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Ágrip 

Í fyrstu skrifum barna í skóla geta kennarar séð vísbendingar um þróun barnsins framundan í 

glímunni við ritmálið, lestur og ritun, og því mikilvægt að geta komið auga á einkennin, greint 

þau og túlkað. Til að skoða hvaða upplýsingar er að finna í textum barna var gagna aflað meðal 

nemenda í 1. bekk grunnskóla. Verkefnin voru greind og sett í flokka eftir þróunarstigi 

stafsetningar. Lögð var til grundvallar tilgáta Baldurs Sigurðssonar um líkan af þróunarferli 

stafsetningar hjá íslenskum börnum sem byggist á rannsókn þeirra Steingríms Þórðarsonar 

(1987). Í forathugun var líkanið prófað á 17 textadæmum úr fyrsta bekk og síðan var því beitt 

á textadæmi frá 11 nemendum, sem tekin voru þegar þau byrjuðu í skóla að hausti og aftur 

þegar þau luku við fyrsta bekk að vori. 

Textar nemenda sýndu vísbendingar um fyrstu tvö stig þróunarinnar, framburðarstig og 

rithefðarstig, og sjá mátti að nemendur sýndu mun fleiri einkenni rithefðarstigs að vori og að 

sama skapi færri einkenni framburðarstigs. Í texta eins nemanda komu fram vísbendingar um 

þriðja stig, orðhlutastig. Niðurstöður gefa til kynna að unnt er að nota kenningar um stigskipt 

ferli við töku stafsetningar til að greina einkenni í ritun nemenda og meta framfarir þeirra. 
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Formáli 

Hugmyndin að baki verkefninu hefur átt sér langan aðdraganda. Ég hef mikinn áhuga á íslensku 

máli í ritun og stafsetningarþróun og hvernig hún lærist eða er kennd frá einu stigi til þess 

næsta. Áhugin jókst í kennaranámi mínu þar sem ég lærði um fleiri þætti í íslenskukennslu sem 

hafa þarf í huga og sérstaklega þegar kenna á ungum börnum. Áhugi minn á kennslu yngstu 

barnanna leiddi mig að því að vilja vita meira um stafsetningu og hvernig hún lærist. Ég mun 

fjalla um hvernig stafsetning birtist í ritun hjá 6 ára nemendum og hvernig má greina stöðu 

þeirra með því að nota kenningar fræðimanna um þrepaskiptingu í ritunarþroskanum. 

Fjölskyldu minni kann ég bestu þakkir fyrir óbilandi trú og hvatningu á meðan verkefninu 

stóð. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim samkvæmt 

bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem 

um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið 

með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti 

ég með undirskrift minni. 

 

Akranes, 15. september 2019 

Guðrún Jóna Guðbjartsdóttir 
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1 Inngangur 

Eitt af þeim viðfangsefnum sem spilar stórt hlutverk í námi barna í yngstu bekkjum 

grunnskólans er að læra að lesa og skrifa. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2011 kemur fram að: 

„Traust kunnátta í móðurmáli er meginundirstaða staðgóðrar menntunar. Jafnframt er lestur 

öflugt tæki nemenda til að afla sér þekkingar og tjáning í ræðu og riti ein af nauðsynlegum 

forsendum þátttöku í samfélaginu“ (97). Því þarf frá því börn byrja í grunnskóla að kenna báða 

þætti með raunsæjum og uppbyggjandi hætti og miða við getu og þarfir barnanna, og þannig 

byggja markvisst við þekkingu þeirra. 

Kenningar sýna oft fram með mismunandi hætti á því hvernig nám barna fer fram og vísa 

því einnig í aðra þætti hvernig það tengist kennslu þeirra (David Wood, 1998:15). Það á einnig 

við um hvernig nemendur læra stafsetningu og eiga rannsakendur það sameiginlegt að til að 

vera góður í að stafsetja og læra stafsetningu er hægt að nýta margar leiðir í átt að réttritun 

og hefst námið um leið og barn kynnist ritmáli og lærir að lesa (Baldur Sigurðsson, 1998:93 og 

95). 

Þegar börn læra að lesa og skrifa opnast fyrir þeim nýr heimur og foreldrar líta á þetta sem 

kraftaverk. Fyrir kennara, uppeldisfræðinga og aðra fræðinga er ferlið heillandi viðfangsefni 

sem og ráðgáta þar sem ýmsar vangaveltur eru settar fram er lúta meðal annars að því hvernig 

börn hafa á valdi sínu lestur og stafsetningu sem þau hafa aldrei séð áður. Hvernig og hvort 

nemendur læri almennar reglur óháð aðgerðarreglum og hversu mikilvægt er að læra reglur 

utanbókar sem dæmi (Nunes, T. og Bryant, P., 2009:60-106). Charles Read (1986) braut blað í 

stafsetningarrannsóknum með því að sýna fram á að börn þróa sína eigin stafsetningu sjálf án 

þess að fá sérstaka tilsögn með því að prófa sig áfram. Hann kallaði þetta skapandi 

stafsetningu barna (e. creative spelling). Hann hélt því fram að skapandi stafsetning barna gæfi 

okkur miklar upplýsingar um hvernig ritmálsvitundin þroskaðist og að með því að hlúa að henni 

lærðu þau smám saman að stafsetja rétt á sínum eigin forsendum. Samkvæmt Read getur 

kennari sparað sér ótímabærar leiðréttingar af því barnið mun sjálft finna réttu stafsetninguna 

þegar það er tilbúið. Kennari þarf hins vegar að finna hvenær barnið er móttækilegt fyrir 

ábendingum, og hvaða ábendingum. 

Það er margt sem fer fram í hugarfylgsnum barna og stórkostlegt að fá að kanna hvað þar 

er að finna og hvernig allt virkar. Börn ná valdi á algengum reglum eftir því sem þau verða eldri 

og sú þekking sem fyrir er kemur á eftir virkri þekkingu, þ.e. þau efla þekkinguna út frá fyrri 

þekkingu. Orsaka mynstrið er í aðalhlutverki, til dæmis vegna samsvörunar milli lesturs og 

stafsetningar yfir lengri tíma. Börn móta eigin tilgátur um stafsetningu og læra réttar leiðir og 

aðferðir með tímanum. Því má velta fyrir sér hvort kennslan skipti máli og einkum hvað varðar 
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tengsl barna að skilja regluna um myndanfræði, þ.e. tengsl milli stafa og orðhluta. (Nunes, T 

og Bryant, P., 2009:107-161). 

Skoðuð voru verkefni eftir nemendur í 1. bekk. Þau voru skrifuð niður stafrétt og skoðaðar 

vísbendingar sem fólust í textunum og hvernig þær falla að kenningum fræðimanna um þróun 

stafsetningar. Í framhaldinu voru skoðuð verkefni nemenda sem gerðu ritunarverkefni að 

hausti og þau borin saman við verkefni þeirra að vori til að sjá framfarir. Með þrepaskiptingu 

er staða þeirra skoðuð og hvort líkanið sem fylgt er eftir gefur rétta mynd af þeirri færni sem 

gert er ráð fyrir að þau séu á. 

Í ritgerðinni er leitast við að svara spurningunni: Hvernig greina má stafsetningu nemenda 

í 1. bekk í ritun og hvar í þrepaskiptingu stafsetningarþróunar eru þau stödd? Gerð er grein 

fyrir stafsetningu og hvaða þættir það eru sem gefa vísbendingu um hvar nemendur eru 

staddir í þróunarferli stafsetningar. 
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2 Ritun og stafsetning 

2.1 Ritun og málþroski 

Ritun og stafsetning helst í hendur þar sem báðir þættir krefjast færni og þroska sem eflist hjá 

nemendum eftir því sem líður á grunnskólagönguna. Einnig eru báðir þættir sem fara þarf í 

gegnum í ákveðnum skrefum eða stigum. Mjög ung börn hafa ekki náð þessari fínhreyfingu að 

geta skrifað stafi sem hafa merkingu fyrir hinum fullorðnu fyrr en þau nálgast 

grunnskólaaldurinn og oft má sjá krass eða krot og jafnvel myndir þar sem börn reyna að líkja 

eftir bókstöfunum. Börnin þekkja þó sjálf það sem þau setja fram, þekkja muninn á teikningu 

og ritun og lesa oft upp fyrir hina fullorðnu það sem þau hafa verið að vinna að (Anna Elísa 

Hreiðarsdóttir, 2010:16-17). 

Ritun reynir á alla málþættina og er mikilvæg fyrir málþróun, þróun læsis og ýtir undir 

lesskilning. Að skrifa markvisst bætir árangur á uppbyggingu sjónminnis og því þarf að tengja 

alla málþætti markvisst upp í gegnum alla kennslu, samhliða þjálfun umskráningar. Nemendur 

sem eiga í erfiðleikum með að stafsetja eru skýr einkenni um veikleika í hljóðkerfisvitund 

(Browne, 2009:44). 

Stafsetningarnám tengist að öllu jöfnu lestrarnámi en ferlið sem farið er í gegnum þarf 

ekki að fara fram með sama hætti (Baldur Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 1987:7). 

Kennslan hefur löngum verið of fast mótuð og algengt var að kenndar voru 

stafsetningareglurnar, skrifað eftir upplestri og eyðufyllingarverkefni sett fyrir. En tímarnir 

hafa breyst. Verkefni barna í 1. bekk eru mjög stýrð. Ávallt er umræða um ákveðið 

umfjöllunarefni og síðan eru þau beðin að skrifa um það og teikna mynd. Mörg fá forskrift frá 

kennara. Börn skrifa sögur og nota oft myndir eða annað verkfæri frá kennara til að hjálpa sér 

við að fá hugmyndir. Einstaka barn reynir að staulast í gegnum það sem það vill skrifa og 

yfirleitt er sagan stutt með upphafi og endi og einungis ein til tvær setningar. 

Að skrifa og setja niður orð með rétt stafsettum orðum er flókið og eru þetta því miklar 

hugrænar kröfur fyrir unga nemendur (Jörgen Pind, 1997:7). Samkvæmt Read (1986:1) hefst 

stafsetning barna í meginatriðum á hljóðfræðinni. Því þýðir ekki að láta nemendur fá 

óskiljanlega texta eða orð sem þau ráða ekki við. Orðin lærast með aukinni umfjöllun, ritun og 

notkun á orðunum (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2006:35). 

Notkun á stafsetningu er eitt af lykilatriðum þegar þarf að tjá sig í ritun og er einnig 

mikilvægur þáttur í lestri. Skortur á hraða og nákvæmri stafsetningu getur haft áhrif á þær 

hugmyndir sem setja á fram og nota börn einungis þau orð sem virðist auðvelt að stafsetja þar 

sem þau hafa ekki lært flóknari orðaforða né þekkingu á öðrum þáttum málvitundar. 
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Auðvelt er að sjá stafsetningarvillur í ritun ungra barna og er hún yfirleitt það fyrsta sem 

kennarar reka augun í áður en þeir veita innihaldinu athygli. Ástæðan fyrir því er að 

stafsetningin er sýnilegri heldur en stíllinn, byggingin og orðavalið. Til þess að sjá hvað orsakar 

villurnar þarf að skoða textann vel í heildrænu samhengi og skilja hvað barnið er að reyna að 

segja. Auðvelt er að leiðrétta stafsetninguna sjálfa þar sem orðið er alltaf annað hvort rétt eða 

rangt skrifað en erfiðara er að leiðrétta samsetninguna þar sem hún er nákvæmari/ítarlegri og 

það tekur lengri tíma að útskýra hana og leiðrétta. Of mikil áhersla á rétta stafsetningu hjá 

nemanda getur verið þess valdandi að það hugsi of mikið um að skrifa eingöngu þau orð sem 

það þekkir í stað þess að skrifa texta með orðum sem gera textann persónulegri. Ef lögð er of 

mikil áhersla á stafsetningu, geta kennarar verið að gefa í skyn til barnanna að ritun snúist 

eingöngu um að stafsetja rétt og að þau börn sem geti ekki stafsett orð rétt geti ekki skrifað. 

Hægt er að koma í veg fyrir þennan misskilning á marga vegu, ekki bara með því að leiðrétta 

villur heldur einnig með því að þjálfa börnin á ógagnrýnin hátt, kenna þeim að spyrja, nota 

orðabækur og prufa að nota orð í mismunandi samhengi. Þau eiga ekki að þurfa upplifa ótta 

við að skrifa vegna þess að þau gætu gert villu (Browne, 2009:131; Clarke og Dickinson, 

2004:208). 

Þegar kemur að því að rita stafi og orð þá má sjá hvað orðhlutavitund hefur mikið vægi 

þar sem hljómur orða segir ekki alltaf til um hvernig þau eru stafsett. Í 1. bekk hafa börn hvorki 

lært uppruna né beygingarfræði orða, það gerist ekki fyrr en lengra er liðið á skólagönguna. 

Börn nota framburð við ritun orða fyrst og fremst í 1. bekk. Síðar meir segir þroski þeirra til 

um hversu vel þau ná orðhlutavitundinni til að efla sig við rétt stafsett orð (Freyja Birgisdóttir, 

2012:4). 

Ef barn semur sjálfur texta verður hann til í málstöð heilans sem flytur hann áfram í 

hendina til að barn geti skrifað hann á blaðið. Þó að barn geti sett niður texta segir það ekki til 

um að það sé fært um að gera villulausan texta. Ef barn skrifar eftir forskrift/fyrirmynd, t.d. af 

því það er ekki fært um að lesa og skrifar því eitt orð í einu, þá nýtir hann ekki málstöð heilans. 

Texti barnsins fer vélrænt á blað og skynjar ekki merkingu orðs né samhengi textans. Það gæti 

skrifað öll orð rétt, nákvæmlega eins og fyrirmyndin segir en ef það skrifar orð án þess að nýta 

sér forskrift gæti barnið gert stafsetningarvillu um leið (Baldur Sigurðsson, 1998:96). 

Einnig skal hafa í huga að nemendur koma með mismikla þekkingu á orðaforða er þeir 

byrja í skóla, koma úr mismunandi málumhverfi og/eða eru að glíma við einhvern vanda í 

málþroska sem gerir það að verkum að þau eru lengur að fara á næsta þrep. Börn sem eru að 

byrja að lesa og skrifa hafa hugmyndir um það sem þau eru að gera. Þau eru líkleg til að sleppa 

n í orði eins og t.d. vinna ef þau hafa ekki náð valdi á tvöföldum samhljóða. Stöfum í orði eins 

og mind í staðinn fyrir mynd. Stöfum sem hljóma öðruvísi eða hljóð stafsins heyrist ekki eins 

og í orðinu tungl (tugl). Þau geta ruglað stöfum á borð við d/t, g/k, f/v, þ/ð, b/p, ng/nk. Orð 



11 

sem nota eitt málhljóð (phoneme) t.d. orðið ljós. Þau eru síður líklegri til að sleppa staf í orði 

eins og t.d. tré, af því að það er orð sem þau þekkja myndrænt frá unga aldri úr umhverfinu, 

þ.e. þekkja tré í sjón og é í enda orðsins heyrist tiltölulega vel. Sum gætu þó gert villu og skrifað 

orðið trje. Annað með orð eins og öxi/exi bæði er rétt að skrifa en börn gætu þó skrifað orðið 

sem eksi eða exsi (Treiman, R, 1993:152-3). 

Nemendur eru í flestum tilvikum mjög fljót að tileinka sér hæfni að finna atkvæði í orði og 

byrja að læra þá aðferð í leikskóla með því að klappa í takt. Atkvæði (e. Syllable), þ.e. hvert orð 

inniheldur sérhljóða sem geta verið fleiri en eitt. Orðið bíll inniheldur eitt atkvæði þar sem 

einungis einn sérhljóði er í orði. Dæmi: Í orðinu bílskúr eru tvö atkvæði þar sem tveir sérhljóðar 

eru í orðinu. Í orðinu Teningur eru þrjú atkvæði (þrír sérhljóðar í orði) og Járnbrautalest eru 

fjögur atkvæði (fjórir sérhljóðar í orði). 

Hljóðan eða fónem (e. phoneme) er minnsta hljóðeining málsins sem breytir merkingu. 

Stafsetning er að sumu leyti skráning á hljóðönum málins svo ef við breytum stafsetningu 

breytist merking, til dæmis fíll-bíll, fíll-fúll eða fíll-fínn. En til eru hljóð sem ekki breyta 

merkingu, en til þess að tákna þau þarf oft að hljóðrita. Í leikskóla má heyra fleiri en einn 

framburð orða hjá börnum, án þess að það valdi misskilningi, til dæmis þegar þau nota [þ]-

hljóð fyrir [s], geta ekki sagt [r] eða ruglast á lokhljóðum á eftir [s] í orðinu slá: [stlau:] og 

[sklau:]. Treiman nefnir að líkindin á rittákninu, þ.e. það hljóð sem bókstafurinn stendur fyrir 

og á hljóðan í algengum orðum í stafsetningu endurspegli tengsl hljóðs og stafa í orði sem börn 

þekkja eða hafa séð áður. Í ljósi þessa nefnir hún einnig að þau reyna að stafa orð sem oft eiga 

sér stað í lesefni barna (1993: 96). 

Stafsetningarvillur eru flokkaðar í tvennt, hljóðréttar villur (e. phonetic errors) og 

hljóðrangar villur (e. dysphonetic errors). 

Hljóðrétt villa breytir ekki framburði orðsins og því er orðið skrifað eins og það er sagt, 

jafnvel þótt það sé ekki skrifað samkvæmt stafsetningarhefðum eða reglum. Dæmi eru idari 

(yddari), þirlla (þyrla), strædó (strætó), roba (ropa), ríndi (rigndi), og fjals (fjalls) (Baldur 

Sigurðsson og Steingrímur Þórðarson, 1987:12; Baldur Sigurðsson, 1998; Moats, L. C., 1993). 

Hljóðrangar villur eru hins vegar þær sem breyta framburði orðsins, orðið er ekki skrifað í 

samræmi við framburð, sjá má dæmi í verkefnum í viðauka 1. Dæmi 3: T KA (taka), dæmi 4: 

Drkinn (drekinn), dæmi 15: RHÆTVIÐ (hrædd við), hetir (heitir), dæmi 16: hródd (hrædd). 

Hljóðrangar villur geta falið í sér brottfall eða viðbót hljóða og atkvæða eða að hljóði sé breytt. 

Hljóðrangar villur í stafsetningu eru eðlilegar í upphafi, þegar börn eru að byrja að skrifa, en 

verður að taka alvarlega þegar börn eldast því þær geta verið vísbending um vandamál í 

hljóðrænni úrvinnslu málsins, sem getur lýst sér sem dyslexía (Birna Sigurjónsdóttir, 2006:46-

48; Jörgen Pind, 1997; Snowling, 2001). 
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2.2 Stafsetning 

Stafsetning er samkomulag um hvernig samfélag skráir talmálið með bókstöfum. Gefnar eru 

út leiðbeinandi opinberar reglur sem kenndar eru í skólum. Eiginleg stafsetningarkennsla með 

reglum hefst yfirleitt á miðstigi grunnskóla svo fram að því móta börn sínar eigin 

stafsetningarreglur og eru mörg farin að skrifa nokkurn veginn rétt í þriðja og fjórða bekk 

(Baldur Sigurðsson, 1998). Börnin hafa þá gengið í gegnum ákveðið þróunarfræðilegt ferli þar 

sem þau læra að tengja hljóð málsins og orðanna við bókstafi og áherslumerki samkvæmt 

ákveðnum reglum sem þau skynja að búi að baki því sem þau lesa. Í stafsetningu er afritað 

hljóð móðurmálsins í bókstafi og til að geta lært að lesa er skilningur á tengslum stafs og hljóðs 

nauðsynleg forsenda og eftir því sem tengslin verða skilmerkilegri næst aukinn þekking (Freyja 

Birgisdóttir, 2011:3). Ritun og lestur vinna saman að því að styrkja samband ritmáls og talmáls. 

2.3 Stafaþekking og kennsla nemenda 

Í leikskóla eflist orðaforði barna og framburður verður skýrari. Í byrjun eru setningar stuttar 

sem lengjast með auknum orðaforða og skilningi. Fyrstu bókstafina læra flest börn á 

leikskólaaldri og takmarkast kunnáttan við stafi sem tengjast þeirra eigin nafni og þeirra sem 

þau þekkja. Hægt og bítandi eykst þekking þeirra á stöfum og helst þeirra bókstafa sem sjá má 

í nærumhverfi þeirra (Freyja Birgisdóttir, 2011:3). Þessi undirstöðuatriði skipta máli að ná 

tökum á þegar börn hefja grunnskólanám (Nunes og Bryant, 2006:10). 

Graves (1983:18) nefnir í bók sinni að um 90% nemenda í 1. bekk halda því fram að þeir 

geti skrifað en einungis um 15% segjast telja að þeir geti lesið. Þó ætti lestur að vera þeim 

kunnugri því þau eru ung að árum þegar þau komast í kynni við bækur þar sem þau hlusta á 

sögur, fá að handleika bækur og skoða þær í ýmsum formum. Nemendur hér á landi gangast 

undir skimunarpróf í 1. bekk sem kallast Leið til læsis og fylgir breyttum áherslum í lestrar-

kennslu og athugaðir eru forspárþættir lestrarerfiðleika. Stafaþekking og hljóðkerfisvitund 

nemenda getur gefið vísbendingar um hvort einhver frávik sé um að ræða. 

Kennsla nemenda í grunnskóla fer hægt af stað í byrjun skólaárs svo hægt sé að meta getu 

allra. Þau kynnast grunninum í málfræði, t.d. hvað er orð; hvað er setning. Læra að hlusta eftir 

rími og para saman rím, klappa atkvæði, taka hljóð af orðum og bæta hljóðum við orð, læra 

stafina og hljóð þeirra, fá lestrarefni við hæfi, æfa skrift og að skrifa sjálf texta/orð. Að öllu 

jöfnu eru kenndir einn til tveir bókstafir á viku. Unnið er með samhljóða og sérhljóða og hver 

stafur er notaður á margvíslegan hátt, þar sem nemendur nota fínhreyfingar til þess að lita, 

klippa, teikna, skrifa og tengja. 

Nemendur læra að draga rétt til stafs, þekkja hvernig skriftaráttin er og læra að sýna fram 

á vandvirkni og góðan frágang. Þeir vinna með tengingu bókstafa, orð og setningar. Í 
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stafakennslu er farið eftir ákveðinni röð stafa, þau heyra orð og jafnvel texta sem innihalda 

stafinn sem tekinn er fyrir hverju sinni. Í framhaldi læra þau að tengja saman tvo stafi og segja 

hljóð þeirra og í hvaða orðum þau koma fyrir og koll af kolli þar til þau læra að lesa, stafsetja 

og skrifa. Þegar líður að vori hafa nemendur náð aukinni færni og búið er að bæta við algengum 

orðmyndum, skrifa sérnöfn, samsett orð, samhljóðasambönd og auka við ritun.  

Nemendum finnst auðveldast að nota hljóðaaðferðina við að stafsetja orð. Góður 

stafsetjari getur oft „séð“ rétta stafsetningu út frá tilfinningu sem þeir hafa um tiltekið orð – 

þeir geta séð með því að horfa á orðið hvort það sé rétt stafsett. Með því að hjálpa nemendum 

að örva þessa færni verður kennari að gefa þeim tækifæri á að skoða orðin og leggja þau orð 

á minnið sem þau nota oft. En það hjálpar börnum ekki að láta þau vinna einungis með því að 

skrifa upp sama orðið oft, læra lista af allskyns orðum eða með því að skrifa upp úr orðabókum. 

Þau þurfa fjölbreyttar aðferðir og þegar þau hafa náð auknum orðaforða og skilning þurfa þau 

að læra flóknari hluti í ferlinu sem er þá að komast í gegnum reglur og hefðir (Browne, 

2009:135). 

Þegar nemendur hafa náð nokkuð góðu valdi á tengslum stafs og hljóðs þá nota þau það 

óspart við ritun og oft segja þau orðin upphátt þegar þau skrifa til að heyra hvaða hljóð tengist 

stafnum í orðinu sem þau ætla að skrifa til að finna út hvernig á að skrifa orðið. Staða flestra 

nemenda við lok 1. bekkjar er að þeir hafa náð grunntökum í umskráningu þ.e. að geta lesið 

úr bókstafstáknunum. Sumir nemendur ná ekki að tileinka sér stafsetningarreglur og skrifa því 

mest eftir framburði. Annað hvort skrifa nemendur eingöngu hástafi eða blanda saman 

hástöfum og lágstöfum. Rugla saman stöfum og skrifa ekki stafi sem þau heyra ekki. Algengt 

er að það vanti orðabil og þeir nota nánast engin greinarmerki. Textar þeirra eru því oftast 

stuttir og einfaldir. 

2.4 Reglur í stafsetningu 

Íslensk stafsetning byggist á nokkrum meginreglum sem aðrar reglur eru síðan byggðar á. Í 

auglýsingu Mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá 1974 eru notaðar 95 reglur með 

dæmum til að lýsa íslenskri stafsetningu en í bókinni Lykill að stafsetningu og greinarmerkjum 

komast Baldur og Steingrímur (1993) af með 54 reglur til að lýsa sömu stafsetningu. Baldur 

(1998) ræðir hvort þessar reglur eru þær sömu og þær sem barnið tileinkar sér sjálft á fyrstu 

árunum í grunnskóla. Hann kemst að þeirri niðurstöðu að svo sé ekki og vill gera greinarmun 

á reglum bókarinnar og reglum barnsins. Hann heldur því fram, svipað og Read (1986) að 

vænlegra sé til árangurs að reyna að finna hvaða reglur börnin sjálf nota og styrkja þau í að 

nota þær í stað þess að kenna þeim reglur upp úr bók, sem eru þeim framandi. 

Tilgáta Baldurs (1998) er að börnin styðjist í meginatriðum við þrjár reglur, 

framburðarregluna, hefðarregluna og orðhlutaregluna. Hver þessara reglna birtist hins vegar 
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í ýmsum myndum, eftir því hvert orðið er (Baldur Sigurðsson og Guðmundur Sæmundsson, 

2000 og Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2003). 

2.4.1 Framburðarreglan 

Framburðarreglan er mikilvæg regla í stafsetningu en hafa þarf í huga að hún dugir ekki ein og 

sér til að stafsetja öll orð rétt. Orðin eru skrifuð eftir framburði, nánast eins og þau eru sögð, 

þ.e. hver bókstafur táknar ákveðið hljóð sem borið er fram. Framburður þarf að vera vandaður 

og skýr til að hljóðin heyrist rétt. Sama á við um áherslu. Ef orð er skrifað í einu orði þá er 

áherslan á fyrsta atkvæði eins og t.d Bláfjöll. Enn ef orðið er skrifað í tveimur orðum er áherslan 

á bæði atkvæðin sbr. blá og fjöll. 

2.4.2 Hefðarreglan 

Hér er það hefðin sem spilar inní sem segir að orðin séu skrifuð eins og þau hafa alltaf verið 

skrifuð. Til að nýta sér þessa reglu í smáatriðum er mikilvægt að sjónminnið sé gott. 

Hefðarreglan nær til þess hvernig við notum ritmálið almennt, notum yfirleitt lágstafi í texta, 

gerum bil á milli orða, notum greinarmerki og setjum hástaf á eftir punkti. Hefðarreglan nær 

til fjölmargra atriða ritháttar sem ekki heyrast í framburði og erfitt að skýra með reglu, til 

dæmis að skrifa stóran staf í sérnöfnum, skrifa grannan sérhljóða á undan ng/nk og hv í upphafi 

orðs sem borið er fram sem kv (hviða og kviða). 

2.4.3 Orðhlutareglan 

Þessi regla er sögð sú mikilvægasta í íslenskri stafsetningu. Stafsetning varðveitir sameiginlega 

einingu orða, orðhlutana, betur en framburðurinn. Á milli ólíkra beygingarmynda má sjá tengsl 

jafnvel þó þau séu óljós í framburði, þ.e. orðhlutarnir halda sér óbreyttir í stafsetningu eða 

lítið breyttir. „Til að geta beitt henni er mikilvægt að skilja orðin, kunna að beygja þau, geta 

skipt þeim í orðhluta og hafa góða æfingu í að finna skyld orð“ (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 

2003:8). Í reglunni felst að hver orðhluti „helst stöðugur í stafsetningu þrátt fyrir breytilegan 

framburð.“ 

2.5 Undirstöður stafsetningarnáms 

Orðhlutaaðferð til notkunar sem kennsluhættir í stafsetningarkennslu var sett fram fyrir 

nokkrum árum af Baldri Sigurðssyni (1998). Aðferðin byggist á málvitund nemendana sjálfra 

og málskilningi til að þeir geti myndað og þróað sínar eigin reglur í stafsetningu, frekar en að 

notast við reglurnar í bókunum. Í þessari aðferð er gert ráð fyrir að nemendur geti undirbúið 

sig áður en æfing hefst, geti skoðað orð og velt þeim fyrir sér, öll hjálpargögn eru leyfð, textar 

eru styttri en tíðkast í kennslubókum og margar fjölbreyttar leiðir hægt að fara til að kenna 

börnum rétta stafsetningu (Svanhildur Kr. Sverrisdóttir, 2006:35). 
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Reglurnar þrjár sem skýrðar voru í kafla 2.4 byggjast á styrkleikum í málvitund barnsins 

sjálfs, sem greina má í fjóra undirþætti, hljóðkerfisvitund, ritháttarvitund, orðhlutavitund og 

setningarvitund. 

Hljóðkerfisvitund (e. Phonological awareness) 

• Næmi fyrir hljóðum tungumálsins og getu til að brjóta orð niður í smærri 

hljóðeiningar 

• Að vera meðvitaður um sérstök hljóð í orðum er grundvöllur á að læra 

hljóðritunarreglur 

• Er talin gegna lykilhlutverki í lestrar- og stafsetningarnámi þegar nemendur eru að ná 

tökum á tengslum stafs og hljóðs 

Ritháttarvitund (e. Orthographic awareness) 

• Fjölbreytt umhverfi ritmáls 

• Þjálfa sjónminni 

• Getur spáð fyrir um sjónrænan orðaforða 

• Ritháttur og sérkenni 

• Þekking á lestri frá vinstri til hægri 

• Texti er settur saman úr orðum 

• Bil milli orða 

• Bókstafaþekking 

Orðhlutavitund (e. Morphological awareness) 

• Skilgreinist sem minnsta merkingarbæra eining máls 

• Er talið hafa marktæk áhrif á lestrarnám barna, sérstaklega lesskilning og 

stafsetningu 

• Nemendur læra skilning á tilteknum hluta orða, sbr. Forskeyti, viðskeyti, rót, stofn 

o.fl 

• Skyldleiki orða 

• Aukin orðskilningur 

Setningavitund (e. Syntactic awareness) 

• Fjölbreytileiki ritmáls 

• Setningarskipan 

Styrkur eða veikleiki einstakra undirþátta málvitundarinnar birtist í stafsetningu barns með 

ólíkum hætti. 

Á mynd 1 má sjá á myndrænan hátt hvernig undirþættir málvitundarinnar tengdust 

ákveðnum tegundum villna í stafsetningu. Myndin byggist á rannsókn Baldurs og Steingríms 

(1989) og sýnir dæmi um algengustu stafsetningarvillu sem dæmigerð er fyrir hvert stig í 
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prófinu sem þeir rannsökuðu. Þættirnir eru í stigveldisröð og liggja til grundvallar því líkani um 

þróun stafsetningar eftir Baldur Sigurðsson sem skýrt verður hér að neðan. 

 

 
Mynd 1. Þættir í stigveldisröð sem móta stafsetningu ásamt dæmi 
 um algengustu villu í stafsetningarprófi sem dæmigerð var fyrir hvern 
 þátt (Baldur og Steingrímur, 1987). 

 

Grundvallaratriði er hljóðgreining sem byggist á hljóðkerfisvitund. Nemendur verða fyrst 

að ná tökum á tengslum framburðar og stafsetningar áður en hægt er að halda áfram eða 

kenna aðrar reglur. Næst er ritháttarvitund sem byggir á stórum hluta á sjónminninu. Hér fer 

hljóðréttum villum fækkandi þar sem nemendur fara að taka eftir ákveðnum mynstrum í 

ritmáli og læra um ritháttarreglur. Þriðji þáttur málvitundar er orðhlutavitund. Hér læra 

nemendur um orðhluta, um hvernig orð tengjast gegnum sameiginlega orðhluta og hvernig 

merking verður til í samsettum og afleiddum orðum. Fjórða er beygingarfræði. Hér ná 

nemendur auknum skilningi á samhengi orða í setningum sem skiptir máli fyrir hvernig sum 

orð eru skrifuð og beygð. Fimmta og síðasta eru minnisatriðin. Nemandi lærir að sum atriði 

stafsetningar er ekki hægt að tengja neinum reglum og verður að leggja á minnið. 

2.6 Fimm stig þróunarinnar 

Í samræmi við þá kenningu að börn læri að lesa og skrifa á eigin forsendum með því að virkja 

mismunandi styrkleika eigin málvitundar hafa fræðimenn reynt að lýsa framförum þeirra með 

því að skilgreina ákveðin þróunarstig. Hér verður stuðst við tilgátu Baldurs Sigurðssonar (e.d.) 



17 

að líkani fyrir þróunarstig íslenskra barna í stafsetningu, sem er eina líkanið sem sett hefur 

verið fram fyrir íslensku. Hér er forstigi stafsetningar, krotstiginu, sleppt. 

1. Framburðarstig (e. Phonetic stage); byggist á hljóðkerfisvitund, að skynja og greina 
hljóð 

Nemandi uppgötvar tengsl bókstafa og hljóð þeirra. Hann áttar sig á tilgangi bókstafa og að öll 

orð eiga sinn staf/stafi og allir stafir sitt heiti. Hann lærir að nota málhljóðin til að tákna hvern 

bókstaf og hljóða það orð sem á að stafsetja. Nemandi gerir ekki endilega grein fyrir há- og 

lágstöfum, þekkir ekki alla stafi í stafrófinu né búinn að læra að ná tökum á öllum heitum stafa 

og því hljóði sem stafurinn segir. Því er eðlilegt ef nemandi skrifar Hdegi, fyrir hádegi, mn fyrir 

menn. 

Í 1. bekk hafa flestir nemendur náð framburði stafa/orða óháð því hvort þau stafsetji rétt. 

Samhljóðaklasar (sbr. sp-) og hvort sé einfaldur samhljóði sbr. (-g-) eða tvöfaldur (-gg-) er eitt 

af þeim atriðum sem valda mestu erfiðleikum og eru áberandi á þessu stigi ásamt því að stafi 

vanti í orð af því að þau t.d. heyrast ekki í orði. 

Það sem algengast má sjá á þessu stigi er: Lengd sérhljóða – dæmi: fækunar (fækkunar), 

leidi/leiti (leiddi) og Röddun hljómenda á undan /t/ - dæmi: gildi (gilti), skammda/samda 

(skammta). 

Dæmi um orð sem einnig má sjá er: enu sini (einu sinni), firir (fyrir), je heidi (ég heiti), dúva 

(dúfa). 

2. Almennt rithefðarstig (e. orthographic stage); byggist á ritháttarvitund, sem þróast 
með kynnum af ritmáli 

Á þessu stigi notar nemandi einfalda rökfræði við að tákna stafi og hljóð við orð. Nemandi 

skrifar flest orð án umhugsunar sem það hefur tileinkað sér frá fyrri þekkingu út frá lestri og 

ritun en ekki er víst að hann nái að hljóðgreina öll orð. Hér þarf nemandi að læra og ná tökum 

á rithefðinni og reynir hann að sjá fyrir sér eitthvað sem hann þekkir og uppgötva að sum orð 

þarf að skrifa öðruvísi en þau eru borin fram. 

Algengt er að sjá villur á borð við /i/ í staðin fyrir /y/, einfalda eða tvöfalda samhljóða, 

lítinn staf í staðinn fyrir stóran í sérnöfnum. Almenn regla er að skrifa spurnarorð með /hv/ en 

oft ber á villu þar sem nemendur skrifa hvetja með /k/ (kvetja). Önnur orð gætu valdið ruglingi 

þar sem orðin bera sömu hljóð þó rithefðin sé ekki eins /hvalir/ /kvalir/, /hvísl/ /kvísl/. 

Orðaforði og málskilningur nemenda er misjafn og því getur borið á mismunun á milli 

þeirra er varðar sjónminni eða rithefð. Sum orð virðast auðveld fyrir einum nemanda á meðan 

annar beitir reglu og enn annar giskar á rétta ritun. Til að geta stuðst við sjónminni t.d. í stofni 

orða skiptir tíðni orðsins máli. Algeng orð má oftar sjá rétt stafsett en sjaldgæf orð. Dæmi um 

sjaldgæft orð er kankvís eins og sjá má á mynd 1. Nemendur ýmist skrifa: kangvís, kántvís eða 



18 

kantvís. Hér má sjá að nemendur gera sér ekki grein fyrir ng/nk reglunni eða muna hana ekki 

þegar þau rita kánkvís. Sjónminni kemur ekki alltaf að gagni í stofni orða og á það sérstaklega 

við þegar um er að ræða tvö samhljóma orð. Villur má sjá í orðum með i eða y og einföldum 

eða tvöföldum samhljóða. Einnig orð þar sem nemendur gera bl í staðinn fyrir fl eins og í kafli. 

Stundum er um að ræða orð sem hafa mismunandi merkingu, bæði geta þau hljómað eins eða 

eru eins skrifuð. 

Nemandi þarf að hafa góðan orðaforða, þekkja skyld orð og merkingu þeirra og geta beitt 

fyrir reglum um beygingu orða og orðmyndir. Til að nemendur hafi góðar undirstöður og nái 

færni á því sem koma skal í framhaldi þurfa þau að ná tökum á tveimur fyrstu stigunum enda 

eru góð tengsl milli framburðar og ritháttar í íslensku (Jörgen Pind, 1997: 43). 

3. Orðhlutastig (e. morphological stage); byggist á orðhlutavitund, orðskilningi og greina 
orðhluta (aðallega rót og stofn) 

Hér hefur nemandi öðlast góðan orðaforða og notar stafi til að greina hvert hljóð í orði hvort 

sem stafurinn heyrist í orðinu eða ekki og gerir sér grein fyrir að merking orðs getur haft áhrif 

á hvernig þau eru stafsett. Nemandi nýtir þá þekkingu á reglum sem hann hefur öðlast og veit 

að orð eru gerð úr orðhlutum. Hann leitar líklega að stofni orðs og/eða skyldu orði hvort sem 

það er í nafnorði, sagnorði eða lýsingarorði. Hér reynir á málskilning, orðaforða og beitingu 

orðmyndunarreglna. Til að finna sem dæmi stofn nafnorða þarf að skoða orðið í öllum föllum. 

Í sagnorðum er best að setja atviksorðið að framan við orð. Í lýsingarorðum að setja 

persónufornöfnin hann eða hún framan við orð. 

Nemandi áttar sig á ritun einfaldra og tvöfaldra samhljóða /kanna/, /pottur/, /lak/, /lakk/, 

/vinur/, /vinnur/. Enn fremur lærir nemandi dæmi um að ef o, ó, u, ú, ju, jú og au eru í stofni 

orða og skyldum orðum skal skrifa y/ý/ey. Dæmi um orð: hylur – hola, lyfta – loft, syrgja – sorg 

, sýn – sjón, mýs – mús, lús – lýs, reykur – rauk, seyði – sauð. 

Á þessu stigi varðveitir stafsetning innri merkingartengsl orð og orðhluta. Nemendur læra 

að skipta orðum í orðhluta (samsett orð) og að finna eins mörg og þau geta. Dæmi: skóli+taska 

= skólataska, sund+föt = sundföt, lauf+blað = laufblað. 

4.  Setningarstig (e. Syntactis stage); byggist á setningarvitund, að skilja samhengi orða 
og áhrif á beygingu 

Á þessu stigi hefur kunnátta nemenda til að tileinka sér beygingaraðferð orða í stafsetningu 

þótt vera flókin. Reglubundnar beygingarendingar sem fylgja ákveðnum orðum geta 

nemendur haft í sjónminni en í öðrum dæmum ákvarða þær af samhengi hverju sinni. 

Nafnorð eru stærsti flokkurinn og sá flokkur sem lögð er áhersla á í íslenskukennslu. Að 

beygja á orð eftir föllum og hvort beyging sé veik eða sterk. Flestir nemendur ráða við 

atviksorðin er kemur að sjónminni og ef horft er á endingu orða, en lýsingarorð, lýsingarhættir 



19 

og fornöfn gætu orðið til vandræða þar sem kyn og fall orðsins sem þau standa með ráða um 

fjölda n-a. 

Nemandi getur lent í vandræðum með að ákvarða hvort rita eigi /n/ eða /nn/. Til þess er 

hjálplegt að setja eignarfornafnið /minn/ eða /mín/ fyrir framan nafnorðið sem þarf að vera í 

réttu falli. 

Dæmi um orð: Kennarinn – minn kennari, osturinn – minn ostur, sólin – mín sól 

Líklega er erfitt að ná fullum tökum á stafsetningu endinga nema að nýta sér einhverja 

stafsetningarreglu eða að vera mjög góður að þekkja beygingar orða. Nemandi mun á þessu 

stigi beita einungis minnisatriðum við að stafsetja ef hann nær ekki fullum skilningi á 

beygingarreglunni. 

Villur á þessu stigi eru algengar langt fram eftir aldri og er ástæðan sú að nemandi skilur 

ekki merkingu setningarinnar. 

5.  Sértækt rithefðarstig (e. abstract orthographic stage); byggist á ritháttarvitund, 
málskilningi og sjónminni á orð 

Á síðasta stigi stafsetningar er nemandi farin að þekkja grundvallarreglur stafsetningar og 

rithátt orða. Hann hefur náð tökum á og/eða gerir sér grein fyrir flestum málfræðiþáttum í 

íslensku sem tengjast stafsetningu. Þekking á orðaforða og málskilningur skiptir miklu máli ef 

nemandi á að ná á auðveldan hátt að stafsetja og rita texta nánast án umhugsunar. 

Nemandi þarf einnig að vera með minnisatriðin á hreinu þar sem ekki er alltaf hægt að 

treysta á reglurnar, því ákveðin orð er ekki hægt að ráða af neinum reglulegum tengslum við 

framburð og stafsetningu eða í samhengi setningar. Dæmi um það eru hvort rita eigi orðið 

samsett eða ekki og erlend orð sem fylgja ekki íslenskum framburði. Framburðaráhersla gefur 

yfirleitt til kynna hvort orð eru rituð í eitt orð eða tvö, en þó eru til margar undantekningar þar 

sem tengslin byggist á orðflokki heldur en áherslu á framburði. 

Dæmi um orð: út af, fram hjá, eins og, hvíta sunna, jóla dagur 

Erfiðleikar nemanda við ritun há- og lágstafa tengist orðum sem komin eru af sérnöfnum 

og eru ýmist með litlum eða stórum staf. 

Dæmi um orð: Íslendingur, Þorláksmessa, fjóla, ásatrú 

Því er talið að traust hljóðgreining, sjónminni og/eða rithefð sé grundvöllur fyrir réttritun 

nemenda og reglur nýtist þeim einnig til að þau stafsetji á réttan hátt (Baldur Sigurðsson og 

Steingrímur Þórðarson, 1987: 10-21; Reading Rockets, 1986; Baldur Sigurðsson, e.d.). 

Hér að ofan hefur verið lýst öllum stigum stafsetningar. Ekki er þetta þó það mikil 

einföldun að nemandi fari af einu stigi á annað og ekkert geti komið þar á milli. Þau geta verið 
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á fleiri en einu stigi, farið fljótar í gegnum eitt stigið og jafnvel gæti nemandi í lok 1. bekkjar 

verið komin á orðhlutastig á meðan nemandi á miðstigi er enn að ströggla á sama stigi. 

Eftir því sem nemandi nær góðum tökum á ritmáli, málskilningi og eflir orðaforðann þá 

ætti hann að ná góðum hraða við að komast í gegnum öll stigin eins og Baldur og Steingrímur 

setja þróun stafsetningar upp. 

 

 

Mynd 2. Líkan af stigskiptri þróun stafsetningarkunnáttu barna. 
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3 Athugun á stafsetningu í fyrsta bekk 

3.1 Undirbúningur, vísbendingar í textum barna 

Til að skilja það ferli sem nemendur í 1. bekk fara í gegnum og hvernig þeir þróa færni sína í 

ritun, skrift og stafsetningu þarf að skilja námsferlið sjálft. Nemendur á þessum aldri eru að 

stíga sín fyrstu skref í ritun þó þau hafi einhverja kunnáttu á bókstöfum. Textar þeirra eru mjög 

mislangir, sumir geta aðeins skrifað nokkur orð en mörg þeirra geta sett fram texta þar sem 

kemur fram upphaf, miðja og endir eins og sjá má á dæmum hér að neðan. Nemendur eru 

mislangt á veg komnir varðandi stafsetningu, beygingar og orðanotkun. Fyrir kennara skiptir 

máli að geta ráðið af vísbendingum í ritun barnanna sjálfra hvar þau eru á vegi stödd. 

3.2 Fyrri hluti: Greining á dæmum um ritun barna í fyrsta bekk 

Dæmasafnið hér að neðan varð til fyrir nokkrum árum. Dæmin eru frá hausti og vori og ekki 

var sérstaklega safnað upplýsingum um börnin, eða hve langt þau voru komin í lestrarnáminu. 

Aðalatriðið er að skoða þær vísbendingar sem felast í ritun barnanna sjálfra um hvar þau eru 

stödd og hvernig þessar vísbendingar falla að kenningum fræðimanna um þróun stafsetningar. 

Safn sautján textadæma úr fyrsta bekk var skráð annars vegar stafrétt og hins vegar með 

opinberri stafsetningu. Textar barnanna voru greindir með það að markmiði að finna einkenni 

eða vísbendingar sem gæfu til kynna hvar barnið væri statt með hliðsjón af hugmyndum 

fræðimanna um þróun stafsetningar. Þá var sjónum einkum beint að þremur fyrstu stigunum: 

framburðarstigi, rithefðarstigi og orðhlutastigi. Dæmin í heild, bæði mynd af skrift barnanna 

ásamt umritun, má sjá í viðauka 1, en hér verður einungis sýnd stafrétt umritun og textinn 

með opinberri stafsetningu. 

3.2.1 Greining dæma 

1. dæmi 

eiNu siNi Var eiN PATA Að FarA FrA 
HeiMAN EN ÞAÐ VAR KLLT ÚTi. OGSNJ 
ÓR ÚTi ÞES vEKNA HÚN BReiTiSiKLA 
KA OG HÚN GAT EKi HrGFT SIG EN HúN 
HOPAði og HOPAði ÞA KA TiL Að 
HúnvArkomin HEiMÞVíAð HeimAVr HEiT 

Einu sinni var ein padda (?) að fara frá  
heiman en það var kalt úti og snj- 
ór úti. Þess vegna hún breyttist í kla- 
ka og hún gat ekki hreyft sig en hún  
hoppaði og hoppaði þangað til að  
hún var komin heim því að heima var heitt. 

Vísbendingar eru um að barnið sé á fyrri hluta framburðarstigs. Það reynir greinilega að skrifa 

eftir framburði því textinn er nokkurn veginn hljóðréttur, nema að því leyti að barnið skrifar 

aldrei tvöfaldan samhljóða. Barnið fylgir ekki rithefðum tungumálsins og dæmi er um rangan 

staf, en útlitslíkan (G í stað E). 

Skrifar hástafi og lágstafi sitt á hvað 
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Skiptir á útlitslíkum staf: HrGFT = hreyft  

Gerir nokkrar hljóðrangar villur: siNi = sinni, BreiTiS = breyttist,  
HOPAði = hoppaði, ÞA KA = þangað  

Vísbendingar um framburðarstig, en ekki rithefðarstig: 

Dæmi um ritun p, t, k í stað b, d, g.: PATA = padda, vEKNA = vegna 

Dæmi um að sérhljóð í heiti samhljóðs komi í stað sérhljóðs: KLLT = kalt, Vr = var. 

2. dæmi 

EiNUSiNi 
VARSTELPA 
AÞLAbbAÚRSKÓLANUM 
SVO HiTi HÚN VINKONUNASiNA 
SVOKOMDREKi ÞÆRVORUHRÆDDAP 
Og ÞÆHLJÓPUiBRTU 

Einu sinni 
var stelpa 
að labba úr skólanum.  
Svo hitti hún vinkonuna sína, 
svo kom dreki. Þær voru hræddar 
og þær hljópu í burtu. 

Barnið virðist á framburðarstigi, en ekki farið að fylgja rithefðum. 

Skrifar hástafi og lágstafi sitt á hvað 

Gerir ekki bil á milli orða 

Skrifar nánast alveg hljóðrétt og táknar mun langra og stuttra sérhljóða/samhljóða 

(LAbbA) 

Skiptir á hljóðlíkum staf: AÞ = að 

Skrifar stöku sinnum hljóðrangt einfaldan samhljóða: SiNi= sinni, HiTi = hitti 

Lætur sérhljóð í heiti samhljóða koma í stað sérhljóðs: BRTU = burtu 

Skiptir á útlitslíkum staf (P/R): HRÆDDAP = HRÆDDAR 

3. dæmi 

HAN STELA FiRiR ÖLUM T KA Hann stela fyrir öllum taka. 

Barnið virðist stutt komið á framburðarstigi: 

Skrifar hástafi og lágstafi til skiptis 

Skrifar ekki tvöfaldan samhljóða: ÖLUM = öllum 

Lætur sérhljóð í heiti samhljóðs koma í stað sérhljóðs: T KA = taka 

4. dæmi 

Ǝinu sinni var stelpa. sem 
Sá drek. Drkinn spúði eldi 
á rassinn á henni. Hún varð svo hrædd 
að hún hýopi burtu. 

Einu sinni var stelpa sem 
sá dreka. Drekinn spúði eldi 
á rassinn á henni. Hún varð svo hrædd 
að hún hljóp (?) í burtu. 

Barnið virðist á rithefðarstigi. Stakt dæmi er um rithátt á framburðarstigi en líklegt er að barnið 

sé farið að velta orðhlutum fyrir sér þótt augljós dæmi um það séu ekki í þessum texta. 

Lætur sérhljóð í heiti samhljóðs koma í stað sérhljóðs: Drkinn = Drekinn 
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Barnið skrifar næstum alveg hljóðrétt en eitt orð er svolítil ráðgáta (hýopi = hljóp?). 

Óvíst hvernig á að túlka það 

Vísbendingar um rithefðarstig: 

Skrifar textann næstum alveg með lágstöfum 

Notar greinarmerki og setur stóran staf á eftir punkti 

Skrifar einfaldan og tvöfaldan samhljóða alls staðar réttilega 

5. dæmi 

Blóm teKuR VontLoftogbýt 
SURefni. 

Blóm tekur vont loft og býr [til] 
súrefni. 

Barnið virðist á framburðarstigi en er ekki komið á rithefðarstig: 

Skrifar hástafi og lágstafi á víxl 

Gerir ekki alltaf bil á milli orða 

Skiptir á útlitslíkum staf (t = r) í být = býr 

6. dæmi 

ENUSiNi 
VARSTELPA OG 
HÚNVARAÞ LAPA 
OG HÚN SÁ DREKA 
SEM SPÚAÞI 
ELD OG HÚN 
HLJÓP. 

Einu sinni 
var stelpa og 
hún var að labba 
og hún sá dreka 
sem spúaði  
eldi og hún 
hljóp.  

Barnið virðist á framburðarstigi: 

Skrifar aðallega hástafi 

Gerir ekki alltaf bil á milli orða 

Skrifar nánast hljóðrétt nema tvöfalda samhljóða og virðir ekki rithefðir: 

Skrifar ekki tvöfaldan samhljóða: LAPA = labba 

Skiptir á hljóðlíkum stöfum, skrifar P og Þ í stað b og ð: LAPA = labba, AÞ = að, SPÚAÞI 
= spúaði 

7. dæmi 

Eg FÓRogt y ndi la uf. Ég fór og tíndi lauf.  

Þessi takmarkaði texti gefur litlar upplýsingar en bendir til að barnið sé á mörkum 

framburðarstigs og rithefðarstigs. 

Textinn er fullkomlega hljóðréttur 

Barnið notar hástafi lítillega í stað lágstafa (FÓR) 

Barnið gerir ekki alltaf bil á milli orða en aukabil á milli stafa í orði (t y n dila uf) 
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8. dæmi 

Ég VAR Að sprengjA 
Fullt AF sppengj 
um 

Ég var að sprengja 
fullt af sprengj- 
um 

Barnið virðist á mörkum framburðarstigs og rithefðarstigs, eða í byrjun rithefðarstigs. 

Skrifar alveg hljóðrétt 

Skrifar að mestu leyti með lágstöfum 

Gerir bil á milli orða 

Þótt barnið snúi ekki öllum stöfum rétt skiptir það ekki máli þessu sambandi. 

9. dæmi 

Ég fór og týNdi 
lauf í SkrúðGArðiNuM  

Ég fór og tíndi 
lauf í skrúðgarðinum.  

Barnið virðist vera í byrjun rithefðarstigs: 

Skrifar fullkomlega hljóðrétt 

Notar að mestu lágstafi 

Gerir bil á milli orða 

10. dæmi 

Eg vaRað 
SPREYNgjA SPRENgjUR 
Á ÁRAMÓtuM og svogHöðumBRE 
Nu  

Ég var að  
sprengja sprengjur  
á áramótum og svo höfðum [við] bre- 
nnu.  

Barnið er á framburðarstigi og virðist ekki farið að tileinka sér rithefðir: 

Skrifar eftir framburði: SPREYNgjA = sprengja, en hefur ekki lært þá rithefð sem 
kennd er við ng-reglu 

Dæmi um hljóðrangan rithátt: Höðum = höfðum, BRENU = brennu 

Notar hástafi og lágstafi jöfnum höndum 

Gerir ekki alltaf bil milli orða 

11. dæmi 

Blómið-teku 
rvont-loft-ogbý 
r-til-súrefni  

Blómið tekur  
vont loft og býr  
til súrefni.  

Barnið virðist hafa lokið framburðarstigi og er komið af stað á rithefðarstigi. Það skiptir 

orðum milli lína á óhefðbundinn hátt en gerir mjög athyglisverða tilraun með bandstrik sem 

bendir til að það sé að velta skiptingu orða fyrir sér. 

Skrifar hljóðrétt og samkvæmt stafsetningarreglum 

Skiptir orðum óvenjulega milli lína 
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12. dæmi 

ÉvArAð StRíðAÖMMu  Ég var að stríða ömmu.  

Barnið virðist langt komið á framburðarstigi en er ekki farið að tileinka sér rithefðir að ráði: 

Skrifar alveg hljóðrétt: ÉvArAð = Ég var að 

Notar hástafi og lágstafi á víxl 

Gerir yfirleitt ekki bil á milli orða 

13. dæmi 

Ég borðaði fyrst 
og svo tók ég upp pa 
kkaNa  

Ég borðaði fyrst 
og svo tók ég upp 
pakkana.  

Barnið virðist vera langt komið á rithefðarstigi og farið að velta orðhlutum fyrir sér, sem 

birtist í að það skrifar samhljóða sem ekki heyrist í framburði: 

Skrifar alveg hljóðrétt 

Gerir alveg rétt bil á milli orða 

Skrifar hljóðlaust –r-: fyrst 

14. dæmi 

ÞeGar Trölli 
Sitl jól unum  

Þegar Trölli 
stal jólunum.  

Hér eru nokkrar vísbendingar. Barnið virðist langt komið á framburðarstigi og merki eru um 

rithefðarstig. 

Skrifar að mestu leyti með lágstöfum 

Skrifar sérnafn með hástaf 

Gerir bil milli orða 

Skrifar tvöfaldan samhljóða: Trölli 

Skrifar ekki alveg hljóðrétt (sitl = stal). Gæti verið vísbending um vandamál en stakt 
dæmi þarf ekki að vera það 

15. dæmi 

HÚNeR RHÆTViÐ 
DREKANHÚNHETiRSÆRÚN 

Hún er hrædd við 
drekann. Hún heitir Særún.  

Barnið virðist enn vera á framburðarstigi og ekki komin á rithefðarstig: 

Skrifar að mestu með hástöfum 

Gerir ekki bil milli orða 

Skrifar ekki alveg hljóðrétt: RHÆTViÐ = hrædd við, HETiR = heitir 
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16. dæmi 

EiNU SiNNi 
VAR 
STELPA 
HÚN VAR 
ÚTi Að lAbbu og 
SÁ Dreka hún 
VAR SVO hródd Að húN 
hljoP Í bUrtu  

Einu sinni 
var 
stelpa.  
Hún var 
úti að labba og  
sá dreka. Hún  
var svo hrædd að hún  
hljóp í burtu.  

Hér eru vísbendingar um tvö stig. Barnið virðist langt komin á framburðarstigi en merki eru 

um rithefðarstig: 

Skrifar hástafi og lágstafi á víxl 

Gerir bil á milli orða 

Skrifar réttilega tvöfaldan samhljóða: SiNNi, lAbbu, hródd 

Skrifar ekki alltaf hljóðrétt, eða er ónákvæm með stafmerki: lAbbu, hródd, hljop 

17. dæmi 

húN sagði þakka þér 
fyrir að bjarga méer 
Ég Heiti míRaNDa og Ég Heidi 
Sylvía 
Thelma 

Hún sagði: „Þakka þér 
fyrir að bjarga mér.  
Ég heiti Míranda og ég heiti 
Sylvía.“  
Thelma 

Barnið hefur náð tökum á framburðarstigi og er að tileinka sér rithefðir. Gæti verið farin að 

hugleiða orðhluta.  

Skrifar fullkomlega rétt samkvæmt framburði: Heidi = heiti  

Skrifar að mestu með lágstöfum 

Gerir bil á milli orða 

Notar samtal en kann ekki að nota greinarmerki 

Skrifar sérnöfn með stórum staf (míRaNDa gæti verið með M) 

Notar formlega undirskrift 

3.2.2 Samantekt greiningar 

Af 17 textadæmum úr 1. bekk má ráða að börnin eru á ólíkum stað hvað varðar notkun 

ritmálsins og stafsetningu, sjá töflu 1. 

Sjö dæmi sýna vísbendingar um að barnið sé á framburðarstigi, það er að það leitast við 

að skrifa eftir framburði en virðir ekki grundvallarhefðir ritaðs máls t.d. um notkun lágstafa og 

bil milli orða. Ritháttur er að mestu hljóðréttur en þó eru nokkur frávik frá því. Algengustu 

dæmin um hljóðrangan rithátt, og þau sem lengst fylgja börnum, eru að gera ekki greinarmun 

á einföldum og tvöföldum samhljóða, sem táknar yfirleitt mismunandi lengd undanfarandi 

sérhljóðs. 
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Sex dæmi sýna vísbendingar um að barnið sé ekki bara á framburðarstigi, heldur líka byrjað að 

tileinka sér rithefðir málsins. Það skrifar ekki fyllilega hljóðrétt og er enn að einhverju leyti á 

framburðarstigi þótt það sé líka komið á næsta eða þarnæsta stig, rithefðarstig og 

orðhlutastig. 

Tíu dæmi sýna vísbendingar um að börnin séu farnir að tileinka sér rithefðir tungumálsins. 

Augljósast er þegar þau nota að mestu lágstafi og gera bil á milli orða. Sum nota jafnvel 

greinarmerki. 

Í fjórum textadæmum mátti sjá merki um að barnið væri farið að velta orðhlutum fyrir sér, 

en í þessum stuttu textum voru ekki alltaf augljósar vísbendingar um það, sjá töflu 1. 

 

Tafla 1. Yfirlit um flokkun 17 texta dæma úr 1. bekk eftir þróunarstigum stafsetningar 

Þróunarstig 
Dæmin 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Framburðarstig x x x (x) x x x x  x  x  x x x  

Rithefðarstig    x   x x x  x (x) x x  x x 

Orðhlutastig    (x)       x  (x)    (x) 

 

Þegar litið er yfir greiningu þessara 17 dæma virðast þau falla vel að kenningum 

fræðimanna um þróunarstig stafsetningar. Í þessum dæmum, þótt stutt séu, má halda því 

fram að börnin séu á ákveðnu stigi, og styðja dæmin þessar vísbendingar, og að þau sýni merki 

um viðleitni á aðliggjandi stigi fyrir ofan. Kenningarnar gera ráð fyrir að börn geti verið á fleiri 

en einu stigi samtímis og þessi textadæmi sýna að svo geti vel verið. 

Í síðari hluta þessa verkefnis ætla ég að skoða textadæmi frá 11 nemendum frá liðnum 

vetri, frá hausti og vori, og athuga hvort þetta greiningarlíkan getur hjálpað okkur að koma 

auga á og greina framfarir. 

3.3 Síðari hluti: Greining á framförum frá hausti til vors 

3.3.1 Aðferð og gögn 

Síðastliðinn vetur langaði mig til að athuga hvort greining mín á fyrri textadæmum gæti nýst 

til að meta framfarir hjá nemendum í fyrsta bekk frá hausti til vors. Kennari hafði lagt fyrir 

nemendur ritunarverkefni í september þar sem þau áttu að skrifa um upplifun sína á vettvangi. 

Ég fékk að nýta mér þessi verkefni til athugunar þar sem þau voru skrifuð það stuttu eftir að 

skóli hófst að hausti og flest allir með sama eða lík verkefni og lengd þeirra svipuð. 
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Um vorið í maí mánuði, var verkefnum sömu nemenda safnað saman til að sjá hverjar 

framfarir hafa verið. Í þessu verkefni áttu nemendur að skrifa hvernig það sé að vera í 1. bekk 

og hvað þau hefðu lært. Hér áttu nemendur að nota allt sem þau hafa lært í vetur sem hægt 

er að nýta sér í ritun, þ.e. að skrifa, notkun orðaforða og þekkingu á rithefðum. 

Nemendur í fyrsta bekk hafa mjög takmarkaða færni til að skrifa, sérstaklega að hausti svo 

textarnir voru mjög takmarkaðir og sýna ekki alla þætti hugsanlegrar stafsetningarfærni. Til 

dæmis voru engin orð í textasafninu sem reyndu á hvort nemandi þekkti rithefðir um breiðan 

og grannan sérhljóða á undan ng/nk og gi (dæmi: langur, banka, sögin). 

Öll verkefnin og greiningu á þeim má sjá í viðauka 2. Hér verður aðeins gefið yfirlit um 

niðurstöðurnar í heild og dregið fram það sem helst skiptir máli í sambandi við 

rannsóknarspurninguna. 

Af 11 verkefnum þurftu 10 nemendur aðstoð frá kennara við ritun og skrifuðu þau öll eftir 

forskrift. Tveir þurftu aðstoð við að klára setninguna og einn gat ekki skrifað textann sjálfur. 

Þessi eini sem náði að klára sig í gegnum verkefnið án aðstoðar var staðsettur á 

framburðarstigi. Áhugavert er að minnstu framfarir voru hjá þessum eina nemanda þar sem 

hann var ennþá á framburðarstigi í lok 1. bekkjar og lítið hefur breyst nema skriftin er skýrari. 

3.3.2 Niðurstöður 

Líkanið af stigskiptum framförum barna í stafsetningu gerir ráð fyrir að barn geti verið á fleiri 

en einu stigi samtímis. Það þýðir að stafsetningin getur sýnt merki um að barn sé farið að velta 

fyrir sér orðhlutum og setningarlegum áhrifum á stafsetningu, sem tilheyra þriðja og fjórða 

stigi stafsetningar, á sama tíma og það er enn að glíma við að skrifa hljóðrétt eftir framburði 

eða nota greinarmerki, sjá töflu 2. 

  



29 

Tafla 2. Yfirlit um einkenni fyrstu stiga í töku stafsetningar í textum frá 11 nemendum 
haust og vor. Tölurnar vísa til númers nemanda. 

Stig Einkenni  Haust Vor 

Ei
n

ke
n

n
i  

fr
am

b
u

rð
ar

st
ig

s 

Skrifar ekki hljóðrétt, sleppir atkvæðum eða 
orðum 

2 3 11 3  

Skrifar smám saman hljóðrétt eftir framburði, 
sérhljóð í heiti samhljóða geta komið í stað 
sérhljóða 

1 3 5 7 8 7 

Notar hástafi og lágstafi á víxl 1 2 3 7 8 9 10 11 3 4 5 6 7  

Bil á milli orða fá eða tilviljanakennd 1 3 8 9 11 3  

Víxlar hljóðlíkum stöfum 

(p,t,k-b,d.g, þ-ð, m-n, r-l) 

 4 6 9 11 

Víxlar útlitslíkum stöfum 

(E-G, t-r) 

 7  

Skrifar ekki tvöfaldan samhljóða og y/ý  11 

Skrifar yfirleitt ekki brodd yfir staf  3 

Ei
n

ke
n

n
i  

ri
th

ef
ð

ar
st

ig
s 

Skrifar að mestu hljóðrétt, nema tvöfaldan 
samhljóða, broddstafi og tvíhljóð 

4 6 10  1 2 4 5 6 8 10 11 

Skrifar smám saman broddstafi (fyrst í Ég), 1 4 5 9  

Notar að mestu lágstafi og hástafi þar sem við 
á 

4 5 6 1 2 8 9 10 11 

Gerir bil á milli orða kerfisbundið 4 5 6 7 10 1 2 4 5 6 7 8 10 

Notar greinarmerki 4 5  5  

Skrifar tvöfaldan samhljóða sem heyrist í 
framburði og prófar y/ý 

1 4 5 9  

Ei
n

ke
n

n
i  

o
rð

h
lu

ta
st

ig
s 

Skrifar yfirleitt alveg hljóðrétt  3  

Skrifar stafi sem ekki heyrast í framburði: 
tvöfaldan samhljóða, hljóðlausa samhljóða í 
klösum og y/ý 

 3  

Röð samhljóða í klösum yfirleitt rétt   
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Í töflu tvö eru talin þau einkenni sem komu fram í textum 11 nemenda haust og vor, og 

þau flokkuð á þrjú fyrstu stig í töku stafsetningar, framburðarstig, rithefðarstig og orðhlutastig. 

Í fyrri dálki eru númer þeirra nemenda sem sýndu viðkomandi einkenni að hausti og í síðari 

dálki númer þeirra sem sýndu viðkomandi einkenni að vori. 

Með því að skoða töfluna lauslega má sjá að fleiri nemendur sýndu einkenni á 

framburðarstigi að hausti en fleiri sýndu einkenni rithefðarstigs að vori. Það er til marks um að 

einkennum um rithefðarstig fjölgaði en einkennum framburðarstigs fækkar. Einstaklings-

munur var mikill en tvennt hafði áhrif á að einkennin haust og vor eru ekki alveg saman-

burðarhæf. Verkefnið að vori var erfiðara og misjafnt hvað börnin kusu að skrifa. Ólíkir textar 

kölluðu fram ólík einkenni í stafsetningu sem höfðu áhrif á greininguna. Með því að rýna nánar 

í töfluna má sjá hvernig stafsetning hvers barns breyttist. 

Sameiginlegt öllum verkefnunum var að unnt var að greina notkun há- og lágstafa og hvort 

nemendur gerðu bil milli orða kerfisbundið. Þetta tvennt eru fyrstu merkin um að barnið sé að 

tileinka sér rithefðir tungumálsins. Þessi einkenni í rithætti byrja sem tilraun en verða smám 

saman kerfisbundnari. Fyrstu tilraunir barnsins geta leitt til að villum fjölgar um hríð en geta 

samt verið vísbending um að barnið er að velta mikilvægum atriðum fyrir sér. Dæmi um þetta 

sýndu tveir nemendur sem skrifuðu bandstrik á milli orða (sjá verkefni í viðauka, 4 og 6). Þótt 

ritun bandstriks sé ekki samkvæmt reglum er þessi ritháttur mikilvæg vísbending um að barnið 

er að velta fyrir sér hvernig orð og orðhlutar tengjast. Benda má á að sumir kennarar kenna 

börnum að setja strik milli orða til að minna þau á orðabilin. Með tímanum læra þau að sleppa 

þeim að fullu. 

Framfarir nemenda samkvæmt töflunni voru mjög mismiklar. Langflestir nemendur sýndu 

einkenni um bæði framburðarstig og rithefðarstig að hausti, en að vori fjölgaði einkennum á 

rithefðarstigi að sama skapi og hinum fækkaði. Barn gat sýnt einkenni um framburðarstig að 

vori sem það sýndi ekki að hausti. Dæmi um þetta voru nemendur 4, 6, 9 og 11 sem víxluðu 

hljóðlíkum stöfum að vori, en að hausti sást þetta atriði ekki. Mestu framfarir voru sýnilegar 

hjá nemanda 3 sem sýndi öll einkenni framburðarstigs að hausti en sýndi einkenni um 

orðhlutastig að vori. 

3.3.3 Umræða 

Það sem ég vonaðist einnig eftir er að geta séð í viðmiðunarverkefnum að nemendur væru 

sjálfstæðari og öruggari með sig og það sést greinilega á verkefnum þeirra þó megi sjá villur 

og aðra þætti sem þau hafa ekki enn náð valdi á. 

Þegar farið var yfir þau atriði sem sjá mátti á hverju stigi kom í ljós að nemendur notuðu 

þær orðmyndir sem þau þekktu, töldu sig þekkja og reyndu stafa þau orð. Með greiningu á 

verkefnunum og hliðsjón af samanburðarverkefnum mátti sjá þá þekkingu sem búist var við 
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fyrir tiltekið þroskastig. Nemendur eru fljótir að átta sig á því og muna að við skrifum nöfnin 

okkar með stórum staf en að muna stóran staf í staðarheitum er einstaklingsbundið. 

Líkön af stigskiptri þróun stafsetningar gera ráð fyrir að taka alllangan tíma, jafnvel nokkur 

ár, að tileinka sér þá hæfni sem fylgir hverju þrepi, og að samtímis geti nemandi verið að glíma 

við hæfni sem skilgreind eru á öðrum stigum. Eins og Baldur (1998) nefnir þá tileinka 

nemendur sér einhverjar reglur snemma og það mátti greinilega sjá á verkefnum nemenda, 

t.d. þegar nemandi skrifaði tvöfaldan samhljóða rétt en var samt staddur á framburðastigi. 

Treiman (1993) ræðir mismunandi aðferðir sem nemendur nota á 1. ári og engin regla sé á því 

að hægt sé að staðsetja þau á einu réttu stigi. Nunes og Bryant (2006:3) fjalla um hvernig 

orðhlutavitund barna þróast, þ.e. vitund um þær merkingarbæru einingar sem nefndar eru 

orðhlutar. Þau telja að í fyrsta bekk hafi nemendur ekki vitund um einstaka hluta orða, stofn, 

rót, forskeyti, viðskeyti og endingu. Þau nefna einnig hversu mikilvægt er að nemendur læri 

um orðhluta til að auka stafsetningarfærni sína á síðari stigum stafsetningarferlisins og að þau 

átti sig á skyldleika orða og beygingum, sem skilar sér í aukinni stafsetningarleikni (2006:9-10; 

Baldur Sigurðsson, 1998). Í textum nemenda í rannsókninni var ekki að finna mörg orð með 

flóknum rithætti, sem reyndu á orðhlutavitund. 
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4 Lokaorð 

Markmið þessarar athugunar var að öðlast betri þekkingu og skilning á hvernig unnt er að fá 

hugmynd um málþroska nemenda, sem lýtur að færni í læsi, ritmáli og stafsetningu, með því 

að greina texta sem þeir skrifa. Mikilvægt er að átta sig sem fyrst á stöðu nemenda til að geta 

gripið inn í með íhlutun ef eitthvað er athugavert, eða líkur á að nemandi þurfi sérstakan 

stuðning. Skoðuð var stafsetning í textum nemenda í fyrsta bekk, annars vegar til að prófa 

hvort unnt væri að nota kenningar fræðimanna um stigskipta þróun til að greina þá og meta, 

og síðan til að meta framfarir 11 nemenda frá hausti til vors. Skoðað var hvaða vísbendingar 

felast í ritun þeirra sem gefa til kynna stöðu þeirra í ferlinu. 

Niðurstöður sýndu að unnt er að nota kenningar um stigskipt ferli við töku stafsetningar 

til að greina texta nemenda. Hver texti getur sýnt ólíkar vísbendingar sem mikilvægt er að 

kennari geti lesið og metið rétt. Málumhverfi nemandans og fyrri þekking getur haft áhrif. Af 

textadæmum frá nemendum haust og vor mátti sá að flestir nemendur eru komnir á gott skrið 

seinni önnina í 1. bekk. Þau eru öruggari í ritun þrátt fyrir að vera ekki með rithefðir á hreinu 

og sjá má að þau skilja það sem þau eru að skrifa. Nemendur sem þurfa forskrift geta flest 

skrifað en skilningur og orðaforði er takmarkaður og þau ef til vill ekki orðin læs og skilja því 

ekki það sem þau eru að skrifa þó þau gætu sagt frá munnlega. Þau textadæmi sem skoðuð 

voru í þessari athugun geta ekki ein og sér sagt ákveðið til um hvort nemandi þarf á sértækum 

stuðningi að halda, en þau geta gefið vísbendingar um að ef til vill þurfi að skoða ritun 

viðkomandi nemenda betur í stærra samhengi. 

Nemendur sem skrifa sinn eigin texta nánast án aðstoðar strax í 1. bekk geta gefið 

rannsakendum góða yfirsýn ef fylgst er með þeim, t.d. í verkefni frá hausti og svo aftur að vori 

í skólalok og næstu árin til að fastsetja betur þá þróun sem á sér stað í stafsetningarferlinu. 

Textarnir í þessari athugun voru fremur stuttir og reyndu ekki á alla þætti stafsetningar. 

Forvitnilegt væri að fylgjast með þeim nemendum sem þátt tóku í athuguninni og sjá hvernig 

stafsetning þeirra þróast áfram í glímu við lengri og flóknari texta með lengri og erfiðari orðum. 

Þá reynir á hvort það líkan að stigskiptri þróun stafsetningar, sem notað var í þessari rannsókn, 

dugi til að greina texta barnanna og glæða skilning kennaranna á stöðu þeirra og þroska. 
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6 Viðauki 1: Dæmi um ritun barna í fyrsta bekk (17) 

Dæmin hér að neðan eru sett upp í þremur gerðum: 

Mynd af texta barns 

Stafrétt umritun texta barns Texti barns með opinberri stafsetningu 

1. dæmi 

 

eiNu siNi Var eiN PATA Að FarA FrA 
HeiMAN EN ÞAÐ VAR KLLT ÚTi. OGSNJ 
ÓR ÚTi ÞES vEKNA HÚN BReiTiSiKLA 
KA OG HÚN GAT EKi HrGFT SIG EN HúN 
HOPAði og HOPAði ÞA KA TiL Að 
HúnvArkomin HEiMÞVíAð HeimAVr HEiT 

Einu sinni var ein pata að fara frá  
heiman en það var kalt úti og snj- 
ór úti. Þess vegna hún breyttist í kla- 
ka og hún gat ekki hreyft sig en hún  
hoppaði og hoppaði þangað til að  
hún var komin heim því að heima var heitt. 

2. dæmi 

 

EiNUSiNi 
VARSTELPA 
AÞLAbbAÚRSKÓLANUM 
SVO HiTi HÚN VINKONUNASiNA 
SVOKOMDREKi ÞÆRVORUHRÆDDAP 
Og ÞÆHLJÓPUiBRTU 

Einu sinni 
var stelpa 
að labba úr skólanum.  
Svo hitti hún vinkonuna sína, 
svo kom dreki. Þær voru hræddar 
og þær hljópu í burtu. 

3. dæmi 
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HAN STELA FiRiR ÖLUM T KA Hann stela fyrir öllum taka. 

4. dæmi 

 

Ǝinu sinni var stelpa. sem 
Sá drek. Drkinn spúði eldi 
á rassinn á henni. Hún varð svo hrædd 
að hún hýopi burtu. 

Einu sinni var stelpa sem 
sá dreka. Drekinn spúði eldi 
á rassinn á henni. Hún varð svo hrædd 
að hún hljóp í burtu. 

5. dæmi 

 

Blóm teKuR VontLoftogbýt 
SURefni. 

Blóm tekur vont loft og býr til 
súrefni 

6. dæmi 

 

ENUSiNi 
VARSTELPA OG 
HÚNVARAÞ LAPA 
OG HÚN SÁ DREKA 
SEM SPÚAÞI 
ELD OG HÚN 
HLJÓP. 

Einu sinni 
var stelpa og 
hún var að labba 
og hún sá dreka 
sem spúaði  
eldi og hún 
hljóp.  
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7. dæmi 

 

Eg FÓR og t y ndi la uf. Ég fór og tíndi lauf.  

8. dæmi 

 

Ég VAR Að sprengjA 
Fullt AF sppengj 
um 

Ég var að sprengja 
fullt af sprengj- 
um 

9. dæmi 

 

Ég fór og týNdi 
lauf í SkrúðGArðiNuM  

Ég fór og tíndi 
lauf í skrúðgarðinum.  

10. dæmi 

 

Eg vaRað 
SPREYNgjA SPRENgjUR 
Á ÁRAMÓtuM og svogHöðumBRE 
Nu  

Ég var að  
sprengja sprengjur  
á áramótum og svo höfðum [við] bre- 
nnu.  
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11. dæmi 

 

Blómið-teku 
rvont-loft-ogbý 
r-til-súrefni  

Blómið tekur  
vont loft og býr  
til súrefni.  

12. dæmi 

 

ÉvArAð StRíðAÖMMu  Ég var að stríða ömmu.  

13. dæmi 

 

Ég borðaði fyrst 
og svo tók ég upp pa 
kkana  

Ég borðaði fyrst 
og svo tók ég upp 
pakkana.  

14. dæmi 

 

ÞeGar Trölli 
Sitl jól unum  

Þegar Trölli 
stal jólunum.  



39 

15. dæmi 

 

HÚNeR RHÆTViÐ 
DREKANHÚNHETiRSÆRÚN 

Hún er hrædd við 
drekann. Hún heitir Særún.  

16. dæmi 

 

EiNU SiNNi 
VAR 
STELPA 
HÚN VAR 
ÚTi Að lAbbu og 
SÁ Dreka hún 
VAR SVO hródd Að húN 
hljoP Í bUrtu  

Einu sinni 
var 
stelpa.  
Hún var 
úti að labba og  
sá dreka. Hún  
var svo hrædd að hún  
hljóp í burtu.  

17. dæmi 

 

húN sagði þakka þér 
fyrir að bjarga méer 
Ég Heiti míRaNDa og Ég Heidi 
Sylvía 
Thelma 

Hún sagði: „Þakka þér 
fyrir að bjarga mér.  
Ég heiti Míranda og ég heiti 
Sylvía.“  
Thelma 
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7 Viðauki 2. Dæmi frá 11 nemendum haust og vor  

Í þessum viðauka eru textadæmi sem safnað var frá ellefu nemendum í september mánuði og 

aftur í maí mánuði sem sýna mun á ritun þeirra. Dæmin frá hverjum nemanda eru hér sýnd í 

þremur útgáfum: í mynd, í stafréttri afritun og umritun með opinberri stafsetningu. Á eftir 

dæmum hvers nemanda er greining. Samantekt þeirrar greiningar og umræða er í kafla 3.3. 

1. nemandi 

 

Haust 

Í DAG FÓRUM 
ViÐÁLANGASANDAÐFLO 
KKAOG 
LEiKA 

Í dag fórum 
við á Langasand að flo- 
kka og 
leika. 

 

Vor 

ÉgLÆrði að LESA og ÉgáviNi 
mér fiNNst gaMa að LEKA 
og Eg LÆrði Að A 
STRfrÆðiogEg LÆr ðiSTAViNA 
ogÉG LÆrðisuNd 

Ég lærði að lesa og ég á vini. 
Mér finnst gaman að leika 
og ég lærði að A[…?] 
stærðfræði og ég lærði stafina 
og ég lærði sund. 

Greining 

Að hausti er barnið langt kominn á framburðarstigi, skrifar alveg rétt samkvæmt framburði, 

jafnvel tvöfaldan samhljóða (FLOKKA). Það fylgir ekki rithefðum, skrifar allt með hástöfum og 

gerir ekki bil á milli orða. Barnið skrifar eftir forskrift en áttar sig samt ekki á rithefðum. 

Að vori er það farið að nota lágstafi og gerir bil á milli orða. Stafsetning er alveg hljóðrétt með 

einni undantekningu (LEKA = leika). 

 

2. nemandi 

 

Haust 

ViD FÓRUM í 
TÓNBERG OG HORFGAM 
Á LEiKRiT 

Við fórum í 
Tónberg og horf[ðum] (?) gam[an] 
á leikrit 
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Vor 

Ég LÆRði Að LESAog 
SKRiVA OO HLUSTA 
Og Að SiTj A KiR 
liDA GERA HjARTAOg 
Si NGAogDANSA TviS 
TA og LÆRA VERAT 
iLiT SÖM HjALPSÖM 

Ég lærði að lesa og 
skrifa og hlusta 
og að sitja kyrr, 
lita, gera hjarta og 
syngja og dansa, tvis- 
ta og læra, vera t- 
illitssöm og hjálpsöm 

Greining: 

Að hausti er barnið á framburðarstigi, á í vandræðum með að skrifa fullkomlega það sem það 

ætlar sér, virðist stranda í óþægilegum stafaklasa (HORFGAM = horfðum gaman (líklega?)) og 

sleppir atkvæðum. Það fylgir ekki rithefðum, skrifar allt með hástöfum en gerir bil á milli orða. 

Barnið skrifar eftir forskrift en virðist ætla að bæta við orði sem það veit ekki hvernig á að 

stafsetja. 

Að vori er það farið að nota lágstafi og gerir að mestu bil á milli orða. Stafsetning er alveg 

hljóðrétt. 

3. nemandi 

 

Haust 

Ídagf órumviðáLangarSANDAÐÁíFOKKAOG 
LEiKA 

Í dag fórum við á Langasand að flokka og 
leika 

Ég lÆRA LESA SKRiFA 
og SiNTA SLLÖKUNN 
og LÆRAUMFÞREKUNAR 
ogHLLUSTA STAFiNA LÆRA 
KURTES ViNUR SARFRÆÐI 
og REiKNA LÆRogBoRA 
REiMA LÆRASTARFRÆ AÐ 
KLÆÐAMiG 
LÆRA DAGANA 
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Vor 

Ég [er að] læra [að] lesa, skrifa, 
og synda, slökun 
og læra umferðarreglurnar 
og hlusta [á] stafina, læra 
[að vera] kurteis vinur, stærðfræði 
og reikna, læra og [að] bora, 
reima, læra stærðfræði, að  
klæða mig, 
læra dagana. 

Greining 

Að hausti skrifar barnið að mestu hljóðrétt en án orðabila, og notar há- og lágstafi á víxl. Barnið 

skrifar eftir forskrift. 

Að vori notar barnið enn að mestu hástafi en farið að gera bil á milli orða. Ritun þess er nokkuð 

langt frá því að vera hljóðrétt, jafnvel þótt ekki sé miðað við vandaðan útvarpsframburð. 

Barnið virðist sleppa orðum eða orðhlutum (Ég lÆRA LESA SKRiFA) svo ekki er alveg gott að 

vita hvað átt er við. Dæmi: SARFRÆÐI = Stærðfræði, BoRA = borða/bora. 

Barnið virðist vera á framburðarstigi bæði haust og vor og eiga fullt í fangi með að halda öllum 

orðum og hljóðum til haga. Það setur brodd yfir sérhljóð að hausti en ekki vori. 

4. nemandi 

 

Haust 

Við FÓRUM á Langa- 
sand. Við vorum að flokka og 
leika 

Við fórum á Langa- 
sand. Við vorum að flokka og 
leika.  

ÉG-Á-MARKA-ViNi-ÞeiR 
HeiTA-HallUR-ARNAR-OG 
Óli-GUNNAR-OG-Ɩói-og ÍSÓLFi 
MÉR-FiNNST-gAMAN-AÐ-FARA 
Í-FóTBoltA-Með-Halli í 
SKólANUM-Ég-lÆRÐi-Að 
lESA-ÞEGAR-Ég-BiRƖAÐi 
Í-FiSTA-BEKK 
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Vor 

Ég á marga vini. Þeir 
heita Hallur, Arnar og 
Óli, Gunnar og Jói og Ísólfur. 
Mér finnst gaman að fara 
í fótbolta með Halli í 
skólanum. Ég lærði að  
lesa þegar ég byrjaði 
í fyrsta bekk. 

Greining 

Að hausti skrifar barnið alveg hljóðrétt, notar að mestu lágstafi, gerir bil á milli orða, notar 

punkt og setur hástaf í sérnafni og á eftir punkti. Barnið skrifar eftir forskrift en virðist eiga í 

basli með að ná valdi á að skrifa og fær aðstoð við að klára setninguna. 

Að vori notar barnið hástafi og lágstafi á víxl. Í stað bila á milli orða notar það bandstrik sem er 

til marks um ákveðna pælingu í tengslum orða og orðhluta. Stafsetning er alveg hljóðrétt og 

að þróast. Barnið skrifar tvöfaldan samhljóða rétt (Hallur, Halli, FiNNST) en notar ekki y/ý. Það 

víxlar hljóðlíkum stöfum (MARKA = marga) og sleppir hljóðlausum samhljóða úr klasa (FiSTA = 

fyrsta). 

Barnið virðist á framburðarstigi um haustið og er langt komið á rithefðarstigi að vori. Sterk 

vísbending er um að það sé byrjað á orðhlutastigi. Þótt þar skrifi ekki hljóðlaust r í fyrsta, skrifar 

það réttilega nn í finnst, jafnvel þótt það heyrist ekki í framburði. Bandstrikin geta líka verið 

vísbending um byrjun á orðhlutastigi. Það setur brodd yfir sérhljóð bæði haust og vor.  

5. nemandi 

 

Haust 

Viðf órum á lagu 
Langasand að flokka og leika 

Við fórum á Langa- 
Langasand að flokka og leika 

lÆRði Alla stafiNA og 
byrjAði að lESA. 
EgERBÚiN SLÖKUN 
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Vor 

[Ég] lærði alla stafina og 
byrjaði að lesa. 
Ég er búin [í] slökun. 

Greining 

Að hausti virðist barnið búið að ná framburðarstiginu og sýnir eindregin merki um 

rithefðarstig, notar hástaf í sérnafni en annars lágstafi og gerir rétt bil á milli orða. Svo virðist 

sem barnið leiðrétti sig, skrifar ‚lagu‘ í fyrri línu en Langasand í upphafi síðari línu. Barnið skrifar 

eftir forskrift en virðist eiga í vanda með að ná valdi á að skrifa og fær aðstoð við að klára 

setninguna. 

Að vori er gerir barnið bil á milli orða en meira flökt er á notkun há- og lágstafa. Samt verður 

að álykta að barnið sé komið lengra á rithefðarstigi en textinn gefur ekki tilefni til að álykta um 

orðhlutastig. Stafsetning er fullkomlega hljóðrétt og samkvæmt stafsetningarreglum. Það 

notar y rétt (byrjaði) og setur brodda yfir sérhljóða, bæði haust og vor. 

6. nemandi 

 

Haust 

Tónberg 
Við fórumí Tónberg 
Að horfa ábrúðuleikhús 

Tónberg. 
Við fórum í Tónberg 
að horfa á brúðuleikhús 

 

Vor 

Ég – lÆRAAÐ lESA. 
LÉKAVð – AkNARi – lÆ 
RAAðsiTA sT – DKAÞt lÉiKAÚTi. 
ÉAÐLÉMERLEMERíSUNTi 
AÞlÆRAM F er í HEiMiliST 

Ég læri að lesa. 
Leika við Agnar, læ- 
ra að sitja, baka, þt?, leika úti. 
Ég [er]að leika mér í sundi. 
Að læra [vera] með í 
heimilisfræði. 
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Greining 

Að hausti skrifar barnið fullkomlega rétt, gerir bil á milli orða og stóran staf í sérnafni. Skrifar 

forsetningu áfasta næsta orði á undan eða eftir (fórumí, ábrúðuleikhús). Barnið virðist ekki 

hafa skrifað textann sjálft. 

Að vori lítur textinn út eins og barnið sé einhvers staðar á framburðarstigi og fylgir ekki rithefð 

í ritun hástafa og lágstafa. Hins vegar eru stundum bil á milli orða og bandstrik benda til að 

barnið sé að velta tengslum orða og orðhluta fyrir sér. Beygingar eru ekki í samræmi við stöðu 

orðs í setningu, notar nafnháttinn ‚lÆRA‘ þar sem ‚læri‘ væri eðlilegra. Notar brodd rétt yfir É 

í Ég, en ekki í LÉKA og lÉiKA. Ruglar hljóðlíkum stöfum (AkNARi =Agnari, SUNTi = sundi). 

7. nemandi 

 

Haust 

ÉG FÓRTiLREiKJAVíkAR í DíRAG ArðN 
OG í Bíó Með Mömmu OGPABBAOGÉG FÓ R 
LíKASO TiLÖMMUOG AFA 

Ég fór til Reykjavíkur í dýragarðinn 
og í bíó með mömmu og pabba. Og ég fór 
líka svo til ömmu og afa. 

 

Vor 

Ég EBÚiNAÐ LÆRAAP LES AíBÓK 
OgÉg ERAðLÆ R AÚSDA RFRÆði 
ÉgELíKAðLÆRA ðgERA iMiSLEgT 
ogÉ gERAðLÆRAAðge ALSKO NAR 
ÉgE RlíKAí LiSTÓVERK 

Ég er búin að læra að lesa í bók 
og ég er að læra stærðfræði. 
Ég er líka að læra að gera ýmislegt 
og ég er að læra að gera allskonar. 
Ég er líka í list- og verk. 

Greining 

Að hausti virðist barnið hafa að mestu náð tökum á að skrifa hljóðrétt eftir framburði og fylgir 

rithefðum að nokkru um bil á milli orða en skrifar hástafi og lágstafi á víxl.  

Að vori virðist notkun há- og lágstafa enn tilviljunarkennd eins og orðabilin. Barnið virðist 

sleppa stöfum eða atkvæðum en stafsetning er býsna hljóðrétt og hugvitsamleg þótt hún sé 

ekki hefðbundin (SDA RFRÆði = stærðfræði, LiSTÓVERK = list- og verk. Skiptir á útlitslíkum staf 

(AP = AÐ). Barnið notar broddstafi bæði haust og vor. Svo virðist sem barnið sé enn að glíma 

við framburðarstig en sjá má einkenni um vangaveltur á rithefðarstigi. 
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8. nemandi 

 

Haust 

ViÐ FÓRUM Á 
LANGASAND ViÐ 
FUNDUNR DÓt S EM 
ViÐ FLOKKUÐUM 

Við fórum á 
Langasand. Við  
fundum dót sem 
við flokkuðum. 

 

Vor 

ÉG er Búin að lærA 
að siPPA Og að LeSA 
MÉr FinST GAMAn 
Að SkriFA og LiTA og 
Í LiST og verk og 
Í ma TT og Að læra 
STAFina vinir míniR 
heitA FríðA Silja og 
KATLA og MarEn LinD 

Ég er búin að læra 
að sippa og að lesa. 
Mér finnst gaman  
að skrifa og lita og  
í list-og verk og  
í mat og að læra  
stafina. Vinir mínir  
heita Fríða, Silja og  
Katla og Maren Lind. 

Greining 

Að hausti skrifar barnið nánast hljóðrétt en að mestu með hástöfum. Sjá má merki um bil milli 

orða. 

Að vori að vori skrifar barnið að mestu með lágstöfum en sérnöfn með stórum staf, sem ekki 

virðist vera alger tilviljun. Það gerir einnig skýr bil milli orða sem sýnir að það er komið á 

rithefðarstig. Barnið skrifar í meginatriðum rétt og engar hljóðrangar villur. Ekki er að finna 

eindregnar vísbendingar um orðhlutastigið í þessum texta, nema þá að það skrifar FinST í stað 

finnst, sem bendir til að það sé að minnsta kosti ekki komið langt inn á orðhlutastigið. 
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9. nemandi 

 

Haust 

ViÐ FÓRUMÁ LANGASAND 
ViðFUNDUM ALL SKONA 
DÓT SEMViÐ FLOKKUÐUM 
ViÐVORU M lÍka Að 
VAðAÚTÍ SJÓ 
ÞAÐ VARGAMAN 

Við fórum á Langasand. 
Við fundum allskonar 
dót sem við flokkuðum.  
Við vorum líka að 
vaða úti í sjó. 
Það var gaman. 

 

Vor 

ÉGER buiNN Að LÆRA Að 
SKRiVAOGLESA OG SiNTA 
OG LÆRA SAViNA OG BAKA 
SAUM A O G SMí ÐA 

Ég er búinn að læra að 
skrifa og lesa og synda 
og læra stafina og baka, 
sauma og smíða. 

Greining 

Að hausti virðist barnið á framburðarstiginu og lítil merki um rithefðarstig nema að því leyti að 

bil eru milli orða. Barnið virðist skrifa eftir forskrift. 

Að vori skrifar barnið nánast alveg rétt eftir framburði. Frá því eru tvær tiltölulega meinlausar 

undantekningar (SiNTA = synda og SAViNA = stafina). Athyglisvert er að barnið skrifa buiNN 

með tveimur n-um, sem gæti vísað fram á veginn á setningarstig, en er hér líklega til marks um 

að barnið er farið að taka eftir þeirri hefð að lýsingarhættir enda stundum á nn. 

 

10. nemandi 

 

Haust 

ViÐ FÓRUM Í 
TÓNbeRG OG 
HORFÐUM 
Á LeiKRiT 

Við fórum í 
Tónberg og 
horfðum  
á leikrit. 
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Vor 

Ég Er BúiN Að LÆRA Að 
LESA SkrifA og VerA 
Klar og Ég Á MARg A 
ViNi og Ég Er BúiN 
Að LærA Að siNDA 
Og LærA Að VerA í 
stLÖKUN 

Ég er búin að læra að  
lesa, skrifa og vera 
klár og ég á marga  
vini og ég er búin  
að læra að synda 
og læra að vera í 
slökun. 

Greining 

Að hausti skrifar barnið algerlega rétt samkvæmt stafsetningarreglum. Notar aðallega hástafi 

og virðist vera á rithefðarstigi. Barnið virðist skrifa eftir forskrift. 

Að vori ber texti barnsins flest eða öll merki þess að vera á rithefðarstigi. Barnið notar há- og 

lágstafi svolítið sitt á hvað en gerir góð bil á milli orða og skrifar fullkomlega hljóðrétt. 

Rithátturinn stLÖKUN f. slökun er gott dæmi um hljóðrétta stafsetningu sem ekki er í samræmi 

við rithefð, í íslensku er aldrei skrifað stl- í upphafi orðs þótt glöggt megi heyra sníkihljóðið [t]. 
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11. nemandi 

 

Haust 

Í dagfórum viðÁLAngAsAnDAÐFL 
OKKAOG LEiKA 

Í dag fórum  
við á Langasand að fl- 
okka og leika. 

 

Vor 

Ég Á MARGA ViNi 
Ég LÆRÐi AÐ SiNDA 
Ég KAN STAFiNA 
Ég KAN AÐ HLUSTA 
MER FiNSTGAMANÍSKÓLA 
Ég KANAÐLESA 
Ég LÆRÐi AÐ LiTA 
Ég LÆRÐi AÐ Lekamer 
Ég LÆRÐi AÐ SÖMA 

Ég á marga vini 
Ég lærði að synda 
Ég kann stafina 
Ég kann að hlusta 
Mér finnst gaman í skóla 
Ég kann að lesa 
Ég lærði að lita 
Ég lærði að leika mér 
Ég lærði að sauma 

Greining 

Að hausti virðist barnið vera í upphafi framburðarstigs, það á fullt í fangi með að koma 

orðunum á blaðið og vantar bæði stafi og atkvæði. Textinn er skrifaður án orðabila með há- 

og lágstöfum á víxl. Barnið skrifar eftir forskrift. 

Að vori er barnið farið að skrifa nánast hljóðrétt og gerir rétt bil á milli orða. Uppsetning 

textans, að byrja hverja línu á Ég, er líka til marks um góða vitund fyrir gerð texta. Barnið skrifar 

hins vegar ekki tvöfaldan samhljóða og y/ý, Þótt barnið sé komið á rithefðarstig er það enn á 

framburðarstiginu að glíma við að skrifa hljóðrétt. Dæmin KAN = kann, Lekamer = leika mér, 

SÖMA = sauma eru samt mjög eðlileg frávik á þessum aldri. 

 


