyrir sér hve mikið vægi 

hljóðkerfisvitundin og efling hennar hefur. Greina mátti á svörum þátttak-

enda að þeir töldu sig ekki efla hljóðkerfisvitund nemenda, ekki einu sinni 

hjá nemendum sem eiga í örðugleikum með stafsetninguna. Þó mátti greina 

örfá tilvik þar sem hún hefur verið efld ómeðvitað. Tveir þátttakendur 

sögðust til dæmis  hafa þjálfað skýran framburð það sem af er skólaárinu. 

Erna sagðist hafa þjálfað skýran framburð þar sem hún var að æfa nem-

endur sína fyrir Stóru upplestrarkeppnina: 

...við erum að taka þátt í Stóru upplestrarkeppninni og ég er að 

reyna að útskýra fyrir þeim bara með sérhljóðana og hvað 

þetta er mikilvægt bara að bera þetta fram, eða að þetta sé 
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skýrt. Að hérna þau náttúrulega læra þennan texta sem þau fá, 

þau náttúrulega lesa þetta svo oft að þau kannski ná að skrifa 

þetta rétt sem er þarna (Erna). 

Erna gerði sér grein fyrir mikilvægi þess að þjálfa skýran og réttan fram-

burð til að árangur yrði sem bestur í umræddri keppni en þegar hún var 

spurð um það hvernig þjálfunin fyrir keppnina gagnaðist stafsetningarnámi 

nemenda tengdi hún það ekki við eflingu hljóðkerfisvitundar, heldur fremur 

við ritháttarvitundina sem eflist með lestrinum, þótt hún notaði ekki það 

hugtak. 

Sama er að segja um Lísu, hún sagðist hafa þjálfað skýran framburð 

þegar hún var að æfa leikrit með nemendum sínum fyrir jólahátíð skólans 

en tengdi slíka þjálfun ekki við eflingu hljóðkerfisvitundar. 

Dóra, sem kenndi hinum 7. bekknum, sagðist ekkert þjálfa skýran fram-

burð með nemendum, en þeir tóku einnig þátt í Stóru upplestrar-keppninni 

og því er spurning hvers vegna hún nefndi það ekki þegar hún var spurð 

hvernig hún þjálfaði skýran framburð. Annað hvort hefur hún ekki þjálfað 

skýran framburð fyrir keppnina eða ekki séð tengsl milli framburðar og staf-

setningar og því ekki talið ástæðu til að nefna það í viðtali sem snerist um 

stafsetningarkennslu. 

Olga tók skýrt fram að nemendur ættu að vera komnir með góða hljóð-

kerfisvitund þegar þeir koma í grunnskóla og því væri óþarfi að leggja á-

herslu á hljóðkerfisvitund í stafsetningarkennslunni. Tóti sagðist heldur ekki 

leggja áherslu á hljóðkerfisvitund en þó höfðu þau lagt áherslu á að þjálfa 

nemendur í að skipta orðum í atkvæði: 

Svo vorum við líka að láta þau búta niður orðin, sem sagt, eftir 

atkvæðum (Tóti).  

Hér greinir Tóti frá því að hann og Olga höfðu unnið með atkvæði en 

hann tengdi það ekki eflingu hljóðkerfisvitundar og það gerði hún ekki 

heldur. Verkefnin um skiptingu atkvæða voru í málfræðinámsefninu og það 

var í rauninni eina ástæðan fyrir því að nemendur voru látnir vinna slík 

verkefni.  

9.3 Efling ritháttarvitundar 

Eins og sjá má í töflu tvö hefur verið farið í reglur sem eiga að efla ritháttar-

vitund nemenda. Þetta eru til dæmis ng/nk-reglan, reglurnar um stóran og 

lítinn staf, greinarmerki og sumar y-reglur. Því hefur ritháttarvitundin verið 
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efld að einhverju leyti. Þátttakendur sögðust þjálfa sjónminnið hjá nem-

endum með sóknarskrift og lestri en tengdu sjónminnið ekki sérstaklega við 

ritháttarvitund þar sem þeir þekktu ekki hugtakið. 

Nemendur áttu að lesa mikið og í bekkjarnámskrám kom fram að þeir 

áttu að lesa sér til fróðleiks, lesa ljóð og þjálfast í nákvæmnislestri. Þá áttu 

nemendur ávallt að vera með frjálslestrarbók og auk annarra bókmennta 

sem lesnar voru. Allur þessi lestur stuðlar vissulega að aukinni ritháttarvit-

und en þar sem engin markviss vinna með eflingu hennar, í gegnum lestur-

inn, fór fram er spurning hve mikið ritháttarvitundin eflist í raun og veru. Þó 

höfðu þær stöllur í 4. og 5. bekk unnið með orðaforða í tengslum við heima-

lestur nemenda: 

Eins og fimm orð á dag. Þar eiga þau sem sagt, foreldrar velja 

fimm orð sem þau eiga að skrifa eftir upplestri og þarna svo 

mega þau sjá og fara yfir og skrifa aftur og leiðrétta ef það er 

vitlaust (Móna). 

Móna lýsir hér verkefni sem kallast „fimm orð á dag“ og það eflir rit-

háttarvitund að einhverju leyti. Nemendur unnu þá sérstaklega með fimm 

orð úr heimalestrinum með foreldrum sínum daglega aðra hverja viku á 

ákveðnu tímabili. Þátttakendur gáfu ekki dæmi um orð sem foreldrar völdu í 

þessu verkefni enda var þetta fyrst og fremst verkefni sem foreldrar og börn 

þeirra áttu að vinna saman en þátttakendur fóru ekki yfir það í kjölfarið.  

Þátttakendur notuðu ritunarverkefnin ekki sérstaklega til að efla rit-

háttarvitund. Enginn þeirra kenndi orðaforða fyrir slík verkefni að eigin 

sögn, nemendur fengu litlar leiðbeiningar um þau verkefni þar sem þeir áttu 

að vinna þau á eigin spýtur beint í vinnubækur eða eftir fyrirmælum sem 

fylgdu þeim. Endurgjöfin var ekki mikil vegna tímaskorts og kannski reynslu-

leysis. Tóti hafði til dæmis ekki lagt áherslu á að fara yfir ritunarverkefnin:  

Ég hef ekki gert það nei, ekkert farið yfir þau. En það gæti verið 

góð leið alla vana (Tóti). 

Hér er Tóti að ræða um þau ritunarverkefni sem nemendur vinna í verk-

efnabókunum. Hann fór ekkert yfir ritunarverkefnin í vinnubókunum og 

virtist ekki hafa gert sér grein fyrir kostum þess fyrr en hann var spurður 

sérstaklega um það. Nemendur fengu því enga endurgjöf á þessa vinnu sína.  

Olga fór heldur ekki markvisst yfir ritunarverkefnin sem hennar nem-

endur skrifuðu. Hún sagðist láta nemendur gera ritunarverkefnin í Skruddu, 

Skræðu og Skinnu en að auki var hún með sérstakt ritunarhefti: 
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Þannig að það voru verkefni sem þau áttu að gera, sem að 

mörg eru ekki búin með. En við þurfum að vera í rauninni 

markvissari núna. Já, ekki mikið, ekki nógu mikið. Maður hefur 

bara aldrei tímann í það nema ég sé að öll kvöld. Þau koma 

rosalega mikið til mín og segja hvað er vitlaust og þá renni ég 

yfir og bendi á hvað þau eiga að leiðrétta (Olga).  

Olga virtist gera sér grein fyrir því að sú vinna sem átti sér stað í 

tengslum við ritunarverkefnin var ekki nógu markviss og þá var greinilegt að 

sumir nemendur sinntu því að vinna ritunarverkefnin en aðrir ekki. Olga fór 

samt eitthvað yfir verkefnin en sagðist gera sér grein fyrir því að hún mætti 

vera duglegri við það. Hún fór ekki yfir ritunarverkefnin vegna tímaleysis en 

fór þó munnlega yfir einhver verkefni með nemendum sem sóttust eftir því.  

Dóra hafði sama háttinn á og Tóti og Olga. Dóra sagði að nemendur ynnu 

ritunarverkefnin í vinnubókinni sem fylgir Mál er miðill en hún færi ekkert 

yfir þau verkefni. Samkennarinn hennar í hinum 7. bekknum, Erna, var aftur 

á móti duglegri að finna önnur ritunarverkefni en þau sem voru í vinnubók-

inni og tók þau verkefni til sín og fór svona yfir þau: 

Strika undir orðin bara. ... þar eiga þau að leiðrétta en ég hef 

ekki gert það í rituninni. Það er kannski umhugsunarvert fyrir 

mig, það er bara góður punktur (Erna). 

Erna tók önnur ritunarverkefni en þau sem eru í námsbókinni og leiðrétti 

með því að strika undir þau orð sem voru ekki rétt stafsett. Þá gerði hún 

kröfur um að nemendur leiðréttu þær villur en sagðist þó ekki fylgja því eftir 

og það væri eitthvað sem hún mætti huga betur að. Hún gerði hins vegar 

ekki kröfur um að nemendur leiðréttu  textann í þeim ritunarverkefnum 

sem voru í vinnubókinni og fylgdist ekki sérstaklega með þeirri vinnu. 

Þegar vinnan með ritunarverkefnin í 4.-5. bekk var skoðuð mátti sjá 

svipað munstur. Jóna lýsir hér hvernig hún háttaði leiðréttingum á ritunar-

verkefnum: 

Ég vel svona þrjú orð og sýni þeim hvernig orðið er rétt skrifað. 

Svo strika ég yfir hjá þeim og skrifa það rétt, segi það á að skrifa 

það svona. Það eru svona slakari nemendurnir sem ég vel að 

gera þetta hjá, af því að það næst bara ekki tími til að gera það 

hjá öllum (Jóna). 
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Jóna leiðrétti þrjú orð í textanum hjá þeim nemendum sem voru slakir 

og ræddi við þá um þær villur. Aðrir nemendur fengu enga sérstaka endur-

gjöf á verkefnin sín þar sem mikill tími fór í slíka yfirferð með nemendum og 

hópurinn var stór. 

Ekki var hægt að sjá annað en að það sama væri uppi á teningnum hjá 

Mónu, nema hún sneri dæminu við og sleppti slakari nemendum: 

Ég bara hvet þá til að skrifa bara eins mikið og þeir geta og þá 

bara oft teikna bara mynd en þarna hjá hinum hef ég farið yfir. 

Ég hef leiðrétt stafsetningarvillur  með því að strika undir. Ég 

hef bara látið þau skoða (Móna). 

Eins og dæmið sýnir strikaði Móna undir villurnar hjá öllum nemendum 

nema þeim sem hún taldi vart skrifandi. Hún gerði kröfur um að nemendur 

skoðuðu þær villur sem hún hafði strikað undir en þeir áttu ekki að leiðrétta 

þær sérstaklega. Það var því undir hverjum og einum nemanda komið 

hversu vel þeir sinntu því.  

Lísa fór yfir ritunarverkefnin hjá öllum nemendum sínum: 

En þá tek ég þau til mín og læt þau sjá hvað ég fer yfir. Þau 

koma til mín og þau fara með mér yfir (Lísa). 

Greinilegt er að Lísa gaf sér tíma til að ræða við nemendur um þær villur 

sem þeir gerðu í ritunarverkefnum sínum. Mögulega hefur það vakið þá til 

umhugsunar og vitundar um hvað þeir þurfa að hafa í huga þannig að betur 

gangi næst. Ekki kom fram hjá Lísu hvort hún gerði kröfur um að þeir leið-

réttu villurnar frekar. 

9.4 Stofn orða og stafsetning 

Eins og ritháttarvitundin hefur orðhlutavitund nemenda verið efld að 

einhverju leyti með kennslu reglna um n og nn, tvöfaldra samhljóða og á-

kveðinna y-reglna. Þessar reglur hafa verið kenndar en svo virðist sem 

tengsl við orðhluta eða skyld orð hafi lítið verið rædd í þessu samhengi. 

Fyrst og fremst hefur verið lögð áhersla á að láta nemendur læra skilgrein-

ingar á reglum.  

Þátttakendur sögðust ekki vinna með orð og orðhluta sérstaklega og 

virtust ekki tengja orðhluta við stofn, rót og svo framvegis fyrr en rannsak-

andi spurði sérstaklega um það. Þá könnuðust þeir við að hafa kennt stofn 

orða: 
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...stofninn kemur reyndar ekki fyrr en í 5. bekk núna, að nei  við 

þurfum að fara betur yfir það, ég segi það alveg eins og er 

(Lísa). 

Samkvæmt því sem Lísa segir hér áttu 5. bekkingar af taka stofn orða en 

hún tilgreindi ekkert hvort það átti við einhvern einn orðflokk eða fleiri. 

Ráða má af orðum hennar að stofn orða komi inn í 5. bekk, og þá að öllum 

líkindum í málfræðiefninu, en lítil áhersla hafði verið á þennan þátt hjá þeim 

sem kenna 4. og 5. bekk og má því ætla að stofninn hafi ekki verið tengdur 

stafsetningu. Í málfræðinni voru nemendur með bókina Móðurmál 2 eftir 

Ársæl Sigurðsson og þar er stofninn kenndur en ekki í neinu samhengi við 

stafsetningu. Þá kemur stofninn inn í Stafsetningu í tengslum við tvöfalda 

samhljóða en nemendur fá þó bók ekki í hendur og geta því ekki lesið um 

það á eigin spýtur. Það snýr því að kennaranum að tengja þessa þætti 

saman en Móna fór til dæmis ekki yfir stofn orða þegar hún lagði inn tvö-

falda samhljóða hjá sínum hópi, en rannsakandi var þá við vettvangs-

athugun í 4.-5. bekk.  

Í báðum ofangreindum bókunum læra nemendur að stofn nafnorða 

finnist í eintölu og þolfalli, stofn sagnorða í nafnhætti og stofn lýsingarorða í 

kvenkyni, eintölu og nefnifalli. Baldur Sigurðsson (1999) hefur fjallað um 

ókosti þessara reglna um stofn orða. Í fyrsta lagi er óheppilegt að hafa ólíka 

reglu fyrir stofn orðflokkanna þriggja, í öðru lagi eru þetta ekki reglur sem 

duga alltaf og í þriðja lagi geta þær valdið misskilningi eins og þegar hljóð-

breyting kemur í þolfalli, eintölu. Nemendur þurfa því að læra þrjár reglur 

sem duga ekki í öllum tilfellum. Betra er að láta nemendur skoða beyg-

ingarmynstur orða og finna sameiginleg einkenni. 

Það sama var uppi á teningnum hjá kennurunum í 6. og 7. bekk. Stofninn 

var eingöngu kenndur og þá í gegnum námsefnið í málfræði, Málrækt 2 og 

3. Svar Ernu er dæmigert fyrir svar kennaranna í 6. og 7. bekk og verður 

látið nægja hér: 

… sko ég hef ekki farið í forskeyti og viðskeyti, það er ekki í 7. 

bekk. … ég hérna í stofninn er þetta bara fínt í málfræðibók-

unum (Erna). 

Eins og sjá má var stofninn eingöngu kenndur í tengslum við málfræðina 

og í vettvangsathugun spurði nemandi, sem var að vinna í Fallorðum, 

hvernig stofn lýsingarorða væri fundinn. Erna sagði honum að nota hjálpar-

orðin „hún er“. Nemandinn vann verkefnið í kjölfarið og það virtist honum 

auðvelt, en það má velta því fyrir sér hvaða tilgang nemandinn sá með 
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þessu verkefni. Tengdi hann stofninn við stafsetningu lýsingarorða eða taldi 

hann sig fyrst og fremst vera að læra hvernig á að finna stofn lýsingarorða 

án þess að velta stafsetningu sérstaklega fyrir sér? Þá minntist Erna á skyld 

orð þegar hún lagði inn y-reglur en þar fengu nemendur ábendingar um 

nokkur skyld orð. Að öðru leyti var það ekki rætt frekar. Ekki var til dæmis 

skoðað hvað var sameiginlegt með þessum skyldu orðum né rætt hvers 

vegna þau væru skyld og hvað slíkur skyldleiki segði um stafsetningu y-orða. 

9.5 Efling setningavitundar 

Þegar setningavitund er efld þarf að huga að greinarmerkjasetningu, þjálfun 

í fallstjórn, nota rétt fall og fá nemendur til að átta sig á samhengi orða. Þá 

þarf að fara yfir hvers kyns sambeygingu er varðar persónu og tölu í frum-

lagi og umsögn, sambeygingu í kyni, tölu og falli nafnorða og fylgiorða þeirra 

og fallstjórn forsetninga og sagnorða. Að auki þarf að far yfir tíð sagnorða 

og samræma milli aðal- og aukasetninga. 

Setningavitund nemenda var efld með lestri og ritun en þó að mestu 

ómeðvitað. Þeir málfræðiþættir sem efla setningavitund voru efldir í 

gegnum námsefnið í málfræði og stafsetningu en að sama skapi ómeðvitað 

þar sem þátttakendur þekktu ekki hugtakið setningavitund. Kennarar sem 

kenndu 4. og 5. bekk höfðu aðallega lagt áherslu á setningar og málsgreinar: 

Eina núna sem er verið að leggja áherslu á er að þau skrifi niður 

texta með því að skipta honum í málsgreinar og setningar, með 

því að nota punkta. Það er svona helsta áherslan (Jóna).  

Eins og sjá má af ofangreindu dæmi áttu nemendur að nota punkta og 

þá væntanlega stóran staf þar á eftir og var lögð áhersla á það umfram 

annað. En miðað við þá endurgjöf sem nemendur fengu á ritunarverkefnin 

sín hafa þeir fengið afar litla leiðsögn um hvað mátti betur fara í þessum 

efnum. Tiltölulega fáir nemendur fengu munnlega endurgjöf á ritunarverk-

efnin sín hjá Jónu og Mónu og ekki kom sérstaklega fram hvort þær fóru þá 

yfir þennan þátt. Lísa fór einnig munnlega yfir með öllum nemendum en að 

sama skapi er óljóst hvað hún lagði áherslu á að ræða. 

Kennarar í 6. bekk voru á svipuðum nótum: 

… í það sem sagt eins og í kringum Benjamín dúfu ritgerðina. 

Og þá að þau væru svona að skipta, þetta væri ekki bara einn 

texti með engum punktum og eitt verkefnið í stafsetningunni 

var að setja punkta og kommur á viðeigandi staði (Tóti). 
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Nemendur í 6. bekk skiluðu einni bókmenntaritgerð á haustönn úr bók-

inni Benjamín dúfa. Nemendur í bekk Tóta fengu ritgerðina ekki til baka en 

nemendur Olgu fengu að fara með hana heim til að sýna foreldrum en 

skiluðu henni svo aftur. Nemendur Tóta hafa því ekki getað skoðað þær 

athugasemdir sem gerðar voru við stafsetninguna í ritgerðinni. Þeir höfðu 

samt sem áður fengið fyrirmæli um að gæta þess að skipta textanum niður í 

málsgreinar og þeir taldir hæfir til þess eftir að hafa unnið verkefni um 

greinarmerki í Stafsetningu. Tóti minntist að minnsta kosti ekkert á að þetta 

hefði verið þjálfað sérstaklega og samstafskona hans í 6. bekk, Olga, sagði: 

Þannig að við erum ekki búin að fara nóg í uppsetningu á setn-

ingum sko. Nei, ég hélt bara að það væri eitthvað sem maður 

gerði í yngri bekkjunum þannig að ég hef ekkert verið að fara í 

það. En ég sé alveg núna, sérstaklega eftir ritgerðina, eftir 

svona stærri verkefni þar sem þau áttu að vanda sig. Þá sér 

maður að það vantar upp á orðaröðina hjá þeim (Olga). 

Samkvæmt því sem fram kom hjá Olgu og Tóta má álykta að nemendur 

hafi gert eina æfingu um punkta og kommur og fengið fyrirmæli um að 

gæta þessa að nota punkta í bókmenntaritgerðinni og þar við situr. Olga 

hefur talið að orðaröð væri þáttur sem væri fullnuminn við lok yngsta stigs 

og hún þyrfti ekkert að þjálfa það sérstaklega. Hún benti hins vegar á að 

þetta hefði komið illa út í ritgerðinni úr Benjamín dúfu, sem nemendur 

skiluðu, og þá hafi hún áttað sig á að þarna var pottur brotinn. Ætla má að 

hún hafi átt við alla nemendur 6. bekkjar þar sem hún fór yfir málfar og 

stafsetningu hjá nemendum Tóta.  

Dóra og Erna voru á svipuðu róli með 7. bekk. Þær tóku það ekki sérstak-

lega fram að þær væru að vinna með setningar, málsgreinar eða jafnvel 

efnisgreinar en þær höfðu farið í reglur um greinarmerki eins og þær eru 

settar fram í námefninu. Í grunnbókinni Mál er miðill er  mikið af lestextum 

og ritunarverkefnum sem ætti að efla setningavitund nemenda. Dóra fór þó 

ekkert yfir þau verkefni og Erna hafði ekki gert kröfur um að nemendur 

skoðuðu og leiðréttu villur sínar.  

Þátttakendur sögðust nota sóknarskrift töluvert og þá voru upplestrar-

æfingar af og til en slíkar æfingar efla setningavitundina. Þetta eru samt 

sem áður æfingar sem þjálfa hana ekki markvisst og skila því ekki sama 

árangri og sú vinna sem er sérstaklega ætlað að þjálfa þennan þátt. Þá er 

greinilegt að strax frá fyrsta degi er hugtakið setning en ekki málsgrein fest í 

sessi hjá nemendum í gegnum upplestraræfingar og ekki að undra að síðar 

meir eigi nemendur erfitt með að tileinka sér hugtakið málsgrein og hvað 
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það stendur fyrir. Rannsakandi var viðstaddur upplestraræfingu hjá öllum 

þátttakendum og þeir notuðu alltaf hugtakið setning þegar þeir hefðu átt að 

nota málsgrein. Þeir lásu málsgreinar í heild og bútuðu svo niður ef þær 

voru langar og síðan kom alltaf: „Næsta setning.“   

Að síðustu má ekki gleyma að setningavitundin er efld í gegnum mál-

fræðina þegar nemendur læra um orðflokkana og einföldustu setninga-

hluta og það skal ekki vanmetið. Þátttakendur nefndu það ekki sem lið í að 

þjálfa orðalag og málfar. 

9.6 Samantekt 

Í þessum kafla hefur verið fjallað um þá áherslu sem lögð var á kennslu 

reglna í stafsetningarkennslu og hvernig efling hljóðkerfis-, ritháttar-, orð-

hluta- og setningavitundar birtust í skólastarfinu. 

Miklum tíma var  eytt í kennslu á hinum ýmsu reglum, jafnvel þeim sem 

lærast best í gegnum lestur og ritun og falla undir ritháttarvitund. Þá lærðu 

allir nemendur sömu reglurnar algjörlega óháð því hvar þeir voru staddir í 

töku stafsetningar. Nemendur lærðu sömu reglurnar óháð því hvort þeir 

kynnu þær eða ekki og gera það jafnvel ár eftir ár.  

Efling hljóðkerfisvitundar var nánast engin en kom að litlu leyti ó-

meðvitað inn í gegnum önnur verkefni, svo sem þjálfun upplesturs og skipt-

ingu orða í atkvæði.  

Efling ritháttarvitundar í gegnum lestur og ritun var afar takmörkuð. 

Nemendur lásu vissulega mikið en stöldruðu stutt við textana sem þeir lásu. 

Þá var öll vinna með frjáls ritunarverkefni óundirbúin, enginn orðaforði 

kenndur áður og almenn vinnubrögð er sneru að ritun ekki heldur. Þá fengu 

nemendur jafnvel enga eða litla endurgjöf á það sem þeir skrifuðu.  

Nemendur í 4.-7. bekk virtust læra um stofn orða með sama hætti ár 

eftir ár, þ.e. með skilgreiningum og hjálparorðum eins og sett eru fram í 

málfræðibókum, Móðurmáli 2 og Málrækt, og án tengingar við stafsetningu. 

Þátttakendur kenndu stofn orða þegar hann kom fram í málfræðiefninu en  

þeir höfðu ekki lagt  áherslu á að tengja hann stafsetningunni. Aðrir orð-

hlutar höfðu ekki verið kenndir og skyldleiki orða lítið komið við sögu. 

Nemendur í 6. eða 7. bekk lærðu fyrst og fremst um greinarmerki sem lið 

í eflingu setningavitundar samkvæmt því sem fram kom hjá þátttakendum 

sjálfum. Þótt þeir notuðu aldrei hugtakið setningavitund sögðust þeir kenna 

setningar og málsgreinar og þá greinarmerki í því sambandi. Marga aðra 

þætti mátti greina í kennslunni sem efla setningavitundina þótt lítið sé 
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unnið með þá og ómeðvitað. Til dæmis áttu nemendur að lesa mikið, skrifa, 

læra um orðflokka og  setningahluta.  
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10 Kennsla og námsmat 

Í þessum kafla verður farið yfir hvernig þátttakendur höguðu kennslunni í 

stafsetningu og hvert hlutverk nemenda var í því ferli. Þá verður gert grein 

fyrir því hvernig námsmatinu var háttað hjá hverjum árgangi og að lokum 

fjallað um hvaða þekkingu kennarar höfðu almennt á kennsluháttum staf-

setningar og námsmati. 

10.1 Útskýringar á reglum 

Þegar kom að hinni formlegu stafsetningarkennslu höfðu þátttakendur valið 

þá leið að hafa einn sérstakan stafsetningartíma í viku hverri þar sem farið 

var yfir reglurnar og þær þjálfaðar með verkefnavinnu. Í upphafi kennslu-

stunda var ný regla lögð inn eða haldið áfram að þjálfa reglu sem búið var 

að leggja inn áður með verkefnavinnu. Í viðtölum sögðust þátttakendur 

leggja inn reglu ýmist á töflu eða með skjávarpa.  

Greina mátti í vettvangsathugununum að nokkrir þátttakenda útskýrðu 

ekki reglurnar fyrir nemendum og svo virtist sem einhvers konar skilgreining 

á reglu og dæmi um notkun hennar dygði til að nemendur gætu lært þær. 

Móna var til að mynda að leggja inn ng/nk-regluna í 4.-5. bekk og í upp-

hafi tímans dreifði hún eyðufyllingarblaði sem hún hafði prentað af Inter-

netinu. Þessi æfing var ekki ætluð til útprentunar heldur var þetta gagnvirk 

æfing sem hún hafði afritað í Word og prentað út. Útlit æfingarinnar var því 

eins og hún birtist á tölvuskjá. Móna sagði nemendum að skrifa neðst á 

blaðið regluna sem hún ætlaði að setja á töfluna. Hún skrifaði á töfluna 

skilgreiningu á reglunni: „Passa rithátt, ng og nk oftast ekki skrifuð eins og 

þau eru borin fram.“  Hún las upp þessa reglu en gætti þess ekki að nem-

endur skildu orðalag eins og „passa rithátt“ og „borin fram“. Þá skrifaði hún 

upp granna og breiða sérhljóða og tók þrjú dæmi um orð sem falla undir 

ng/nk-regluna og skrifaði þau fyrst með breiðum sérhljóða og síðan með 

grönnum og spurði nemendur hvort væri rétt. Einungis þrír nemendur tóku 

þátt í þeirri umræðu. Þá sagði Móna að undantekning væri á reglunni þegar 

ó eða æ væri á undan ng eða nk því þeir stafir væru skrifaðir og tók dæmi 

um orðið frænka. Að því loknu sagði hún nemendum að skrifa upp reglu 

tvö:  Ó/Æ þá skrifað skv. framburði. Hún benti nemendum á að orðið fram-

burður merki hvernig orðið er sagt.  
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 Samkvæmt þessari innlögn var hlutverk nemenda fyrst og fremst að 

glósa reglurnar en óljóst er hver raunverulegur skilningur þeirra var á 

reglunni. Tveir nemendur reyndu að fá nánari útskýringar hjá Mónu, annar 

sagðist ekki skilja tengingu sérhljóðanna við ng og nk og hinn spurði hana 

hvort ngk gæti mögulega átt við þessa reglu, sem sýnir að skilningurinn er 

ekki alveg til staðar. Annað hvort áttaði hann sig ekki á að um er að ræða 

tvo samhljóðaklasa sem falla að reglunni og vildi sameina þá í ngk eða að 

hann sá fyrir sér þriðja samhljóðaklasann sem væri samsettur úr hinum 

tveim, ng+nk=ngk, og virtist þá ekki gera sér grein fyrir því að það skipti 

engu máli þar sem ng kæmi þar á undan k. Í báðum tilfellum kaus Móna að 

leiða þessar spurningar nemenda hjá sér. Móna gekk ekki úr skugga um að 

nemendur almennt skildu það sem hún var að segja eða láta þá skrifa. Þá 

gerði hún ekki neina kröfu um að nemendur þekktu breiða og granna sér-

hljóða sérstaklega og benti ekki á neitt í innlögninni sem gæti auðveldað 

þeim að muna þá. Þá var undantekningarreglan heldur einfölduð og fá 

dæmi um hana sýnd. Í kjölfarið áttu nemendur að vinna eyðufyllingarblaðið, 

sem þeir skrifuðu reglurnar á beint eftir töflunni, og áttu nemendur í 

nokkrum erfiðleikum með að vinna það blað. Þeir virtust ekki geta notað 

það sem þeir skrifuðu niður við lausn verkefnisins.  

Við innlögn á ng/nk-reglunni hjá þeim Jónu og Lísu í 4.-5. bekk og Dóru í 

7. bekk mátti sjá nokkuð ítarlega innlögn. Þær reyndu allar að tryggja það að 

nemendur vissu hvað sérhljóðar væru með því að spyrja um mun á sér-

hljóðum og samhljóðum, sem var greinilega nauðsynlegt. Það skipti ekki 

máli hvort nemendur voru í 4. eða 7. bekk hvað það varðar og var áberandi 

hvað nemendur áttu það til að víxla hugtökunum. Þær lögðu síðan mikla 

áherslu á að nemendur glósuðu og lærðu mun á breiðum og grönnum sér-

hljóðum og bentu á að grannir sérhljóðar væru allir kommulausir fyrir utan 

ö. Dóra útskýrði þá líka að breiðu sérhljóðarnir, sem væru kommulausir, 

væru tvíhljóðar og fór yfir hvað átt var við með því. Þær notuðu ávallt hug-

takið komma yfir stöfum í stað hins formlega rétta hugtaks, brodds. Þá 

tengdu þær grönnu sérhljóðana við ng og nk og tóku nokkur dæmi um orð 

með ng og nk. Jóna setti hring um grönnu sérhljóðana og ng/nk og sagði að 

ng/nk og grannir sérhljóðar væru vinir og það þótti nemendum mjög 

áhugavert. Hún kaus að sleppa því að fara yfir utantekningar frá reglunni að 

svo stöddu og taldi það rugla nemendur. Í næsta tíma fór hún svo yfir utan-

tekningarorð og lét nemendur glósa upp þau orð sem teljast til undantekn-

inga og nemendur áttu að læra þau utan að og það gerði Lísa einnig. Jóna 

kallaði undantekningarorðin glæpaorð þar sem þau brjóta regluna sem 

nemendur eru búnir að læra svo vel, það fannst þeim skemmtilegt og vakti 

áhuga þeirra.  
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Í öllu innlagnarferlinu voru nemendur látnir taka þátt, Lísa spurði til 

dæmis alla nemendur hvort nafnið þeirra byrjaði á sérhljóða eða samhljóða 

og þá lét hún hvern og einn nemanda stafa eitt orð sem fellur undir regluna 

eða er utantekningarorð frá henni. Jóna og Dóra spurðu meira yfir hópinn 

og það voru alltaf sömu fáu nemendurnir sem tóku þátt í umræðunum í 

kringum innlögnina. Áberandi var þó að líkt og aðrir þátttakendur áttu þær 

til að leiða hjá sér spurningar frá nemendum sem áttu í erfiðleikum með að 

skilja regluna eða sleppa tækifæri til að útskýra nánar fyrir nemendum 

þegar þeir sýndu vanþekkingu. Einn nemandi hjá Jónu spurði hvort það væri 

ekki bara e í eiga og virtist því vera búinn að yfirfæra regluna á öll orð. Jóna 

svaraði því til að það væri ekki ng/nk orð. Þá vildu nemendur  ólmir fá að 

vita hver hefði fundið upp þessa reglu og þessi utantekningarorð og spurðu 

Jónu ítrekað en hún sagði að það yrði ekki rætt á þessari stundu. Þá svaraði 

nemandi hjá Lísu því til að b væri breiður sérhljóði þegar hún bað hann um 

að gefa sér dæmi um einn slíkan. Viðbrögð hennar voru að spyrja nemand-

ann hvort b væri sérhljóði og sneri sér svo að öðrum nemanda. Nemandi hjá 

Dóru stóð í þeirri trú að ng tæki granna sérhljóða og nk breiða og spurði 

hvort breiðir væru hjá nk eða hvort það væru grannir. Dóra svaraði honum 

ekki.  

Öll verkefnavinna í kjölfar innlagnar gekk ágætlega hjá nemendum. 

Nemendur hjá Jónu voru þó í nokkrum vandræðum þegar kom að orðum 

með ö og skrifuðu gjarnan au enda hafði hún ekki tengt framburðinn au við 

ö þegar kemur að ng/nk-reglunni. Greinilegt er að þær Jóna, Lísa og Dóra 

útskýra regluna ágætlega fyrir nemendum sínum og reyna að tryggja það að 

þeir hafi skilning á nokkrum grundvallarhugtökum þótt það beri greinilega 

ekki alltaf tilætlaðan árangur, sbr. fyrrgreindar spurningar nemenda. Þá eru 

tækifæri til frekari útskýringa ekki nýtt þegar nemendur spyrja spurninga. 

Það gerir það að verkum að með tímanum hætta nemendur  að spyrja 

þegar þeir skilja ekki eitthvað í innlögninni  

Tóti og Olga voru að leggja inn reglu um nn í kvenkynsorðum sem enda á 

–unn þegar rannsakandi fylgdist með kennslunni í 6. bekk. Tóti var búinn að 

skrifa öll kvennanöfn sem enda á  -unn og eru talin upp í Stafsetningu, á 

töfluna þegar nemendur og rannsakandi mættu í kennslustundina og þá var 

hann einnig búinn að skrifa á töfluna fallbeygingu á kvenmannsnafninu 

Steinunn. Þegar nemendur voru sestir tók Tóti upp Stafsetningu og las það 

sem stendur um kvenkynsorð sem enda á -unn á bls. 40: 

Kvenkynsorð sem enda á unn. Þórunn – Þórunni – Þórunni –

Þórunnar (Árni Þórðarson og Gunnar Guðmundsson, 2006). 
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Þetta lét Tóti duga sem innlögn og í kjölfarið áttu nemendur að skrifa æf-

ingu 53 í bókinni sem var réttur texti og innihélt sérnöfn í kvenkyni sem 

enda á –un/-unn, ásamt orðunum einkunn, miskunn, vorkunn, forkunn. Einn 

nemandi rak augun í að það er eitt n í Gefjun og spurði: „Tóti, það er stór 

stafur í Gefjun en það endar ekki á –unn?“  Tóti sagði það rétt vera en gaf 

ekki frekari skýringar á því. Þá spurði annar nemandi hvers vegna Steinunn 

væri  fallbeygt á töflunni og Tóti gaf það svar að það væri vegna þess að 

hann hefði skrifað það á töfluna. Þetta eru tvö dæmi um nemendur sem 

sýndu tilraun til þess að skilja regluna en Tóti  nýtti sér ekki þessi tækifæri til 

að útskýra regluna nánar. Þá virtist annar nemandinn tengja tvö n eingöngu 

við sérnöfn en Tóti leiðrétti það ekki.  

Þegar nemendur höfðu lokið við æfingu 53 áttu þeir að fara í röð við 

kennaraborðið hjá Tóta og hann renndi yfir æfinguna. Ef hann fann tvær 

villur áttu þeir að skrifa æfinguna upp aftur. Þá var ein stúlka mjög fljót að 

skrifa æfinguna og lét Tóti hana þá gera æfingu 52 þar sem hún átti að setja 

eitt eða tvö n við kvenkynsnafnorð sem enda á –un og dregin eru af sagn-

orði og nafnorð með greini. Þegar hún lauk við þá æfingu fór Tóti yfir hana 

og benti henni á að það ættu að vera tvö n í orðinu þróun. Stúlkan var ekki 

sammála því og reyndi að rökræða við hann um það en hann sagði henni að 

skrifa orðið upp aftur fimm sinnum með tveim n-um sem hún gerði.  

Olga lagði þessa sömu reglu inn með því að biðja nemendur um að 

fylgjast vel með á töflu. Hún skrifaði orðið Steinunn og bað nemendur um 

að koma með fleiri slík orð og þeir nefndu fjögur orð til viðbótar sem hún 

skrifaði á töfluna. Þá spurði Olga hvernig þessi orð væru fallbeygð en fékk 

engin svör. Hún bað þá nemendur að nefna heiti fallanna og hjálparorðin 

sem fylgja þeim. Þeir gerðu það og hún skrifaði á töfluna um leið. Í kjölfarið 

skrifaði hún fallbeyginguna á orðinu Steinunn og strikaði undir n-in í enda 

orðsins í hverju falli og áréttaði að það væru alltaf tvö n. Innlögninni var þá 

lokið og nemendur áttu að skrifa æfingu 53. Nemendur spurðu einskis og 

skrifuðu æfinguna upp. Eins og hjá Tóta áttu nemendur að skrifa hana aftur 

ef þeir gerðu tvær eða fleiri villur.  

Olga lagði ekki inn neina reglu og gaf nemendum ekki  heildarmynd af 

kvenkynsorðum sem enda á –un/-unn eða útskýrði ástæðu þess að sum fá 

eitt n og önnur tvö. Hún var því ekki að fara eftir því sem hún taldi sjálf 

nauðsynlegt: 

Náttúrulega ef maður lærir ekki af hverju maður gerir á þennan 

mátann en ekki hinn mátann þá vita þau ekkert hvað þau eru 
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að gera. Þá er það fyrr að gleymast og þá festist kannski ekki 

endilega reglan inni hjá þeim (Olga).  

Eins og sést hér taldi Olga mjög mikilvægt að nemendur lærðu ástæður 

að baki reglnanna því annars gleymdust þær auðveldlega. Hún fór samt ekki 

eftir þessari sannfæringu sinni þar sem hún útskýrði regluna afar tak-

markað. Hún gerði sér samt grein fyrir því og sagðist eiga erfitt með að  

útskýra þær: 

Og ég á mjög erfitt oft með að útskýra þær. Þess vegna er ég 

kannski heldur ekki líka búin að vera nógu dugleg að fara alltaf í 

nýjar og nýjar reglur af því að mig vantar upp á það í rauninni 

bara kunnáttuna við það að útskýra (Olga). 

Olga sagði að sinn akkilesarhæll væri að útskýra reglurnar. Hún sagðist 

kunna þær og gæti nýtt sér þær sjálf en ætti erfitt með að miðla þeim til 

nemendanna. Þessi staðreynd hafði greinilega þau áhrif á hana að hún lagði 

reglur ekki inn á þann máta sem hún sjálf taldi bera mestan árangur. Hún 

einfaldaði regluna um –n og –nn í enda kvenkynsnafnorða mjög og endur-

tók það sem stendur í kennslubókinni.  

Hvorki Olga né Tóti útskýrðu regluna. Þau útskýrðu ekki hvers vegna sum 

þessara orða taka eitt n og önnur tvö. Þá fengu nemendur þeirra enga um-

fjöllun  um undantekningarorðin einkunn, miskunn, vorkunn, forkunn en 

samt sem áður voru þau orð í æfingu 53 sem nemendur unni í tímanum og í 

æfingu 54, sem nemendur áttu að vinna heima í kjölfarið og felur í sér að 

setja eitt eða tvö n í enda kvenkynsnafnorða sem enda á –un/-unn.  

Í þriðju vettvangsathuguninni hjá Mónu í 4.-5. bekk var hún að leggja inn 

reglur um tvöfaldan samhljóða. Innlögnin var eingöngu munnleg þar sem 

hún sagði nemendum að hlusta á lengd sérhljóðanna og tók dæmi um 

langan og stuttan sérhljóða með því að bera saman orð eins og holt og hollt. 

Hún valdi því að bera saman orðin í þeirri mynd sem munur á einföldum og 

tvöföldum samhljóða heyrist ekki í framburði en vildi að nemendur áttuðu 

sig á því með því að segja orðin upphátt og hlusta eftir lengd sérhljóðans. 

Stuttur sérhljóði þýddi tvöfaldan samhljóða og langur einfaldan. Því næst 

áttu nemendur að vinna hefti með eyðufyllingum. Sú vinna gekk þokkalega 

en nemendur áttu erfitt með að nota þá aðferð að prófa lengd sérhljóðanna 

í orðunum þótt áherslan í innlögninni hafi verið á þann þátt. Þeir sögðu 

orðin upphátt en virtust eiga erfitt með að greina lengd sérhljóðans í orði og 

spurðu því Mónu um hvert einasta orð þar sem ekki var greinilegt í fram-

burði hvort um einfaldan eða tvöfaldan samhljóða var að ræða. Þá notuðu 
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þeir ekki þá aðferð að skoða stofn orðanna enda tengdi Móna stofn orða 

ekkert við þennan þátt.  

Erna var að leggja inn reglur um y, ý og ey í 7. bekk þegar rannsakanda 

bar að garði. Hún varpaði reglunum upp á skjávarpa og þar var hún búin að 

skrifa reglurnar beint upp úr Mál er miðill, grunnbók, eins og þær eru þar 

settar fram (bls. 83). Reglurnar, sem eru þar, eru verulega einfaldaðar og til 

að mynda eru þær töluvert ítarlegri í Stafsetningu. Erna sagði nemendum að 

skrifa reglurnar orðrétt upp af glærunum og á meðan þeir gerðu það las hún 

upp það sem stóð á glærunum. Einn nemandi sagðist ekki skilja það sem 

stæði neðst á glærunni og átti þá orðin sem hafa ólíkan merkingarmun 

(fíll/fýll). Erna svaraði því til að sum y-orð þyrfti bara að læra utan bókar. 

Þegar nemendur höfðu glósað það sem stóð á glærunum var innlögn lokið. 

Erna dreifði þá ljósrituðu hefti til að þjálfa y-reglurnar. Þetta hefti hafði hún 

fundið í möppu á vinnuaðstöðu og virtist verulega komið til ára sinna, a.m.k. 

var það ekki tölvuunnið. Hún gaf nemendum svörin við fyrstu þrem orð-

unum sem dæmi um það hvernig átti að vinna þetta verkefni. Nemendur 

voru mjög óöruggir þegar þeir voru að vinna í heftinu, þeir þekktu ekki mörg 

þeirra orða sem þar voru og spurðu Ernu  ítrekað um svör sem hún gaf 

alltaf. Eins og hjá samkennurum hennar í yngri árgöngum miðaðist innlögnin 

við það að nemendur skrifuðu upp það sem stendur í kennslubókinni en 

þeir fengu engar skýringar á reglunni til viðbótar en það sem stóð í kennslu-

bókinni. Sömuleiðis fengu þeir engar ábendingar sem gætu auðveldað þeim 

að muna ákveðna þætti er varða regluna.  

Nemendur tóku engan þátt í innlögninni og Erna hefur ekki getað metið 

hvað þeir meðtóku vegna þess að þeir spurðu einskis, glósuðu reglurnar og 

lokuðu svo stílabókinni. Þeir sáust aldrei opna stílabókina með reglunum 

meðan þeir unnu í heftinu og ekkert stóð á töflunni enda slökkti Erna á skjá-

varpanum þegar innlögn var lokið. Þegar nemendur áttu  í vandræðum með 

eitthvað gaf hún þeim alltaf svörin í stað þess að reyna að fá þá til þess að 

skoða regluna og velta því fyrir sér hvað gæti verið mögulegt svar.  

10.2 Verkefna- og vinnubókarvinna 

Nemendur unnu sömu verkefni í tímum óháð því hver staða þeirra var í 

stafsetningu. Samt sem áður var tilgangur samkennslunnar í 4. og 5. bekk að 

bjóða upp á einstaklingsmiðað nám. Á heimasíðu skólans stóð eftirfarandi 

um markmið samkennslunnar: 

Þróunarverkefnið á að stuðla að fjölbreyttum kennsluháttum 

með áherslu á einstaklingsmiðað nám.  



 

79 

Þær Jóna, Lísa og Móna voru meðvitaðar um tilgang samkennslunnar og 

sögðu námið einstaklingsmiðað sem er alveg í anda kenninga um þróun 

stafsetningarfærni. Móna lýsir einstaklingsmiðuninni svona: 

Þetta er svona einstaklingsmiðað. Að vísu tökum við alltaf öll 

saman þegar við förum í upplestur á stafsetningu, þá eru allir í 

sama hlutanum en í bókunum sjálfum þá höfum leyft þeim að 

fara alveg áfram sem hafa  getað það (Móna). 

Hér segir Móna berum orðum að kennslan sé einstaklingsmiðuð fyrir 

utan upplestraræfingar. Greinilegt er þó að einstaklingsmiðunin miðaðist 

við að ljúka við námsbækur sem fyrst, burtséð frá námsmarkmiðum, fjöl-

breyttum kennsluháttum eða á grundvelli þess hvar nemendur voru staddir 

í töku stafsetningar. Það stóð meira að segja í bekkjarnámskrá: Þeir nem-

endur sem eru á sama stað í námsbókum vinna saman. Þá höfðu þær dregið 

úr þeirri einstaklingsmiðun sem hefur viðgengist til að auðvelda vinnu, 

skipulag og yfirferð. Jóna segir í því sambandi:  

Það var þarna Ritrún og Skinna og alls konar þannig að við 

tókum okkur bara saman hérna í samkennslunni og settum þau 

öll í Mál til komið þar sem þar eru reglurnar (Jóna). 

Þær höfðu tekið ákvörðun um að taka út bækur sem þjálfa frjálsa ritun 

og almenna málnotkun og notast þá við eina bók þar sem stafsetning er 

þjálfuð með eyðufyllingum og orðum án nokkurs samhengis þar sem grunn-

bókin með Mál til komið var ekki notuð með. Þá var ekkert byggt ofan á 

færni 5. bekkinganna frá fyrra ári, þeir fara því í gegnum sama ferlið tvö ár í 

röð. 

Í þeim kennslustundum sem rannsakandi sat í mátti ekki sjá viðleitni til 

að miða við kunnáttu hvers og eins nemanda. Þeir fylgdust með innlögn  og 

gerðu sömu eyðufyllingarverkefnin til að þjálfa reglu dagsins og þá voru 

slökustu nemendurnir hjá Mónu látnir vinna í ljósrituðum heftum þar sem 

þeir fylltu í eyður en hún hafði engin afskipti af þeim. Með þeim hætti fékk 

hún tóm til að sinna innlögn. Vissulega var þarna á ferðinni tilraun til ein-

staklingsmiðunar þar sem slakari nemendur fengu verkefni sem þeir réðu 

við en það má setja spurningamerki við það hvað þeir hafa lært af því.  

Endurgjöfin á verkefnin var ekki mikil, hvort sem það voru vinnu-

bækurnar eða heftin sem slöku nemendurnir hennar Mónu gerðu í tíma:   
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Svo fæ ég það til mína, fer yfir það, læt þau hafa það aftur og  

þau vinna í tímanum hjá mér og það aðallega að leiðrétta þá. 

Þá var merkt við, þá var stimpill, þarna stjörnustimpill ef allt var 

rétt. Ef það voru einhverjar villur þá var bara skrifað við það 

(Móna). 

Nemendur unnu í vinnubókinni Mál til komið og ljósriti af Ritum rétt, 

ýmist í kennslustundum eða heima. Þeir fengu svo endurgjöf einu sinni í 

viku þar sem Móna tók bækurnar eða heftin og fór yfir. Ef allt var rétt á 

blaðsíðu fengu nemendur stjörnu en ef villur voru skrifaði Móna við þær. 

Nemendur sem voru með allt rétt eru mjög líklega þeir nemendur sem búa 

að góðum málþroska og málskilningi sem kemur heiman frá og eru lengra 

komnir í töku stafsetningar. Staða þeirra slöku var ekkert skoðuð og ekki  

metið hvers konar villur þeir voru að gera með það að markmiði að þjálfa 

viðeigandi færni. Þá voru stílar sem nemendur skrifuðu upp eftir upplestri 

eða sóknarskrift teknir með nokkurra vikna millibili og farið yfir þá.  

Í einni kennslustundinni sem rannsakandi var í hjá Lísu var hún að skila til 

baka stílabók með upplestraræfingum nemenda. Þetta voru nokkrar æf-

ingar sem hún hafði farið yfir og strikað undir villurnar. Hún skilaði nem-

endum bókunum og sagði þeim að skoða villurnar sínar. Nemendur gerðu 

það ekki, þeir flettu í gegnum blaðsíðurnar og skoðuðu heildarvillufjölda og 

gerðu grín að því að þeir voru með tugi villna í hverri æfingu. Nemendur 

vissu því ekki hvaða villur þeir gerðu og höfuð engan áhuga á að skoða þær.  

Tilgangurinn með stuttu upplestaræfingunum hjá kennurum sam-

kennslunnar var að þjálfa reglu sem búið var að leggja inn. Þeir eru  sam-

viskusamir og fóru yfir hverja einustu æfingu hjá nemendum sínum en 

spurning er hvort sú vinna hafi skilað tilætluðum árangri þar sem nokkrar 

vikur liðu milli æfinga og endurgjafar.  

Olga og Tóti voru með svipað fyrirkomulag í 6. bekk. Einu sinni í viku var 

formlegur stafsetningartími þar sem reglan var lögð inn og þjálfuð með 

æfingum úr bókinni Stafsetningu. Nemendur skrifuðu þessar æfingar ýmist 

heima eða í tímum og nemendur með námsörðugleika fengu að skrifa hluta 

úr hverri æfingu. Nemendur þeirra Olgu og Tóta höfðu verið með Stafsetn-

ingu í 4. og 5. bekk og því var áhugavert að vita hvernig þau völdu æfingar 

sem nemendur áttu að vinna: 

Við sáum bara á áætluninni sem var í fyrra, sem sagt, náms-

áætlunin sem var inni á Mentor frá því í fyrra að brúna bókin 
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hafði verið notuð en í rauninni fengum við ekkert meira en það, 

hvað var notað í henni og svoleiðis (Tóti). 

Miðað við þetta voru kennarar í 6. bekk mögulega að fara í gegnum 

sömu reglurnar með svipuðum hætti og taka sömu æfingar með nemendum 

og gert var þegar þeir voru í 4. og 5. bekk. Aðspurður sagði Tóti að vissulega 

væri möguleiki á því.  

Lítil sem engin yfirferð eða endurgjöf var á  vinnuna úr Stafsetningu á 

haustönn: 

Það sem við gerðum kannski vitleysu líka var að við vorum ekki 

nógu dugleg að fara yfir í bókinni, gerðu þau virkilega rétt. Þau 

skrifuðu æfingarnar en kannski vantaði eftirfylgnina hjá okkur 

að hérna fara yfir (Tóti). 

Hér segir Tóti frá því að þau Olga hafi ekki sinnt því að fara yfir æfingar 

sem nemendur skrifuðu og Olga sagðist vita það að hún hefði ekki verið 

nógu dugleg að fara yfir æfingarnar sem nemendur skrifuðu. Þeir skrifuðu 

æfingar en fengu enga endurgjöf. Þau tóku þó bæði fram að þau hefðu rætt 

þetta og ætluðu að bæta úr þessu á vorönn.  

Olga og Tóti tóku einnig ákvörðun um að nota Mál í mótun en eins og í 

samkennslunni var vinnubókin eingöngu notuð enda litið fyrst og fremst á 

hana sem aukabók sem nemendur gátu gripið í þegar þeir höfðu lokið við 

æfingar í Stafsetningu. Allir nemendur unnu þar verkefni án þess að hafa 

kynnt sér hvað það var sem verið var að þjálfa og tengdu það að öllum 

líkindum ekkert við stafsetningu þar sem þeir röðuðu orðum í eyður án 

nokkurs textasamhengis. Olga sagði að tilgangurinn með því að nota bókina 

hafi verið að þjálfa það sem nemendur þegar kynnu. Líkt og í samkennslunni 

unnu nemendur í bókinni á misjöfnum hraða frá einni blaðsíðu til annarrar 

óháð því hvað hver og einn var staddur í töku stafsetningar. Þá var ekki farið 

sérstaklega yfir þá vinnu sem nemendur höfðu unnið.  

Dóra og Erna notuðu eingöngu Mál er miðill, grunn og vinnubók sem 

námsefni í stafsetningu. Reglurnar voru lagðar inn öðru hvoru og var þá 

notast við skilgreiningar aftast í grunnbókinni (frá bls. 71) og þær þjálfaðar 

með þar til gerðum verkefnum í vinnubók eða ljósritum. Að öðrum kosti 

fóru þær eftir verkefnum eins og þau eru sett fram í grunnbókinni. Allir 

nemendur fylgdust að og voru öll verkefnin tekin með hópnum í heild. 

Nemendur unnu þessi verkefni í tímum og heima, gerðu eyðufyllingar og 
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skrifuðu stíla. Nemendur með námsörðugleika fengu að skrifa hluta úr æf-

ingunum.  

Í einni kennslustundinni var Dóra til dæmis að láta nemendur vinna 

verkefni eins og það er sett fram í grunnbókinni á bls. 27, þ.e. skoða orða-

forða í stuttum texta fyrir upplestur. Þá var Erna með orðabókarverkefni úr 

feitletruðum orðum á bls. 44-45. Þar áttu nemendur að skrifa feitletruðu 

orðin og merkingu þeirra. Hún skipti nemendum í 3-4 manna hópa og skipti 

orðunum milli hópanna og síðan var keppni í að finna út merkingu orðanna 

með því að fletta í orðabókum. Þegar nemendur höfðu fundið merkingar 

orðanna lásu þeir þær upp og Erna skrifaði orðin og merkingar á töfluna. 

Greinilegt var þó að hún hefði þurft að vera búin að kenna þeim um orða-

bókarmyndir orða því nemendur áttu í erfiðleikum með að finna orðin í 

orðabók þar sem þeir leituðu þeirra í þeirri mynd sem þau voru í textanum. 

Þá var rannsakandi ekki sannfærður um að nemendur almennt skildu merk-

ingar orðanna eins og þær voru gefnar upp í orðabókum og hefði Erna ef til 

vill þurft að ganga úr skugga um að svo væri til að verkefnið skilaði til-

ætluðum árangri.  

 Það að allir nemendur fylgist að er ekki hugmyndafræði þessara bóka, 

þær eru hugsaðar til einstaklingsþjálfunar þar sem nemendur geta valið 

verkefni sem henta færni þeirra og með það í huga hvað þarf að þjálfa.  

Þær Erna og Dóra fóru yfir verkefnin, sem nemendur unnu, í tímum og 

heima. Yfirferð í kennslustundum var munnleg þar sem nemendur voru 

beðnir um að gefa upp svör sín yfir hópinn. Yfirferð á öðrum verkefnum, s.s. 

upplestrarverkefnum og stílum var af skornum skammti: 

Stundum fer ég bara hérna, fæ ég bækurnar hjá þeim og fer 

yfir. Það er einstöku sinnum, það er ekki í hverri viku, það er 

alls ekki sko. Mér finnst það náttúrlega fara alltof mikill tími að 

fara yfir hverja einustu æfingu (Erna). 

Erna tók bækur nemenda einstaka sinnum og fór yfir æfingar sem þeir 

höfðu skrifað. Hún strikaði undir villur en gerði engar kröfur um leiðrétt-

ingar. Dóra hafði ekki sinnt því að fara yfir æfingar nemenda sinna að öðru 

leyti en þau sem hægt var að fara yfir með hópnum munnlega. Eina sem 

hún hafði tekið og farið yfir voru upplestrarstílar: 

Hvort að ég hafi gert þetta kannski tvisvar yfir þessa önn sko. 

Það sem þau eru að skila mér svona texta.   Uhh, ég krota undir 

og skrifa yfir hvað hefði átt að vera. Svo ekkert meir (Dóra).  
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Dóra hafði tvisvar sinnum á önninni haft upplestraræfingu þar sem hún 
tók æfinguna og fór yfir, en nemendur höfðu ekki þurft að fara yfir villurnar 
sínar sérstaklega.  Önnur verkefni hafði hún ekki farið yfir. Þannig að líkt og 
aðrir þátttakendur höfðu þær Erna og Dóra ekki lagt áherslu á að fara yfir 
verkefnin sem nemendur gerðu en sinntu því alltaf að fara munnlega yfir 
þau verkefni sem bjóða upp á slíka yfirferð.  

Rannsakandi var í tíma hjá Ernu þar sem hún afhenti ljósritað hefti sem 
nemendur áttu að vinna og skila eftir viku og ætlaði hún þá að fara yfir það. 
Hún sinnti því hins vegar ekki viku seinna að innheimta þessi ljósrit. Slík 
aukaverkefni tók Erna til að brjóta upp kennsluna einstaka sinnum en það 
var ekki í neinu samstafi við Dóru. Þær hafa þó báðar lagt áherslu á að taka 
svokallaða hlaupastíla (ein tegund sóknarskriftar) öðru hvoru til að auka 
fjölbreytnina í kennslunni. Aðrar leiðir til yfirferðar, svo sem að láta nem-
endur skiptast á verkefnum, hafa ekki gefist vel samkvæmt því sem fram 
kom hjá öllum þátttakendum og gáfust þeir fljótlega upp á slíkum að-
ferðum. 

10.3 Námsmat  

Segja má að námsmatið, sem þátttakendur höfðu skipulagt, sé þríþætt. Það 

var í formi upplestrarstíla, ýmist undirbúinna eða óundirbúinna, eyðufyll-

inga og mats á vinnu. Nemendur í  4.-7. bekk fengu sér stafsetningareinkunn 

á einkunnablaði sem var byggð á einum eða fleiri þessara þátta. Í töflu 4 má 

sjá hvernig námsmatinu var skipt eftir árgöngum á einni önn og vægi hvers 

þáttar. 

Tafla 4. Tegund námsmats og vægi eftir árgöngum á einni önn. 

4.-5. bekkur 6. bekkur 7. bekkur/Erna 7. bekkur/Dóra 

Óundirbúinn 

stíll 100% 

Eyðufylling n/nn 15% Tveir undirbúnir stílar 

50% 

Tveir undirbúnir stílar 

30% 

 Eyðufylling ng/nk 20% Óundirbúinn stíll 30% Óundirbúinn stíll 50% 

 Undirbúinn stíll 17,5% Heimavinna 10% Heimavinna 10% 

 Óundirbúinn stíll 17,5% Vinna í tímum 10% Vinna í tímum 10% 

 Heimavinna 15%   

 Vinna í tímum 15%   

Eins fram kemur í töflu 4 var námsmatið eitt 100% próf eftir önnina í 4. 

og 5. bekk. Prófið var upplestur á óundirbúnum 60 orða texta og reynt var 

að flétta þeim stafsetningarreglum, sem kenndar hafa verið, inn í textann. 

Við útreikning á einkunn var farið eftir einkunnastiga sem hefur verið til í 
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skólanum í mörg ár og var unninn af deildarstjóra yngra stigs. Það vekur 

nokkra furðu að námsmatið skuli byggt á einu prófi og þá sérstaklega hjá 

svo ungum krökkum. Allir tóku sama prófið en nemendur með námsörðug-

leika fengu að hafa textann fyrir framan sig og skrifuðu því ekki eftir upp-

lestri. Á einkunnablaði þeirra kom fram að um sértækt námsmat væri að 

ræða. Það sama var að segja með slakari nemendur í 6. og 7. bekk, þeir 

skrifuðu próftextann upp eftir bókinni en aðrir eftir upplestri.  

Námsmatið í 6. bekk var heldur fjölbreyttara en í 4.-5. bekk og mun auð-

veldara fyrir nemendur þar að ná góðri einkunn en þá yngri þar sem nem-

endur gátu undirbúið sig vel fyrir próf úr undirbúna stílnum og eyðufyll-

ingarprófunum. Óundirbúni stíllinn var 90 orða stíll og við útreikning á 

einkunn var farið eftir einkunnastiganum á bls. 128 í Stafsetningu. Undir-

búni stíllinn var æfing úr sömu bók, sem var u.þ.b. 60 orða. Einkunnakvarð-

inn var sá sami og var notaður í 4. og 5. bekk.  

 Í einni vettvangsathuguninni í mars var verið að prófa nemendur í 

undirbúna textanum fyrir vorönn og var það til að mynda æfing 2 á bls. 98 í 

Stafsetningu. Nemendur gátu undirbúið sig vel heima fyrir þetta próf en 

eingöngu fimm sögðust hafa gert það þegar Tóti innti eftir því. Tilætluð áhrif 

undirbúins stíls hefur því ekki þau áhrif sem hann vonaðist eftir og er mjög 

líklegt að þeir sem hafa æft sig fyrir prófið séu samviskusömu náms-

mennirnir sem ef til vill þurfa síst á því að halda. Eins og með óundirbúna 

stíla fékk nemandi með sértæka námsörðugleika að skrifa textann beint upp 

eftir bókinni og í þetta skipti í tölvu.  

Ekkert kom fram hjá Olgu og Tóta, né öðrum þátttakendum, um ástæður 

þess að þeir kusu að hafa undirbúna stíla sem hluta námsmats. Ekki var 

tekinn tími í kennslustundum til þess að undirbúa nemendur fyrir þessi próf 

heldur áttu þeir alfarið að undirbúa sig heima. Þá var ekki útskýrt fyrir nem-

endum hvernig best væri að undirbúa sig fyrir slík próf á meðan rannsak-

andi var á vettvangi en mögulega hefur það þó verið gert áður.  

Eyðufyllingarprófin tvö bjuggu þau Tóti og Olga til með ng/nk-regluna og 

reglur um n og nn í huga. Allir nemendur tóku þessi próf. Einkunn var 

reiknuð hlutfallslega miðað við fjölda atriða í prófinu, þ.e. ef nemendur voru 

til dæmis með helminginn af orðunum rituð rétt fengu þeir einkunnina 5,0. 

Hvort prófið fyrir sig átti að gilda 15%, samkvæmt bekkjarnámskrá, en væg-

inu á prófinu um ng/nk-regluna var breytt við lokaútreikning á stafsetn-

ingareinkunn í janúar: 
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Við ákváðum að setja hérna ng og nk í 20% af því að það var 

svolítið hátt, sem sagt hærri meðaleinkunnin. Þannig að það 

hækkaði þau aðeins upp (Olga). 

Nemendur komu vel út úr prófinu um ng/nk-regluna og því var tekin 

ákvörðun um að breyta vægi námsmatsþátta. Upphaflega áttu upplestrar-

stílarnir tveir að gilda 20% hvor en tekin voru 2,5% af hvorum til að hækka 

vægi ng/nk-prófsins úr 15% í 20%. Kennararnir breyttu því væginu  til að 

hækka einkunn nemenda ef þeim fannst hún of lág. 

Einkunnir fyrir heimavinnu og vinnu í tímum voru að mestu byggðar á 

huglægu mati. Tóti var sá eini sem hélt einhvers konar skráningu: 

Ég var búinn að setja inn í Excel-skjal þegar þau áttu að vinna 

heima stafsetninguna og fá hana afhenta til mín og svo fengu 

þau bara 1 fyrir að skila og 0 fyrir að skila ekki og svo bara 

meðaltalið tekið og það var einkunnin (Tóti). 

Þótt Tóti færi ekki yfir heimavinnu nemanda þurftu nemendur ávallt að 

sýna honum að þeir hefðu unnið hana og merkti hann þá við í umrætt Excel-

skjal og gat þannig reiknað út einkunn fyrir heimavinnuna á önninni. Eins og 

hjá öðrum þátttakendum var þó engin skráning á iðni í tímum. Sú staðreynd 

að kennarar tóku ákvörðun í lok annar um einkunnir fyrir þessa þætti, sem 

byggðust eingöngu á minni þeirra um hvernig nemendur stóðu sig almennt í 

tímum og hvernig þeir sinntu heimavinnu, hlýtur að velta upp þeirri spurn-

ingu hvort matið hafi verið réttmætt og áreiðanlegt og hvernig kennarar 

myndu rökstyðja það ef foreldar vildu fá skýringar á þeim.  

Vægi þátta í 7. bekk var ekki nákvæmlega eins hjá þeim Ernu og Dóru. 

Vægi óundirbúins stíls gilti 50% hjá Dóru en 30% hjá Ernu. Dóra sagði að sá 

stíll væri 90 orða en Erna mundi ekki hvort hún var með 60 eða 90 orða stíl. 

Það sama er þá að segja um undirbúnu stílana, þeir höfðu þá meira vægi hjá 

Ernu en Dóru og því ekki ólíklegt að nemendur Ernu hafi haft betri heildar-

einkunn í stafsetningu. Þó var rannsakandi í tíma hjá Ernu þegar hún las 

undirbúinn texta fyrir námsmat vorannar og líkt og í bekknum hans Tóta 

voru nemendur almennt ekki að sinna því að undirbúa sig fyrir þessi próf. 

Eingöngu sex af ellefu nemendum Ernu höfðu undirbúið sig. Undirbúnu 

stílarnir voru textar af blaði og fengu nemendur þrjá texta til að æfa sig á 

heima og síðan var einn lesinn til prófs. Samkvæmt Dóru voru þessir textar 

á bilinu 55-70 orð. Allir nemendur tóku þessi próf en þeir sem gátu ekki 

skrifað eftir upplestri þannig að þeir gætu haldið í við bekkinn voru sendir í 

námsver þar sem textinn var lesinn á þeim hraða sem þeim hentaði.  
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Við útreikning á einkunnum úr stílum, undirbúnum og óundirbúnum, 

notuðu þær einkunnakvarða en þó ólíka. Dóra sagðist eingöngu nota 

einkunnakvarðann úr Stafsetningu en Erna sagðist einungis nota fyrr-

greindan einkunnakvarða sem til væri í skólanum en það er sá kvarði sem 

notaður var hjá yngri nemendunum. Því má álykta að Erna hafi notað 60 

orða kvarða á stíla sem voru í kringum 60 orð og að hún hafi þá eingöngu 

verið með slíka stíla en að Dóra hafi notað 90 orða kvarðann fyrir alla stíla, 

60 og 90 orða. Það var því nokkurt misræmi í prófagerð og vægi atriða í 

þeim. Til að mynda fengu nemendur hjá Dóru einkunnina 7 ef þeir voru með 

10 villur en nemendur Ernu fengu einkunnina 6 fyrir sama villufjölda.  

Þá sagðist Dóra vera andsnúinn því að láta heimavinnu og iðni í tímum 

gilda til einkunnar og sagðist hafa rætt það við Ernu og stæði til að breyta 

því á vorönn. Ástæðuna sagði hún vera fjölbreytt námsmat og að nemendur 

væru yfirleitt nokkuð háir í stafsetningu og því þyrfti ekki að vera að hækka 

þá með slíkum námsmatsþáttum. Þetta bendir til þess að hún og jafnvel 

aðrir þátttakendur hneigist til að gefa nemendum nokkuð háa einkunn fyrir 

heimavinnu og iðni. Áreiðanleiki og réttmæti virðist því ekki vera mikil-

vægur þáttur í námsmati hjá þátttakendum. 

10.4 Þekking þátttakenda á kennsluaðferðum og námsmati 

En hvaða aðrar kennslu- og námsmatsaðferðir, en þær sem notaðar eru, 

skyldu þátttakendur þekkja? Rannsóknin leiddi í ljós að þátttakendur þekktu 

almennt ekki aðrar kennsluaðferðir í stafsetningu en þær sem þeir eru að 

nota. Jóna, Olga, Dóra og Erna sögðu afdráttarlaust að þær þekktu ekki 

aðrar aðferðir til að kenna stafsetningu. Tóti nefndi hlaupastíl sem aðferð 

sem hann þekkti en hafði ekki notað núna þótt hann hefði gert það áður í 

öðrum skóla sem hann kenndi í.  

Móna taldi það gagnast að fara með nemendur í tölvuver og láta þá 

vinna í gagnvirkum æfingum í stafsetningu. Þá nefndi hún einnig aðferð sem 

hún hafði lært á lestrarnámskeiði þar sem unnið var með orðaforða úr 

lestrartextum, t.d. með því að skrifa orðin upp og hengja upp á veggi, nota 

þau í nýjum texta og jafnvel í leikjum. Þessi aðferð þótti henni áhugaverð 

þótt hún hefði ekki notað hana en hún gat ekki greint frá því hvernig hún 

tengist eflingu stafsetningar.  

Lísa sagðist eiga í erfiðleikum með að nefna aðrar kennsluaðferðir en 

nefndi þó leiki eins og hengimann eða að láta nemendur stafa orð rétt til að 

komast í hádegishlé. Einnig minntist hún á að hægt væri að fara með nem-

endur út og láta þá skrifa niður heiti yfir ýmislegt sem þeir sæju í umhverf-
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inu og síðan gætu þeir farið yfir stafsetninguna á þeim orðum þegar þeir 

kæmu aftur í kennslustofuna.  

Þekkingin á kennsluaðferðum var því takmörkuð meðal þátttakenda og 

sama er að segja um aðferðir um námsmat. Þátttakendur þekktu eingöngu 

upplestur, þ.e. undirbúinn og óundirbúinn, eyðufyllingar, mat á heimavinnu 

og iðni í tímum. 

Þær kennslu- og námsmatsaðferðir sem þátttakendur notuðu sóttu þeir 

aðallega í sína eigin reynslu af stafsetningarnámi. Jóna sagðist til dæmis 

aldrei hafa lært að kenna stafsetningu: 

Þetta er bara eins og ég hef lært hana sjálf og ég í rauninni eins 

og ég hef lært að kenna hana þó ég hafi raunverulega ekkert 

lært að kenna stafsetningu. Og ég geri bara það sem ég lærði 

sjálf í grunnskóla (Jóna).  

Jóna var eini þátttakandinn sem hefur íslensku sem sérsvið og samt sem 

áður taldi hún sig aldrei hafa lært að kenna stafsetningu. Eins og greina má 

á svari hennar hefur hún eingöngu notað þær aðferðir sem hún man eftir úr 

grunnskóla enda var hún sannfærð um að þær aðferðir hefðu gagnast henni 

vel. Lísa var á svipuðum nótum: 

...ég var með frábæran kennara sem var mjög virk og dugleg að 

láta okkur gera bæði stafsetningaræfingar og hérna leiðrétti 

okkur alltaf í tíma. Þannig að ég mjög góðar minningar og ég 

myndi eiginlega segja það að ég hafi lært mjög mikið af þessum 

kennara. En hún var líka mjög dugleg að hérna að gera æfingar 

og fór vel í reglurnar. Hún notaðist við brúnu bókina sem við 

erum að nota í dag þannig að ég mundi segja það að ég væri 

bara ágætlega vel sett...(Lísa). 

Lísa man mjög vel eftir kennsluaðferðum eins kennara sem hafði veruleg 

áhrif á hana og virðist sem hún hafi tekið þann kennara sem fyrirmynd 

þegar kemur að stafsetningarkennslu og íslenskukennslu almennt. Lísa 

sagðist til dæmis vera mjög dugleg að leiðrétta nemendur þegar þeir segðu 

eitthvað vitlaust og að benda á stafsetningarvillur sem þeir skrifuðu í öðrum 

fögum. Það hafi þessi fyrrum kennari hennar gert og með því vakið áhuga 

hennar á íslensku og metnað fyrir því að tala rétt mál.  

Móna, Olga og Dóra sögðust einnig nota reynslu úr grunnskóla en þó 

ekki að öllu leyti og það hafi þá gerst ómeðvitað. Olga var á því að verkefnin 

sem nemendur vinna væru af sama toga og hún þurfti að vinna þegar hún 
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var í skóla en man þó ekkert sérstaklega eftir neinum innlögnum og getur 

það mögulega skýrt óöryggi hennar í að leggja inn og útskýra stafsetningar-

reglurnar.  

Móna var einnig þeirrar skoðunar að hún notaði sömu aðferðir til að 

koma reglunum inn hjá nemendum og voru notaðar þegar hún var í grunn-

skóla. Hún sagði þó einnig að samvinna milli kennara, sem kenndu sömu 

árgöngum, hafi haft áhrif á kennslu og námsmat. Þeir ræddu saman og 

miðluðu þekkingu og reynslu og þannig væri þetta bland af eigin reynslu og 

þekkingu annarra. Hún sagðist hafa lært um kennslufræði stafsetningar í 

sínu námi en það hafi ekki haft áhrif á kennsluna að hennar mati: 

þar er einmitt mikið lagt upp úr stafsetningu. Og verið að reyna 

að kenna aðferðir til þess að bæta það. …en það var margt sem 

spilaði inní þarna, framsögn, stafsetning og fleira. …Nei, veistu 

mér fannst ég ekkert alveg taka það inn. Líka bara ég er með 

eldri hópa og áhugasviðið sem ég er á er eiginlega bara frá 1.- 

4. og þarna það hentaði kannski aðeins meira í yngri (Móna). 

Móna, sem tók kennslu yngri barna sem kjörsvið, kannaðist við að hafa 

lært aðferðir til að bæta stafsetningarkennsluna og er hún líklega að vísa í 

annan áfanga af tveim í íslensku sem nemar þurfa að taka á því sviði en í 

honum er m.a. fjallað um upphaf náms í stafsetningu. Móna hafði ekki náð 

að tileinka sér það sem kennt var og þá hefur henni fundist þær aðferðir 

sem verið var að fara yfir helst eiga við yngri börn en þau sem hún var með. 

Kennaranámið hefur því haft lítil áhrif á kennsluna hjá henni, að minnsta 

kosti ekki meðvitað.  

Erna sagðist einnig hafa lært kennslufræði stafsetningar og það hafi 

verið mikil áhersla þar á. Hún sagðist ekki muna hvað hún lærði í sambandi 

við kennslu stafsetningar í náminu og því hefur það ekki haft nein áhrif á 

kennsluna hennar. Ekkert í kennsluskrám frá hennar námsárum sýnir fram á 

umfjöllun um stafsetningu. Hún sagðist í þessu sambandi hafa mjög slakt 

minni og að hún myndi heldur ekki neitt um stafsetningarnámið í grunn- 

eða framhaldsskóla. Hún var því á þeirri skoðun að eigin reynsla og 

menntun hefði ekki mikil áhrif meðvitað og líklega væri hún að prófa sig 

áfram og sjá hvað henni sjálfri fyndist virka vel og hvað ekki. Hún sæi þó í 

dag að þegar hún var að byrja í kennslunni hefði hún gert margar vitleysur 

og þannig lærði hún og tryði að hún yrði betri með reynslunni.  

Tóti var eini þátttakandinn sem sagðist nota reynsluna úr framhaldsskóla 

umfram allt annað enda var hann eini þátttakandinn sem þurfti að taka 
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sérstakan stafsetningaráfanga þar sem hann náði ekki lágmarkseinkunn í 

stafsetningu í upphafi námsins. Hann hafði ekki neinar minningar um inn-

lögn á reglu úr grunn- eða framhaldsskóla og var hann sjálfur með afar tak-

markaða innlögn. Hann sagðist hins vegar muna eftir miklum upplestri í 

grunnskóla sem hann taldi skila takmörkuðum árangri. Í framhaldsskóla hafi 

áhersla verið á sóknarskrift og það fannst honum eftirsóknarverð leið til að 

efla sjónminnið og því legði hann áherslu á hana. Við vettvangsathugun 

mátti þó ekki greina sóknarskrift hjá Tóta heldur frekar afritun á réttum 

texta. 

10.5 Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir hvernig þátttakendur haga formlegum kennslu-

stundum í stafsetningu og hvernig verkefnavinnu er háttað í þeim tímum. 

Þá var farið yfir tegundir námsmats hjá hverjum árgangi, vægi hvers þáttar 

og þekking kennara á kennslu- og námsmatsaðferðum skoðuð. 

Kennslustundir í stafsetningu voru það sem kalla má hefðbundna 

kennslu í stafsetningu. Áhersla var á innlögn og verkefnavinnu. Innlagnir 

þátttakenda fólust að mestu í að sýna nemendum skilgreiningar á reglunum 

sem þeir áttu að skrifa orðrétt upp. Annars var hlutverk nemenda í inn-

lögnum lítið, þeir áttu að skrifa orðrétt upp af töflu og vinna verkefni. Í vett-

vangsathugunum tók rannsakandi eftir að kennarar nýttu ekki spurningar 

nemenda til að útskýra reglurnar betur fyrir þeim. 

Sú vinna sem fram fór í kennslustundum og heimafyrir var frekar einsleit. 

Flestar kennslustundir voru svipaðar, nemendur skrifuðu stíla eftir upplestri 

eða fylltu í eyður og þá skrifuðu þeir einnig stíla heima og leystu eyðufyll-

ingarverkefni. Í 4. – 5. bekk og í 6. bekk var lítið eftirlit með því sem nem-

endur gerðu vegna þess að námið átti að vera einstaklingsmiðað að því leyti 

að nemendur héldu áfram í vinnubókum eftir getu og hentugleika. Langur 

tími leið þar til nemendur fengu athugasemdir við verkefnin sín, ef þeir 

fengu þær á annað borð, en þó voru kennarar í 7. bekk duglegir að fara 

munnlega yfir verkefni sem voru vel til þess fallin. 

Yngstu nemendurnir voru með einfaldasta námsmatið. Einkunnin þeirra í 

stafsetningu valt á einu stafsetningarprófi á meðan eldri nemendur tóku 

undirbúna prófstíla og fengu heima- og tímavinnu einnig metna. Þar sem 

námsmatsaðferðir voru svo ólíkar milli ára er ekki víst að þær sýni sambæri-

lega kunnáttu nemenda og framfarir milli ára. Nemandi sem fékk lága 

einkunn við lok 5. bekkjar, sem bundin er við eitt próf, gæti mögulega 

hækkað verulega í 6. bekk þar sem námsmatið var fjölbreyttara en ekki er 
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víst að þær framfarir séu eins miklar og tölurnar sýna. Þá er mat á ástundun 

ekki sambærilegur kvarði til að meta kunnáttu.  

Þeir kennsluhættir sem þátttakendur viðhöfðu voru greinilega sóttir í 

þeirra eigin reynslu sem námsmenn og það sama er að segja um náms-

matið. Þó bentu þátttakendur á að fleira kemur til. Líklega móti þeir 

kennsluaðferðir með því að prófa sig áfram og í samvinnu við aðra reyndari 

kennara. Þá virtist sem kennaranámið hefði ekki haft áhrif á kennsluhætti 

þátttakenda þegar kemur að kennslu stafsetningar. 
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11 Árangur af kennslunni 

Sama könnunarpróf var lagt fyrir alla nemendur sem þátttakendur kenndu 

til að skoða framfarir og til að greina hvort þróun á færni ykist milli árganga. 

Prófið var lagt fyrir í október og aftur í apríl. Undangengin umfjöllun sýnir að 

stafsetningarkennslan var frekar einhæf og þeir þættir sem skipta máli til að 

efla töku stafsetningar voru að mestu leyti efldir ómeðvitað. Þátttakendur 

voru samt sem áður á þeirri skoðun að kennslan hefði borið árangur og að 

þeir sæju framfarir hjá nemendum. Í þessum kafla verða niðurstöður 

könnunarprófsins reifaðar og í framhaldi skoðað hvað þátttakendur höfðu 

að segja um árangur að kennslunni og það rætt í ljósi niðurstaðna úr 

könnunarprófinu.  

11.1 Niðurstöður úr könnunarprófi 

Könnunarprófið (sjá viðauka C og D) var lagt fyrir alla nemendur síðustu 

vikuna í október hjá hverjum þátttakanda. Þátttakendur sáu sjálfir um að 

leggja prófið fyrir en fengu fyrirmæli um hvernig þeir áttu að hátta fyrirlögn-

inni (sjá viðauka E). Sama prófið var síðan lagt fyrir nemendur aftur í apríl, í 

síðustu viku fyrir páskaleyfi og þá fengu þátttakendur aftur ítarlegar leið-

beiningar um fyrirlögn (sjá viðauka F). Rannsakandi fór yfir prófin og 

reiknaði út einkunnir. Þær voru reiknaðar hlutfallslega miðað við fjölda orða 

í prófinu. 

Niðurstöður úr þessum könnunarprófum eru nokkuð áhugaverðar. 

Skoðaðar eru meðaleinkunnir hópa og árganga úr báðum fyrirlögnum. Þá 

eru meðaleinkunnir árganganna úr báðum fyrirlögnum sýndar myndræmt 

ásamt meðaltali þriggja lægstu einkunna í árgangi og síðan hæstu einkunna 

í árgangi. Að lokum eru meðaleinkunnir árganganna þriggja úr báðum fyrir-

lögnum bornar saman myndrænt. 

11.1.1 Samanburður á niðurstöðum 

Í töflu 5 má sjá fjölda nemenda sem þreyttu prófin í 4.- 5. bekk og meðal-

einkunnir hvers hóps. Taflan sýnir einnig heildarmeðaleinkunn hópsins. 

 

 

Tafla 5. Árangur í 4.-5. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi. 
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Þátttakandi Fjöldi 

nemenda 

Könnunarp. 1 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 1 

Staðalfrávik 

Könnunarp. 2 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 2  

Staðalfrávik 

Jóna 16 3,6 1,4 4,5 2,1 

Lísa 13 4,2 1,9 5,6 1,9 

Móna 14 3,2 1,8 4,5   2,0 

Allir 43 3,7 1,7 4,8 2,0 

Eins og sjá má í töflu 5 má greina framfarir hjá öllum þrem nemenda-

hópunum en þó mismiklar. Hópur Jónu hækkaði úr 3,6 í 4,5 í meðaleinkunn 

eða um 0,9 stig. Hópur Lísu hækkaði enn frekar, úr 4,2 í 5,6 í meðaleinkunn 

eða um 1,4 stig og nemendur Mónu hækkuðu svipað, eða um 1,3 stig. 

Hópur Lísu hækkaði því mest en Jónu minnst en þar var samt ekki mikill 

munur á eða 0,5 stig. Marktektarpróf voru gerð til að skoða hvort munurinn 

væri marktækur. Notast var við t-próf tveggja háðra breyta. Niðurstöður 

prófanna sýndu að hjá Jónu var munurinn ekki marktækur, t=-1,58,(P)>.05. 

Hann var hins vegar marktækur hjá Lísu, t=-2,9,(P)<.05. Þá var munurinn 

ekki marktækur hjá Mónu, t=-0,79, (P)>.05. 

Á mynd 2 má sjá meðaleinkunnir árgangsins úr báðum fyrirlögnum 

könnunarprófsins. Einnig má sjá mun á meðaleinkunn þriggja hæstu 

einkunna milli fyrirlagna og þriggja lægstu einkunna milli fyrirlagna. 

Mynd 2: Árangur í 4.-5 bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal hópsins alls, 
þriggja hæstu og þriggja lægstu einkunna. 
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Allar þrjár línurnar halla svipað sem bendir til að framfarir framfarir hafi 

verið svipaðar hjá góðum og slökum stafsetjurum. Rauða línan á mynd 2 

sýnir meðaltal þriggja hæstu einkunna milli prófa og þar verður rúmlega 1,0 

stigs hækkun. Bláa línan sýnir meðaleinkunn árgangsins milli fyrirlagna og 

þar er einnig rúmlega 1,0 stigs hækkun. Græna línan sýnir meðaltal þriggja 

lægstu einkunna milli fyrirlagna og þar verður hækkun um 0,5 milli fyrir-

lagna.  

Tafla 6 sýnir fjölda nemenda sem þreyttu könnunarprófin hjá þeim Olgu 

og Tóta ásamt meðaleinkunnum úr báðum fyrirlögnum. Taflan sýnir einnig 

meðaltal  árgangsins í heild. 

Tafla 6. Árangur í 6. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi. 

Þátttakandi Fjöldi nem-

enda 

Könnunarp. 1 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 1 

Staðalfrávik 

Könnunarp. 2 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 2  

Staðalfrávik 

Olga 12 4,6 1,8 4,0 2,2 

Tóti 13 5,1 2,4 4,8 2,2 

Allir 25 4,8 2,1 4,4 2,2 

 

Eftir u.þ.b. sjö mánaða stafsetningarkennslu lækkuðu meðaleinkunnir 

hjá báðum 6. bekkjum milli fyrirlagna könnunarprófsins. Tafla 6 sýnir að 

meðaleinkunnin hjá Olgu var 4,6 úr fyrirlögninni í október en fór niður í 4,0 í 

fyrirlögninni í apríl og lækkaði því meðaleinkunnin hjá hópnum um 0,6 stig. 

Hópur Tóta er ívið sterkari og var með 5,1 í meðaleinkunn úr fyrri fyrirlögn-

inni en fór niður í 4,8 í þeirri síðari og má því greina lækkun á meðaleinkunn 

sem nemur 0,3 stigum. Ekki voru reiknuð marktektarpróf þar sem ekki var 

um framfarir að ræða.  

Á mynd 3 má sjá meðaleinkunnir árgangsins úr báðum fyrirlögnum 

 könnunarprófsins. Einnig má sjá mun á meðaleinkunn þriggja hæstu 

einkunna milli fyrirlagna og þriggja lægstu einkunna milli fyrirlagna. 
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Mynd 3: Árangur í 6. bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal hópsins alls, 
þriggja hæstu og þriggja lægstu einkunna. 

Rauða línan á mynd 3 sýnir meðaltal þriggja hæstu einkunna milli prófa. 

Eins og sjá má er nánast enginn halli á línunni sem merkir að þær standa 

nánast í stað. Bláa línan sýnir meðaleinkunn árgangsins milli fyrirlagna og 

þar má sjá örlitla lækkun. Græna línan sýnir meðaltal þriggja lægstu 

einkunna milli fyrirlagna og eins og sjá má hallar sú lína mest í öfuga átt en 

það munar um 1,0 á lægstu einkunnunum þar sem meðaleinkunn er lægri 

úr síðari fyrirlögninni.  

Tafla 7 sýnir fjölda nemenda í 7. bekk ásamt hvors hóps úr báðum fyrir-

lögnum. Þá sést meðaltal árgangs úr báðum fyrirlögnum. 

Tafla 7. Árangur í 7. bekk á fyrra og síðara könnunarprófi. 

Þátttakandi Fjöldi nem-

enda 

Könnunarp. 1 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 1 

Staðalfrávik 

Könnunarp. 2 

Meðaleinkunn 

Könnunarp. 2 

Staðalfrávik 

Dóra 13 5,8 2,2 5,9 1,8 

Erna 12 5,9 2,1 6,1 2,6 

Allir 25 5,6 2,1 6,0 2,1 

 

Í töflu 7 kemur fram örlítill munur á meðaleinkunn úr fyrirlögnunum 

tveim, þar sem einkunnin var hærri úr síðari fyrirlögninni. Það munar þó 
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ekki miklu þar sem meðaleinkunnin var 5,8 úr fyrri fyrirlögninni hjá Dóru en 

5,9 úr þeirri síðari og því munaði eingöngu 0,1 stigi. Þá munaði einungis 0,2 

stigum hjá Ernu en úr fyrri fyrirlögninni var meðaleinkunnin 5,9 en 6,1 úr 

seinni fyrirlögninni. Reiknuð voru marktektarpróf til að kanna hvort munur-

inn væri marktækur. Notuð voru t-próf tveggja háðra breyta. Niðurstöður 

sýndu að munurinn var hvorki marktækur hjá Dóru, t=0,1,(P)>.05, né Ernu, 

t=-0,24, (P)>.05. 

Á mynd 4 má sjá meðaleinkunnir árgangsins úr báðum fyrirlögnum 

könnunarprófsins. Einnig má sjá mun á meðaleinkunn þriggja hæstu 

einkunna milli fyrirlagna og þriggja lægstu einkunna milli fyrirlagna. 

 

 

Mynd 4: Árangur í 7. bekk á báðum könnunarprófum, meðaltal hópsins alls, 
þriggja hæstu og þriggja lægstu. 

Rauða línan á mynd 4 sýnir meðaltal þriggja hæstu einkunna milli prófa. 

Eins og sjá má er nánast enginn halli á línunni sem merkir að þær standa 

nánast í stað. Bláa línan sýnir meðaleinkunn árgangsins milli fyrirlagna og 

þar má sjá örlitla hækkun á meðaleinkunn. Græna línan sýnir meðaltal 

þriggja lægstu einkunna og þær standa nánast í stað milli fyrirlagna.  

Að síðustu má sjá á mynd 5 meðaltal fyrir hvern og einn árgang úr 

báðum fyrirlögnum könnunarprófsins til samanburðar. 
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Mynd 5: Samanburður á meðaltali allra árganga úr báðum fyrirlögnum könnunar-
prófs. 

Eins og sjá má á mynd 5 verður skörun á bláu línunni sem er 4.-5. 

bekkur og rauðu línunni sem er 6. bekkur. Þegar fyrra könnunarprófið er 

lagt fyrir ná 6. bekkingarnir hærri meðaleinkunn en nemendur í 4.-5. bekk. 

Eftir seinni fyrirlögn kemur í ljós að sú staða breytist og nemendur í 4.-5. 

bekk fá hærri meðaleinkunn en nemendur í 6. bekk. Græna línan sýnir 

meðaleinkunnir 7. bekkinga og eins og sjá má ná þeir betri meðaleinkunn úr 

báðum fyrirlögnum en yngri hóparnir. Munurinn er þó ekki mikill. Eftir fyrri 

fyrirlögn eru meðaleinkunnir frá rúmlega 3,5 til 5,5 en eftir síðari fyrir-

lögnina er þær frá 4,5 til 6,0. 

11.2 Færni nemenda samkvæmt þátttakendum 

Niðurstöður úr könnunarprófinu gefa ákveðnar vísbendingar um árangur af 

kennslunni eftir veturinn. En hvernig skyldu þátttakendur hafa metið 

árangur nemenda sinna? Segja má að þeir meti færni nemenda sinna aðal-

lega út frá einkunnum sem þeir fá í stafsetningu, fjölda reglna sem þeir ná 

að tileinka sér og þeim ritunarverkefnum sem þeir fara yfir hjá þeim. Mat á 

færninni var hópamiðað, þ.e. nemendur voru bornir saman út frá 

einkunnum fremur en að færni hvers og eins væri skoðuð og metið hvernig 
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sú færni þróast. Þátttakendur voru beðnir að lýsa færni nemenda sinna og 

svona lýsti Erna færni sinna nemenda: 

Hún er mjög misjöfn, það er hérna hópur sem er bara mjög fínn 

í stafsetningu og svo eru náttúrulega aðrir nemendur hérna 

sem eru afskaplega slakir (Erna). 

Sú lýsing sem Erna gefur um færni nemenda sinna er dæmigerð fyrir þær 

lýsingar sem þátttakendur gáfu í upphafi og verður því látin duga hér. Flestir 

þátttakendur lýstu getu nemenda með almennum orðum en fóru ekki nánar 

í það í hverju sú geta fólst. Búast hefði mátt við að þeir gætu sagt til dæmis 

hvaða reglur valda helst vanda og lýst hvernig staða þeirra verst settu var 

öðruvísi en annarra og svo framvegis. Sumir komu þó með nánari lýsingu á 

þekkingu nemenda þegar þeir voru spurðir nánar út í þau efni. 

Allir þátttakendur voru á þeirri skoðun að nemendur þeirra hefðu tekið 

framförum það sem af er skólaárinu en þó má merkja að flestir þeirra hefðu 

viljað sjá meiri og betri framfarir en raun bar vitni og það er skiljanlegt þar 

sem niðurstöður úr könnunarprófi gáfu vísbendingar um litlar framfarir.  

Þá er greinilegt að meirihlutinn taldi árangurinn fara eftir almennri 

námsfærni nemendanna. Olga taldi til dæmis að þeir nemendur, sem voru 

sterkir námsmenn almennt, væru að sýna meiri framfarir en aðrir en hún 

var eini þátttakandinn sem tiltók hvaða reglur slakir nemendur áttu erfitt 

með: 

En þetta skilar árangri hjá þeim sem eru betri námslega séð. En 

hin þau eru ekki enn þá farin að fatta með n endilega, með n og 

tvö n. Og ég var að segja við þau að þegar að er ng og nk þá er 

það a eða það eru ekki kommurnar. En þau voru ekki öll búin 

að ná þessu sko (Olga).  

Olga nefnir hér að nemendur sem voru námslega sterkir hafi náð að til-

einka sér reglur um n og nn en aðrir hafi ekki gert það og hún hafði engar 

sérstakar skýringar á því. Hún tengdi það til dæmis ekki við stöðu hljóð-

kerfis- og ritháttarvitund nemendanna. Þá hafði einnig gengið erfiðlega að 

kenna öllum ng/nk-regluna en að sama skapi tengdi hún það ekki við neitt 

annað en að góðir og metnaðarfullir námsmenn gætu lært þessar reglur 

frekar en aðrir.  

Þær Móna og Erna voru á svipuðum nótum og Olga en töldu þó að all-

flestir nemendur þeirra hefðu tekið einhverjum framförum á skólaárinu 

nema ef til vill tveir, þrír nemendur sem áttu við námsörðugleika að stríða.  
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Þá var Lísa á þeirri skoðun að 5. bekkingarnir hefðu sýnt ágætan árangur 

en 4. bekkingar ekki tekið miklum framförum.  

Tóti var á öndverðum meiði við aðra þátttakendur þegar kom að fram-

förum hjá ákveðnum hópi nemenda:  

Kannski topparnir sem eru góðir sem ég hefði viljað draga enn-

þá lengra þannig að þeir yrðu ennþá betri. Já, en hjá þessum 

lakari finnst mér vera árangur. Af því að þeir lesa mikið og 

svona vita hvernig orðin eru skrifuð. (Tóti). 

Eins og sjá má taldi Tóti að allir nemendur hefðu sýnt einhverjar fram-

farir nema kannski helst sterkustu námsmennirnir. Hann telur að mögulega 

hefði hann getað látið þá nemendur vinna þyngri verkefni úr námsefni fyrir 

eldri nemendur til að auka árangur þeirra. Hann var viss um að þeir hefðu 

getað unnið hvaða stafsetningaræfingar sem er vegna þess að þeir lásu 

mikið og vissu hvernig orðin eru skrifuð. Hann tengdi því færni þeirra nem-

enda greinilega við sjónminnið en vissi ekki hvernig hann gat stuðlað að 

frekari þróun á töku stafsetningar hjá þessum hópi nemenda. 

Dóra sagðist einnig sjá framfarir hjá sínum nemendum en sá árangur var 

bundinn við þau verkefni sem unnin eru hverju sinni. 

Þau gera rétt eftir að maður er búin að vera að fara í ákveðin 

atriði (Dóra). 

Dóra sagðist sjá árangur hjá nemendum þegar þeir skrifuðu æfingar út 

frá reglum sem hún hafði nýlega lagt inn og væntanlega skildu þeir þá 

regluna ágætlega. Hún hafði samt áhyggjur af því að þegar leið langur tími á 

milli þess sem farið var í einu og sömu regluna gleymdist hún gjarnan hjá 

nemendum og það merkti að þeir notuðu hana eingöngu í verkefnum sem 

ætlað var að þjálfa regluna en yfirfærðu hana ekki á annað, sem þeir 

skrifuðu, til að halda þekkingunni við. Þess vegna sáust til dæmis ekki miklar 

framfarir í óundirbúna stílnum.  

Þótt Jóna hafi haft mikla trú á að reglukennsla bæri góðan árangur var 

ljóst að hún taldi mikilvægt að nemendur skildu að einhver regla stýrir ritun 

orðsins og það kæmist best til skila með því að ræða við nemendur einstakl-

ingslega um þær villur sem þeir gerðu:  

...þegar ég næ virkilega að setjast niður með nemanda og út-

skýra og ræða, hann kannski skrifar eitthvað orð vitlaust og svo 

ræðum við villuna og spáum af hverju það er rétt að gera það 
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hinsegin,hann gerir sér frekar grein fyrir því að það er einhver 

regla á bak við það (Jóna). 

Samkvæmt ofangreindu taldi Jóna að sú aðferð að ræða einstaklingslega 

við nemendur um villur sem þeir gerðu efldi færni þeirra umfram allt annað. 

Hún taldi nauðsynlegt að útskýra fyrir nemanda villuna sem hann gerði svo 

hann skildi hvers vegna það á að stafsetja orðið með öðrum hætti en hann 

hafði gert. Jóna sagðist sjá þessa aðferð virka mjög vel því í flestum tilfellum 

skrifuðu nemendur þau orð sem hún hafi gert athugasemd við áður rétt. 

Hafa ber í huga að hún hafði aðallega notað þessa aðferð með þeim nem-

endum sem hún sagði slaka í stafsetningu og því ættu að vera nokkrar fram-

farir í þeim hópi.  

11.3 Samantekt 

Í kaflanum var farið yfir niðurstöður könnunarprófs sem lagt var fyrir nem-

endur að hausti og að vori og í framhaldi skoðað hvað kennarar höfðu að 

segja um framfarir nemenda sinna. 

Í köflum um niðurstöður könnunarprófs voru meðaltalstölur úr báðum 

fyrirlögnum hjá hverjum hópi sýndar og ræddar, ásamt staðalfráviki. Þá 

voru meðaleinkunnir og staðalfrávik árganganna í heild einnig settar fram. 

Meðaltaltölur úr báðum fyrirlögnum hjá hverjum árgangi voru sýndar í línu-

ritum ásamt meðaltali á þrem hæstu og þrem lægstu einkunnum milli fyrir-

lagna. Að lokum voru meðaleinkunnir allra árganga úr fyrri og seinni fyrir-

lögn bornar saman í línuriti. Niðurstöður sýndu framfarir hjá 4.-5. bekk og 7. 

bekk en afturför hjá báðum 6. bekkjunum. Marktektarpróf sýndu að fram-

farir milli fyrirlagna voru eingöngu marktækar hjá Lísu. Þá sýndu niður-

stöður að lítill munur var á meðalárangri milli árganga. 

Þátttakendur mátu framfarir nemenda sinna fyrst og fremst út frá því 

hve vel þeim gekk að tileinka sér þær stafsetningarreglur sem þeim var 

ætlað að læra. Þeir flokkuðu nemendur í hópa eftir einkunnum í stafsetn-

ingu og mátu hvort þessir hópar voru almennt að sýna framfarir. Þátttak-

endur voru almennt á þeirri skoðun að nemendur þeirra hefðu tekið fram-

förum en tiltóku þó að ákveðnir hópar, svo sem sterkir námsmenn eða 

slakir, hefðu bætt sig eða jafnvel ekki.  
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12 Menntun, færni og reynsla þátttakenda 

12.1 Kennsluferill og reynsla af íslenskukennslu 

Allir þátttakendur höfðu lokið kennaranámi þegar þessi rannsóknarskýrsla 

var skrifuð. Móna hafði hins vegar ekki lokið náminu þegar gagnaöflun fór 

fram. Erna lærði við Háskólann á Akureyri en aðrir þátttakendur höfðu út-

skrifast frá Kennaraháskóla Íslands eða Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Olga tók þó fyrsta árið í kennaranáminu í Danmörku og flutti sig svo yfir í 

Kennaraháskóla Íslands. Í töflu 1 á bls. 48 má sjá yfirlit yfir útskriftarár þátt-

takenda úr kennaranámi, kennslureynslu í íslensku og sérsvið í námi, kjörs-

við eða sambærilegt. 

12.2 Íslensku- og stafsetningarnám þátttakenda 

Þótt þátttakendur kæmu af ólíkum sérsviðum höfðu þeir allir þurft að taka 

einhverja íslenskuáfanga í kennaranáminu þar sem íslenska er í grunnnámi 

þess. Miðað við útskriftarár höfðu allir þurft að taka fjóra áfanga við 

Kennaraháskólann eða Menntavísindasvið. Móna hafði þurft að taka nokkra 

áfanga í íslensku í sínu námi og Erna sagðist hafa tekið einn íslenskuáfanga á 

hverri önn við Háskólann á Akureyri. Aðrir þátttakendur minntust þess að 

hafa tekið einn eða tvo áfanga í íslensku á fyrsta árinu sem er ekki í sam-

ræmi við samantekt Lilju Guðnýjar Jóhannesdóttur (2010) á íslensku-

áföngum í kjarna á árunum 2000-2006. Samkvæmt Lilju Guðnýju (2010) 

voru íslenskuáfangarnir fjórir í kjarna á þessum árum. 

Áberandi er að það íslenskunám, sem þátttakendur höfðu tekið í sínu 

kennaranámi, situr ekki eftir. Móna og Erna mundu til dæmis lítið hvað þær 

lærðu um stafsetningarkennslu og höfðu ekki getað nýtt það nám í sinni 

kennslu og þá man Dóra ekki hvað hún lærði: 

Íslenskukennarinn var ábyggilega einn áfangi, jú. Vá, hvað 

maður er fljótur að gleyma. Vá, ertu að grínast. Ég er að reyna 

að draga þetta fram sko. Nei, veistu að ég man ekki neitt 

(Dóra). 

Dóra reynir hér að rifja upp þá íslenskuáfanga sem hún tók í kennara-

náminu en man ekki hvort þeir voru einn eða fleiri. Hún er líklega að vísa í 
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áfangann Íslenska: Íslenskukennarinn sem fjallaði um framsögn og lestra-

kennslu.  

 Tóti mundi eftir að hann hefði tekið einn áfanga í uppsetningu ritgerða, 

en þar með var það upptalið. Líklega átti hann við áfangann Mál og rit-

þjálfun. 

Lísa lærði heldur ekki mikla íslensku í kennaranáminu: 

Ég tók talað mál og framsögn og en tók ekkert mjög mikið í ís-

lenskuáföngum og mér finnst það í raun og veru vanta í dag 

(Lísa).  

Hún man eftir einum íslenskuáfanga um talað mál og framsögn og finnur 

greinilega fyrir vanmætti í dag að hafa svo lítið íslenskunám að baki. Áfang-

inn sem hún vísaði í var væntanlega Íslenska: Talað mál. Lísa, ásamt Ernu, 

lauk ekki stúdentsprófi og þar af leiðandi er uppistaðan í hennar íslensku-

námi aðallega úr grunnskóla komin. 

Þá man Olga eingöngu eftir setningafræðiáfanga á fyrsta ári kennara-

námsins og svo virðist sem ekki sitji mikið eftir af því íslenskunámi sem Jóna 

tók: 

...bara setningafræði. Ég man voða vel eftir setningafræði og 

hljóðfræði (Jóna). 

Jóna segist hér bara muna eftir setningafræði og hljóðfræði en það eru ein-

göngu tveir áfangar af þeim fjölmörgu sem hún hefur tekið af íslenskukjörs-

viði. Hún virtist ekki þekkja fræði um íslenskukennslu eða muna eftir 

námskeiðum sem ætlað var að auka færni hennar, t.d. í málfræði og bók-

menntum, og kennslu á þeim þáttum. Hún sýndist því ekki betur stödd en 

aðrir þátttakendur hvað áhrif menntunar í íslensku varðar.  

Þrátt fyrir litla íslenskumenntun höfðu þátttakendur samt ekki séð á-

stæðu til að sækja símenntunarnámskeið í stafsetningu síðustu þrjú árin og 

heldur ekki í íslensku almennt, nema Erna og Móna sem tekið höfðu 

námskeið um læsi og lestrarkennslu. Þótt Dóra hefði kennt íslensku í sex ár 

sá hún ekki ástæðu til þess að sækja námskeið í íslensku þar sem hennar 

sérsvið lá annars staðar: 

Eins og ég segi mitt kjörsvið er bara stærðfræði og þar er mín 

sérþekking (Dóra). 
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Dóra hafði stærðfræði sem sérsvið og hafði kennt hana á mið- og ungl-

ingastigi. Greinilegt var að metnaður hennar lá fyrst og fremst í því að bæta 

sig sem stærðfræðikennara og því hafði hún valið að sækja símenntunar-

námskeið í stærðfræði þegar hún hafði sótt námskeið á annað borð. 

Olga hafði heldur ekki séð ástæðu til þess að bæta sig sem íslensku-

kennara með því að sækja símenntunarnámskeið í faginu: 

Nei, af því að ég ætlaði mér aldrei að kenna íslensku. Ég ætlaði 

að vera í dönskunni (Olga). 

Olga sótti ekki námskeið í íslensku því hún vildi vera dönskukennari. Sú 

staðreynd að hún kom af dönskusviði og hafði áhuga á dönsku virtist hafa 

þau áhrif að hún sá ekki ástæðu til að bæta færni sína í að kenna íslensku.  

Lísa sagðist hafa sótt mörg námskeið en bara ekki íslensku. Hún hafði 

hins vegar viðurkennt að hún fyndi fyrir því í kennslunni að hafa lítið ís-

lenskunám að baki og sagðist hafa óbilandi áhuga á íslenskri tungu og að 

tala rétt mál. Því má greina ákveðna faglega mótsögn í afstöðu hennar. 

Aðrir þátttakendur gáfu engar sérstakar ástæður fyrir því að hafa ekki 

sótt námskeið í íslensku. Þeir sögðust jafnframt ekki hafa sótt önnur 

námskeið en þau sem höfðu verið í boði á starfsdögum á haustin og kannski 

þau sem boðið var upp á í skólanum á öðrum starfsdögum eða á fundum. 

Val á námskeiðum var því takmarkað og oftast bundið við það sem stjórn-

endur ákváðu að bjóða upp á. 

  

12.3 Þekking á þróun stafsetningarfærni 

Þar sem þátttakendur virðast ekki hafa fengið mikla fræðslu um íslenskt mál 

í kennaranáminu kemur ekki á óvart að þekking þeirra á ferlinu um töku 

stafsetningar var ekki mikil. Þeir höfðu einhverjar hugmyndir um mikilvægi 

sjónminnis og orðaforða en þekktu ekki hugtök um málþroska og málvitund 

og nauðsyn þess að rækta og treysta ákveðna þætti hennar í tengslum við 

stafsetningu. Í heildina var þekkingin bundin við almenn sannindi sem finna 

má í kennslubókum fyrir börnin. Þeir virtust ekki geta útskýrt reglur náms-

bókarinnar umfram það sem í henni stóð. Kennsluhættirnir sem þeir við-

höfðu báru það einnig með sér, þeir þættir sem skipta máli við töku staf-

setningar voru ekki efldir á markvissan máta. Þegar Jóna var spurð um það 

hvað væri mikilvægast í kennslu stafsetningar svaraði hún svona: 
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Ég bara, eins og ég segi, ég lærði sjálf stafsetninguna þannig að 

ég lærði reglur, ég lærði utan að svo var bara endurtekning. 

/…/ Og ég geri bara það sem ég lærði sjálf í grunnskóla. /…/ En 

eins og ég segi ég bara þekki ekki aðra leið til að kenna staf-

setningu en svona (Jóna). 

Þetta er dæmigert fyrir almenna þekkingu kennara, að kenna eins og 

þeim var kennt, eða miða við Stafsetningu, sem er nákvæmlega þessi 

kennslufræði, það er læra reglur og æfa með eyðufyllingum. Hún taldi 

nauðsynlegt að nemendur lærðu stafsetningarreglur umfram allt annað til 

að auka færnina. Jóna var sjálf mjög góð í stafsetningu og hún taldi það vera 

vegna þess að hún lærði reglur. Hún lærði reglur utan að og þjálfaði þær og 

þessar aðferðir notaði hún á sína nemendur og viðurkenndi fúslega að hún 

þekkti ekki aðrar leiðir til að stuðla að töku stafsetningar hjá nemendum.  

Dóra minntist einnig á að sér fyndist reglurnar mikilvægar en nefndi 

einnig sjónminnið: 

...eins og með þessu reglum og þetta að láta þau nota sjón-

minnið að þetta tvennt gæti hjálpað þeim alveg töluvert sko. 

En ég þekki enga aðra aðferð og þess vegna nýti ég mér hana 

ekki (Dóra). 

Dóra taldi að reglukennsla og efling sjónminnis í gegnum lestur, án 

markvissrar þjálfunar, bæri árangur en hún gat ekki útskýrt hlutverk sjón-

minnis í þróun stafsetningarfærni. Hún tók fram, eins og Jóna, að hún þekkti 

ekki aðrar leið til að kenna stafsetningu. 

Aðrir þátttakendur sögðu það ekki berum orðum að þeir þekktu ekki 

aðrar leiðir til að efla töku stafsetningar en eins og hjá Jónu og Dóru voru 

reglurnar þeim ofarlega í huga:  

Reglurnar! Mér finnst mjög mikilvægt að þau kunni reglurnar... 

(Móna). 

... skilji hvað hugsunin á bak við reglurnar eru (Olga). 

...þekking á reglunum, að þú kynnir reglurnar og hvernig ætti 

að nota þær (Tóti). 

Mér finnst mikilvægast að þau nái nokkurn veginn þessum 

reglum (Erna). 
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Eins og sjá má, hér að ofan, voru þátttakendur ekki í vafa um mikilvægi 

reglunáms í töku stafsetningar og samkvæmt þeirra mati á að kenna allar 

reglur með sama hætti. Móna var hörð á því að nemendur yrðu að læra 

reglur. Olgu var mikið í mun að nemendur lærðu reglur en það væri ekki 

nóg, þeir þyrftu einnig að skilja reglurnar. Hún tók sem dæmi að nemendur 

þyrftu að vita ástæðu þess að grannir sérhljóðar koma á undan ng og nk en 

ekki bara læra að grannir sérhljóðar koma á undan ng og nk. Kennslan hjá 

henni bar samt engin merki um að hún útskýrði ástæður að baki þeim staf-

setningarreglum sem hún var að kenna þegar rannsakandi var á vettvangi 

og tók hún fram að hún gæti ekki útskýrt ástæðurnar þar sem hún þekkti 

þær ekki. Þá fannst Tóta mikilvægt að nemendur vissu hvernig þeir ættu að 

nota reglurnar og skilningur á þeim hlýtur þá að vera þar forsenda. Hann var 

sannfærður um að ef nemendur lærðu reglurnar og gætu notað þær myndu 

þær festast í minninu með tímanum og þá notuðu nemendur þær ó-

meðvitað og gætu alltaf gripið til þeirra ef þeir lentu í vandræðum með 

stafsetningu á orði. Erna var einnig á þeirri skoðun að reglur skiptu máli en 

hún taldi samt að nemendur gætu ekki lært allar reglurnar til fulls og væri 

gott ef þeir gætu lært einhvern hluta af þeim.  

Lísa var eini þátttakandinn sem var þeirrar skoðunar að stafsetningar-

reglurnar sem slíkar væru ekki það sem skipti höfuðmáli, heldur færu allir 

þættir íslenskunnar saman. Lestur, ritun og málfræði væru þættir sem efldu 

stafsetningarfærni. Henni fannst mikilvægt að nemendur stöldruðu við í 

lestrinum og veltu fyrir sér orðum og tók hún sem dæmi verkefnið „fimm 

orð á dag“ sem góða leið til þess. Lísa gerði sér grein fyrir því að það liggur 

meira að baki töku stafsetningar en eingöngu stafsetningarreglur og vissi að 

stafsetning er nátengd lestri og ritun en gat ekki útskýrt það á annan máta 

en að lesturinn efli sjónminnið. 

Þegar aðrir þátttakendur voru inntir eftir því hvort það gætu mögulega 

verið aðrir þættir en eingöngu reglur sem skipta máli þegar kemur að 

kennslu stafsetningar og hvort og hvernig, t.d. lestur og stafsetning, skiptu 

þar máli var fátt um svör. Flestir sögðu að ritunin þjónaði þeim tilgangi að 

þjálfa nemendur í að skrifa sem réttast. Þá ræddi Jóna um orðaforðann sem 

mikilvægan þátt í töku stafsetningar: 

... og ég held líka að ef þau þekki fleiri orð að þá aukist hljóð-

kerfisvitundin og ef þau gera sér grein fyrir því hvernig orðin 

eru skrifuð þá kannski er eitthvað sambærilegt milli orða að þá 

held ég að stafsetningin aukist með því (Jóna). 
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Hér sýnir Jóna að þótt hún telji reglurnar mikilvægastar gerir hún sér 

grein fyrir mikilvægi orðaforðans sem kemur með auknum lestri og tengir 

það eflingu hljóðkerfisvitundar sem getur mögulega verið ef nemendur eru 

látnir lesa upphátt með skýrum framburði. Hún virtist einnig gera sér grein 

fyrir mikilvægi orðaforðans og að stór orðaforði gerði nemendum ef til vill 

kleift að sjá sameiginlega orðhluta sem er jákvætt. Hún efldi þó orðhlutavit-

undina ekki markvisst og sá orðaforði sem nemendur hennar unnu með 

efldi því ritháttarvitundina umfram allt annað. Hún nefndi síðar í viðtalinu 

að lesturinn efldi sjónminnið og gerði sér þar af leiðandi grein fyrir mikil-

vægi þess í töku stafsetningar. Þrátt fyrir hugmyndir um orðhluta og sjón-

minni þekkti hún ekki hugtökin orðhluta- og ritháttarvitund og það gerðu 

aðrir þátttakendur ekki heldur og má kannski teljast eðlilegt miðað við litla 

áherslu á fræði um stafsetningarkennslu í kennaranáminu. 

Móna gerði sér einnig grein fyrir því að lestur og ritun efla sjónminnið:  

Alveg eins og þarna þegar ég segi við þau að maður er búin að 

sjá þetta áður eða hefur skrifað þetta áður, það er tilfinningin 

við þetta (Móna). 

Hér var hún að vísa í sjónminnið þótt hún noti ekki hugtakið. Lesturinn 

og ritunin þjónuðu einhverju hlutverki í töku stafsetningar en hún vissi ekki 

hver sá tilgangur var. Tóti nefndi einnig sjónminnið: 

Þau eru búin að þjálfa sjónminnið mikið og vita hvernig orðin 

eru skrifuð (Tóti). 

Tóti ræðir hér um nemendur sem lásu mikið og höfðu sýnt góðan 

árangur í stafsetningu. Hann taldi þá nemendur standa framar öðrum vegna 

þess að þeir þjálfuðu sjónminnið með lestrinum.  

 

12.4 Færni til að kenna stafsetningu 

Þrátt fyrir litla menntun í íslensku og takmarkaða þekkingu á þeim þáttum 

er skipta máli fyrir töku stafsetningar velktust þátttakendur ekki í vafa um 

að þeir væru að leggja áherslu á rétta þætti við kennslu stafsetningar. 

Kennslan snerist fyrst og fremst um kennslu á reglum og kennarar mátu því 

færni sína, til að kenna stafsetningu, á þeirri forsendu.  

Þátttakendur miðuðu hæfni sína til að kenna stafsetningu út frá eigin 

þekkingu á stafsetningarreglum og færni í að útskýra þær. Jóna var einn 
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þeirra þátttakenda og þar sem hún var að kenna í 4. – 5. bekk var kennslan 

auðveld: 

Það er auðvelt á þessu stigi, í 4. og 5. bekk. /…/ Ef ég er í vafa 

um eitthvað og er ekki alveg viss þá fletti ég því upp eða undir-

bý mig sérstaklega fyrir það sem ég mundi þá gera líka ef ég 

væri að kenna á unglingastiginu (Jóna). 

Jóna horfði til eigin þekkingar á stafsetningarreglum og undirbúnings á 

kennslu þeirra. Ef þú kannt reglurnar geturðu kennt stafsetningu.  

Dóra taldi sig hafa aukið hæfni sína með reynslunni, en greinilegt er að 

hún miðaði þá færni við eigin þekkingu á reglunum, sem hún hafði aukið 

jafnt og þétt frá því að hún fór að kenna: 

Fyrst þegar ég byrja þá náttúrulega þekkti ég varla neina 

einustu reglu og bara þekkti ekki efnið (Dóra). 

Dóra hafði kennt íslensku í sex ár og þar með stafsetningu með því að 

kenna nemendum stafsetningarreglur. Hún hafði því þurft að læra stafsetn-

ingarreglurnar til að geta kennt þær og þá þjálfast í að útskýra þær með 

árunum. Hún var því sannfærð um að hún gæti kennt stafsetningu með 

góðu móti. 

Í vettvangsathugunum hjá þeim stöllum, Jónu og Dóru, var mjög greini-

legt að þær eru mjög sjálfsöruggar í allri innlögn á reglum og eiga auðvelt 

með að útskýra reglurnar fyrir nemendum (sjá bls. 73-74) og eru því full-

færar um að kenna stafsetningarreglur eins vel og kostur er og því er ekki að 

undra að þær teldu sig fullfærar um að kenna stafsetningu. 

Tóti viðurkenndi að hann kynni ekki stafsetningarreglur og sagðist sjálfur 

alltaf nota villupúka þegar hann þyrfti að skrifa texta, jafnvel þegar hann 

skrifaði á töfluna. Hann taldi sig samt geta kennt stafsetningu: 

Ég undirbý mig alveg mjög vel fyrir þessa tíma og ég held að 

þetta sé mesti undirbúningurinn sem ég geri fyrir þessa tíma af 

því að ég er óöruggur með það. Þannig að ég held að ég kenni 

það bara nokkuð vel þegar kemur að því að kenna (Tóti). 

Líkt og Dóra og Jóna taldi Tóti að þekking á stafsetningarreglum gerði 

hann hæfan til að stuðla að töku stafsetningar hjá nemendum. Hann undir-

bjó sig vel fyrir tímana til að geta kennt nemendum reglurnar og var sáttur 

við það sem hann hafði fram að færa.  
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Olga sagðist hins vegar vera mjög góð í stafsetningu og að hún kynni 

reglurnar þannig að hún gæti nýtt sér þær sjálf en hún átti erfitt með að 

útskýra reglurnar fyrir nemendum: 

Þetta er kannski ekkert vitlaust hjá okkur en mig vantar upp á 

þú veist af hverju á að gera þetta svona (Olga). 

Olga taldi áherslurnar vera réttar en ítrekaði að hún ætti erfitt með að 

útskýra reglurnar fyrir nemendum þannig að þeir skildu þær. Hún mat það 

sem svo að ef hún gæti útskýrt stafsetningarreglurnar betur væri hún fær 

um að kenna stafsetningu. Olga var því nokkuð raunsærri en Tóti því inn-

lagnir hjá þeim á reglum miðuðust fyrst og fremst við það sem fram kom í 

námsbókinni.  

Lísa og Erna voru báðar á þeirri skoðun að þær væru að leggja áherslu á 

rétta þætti þegar kom að kennslu stafsetningar en viðurkenndu að þær 

gerðu sér fulla grein fyrir því að kennslan gæti verið betri. Aðspurðar gátu 

þær ekki gert neina grein fyrir því hvað það væri sem þyrfti þá að fara betur 

en Lísa sagðist vera með fullkomnunaráráttu og því gæti hún ekki gefið sér 

einkunnina tíu, en hún gæfi sér átta. Erna sagðist reyna að leggja sig eins vel 

fram en mögulega gæti hún bætt kennsluna með því að sækja einhver 

námskeið. 

Móna var ekki tilbúin að meta færni sína til að kenna stafsetningu en 

hún taldi sig leggja áherslu á rétta þætti og að kennslan væri í góðum far-

vegi: 

En svona ég er ánægð með það sem við erum að gera hér og 

þarna við reynum að koma til móts við alla. Þá er ég mjög sátt. 

(Móna). 

Samkvæmt ofangreindu taldi hún færni til að koma til móts við þarfir nem-

enda sinna þann kost sem hún mat mest. Hún taldi sig gera það og því væri 

hún fær um að kenna nemendum stafsetningu.  

12.5 Samantekt 

Í þessum síðasta niðurstöðukafla var farið yfir menntun, reynslu, þekkingu 

og færni kennara til að kenna stafsetningu. 

Allir þátttakendur höfðu tiltöluleg stuttan kennsluferil enda höfðu þeir 

allir útskrifast úr kennaranámi á síðustu sex árum. Þá höfðu þeir allir haft 

ólík kjörsvið í kennaranáminu en aðeins einn var með íslensku sem kjörsvið.  
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Þátttakendur höfðu samt allir þurft að taka einn eða fleiri íslenskuáfanga 

í grunnnámi kennaranámsins en almennt má segja að það hafi ekki haft nein 

merkjanleg áhrif á þátttakendur þegar kom að kennslunni og skipti þar ekki 

máli hvort þátttakendur höfðu tekið einn eða fleiri áfanga í greininni. Þátt-

takendur sóttu heldur ekki símenntunarnámskeið í faginu eða efldu færnin 

sína á einhvern annan máta og lágu ýmsar ástæður þar að baki en helst má 

nefna að þátttakendur völdu að taka símenntunarnámskeið sem sneru að 

þeirra sérsviði. 

Þátttakendur voru sannfærðir um að kennsla stafsetningarreglna bæri 

tilætlaðan árangur og þekktu ekki aðrar leiðir til að kenna stafsetningu. Þeir 

þekktu ekki hugtök er tengjast þróun stafsetningar, s.s. ritháttar-, orðhluta- 

og setningavitund. Sumir minntust þó á sjónminni og orðaforða og vissu að 

það skiptir máli en hugmyndir þeirra um tengsl þessara þátta við töku staf-

setningar voru óljósar. Þá var hljóðkerfisvitundin þáttur sem sumir þekktu til 

en töldu ekki skipta máli á þessu stigi. 

Í heildina voru þátttakendur nokkuð sáttir við hæfni sína til að kenna 

stafsetningu. Þeir kunnu stafsetningarreglurnar og/eða gátu undirbúið sig 

vel fyrir tímana með því að fletta þeim upp og því var kennsla stafsetningar 

ekkert tiltökumál að þeirra mati.  
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13 Umræða 

Markmiðið með þessari rannsókn var að fá innsýn í þá kennsluhætti sem 

viðhafðir eru í stafsetningu á miðstigi og meta árangur. Leitast var við að fá 

mynd af því hvaða námsefni var notað í stafsetningu og hvernig, hvaða 

þættir í töku stafsetningar voru efldir og með hvaða hætti og hvernig 

námsmati var háttað. Enn fremur var skoðað hvaða reynslu þátttakendur 

höfðu af íslenskukennslu á miðstigi, hvaða menntun þeir höfðu í íslensku og 

þá stafsetningu. Þá var þekking þeirra á ferli um töku stafsetningar könnuð 

og athugað hvernig þátttakendur mátu færni sína til að kenna stafsetningu. 

Í þessum kafla verður farið yfir helstu niðurstöður og þær ræddar í ljósi 

fræða og fyrri rannsókna. 

 

13.1 Námsefnið á að þjálfa reglur 

Námsefnisval þátttakenda var mjög einhæft enda höfðu þeir litla þekkingu á 

öðru námsefni en því sem þeir höfðu valið til kennslu. Þeir gátu hvorki til-

greinar aðrar námsbækur né námsvefi. Þegar það námsefni var skoðað, sem 

þátttakendur höfðu kosið að nota, kom í ljós að þátttakendur notuðu Staf-

setningu, ritröðina Mál til komið, Mál í mótun og Mál er miðill, og Ritum 

rétt.  

Stafsetning var aðalkennslubókin í 4.-6. bekk og voru þátttakendur afar 

ánægðir með þá bók því hún uppfyllti þær kröfur þeirra um námsefni. Bókin 

er miðuð við hefðbundna kennslu á reglum og þjálfun á þeim í formi eyðu-

fyllinga og það töldu þátttakendur mikinn kost. Þetta er í samræmi við 

niðurstöður Ingvars Sigurgeirssonar (1994) en þær sýndu að meirihluti 

kennara notaði Stafsetningu og var ánægður með hana þótt annað efni væri 

í boði á þeim tíma sem rannsóknin hans var gerð. Þetta bendir til þess að 

námsefnisval hafi lítið breyst síðustu áratugina. 

Námsbækurnar Mál til komið, Mál í mótun og Mál er miðill voru ekki 

notaðar eins og höfundar bókanna höfðu lagt til (sjá Kolbrún Sigurðardóttir 

og Þóra Kristinsdóttir, 1994, bls. 5). Með notkun þeirra er hægt að efla staf-

setningarfærni á fjölbreyttan máta en svo virtist sem þátttakendur hefðu 

aðlagað efnið meira að þeim hefðbundnu kennsluháttum sem þeir voru að 

nota. Kennararnir í 4.-6. notuðu eingöngu vinnubókina sem eyðufyllingar-

verkefni til að þjálfa reglur en nota á grunn- og vinnubók saman til að efla 
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töku stafsetningar og þjálfa almenna málnotkun. Kennarar í 7. bekk notuðu 

grunn- og vinnubók en notuðu það efni til hópamiðaðar kennslu þótt þær 

séu hugsaðar til einstaklingsmiðaðrar kennslu. Þeir lögðu töluverða áherslu 

á innlögn reglna með vísun í reglurnar aftast í bókinni og þjálfun á þeim. 

Þær reglur sem taldar eru í bókinni eru frekar hugsaðar sem uppflettirit fyrir 

nemendur. 

Notkun orðabóka var lítil sem engin á meðan rannsakandi var á vett-

vangi. Aðeins einu sinni voru orðabækur notaðar í sérstakt orðabókar-

verkefni í bókinni Mál er miðill hjá Ernu. Þetta er í samræmi við rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar (1994) sem sýndi fram á litla notkun orðabóka í 

kennslustundum. Notkun orðabóka og uppflettirita er nauðsynleg til að 

kenna nemendum að nota slík hjálpargögn og gera þá meðvitaða um að það 

er eðlilegur þáttur í ritunarferli (Peters, 1985 og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

2009). 

Þegar kom að vali á námsbókum höfðu þátttakendur fyrst og fremst 

farið eftir því sem stóð í bekkjarnámskrám fyrri ára eða aðrir kennarar 

höfðu notað og ráðlögðu þeim að taka. Þátttakendur þekktu ekki annað 

námsefni en það sem þeir voru að nota en könnuðust þó við að til væri efni 

á vefsíðum en gátu ekki tilgreint neitt sérstakt. Þeir virtust almennt ekki 

hafa velt því fyrir sér hvort annað og betra efni væri til. Þetta er alveg í anda 

niðurstaðna Hafsteins Karlssonar (2007) en þær sýndu að kennarar styðjast 

við kennsluáætlanir sem til eru í skólum þegar þeir velja námsefnið. Í rann-

sókn Hafsteins (2007) kom einnig fram að nýjum kennurum hætti til að gera 

þetta frekar en þátttakendur í þessari rannsókninni höfðu einmitt allir mjög 

stuttan kennsluferil og skýrir það mögulega óöryggi þeirra hvað val á náms-

efni varðar. Þeir hafa einfaldlega ekki talið sig hafa forsendur til að fara 

nýjar leiðir í námsefnisvali.  

 

13.2 Efling þátta í töku stafsetningar 

Þegar leitað var eftir því hvernig kennarar efldu hljóðkerfis-, ritháttar-, orð-

hluta- og setningavitund, ásamt orðaforða, kom í ljós að afar lítil áhersla var 

á eflingu hljóðkerfis-, orðhluta- og setningavitundar hjá nemendum. Rit-

háttar-, orðhluta- og setningavitund voru að mestu efldar ómeðvitað í 

gegnum lestur og ritun, reglukennslu og ýmiss atriði er tengjast málfræði.  

Áhersla var á að kenna nemendum stafsetningarreglur en tiltölulega fáar 

reglur höfðu verið kenndar þegar komið var fram í apríl. Alls höfðu verið 

kenndar fjórar reglur í 4.-5. bekk og 6. bekk en sjö reglur í 7. bekk. Þrjár 

reglur voru sameiginlegar hjá öllum árgöngum. Nemendur í 7. bekk höfðu 
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lært um y-reglur umfram yngri hópana og að auki reglur um greinarmerki og 

tvöfalda samhljóða en 4.-5. bekkur hafði ekki lært um greinarmerki og 6. 

bekkur ekki um tvöfalda samhljóða.  

Hljóðkerfisvitund efldu kennarar ómeðvitað en nemendur á miðstigi 

ættu að vinna markvisst með rím, málhljóð í orðum, atkvæði, greina setn-

ingar niður í orð, tengja bragfræði o.fl.(Helga Sigurmundsdóttir ,2002 og 

Ragnar Ingi Aðalsteinsson, 2010). Þá ættu þeir að þjálfa skýran framburð 

svo hljóðritun verði sem réttust (Baldur Sigurðsson, 1998 og Svanhildur Kr. 

Sverrisdóttir, 2006a) Greina mátti að kennarar kenndu skýran framburð í 7. 

bekk fyrir Stóru upplestrarkeppnina og í 5. bekk fyrir flutning helgileiks á 

jólahátíð og þá var hún einnig efld ómeðvitað í gegnum málfræðina þegar 

nemendur voru látnir skipta orðum í atkvæði. Efling hljóðkerfisvitundar var 

því takmörkuð. 

Orðhlutareglur höfðu verið kenndar með innlögn og þjálfun eins og 

aðrar reglur en Nunes og Bryant (2006) hafa sýnt fram á nauðsyn þess að 

kenna nemendum um orðhluta og rannsóknir þeirra hafa sýnt að ungir 

nemendur hafa forsendur til þess. Áður en nemendur skrifa stíla eða vinna 

ritunarverkefni á að ræða ákv. orð eða orðaforða, orðhluta og skyld orð 

(Baldur Sigurðsson, 1998). Það sama á að gera við lestur bókmennta og þá 

þarf að kenna þær stafsetningarreglur sem falla undir orðhlutareglur sér-

staklega í tengslum við skyld orð og orðhluta (Nunes og Bryant, 2006). Það 

var þó ekki gert. Í öllum þeim æfingum sem nemendur unnu, s.s. afritun, 

upplestri, sóknarskrift, frjálsum skrifum o.fl. var aldrei minnst á orðhluta 

eða skyld orð fyrir æfingarnar eða að þeim loknum þegar farið var yfir þær. Í 

rauninni hafði hvergi verið minnst á orðhluta og skyld orð í tengslum við 

lestur, ritun eða önnur verkefni og þá var stofninn eini orðhlutinn sem 

nemendur í 5.-7. bekk lærðu. Hann var þó fyrst og fremst kenndur þegar 

hann kom fyrir í námsefni málfræðinnar og ekki rætt hvað hann getur sagt 

um stafsetningu orða.  

Lítil áhersla var því á eflingu orðhlutavitundar í kennslunni og hefur  

þróun þeirrar færni líklega verið hæg hjá flestum nemendum og þá sérstak-

lega hjá þeim sem voru með slaka hljóðkerfis- og/eða ritháttarvitund þar 

sem takmörkuð áhersla var á sérstaka eflingu þeirra þátta hjá þeim hópi. En 

skv. fræðingum er það afar mikilvægt þar sem slök hljóðkerfis- og ritháttar-

vitund getur gefið vísbendingar um vandamál sem þarf að vinna sérstaklega 

með. Að minnsta kosti sýndi íhlutunarrannsókn Kelman og Apel (2004) á 

stúlkunni Lilý, sem hafði átt í vandræðum með stafsetningu, fram á veru-

legar framfarir hjá henni eftir sérstaka kennslu þar sem áhersla var á hljóð- 

og ritháttarvitund. 
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Ekki var unnið sérstaklega að því að efla setningavitund nemenda. Nem-

endur lærðu þó um setningar, málsgreinar og greinarmerki og þurftu að 

huga að þessum þáttum þegar þeir unnu ritunarverkefni. Þeir fengu þó litlar 

leiðbeiningar um þær villur sem þeir gerðu og því má álykta að árangurinn 

af þeim verkefnum hafi ekki verið mikill. Önnur verkefni voru stílar og upp-

lestraræfingar sem efla setningavitund, ásamt námi í orðflokkum og setn-

ingahlutum. Þjálfunin var þó með öllu ómeðvituð og minntust þátttakendur 

ekki á þessa þætti þegar rætt var um þætti er snúa að setningavitund.  

Kenna þarf nemendum um fallstjórn, áhrif kyns á önnur orð í setningum, 

eðlilega orðaröð o.fl. með því að leggja markvissa áherslu á þessa þætti í 

ritun, lestri og umfjöllun um málfræðileg atriði. Þetta hafði ekki verið gert 

og því hefur óbein áhrif lesturs og ritunar verið grunnþátturinn í eflingu 

setningavitundar og því nokkuð undir nemendum og þeirra áhuga t.d. á 

lestri komið hve miklum framförum þeir tóku. 

13.3 Kennslan 

Þátttakendur höfðu valið að hafa einn sérstakan stafsetningartíma í viku 

hverri án nokkurrar tengingar við lestur og ritun sem væri þó æskilegra en 

skv. Aðalnámskrá grunnskóla (2007) er stafsetning og ritun sama fagið. 

 Í þessum formlegu stafsetningartímum var greinilegt að kennsluhættir 

stýrðust mikið til af Stafsetningu og því hópamiðaðir og bundnir við reglur 

og þjálfun þeirra. Bókin var höfð að leiðarljósi í kennslunni í 4. – 6. bekk en 

svo virðist sem kennarar í 7. bekk, sem notuðu bókina í 6. bekk, hafi aðlagað 

námsefnið að hefðbundnum kennsluháttum þar sem reynsla fyrri ára hefur 

greinlega markað kennsluna. Svo virðist sem kennarar festist í hefð-

bundnum kennsluháttum í stafsetningu ef þeir hafa notað Stafsetningu, þeir 

hneigist til að aðlaga annað námsefni að þeim kennsluháttum sem hún 

miðar við fremur en að breyta kennsluháttum í samræmi við nýtt námsefni.  

Kennsluhættir voru því afar einhæfir þótt til séu óteljandi aðferðir til að 

efla töku stafsetningar. Þetta er í samræmi við fyrri rannsóknir á kennslu-

háttum. Ingvar Sigurgeirsson (1992) komst að því í sinni rannsókn að 

kennsluhættir eru afar einhæfir og stýrast mikið af námsefninu. Rannsókn 

Hafsteins Karlssonar (2007) sýndi einnig fram á einhæfa kennsluhætti hjá 

íslenskum kennurum og námsefnisstýrða kennslu.  

Þegar kennsluaðferðir voru skoðaðar kom í ljós að innlögn hjá sumum 

þátttakendum, þ.e. Tóta, Olgu, Ernu og Mónu, miðaðist eingöngu við það 

sem stóð í kennslubókinni. Nemendur fengu eingöngu þær skilgreiningar 

sem stóðu í kennslubókum sem útskýringar á reglunum. Þessir þátttak-

endur, að Ernu undanskilinni, höfðu minnstu reynsluna af íslenskukennslu 
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og virtust ekki hafa tök á reglunum og það gæti skýrt hvers vegna þeir fara 

ekki út fyrir það sem stendur í kennslubókunum.  

Hlutverk nemenda í kennslustundum var að skrifa reglur nákvæmlega 

upp eftir kennara og vinna verkefni sem einnig er í samræmi við rann-

sóknarniðurstöður Ingvars Sigurgeirssonar (1992) sem gaf vísbendingar um 

að algengustu kennsluaðferðir eru verkefna- og vinnubókarvinna. Afar fáir 

nemendur tóku þátt í umræðum eða svöruðu spurningum sem þátttak-

endur spurðu yfir hópinn. Nemendur áttu þó til að spyrja spurninga í tilraun 

til að skilja það sem verið var að kenna en kennarar leiddu hjá þær hjá sér 

eða svöruðu með því að endurtaka í stað þess að skýra. 

Þá var verkefnavinnan heldur einhæf. Nemendur unnu svipuð eyðufyll-

ingarverkefni tíma eftir tíma eða skrifuðu stíla. Sú hefðbundna leið til staf-

setningarkennslu sem hér hefur verið lýst að ofan er ekki líkleg til árangurs. 

Hún hefur verið gagnrýnd þar sem kennslan miðast við hópinn, þar sem 

kennarinn talar og hluti nemenda er óvirkur (Ingvar Sigurgeirsson, 1999. 

Nemendur unnu sömu verkefnin og einstaklingsmiðun sneri að því að ljúka 

við námsbækur sem fyrst og þá fengu slökustu nemendur að skrifa hluta 

æfinganna sem nemendur áttu að skrifa. Vissulega var tekið tillit til slöku 

nemendanna en samkvæmt fræðingum eins og Todd (1982) og Tempelton 

(2003) á að meta hvar nemendur eru staddir í ferlinu um töku stafsetningar 

og móta einstaklingsmiðun út frá því. Þá er námsefnið Lestur og stafsetning 

1 og 2 ( sjá bls. 38) sérstaklega ætlað fyrir slaka nemendur á yngsta- og mið-

stigi. 

Nemendur fengu litla endurgjöf á verkefnin sín þrátt fyrir tilmæli þar um 

í Aðalnámskrá grunnskóla (2007) og sjaldan var gerð krafa um leiðréttingar 

sem verður að teljast nauðsynlegt svo nemendur læri af villum sínum. Helst 

var það í 6. bekk sem nemendur áttu að skrifa stíla upp aftur eða villuorð 

ítrekað en það þjónar engum tilgangi, betra er að velja villur til að skoða 

sérstaklega með nemendum skv. Tempelton (2003). Þá vildu þátttakendur 

strika undir villur nemenda þegar þeir fóru yfir en skv. Svanhildi Kr. Sverris-

dóttur (2006b) á að strika yfir villur. 

Þátttakendur í þessari rannsókn sóttu fyrst og fremst í eigin reynslu af 

stafsetningarnámi þegar kom að kennslu stafsetningar. Þeir sem mundu 

eftir því að hafa lært eitthvað um stafsetningarkennslu í kennaranámi höfðu 

ekki geta nýtt sér það og sögðust vera búnir að gleyma því sem þeir lærðu 

um stafsetningarkennslu. 
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13.4 Námsmatið 

Markmið með námsmati var hópamiðað hjá öllum árgöngum en skv. Peters 

(1985) og Temepelton (2003) ætti námsmatið frekar að vera markmiðað þar 

sem staða hvers og eins er metin án samanburðar við aðra nemendur.  

Þá voru einkunnir nemenda á einkunnablaði að mestu byggðar á skrif-

legum prófum eftir upplestri, undirbúnum og óundirbúnum, og eyðufyll-

ingum. Það er í samræmi við aðrar rannsóknir sem gerðar hafa verið á 

námsmati en rannsókn Ernu Ingibjargar Pálsdóttur (2006) sýndi að meiri-

hluti kennara byggir lokaeinkunn á skriflegum prófum. Þá sýndi rannsókn 

Meyvants, Ingvars og Jóhönnu (2006b) að 83% kennara voru með lokamat 

þar sem nemendur taka skriflegt, hópamiðað próf í lok annar. 

Athygli vakti að 4.-5. bekkingar tóku eitt 100% lokapróf eftir önnina en 

skv. Peters (1985) getur það ekki gefið réttmætar niðurstöður. Námsmat á 

að vera fjölbreytt og sú krafa kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla (2007). 

6. og 7. bekkirnir voru með nokkuð fjölbreyttara námsmat . 

 Einkunnakvarðar voru notaðir til að meta upplestrarpróf og því var vægi 

hverrar villu töluvert eða 0,5 fyrir fyrstu villurnar. Todd (1982) hefur bent á 

mikilvægi þess að endurskoða einkunnagjöf fyrir stafsetningarpróf. Of hátt 

vægi hverrar villu og þar af leiðandi ítrekað lág einkunn geti brotið niður 

sjálfstraust nemenda og gert þá fráhverfa stafsetningu.  

Einkunnir fyrir eyðufyllingarpróf voru reiknuð hlutfallslega. Mat á iðni í 

tímum og heimavinnu var byggt á huglægu mati og ekki notast við sam-

ræmda og áreiðanlega matskvarða.  

13.5 Árangur af kennslunni 

Niðurstöður könnunarprófs gáfu til kynna að árangur af kennslunni frá 

september til loka mars hafi ekki verið mikill og kemur það e.t.v ekki á óvart 

þar sem árangur á samræmdum prófum í lok 10. bekkjar hefur verið fremur 

slakur. Síðustu tvö árin sem stafsetning var prófuð sérstaklega var meðal-

einkunn 6,0 árið 2007 (Námsmatsstofnun) þar sem meðalvillufjöldi var 12 af 

30 orðum og árið 2008 (Námsmatsstofnun) 7,0 þar sem meðalvillufjöldi var 

9 af 30 orðum. Lítið hefur því breyst frá rannsókn Baldurs Sigurðssonar og 

Steingríms Þórðarsonar (1987) sem gerð var á árangri samræmds prófs árið 

1984 og sýndi einnig slaka útkomu.  

Nemendur í 4.-5. bekk hækkuðu sig í meðaleinkunn á bilinu 0,9 til 1,4 og 

var árangur þeirra nokkuð betri en eldri nemendanna. Framfarir voru þó 

eingöngu marktækar hjá Lísu. 
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 Það sem kom á óvart var að nemendur í báðum 6. bekkjunum lækkuðu 

milli fyrirlagna. Bekkur Olgu lækkaði um 0,6 stig en hópur Tóta um 0,3 stig. 

Þetta er e.t.v. ekki mikil lækkun en um sjö mánuðir liðu á milli prófa þar sem 

nemendur fengu kennslu í stafsetningu og því er þessi lækkun töluverð.  

Nemendur í 7. bekk stóðu svo að segja í stað. Annar hópurinn hækkaði 

sig um 0,1 stig og hinn um 0,2 stig og því er árangur af kennslunni enginn. 

Marktektarpróf sýndu að þessar örlitlu framfarir sem meðaleinkunnir sýndu 

voru ekki marktækar.  

Þegar árangur árganga var borinn saman kom í ljós að töluvert lítill 

munur var á árangri milli árganga. Í fyrri fyrirlögn könnunarprófs var meðal-

einkunn í 4.-5. bekk 3,7 en í þeirri síðari rúmlega 4,8. Í 6. bekk var meðal-

einkunn úr fyrri fyrirlögn 4,85 en þeirri síðari 4,2. Þá var 7. bekkurinn með 

5,85 úr fyrri fyrirlögninni en 6,0 úr þeirri síðari. Þennan litla mun á árangri 

milli árganga má helst skýra með því að allir höfðu hóparnir farið að mestu 

leyti yfir sömu stafsetningarreglurnar með sama hætti og því má setja stórt 

spurningamerki við þann árangur sem hlýst af þeim hefðbundnu kennslu-

háttum sem viðhafðir eru á miðstigi í þessum skóla. 

Þátttakendur voru almennt á þeirri skoðun að nemendur hefðu tekið 

einhverjum framförum en sumir tiltóku þó einstaka hópa sem mögulega 

voru ekki að bæta sig og aðra sem þeir voru sannfærðir um að hefðu bætt 

sig. Niðurstöður könnunarprófs gáfu vísbendingar um að þátttakendur væru 

almennt ekki með það á hreinu hver árangur nemenda þeirra í raun og veru 

var. 

13.6 Áhrif menntunar 

Þátttakendur höfðu tiltölulega stuttan kennsluferil enda höfðu þeir út-

skrifast úr kennaranámi á síðustu sex árum. Aðeins einn þátttakenda hafði 

haft íslensku sem sérsvið en tveir aðrir þátttakendur höfðu þurft að taka 

fleiri áfanga í íslensku en voru í kjarna í sínu námi. Móna hafði þurft að taka 

20 einingar í íslensku utan kjarna þar sem hún kom að sviði Yngri barna 

kennslu. Í þeim áfanga var fjalla um stafsetningarnám ungra barna en hún 

hafði ekki getað nýtt sér það. Þá þurfti Erna að taka nokkra áfanga í íslensku 

við Háskólann á Akureyri en ekki mátti merkja neitt í kennsluskrám sem gaf 

til kynna að fjallað væri um stafsetningu. Erna sagðist hafa lært um stafsetn-

ingu en hún mundi ekkert frekar um það nám.  

Aðrir þátttakendur höfðu tekið grunnáfanga í íslensku sem felur ekki í 

sér neina umfjöllun um stafsetningu en sumir minntust þess að hafa tekið 

áfanga um setningafræði og hljóðfræði en tengdu það ekkert við stafsetn-

ingu.  
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Þátttakendur höfðu ekki getað nýtt það kennaranám sem þeir höfðu að 
baki til að kenna stafsetningu. Þeir mundu óljóst hvað þeir höfðu lært en 
vissulega má segja að öll umfjöllun um stafsetningarkennslu í kennaranámi 
sé verulega af skornum skammti. Ekki má merkja neitt í kennsluskrám 
síðustu ára sem bendir til þess að nemendur hafi lært um þróun stafsetn-
ingarfærni og þátt hljóðkerfis-, ritháttar, orðhluta- og setningavitundar í því 
ferli. Þó höfðu Jóna, Móna og Erna tekið fleiri íslenskuáfanga en aðrir þátt-
takendur og lært ýmsa undirstöðuþætti sem þarf að hafa á valdi sínu til að 
efla töku stafsetningar en það virtist ekki nýtast þeim. 

Þátttakendur töldu allir reglukennslu mikilvægasta þáttinn í kennslu staf-
setningar. Sumir gerðu sér grein fyrir mikilvægi orðaforðans hvað stafsetn-
ingarfærni varðar og þá sjónminnis. Þeir gátu þó ekki tilgreint hvers vegna 
þessir þættir eru mikilvægir. Þá þekktu tveir þátttakendur hugtakið hljóð-
kerfisvitund en virtust lítið geta tengt það við stafsetningarfærni. Þetta ætti 
ekki að koma á óvart því í kennaranámi virðist lítið eða fjallað um stafsetn-
ingu og kennslu hennar sérstaklega.  

Lestrarnámskeið voru einu símenntunarnámskeiðin sem þátttakendur 
höfðu sótt er tengjast íslenskukennslu. Þeir báru því við að sérvið þeirra 
lægi annars staðar og þeir sóttu því helst námskeið er tengdust því sviði. 
Rannsóknir hafa sýnt bein tengsl milli símenntunar og færni í kennslu hvort 
sem það snýr að stafsetningu eða öðrum fögum. Rannsókn Carreker, Joshi 
og Boulware-Gooden (2010) sýndi að kennarar, sem sóttu þróunarnámskeið 
og lærðu um þætti er snúa að töku stafsetningar, voru hæfari til að meta 
vitund og færni nemenda sinna og gátu sniðið kennsluna að þeirra þörfum. 
Þá sýndi rannsókn á vegum National Reading Panel í Bandaríkjunum 
(National Reading Panel, 2000) að öll þróun kennara í starfi er snýr að sí-
menntun skilaði sér í betri færni til að kenna. 

Þrátt fyrir litla fræðslu um stafsetningarkennslu voru þátttakendur ekki í 
vafa um færni sína til að kenna stafsetningu. Í þeirra huga snerist kennslan 
ekki um fræði heldur þekkingu þeirra á stafsetningarreglum og getu til að 
undirbúa sig fyrir tímana. Í heildina voru þátttakendur á þeirri skoðun að 
þeir væru að leggja áherslu á réttu þættina við eflingu stafsetningarfærni og 
að kennslan gengi vel. Þetta er í samræmi við niðurstöður Lilju Guðnýjar 
Jóhannesdóttur (2010) sem sýndu að meirihluti kennara, sama af hvaða 
sérsviði þeir komu, taldi sig hafa næga menntun og færni til að kenna ís-
lensku og þar með stafsetningu. Þá er þetta einnig í samræmi við rannsókn 
Ragnars Inga Aðalsteinssonar, Ingibjargar Frímannsdóttur og Sigurðar 
Konráðssonar (2010) sem sýndi að kennarar af öllum kjörsviðum kenna 
íslensku og sama af hvaða sviði þeir koma þá veigri þeir sér ekki við því að 
taka að sér kennslu íslensku.  
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14  Lokaorð 

Hér hefur verið fjallað um niðurstöður eigindlegrar tilviksrannsóknar þar 

sem rætt var við sjö kennara í 4.-7. bekk um stafsetningarkennsluna, gerðar 

vettvangsathuganir hjá þeim og stafsetningarpróf lagt fyrir nemendur 

þeirra.  

Meginviðfangsefni rannsóknarinnar var að skoða kennsluhætti í stafsetn-

ingu á miðstigi. Markmiðið var að fá mynd af því hvernig kennarar stuðla að 

töku stafsetningar, námsmati og námsefni. Einnig hver þekking þeirra var á 

stöðu nemendanna, mögulegum árangri af kennslunni og þróun milli ár-

ganga. Þá var markmiðið að fá mat kennara á eigin færni til að kenna staf-

setningu, með tilliti til menntunar og þekkingar á fræðum um töku stafsetn-

ingar. 

Niðurstöður gáfu vísbendingar um að taka stafsetningar væri ekki efld á 

markvissan máta. Efling stafsetningarfærni snerist fyrst og fremst um 

kennslu á stafsetningarreglum fremur en stuðning við þroskaferli sem nem-

endur ganga í gegnum við töku stafsetningar.  

Kennsluaðferðir hópamiðaðar og hefðbundnar, stýrðar af námsefni sem 

valið var út frá hefð og reynslu. Vægi á námsmatsþáttum, milli árganga, var 

ekki í neinu samræmi og töluverð áhersla var á skrifleg próf. Niðurstöður úr 

könnunarprófi gáfu til kynna litlar framfarir og jafnvel afturför milli fyrir-

lagna og voru að mestu leyti ekki í samræmi við hugmyndir þátttakenda um 

framfarir nemenda sinna. Þá var lítill munur á meðaleinkunn milli árganga. 

Þá sýndu niðurstöður litla þekkingu þátttakenda á ferli um töku stafsetn-

ingar enda lítið í kennaranámi sem leggur grunn að slíkri þekkingu. Samt 

töldu þeir sig hæfa til að kenna stafsetningu þar sem þeir tengdu kennslu 

hennar fremur við færni til að kenna stafsetningarreglur fremur en að 

stuðla að þroska nemenda í stafsetningu á því stigi sem þeir eru. Segja má 

að hefð og reynsla innan skólans, ásamt eigin reynsla af stafsetningarnámi í 

grunnskóla, hafi haft mest áhrif á kennsluhætti þátttakenda. 

Umfang þessa verkefnis gefur ekki tilefni til alhæfingar um kennsluhætti 

í stafsetningu og nauðsynlegt er að rannsaka þetta viðfangsefni enn frekar. 

Niðurstöður gefa hins vegar ákveðnar vísbendingar um stöðuna. Svo virðist 

sem kennsluhættir stýrist af námsbókum og í stafsetningu er Stafsetning 

það námsefni sem hefur haft áhrif á kennslu stafsetningar síðustu áratugina 

og styður hefðbundna kennsluhætti í stafsetningu.  

Grein þeirra Baldurs Sigurðssonar og Steingríms Þórðarsonar (1987) um 

árangur á samræmdu prófi árið 1984 fjallaði um stafsetningu sem undir-

liggjandi þroskaferli og var ólík öllu öðru sem áður hafði verið skrifað um 
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stafsetningu á Íslandi. Sú umfjöllun hefði átt að valda straumhvörfum í 

kennslu stafsetningar enda í samræmi við umfjöllun sem var að skjóta 

rótum í fræðaheiminum á þeim tíma og átti eftir að styrkjast í sessi. Í Banda-

ríkjunum virðist stafsetningarkennslan vera fjölbreytt ef marka má niður-

stöður Graham o.fl. (2008) og seint á átttugasta áratugnum fór kennslan þar 

að taka mið af nemendum sjálfum þar sem þetta þroskaferli um töku staf-

setningar var haft að leiðarljósi (Schlagal, 2007). Ef raunin er sú að kennarar 

á Íslandi eru enn að kenna stafsetningu samkvæmt hefðbundinni aðferð og 

nota Stafsetningu sem námsbók má velta því fyrir sér hver ástæðan sé. 

Nærtækasta skýringin er sú að nýir kennarar koma í skólana með lítinn sem 

engan grunn úr kennaranáminu til að kenna stafsetningu og ganga því beint 

inn í það ferli sem fyrir er. Ferli sem er þeim vel kunnugt frá því þeir voru 

sjálfir námsmenn í grunnskóla og hefur viðgengist svo áratugum skiptir. 
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Viðauki A 
 

Spurningalisti fyrir viðtöl við kennara 

1. Hve lengi hefur þú starfað sem kennari og hver er reynsla þín af íslenskukennslu? 

2. Hver er menntun þín sem kennari (prófgráða, sérsvið, útskriftarár, símenntunar-

námskeið (hve mörg á síðustu 3 árum?) 

3. Hvaða menntun hefurðu í íslensku (framhaldsskóli-deild+ár, háskóli+ár, sí-

menntunarnámskeið)? 

4. Hvaða fræðslu hefur þú fengið í námi þínu um stafsetningu og stafsetningarkennslu 

(framhaldsskóli, háskóli, símenntun)? 

5. Hvernig meturðu færni þína í stafsetningu (kanntu t.d. allar reglur, skrifarðu rétt)?  

6. Hvaða hópum kennirðu stafsetningu? 

7. Hvernig mundir þú lýsa stafsetningarkunnáttu nemenda þinna? 

8. Hvernig meturðu vitund barnanna um hljóðkerfið?  

9. Hvernig meturðu vitund barnanna um rithátt og ritvenjur í íslensku?  

10. Hvernig meturðu vitund barnanna um orðaröð og tengsl orða í setningum?  

11. Hvernig meturðu vitund barnanna um orðaröð og um hvernig orð eru sett saman? 

12. Hvaða námsefni ertu að nota og hvers vegna?  

13. Hver er hugmyndafræðin og markmiðin að baki námsefninu sem þú notar?  

14. Hvaða annað námsefni gætirðu notað og hvers vegna notar þú það ekki?  

15. Lýstu fyrir mér stafsetningarkennslunni eins og þú háttar henni (markmið, hvernig 

tengist hún inn í aðrir íslenskukennslustundir, undirbúningur, aðferðir, tímaskipu-

lag, einstaklingsmiðuð, hluti af heildstæðu og þá hvernig, hvernig gengur og hvort 

hún skilar árangri, er óbeint verið að þjálfa stafsetningu í öðrum tímum og þá 

hvernig). 

16. Segðu mér frá námsmatinu í stafsetningu (próf, endurgjöf, vægi, verkefni, 

einkunnaskali). 

17. Hvernig vinnur þú með orðhluta?  

18. Hvernig vinnur þú með hljóðin og framburð þeirra? hljóðkerfið, tengsl hljóða, að-

greiningu líkra hljóða? lengd sérhljóða?  

19. Hvernig vinnur þú með fallstjórn og orðaröð í setningu?  

20. Hvernig er samstarfi við aðra kennara, sem kenna stafsetningu í sama árgangi, 

háttað (samræmi í markmiðum, kennslu, námsefni og námsmati)? 

21. Segðu mér frá kennsluaðferðum í stafsetningu sem þú þekkir eða veist um og hvað 

er þá verið að þjálfa? 
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22. Hvaða fleiri aðferðir eru til að kanna kunnáttu nemenda í stafsetningu en þær sem 

þú notar?  

23. Hvað finnst þér mikilvægt í sambandi við kennslu stafsetningar (hvaða þætti er 

mikilvægt að efla og þjálfa hjá nemendum)?  

24. Hvernig meturðu færni þína í að kenna stafsetningu (t.d. finnst þér þú hafa þekk-

inguna til þess, veistu hvaða þætti er mikilvægt að efla)?  
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Viðauki B 
 

Vettvangsathugun 

Dags.:___________    Stofa:_________________ 

Upphaf tíma:______ Lok tíma:_________  Kennari:_______________ 

 

K=kennari N-i=Nemandi N-ur=Nemendur 

 

Upphverfi: Lýsing á kennslustofu og uppröðun (hvað hefur breyst frá því 

síðast): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upphaf kennslustundar: Hverjar eru áherslur kennslustundar (námsþættir) 

og hvernig útskýrir kennarinn(leggur inn) efnið: 
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Kennsluhættir: Hvernig eflir kennarinn töku stafsetningar? Hvaða aðferðir 

má greina í kennslustundinni sem efla töku stafsetningar ómeðvitað? Hvaða 

námsefni notar hann? 
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Hlutverk nemenda: Hvernig taka þeir þátt í kennslustundinni? Hverju spyrja þeir að? 

Hvaða svör fá þeir? Hver eru verkefnin? Hvernig gengur með verkefnin? Skilja þeir 

efnið? 
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Annað: 
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Viðauki C 
 

Stafsetningarkönnun 5. – 10. bekkur 
Feitletruðu orðin eru þau orð sem nemendur eiga að skrifa í eyðurnar. 

Lestu hverja málgrein í heild í upphafi. Stöðvaðu svo lestur á eftir feit-

letruðu orðunum. Lestu hverja málsgrein í heild þegar öll orð hennar 

eru komin. Lesa skal allan textann upp aftur í lokin. 

1. Á laugardag fóru unglingarnir í 9. HB í óvissuferð. 

2. Þeir voru allir mjög spenntir en enginn þó eins og Iðunn kennari. 

3. Hún var full tilhlökkunar enda búin að skipuleggja ævintýraferð 

og útbúa hollt og gott nesti fyrir alla. 

4. Kristinn, pabbi tvíburanna Gunnars og Halls, ætlaði að vera 

fararstjóri vegna þess að nýi kennarinn komst ekki með. 

5. Snemma morguns var farið á bryggjuna og siglt af stað með 

Bylgjunni út úr firðinum. 

6. Fjallasýnin var mögnuð, hæsta fjallið Blátindur gnæfði yfir öllu 

og gylltum bjarma sló á snævi þakinn tindinn. 

7. Farið var í Lómavík, báturinn lagðist við akkeri og krakkarnir 

þyrptust spenntir í tuðru sem flytja átti þá í land. 

8. Hins vegar hafði hvesst svo skyndilega að sumir urðu óttaslegnir í 

tuðruferðinni. 

9. Skólayfirvöldum var ekki skemmt þegar fréttist af þessari ferð og 

foreldrar voru ævareiðir. 

10. Raunar skildu fáir hvað kennaranum gekk til og flestir voru afar 

hvumsa. 
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Viðauki D 
 

Stafsetningarkönnun 5. – 10. bekkur 

 

Merktu við bekkinn þinn/teymið þitt í íslensku: 

Álftir   Heiðlóur   Kríur   6.KH   6.SS   7.RV  7.ÞBI 

 

1. Á ______________ fóru _________________ í 9. HB í óvissuferð. 
 

2. Þeir voru allir mjög _____________ en ___________ þó eins og 
__________ kennari. 
 

3. Hún var full _________________ enda _________ að skipuleggja 
_________________ og útbúa __________ og gott nesti fyrir alla. 
 

4. _____________, pabbi _______________ Gunnars og __________, ætlaði 
að vera ________________ vegna þess að ________ kennarinn komst ekki 
með. 
 

5. Snemma ____________ var farið á ______________ og __________ af 
stað með ______________ út úr _____________. 
 

6. ________________ var mögnuð, __________ fjallið ______________ 
___________ yfir öllu og ____________ bjarma sló á __________ þakinn 
____________. 
 
 

7. Farið var í ____________, báturinn ____________ við ___________ og 
krakkarnir _____________  ____________í tuðru sem ___________ átti 
þá í land. 
 

8. Hins vegar hafði ___________ svo ______________ að sumir urðu 
_______________ í __________________. 
 

9. _________________ var ekki ___________ þegar fréttist af ____________ 
ferð og foreldrar voru ______________. 
 

10.  Raunar __________fáir hvað kennaranum gekk til og flestir voru 
__________  ___________. 
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Viðauki E 

Kæri íslenskukennari! 

Þá er komið að því að leggja stafsetningarkönnunina fyrir bekkinn 

þinn/teymið þitt. Þetta er hefðbundið eyðufyllingapróf, þ.e. þú lest upp 

texta og nemendur fylla í eyður. Meðfylgjandi er: 

 Nafnalisti til að taka manntal-vinsamlega láttu listann fylgja með 

prófbunkanum til baka svo hægt sé að hafa hann til samanburðar 

þegar prófið verður lagt fyrir aftur. 

 Blað með textanum sem þú átt að lesa upp. 

 Ljósrituð prófblöð fyrir nemendur, þ.m.t. gul blöð skv. upplýsingum 

frá þér. 

Vinsamlega skilaðu nafnalistanum, prófbunkanum og textablaðinu í þar til 

gerðan kassa á skrifstofunni hjá ritara. 

Með fyrirfram þökk, Drífa 
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Viðauki F 

Kæri íslenskukennari! 

Þá er komið að því að leggja stafsetningarkönnunina aftur fyrir bekkinn 

þinn/teymið þitt. Þetta er sama próf og síðast og ætti að leggja fyrir með 

sama hætti aftur. Prófið á að leggja fyrir sömu nemendur og síðast og ein-

göngu þá. 

Meðfylgjandi er: 

 Nafnalisti frá síðustu fyrirlögn en á honum sérðu hvaða nemendur 

eiga að taka prófið. 

 Blað með textanum sem þú átt að lesa upp. 

 Ljósrituð prófblöð fyrir nemendur, þ.m.t. gul blöð skv. upplýsingum 

frá þér. 

Vinsamlega skilaðu nafnalistanum, prófbunkanum og textablaðinu í þar til 

gerðan kassa á skrifstofunni hjá ritara. 

Með fyrirfram þökk, Drífa 
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