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Útdráttur 

 
Þessi lokaritgerð er unnin til B.Ed prófs við Kennaradeild Háskólans á Akureyri haustið 2008.  
Hér er saga íslenskrar stafsetningar skoðuð frá upphafi íslensks ritmáls til dagsins í dag og velt 
fyrir sér framtíð hennar. Litið er á hvaða stafsetningarkennsluaðferðir hafa verið notaðar hér á 
landi og fjallað verður um aðferð við kennslu á stafsetningu sem Baldur Sigurðsson hefur þróað. 
Gerð var stafsetningarkönnun sem lögð var fyrir 130 nemendur í 9. bekk á Akureyri.  
Í þessari könnun var verið að kanna hvaða stafsetningarreglur nemendur brjóta helst og reyna að 
koma fram með hugmyndir um hvað mætti að gera til bóta. Kynjamunur var skoðaður.  Lögð var 
fyrir eyðufyllingaræfing sem var lesin upp fyrir nemendur og villur síðan taldar. Niðurstaða 
rannsóknarinnar var sú að strákarnir voru aðeins verri í stafsetningu og stúlkunar jafnari yfir 
heildina, færri stúlkur voru með mikinn fjölda af villum, þær voru flestar á bilinu 2 til 4 villur. 
Mikið var um að nemendur gerðu villur varðandi n og nn regluna og einnig voru nemendur í 
erfiðleikum með hvort að stafirnir v eða f  ættu að vera í orðunum.  
Niðurstaða ransóknarinnar var, að með því að breyta úr hinum hefðbundnu kennsluaðferðum 
sem verið er að beita í skólum og beita í stað nýjum aðferðum eins og aðferð Baldur Sigðurssonar 
þá megi lækka villufjöldann, því ég tel að mikið af þessum villum séu tengdar óöryggi nemenda 
vegna þess að þeir hafa ekki fengið að sjá orðin rétt skrifuð í upphafi.Að mínu mati eru kennarar 
einnig of gjarnir á að einbeita sér of mikið af villufjöldanum í stað þess að reyna að koma í veg 
fyrir hann. Fækka mætti stafsetingarreglunum til einföldunar og gera hana meira aðlaðandi fyrir 
nemendum. Gerð þessarar ritgerðar kynnir sögu stafsetningar og getur bent kennurum á góðar 
kennsluaðferðir í stafsetningu.  
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Abstract 

This is a B.Ed. degree thesis at the Faculty of education at the University of Akureyri, in the 
autumn 2008. The subject of the thesis is the history of spelling from the beginning of written 
Icelandic language to the present day, a survey of the primary teaching methods used to teach 
spelling and a look at Baldur Sigurðsson´s teaching method. 130 students in the 9th grade in 
Akureyri were given a spelling test.  
The test determined which spelling mistakes were most common and if there was a difference 
between the sexes. The test consisted of a “gap-filling” exercise that was read aloud to the 
students and their mistakes were documented.  
The main findings are that boys have more difficulty with spelling than girls. The girls were more 
even and many had only 2-4 mistakes. The most frequent mistakes were n and nn and students 
had difficulties in determining whether to use v or f. In this study I found that by changing from 
the usual teaching method to some new teaching methods like Baldur Sigurðsson´s method 
teachers can reduce spelling mistakes from their studens. The students acquire more self-esteem 
in writing because some of their mistakes are due to their insecurities because they haven’t seen 
the words written correctly to begin with. Teachers are opt to giving spelling tests and 
concentrating only on the mistakes so the students do not learn what is the correct way to spell a 
word. Also, the spelling rules could be simplified to make them more appealing to the students. 
Hopefully this thesis introduces the history of spelling and that words have not always been 
spelled in the same manner and can help teachers choose an effective spelling teaching method.  
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1. 

Í þessari ritgerð verður reynt að kynna sögu íslenskrar stafsetningar og útskýra í stuttu máli hvaða 

breytingar hafa orðið á henni frá upphafi og reynt að spá fyrir um framtíð hennar. Einnig verða 

kynnar til sögunnar þær kennsluaðferðir sem hafa verið notaðar við kennslu í stafsetningu í 

gegnum aldirnar, sem og fjallað verður um þær aðferðir sem verið er að þróa hér á landi til 

kennslu á stafsetningu. Einnig var gerð könnun í stafsetningu þar sem lögð var stutt 

eyðufyllingaræfing fyrir nemendur. Ég ætla að reyna að komast að því hvort að munur sé á 

stafsetningu kynjanna, hvaða reglur það eru sem nemendur eigar í erfiðleikum með og koma með 

hugmyndir að því hvernig meigi hjálpa þeim. Einnig ræði ég aðeins um hvort að 

stafsetningarkennsla sé á réttir leið hér á landi. Í kafla eitt er verið að fjalla um sögu íslenskrar 

stafsetningar frá öndverðu til dagsins í dag, í þessum kafla er líka fjallað um þær breytingar sem 

hafa orðið á skrifum Íslendinga á síðustu árum. Í kafla tvö er verið að fjalla um nokkrar 

kennsluaðferðir í stafsetningu sem hafa verið notaðar við stafsetningarkennslu hér á landi. 

Sérstaklega er fjallað um kennsluaðferðina orðhlutaleiði og höfund hennar Baldur Sigurðsson. 

Kafli þrjú er um könnun sem gerð var og niðurstöðum hennar gerð skil. Að lokum eru það 

lokaorðin þar sem dregið er saman efni verkefnisins og niðurstöður þess.
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2. Saga íslenskrar stafsetningar 

Formáli 

  

Íslensk stafsetning er  líklega  ekki  eins mikið í umræðunni nú á tímum eins og hún var á 

seinni hluta nítjándu aldar og í upphafi þeirrar tuttugustu þegar rætt var um 

nauðsyn þess að koma á samræmdum stafsetningarreglum. Menn voru almennt sammála um að   

þörfin væri brýn en hins vegar gátu menn ekki komist að samkomulagi um hvernig 

stafsetningin skyldi vera.  Helsta deiluefni þessara tíma var hvort ætti að taka mið af uppruna orða 

eða framburði þeirra í stafsetningu. Þessari misklíð lauk að mestu árið 1929 þegar yfirvöld tóku af 

skarið og birtu auglýsingu um stafsetningarreglur í blöðum. Segja má að sæmileg sátt hafi ríkt um 

íslenskar stafsetningarreglur frá þessum tíma allt þar til nýjar reglur voru lögleiddar 1973-74 

(Björn Guðfinnsson.1981:5-46). Þá hófust að nýju umræður sem snérust ekki mikið um reglurnar 

í sjálfu sér heldur að mestu um einn staf, það er að segja z og niðurfellingu hennar í íslenskri 

stafsetningu. Auk zetunnar var á þessum tíma einnig rætt um reglur um stóra og litla stafi, hverjir 

ættu að setja reglur um stafsetningu og hvernig staðið skyldi að breytingum á þeim (Björn 

Guðfinnsson. 1981:5-46). 

Hér verður gerð tilraun til að rekja sögu íslenskrar stafsetningar, greint frá ástæðum fyrir 

breytingum, þróun og hverjir það voru sem létu sig þessi mál varða. 

2.1 Upphaf íslenska málsins 

 

Íslenska er talin til indóevrópskra mála. Það er margt óljóst um uppruna Indó-Evrópumanna. Ein 

af kenningunum um þá er að fyrir 3500-2500 árum fyrir Krist hafi þeir búið á sléttunum norðan 

við Kákasusfjöll. Þaðan dreifðust þeir  um Austur-Evrópu, Vestur Evrópu, Indland og Íran.  

Þegar fólksfjöldinn varð meiri og tók að dreifast, fór tungumálið að skiptast í mismunandi 

mállýskur. Þróunn málanna náði hámarki þegar fólk fór að setjast að í einstökum löndum og ríki 

tóku að myndast og lúta ákveðnu stjórnskipulagi (Sölvi Sveinsson 1992: 19). 

Víkur þá sögunni að Germönum sem ruddust yfir mestan part vestur og Norður Evrópu á fyrstu 

öldum eftir Kristsburð. Talið er að frumheimkynni þeirra séu Pólland og sunnanverð 

Skandínavía. Þeir komust í kynni við Rómverja, en þeir töluðu latínu, sem var mál þess indó-

evrópkra þjóðflokks sem hafði náð yfirráðum á Ítalíuskaganum. Margir af germönsku 

þjóðflokkunum fóru að tala latínu eða latínan blandaðist málum germönsku ættbálkanna (Sölvi 

Sveinsson. 1992: 21-22).  
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Það má því segja að germönsk mál 

séu undir sterkum áhrifum frá 

latínu. Einnig verður að benda á 

að germönsk mál eru Indó-

evrópsk. Germönsk mál eru nú  

ríkjandi í Vestur og Norður 

Evrópu en líka eru Finnsk –úgrísk 

og keltnesk mál töluð þar. 

Germönsku málin skiptast í þrjá 

meginflokka,  norðurgermönsk, 

austurgermönsk og 

vesturgermönsk-mál. Þau eru talinn til indó- evrópskra mála. 

Íslenska telst til norðurgermanskra mála ásamt norsku, sænsku, dönsku og færeysku. Á myndinni 

til hliðar sést hvernig skyldleiki málann út frá frumindó-evrópsku til íslensku er (Sölvi Sveinsson. 

1992: 20 ).  

2.2 Hvernig varð Íslenska málið til? 

 

Þegar Ísland byggðist á árunum 870 til 930 komu landnemarnir víða að. Samkvæmt Landnámu 

Ara fróða voru flestir frá Noregi eða 85% þeirra 1000 landnámsmanna sem er getið um. 12 % 

komu frá byggðum landnámsmanna á Bretlandseyjum og 3 % frá Svíþjóð og öðrum löndum. Þó 

að flestir hafi talað norræn mál, má ætla að fleiri tungumál hafi verði töluð á landnámsöld því á 

Íslandi voru einnig þrælar og vinnufólk ættað frá Bretlandi og Írlandi eða öðrum löndum. 

Það má segja að íslenskan hafi orðið til sem sjálfstætt tungumál á landnáms öld 870 til 930. 

Íslenskan er innflytjendamál og það hefur mótað málið mikið, þó að það sé í grunninn norrænt 

mál þá blandast inn í það önnur tungumál svo sem írska og keltneska. Þó að fólkið sem flutti 

hingað hafi verið af mismunandi sauðahúsi og samgöngur strjálar má samt segja að líklega hafi 

mállýskur innflytjendanna jafnast út á fyrstu tugum og öldum byggðar á Íslandi og íslenskan sem 

sjálfstætt tungumál orðið til. Skyldleiki mismunandi tungumála og mállýskna landnámsmanna 

hefur haft mikil áhrif á að fljótlega varð til heilsteypt tungumál sem hefur ekki tekið jafn miklum 

breytingum eins og tungumál nágranna þjóða landsins. Það er nærri örugglega vegna legu 

landsins, einangrunar og hversu fáir sigldu hingað, að Íslendingar urðu ekki fyrir eins miklum 

erlendum áhrifum og tískustraumum líkt og þjóðirnar í kringum okkur þar sem tungumál þeirra 

hafa blandsast meir við önnur tungumál (Sölvi Sveinsson. 1992: 38).  

Mynd 1. Skyldleikitré  tungmálmála 
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Tímabilið frá ca.1050 til siðaskipta 1550 hefur stundum verið nefnt íslenskumiðaldir. Í upphafi 

þessa tímabils komu inn í málið mörg tökuorð sem tengdust hinni nýju trú sem ruddi sér til rúms 

hér á landi er Íslendingar skiptu úr Ásatrú yfir í Kristni og tóku upp Kaþólska siði hér á landi og 

gömul orð fengu nýja merkingar. Þetta er líka sá tími sem markar upphaf ritaldar á Íslandi þegar 

Íslendingar fóru að skrifa móðurmál sitt með latínustöfum. Latneska málfræðikerfið hentaði illa 

íslensku máli og íslenskur vísindamaður sem nefndur hefur verið fyrsti íslenski málfræðingurinn, 

réði bót á því með því að skrifa fyrstu málfræðiritgerðina um íslenska málið á 12. Öld. Vegna 

þessarar ritgerðar urðu veigamiklar breytingar á sérhljóða- og á beygingarkerfi íslenskunnar. Það 

má því segja að Íslendingar hafi á þessum tíma komið þeirri hefð á, sem enn er við líði, að eiga 

marga góða rithöfunda og vera bókelskandi þjóð. Á þessum tíma komu upp góðir rithöfundar og 

má þar nefna Ara fróða og Snorra Sturluson (Sölvi Sveinsson.1992: 41-42). 

2.3 Upphaf íslenskrar stafsetningarumræðu á seinni öldum 

 

Í fyrstu málfræðiritgerðinni sem skrifuð var um miðja 12. öld voru settar fram reglur um hvernig 

tengja eigi stafsetningu við framburð, eru þær reglur enn í gildi og hafa verið undirstaða 

stafsetningareglna í íslensku frá þeim tíma. Hins vegar áttu sér stað ýmsar málbreytingar á næstu 

öldum til dæmis voru hljóðin /ö/, /æ/ og /y/ að breytast og m.a. þess vegna komst ekki regla á 

stafsetninguna fyrr en um 1500. Á þessum tíma var komin nokkuð föst hefð á rithátt handrita og 

hélst hún næstu aldir.   

 Jón Ólafsson frá Grunnavík (1705-1779) var sá maður sem skrifaði næst ritgerð um 

íslenska stafsetningu. Það gerði hann í þeim tilgangi að samræma hana, því á þeim tíma sem hann 

var uppi var stafsetning landans í mikilli óreiðu og landsmenn fylgdu ekki neinni ákveðinni stefnu 

í stafsetningu. Jón lauk þó aldrei þessari ritgerð og því hafði hún lítil áhrif á íslenska stafsetningu. 

Í þessari ritgerð sinni fjallaði Jón meðal annars um hvor stafirnir z og y ættu heima í íslensku 

ritmáli. Jón hafði þá skoðun að fara skyldi eftir uppruna orða þar sem því yrði við komið, eða 

eftir venju. Hann setti fram reglur um z þó að hann taldi þann staf óþarfann (Jón Aðalsteinn 

Jónsson. 1959:75). 



Lokaverkefni við HA 2008  Stafsetning saga og kennsluaðferðir   

- 6 - 

 

Eggert Ólafsson (1726-1768) er frægasti 

málverndunarmaður 18. aldar. Hann var áhugamaður 

um íslenska menningu og stafsetning var eitt af því sem 

hann lét sig varða. Hann samdi rit um stafsetningu 

skömmu eftir 1760 þar sem fram komu ýmsar nýjungar, 

má þar helst nefna brodduðu stafina á, í og ó. Eggert 

gerir skýran greinarmun á, i og y og ritar z í miðmynd 

sagna. Áhrif Eggerts á íslenska stafsetningu urðu 

töluverð mikil þó að honum tækist ekki að koma skikki á 

stafsetningu almennings. (Jón Aðalsteinn Jónsson. 

1959:76-79).  

 

 

Hér á undan má sjá að umræða sem tengist stöfunum y og z er ekki ný af nálinni og hefur hún 

staði yfir í um tvær aldir eða allt fram til dagsins í dag og enn sér ekki fyrir endann á þeirri 

umræðu. En zetan er ekki mikið í umræðuni núna vegna þess að það er búið að fella hana út úr 

íslenskri stafsetningu. Hér að neðan verður sínt dæmi um klassískan texta frá því um 1800. Hann 

er eftir Jón Espólín og er úr Árbók Espólíns sem Lithopprent prentaði árið 1943.  

  XlII Kap. Mödruvalla bræra mál 

Sumarit fyrir hafdi komit út bróðis Ingimunds Skútason ned bréf og boðskap 

erkibiskups um Möðruvalla mál, enn á þessu sumri kom ekkert skip út, 

lögduþó öll til hafs frá Noregi, var þá vínlítit í Skálhollts biskupsdæmi; svo 

víoðalagdist af messusaungr í burstsaungum. Þat sumar var lögtekin 

Mágnýusar-messa Eyjajarls fyrir jól, enn leyft at vina Vta dag í jólaum, oc 

miðvikudaga fyrir jólaföstu oc lángaföstu;vedr voru hörd, braut kyrkiu á 

Breuiðabóklstad í Fliótshlíð, hvarf Markarfljófliót eina dagstund. ( Jón 

Espólín. 1943:56)   

Ef þessi texti er skoður að hann er með bæði dönsku og latínu slettum ásamt því að sum orðanna 

eru skrifuð eftir öðrum stafsetningarreglum en í dag. Gott dæmi um það er að karlmannsnafnið 

Magnús er skrifa með á og ý, í stað a og ú eins og gert er í dag og orðið  og  er skrifað sem oc. 

Einnig er orðið það skrifað í textanum sem þat. Það erum fleir orð sem eru skrifuð í þessum stíl í 

textanum en þessi texti er að mínu mati mjög einkennandi fyrir þetta tímabil. 

Mynd. Eggert Ólafsson 
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2.4 Umræðan um stafsetningu á 19. öld 

Á 19. öld jókst enn áhugi manna á íslenskri stafsetningu. Sá maður sem lét hana sig mest varða 

var ekki Íslendingur heldur Dani sem hét Rasmus Kristján Rask. Í bók sinni Lestrarkver handa 

heldri manna börnum, sem kom út í Kaupmannahöfn árið 1830, setti hann fram 

stafsetningarreglur og lagði grunninn að þeim stafsetningarreglum 

sem, enn í dag, er byggt á. Í 30 ár var stafsetning Rask 

aðalréttritun manna sem fengust við skriftir hér á landi. Rask 

aðhylltist upprunasjónarmiðið og helst einkenndi stafsetningu 

hans að hann ritaði e í stað ie, breiða sérhljóða á undan ng og nk, 

gefa í stað gjefa, kær í stað kjær og y samkvæmt uppruna. Hann 

ritaði z í orðum og vildi rita -r í stað -ur í niðurlagi orða með 

örfáum undantekningum. Í viðskeytum lýsingarorða og atviksorða 

vildi hann rita –ligr og liga í stað -legur og -lega en það er 

samkvæmt gamalli venju (Jón Aðalsteinn Jónsson.1959:77-78 og 

Jóhannes L.L. Jóhannsson.1922:3). 

 

 

Á þessum tíma var að myndast mikil þjóðerniskennd hjá Íslendingum sem lýsti sér meðal annars 

þannig að íslendingar sem voru við nám í Kaupmannahöfn mynduð með sér félög þar sem megin 

markmiðin voru að efla íslenska menningu og varðveita íslenska tungumálið. Eitt þessara félaga 

hét Fjölnir. Fjölnismenn voru þeir Jónas Hallgrímsson, Tómas Sæmundsson, Konráð Gíslason og 

Brynjólfur Pétursson og gáfu þeir út tímarit sem hét Fjölnir. Það kom í fyrsta skiptið út árið 1835. 

Í því var mikill áróður rekinn fyrir vönduðu málfari og gegn dönskum áhrifum. Fyrsta sinn var nú 

skrifað um ýmis efni á íslensku og bækur voru þýddar úr erlendum málum í ríkari mæli. 

Fjölnismenn létu líka til sín taka í stafsetningarumræðunni. Konráð Gíslason sem var einn af 

Fjölnismönnum, var fylgjandi því að ritað væri eftir framburði og vildi m.a. afnema y. Skoðanir 

hans um stafsetningu fönguðu ekki huga almennings á þessum tíma og lýstu margir yfir óánægju 

sinni með hans hugmyndir. Þegar Fjölnir hafði komið út um nokkurt skeið gafst Konráð upp á 

þessu sjónarmiði sínu og samdi stafsetningarreglur sem komu út árið 1850. Í þessum reglum 

miðaði hann við uppruna orða (Jón Aðalsteinn Jónsson. 1959:84).  

Halldór Kr. Friðriksson  yfirkennari og íslenskukennari við Latínuskólann, varð einn af 

fylgismönnum hugmyndanna sem Konráð setti fram  í  ritgerð sinni og  tók hann reglur Konráðs 

upp í stað framburðarstafsetningar. Voru reglur Konráðs því notaðar við Latínuskólann á þessum 

Mynd 3. Rasmus Kristján Rask 
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tíma og oft kennd við Friðrik kennara við Latínuskólann eða þá  kölluð skólastafsetningin 

(Jóhannes L.L. Jóhannsson.1922:8). 

Þrátt fyrir þessar umleitanir var íslensk stafsetning enn í upplausn um 1850. 

Skólastafsetning Konráðs var víða notuð, sumir notuðu reglur Rasks og enn aðrir notuðu sínar 

eigin reglur. Það sem helst greindi á milli þessara stafsetningaraðferða Konráðs og Rasks var 

hvort rita ætti je eða é, hvort rita ætti langur eða lángur, skrift eða skript og hvort nota ætti z og y. 

Undir lok 19. aldar fóru menn aftur að aðhyllast framburðarstafsetningu og þá var það vegna 

áhrifa erlendis frá. Nokkrar þjóðir, m.a. Svíar, gerðu róttækar breytingar á stafsetningarreglum 

sínum til að færa stafsetninguna í átt til framburðar. Meðal þeirra sem aðhylltust 

framburðarstafsetninguna voru Björn M. Ólsen og Finnur Jónsson. Þeir voru ekki alveg sammála, 

þá greindi á um einstök atriði en voru báðir fylgjandi því að afnema y og z úr íslenskri 

stafsetningu. Björn M.Ólsen kynnti hugmyndir sínar á fyrirlestri fyrir almenningi árið 1889. 

Fyrirlesturinn var birtur á prenti sama ár. Finnur Jónsson tók undir hugmyndir Björns í 

blaðagrein..(Jón Aðalsteinn Jónsson.1959:90). 

Eins og við mátti búast komu fram andmæli um þessar hugmyndir um 

framburðarstafsetningu. Ritdeilur hófust milli Björns M.Ólsen og Halldórs Kr. Friðrikssonar, þær 

stóðu í nokkar mánuði og lausnin á þeim var ekki sjónmáli. Þegar Blaðamannafélagið var stofnað 

árið 1897 skapaðist þörf á að samræma stafsetningu. Aðalsprautan í því að semja 

stafsetningarreglur var Jón Ólafsson ritstjóri, sú stafsetning var kölluð Blaðamannastafsetning. 

Þegar félagið var stofnað voru samdar reglur fyrir það og í þeim var  stuðst við upprunasjónarmið 

Rasks og Halldórs Kr. Friðrikssonar. Stuttu síðar  urðu aðrar ritdeilur um íslenska stafsetningu er 

Einar Benediktsson steig fram fyrir skjöldu en hann var ákafur stuðningsmaður Konráðs 

„Fjölnismanns“ Gíslasonar og því fylgjandi framburðarsjónarmiðinu. 

 

2.5 Lausnin - opinber afskipti 

 

Um aldarmótin 1900 var íslensk alþýða enn að skrifa eftir eigin geðþótta. Ritdeilurnar sem staðið 

höfðu yfir síðustu árin skiluðu ekki neinum árangri eða niðurstöðum. Menn voru einfaldlega ekki 

sammála um hvernig best væri að vinna að samræmingu á íslenskri stafsetningu. Á árunum eftir 

1900 koma fram nokkrar hugmyndir um leiðir sem ætti að fara, en ekki kom mönnum saman um 

þær frekar en fyrri daginn. Sú eftirtektarverðasta kom frá Finni Jónssyni sem skrifaði bókina 

Íslensk réttritun árið 1909, en þar kom fram að hann hafði skipt um skoðun og hallaðist nú að því 

að upprunasjónarmiðið væri betra en framburðarsjónarmið eins og hann hafið haldið fram áður 

og hann vildi kasta z út úr íslensku ritmáli en halda y. Í bókinni  kemur einnig fram að hann telji 
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að nauðsynlegt sé að settar séu opinberar reglur um íslenska stafsetningu. Á næstu árum verða 

kröfur um samræmda stafsetningu enn háværari. Friðrik Hjartar fjallar t.d. um þær í Skólablaðinu 

árið 1912 og í því blaði birtust tillögur frá Stúdentafélaginu í Reykjavík sama ár (Jón Aðalsteinn 

Jónsson. 1959:107-108).  

Það var þó ekki fyrr en árið 1918 að fyrsta opinbera auglýsingin um stjórnskipaða 

stafsetningu birtist og var hún að stærstum hluta miðuð við blaðamannastafsetninguna. Þau 

frávikin sem voru í henni eru að rita skyldi je í stað é og s í stað z en fyrra atriðið var í samræmi 

við skólastafsetninguna þessi auglýsing átti að stuðla að því að leysa þær deilur sem voru í 

samfélagi mennta manna um stafsetningu (Álitsgerð Stafsetningarnefndar.1974:5). 

Þær vonir um að deilurnar  væru úr sögunni með þessum reglum urðu að engu  því að það voru 

margir sem ekki sættu sig við þessa lögboðnu lausn og héldu þessar deilur því áfram. Árið 1924 

komu fram tillögur frá þremur mönnun sem íslenskukennarar höfðu fengið til að skoða þessi 

mál. Tillögunar byggðar á gömlum hugmyndum Halldórs Friðrikssonar sem kom fram með 

skólastafsetninguna en aðalhöfundur að þessum reglum var Sigurður Norðdal (Álitsgerð. 

1976:60). 

Árið 1929 birti þáverandi kennslumálaráðherra, Jónas Jónsson frá Hriflu, auglýsingu um 

nýja stafsetningu í Lögbirtingarblaðinu. Sú stafsetning, sem þar var boðuð, er stafsetningin, sem 

enn er notuð, utan þess að árið 1973 var z afnumin úr íslenskri stafsetningu. Einnig var árið 1934 

veitt undanþága frá því að kenna z-reglur í barnskólum landsins.  

Björn Guðfinnsson var einn af þeim mönnum sem lét sig stafsetningu vara á þessum tíma og   

eftir birtingu á auglýsingu Jónasar árið 1929  má eiginlega þakka Birni það að þessi stafsetning 

festist í sessi (Jón Aðalsteinn Jónsson. 1959:117).  

Björn var þrátt fyrir það ekki alveg sáttur við málin eins og þau voru, og lét hafa eftir sér 

að stafsetningarmál Íslendinga væru ,,nú hinn mesti óskapnaður” og það þyrfti að fara fram 

endurskoðun á stafsetningarreglum (Björn M. Ólsen. 1981:13-17).  

Björn til tók þrjár ástæður sem hann taldi einkum eiga þátt í þessu ástandi. Þær voru að 

stafsetningin væri of erfið, skortur væri á hæfum kennurum og að almenningsálitið væri andvígt 

stafsetningunni. Skoðun hans var að Íslendingar myndu ,,aldrei sættast fullkomlega við núgildandi 

stafsetningu” og að eina skynsamlega leiðin út úr ógöngunum væri að ,,sveigja stafsetninguna til 

muna í framburðarátt” (Björn M. Ólsen.1981:5-46). 

Segja  má að með auglýsingu Jónasar og samþykki Björns hafi tekist að koma á samræmdum 

stafsetningarreglum á Íslandi og þó að ekki væru allir sammála þeim bundu þær endi á þær deilur 

sem höfðu staði áratugum saman. 
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2.6 Breytingar á stafsetningarreglum árið 1973 

 

Um 1960 var sett af stað gagnger endurskoðun á móðurmálskennslu á grunnskólastigi hér á landi 

samhliða umræðum um skólamál almennt. Þar var meðal annars rætt um mikilvægi þess að gera 

námsefnið aðgengilegt öllum og það hefur sjálfsagt átt við um stafsetningu eins og annað 

námsefni. Þrátt fyrir skiptar skoðanir manna á mikilvægi stafsetningarkennslu voru í gangi 

umræður um hana, sem hnigu einkum í þá átt að einfalda ætti reglur til þess að börn ættu 

auðveldara með að læra þær. Því að um árabil höfðu verið upp hugmyndir um að flóknar reglur í 

stafsetningu skapi stéttamun og því mætti segja að stafsetning dragi menn í dilka og í því tilviki 

var meðal annars talað um z sem staf menntamanna. Með þetta í huga hafa líklega einhverjir 

viljað leita leiða til að auðvelda stafsetningarkennsluna og afnám z úr íslensku ritmáli hefur verið 

talin ein af leiðunum til að svo mætti verða. 11. maí 1973 skipaði Magnús Torfi Ólafsson, 

þáverandi menntamálaráðherra, nefnd til að endurskoða gildandi reglur um stafsetningu og 

greinarmerkjasetningu. Nefndina skipuðu Halldór Halldórsson prófessor sem var formaður 

nefndarinnar,  skólameistararnir Gunnar Guðmundsson og Kristinn Kristmundsson, Indriði 

Gíslason lektor og Baldur Ragnarsson kennari. Þessi nefnd kom sér saman um það að afnema z 

úr íslensku ritmáli ásamt því að koma með tillögur um reglur um stórann og lítinn staf, um eitt 

eða tvö orð ásamt greinamerkjareglum, einnig ræddi hún það að afnema y en hún féll frá því. Um 

þessi atriði höfðu aldrei áður gilt stjórnskipaðar reglur hér á landi.  Auglýsingar um brottfall z úr 

íslensku ritmáli birtist í dagblöðum hér á landi 5. september 1973 (Álitsgerð 1974:3-4). Af öðrum 

tillögum nefndarinnar er helst að nefna tillögu um að menntamálaráðuneytið láti endurskoða 

námskrá um stafsetningarkennslu. Nefndin lagði einnig til að í skólum væri lögð áhersla á að 

kenna rithátt algengra orða og að nemendur væru þjálfaðir í að nota 

stafsetningarorðabækur (Álitsgerð.1974:11).  

30 október árið 1976 var haldin rástefna um íslenska stafsetningu vegna tillögu sem 

menntamálanefnd efrideildar Alþingis gerði í kjölfar lagafrumvarpanna um breytingar á 

stafsetningarreglunum frá 1973.  Þáverandi menntamálaráðherra, Vilhjálmur Hjálmarsson, efndi 

til ráðstefnunnar og voru ráðstefnugestir alls 52, meðal annars fulltrúar íslenskukennara af öllum 

skólastigum. Umræðuefnið var aðallega z-reglur auk þess sem rætt var um aðrar breytingar á 

stafsetningarreglum og um móðurmálakennslu almennt. Á þessari ráðstefnu kom einnig fram 

gagnrýni á stafsetningarkennslu almennt og töldu margir ráðstefnugestir að úrbóta væri þörf á 

móðurmálskennslu. Margir lýstu þeirri skoðun sinni að full ástæða væri að reyna að auðvelda 
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reglur um stafsetningu til þess að auðvelda börnum stafsetningarnám og sögðust vera hlynntir 

öllum breytingum sem miðuðu í þá átt. Á ráðstefnunni voru líka þeir sem ekki vildu breyta 

reglunum. Mikil umræða varð um nauðsyn þess að íslensk stafsetningarkennsla væri rannsökuð 

og töldu margir að rannsóknin hefði þurft að fara fram áður en farið var að hrófla við 

stafsetningunni. Einnig var umræða um hverjir ættu að setja reglur varðandi stafsetningu, það er, 

það vantaði fagleg rök á bak við breytingarnar (Álitsgerð1974:13).  

2.7 Lokaorð um sögu stafsetningar.  

 

Í þeirri umræðu um stafsetningarkennslu sem varð í kringum 1975  voru margir, sem létu sig 

þessi mál varða, á þeirri skoðun að stafsetning væri mál menntamanna en ekki almennings því að 

almenningur í landinu þyrfti ekki á stafsetningu að haldi þar sem hann notaði hana svo lítið hvort 

sem er og því mætti stafsetningin vera flókin. Þessi rök falla nú um sjálf sig, því í dag skiptir færni 

í stafsetningu nefnilega enn meira máli heldur en þá,  þar sem mikil áhersla er á tölvuvinnslu í 

nútímasamfélagi og mikið af nútímasamskiptum fara fram með skrifum í tölvupósti, á msn eða 

spjallrásum og því má segja að fjöldi þeirra sem fást við það að skrifa hafi aldrei verið meiri. Deila 

má um hve vel við Íslendingar stöndum að vígi í stafsetningarkunnáttu nú á dögum því t.d. ef við 

skoðum textann sem sýnilegur er á spjallrásum Netsins með tilliti til stafsetningarkunnáttu er 

hægt að segja að kunnátta Íslendinga í íslenskri stafsetningu sé ekki mikil. Að mínu mati er 

skrifmáti íslendinga nú til dags orðinn líkari talmálinu heldur en ritmálinu og notar stór hópur 

ungs fólks ,,nýtt” ritmál; blöndu af talmáli og ritmáli með enskuslettum inn á milli þetta tel ég gert 

til að dylja kunnáttuleysi sitt í stafsetningu.  Því meira bil sem er milli talmáls og ritmáls, því 

erfiðara verður viðfangsefni. Hér er hægt að skoða klassísk blokkfræsla hjá ungum manni. Er 

þetta framtíðinn í íslensku ritmáli? 

Bad boys...  

Hvar á ég að byrja hmm...síðasta vika var frekar lazy. Fór í próflestur og chill, that's 

about it. Tæklaði þýskuna með 7 og kom sjálfum mér pínu á óvart og fékk 8 í 

jarðfræði. Fer svo í sögu á morgun og lífeðlisfræði (yak) á miðvikudaginn og hvað 

gerist svo þá? Jú! Bjarni verður búinn með framhaldsskóla haha, það sem ég get ekki 

beðið. Nóg af skóla samt. 

Spiluðum við KFÍ á föstudaginn og notum ekki mörg orð um þann leik, unnum með 

66 stigum. Hefðum getað unnið með meiri mun en ákvaðum að spila eins og pussur í 

sona 7-8 mínútur af leiknum. Þannig núna tekur við einn frímánuður leikjafrír. Sem 

er bæði vont og gott. Getum einbeitt okkur að lyftingunum í jólafríinu sem er fínt.  
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Maður er að verða frekar þreyttur á því að vera alltaf einhverjum 5-10kg léttari en 

hinir pg'arnir heh.( Bjarni Árnason. 2006) 

 

Eins og sést þá er þessi ungi maður að fara eftir íslenskri stafsetningu en samt eru þarna inni 

ensku slettur og orðalagið er ekki upp á það besta. Það eru til verr skrifandi bloggarar en þessi 

ungi drengur en þetta er mjög klassísk bloggfærsla. 

Þetta ætti samt ekki að vera svona því að það eru kominn á markaðinn leiðréttingarforrit 

sem geta leiðrétt texta og lætur notandann vita ef hann er að skrifa rangt. Þessi forrit eru samt 

mismunandi góð eftir tungumálum, það ræður miklu um hversu einfaldar stafsetningarreglur eru 

hjá hverri þjóð. Því meira bil sem er milli talmáls og ritmáls því erfiðara verður viðfangsefni. Í 

íslensku gætu t.d. reglurnar um -n og -nn í enda orða orðið mjög erfitt mál. Uppástungur um að 

breyta núgildandi stafsetningarreglum eru ákaflega viðkvæmar en einfaldar stafsetningarreglur 

gætu skipt sköpum í sambandi við tölvusamskipti á íslensku. Leiðréttingaforrit í stafsetningu geta 

unnið gegn fjölda stafsetningarvillna, unnið gegn minnimáttarkennd manna í stafsetningu og gert 

öllum kleift á stafsetja texta án teljandi villna, en til þess að hægt sé að hanna slík forrit þarf 

einfaldari reglur en nú eru í gildi. Því er ekki ólíklegt að kröfur um slíkt eigi eftir að verða háværar 

á næstu árum. Ef einhver hafði talið sem svo að umræður um íslenskar stafsetningareglur væri 

lokið og fullkomin sátt væri um hana, þá finnst mér allt benda til þess, eins og staðan er með 

ritmálið í dag, að sá hinn sami hafi rangt fyrir sér, því að ýmislegt er í deiglunni þó svo sumir 

sérfræðingar um tölvumál álíti að hefðbundin umræða um stafsetningu verði úrelt fyrirbæri innan 

einhverra ára. Ég tel umræður um íslenska stafsetningu í kjölfar tölvualdar einungis vera rétt að 

byrja, hvað svo sem verður í komandi framtíð.  

 

3. Kennsluaðferðir   

Ef skoðað er hvaða atriði það eru sem grunnskólanemendur eiga að kunna skil á varðandi 

stafsetningu þegar þeir hafa lokið grunnskólagöngunni, þá eru það ekki svo mörg atriði sem 

tengjast henni en samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla eru lokamarkmiðin í skrift eða ritun þau 

sem eru hér að neðan.   

Ritun 

Nemandi 

o sé fær um að skrifa margvíslega texta af öryggi 

o hafi góðan orðaforða og beiti ýmiss konar stílbrigðum og myndmáli 
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o kunni að byggja upp efnisgreinar og færa rök fyrir máli sínu 

o hafi þjálfast í að skrifa helstu textategundir og þekki sérkenni þeirra 

o hafi tileinkað sér skipulögð vinnubrögð við samningu ritsmíða 

o geti nýtt sér leiðbeiningar um textagerð og sé tilbúinn að taka gagnrýni á eigin texta 

o hafi vald á réttritun og geti beitt reglum um greinarmerkjasetningu 

o hafi vanist við að notfæra sér hjálpargögn við ritun 

o kunni að ganga frá ritsmíðum, handskrifuðum og á stafrænu formi 

o geti sett saman vísu eða skrifað skáldlegan texta frá eigin brjósti 

 (Aðalnámskrá gunnskóla. 2007)   

Ef þessi markmið eru skoðuð þá sést það þó að mikill tími fari í kennslu í stafsetningu í 

grunnskólum landsins þá eru það ekki nema tvö markmið af lokamarkmiðunum þar sem 

minnst er á stafsetningu með beinum hætti annars eru þessi markmið tengd ritun margskonar 

en ekki lögð eins mikil áhersla á að skrifa þau rétt. Þó að markmiðin í stafsetningu séu svona 

nátengd ritun mætti að mínu mati vera fleiri markmið tengd henni.  

3.1 Kennsluaðferðir í stafsetningu 

Þær kennsluaðferðir sem verður fjallað um eru Upplestaraðferðin, þar sem nemendur skrifa 

niður texta sem kennari les. Það verður líka fjallað um Eyðufyllingaraðferðina, en í henni eiga 

nemendur að setja orð inní eyður í textum sem lagðir eru fyrir þá, bæði heil orð og/eða staka 

stafi. Einnig verður fjallað um aðferð sem var verið að þróa á Akureyri í Giljaskóla þar sem 

börnunum er kenndur lestur með ritun. Að lokum verður fjallað um aðferð Baldurs 

Sigurðssonar, Orðhlutaleið. 

 

3.1.1 Upplestraraðferðin 

  

Í gegnum aldirnar hefur stafsetningarkennslan verið með svipuðu sniði hér á landi. Hún hefur 

einkum snúist um upplesnar æfingar þar sem stafsetningarreglan sem á að kenna er kynnt fyrir 

nemendum af kennaranum í upphafi kennslustundar, síðan er lesin upp æfing þar sem mikið 

reynir á regluna. Nemendur skrifa niður eftir upplestrinum og að lokum er farið yfir æfinguna og 

villurnar leiðréttar. Með þessari kennsluaðferð er verið að kanna hvort að tekist hafi að efla 

skilning nemandans á reglunni sem farið var yfir áður en æfingin var lesin upp. Þessi aðferð er 

mikið notuð enn þann dag í dag, en með misgóðum árangri. Æfingarnar eru oftast mjög langar og 
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útskýringarnar í kennslubókunum of flóknar fyrir þroskastig nemenda. Hér er ein klassísk 

stafsetningaræfing.  

Æfing 44. 

Lýsingarhættir og lýsingarorð, sem enda á inn eða in, beygjast eins og greinirinn. 

 

Maðurinn er farinn. Konan er farin. Börnin eru farin. Drengurinn er iðinn. Stúlkan er 

iðin. Syskinin eru iðin. Bókin var látin í skápinn. Frakkinn er slitinn. Fötinn eru vel 

þvegin. Snúran er slitin. Rúðan er sprungin. Stólinn er brotinn. Páli var gefin súpa. 

Nautin voru bundin en kálfurinn látinn ganga laus. Þórunni var fenginn nýr penni. 

Sagan lesin í haust. Sigrúnu var borinn soðinn fiskur. Börnin eru leikin í reikiningi. 

( Árni Þórðarson, Gunnar Guðmundsson. 2001:35) 

Í þessari æfingu er verið að vinna með lýsingarhátt og lýsingarorð. Í textanum er mikið um 

lýsingarorð í öllum kynjum þannig að nemendur æfast í að skrifa og nota þær reglur sem tengjast 

lýsingarorðum. 

 

3.1.2 Eyðufyllingaraðferðin 

 Á seinni hluta 20. aldar kom fram ný aðferð við kennslu á stafsetningu, svo kölluð 

eyðufyllingarverkefni,  þar sem nemendur eiga að fylla rétt inn í eyður í textum sem lagðir eru 

fyrir þá. Kosturinn við þess aðferð er sá að það er einungis verið að æfa þá reglu sem fjallað hafði 

verið um áður en æfingin var tekin og nemendur þurfa ekki að huga að í öðrum 

stafsetningarreglum í leiðinni. Hér er dæmi um æfingu í eyðufyllingu sem höfundur þessa 

verkefnis útbjó til að sýna hvernig þessar æfingar eru. Höfundurinn vann mikið af þessum 

verkefnum er hann var í grunnskóla þannig að hann þekkir þessa aðferð af eigin raun.  

 

Maður____ er far____ að sofa.  Köttur___ svaf fast. Hús___ spegluðust í sjónum. 

Kona____ var kyst af manni. Strákur____ var skot___ í stúlku. Hestar___ tölti heim að 

bænum. Hundur_____ slefaði á dúk___. Löggunni tókst ekki að góma þjóf___.  

Þetta er dæmi um klassíska eyðufyllingar æfingu þar sem verið er að æfa n og nn regluna. 

Þessi aðferð er oft mjög einhæf og leiðigjörn fyrir nemendur og leiddi oft til leiða 

varðandi stafsetningu. Veit höfundur það af eigin raun því að hann var í sérkennslu í stafsetningu 

þar sem þessi aðferð var mikið notuð en með litlum árangri. Þessar tvær aðferðir sem hingað til 

hafa verið nefndar hafa ekki skilað góðum árangri hjá hópi nemenda sem eiga við námerfiðleika 

að stríða, því að á prófum hafa þeir fallið vegna villufjölda sem sannar það að þeir hafa ekki 

fengið kennslu við hæfi. 
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      Það  hefur komið í ljós vegna rannsókna að til er námserfiðleikar sem kallaður er Dyslexía. 

Dyslexía sértækur námsörðuleiki sem orsakast af því að taugaboð í heila virkar ekki sem skildi. 

Það veldur erfiðleikum við lestur og skriftir og það leiðir oft til þess að einstaklingur með þennan 

námsörðugleika les lítið sem ekki neitt og á mjög erfitt með að skrifa rétt og reynir að koma sér 

undan því ef hann getur. Dyslexía tengist ekki gáfnafari fólks og spyr ekki um kyn, aldur eða 

þjóðfélagsstöðu. Það er ekki langt síðan að farið var að viðurkenna að Dyslexía væri 

námörðugleiki hér á landi, hér áður fyrr voru nemendur bara taldir vitlausir. Enginn lækning er til 

við Dyslexíu en það eru til margar aðferðir til kenna nemendum sem haldir eru henni að lifa með 

henni og geta lesið og skrifað. Þar má nefna að nemendur vinna mikið með stafina í þrívídd. Þar 

sem þeir t.d leira stafina, og stafa orð með leirstöfum. Einnig vinna nemendur með texta á 

blöðum þar sem þeir lesa texta með rauðum, bláum, gulum eða grænum filmum sem þeit leggja 

yfir. Þessi kennsluaðferð hefur komið vel út fyrir nemendur með dyslexíu  ( Catts og 

fleiri.2005:64 og Hurford. 1998:33).   

3.2 Er stafsetningarkennsla hér á landi á rangri leið? 

Er það rétt? Kennsla í þessu fagi hefur í gegnum tíðina legið undir ámæli fyrir að vera leiðinleg. Á 

síðustu árum hafa kennarar kvartað um að kennslubækur séu úreltar og að reglurnar séu flóknar. 

Það hlýtur að vera einhver ástæða fyrir þessu viðhorfi. Fyrir um sjötíu árum sagði 

málfræðingurinn Björn Guðfinnson í fyrirlestri að hann teldi að það væru þrjár ástæður fyrir 

þessum vanda sem steðja að stafsetningu og ylli þessu viðhorfi. Þessar ástæður eru að reglurnar 

væru erfiðar, skortur væri á hæfum kennurum og almenningur væru á móti henni. Þó að reglurnar 

hafi ekki breyst mikið á þesum 70 árum virðist góður friður ríkja um hana hin síðari ár. Það 

verður samt að benda á það að niðurstöður úr stafsetningarhlutanum á samræmdu prófunum í 

grunnskólum oft verið lélegur . (Svanhildur Kr: Sverrisdóttir: 1997) 

   Í flesum skólum hér á landi er lögð mikil áhersla á stafsetningarkennslu. Rannsókn 

Ingvars Sigurgeirssonar á íslenskukennslu á miðstigi grunnskólanna gefa einhverja vísbendingu 

um hana. Þessi rannskókn leiddi það í ljós að kennsla í íslensku var viðfangsefni í 28,2 % að þeim 

kennslustundum sem nemendur fengu, stafsetning var viðfangsefni í um 22,4% af þeim tíma, eða 

um 6,3% af þeim kennslustundum sem nemendur eru í skólanum. Ekkert annað fag fær þennan 

tíma. Ef við lítum á þennan tíma sem fer í stafsetningarkennsluna, þá verður að hafa áhyggjur af 

því hversu margir kennar telja þetta tilgangslausa kennslu. Það sem veldur þessu viðhorfi er 

kannski það að kennsluaðferðir hafa ekki breyst í áratugum saman. Stafsetning er kennd sem 

sérstök námsgein frá 5. bekk grunnskóla í um 40 mínútur á viku. Þar sem lögð er áhersla á læra 

reglur, skrifa eftir upplestri og leiðrétta rangan texta og fylla í eyður. Orðin í textunum eru oft 

torskilin fyrir nemendum, textar gamlir og kennarar strika undir villur en fara ekki yfir þær. 
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( Svanhildur Kr: Sverrisdóttir: 1997).  

Að ekki skuli vera búið að finna nýjar kennsluaðferðir er skrýtið því að erlendis hefur þetta verið 

rannsakað mikið og margar góðar hugmyndir um kennslu í stafsetningu hafa komið fram á 

síðustu öld samt sem áður hafa þær ekki náð hingað til lands. Það má til dæmis minnast á að 

fræðimenn í Bandaríkunum komu fram með hugmynd um kennslu í stafsetningu árið 1925 þar 

sem kemur fram að ekki megi kenna stafsetningu í meira en korter í senn, leiðrétta eigi villur með 

því að sýna réttan rithátt og einnig eiga nemendur að skilja orðin sem þeir eru að vinna með og fá 

að leiðrétta sjálfan sig en ekki aðra ( Svanhildur Kr: Sverrisdóttir: 1997).  

Það verður að spyrja sig að því hvort að menntun kennara sé ábótavant.  Þeir skólar sem 

bjóða upp á kennaranám hér á land gera sér grein fyrir mikilvægi kennslu sem tengist móðurmáli 

okkar og leggja mikið uppúr að kenna nemendum sínum kennsluaðferðir í málsögu, hljóðfræði 

og málfræði, en það er lítil áhersla lögð á að kennarnemar fá kennlsu um kennslufræði 

stafsetningar. Þeir fá hana en þá er það í gegnum lestrarkennslu og í gegnum kennslu byrjenda. 

Þegar fjallað er um kennlsu á mið- og unglingastigi er farið yfir það í einni til þremur 

kennslustundum. Það hafa þó verið breytingar á þessu á síðustu árum og er það Baldri Sigursyni 

að mestu að þakka og hafa Kennaraháskólinn og Háskólinn á Akureyri báðir tekið sér tak. Það 

má kannski skýra þetta viðhorf skólanna með því að viðhorf kennara í grunnskólum landsins er 

þannig að kennsla í stafsetningu sé auðveld. Reglunar eru í bókum og það er fátt auðveldara en að 

lesa upp stafsetningaræfingu til að halda ró í bekknum. Því hefur kennsla í stafsetningu verið 

vinsæl meðal forfalla kennara ( Svanhildur Kr: Sverrisdóttir: 1997).  

 Íslendingar hafa á síðustu árum verið að bæta sig í viðhorfi til stafsetningar og á síðustu 

árum hafa komið upp tvær sniðugar aðferðir við kennslu í stafsetningu. Það er Orðhlutaleið  

Baldurs Sigðurssonar og einnig hefur verið þróunarverkefni í gangi á Akureyri þar sem nokkir 

kennarar hafa verið að kenna lestur í fyrsta bekk grunnskóla gegnum ritun.) 

 

3.2.1 Þróunarverkefni í stafsetningu á Akureyri 

 

Það er verið að þróa nýja aðferð við kennslu á stafsetningu og lestri hér á Akureyri sem snýst um 

að nemendur læri lestur í gegnum skrift. Þessa aðferð er verið að prófa og þróa í Giljaskóla á 

Akureyri. Með þessari aðferð er lagt upp með það að nemendur læri ritun frá fyrsta skóladegi og 

lestur í gegnum eigin ritun. Hugmyndin með þessari kennsluaðferð er sú að miða kennsluna við 

þá þekkinguna sem barnið býr þegar yfir og vinna út frá henni, einnig er talið að nemendur eigi 

léttara með að skrifa orð heldur en að lesa þau og að börn telja sig kunna að skrifa betur en að 

lesa er þau hefja sína skólagöngu. 



Lokaverkefni HA 2008  Stafsetning saga og kennsluaðferðir  

- 17 - 

Kennslan í þessari aðferð er einstaklingsmiðuð og unnið er út frá flestum þáttum móðurmálsins.  

Aðferðin lýsir sér þannig að nemendur skrifa oft á dag einhvern texta, um allskonar viðfangsefni. 

Í þessari aðferð eru nemendur hvattir til að skrifa, jafnvel þó að þeir séu ekki læsir. Nemendur 

lesa það sem þau skrifa fyrir annað hvort kennarann eða bekkinn. Hlutverk kennarans er að vera 

leiðbeinandi og hvetjandi, upplýsa foreldra um gang mál og skipuleggja heimanámið með 

mismunandi getu nemenda að leiðarljósi. Reynslan af þessari tegund lestarkennslu er ekki mikil, 

en  hún hefur komið vel út og flestar niðurstöður benda til þess að nemendur sem hljóta þessa 

tegund kennslu séu ekki verr settir og jafnvel betur settir en þeir sem hljóta venjulega 

lestarkennslu (Svava Þ. Hjaltlín, Anna Kristín Arnarsdóttir. 2004). Þessi aðferð er kannski ekki 

kennsluaðferð í stafsetningu en nemendur fá að prófa sig áfram og læra eiginlega að skrifa orð 

áður en þeir læra að lesa. 

 

Baldur Sigurðsson  hefur hannað kennsluaðferð eða hugsun 

bakvið kennslu í stafsetningu og verður fjallað um hann og hans 

hugmyndir hér á eftir. 

Baldur Sigursson er kennari við Kennaraháskóla Íslands. 

Hann er útskrifaður með  BA-próf í íslensku frá Háskóla Íslands 

1975 og með MA-próf í slavneskum málum og málvísindum frá 

Uppsalaháskóla 1982. Hann fékk Kennsluréttindi frá Háskóla 

Íslands 1984. Hann hefur unnið sem kennari á öllum skólastigum 

hér á landi. Fyrst veturinn 1974-1975 á unglingastigi grunnskóla. Var 

stundakennari í málvísindum við Háskóla Íslands í nokkur ár frá 1982 

en hef verið fastráðinn í fullu starfi við Kennaraháskólann frá 1986. Veturinn 1982 til 1983 var 

hann sérfræðingur í Íslenskri málstöð. Á síðustu árum hefur hann séð um íslenskukennslu í 

grunndeild kennaradeilda þar sem hann kennir Íslensku, einkum málfræði, ritun, stafsetningu og 

hvernig heppilegt er að kenna þessar greinar í grunnskóla (Baldur Sigurðsson.2008).  

Hugmyndir Baldurs Sigurðssonar um stafsetningarkennslu á Íslandi eru:  

• að æfingar er sem notðar eru við stafsetningarkennslu séu of langar. 

• Reglur of margar og flóknar. 

• Alltof mikil áhersla á villur 

• Nemendur fá að ekki þá hjálp sem þeir þurfa við að leysa verkefnin.  

 

Mynd 4. Baldur Sigursson. 
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Hugmyndir Baldurs um stafsetningarkennslu á Íslandi eru mjög gagnrýnar og 

byltingakenndar. Skoðun Baldurs er sú að hefðbundin stafsetningarkennsla sé ein mesta tímasóun 

sem fram fer í íslenskum grunnskóla. Baldur Sigurðsson vill meina að hefðbundin 

stafsetningarkennsla í grunnskólum sé á villigötum. Það sést best á því að í grunnskóla fá 

nemendur um 200 kennslustundir í stafsetningu frá 10 ára til 16 ára aldurs og þrátt fyrir það gerir 

helmingur nemenda í 10. bekk 11 eða fleiri villur í stafsetningarhlutanum á samræmdu 

grunnskólaprófi.  Þetta er til marks um að kennslan hefur mistekist (Baldur Sigurðsson.2008). 

Eins og áður sagði finnst Baldri eitt af aðal vandmáli stafsetningar hér á landi vera 

reglunar en þær eru of margar eða 95 stykki. Einnig vill hann meina að hefðbundnar 

kennsluaðferðir við stafsetningarkennslu séu rangar. Í fyrsta lagi segir hann að stafsetningaæfingar 

séu of langar, þær ættu að vera 1/3 til ¼  styttri heldur en þær eru núna. Í öðru lagi eru viðhorf til 

námsefnisins röng. Nemendur bera ekki ábyrg á námi sínu, þeim er ekki treyst til að fara yfir 

verkefni og meta eigin frammistöðu. Í þriðja lagi eru margar villur talið merki um góða æfingu hjá 

kennurum og nemendur fá engin hjálpargögn við að gera æfingarnar og mega ekki spyrja eða 

kíkja ef þeir eru ekki vissir um hvernig orð er skrifað. Þetta vill Baldur meina að stuðli að því að 

villur festist hjá nemendum því að þeir fá ekki að læra rétta stafsetningu orðsins frá byrjun ef þeir 

vita ekki hvernig það er skrifað, þ.e. nemendur sem eru óöryggir í stafsetningu festast í því að 

gera sömu villurnar aftur og aftur af því þeir fá ekki að sjá orðið skrifað rétt í upphafi (Baldur 

Sigurðsson.2008) 

3.2.2 Kennsluaðferðin 

Samkvæmt Baldri þarf  að gera námið markvissara og endurskoða kennslu í stafsetningu frá 

grunni, þ.e.a.s. skoða reglurnar, æfingarnar (of  langar), kennsluaðferðirnar og viðhorf  fólks til 

stafsetningar. Það halda margir að stafsetningarreglur séu eins og stærðfræðireglur, óskeikular og 

óbreytnalegar.  

En stafsetningareglur eru samt sem áður ekkert annað en málfræðileg lýsing á því samkomulagi 

sem málsamfélagið hefur gert um ritun tungumálsins. Sú lýsing getur verið með ýmsu móti, allt 

eftir því hvaða málfræðikenningu er fylgt við gerð reglnanna. Þær reglur sem við búum við í 

hefðbundnum stafsetningarkennslubókum eru lýsingar fullorðinna málfræðinga sem skoða 

stafsetninguna eins og hún er og útskýra reglurnar út frá sínum reynsluheimi og þekkingu. Því 

skilja börn ekki útskýringarnar sem eru ritaðar um hverja reglu. Börn læra stafsetningu ekki með 

því að skoða lýsingar á henni, frekar en þau læra talmálið með því að læra beygingartöflur. 

Reglunar verða til í hausnum á þeim þegar þau glíma við lesa eða skrifa, eða alveg eins og þau 

læra málfræðireglur talmálsins. Ef  við leggjum máltöku barnsins til grundvallar í 
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stafsetningarkennslu verða reglurnar allt öðru vísi. Baldur telur að einungis þrjár meginreglur séu í 

stafsetningu, þ.e. framburðarreglan, hefðarreglan og orðhlutareglan. Reglurnar þrjár eru tilraun  

til að nálgast það hvernig barnið lærir stafsetningu. Barnið lærir reglurnar nokkurn veginn í þeirri 

röð sem þær eru settar fram hér. Þær eru framburðareglan, en þá eru orðin rituð eins og þau eru 

borin fram. Í hefðarreglunni eru orð skrifuð eins og þau hafa allaf verið skrifuð gegnum tíðina og 

í orðhlutareglunni helst sérhver orðhluti eins í stafsetningu þrátt fyrir breytilegan framburð. 

Þessar þrjá reglur eiga svo í sífelldri baráttu sín á milli og rithefð hvers tungumáls byggist á 

samkomulagi milli þessara þriggja reglna. 

Hefðarreglan er ein af þessum þrem sem er börn eiga erfitt að læra, einkum annar og 

þriðji liður í henni. Það er einstaklingsbundið hvaða reglur börn nota í hverju tilviki. Börn með 

skýra hljóðvitund og mikinn orðaforða og orðskilning fella næstum allt undir framburðarregluna 

eða orðhlutaregluna, og hjá þeim nær hefðarreglan ekki nema til fárra atriða sem auðvelt er að 

muna. Hjá þeim sem hafa óskýra hljóðvitund, lítinn orðaforða og lélegan orðskilning falla 

næstum öll orð undir hefðarregluna. Þess vegna er ekki skrýtið þótt þau börn eigi erfitt með að 

skrifa rétt (Baldur Sigurðsson.2008). 

3.2.3Kennarinn 

Að mati Baldurs er það sem kennari þarf að tileinka sér þegar hann er að fara að þjálfa réttritun 

hjá nemendum sínum er að tal hans sé skýrt eða sá lestur sem notaður er sé skýr og því gott vera 

búinn að æfa upplesturinn og framburð. Kennarar verða einnig að gera sér gein fyrir því að hver 

æfing er æfing í því að skrifa rétt en ekki til þess að leggja gildrur fyrir nemendur þannig að þeir 

geri margar villur. Það er ekki gott fyrir nemendur að gera margar villur því þá læra þeir að skrifa 

vitlaust og missa sjálfstraustið og gera því fleiri villur en ella. Það er útbreitt viðhorf  meðal 

kennara að stafsetningaræfingar séu því betri því erfiðari sem þær eru. Það þarf  að stytta 

æfingarnar því að það er betra að skrifa 20 rétt orð en 200 vitlaust. Til hvers er æfingarnar? Svarið 

við því er að nemendur þjálfist í því að skrifa rétt alltaf  og nemendur öðlast sjálfstraust í 

stafsetningu. Því að þá verða nemendur betur í stak búinn að takast á við framtíðar verkefni  ( 

samræmuprófin ) sem og að nemendur  sjá árangur sinn í jákvæðu ljósi og verða betri í því að 

skrifa fyrir vikið.(Baldur Sigurðsson.2008) 

Til að efla orðskilning nemendanna þarf kennarinn að passa upp á að hafa góðan texta 

fyrir fram sig og skýra merkingu orðan þegar þess þarf og sýna hvernig orðinn er notuð með 

dæmum, til dæmis orðið fara:  ég er að fara til útlanda á morgun. Að mati Baldu er einnig er gott 

að sýna fram á skyldleika orðsins við önnur orð, við þetta styrkist orðhlutareglan, þar að segja að 

börn uppgötva að sérhver orðhluti helst stöðugur í stafsetningu þrátt fyrir breytilegan framburð.  
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(Baldur Sigurðsson.2008) 

 

Í upphafi stafsetningarkennslunnar er mikið verið að vinna með orðhlutaleiðina sérstaklega í 

fyrsta bekk. Það er gert með því að venja nemendur á að skipta öllum orð með lóðréttum stikum 

eða punktum, til dæmis eins og hér er sýnt ven|jið, lóð|rétt, skip|ta, börn•in, orð•, mús•. 

Stundum er strikið í miðju orðinu en það getur líka verið á eftir orðinu þegar það á við, einnig er 

mikilvægt að setja strikið þar sem það hentar best og bara eitt strik í hverju orði i byrjun en það 

má fjölga þeim þegar nemendur verða betri í að nota strikin. Nemendur eru fljótir að ná því að 

skipta orðum með striki eða punktum og oftast finnst þeim það skemmtilegt. Smám saman má 

leika sér að því að finna önnur orð sem hafa sama orðhluta og skoða hvort þau merkja það 

saman. Sú athugun leiðir síðan til athugunar á skyldum orðum og þar með ýmsum 

hljóðbreytingum í hverjum orðhluta, t.d. baug|ur-beyg|ja-bog|i. Baldur talar um strikin þrjú er 

hann er að tala um strik inn í orðunum. Það eru orða strik sem afmarkar orð í samsettu orði t.d 

körfu|bolti , stofnstrik sem afmakar stofninn frá beygingarendingunni t.d hestur|inn og að 

síðustu Rótarstrik sem afmarkar rót orðsins frá viðskeytinu t.d dep|ill. Þegar nemendur er farnir 

að skipta orðum markvisst þá er kominn tími á næsta skref, sem er að kenna nemendum að gera 

dálka þar sem orð eða beygingar er skrifaðar upp. Það er gert með því að gera lóðrétta dálka þar 

sem  sami orðhlutanir  stenst á. Dæmi hér að neðan. 

   orð• beyg•ing rign•a 

  full•yrð•ing baug•ur rign•di 

sann•orð•ur bog•na rign•t  

(Baldur Sigurðsson.2008). 

Þegar nemendur fara að átta sig á hljóðbreytingum í stofni og rót fara skyldleikapælingar orða á 

flug og skapast þá oft miklar pælingar meðal nemenda um skyldleika orða. Samkvæmt Baldri er 

það sem kennarinn verður að passa sig á, á þessu stigi, að fylgjast grannt með hugmyndum 

nemenda sinna og leiðbeina þegar þess þarf. Að mati Baldurs Sigurssona er mikilvægt að 

nemendur læri á þessum tíma að nota bókina Íslensk orðsifjabók eftir Ásgeir Bl. Magnússon en 

honum finnst hún alveg sérstaklega ómissandi. Nemendur eiga að venja sig á að finna alltaf  

hjálparorð ef  þeir eru í vafa um stafsetningu, en hvað eru hjálparorð?  Hjálparorð er  orð sem er 

skylt orðinu sem verið er að skrifa eða beygingarmyndir þar sem framburður segir til um rithátt 

orðsins. Ekki má gleyma því að sameiginlegur hluti tveggja orða getur líka verið ending, líkt og -n 

og -nn-reglurnar byggjast á. Orð með sömu endingu eru ekki endilega skyld en þau beygjast eins. 

Gott dæmi eru orðin fullyrðing og beyging beygjast eins  og eru því sömu reglur sem gilda um þau 

því er sami ritháttur á þeim. Einnig er gott fyrir kennara að fjalla um eitt orð sem getur verið 
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kallað orð dagsins þar sem farið er yfir orð með öllum skyldum orðum og pælt í merkingu  þess 

og leitað að því hvernig það er notað t.d með því að nota málshætti og orðatiltæki og ljóðum og 

vísum. Það má nota nöfn dýra eða hluta sem þema fyrir þennan þátt en það má líka nota þær 

bókmenntir og orð í öðrum námsgreinum til að hjálpar við að finna góð orð (Baldur 

Sigurðsson.2008). 

 

3.2.4 Hvernig er góð stafsetningaræfing? 

 

Það sem einkennir góða stafsetningaræfingu samkvæmt Baldri er að efnið sem fjallað er um í 

æfingunni eigi erindi við nemendurna og liggi á áhugasviði þeirra. Það er ekki vænlegt til árangurs 

að textinn sem lesinn er upp í æfingunni sé um diffrun í efnafræði fyrir háskólanema eða 

skilgreiningar úr þjóðhagfræði. Það á frekar að hafa texta um áhugamál nemenda eða efni sem 

liggur þeim nærri svo sem úr bókmenntum eða lífinu í skólanum. Nemendur verða jákvæðari og 

öruggari gagnvart texta sem þeir geta tengt við sitt daglega líf  og reynsluheim. Nota má 

stafsetningaræfingu til að taka saman aðalatriði úr bókmenntum sem lesnar hafa verið eða túlka 

efni ljóða. Í bókmenntatextum er yfirleitt nóg af  góðum orðum sem reyna á stafsetningarleikni.  

Eins og áður hefur komið fram á ekki að hafa æfingarnar langar heldur stuttar. Það er gert 

til að nemendur verið ekki þreyttir áður en æfingunni er lokið og einnig að það gefist góður tími í 

að ræða orðin sem eru erfið í æfingunni, gerð þeirra og skyldleika þeirra við önnur orð. Mikilvægt 

er að gefa sér tíma til að ræða um orðin, skipta þeim í orðhluta og vinna með þau. Gott er að 

allavega helmingur tímans fari í slíkt og að virkja bekkinn til umhugsunar og vinnu, til að aðstoða 

þau við að festa lærdóminn í hausnum á sér því rannsóknar hafa sýnt fram á það að það gott 

(Ingvar Sigurgeirsson 1998:92-94). 

Samkvæmt Baldri á kennari að gera allt sem í sínu valdi stendur til að nemandinn skrifi 

rétt. Það eiga að vera við höndina öll hjálpargögn sem hægt er að ná í, það er að segja 

réttritunarorðabækur, flæðirit í bók, á blöðum eða veggjum og einnig eiga orð og hjálparorð að 

vera á töflunni til hjálpar. Enga æfingu á að skrifa eftir upplestri án þess að nemendurnir hafi 

fengið að undirbúa sig. Þeir eiga að fá tækifæri til að skoða textann og vinna með hann, t.d. hvaða 

orð eru erfið í stafsetningu, hvaða reglur gilda um orðið þ.e. hefðar-, framburðar- eða 

orðhlutareglan.  Með þessu lærir nemandinn að með því að undirbúa sig vel og þekkja textann 

rétt skirfaðan gangi honum vel, það er betra að skrifa orð rétt upp strax heldur enn að hann 

endurskrifi hvað eftir annað rangt ritað orð. Í undirbúningum eru til ýmsar leiðir. Ef  nemendur 

eiga að undirbúa sig heima er gott að þeir fái æfinguna með sér heim og lesi hana og striki undir 

erfið orð, skýri orðin í æfingunni með því að fletta þeim upp í orðabók. Skrifa æfinguna upp eða 
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fá einhvern til að lesa hana fyrir sig og skrifa niður. Einnig eiga nemendur að leggja rithátt og 

skýringar orðanna á minnið. Ef  undirbúningurinn fer fram í kennslustund er hægt að fara 

nokkrar leiðir. Nemendur geta giskað á hversu margar villur þeir muni gera, skrifað það niður og 

bera saman við hversu margar villur þeir gerður. Nemendur skilgreini erfiðu orðin, það er að 

segja hver vegna þau eru erfið, skipta þeim í orðhluta og finni með hjálp hjálpargagna, skýringar á 

orðum og finni skyld orð. Einnig er gott að erfið orð fái að standa á töflunni svo að nemendur 

sjá þau aldrei vitlaust skrifuð hjá sér. Það er hægt að gangrýna það að nemendur noti orðabækur 

og fá að sjá orðinn á töflu þegar það er ekki leyft í samræmdum prófum. Þessari gangrýni svarar 

Baldur þannig að ekki megi rugla saman prófum og kennslu og að ef  samræmdu prófin væru í 

samræmi við námskrá ætti að leyfa handbækur. En svo er ekki og þykir Baldri það miður en 

bendir á það að þeim nemendum vegni betur sem lært hafa með því að nota hjálpargögn því þeir 

hafa lært eitt lykilatriði.” Þeir hafa lært að leita sér hjálpar þegar þeir eru í vafa”. Þar með hafa þeir 

lært hvenær þeir eru í vafa og þurfi að hugsa sig um og sá lærdómur nýtist þeim í prófum þegar 

engar orðabækur eru nálægar (Baldur Sigurðsson.2008). 

Þegar æfing er lögð fyrir má nota ýmsar leiðir. Það má sýna hverja setningu á töflu áður 

Ef  ein setning í einu er tekin af  glæru má stilla þann tíma sem nemendur hafa til að stimpla inn 

réttan rithátt áður en hún er skrifuð. Aðalatriðið er að veita nemendum það mikla aðstoð að þeir 

skrifi rétt, en reyni samt svolítið á og sýna hverja setningu strax þegar allir eru búnir, svo unnt sé 

að fara yfir og leiðrétta jafn óðum. Láta nemendur endurtaka hverja setningu er hún hefur verið 

lesin með því að nota skýran framburð. Þegar nemendur eru látnir endurtaka mega setninganarr 

ekki vera of  langar. Gott getur verið að nota þessa aðferð, kennarinn les einu sinni og lætur þrjá 

nemendur endurtaka hana. Þegar allir kunna setninguna í heild má skrifa – ekki fyrr. Nemendur 

mega líka líta á textann á milli setninga. Nemendur eiga að fara jafn óðum yfir setningarnar, eða 

hafa skammtana hæfilega stóra. Einnig er gott að nemendur fari yfir hvor hjá öðrum til að þjálfa 

þá betur í því að lesa yfir texta og læra að fara yfir textann (Baldur Sigurðsson.2008). 

 

3.2.6 Nemandinn. 

 
Baldur segir  að það sé ekki hægt að kenna stafsetningu, samt geta börn lært hana, þau gera það 

með því að búa sér til sínar eigin reglur og þá er ekki verið að tala um þær reglur sem eru í bókum 

heldur eiga þau að nota sínar eigin reglur. Það eina sem kennari getur gert er að stuðla að því að 

nemendurnir búi sér til réttar reglur hratt og örugglega með því að hlúa að málvitund þeirra og 

rækta hana. Það er gert með því sem áður sagði, að passa að þau sjái ekki rangt skrifuð orð, en 
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sjónminni getur hjálpað mörgum að læra orðin, en til þess að hægt sé að nota það þarf einmitt að 

passa upp á villurnar og veita þeim aðstoð með orð sem þau lenda í vandræðum með. 

Einnig er mikilvægt að börn vandi skrift sína og skipta orðum í orðhluta, finna skyld orð, koma 

auga á hina sameiginlegu einingu og lesi mikið til að ýta undir sjónminnið enn frekar og styrkja 

hefðarregluna. Nemendur þurfa einnig að átta sig á að það er ekki sjálfsagt að skrifa orð vitlaust 

og það er algengara að þeir kunni meira í íslensku en þeir halda og einnig þurfa þeir að teysta 

meira á sjálfum sér og eigin málkunnáttu, engin ástæða er til að skrifa rangt það sem maður hefur 

einu sinni skrifað rétt, ef nemendur  hafa það sjálftraust sem þeir  þurfa til að treyst á sjálfa sig þá 

verður eftirleikurinn auðveldari og nemendur verða betri í stafsetningu ( Baldur Sigurðsson.2002). 

Með þessari aðferð er málvitund nemenda virkjuð og nemendur sem er slakir þjálfast í því 

að hugsa um málið eins og þeir sem standa betur að vígi gera. Ásamt því að framþróun á sér stað 

hjá nemendum og framfarirnar haldast í hendur við þroska og þróun vitsmuna.  

4 Könnun á stafsetningu.  

Framfarir í kennslu byggjast á því að rannsaka sem flesta þætti skólastarfs. Lítið hefur borið á 

rannasóknum á íslenskri stafsetningarkennslu og þær fáu rannsóknir sem gerðar hafa verið eru 

aðallega forransóknir og undantekningarlítið er tekið fram í þeim að rannsaka þurfi 

stafsetningarkennslu betur. Þessar  rannsóknir hafa aðallega snúist um að telja villur og athuga 

hverning villur nemendur gera og hvers eðlis þær eru. Í minni rannsók er verið að vinna útfrá 

villunum og reynt að finna út hvers vegna þær eru gerðar. Víða erlendis hafa menn beint 

sjónum sínum að því að rannsaka hvernig stafsetningarnám fer fram og gaman hefði verið að 

skoða það nánar en sú rannsókn bíður betri tíma., hér hefur orðið smá vakning um að 

rannsaka það en það hefur verið mikið verið rannsakað hvernig stafsetning er hjá nemendum 

sem glíma við lestrar- og/eða skriftrarörðugleika.  

Ég ákvað að kanna stafsetningarkunnáttu nemenda í 9. bekk. Þetta eru börn sem hafa 

fengið stafsetningarkennslu í a.m.k 9 ár og samkvæmt aðalnámskrá eiga þau að hafa náð 

öllum helstu atriðum íslenskrar stafsetningar sem voru hér að ofan. Markmið mitt með 

þessarir könnun var sjá hvort og þá hvaða villur nemendur gera helst og hvort það sé einhver 

munur milli kynja. Einnig vildi ég að huga að leiðum sem gætu komið í veg fyrir þessar villur 

í framtíðinni. 

4.1 Framkvæmdin á könnunni 

Ég lagði stafsetningarkönnun fyrir nemendur nínundabekkjar í þremur skólum á Akureyri. 

Heildafjöldi nemenda sem tók þátt var 103 nemendur, 49 strákar og 54 stúlkur. Í Giljaskóla 
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voru 25 nemendur sem tóku þessa könnun, í Glerárskóla voru 31 nemendur og í Brekkuskóla 

voru 37 nemendur.  Könnunin var eyðufyllingaæfing (sjá fylgiskjal 1 og 2). Ég valdi að nota 

eyðufyllingaræfingu því að ég var að skoða afmarkað efni, einnig er léttara fyrir mig að vinna 

úr niðurstöðum út úr eyðufyllingaræfingu þar sem ég tek frekar efir þeim orðum sem ég var 

að leitast eftir að skoða. Ég lagði þessa könnun fyrir á  tímabilinu 28. apríl til 2 maí 2008. Ég 

fór í skólana og las upp æfinguna fyrir nemendur. Ég las æfinguna tvisvar fyrir nemendur, 

fyrst í litlum skömmtum þar sem ég stoppaði við hverja eyðu og leyfði nemendunum að 

skrifa. Í seinni yfirferðinni las ég textann í heild án hlés. Þegar ég fór yfir æfinguna taldi ég 

villurnar sem nemendur gerðu og fór líka yfir hverskonar villur þeir gerðu. Út frá því gerði ég 

töflur með villunum. Ég skoðaði því næst hvað villur þetta voru sem nemendur gerðu og 

reyndi að finna útskýringa á því hvers vegna þær voru gerðar. Einnig skoði ég hvort það væri 

munur á milli kynja í fjölda villna sem og að skoða hvort að þau væru að gera sömu villur eða 

hvort að það væri einhver munur þar á milli. Að lokum skoðaði ég það hvort að það væri 

marktækur munur milli skólanna.  

Í þessar æfingu voru 14 setningar sem í voru 23 eyður sem nemendur áttu að fylla 

uppí. Þegar ég fór yfir númeraði ég villunar frá 1 uppí 23 á súlurritinu. Þær reglur sem ég var 

að skoða voru -n og -nn reglan, e eða é, hvort að það væri einfaldur eða tvöfaldur sérhljóði, 

stór eða lítil stafur, stafvíxl, i eða y og að lokum v eða f og valdi orðin sem skrifa átti í 

eyðurnar út frá þessum reglum. Þessar reglur urðu fyrir valinu því að ég tel að þetta séu 

reglunar sem tengjast algengust villum sem gerða eru. Einnig valdi ég nokkur orð af 

handahófi sem ég hafði með en var ekki að skoða neitt sérstaklega en þessi orð eru algeng í 

íslensku ritmáli og nemendur orðnir vanir þeim. Þessi orð voru með til að ég gæti sé hvort að 

algeng orð séu að vefjast mikið fyrir nemendum. 

Þau orð sem ég var að skoða koma hér ásamt númerinu sem er á þeim á línuritum. 1: 

Þórnesi, 2: sauðfé,  3: dagsett, 4: Húshurðin, 5: garðann, 6: snjó, 7: fénu, 8: dyr, 9: garðahöfði, 10, 

sléttan, 11 Leiddist, 12: sjálfan, 13 mælt, 14: öðrum, 15 sjálfkrafa, 16: ofsjón, 17: skóflunni, 18: 

sneri, 19: sínum, 20: Fór, 21, veturinn, 22: rifið, og að lokum númer 23: ævagamalt. Sjá má 

æfinguna í heild sinni í fylgiskölum 1 og 2. 

4.2 Niðurstöður stafsetningarkönnunarinnar 

Niðurstöður könnunarinnar komu mér dálítið á óvart, hvaða orð það voru sem ollu mestu 

erfiðleikunum en það voru orðin fénu, sléttan, skóflunni og ævagamalt. Einnig kom það mér á 

óvart hvað -n og -nn reglan var erfið fyrir nemendur því að ég taldi að mikið væri lagt í kennslu á 

henni og að hún sé með auðveldari reglunum til að læra.. 
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Mynd 5. Samtalsvillur 

Hér að ofan sjáið þið dreifingu á heildafjölda villna hjá báðum kynjum. Þessi  könnun var lögð 

fyrir 103 nemendur. Þessir nemendur gerðu að meðaltali 2,9 villur í æfingunni sem var lögð fyrir 

þá. Þegar maðir lítur á villufjöldann þá finnst mér hann í fljótubragði ekki mikill, bara 2.9 villur að 

meðaltali, en þegar tekið er tillit til þess að þetta voru bara 23 orð sem nemendur þurftu að skrifa 

að þá eru þetta margar villur. Í venjulegir stafsetningaræfingu er að meðaltali með 50 til 100 orð 

sem þýðir að útfrá þessari niðurstöðu má áætla að nemendur  myndu gera að meðaltali 5,7 villur í 

50 orða æfingu og 12,6 villur í 100 orða æfingu. Þannig að mörg  þessara barna myndu ekki ná 

góðum árangri í þeim æfingum. Jafnvel er líklegt að þau geri fleiri villur í lengri æfingum því að 

þar eru fleiri orð sem reyna á kunnáttu þeirra og einnig má áætla að lengri æfingar reyni á 

einbeitningu og úthald og geti þar með haft áhrif á framistöðu þeirra og aukið villufjölda. 

Ef við lítum á könninna orð fyrir orð þá sjáum við dæmi um hvaða villur nemendur eru að gera  

og hvað það er sem þau eru í vandræðum með í stafsetningunni. 

1. Orðið Þórsnesi var fyrsta orðið sem skoðað var. Þarna var ég að skoða regluna um 

stóran og lítinn staf. Orði Þórsnes er sérnafn og á því að skrifast með stórum staf í 

upphafi orðsins. Börnin komst nokkuð vel frá þessu orði, en þau sem gerðu villu skirfuðu 

lítinn staf í upphafi orðsins. Ekki sáust aðrar tegundir af villur hjá nemendum í þessu orði.  
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2. Orð númer 2 var orðið sauðfé. Með þessu orði var ég að athuga með é regluna og þetta 

orð fór nokkuð rétt í gegn. Það voru bara tvær villur gerðar og voru þær að börnin settu 

inn d í staðinn fyrir ð. Þetta gætu verið klaufavillur en ég gæti trúað að þetta séu villur sem 

má rekja til þess að þessir nemendur sendi mikið sms skilaboð og noti í því d í staðinn 

fyrir ð. Eða það megi rekja það til þess að það nemendur þessir spili mikið af 

tövluleikijum á netinu og spjalli þar við menn útum allt land og geti ekki skrifað ð og noti 

í staðinn d.  

3. Dagsett var þriðja orðið, þar var ég að leita eftir reglunni um einfalda eða tvöfalda 

samhljóða. Nemendurir voru nokkuð sterkir þarna og fáir gerðu villu. Ég var mikið 

spurður út í þetta orð og ég tel að þær villur sem komu fram hafi verið útaf því að 

nemenur skildu ekki orðið og höfðu ekki sé það áður. Villurnar voru því frekar tengdar 

óöryggi heldur en vegna ruglings. Sem dæmi um villu sem kom fram var dagset og einnig 

daggset. 

4. Húshurðin. Þarna var ég að leita eftir tveimur hlutum. Nota nemendur stóran eða lítinn 

staf og kunna þeir -n eða -nn regluna? Þetta orð var í upphafi setningar því á að vera í því 

stór stafur. Þær vitleysur sem komu voru þær að nemendur gerðu villur á -n eða -nn 

reglunni. Þeir skrifðu tvö n stað eins. Það voru bara 2 sem gerðu villu á stórum eða litlum 

staf og þeir sem notuðu lítinn staf gerðu líka vitleysu með endinguna. Þetta myndi ég 

skrifa á þjálfunarleysi nemenda í að nota hjálparorðin minn eða mín, eða hinn eða hin.  

5. Garðann. Hér var ég að skoða -n eða -nn regluna . Það voru nokkuð margir sem 

klikkuðu á þessu. Það sem var þess valdandi að villa var gerð er að mínu mati 

hugunarleysi, þau skrifuð orðið en hugsuðu ekki út í minn eða mín.  

6. Snjó. Þetta orð var notað sem auka orð, var ekki að skoða það sér staklega. En þar var ég 

að skoða nj samsetninguna.  Eina villan sem kom var að nemandinn skrifaði sjó. Þetta tel 

ég vera vegna klaufaskapar eða að sá nemendi sé haldinn lesblindu því árangur hans var 

frekar slakur. 

7. Fénu. Þetta var orðið sem kom mér mikið á óvart. Flestir gerðu þetta orð vitlaust eða 82 

nemendur. Þau skrifuðu öll féinu. Ég tel að þessi villa skrifast á upplestur minn, að þetta 

orð hafi ekki verið nógu skýrt sagt hjá mér í upplestrinum. Ég gæti trúað að þeir sem 

gerðu þetta orð rétt séu með gott sjónminni og því hafi þeir ekki fallið í þá gryfju að skrifa 

féinu.  

8. Dyr. Þarna var ég að skoða yfsilon regluna. Þeir nemendur sem gerðu þetta vitlaust 

skrifuða dir með einföldu i og þyrftu því að fara í upprifjun á þessari reglu. Það kom líka á 

óvart að stúlkurnar áttu í meiri erfiðleikum að skrifa þetta orð rétt heldur en drengirnir. 
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9. Garðahöfði.  Þarna var ég að skoða hvernig nemendur skrifðuðu höfði. Þær villur sem 

nemendurnir gerðu voru að þeir slepptu ð-inu eða skrifuðu b í staðinn fyrir ð. Þarna vill 

ég meina að þessir nemendur hafi borið þetta orð vitlaust fram meðan þeir voru að stafa 

það, s.s málvitun þeirra sé ekki nógu góð. Einnig gæti ég trúað að þau þekktu ekki orðið 

og gæti það skýrt það að hluta hversu margir gerðu þessa villu. Einnig var aðeins um að 

nemendur gerðu villur þar með því að skrifa stóran staf í upphafi orðsins vegna þess að 

það var í byrjun setningarinnar. 

10. Sléttan. Hér var ég að skoða -n eða -nn. Þetta var orðið sem þau áttu í næst mestum 

erfiðleikum með.  Hér vill ég meina að nemendur hafi haldið að sléttan sé karlkyns orð og 

því hafi svona margir eða 44 skrifað sléttann.      

11. Leiddist. Hér var verið að skoða regluna um stórann eða lítinn staf og hvort það ætti að 

vera einfaldur eða tvöfaldur samhljóði. Þarna skiptust villurnar til helminga. Þeir sem 

höfðu lítinn staf skrifuðu dd og þeir sem gerðu skrifuðu eitt d skrifuðu stóran staf í 

byrjun. Það var bara einn sem klikkaði á hvoru tveggja. Ég tel hins vega að þeir sem 

skrifuðu lítinn staf hafi gert klaufavillu. Ég tel að þeir sem skrifuðu eitt d hafi klikkað á 

því að stafa orði er þeir skrifuðu það og ekki verið að vanda sig. 

12. Sjálfan. Þarna var verið að skoða n eða nn regluna enn einu sinn. Þetta kom vel út. Þær 

villur sem gerðar voru, voru þær að nemendur skrifuðu 2 n og/eða að þeir felldu út staf í 

orðinu. Hér vill ég meina að nemendur hafi átt að geta notað þær aðferðir, sem góðar eru 

til finn enginguna, sem þeir eiga að kunna t.d. minn og mín hjálparorðin. 

13. Mælt. Einfaldur eða tvöfaldur samhljóði.  Það er lítið hægt að segja hér, þær  villur 

sem hér voru gerðar voru að þeir skrifuðu mælt með tveimur ll. Ég vill meina að þessi 

villa hafi komið upp vegna þess að þeir sem gerðu þessa villu sátu saman og því hafi 

þær verið tvær en ekki ein.  

14. Öðrum.  Hér var ég að einblína á stafavíxl, þar að segja hvort að nemendur myndu 

skrifa öðrum eða víxluðu ð og r og skrifuðu örðum Nemendur stóðu sig almennt vel 

með þetta orð og voru það bara tveir sem gerðu villu hér. Þeir nemendur sem gerðu 

þessa villu, voru með þeim lökustu í heildina í þessari æfingu og gott gæti verið fyrir 

þá að komast í tímabundna sérkennslu í stafsetningu til að ná betri tökum á henni. 

15. Sjálfkrafa. Hér var ég að leita eftir því hvort að nemendur myndu nota v eða f í seinni 

hluta orðsins. Það koma bara ein villa og var hún sú að v var skrifað í staðinn fyrir f. 

16. Ofsjón. Eina villan sem kom var að nemandi skrifaði ekki orðið þannig að þetta var ekki 

villa í raunin heldur trassaskapur nemandans að ræða eða einbeitningarskort. 
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17. Skóflunni. Hér var ég að skoða n eða nn regluna.  Þær fjölmörgu villur sem komu fram 

voru þær að það var eitt n í orðinu. Það sem gæti útskýrt þessa villu er að skóflan er 

kvennkynsorð og því hafa nemendur viljað hafa eitt n. 

18. Sneri. Þetta orð var svoldið snúið því að það er bæði rétt skrifað snéri eins og sneri. Þeir 

sem skrifuðu snéri voru fleiri en þeir sem skrifuðu sneri. Það voru 60 sem skrifuðu snéri 

en 36 skrifuðu sneri. Þannig að unglingarnir eru greinilega vanari að nota snéri en það 

gæti líka verið sá möguleiki að þeir hafi ritað orðið svona vegna framburðarins. Þeir sjö 

sem gerðu villur slepptu staf úr orðinu. Tveir nemendur skrifðu snerti, tel ég að þeir hafi 

ekki hlusta nógu vel og því gert þessa villu eða hreinlega ekki þekkt orðið og því skirfað 

orð sem hann þekkti  í staðinn. 

19. Sínum. Hér var ég að skoða hvort að nemendur myndu skrifa y í staði fyrir í. Tveir 

nemendur gerðu það að skrifa y. Vill ég meina að sjónminni þeirra sé lélegt því að þetta er 

það algengt orð að þeir ættu að vera með það í sjónminninu.  

20. Fór. Þarna var ég að skoða stórann eða lítinn staf. Þær villur sem komu hér fram var að 

fór var skrifað með litlum staf. Þessa villur komu vegna einbeitingarleysis nemenda eða að 

þeir gerðu sé ekki grein fyrir því að þetta orð var í byrjun setningar.  

21. Veturinn. -N eða -nn. Þetta orð koma vel út og var bara ein villa sem kom fram þar sem 

skrifað var eitt n.Það sem útskýrir að svona fáar villur voru gerðar er að mínu mati að 

þetta orð er karlkynsorð og það eru færri reglur sem rugla nemendur varðandi karlkyns 

orð sem tengast n eða nn reglunum. 

22. Rifið. Þarna var ég að skoða y eða i reglu. Eina villan sem kom var að það vantaði f í 

orðið, riið. 

23.  Ævagamalt. Hér er verið að skoða hvort að nemendur myndu skrifa v í staðinn fyrir 

f. Það koma mér mjög á óvart hvað mikið var af villu í þessu orði. En það verður að 

taka fram að þetta orð er eitt af þeim orðum sem eru erfið að stafsetja því að í 

framburði heyrist ekki vel um hvor stafinn er að ræða. Þarna tel ég að með breyttum 

kennsluaðferðum mætti koma í veg fyrir þessa villu því að þetta er villa sem mætti 

nota sjónminnið við að uppræta. 
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4.3 Munurinn milli kynjanna 

Hér á eftir verður skoðaður munur á milli kynjanna og reynt að útskýra hvers vegna hann er 
og finna út leið til að eyða þeim mun. 
 

 

Mynd 6. Munur milli kynjanna 

Þegar litið er á muninn milli kynjanna kemur í ljós að stúlkurnar eru með aðeins færri villur að 

meðaltali en strákarir eða 2,4 villur að meðaltali á móti 3, 5 hjá strákunum . Hvað er það sem 

greinir á milli kynjana? Kynin voru mjög jöfn. Það voru jafn margar stúlkur og strákar með enga 

villu og svipaður fjöldi með 1 til 2 villur. Það sem greinir kynin að er að það voru mun fleiri 

strákar sem tóku þátt, sem gerðu  4-6 villur og einn með fleiri villur en 7, meðan stúlkurnar voru 

mun jafnari yfir heildina og færri stelpur sem voru með margar villur.  Það kom mjög á óvart að 

stúlkunar áttu í áberandi meiri vandræðum með að skrifa orðið ævagamall. Þær virtust eiga í meira 

í efiðleikum með að greina á milli v og f. Gaman væri að skoða það betur hvort að það sé munur 

á kynjum við að greina á milli stafa. Einnig gæti væri gaman að skoða hvort að það væri munur 

milli kynjanna með -n eða -nn regluna sem og með tvöfaldan samhljóða í orðum þar sem 

drengirninr voru mun verri í orðunum leiddust og skóflunni. Munur milli skóla var skoðaður en 

munurinn milli skólanna lítill sem enginn og var því ekki marktækur.  
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5. Niðurstöður. 

Mínar niðurstöður er þær að það þurfi að breyta kennsluaðferðum í stafsetningu hér á landi því 

að mér finnst að þessar villur sem nemendur voru að gera þannig að það þurfi lítið til að breyta 

þeim. Einnig kom það fram í tali nemenda að þeim leiddist stafsetningin mikið en þau gerðu sér 

grein fyrir mikilvægi hennar. Einnig kom fram í tali kennara sem ég gerði könnunina hjá að þeim 

fannst að stafsetningarkennslan mætti vera skipulagðari og einnig mætti gera fleiri kennslubækur 

sem og að bjóða upp á kynninga á öðrum aðferðum. Einnig fannst mér of mikil munur á milli 

kynjanna. Það á ekki muna neinn villu á þeim að mínu mati. Það var greinlegt að hópur drengja 

var illa staddur í stafsetningu og stóðu hinum langt að baki. Það þarfa að gera eitthvað til að það 

dragi saman með þeim lakari og sem eru betri. Ég tel að það megi gera með því að notast við 

hugmyndir Baldurs Sigurðssonar því að hann telur að það eigi að hjálpa nemendum að skrifa rétt 

orð og þeir eigi í raun aldrei að sjá orð rangt skrifuð því að sjónminni er það sem við notum mest 

í stafsetningu og erum ekki alltaf að hugsa um reglur meðan við erum að skrifa. Einnig vill ég 

meina að það megi einfalda íslenskar stafsetningarreglur og er ég er sammála Baldri að því leytinu 

til að þær séu of margar. Til dæmis finnst mér að það megi fella út y að mínu mati því að þar er 

sama hljóðið sem y og i gefa frá sér og myndi það einfalda skriftirnar mikið fyrir mörgum. Einnig 

tel ég að sumir kennarar séu að telja villunar og telji að því fleiri villur sem eru því betri er æfingin 

sem þeir lögðu fyrir. Það virðist lítið vera farið yfir villurnar sem voru gerðar og því sjá nemendur 

ekki hvað þeir gerðu rangt og einnig tel ég að þeir skoði ekki blaðið með æfingunni þegar þeir fá 

það í hendur aftur, því að ég veit að eigin raun að maður skellti sjálfur villu miklum æfingum 

niður í tösku og skoðar þær ekki. 

 

6.Lokaorð  

Það má segja að hugmyndin að þessu verkefni hafi kviknað er ég var að gera verkefni um íslenska 

málsögu. Þá áttað ég mig á því að þessar stafsetningarreglur sem eru í dag eru ekki það gamlar og  

að þetta eru reglur sem hægt er að breyta ef vilji er fyrir því. Þannig að þessar reglur eru ekki 

heilagar og því má breyta þeim. Einnig vildi ég kynna mér hvað breytingar og deilur hafa skapast 

um stafsetningarreglur og líka kynnast þeim hugmyndum sem lágu að baki þeim hugmyndum 

sem settar hafa verið fram. Ég vild líka kynna mér hugmyndir á bakvið þær kennsluaðferðir sem 

beittar hafa verið hér á landi í gegnum árin, við kennslu á stafsetningu og komst að því að 

hugmyndir hafa ekki verið margar því að sama aðferðin hefur verið notuð nærri frá upphafi. Það 

er að segja, upplestaraðferðir þar sem texti er lesinn og nemendur skrifa hann upp og kennari fer 

yfir. Það fannst mér skrýtið því að það eru til nokkrar góðar kennsluaðferðir við kennslu á 
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stafsetningu úti í hinum mikla heimi. Ég komst að því að Orðhlutaleið Baldurs Siguðurðssonar 

höfðar mikið til mín því að í henni er reynt að kenna út frá nemandanum og getu hans og einblínt 

á það að nemendur sjái ekki orð skrifuð vitlaus. Einnig er reynt að einfalda 

stafsetningunarreglunar til að auðvelda nemendum að læra stafsetningu.  Það er að mínu mati 

mikið gert í þessari kennsluaðferð til að gera stafsetningu meira aðlandi fyrir nemendur og mikið 

gert til að þeir taki framförum. Því er það mín niðurstaða að það eigi að taka 

stafsetningarreglurnar og fara yfir þær og reyna að einfalda þær sem og reyna að mennta íslensku 

kennarana í öðrum kennsluaðferðum en þeim sem hafa verði notaðar til þessa.Í könnuninni sem 

var gerð vil ég meina að með því að nota aðrar kennsluaðferðir eða þá að blanda saman 

kennsluaðferðunum megi koma í veg fyrir flestar þær villur sem komu í æfingunum sem ég lagði 

fyrir með því að nota aðrar kennsluaðferðir þar sem unnið er útfrá nemendunum. Ég vill meina 

að maður noti sjónminnið mikið þegar maður er að skrifa texta og að það þurfi að tryggja það að 

nemendur sjái sem sjaldnast vitlaust skrifuð orð þannig að þau festist strax rétt í sjónminninu. 

Það má segja að vinna að þessu verkefni hafi verið krefjandi og lærdómsríkt ferli og hafi hjálpað 

mér mikið í að skilja stafsetningu hér á landi. Einnig kom það mér á óvart hversu miklum 

breytingum stafsetningin hefur tekið í gegnum tíðina og hversu margir hafa komið að gerð þeirra. 

Ég vill líka meina að á næstu árum og áratugum munu einhverjar breytingar eiga sér stað í 

stafsetningu því að með öllum þessum tölvusamskiptum sem eiga sér stað í dag er miklvægara 

enn ella að einfalda þær til að leiðréttingar forrit geti hjálpað fólki. Það má líka segja að það þurfi 

að skoða reglunar því að það eru fleiri sem þurfa að skrifa við sína vinnu í dag heldur en hefur 

verið í gegnum tíðina, því að í dag er varla til sú vinna hér á landi sem ekki þarf að skrifa 

tölvupósta eða bréf og ef þú ætlar að hafa samskipti við skóla barna þinna þá er það oftast í 

gegnum tölvupóst. 
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Fylgiskjal 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

VILLTUR  Í  FJÁRHÚSI 

 

Einu sinni var maður nokkur, sem átti heima á Þórsnesi í Kelduhverfi, að gefa sauðfé sínu 

seint um kvöld. Þótt dagsett væri, var ekki mjög dimmt, því að veður var heiðskírt. Húshurðin 

var aftur. Hann gaf í garðann og jafnaði fyrir féð og ætlaði svo út. Greip hann skóflu, er stóð 

við garðann, en hana hafði hann haft til þess að bera snjó á henni inn í garðann handa fénu.  

Þegar hann ætlaði út, fann hann engar dyr á húsinu, sem þó áttu að vera beint á móti 

garðahöfði. Gekk svo stundarkorn, að hann þreifaði fyrir sér, en fann ekkert nema sléttan 

vegginn.  

Leiddist honum þóf þetta og mælti hátt við sjálfan sig: "Hvað er þetta? Því get ég ekki fundið 

neinar dyr á húsinu?"  

En er hann hafði þetta mælt, sá hann opnast dyr á húsinu í allt öðrum stað en þær annars voru, 

þegar miðað var við garðahöfuðið. Hann vissi líka, að þær réttu dyr höfðu ekki getað opnast 

sjálfkrafa.  

Reiddist hann sjálfum sér fyrir ofsjón þessa, henti skóflunni fram í þessar dyr, og um leið 

hurfu þær sjónum hans. Að því búnu sneri hann sér við, gekk rakleitt að þeim réttu dyrum og 

fann þær á sínum stað. Fór hann við það heim.  

 Leið svo veturinn. Vorið eftir var fjárhúsið rifið, enda var það ævagamalt orðið. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fylgiskjal 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Könnun í stafsetningu 
Kyn:Kk/Kvk 

Villtur í fjárhúsi 

1. Einu sinni var maður nokkur, sem átti heima á _______________________ 

  í Kelduhverfi, að gefa ____________________________sínu seint um kvöld.  

2. Þótt __________________væri, var ekki mjög dimmt, því að veður var heiðskírt. 

_________________________var aftur.  

 

3. Hann gaf í ___________________ og jafnaði fyrir féð og ætlaði svo út.  

 

4. Greip hann skóflu, er stóð við garðann, en hana hafði hann haft til þess að bera 

_____________________á henni inn í garðann handa ____________________.  

5. Þegar hann ætlaði út, fann hann engar ___________________á húsinu, sem þó 

áttu að vera beint á móti__________________.  

6. Gekk svo stundarkorn, að hann þreifaði fyrir sér, en fann ekkert nema 

____________________vegginn.  

7. _____________________ honum þóf þetta og mælti hátt við 

____________________sig: "Hvað er þetta? Því get ég ekki fundið neinar dyr á 

húsinu?"  

8. En er hann hafði þetta___________________________, sá hann opnast dyr á 

húsinu á allt __________________________stað en þær annars voru, þegar 

miðað var við garðahöfuðið.  



 

 

9. Hann vissi líka, að þær réttu dyr höfðu ekki getað 

opnast____________________________.  

10. Reiddist hann sjálfum sér fyrir _____________________ þessa, henti 

___________________fram í þessar dyr, og um leið hurfu þær sjónum hans. 

11.  Að því búnu ______________________hann sér við, gekk rakleitt að réttu 

dyrum og fann þær á ___________________ stað.  

12. ______________________hann við það heim.  

13. . Leið svo_____________________________.  

14. Vorið eftir var fjárhúsið_________________________, enda var það 

___________________________orðið. 

 


