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Ágrip (útdráttur) 

Í þessu verkefni verður þróun skriftar og skriftarkennslu á Íslandi skoðuð. Skoðuð verður 

þróun hennar frá upphafi nítjándu aldar til dagsins í dag. Frá því að kennsla fór fram í 

gegnum kirkjulega heimafræðslu til grunnskóla eins og við þekkjum þá núna. Þegar 

ungmenni Íslands árið 1840 komu af stað almennri hreyfingu í skrift sem markar upphaf 

þess að skrift komst inn í lög og seinna meir skóla.  

Skrift kemst fyrst í lög 1880 þar sem að kennslu í skrift var bætt við þær kröfur sem gerðar 

voru til barna í kirkjulega heimafræðslukerfinu. Árið 1907 var skrift sett inn í 

barnafræðslulögin. 1929 kemur svo fyrsta námskrá fyrir barnaskóla út án þess að minnst sé 

á skrift, má ætla að hún falli undir móðurmálakennslu. Skrift hefur aldrei komið mikið fram 

í námskrá. Enn í dag fellur skrift  inn í íslenskukafla í námskrá. Fær þar lítið pláss, einunigs 

sagt að börn eigi að kunna að skrifa og að þau geti skrifað læsilega. Ekkert komið inn í 

hvernig eigi að kenna þeim það eða hvaða skrift eigi að vera kennd. 
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Formáli 

Þegar ég vann í grunnskóla var skriftarkennsla og skriftartímar það sem ég hélt hvað 

mest upp á. Ég hafði mjög gaman af því að leiðbeina nemendum í skrift og sjá þau taka 

framförum. Ég fór að velta fyrir mér afhverju þau væru að læra þessa tilteknu skrift, þau 

lærðu sömu skrift og ég nema í öðrum bókum og á örlítið annan máta. Mér fannst 

áhugavert að spá í af hverju hún hefði verið tekið upp, þar sem ég mundi eftir að hafa 

dáðst af skriftarbókum mömmu minnar sem litu allt öðruvísi út. Þennan gífurlega áhuga 

sem ég fékk á skrift og skriftarkennslu vil ég þakka Freydísi Helgu Árnadóttur sem hefur 

þennan sama áhuga og tókst að smita hann yfir á mig. Ég vil þakka Sigríði Bílddal fyrir að 

hvetja mig til þess að skrifa um það sem ég hefði áhuga á. Einnig vil ég þakka þeim 

mögnuðu vinkonum sem ég á sem þurftu að þola mig í allskonar geðshræringum og ekki 

síst mömmu minni og stóru systur minni sem voru mér þeir allra bestu klettar sem til eru. 
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1 Inngangur  

Skrift hefur um aldaraðir verið stór þáttur i að varðveita menningu okkar og tungumál. 

Skrift er og hefur verið hluti af tjáningu og aukið möguleika á samskiptum manna á milli, 

fært reynslu og þekkingu kynslóðanna frá einni kynslóð til annarrar. Fyrir daga skriftar 

notuðu menn ýmsilegt í sama tilgangi svo sem hellamálverk, hnúta og steina. En upphaf 

skriftar verður þegar farið var að tengja ýmiss tákn við orð. Skrifað hefur verið á Íslandi frá 

því að landið byggðist en lengi vel aðeins á valdi fárra, almenningur kunni almennt ekki að 

skrifa.  

Í þessari ritgerð verður leitast við að skoða þróun skriftar og skriftarkennslu, frá því 

farið var að huga að almennri skriftarkennslu hér á landi. Skoðað hvernig skrift hefur 

þróast og breyst á þessum tima. Hvað varð til þess að hún varð eins og hún er í dag. Hvað 

varð til þess að Ítalíuskriftin var tekin upp og af hverju hún hefur skipað jafn stóran sess og 

hún gerir. Hefur það eitthvað með sögu skriftar að gera að Ítalíuskriftin náði skriði eða var 

það vegna áhuga kennara.  

Leitast verður að finna svör við ofantöldum vangaveltum með því að rekja sögu 

skriftar hér á landi síðastliðin tvöhundruð ár. Ritgerðin skiptist í sex megin kafla og er 

byrjað á að fjalla almennt um skrift. Á eftir því er kafli um aðdraganda að almennri 

skriftarkennslu og ártöl sem skipta máli í skrift rakin þar. Þar á eftir er kafli um 

skriftarkennslu á tuttugustu öldinni og hvernig hún þróast á þeim árum. Síðan verður litið  

á gagnrýni á skriftina og þann skriftarstíl sem hefur verið alls ráðandi síðastliðin rúm 

þrjátíu ár 
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2 Falleg rithönd 

Hvað er hægt að telja til góðrar skriftar? Til þess að skrift teljist góð þarf hún að uppfylla 

fjögur eftirtalin atriði. Í fyrsta lagi þurfa stafirnir að hafa samræmi í hæð, þeir þurfa að 

sitja á grunnlínu og snerta hjálparlínurnar án þess að fara yfir þær. Í öðru lagi þarf halli 

stafanna að vera jafn. Í þriðja lagi þarf alltaf að hafa í huga að jaft bil sé á milli stafa og 

orða. Fjórði punkturinn kemur inn á ef að nemendi er að skrifa eftir forskrift að hans skrift 

líkist henni sem mest, stafir séu rétt dregnir og í samræmi (Freyja Bergsveinsdóttir og 

Gunnlaugur SE Briem, e.d.). 

2.1 Skriftarstílar 

Á Íslandi hafa tveir skriftarstílar verið hvað mest notaðir. Það eru Lykkjuskrift og Ítalíuskrift 

(grunnskrift).   

Hvorugan skriftarstílinn er þó að finna í þeim námskrám sem gefnar hafa verið út á 

Íslandi (Marinó L. Stefánsson, 1980).  Hér hefur ekki verið og er ekki enn, ein ákveðin skrift 

í gangi þó að skriftarbækurnar Ítalíuskrift séu notaðar í flestum skólum á landsins.  

2.2 Prentletur 

Þegar það kemur að því að læra að skrifa stafina þá skiptir máli hvaða letur er notað. 

Leitast hefur verið við að hafa lögun bókstafanna sem kenndir eru sem líkasta þeim 

bókstöfum sem notaðir eru við lestrarkennslu. (Ragnheiður Karlsdóttir og Þórarinn 

Stefánsson, 2014) 

Prentletur er fyrsta letrið sem er kennt í leikskólum og skólum, þar sem að 

skriftarnám þróast frá því einfalda til hins flókna, í flestum tilfellum í samræmi við þroska 

barna þá hentar prentletur vel.  Þegar að talað er um prentletur er átt við grunnform 

venjulegra prentstafa sem eru ótengdir, einfaldaðir og lóðréttir. Prentstafir eru skýrir og 

auðlesnir og því auðvelt að þekkja þá og læra, form þeirra eru einfölduð og hefðbundin 

eins og í skrifstöfum (Rhode, B. og Birkvig, H., e.d.).  

Prentstafir hafa engar lykkjur eða króka eins og þeir eru oft kallaðir meðal nemenda 

og kennara og þar með tengjast bókstafirnir ekki saman. Gerð varð rannsókn hjá norskum 

börnum á áhrifum byrjunarskriftar á framfarir í skrift og lestri. Þar kom fram að byrjunar 

skriftin sem nemendur lærðu hafði ekki mikil áhrif á framfarir þeirra í skrift en aftur á móti 
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hafði það hvaða skrift nemendur lærðu áhrif á framfarir þeirra í lestri (Ragnheiður 

Karlsdóttir og Þórarinn Stefánsson, 2014.). Sem aftur styður þá hugmynd sem nefnd er 

hér að ofan að kenna börnum fyrst prentstafi án tengingar þar sem það hjálpar þeim við 

lestrarnám. 

 

 

           Mynd 1. Stafurinn r skrifaður af sjö ára barni í skriftarhefti frá kennara árið 1995. 

 

2.3 Handskrift 

Er persónuleg rithönd einstaklings, hún þróast frá því einfalda til hins flóknara. Þegar að 

einstaklingurinn hefur öðlast þekkingu á stöfunum, formum þeirra og tengingum þá fer 

hann að þróa sína persónulegu skrift. Fyrirmyndin að handskrift er grunnskrift, þannig að 

röðin er prentskrift-grunnskrift-handskrift. Ef einstaklingur hefur góðan grunn í 

grunnskrift, þannig að hann getur skrifað áreynslulaust verður skrift hans persónuleg og 

einstök. (Rhode, B. og Birkvig, H., e.d.).  

Lokamarkmið allra metnaðarfullra skriftarkennara hlýtur að vera að nemendur þeirra 

læri persónulega, fallega og læsileg handskrift (Þórunn Friðriksdóttir, 2017). 
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          Mynd 2. Persónulegar og sérstakar rithandir þriggja einstaklinga sem allir lærðu 
skrift á sitthvorum tímanum. 
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3 Aðdragandi að almennri skriftarkennslu 

Fram eftir 19. öld voru þeir sem sáu um kennslu, ábyrgðarmenn kirkjulegrar 

heimafræðslu, ekki mikið að velta fyrir sér að kenna skrift og reikning. Kunnátta í skrift og 

reikningi var eitthvað sem kom sálarheill fólks  lítið við. Þó voru menn sem töldu að skrift 

væri góður grunnur fyrir gott gengi í lífinu. Með auknum viðskiptum og verkaskiptingu 

varð skriftar- og reiknings kunnátta mikilvægari.  

Það var ekki óalgengt að menn kynnu að lesa án þess að kunna að skrifa. Í könnun á 

útbreiðslu skriftarkunnáttu, sem var gerð árið 1839 í öllum prestaköllum landsins, á 

vegum Hins íslenska bókmenntafélags, kom fram að á bilinu 20-50% fullorðinna karla og 

10-30% kvenna hafi verið meira eða minna skrifandi. Margir í þessum minnihluta gátu þó 

ekki gert meira en rétt að draga til stafs og skrifa nafnið sitt.  

Samkvæmt skýrslum sem prestar gerðu snemma á 19. öld má gera ráð fyrir því að 

orðið hafi til almenn hreyfing sem stuðlaði að því að strákar fóru að læra að skrifa.  

Einkum er eftirtektarverk að þessi hreyfing sótti fyrst og fremst stuðning til unga 

fólksins, ekki hinna fullorðnu. Ungt fólki leitaði eftir og langaði að læra skrift og var 

stundum komið yfir tvítug þegar það var orðið ágætlega skrifandi (Loftur Guttormsson, 

2008). 

Þessi almenna hreyfing sem komin var varðandi skriftarnám ungmenna um 1840, lifði 

áfram næstu áratugi. Þar með fækkaði þeim sem voru óskrifandi í hverju prestakalli, þetta 

sést á samanburðinum á svörum sókarpresta frá 1840 og til um það bil 1870. Út frá 

þessari almennu hreyfingu er hægt að halda því fram að löggjöfin sem sett var 1880 

„uppfræðing barna í skrift og reikningi“ hafi verið til komin vegna hennar. Þetta skýrir að 

miklu leyti ástæðu þess hversu greiðilega lagasetningin gekk fyrir sig. Með þessum lögum 

var kennslu í skrift bætt við þær kröfur sem höfðu verið gerðar til barna í kirkjulega 

heimafræðslukerfinu (Loftur Guttormsson, 2008).  
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4 Skrift og skriftarkennsla á tuttugustu öldinni  

 

Almenn sátt virðist hafa ríkt um þetta fyrirkomulag og það enn frekar fest í sessi með 

barnafræðslulögunum sem sett voru árið 1907 og fólu í sér almenna fræðsluskyldu. Þau 

tryggðu börnum frá tíu til fjórtán ára ókeypis skólagöngu. Í kringum tíu ára aldur átti barn 

að vera að mestu læst og kunna að skrifa læsilega. Þau áttu að geta tjáð sig á sjálfstæðan 

hætt með skriflegum æfingum.  Lögin voru í gildi til 1926 og settu mark á lagaramma 

barnafræðslu til 1946 (Loftur Guttormsson, 2008). 

Í Skólablaðinu árið 1915 birtist grein sem gangrýndi að verið væri að setja þær kröfur 

á börnin að herma eftir forskrift þar sem erfitt væri fyrir þau að skrifa hana alveg eins, 

frekar ætti verið að einbeita sér að því að kenna þeim fallega handskrift sem væri þeirra. 

En þá voru í notkun forskriftarbækur Mortens Hansen.  

Steingrímur Arason kynnti nýjar aðferðir við skriftarkennslu árið 1922, þar sem að 

hann lagði áherslu á að barnið lærði góðar skriftarvenjur alveg frá upphafi, hvernig það 

sæti þegar að það skrifaði og hvernig það héldi á skriffærinu ásamt fleiru. Hann lagði upp 

með að þjálfa skrift þannig að skriftarþjálfunin tengdist inn í allar námsgreinar.  

Fyrsta námskrá fyrir barnaskóla var gefin út árið 1929, í henni er farið yfir hvað ætti 

að kenna í móðumálsnámi hjá börnum á aldrinum 12-14 ára (Loftur Guttormsson, 2008). 

Þar er hvergi minnst á skrift né skriftarkennslu. Þó er hægt að gera ráð fyrir því að hún hafi 

þó fallið undir móðurmálskennslu. Skriftin var oft sjálfstæð námsgrein og fór kennslan að 

mestu leiti þannig fram að börnin fengu forskrift sem þau áttu að skrifa eftir og læra af 

eins og hafði tíðkast árin á undan (Loftur Guttormsson, 2008).  

 

Árið 1935 var skipuð nefnd, um skrift og skriftarkennslu sem starfaði á vegum 

fræðslumálastjórnarinnar, nefndin komst að þeirri niðurstöðu að skrift nemenda hefði 

farið hrakandi og þyrfti að leggja meira upp úr skriftarkennslu (Loftur Guttormsson, 2008). 

Það kom svo í ljós árið 1937 þegar að það var landspróf í skrift að nefndin hefði haft á 

réttu að standa (Marinó L. Stefánsson, 1980). 

Guðmundir I. Guðjónsson skrifaði árið 1938 um það hvernig skriftarkennsla fór fram 

og benti á galla hennar. Hann talaði um að vandinn væri settur yfir á börnin með því að 
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kenna þeim einunigs með forskriftarbókum. Einu útskýringar sem börnin hafi fengið væri 

að stafirnir þeirra ættu að vera eins og fyrirmyndirnar. Hann bendir á hversu lífseig þessi 

aðferð sé, þar sem oft áður hafi verið bent á ókosti hennar. 

Það var skortur á hentugu námsefni í skrift allt frá því að fræðslulögin voru sett árið 

1907. Á árunum 1941-1942 kom út skrá yfir þær námsbækur sem skyldi nota, á listanum 

eru 22 bækur en ekki minnst á eina skriftarbók (Loftur Guttormsson, 2008). 

Það var svo á árunum 1952-1953 sem stórt skriftarátak fór í gang á landinu þá í kjölfar 

umræðu um að skriftarkennsla hefði vikið fyrir öðrum námsgreinum og því hrakað. Hún 

væri samt undirstaða annarrs náms og því þurfi að hlúa að henni (Marinó L. Stefánsson, 

1980).  

Í kjölfar skriftarátaksins á sjötta áratugnum,  gaf Guðmundur Guðjónsson út sjö 

forskriftarbækur, fyrir barna- og gagnfræðaskóla og hafði mikil áhrif á skriftarkennslu og 

rithönd íslendinga („Merkir Íslendingar“, 2013) 

4.1 Lykkjuskrift 

Lykkjuskrift er talin afar falleg skrift sé hún vel skrifuð (Brynja Tomer, 1995). Fram að 1984 

var lykkjuskrift kennd á Íslandi, en þá tók Ítalíuskriftin við (Freyja Bergsveinsdóttir og 

Gunnlaugur SE Briem, e.d.). Árið 1980 var farið að tala um að það þyrfti skrift sem 

auðveldara væri að skrifa, sem væri hversdagslegri, læsileg öllum og fljótlegri. Meginmáli 

skipti að flest allir nemendur gætu tileinkað sér hana (Marinó L. Stefánsson, 1980).  

Ekki voru allir sammála því að skipta Lykkjuskrift út fyrir Ítalískrift og töldu ávinning 

lítinn. Ein rökin fyrir upptöku Ítalíuskrift voru að hún biði upp á sem eðlilegasta 

hreyfingarkerfið þegar að haldið væri á skriffærum og dregið til stafs. Seinna kom þó í ljós 

að lykkjurnar sem voru á stöfunum skiptu engu máli fyrir hreyfingu (Rhode, B. og Birkvig, 

H., e.d.).   
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4.2 Gagnrýni Marinós L. Stefánssonar  

Marinó L. Stefánsson var ötull talsmaður skriftar á Íslandi og skrifar 1980 um hversu mikið 

skriftinni sé að hraka. Þar talar hann um að áður fyrr hafi skrift verið ein af 

undirstöðunámsgreinum í grunnskólum ásamt lestri og reikningi. Að það hafi alltaf verið 

mikið lagt upp úr skriftarkennslu, en hann taldi að svo væri ekki lengur. Honum finnst of 

mikil áhersla lögð á erlend mál og aðrar námsgreinar, en telur undirstöðuatriði vera að 

börn verði fyrst læs og skrifandi. 

Hann taldi skrift barna hafa hrakað og yrði enn verri væri ekkert gert í málinu. 

Vandann taldi hann að yfirstjórn skólmála hefði ákveðið að taka skrift út sem sérstaka 

námsgrein og fella hana inn í móðurmálskennslu. Það færi síðan eftir hverjum kennara 

Mynd 3. Skriftarpróf frá Kvennaskólanum Í 
Reykjavík árið 1963. 
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hversu mikill tíma og metnaður færi í skriftarkennslu. Taldi hann að skrift fengi lítinn tíma 

vegna annarra greina svo sem málfræði, stafsetningar og fleira. Enginn sérstök skrift væri í 

gangi þar sem ekkert sé á það minnst í námskrá grunnskóla nema það sem kemur fram 

um móðurmál. Það eina sem fram kæmi í námskránni  um skrift væri, að skrift sé 

grundvallar hæfni sem taki til kunnáttu í ritun leturs og einnig frágangs ritverkefna.  

Einnig kemur þar fram að í fyrsta til þriðja bekk eigi að þjálfa nemendur í að beita 

líkamanum rétt, haldi rétt á skriffærum, að hreyfing handar sé rétt og að nemendur geti 

skrifað og tengt skriftstafi, bæði litla stafi og stóra sem og að frágangur sé vandaður. Í 

fjórða til sjötta bekk eigi að þjálfa nemendur í að skrifa samfelldan texta og hann verið 

auðlesinn (Marinó L. Stefánsson, 1980).  

Marinó taldi ekki auðvelt að kenna skrift þannig að gagn væri að  og það væri ef til vill 

ein af ástæðunum fyrir því að kennarar sinntu því ekki sem skyldi, þeir létu nemendur fá 

forskriftarbók og segðu þeim að gera þar sem þar væri, síðan ekki söguna meir. Í sömu 

grein kemur Marinó inn á það að rökstuðningurinn fyrir því að ekki væri lögð meiri áhersla 

á skriftarkennslu sé að flest væri prentað og/eða vélritað og nefnir þar að það sé þó 

lágmark að nemendur sem og fullorðið fólk kunni að skrifa nafnið sitt (Marinó L. 

Stefánsson, 1980).  

,,Svefni undanfarandi ára verður að ljúka, og skólayfirvöld þurfa að gera sér ljósa hina 

miklu nauðsyn góðrar og hnitmiðaðrar skriftarkennslu“. 

(Marinó L. Stefánsson, 1980)    

4.3 Tækni og skrift 

Árið 1995 fellur skriftarkennsla ennþá undir móðurmálakennslu í námskrá grunnskóla og 

samkvæmt Hrólfi Kjartanssyni sem þá var deildarstjóri í menntamálaráðuneytinu, réðu 

skólarnir og kennararnir sjálfir hversu mikla áherslu þeir löggðu á skriftarkennslu. 

Nemendur fengu forskriftarbækur frá kennara, sem þó gátu verið tregir við að gefa 

forskrift. En á þessum tíma var tæknin öll að koma til og komin voru tölvuforrit með 

forskrift, þá gátu kennarar fundið forskrift við hæfi hvers nemanda og prentað hana út 

(Brynja Tomer, 1995). 
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Í grein sem birt var í Morgunblaðinu árið 1998, töluvert eftir að grein Marinós kemur 

út er skrifað um tilkomu tækninnar. Þar kemur fram að tæknin geti bæði gert gömul tæki 

úrelt en verið góð viðbót við önnur. Námsgögn væru á tímamótum þar sem að 

tölvutækninni hafi fleygt svo fram. Heimir Pálsson deildarstjóri Námsgagnastofnunar 

kemur þar með góðan punkt sem á enn meira við í dag „námsgögn eru yfirleitt í tví- vídd 

en birtast nú í þrívídd og kallar það á önnur tæki og önnur tök en tíðkast hafa.“ 

(,,Námsgögn“, 1998) 
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5 Ítalíuskrift  

Þegar að nemandi hefur náð tökum á prentletri tekur tengiskrift við (Rhode, B. og Birkvig, 

H., e.d.). Tengiskrift er ekki sér skriftarstíll heldur er Ítalíuskrift oft kölluð tengiskrift, 

ekkert er að finna um ástæðu þess, líklegt er þó að það sé vegna þess að Ítalíuskriftin 

gengur út á það að tengja stafina hver öðrum.  

Nemendur fara að læra að tengja stafi í kringum átta til níu ára aldur. Þegar að 

nemendur byrja að tengja ná þau meiri hrynjanda og skriftarhraða, stafabilið hjá þeim 

verður jafnara og skriftin læsilegri (Rhode, B. og Birkvig, H., e.d.). 

Markmiðið með Ítalíuskrift er að leggja góðan og traustan grunn fyrir nemendur 

(Freyja Bergsveinsdóttir og Gunnlaugur SE Briem, e.d.). 

 

                Mynd 4. Stafir skrifaðir í skriftarbókina Ítalíuskrift 3B af átta ára gömlu barni. Í 
bókinni eru forskriftarstafir sem barnið skrifar ofan í. 

 

 

Ítalískrift er sú skrift sem hefur náð hvað mestum velli hér á landi og því ætla ég að fara 

betur í hana og sögu hennar. 
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5.1 Uppruni Ítalíuskriftar 

Leturþróun þróaðist mikið í gegnum samspil skjala og bóka. Ritarar áttu það til að herma 

eftir tískusveiflum í bókaheiminum við skjalaskriftir. Sem markaði upphaf Ítalíuskriftar – 

hún var skjalaskrift hjá menntamönnum á endurreisnartímanum. (Freyja Bergsveinsdóttir 

og Gunnlaugur SE Briem, e.d.) Hún var einnig talin besti skriftarstíll í Evrópu. (Rhode, B. og 

Birkvig, H., e.d.) 

Ítalíuskrift á rætur sínar að rekja til gotneskrar skjalaskriftar, sem einnig er kölluð 

snarhönd. Sú skrift var í notkun um meginhluta Vestur Evrópu. Það tíðkaðist á 

Vesturlöndum að þegar að einu menningarskeiði lauk og annað tók við, þá breyttist 

skriftin með. Þegar að Ítalíuskriftin fór að ná tökum þá héldust sömu hreyfingar 

snarhandar að mestu. En útlit skriftarinnar var annað. Sá sem þróaði hana svo áfram var 

Niccolò di Bartolomeo Niccoli. Hann breytti útliti snarhandarinnar, þannig að 

hreyfingarnar breyttust lítið, en skriftin varð fljótlegri og læsileg (Freyja Bergsveinsdóttir 

og Gunnlaugur SE Briem, e.d.). 

5.2 Uppruni Ítalíuskriftar á Íslandi  

Í kringum 1980 var farið að skoða skriftarkennslu í grunnskólum á Íslandi og hvort að 

skriftarkennslan og skriftin sem kennd var, væri viðunandi. En í flestum skólum var þá 

kennd lykkjuskrift. Margir kennarar trúðu því að nemendur næðu ekki góðum framförum í 

skrift vegna lykkjuskriftarinnar, vegna þess að lögun bókstafanna í henni þótti of flókin 

(Ragnheiður Karlsdóttir og Þórarinn Stefánsson, 2014). 

 Menntamálaráðuneytið skipaði nefnd um skrift og skriftarkennslu árið 1979 og 

leiddu niðurstöður nefndarinnar til þess að árið 1984 tók Menntamálaráðuneytið upp nýja 

skrift sem kennd skildi vera. Nefndin gerði tillögur um að í skriftarkennslu skildi vera lögð 

áhersla á að fara frá hinu einfalda til hins flókna. Skriftin er bæði þekkt sem grunnskrift og 

Ítalíuskrift, en það er sama skriftin. Frá 1984 til 1990 var skriftin innleidd í alla íslenska 

grunnskóla og komu út nýjar forskriftarbækur (Ragnheiður Karlsdóttir og Þórarinn 

Stefánsson, 2014).  

Árið 1984 gaf Gunnlaugur SE Briem út kennsluleiðbeiningar til að notkunar við 

kennslu á Ítalískrift. (,,Cursive Italic New“, 1985) 
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5.3  Kostir Ítalíuskriftar 

Það er auðvelt að kenna Ítalíuskrift og það er auðvelt að læra hana. Hún er einstaklega 

falleg skrift, sem þó þolir hraða og hægt er að nota bæði í námi og í daglegu lífi. Þegar að 

nemendur hafa náð valdi á Ítalíuskrift er auðvelt fyrir þau að gera úr henni fallega og 

persónulega rithönd. Má segja að Ítalíuskrift sé listaverk þegar hún er vel heppnuð. Ásamt 

því að vera falleg og auðvelt sé að gera hana persónulega, þá er hún góður grunnur ef 

áhugi er fyrir að fara lengra og læra skrautskrift, því þegar að hún er skrifuð með 

breiðpenna er komið fyrsta skrefið í átt að skrautskrift (Freyja Bergsveinsdóttir og 

Gunnlaugur SE Briem, e.d.). Skrautskrift er skilgreind sem handskrift með sérstöku 

listrænu yfirbragði þegar kemur að fromi, tengingum, línum og heild (Rhode, B. og Birkvig, 

H., e.d.). 



21 

6 Menntun kennara í skrift  

Guðmundur I. Guðjónsson lagði mikið upp úr því að það ætti að kenna kennaranemum 

skrift (Loftur Guttormsson, 2008). Hann hafði stefnumótandi áhrif á æfingakennslu 

kennaranema í skrift á ævi sinni, hann gaf út rit um skrift og skriftarkennslu ásamt 

kennsluefni fyrir börn („Merkir Íslendingar“, 2013).  

Það er ekki auðvelt að kenna skrift þannig að hún komi að gagni (Marinó L. 

Stefánsson, 1980). Kennari verður við kennslu skriftar að vinna verk sitt faglega, vita hvað 

hann er að gera og kunna skil á grundvallarmarkmiðunum með kennslu sinni og skilað þar 

með árangursríkri skriftarkennslu. Það verður að efla kennaramenntun á þessu sviði 

(Rhode, B. og Birkvig, H., e.d.). 

Árið 1995 kenndi Björgvin Jósteinsson skrift í Kennaraháskóla Íslands og kemur frá 

honum að það kennaraefni sem útskrifaðist þá hefði fengið innan við fimmtán 

kennslustundir í að læra að skrifa og að kenna skrift (Brynja Tomer, 1995). 

Gunnlaugur SE Briem setti saman mjög góða heimasíðu um Ítalíuskrift til þess að 

hjálpa kennurum sem hafa talað um að hafa fengið litla kennslu í skriftarkennslu. 

(Gunnlaugur SE Briem, 2001) 
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7 Skrift og skriftarkennsla í dag  

Skrift tengist menningu, það er ekki hægt að búast við því að börn skrifi eins og var hér 

áður fyrr, þrátt fyrir að skriftarnámið sé ekki ólíkt. Skriftarstíllinn er annar en 

skriftarkennslan lík. Er það vegna breytts tíðaranda. Samkvæmt skriftarfræðingnum 

Annelise Garde er skrift hjá börnum í dag óreglulegri og mun sjálfstæðari, telur hún það 

vera vegna þess að hegðun barna er frjálsari og ekki jafn formleg, það sé ekki vegna 

klaufaskapar eða kæruleysis (Rhode, B. og Birkvig, H., e.d.). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, er lítið minnst á skrift og skriftarkennslu. Þar kemur fram 

að grundvallaratriði sé að nemendur læri að draga rétt til stafs og fái stöðuga þjálfun í 

skrift, ásamt því að þeir geti komið hlutum frá sér handskrifað og á stafrænu formi. 

Hæfniviðmið í íslensku eru sett upp í fjóra flokka, ritun er einn þeirra. Þar kemur fram að 

nemandi við lok fjórða bekkjar eigi að geta dregið rétt til stafs og skrifað skýrt og læsilega 

á góðum hraða. Nemandi við lok sjöunda bekkjar eigi að geta skrifað læsilega með 

persónulegri rithönd og nemandi við lok tíunda bekkjar eigi að geta skrifað skýrt og 

greinilega (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Í henni kemur hvergi fram hvaða skrift eigi að 

vera kennd eða hvernig.  

Í dag eru yfir tuttugu skriftarbækur í boði hjá Menntamálastofnun. Það eru bækurnar 

Ítalíuskrift sem eru átta talsins, bækurnar Skrift 1-7 og bækurnar Listin að lesa og skrifa 1-

4 (Menntamálastofnun, 2016). 
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8 Lokaorð  

Miðað við að það séu um tvöhundruð ár síðan að almennur skriftaráhugi kviknaði meðal 

ungmenna á Íslandi þá er það ótrúlegt hversu lítið skriftin hefur komið við sögu á mörgum 

sviðum. Það sé hvergi talað um, hvernig skrift eigi að kenna hana eða hvaða skrift eigi að 

vera kennd, einungis talað um að hún eigi að vera kennd, eigi að vera læsileg og vel gerð. 

Annað sé þá aðallega í höndum skóla og kennara.  

Ungmenni Íslands tóku sjálf upp á því að læra skrift, íslenska samfélagið var byrjað að 

breytast, aukin verslun og fjölbreyttari vinna, kallaði á að fleiri kynnu að skrifa. Þau gerðu 

það að mestu upp á eigin spýtur, bæði stelpur og strákur. Þau höfðu enga formlega 

forskrift en notuðu þess í stað það sem þau fundu. Segja má að við eigum þessum 

ungmennum margt að þakka þar sem eitthvað fór að gerast eftir almennu hreyfinguna 

þeirra og 1880 var skrift bætt við við þær kröfur sem höfðu verið gerðar til barna í 

kirkjulega heimafræðslukerfinu og síðan inn í barnafræðslulögin 1907.  

Annað slagið koma kennslubækur í skrift en ekkert sem er sett í námskrá, þar er aldrei 

farið nánar út í skrift nema það sem kemur fram hér að ofan. Hvergi er farið í það hvernig 

eigi að kenna skrift, hvaða aðferð eigi að nota eða hvaða skrift skyldi vera kennd. Einnig er 

skriftin ekki sér námsgrein í námskrá heldur fellur hún undir íslenskuna og er þar lítið 

nefnd. Einungis eru hæfniviðmið yfir hvað nemendur eigi að geta á ákveðnum aldri. 

Miðað við hversu stór partur skrift er í skólakerfinu, er það mjög sérkennilegt. Sérstaklega 

þar sem að ný skrift kemur inn í skólakerfið 1984, en námskrá fylgir ekki eftir og er hún 

hvergi nefnd þar. Sú skrift er Ítalískrift og er hún stór þáttur af skriftarkennslu í dag.  

Í Ítalíuskrift eins og í flestum skriftarstílum þróast allt frá því einfalda til hins flóknara. 

Hún getur orðið mjög flókin ef rétt er gerð. Það er umhugsunarvert vegna þess að hún var 

tekin upp sem einfaldari skriftarstíll frá Lykkjuskrift. Síðan hefur komiðí ljós að var óþarfi.  

Ítalíuskrift er forskriftarbók að mestu leyti, nemendur gera krotæfingar og 

skriftaræfingar eftir forskrift, sem er að mestu lík þeim kennsluháttum sem voru til siðs 

fyrir hennar tíð. Þrátt fyrir að mikið hafi verið rætt um þá kennsluaðferð og hún gagnrýnd.  

Í dag er tölvum og tæknivæðingu kennt um minnkandi áherslur á skrift, sem passar 

vel. En árið 1980 talar  Marinó L. Stefánsson, um að skriftarkennsla og skrift sé að víkja 

fyrir ritvélunum, hann nefnir þar sem punkt að fólk sé alltaf með ritvél við hönd. En í dag 
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er fólk alltaf, eða í flestum tilvikum með eitthvað á sér sem hægt er að skrifa í – tölvu, 

spjaltölvu eða snjallsíma. Og það sem meira er, þá er að fólk er mun fljótara að pikka inn á 

þá heldur en að taka upp skrifblokk og skrifa hjá sér punkta. Þannig að það verður að 

halda vel um skriftina og passa að hún verði ekki úrelt og hverfi. Marinó nefnir líka að stór 

ástæða fyrir að fólk hafði fyrir því að læra að skrifa var að geta skrifað ástinni sinni bréf, 

ástin þyrfti að geta skilið bréfið. Nú fer allt fara öll þannig samskipti fram í gegnum 

tæknina og þá mikið samfélagsmiðla.  

Undanfarin ár hefur töluvert verið rætt meðal kennara hversu mikla áherslu eigi að 

leggja á skriftarkennslu , þar sem svo til allur texti er nú tölvuunnin eins og fram kemur 

hér að ofan og því að margra mati minni þörf á að skrifa fallega og vel læsilega rithönd. 

Sennilega á tíminn einn eftir að skera úr um hvað verður.  

Hvernig er hægt að skera út um það hvað sé hægt að telja til góðrar skriftar þegar að 

hvergi er rætt um það í námskrá hvernig góð skrift eigi að líta út eða hvernig á að kenna 

skrift þannig að hún teljist góð.  

Hvernig er hægt að skera út um það hvað sé hægt að telja til góðrar skriftar þegar að 

hvergi er rætt um það í námskrá hvernig góð skrift eigi að líta út eða hvernig á að kenna 

skrift þannig að hún teljist góð.  
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