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Formáli
Ástæða þess að ég ákvað að ná mér í B.Ed.-gráðu í grunnskólafræðum var áhugi minn 
á skrift og skriftarkennslu barna. Það lá því ljóst fyrir í upphafi að líklega myndi loka-
verkefni mitt á einhvern hátt fjalla um skrift og skriftarkennslu barna. 

Árið 1984 fór ég á námskeið sem hét Leturnámskeið sem Gunnlaugur SE. Briem hélt í 
MHÍ. Þar kynntist ég fyrst leturnotkun og sögu stafrófsins. Árið 1988 lauk ég námi sem 
grafískur hönnuður frá Myndlista- og handíðaskóla Íslands (MHÍ). Námið fólst m.a. í 
vinnu með letur; þekkja uppruna leturs, teikna letur, þekkja mun á ólíkum leturtýpum, 
vinna með stafabil, setja upp texta, o.fl. Ég hóf störf á auglýsingastofu meðan á námi 
stóð og hef unnið við fagið síðan eða í tuttugu og tvö ár. Árið 1993 fór ég að sérhæfa mig 
í listskrift/skrautskrift og vann þá með ítalskt og gotneskt letur og hef síðan sótt fjölda 
námskeiða í skrift hér á landi og erlendis. Árið 1996 fór ég að kenna skrautritun hjá 
Námsflokkum Reykjavíkur og hélt þar námskeið allt til ársins 2004. Á þessi námskeið 
komu m.a. verðandi eða nýútskrifaðir kennarar sem vildu annaðhvort reyna að bæta 
sína skrift eða fá að kynnast ítalíuskriftinni sem þeir áttu að fara að kenna. En grunnur 
skrautritunar byggist á Ítalíuskrift sem kennd er hér í gunnskólum. Á þessum námskeið-
um fór ég líka í letursöguna ásamt tengslum leturs og skriftar við menninguna hverju 
sinni. Þeir kennaranemar sem komu á námskeið til mín kvörtuðu yfir því að fá enga 
verklega kennslu í skrift og þeim fannst þeir ekki vera í stakk búnir til þess að fara að 
kenna skrift. Þeir höfðu sumir einungis fengið nokkra tíma á fyrirlestrarformi og áttu 
svo að fara að kenna skrift sem þeir kunnu ekki.

Á þessum árum fór ég líka að skoða skrift barna og fannst skriftin alls ekki fara í þá átt 
sem stefnt var að og fannst skrift barnanna einnig vera óþroskuð. Þá vaknaði sú spurn-
ing hvort ég gæti hugsanlega lagt mína þekkingu fram til að bæta skriftarkennsluna og 
bauð fram námskeið í Kennarháskóla Íslands vorið 2006. Það var samþykkt og hóf ég 
kennslu haustið 2006 með valnámskeið mitt í skrift þar sem ég lagði aðaláherslu á 
verklegan þátt skriftarkennslunnar en var einnig með sýnikennslu og fyrirlestra. Mark-
mið námskeiðsins var að nemendur yrðu færir í að kenna skrift. Námskeiðið var mjög 
vel sótt, að meðaltali 50-80 nemendur í staðnámi og fjarnámi. Námskeiðið var inni á val-
námskeiðslista þrjár haustannir 2006, 2007 og 2008, þá þurfti það að víkja fyrir öðrum 
valnámskeiðum. 

Mér fannst og finnst undarlegt að kennaranemar, sem margir hverjir fara að kenna 
fyrstu bekkjum í grunnskóla, skuli ekki fá meiri verklega kennslu í skrift því það er jú 
fag sem þeir eru að fara að kenna. Hvernig áttu að kenna barni að prjóna t.d. ef þú kannt 
það ekki sjálf/sjálfur en hefur kannski einungis fengið fyrirlestur um allt það ferli sem 
fer í gang við það að læra að prjóna? 

Því langaði mig til þess að skoða skrift barna og skriftarkennslu betur og hef orðið 
margs fróðari. 

Bestu þakkir fyrir aðstoðina við þetta verkefni fá allir sem þátt tóku í rannsókninni, 
nemendur og kennarar Flata- og Sjálandsskóla í Garðabæ, skólastjórar þessara skóla og 
leiðbeinandi minn, Rannveig Oddsdóttir. 
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ÚTDRÁTTUR

Skrift er heiti á lokaverkefni undirritaðrar til B.Ed prófs í grunnskólakennarafræðum við 
Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Viðfangsefnið er skrift 12 ára barna.

Fyrir tuttugu og sex árum síðan og eftir gaumgæfilega athugun og rannsóknir var tekin 
upp ný skrift hér á landi, svokölluð Ítalíuskrift. Nágrannaþjóðir okkar voru þá búnar að 
taka upp þessa skrift. Ákveðið var að kalla skriftina hér á landi Grunnskrift,.sumir.kalla.
hana að vísu Tengiskrift og ekki virðast allir vita hvað skriftargerðin heitir. Sitt sýnist 
hverjum um fegurð þessarar skriftar og útkomu, sumir tala um barnalega skrift, að allir 
skrifi eins og að skriftin sé ópersónuleg og ekki falleg. Getur þetta verið rétt? Þar sem 
skriftarkennsla fær stöðugt minna vægi í skólakerfinu er forvitnilegt að skoða skrift 
barna sem lokið hafa sínu formlega skriftarnámi og kanna einnig viðhorf þeirra og 
kennara þeirra til skriftarinnar. Hvernig skrifa börn í dag? Skrifa þau fullmótaða Ítal-
íuskrift? Er skriftin læsileg? Eru þau ánægð með sína skrift? Skiptir skriftarkennsla máli? 
Hversu mikla skriftarkennslu finnst þeim þau hafa fengið? Vilja þau meiri skrift-
arkennslu? Hafa nemendur og kennarar áhuga á skrift? Hversu mikla kennslu fá börn í 
skrift og hversu mikla kennslu fá kennarar í að kenna skrift? Þetta er m.a. hluti þeirra 
rannsóknarspurninga sem spurt var. 

Verkefnið fólst í rannsókn sem framkvæmd var í tveimur grunnskólum Garðabæjar, 
Flataskóla og Sjálandsskóla. 52 nemendur í 7. bekk voru beðnir um að skrifa fyrirfram 
ákveðinn texta á blað og svara nokkrum spurningum. Einnig var lagður spurningalisti 
fyrir 21 kennara sem kenna 1.-7. bekk. Verkefnið var svo unnið út frá rannsóknarnið-
urstöðum. Skriftarsýni voru skoðuð og borin saman við viðmiðunarskrift og unnið var 
úr niðurstöðum spurningakannanna. 

Helstu niðurstöður verkefnisins eru að fæst barnanna skrifa fullmótaða Ítalíuskrift 
(grunnskrift) en skrift tveggja stelpna er samt nokkuð nálægt því. Skriftin sem börnin 
skrifa er í flestum tilfellum ótengd og líkist helst Blokkskrift en það er ótengd skrift sem 
er meira í átt að prentstöfum. Skrift flestra barnanna er mjög ómótuð, hún er ekki skrif-
uð af öryggi og getur í fæstum tilfellum talist jöfn og áferðarfalleg. Í einni og sömu skrift 
eru stafirnir ójafnir af stærð og ekki er samræmi eða skyldleiki í formgerð þeirra. Staf-
irnir halla ýmist til hægri eða vinstri og þeir sitja í mismunandi hæð við línu. Meirihluti 
barnanna er þó nokkuð eða mjög ánægður með sína skrift og nærri helmingi finnst að 
þeir hafi fengið nokkra kennslu í skrift og rúmum meirihluta barnanna finnst þeir hafa 
fengið mikla/mjög mikla kennslu. Tæplega helmingi barnanna finnst skriftarkennsla 
skipta miklu/mjög miklu máli og rúmlega helmingi barnanna nokkru. Meirihluti 
barnanna telur nokkra, mikla eða mjög mikla þörf á aukinni áherslu á skriftarkennslu. 
Meirihluta kennara hefur litla, mjög litla eða enga menntun fengið í að kenna Ítalíuskrift..
Meirihluta kennara finnst skriftarkennsla skipta miklu/mjög miklu máli í námi barna 
og telja mikla/mjög mikla þörf á aukinni áherslu á að kenna börnum að draga rétt til 
stafs.

Þrátt fyrir að skrift flestra barnanna sé ekki formfögur né í líkingu við það sem lagt var 
upp með er skrift nær allra barnanna vel læsileg.
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INNGANGUR

Ný.skrift.á.Íslandi
Árið 1984 var tekin upp ný skriftargerð hér á landi, í samræmi við ákvörðun mennta-
málaráðuneytisins (Björgvin  Jósteinsson, Kristbjörg Eðvaldsdóttir og Þórir Sigurðsson, 
1984, bls. 8). Miklar umræður höfðu áður farið fram um þörf á nýrri stefnu í skrift m.a. 
vegna þess að skrift og skriftarkennslu færi hrakandi. Gerð var skriftarkönnun sem náði 
til allra nemenda í 7. bekk grunnskóla. Þar kom í ljós að í skólum landsins voru notaðar 
fjölmargar skriftargerðir og margir nemendur skrifuðu illa og því ljóst að gera þurfti 
talsvert átak í skriftarkennslu (Guðmundur B. Kristmundsson og Ólafur Proppé, 1984). 

Ítalíuskrift –  valin eftir gaumgæfilega athugun og rannsóknir
Það var ekki bara hér á landi sem þessi umræða fór fram heldur í flestum löndum í 
kringum okkur, m.a. í Englandi og á Norðurlöndunum og í þeim löndum hafði ný 
skriftargerð verið tekin upp eftir gaumgæfilega athugun og rannsóknir. Skriftargerðin 
var hin svokallaða ítalska skrift og ýmis afbrigði hennar. Sú gerð Ítalíuskriftar sem náði 
mestri útbreiðslu var skriftarkerfi sem Alfred Fairbank og fleiri hönnuðu og byggðu 
m.a. á kennslubók frá sextándu öld og var sú útfærsla valin til að nota hér á landi (Álits-
gerð, 1983. bls. 21). Vinsældir þessarar skriftargerðar eru ekkert tískufyrirbrigði. Hún 
hefur staðist tímans tönn á svipaðan hátt og rómverska hástafakerfið (Um skrift og 
skriftarkennslu, 1983. bls. 7). Hér á landi virðist hvorki vera almenn þekking á heiti 
þessarar skriftargerðar, þ.e.a.s. Ítalíuskrift, né hvernig Ítalíuskrift lítur út fullmótuð. Talið 
er að góð skrift þurfi að hafa þrjá kosti: hún verður að vera læsileg, liðleg og hafa sam-
ræmi.. Ítalíuskrift er mjög góð hversdagsskrift en er einnig mjög vinsæl skrift meðal 
skrautskrifara. Í kennsluleiðbeiningum fyrir grunnskóla (Björgvin og fl., 1984, bls. 8) er 
kosið að kalla þessa útfærslu á ítalskri skrift Grunnskrift og er þar talað um að fara frá 
hinu einfalda skriftarkerfi í flóknara skriftarkerfi. Þessar kennsluleiðbeiningar eru ætl-
aðar fyrir kennara og komu út samhliða skriftarbókunum Skrift 1-7 en þar á að kenna 
fyrst einföld stafaform ótengd og frekar rúnnuð (Skrift 1), síðan að setja tengikróka á 
stafina (Skrift 2-3) þar næst byrja að tengja stafina (Skrift 4-5) og að lokum eru kennd 
flóknari skriftarform meira í átt að Ítalíuskrift sem er byggð upp á þríhyrningslöguðum 
formum (Skrift  6-7). Hvergi í skriftarbókunum Skrift 1-6 er þó talað um Grunnskrift.en.í.
Skrift 7 á innanverðri bakkápu þar sem koma fram upplýsingar um bókina er talað um 
að í heftinu sé bent á ýmis tilbrigði í útfærslu á ítalskri skrift. Mjög oft er talað um Teng-
iskrift þegar átt er við Ítalíuskrift og er skýringin hugsanlega sú að í aðalnámskrá frá 
árinu 1999 er talað um að nemendur í 4. bekk eigi að geta skrifað tengda skrift og einn-
ig að í 5. bekk skulu nemendur þjálfaðir í að skrifa tengda skrift. Hvergi í aðalnámskrá 
er talað um Ítalíuskrift né hvernig Grunnskriftin skuli þróast. Í séráliti sem Gunnlaugur 
SE. Briem skilaði til skólarannsóknadeildar (Álitsgerð, 1983) segir hann að kennarar 
þurfi að kannast við fullmótað ítalíuletur frá byrjun og vita hvað eigi að vaxa úr einfald-
aðri forskrift. Hér í þessu verkefni er kosið að fjalla um Ítalíuskrift því það er sú skrift 
sem lagt var upp með að kenna fyrir tuttugu og sex árum síðan.
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Talmál,.lestur.og.skrift
Skriftin er hluti af tjáningu og tungumáli okkar og sagt er að skriftin greini okkur menn-
ina frá dýrunum. Talmál, lestur og skrift eru samofnir þættir sem styðja hver annan. 
Með skriftinni eykst boðskiptamöguleiki milli manna til mikilla muna. Að skrifa er að-
ferð til þess að geyma upplýsingar og varðveita þekkingu. Í upphafi framlengdu menn 
minni sitt með því að hnýta hnúta á bönd, gera skorur í tré eða mála strik á steina. Menn 
tjáðu sig með því að teikna myndir, myndirnar breyttust síðar í tákn. Það tók mann-
kynið þúsundir ára að þróa ritmálið. Talað er um ritað mál þegar táknin fara að tengjast 
tungumálinu – eru endurtekin aftur og aftur því sem næst óbreytt og flytja ákveðna 
merkingu (sem hvílir á samkomulagi). Skrift verður með öðrum orðum að vera hægt að 
lesa á alveg sama hátt af fleiri en einum viðtakanda til að hægt sé að tala um skrift (Þor-
steinn Þorsteinsson, 1995). 

Skriftin.–.ekki.lengur.sérstök.námsgrein?
Í dag eru boðleiðir og samskipti manna á milli aðallega í gegnum tölvur og síma, menn 
nota lyklaborðið að mestu leyti til þess að skrifa texta og þær raddir heyrast sem segja 
að skriftin sé óþörf. Árið 1960 var Skrift sérnámsgrein í grunnskólum en var felld undir 
námsgreinina.Móðurmál í aðalnámsskrá sem kom út árið 1976. Í riti Menntamálaráðu-
neytisins Enn betri skóli, um endurskoðun námsskráa frá 1989, kemur fram að helstu 
nýmæli í nýrri skólastefnu eru þau að upplýsingatækni verði sjálfsagt hjálpartæki í öll-
um námsgreinum og að rík áhersla verði lögð á leikni í notkun tölvu í námi og starfi. 
Einnig að lögð verði áhersla á heildstæða íslenskukennslu. Skriftin var felld undir þátt-
inn. „Ritun“. í. íslenslu. ásamt. stafsetningu. og. ritleikni. Hinir. þættir. íslenskunnar. voru.
Talað mál og hlustun,.Lestur og bókmenntir.og.Málfræði. Í viðtali sem blaðamaður Mbl. átti 
við Hrólf Kjartansson, deildarstjóra í menntamálaráðuneytinu, árið 1995 segir hann: 
„Skrift er ekki lengur sérstök námsgrein í íslenskum grunnskólum, heldur er skrift-
arkennsla felld undir íslenskukennslu og er skólum og kennurum í sjálfsvald sett hversu 
mikla skriftarkennslu þeir veita nemendum (Brynja Tomer, 1995). Vægi skriftarinnar í 
móðurmálskennslu hefur því minnkað til muna frá því þegar skriftin var ein af aðal-
kennslugreinum grunnskólans. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 eru áfangamarkmið 
ritunar átta við lok 4. bekkjar og þar af er eitt sem tengist skrift og það er að nemandi 
geti skrifað skýrt og læsilega. Áfangamarkmið ritunar, eitt af sjö, við lok 7. bekkjar eru 
að nemandi geti skrifað læsilega og af öryggi. Í lokamarkmiðum ritunar  (bls. 10) segir 
m.a. að grundvallaratriði sé að nemendur læri að draga rétt til stafs og fái stöðuga þjálf-
un í skrift og að á sama hátt sé nauðsynlegt að nemendur tileinki sér rétta fingrasetn-
ingu þegar ritað er á tölvu og þar segir einnig: 

Greina má þjálfun í ritun í tvo meginþætti þótt þeir séu oft samofnir í reynd. Annars 
vegar eru tæknileg atriði, skrift, stafsetning og uppsetning texta. Hins vegar eru efnisleg 
atriði svo sem skipulag og málsnið. Leggja ber mikla áherslu á að nemendur nái tökum á 
að setja eigið efni skýrt og skipulega fram með ýmsum hætti fyrir ólíka hópa lesenda, 
bæði handskrifað og á stafrænu formi (Aðalnámskrá grunnskóla. Íslenska, 2007).

Rannsóknir sem gerðar hafa verið hér á landi þar sem minnst er á skrift tengjast flestar 
ritun barna og þá er átt við það ferli sem fer í gang þegar barn byrjar að tjá sig í orði en 
ekki hvernig draga á rétt til stafs. Á lesvefnum (Helga Sigurmundsdóttir og Steinunn 
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Torfadóttir, 2005) segir að það hafi gefið góða raun að kenna lestur í nánu samhengi við 
ritun og stafsetningu þar sem þessi ferli þróast samhliða og styðja hvert annað. Þar seg-
ir einnig að góð þekking á bókstöfunum sé grundvallarskilyrði til þess að börn geti 
unnið með orð. Barnið verður að ná fullkomnum tökum á stafaþekkingu til að geta 
þekkt þá hratt og án umhugsunar og til að geta skrifað þá hiklaust eftir minni (Steinunn 
Torfadóttir, 2005). 

Skriftin – vanmetinn þáttur móðurmálskennslu?
Það er ekki bara hér á landi sem skriftin hefur lítið vægi í móðurmálskennslu. Í greininni 
Handwriting – A Forgotten language Skill (Medwell, J. og Wray, D., 2008) er skoðað hvern-
ig staðið er að skriftarkennslu í Englandi og hvað valdi því að hagkvæmni skriftarþátt-
arins í móðurmálskennslu er vanræktur. Það að geta skrifað hratt og af öryggi sé að 
verða liðin og gleymd þekking og að í bresku skólakerfi sé meira horft á það að kenna 
nemendum form stafanna en ekki til hvers eigi að nota skriftina. Er meginefni grein-
arinnar að benda á fjölda rannsókna sem gerðar hafa verið um sérþarfir og sálfræði þar 
sem hagkvæmni skriftarinnar (rithandarinnar) er tíunduð og sem styðja við það að börn 
handskrifi skólaverkefni í stað þess að nota lyklaborð. Rannsóknirnar gefa til kynna að 
skriftin sé meira en bara vélræn kunnátta, hún hafi mikið að segja þegar börn setja sam-
an texta. Þar segir ennfremur að núverandi rannsóknir á því hve hagkvæm (og jákvæð) 
áhrif skriftin hafi á ritun (þ.e.a.s. samsetningu á eigin texta, stafsetningu, skipulag, mál-
snið og uppsetningu) bendi á að með frekari rannsóknum, viðeigandi mati og einbeittari 
íhlutun væri hægt að leggja fram þýðingarmikið framlag til hjálpar ritunar hjá börnum. 
Slíkt gæti örugglega líka haft jákvæð áhrif á framfarir hjá mörgum drengjum sem marg-
ir hverjir eiga í erfiðleikum með ritun í gegnum allan grunnskólann. Tuttugu ára gömul 
íslensk rannsókn styður þetta. Þar kom í ljós mikil fylgni á milli skriftargæða og stafsetn-
ingarkunnáttu, þeir nemendur sem skrifa illa eða ólæsilega eiga mjög oft í erfiðleikum 
með stafsetningu; nemendur sem skrifa fallega skrift (sem í þessu tilviki var Ítalíuskrift) 
gera að meðaltali fæstar villur (Guðni Olgeirsson og Hrólfur Kjartansson, 1991)

Ítalíuskriftin rangtúlkuð?
Samkvæmt því sem fram kemur í ritinu Handskrift við aldamótin 2000 (bls. 4) hefur 
endurnýjun skriftar orðið Norðurlöndunum, þar með talið Íslandi, að gagni en hefur 
einnig haft vanda í för með sér. Í sumum skriftargerðunum (Handskrift, 2000) hafi þess-
ar nýju hugmyndir verið rangtúlkaðar bæði hvað varðar form og aðferðir. Í rúma hálfa 
öld hefur skriftin átt í vök að verjast. Snemma á þessu tímabili voru 2-3 skriftartímar á 
vikulegri stundaskrá grunnskólanemenda eða um 6-700 kennslustundir á sjö ára tíma-
bili, náminu lauk með skriftarprófum í elstu bekkjum grunnskóla. Þar segir einnig: 

Skriftarkennarar voru yfirleitt vel menntaðir og höfðu áhuga á greininni. Yfirleitt náðu 
nemendur góðri færni í skrift. Síðar var skriftarkennsla samþætt móðurmálskennslu og 
bekkjarkennarinn annaðist hana yfirleitt. Þetta fyrirkomulag hafði þann ávinning að hægt 
var á eðlilegan hátt að samflétta skriftakennsluna öðrum skriflegum verkefnum. Gallinn 
var sá að margir skriftarkennarar höfðu ekki næga færni, þekkingu og áhuga á sjálfri 
skriftarkennslunni (Handskrift við aldamótin 2000, 2000).
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Nám.og.þekking.kennara
Í kennsluskrá Háskóla Íslands, Menntavísindasviði, sem áður var Kennaraháskóli Ís-
lands (KHÍ), frá 2001 til 2010 er mjög lítið rætt um skrift en meira um mikilvægi lestr-
arkennslu og ritunar. Í eldri kennsluskrám er í flestum tilfellum rætt um skrift og skrift-
arkennslu og frá árinu 1986 er nefnt að kennaranemar þurfi að kunna þá skrift sem 
kennd er og geta kennt hana. Frá 1974 til 1991 fellur skriftin undir List- og verkgreinar 
og þá fá kennaranemar u.þ.b. 30 vinnustundir í skrift og skriftarkennslu en síðan fer 
þessi kennsla minnkandi. Árið 1989 kom út ný aðalnámskrá og þá var skriftin felld 
undir.þáttinn.„Ritun“.í.íslensku. Á sama tíma hóf Kennaraháskóli Íslands að undirbúa 
lengingu kennaranámsins úr þremur árum í fjögur og skriftin er felld undir liðinn „Byrj-
endakennsla/Kennsla ungra barna“ og verkleg kennsla í skrift minnkar. Í viðtali í Morg-
unblaðinu (Brynja Tomer, 1995) við Björgvin Jósteinsson, sem þá kenndi skrift við Kenn-
araháskóla Íslands, segir hann að þegar kennarar eru útskrifaðir hafi þeir fengið innan 
við 15 tíma kennslu í skrift og skriftarkennslu. Í kjölfar nýrrar aðalnámskrár grunnskóla, 
sem kom út árið 1999, breyttust kennsluhættir í Kennaraháskóla Íslands sem þá samein-
aðist einnig Fóstur-, Íþróttakennara- og Þroskaþjálfaskóla Íslands. Í kennsluskrá KÍ 
fyrir árið 1999-2000 heitir liðurinn undir „Byrjendakennsla“ nú.„Nám.og.kennsla.ungra.
barna“. Þar er sagt að í byrjendakennslu séu forsendum lestrar- og skriftarkennslu gerð 
ítarleg skil. Í markmiðum er hins vegar hvergi minnst á skrift en þar stendur hins vegar 
að stefnt sé að því að nemar kunni skil á undirstöðuatriðum lestrar og móðurmáls-
kennslu byrjenda. Og undir helstu viðfangsefni stendur: „Fjallað verður ítarlega um 
móðurmálsnám og máluppeldi ungra barna og einkum fengist við talað mál og hlustun, 
ritun og tengsl hennar við lestur, orðaforða, lestur bókmennta og undirstöðu náms í 
málfræði og stafsetningu.“ (Kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands, 1999-2000, bls. 47 og 
48). Í kennsluskrá  KHÍ fyrir árið 2001-2002 kemur fram (bls. 25) að ný skipan náms hafi 
tekið gildi haustið 2000. Helstu breytingar frá fyrri skipan eru að vægi greinasviða hefur 
verið aukið, yngri barna kennslu og upplýsingatækni gert hærra undir höfði og valfrelsi 
aukið. Í þessari sömu kennsluskrá fellur niður byrjendakennsla undir „Grunnskólaskor“ 
en ýmislegt annað kemur inn eins og „Mál og ritþjálfun“ en þar fá nemendur í rit-
unarþættinum þjálfun í að þekkja og greina ýmsar textategundir. Í þessari kennsluskrá 
er hvergi minnst á skrift en minnst er á að talað mál og hlustun, að kunna skil á helstu 
einkennum ritmáls og talmáls, þekkja íslenska hljóðfræði, rödd, raddvernd, textar 
greindir o.s.frv. Á haustmisserum 2006-2008 var í boði valnámskeið í Skrift, fyrir alla 
kennaranema og var markmið námskeiðsins að gera nemendur færari í að kenna skrift. 
Ekki var kannað hvort kennarar sem tóku þátt í þessari rannsókn hefðu valið sér það 
námskeið. Samkvæmt nýlegum upplýsingum frá Guðbjörgu Pálsdóttur, staðgengli 
námsbrautarstjóra í grunnskólakennarafræðum Menntavísindasviðs HÍ, fá engir kenn-
aranemar skriftarkennslu nema grunnskólakennarar, sem valið hafa sérhæfingu sem 
yngri barnakennarar, og er hún 4-6 vinnustundir og svo eiga nemarnir að kenna skrift í 
vettvangsnámi og fá þá hjálp við að undirbúa það. Þetta eru tvö skipti þar sem farið er 
í hugmyndir og grunn og svo æfingar (Guðbjörg Pálsdóttir munnleg heimild, 15. mars 
2010). Í rannsókn (Graham, S., Harris, K.R., Mason, L., Flink-Corzempa, B., Moran, S. og 
Saddler, B., 2007) sem gerð var meðal grunnskólakennara, þvert yfir Bandaríkin, kom 
fram að einungis 12% kennaranna fannst þeir fá fullnægjandi menntun í sínu kennara-
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námi til að fara að kenna skrift og þar í landi eru vaxandi áhyggjur af gæðum skrift-
arkennslunnar..

Rannsóknarspurningar
Þar sem skriftarkennsla fær stöðugt minna vægi í skólakerfinu er forvitnilegt að skoða 
skrift 12 ára barna sem lokið hafa sínu formlega skriftarnámi og kanna einnig viðhorf 
þeirra og kennara þeirra til skriftarinnar. Með því að láta börnin skrifa texta á blað er 
hægt að skoða hvernig skrifa börn í dag. Skrifa þau fullmótaða Ítalíuskrift? Er skriftin hjá 
þeim læsileg? Hvernig eru form stafanna? Hvernig er skrift nemendanna miðað við for-
skriftina sem þau hafa fengið? Eru broddar, deplar og tvídeplar rétt staðsettir? Eru 
greinarmerki rétt staðsett? Hvernig er stafahalli, stafabil og orðabil? Er skriftin jöfn við 
línu? Með því svo að leggja spurningalista fyrir börnin er hægt að kanna viðhorf þeirra 
til skriftarinnar. Eru þau ánægð með sína skrift? Skiptir skriftarkennsla máli? Hafa þau 
áhuga á skrift? Hafa þau fengið næga kennslu? Vilja þau meiri skriftarkennslu? Vita þau 
hvað skriftin heitir sem þau hafa lært og hafa þau lært eitthvað um sögu skriftarinnar?
Skriftarkennsluna sjálfa er hægt að skoða með því að leggja spurningar fyrir kennarana 
og með spurningum beint til kennaranna er einnig hægt að skoða viðhorf þeirra til 
skriftarinnar. Fyrst er spurt um kyn, aldur, menntun, starfsaldur í grunnskóla og 
kennslu. Síðan koma spurningar er varða skriftarkennsluna. Eru ákveðnar verklags-
aðferðir við stafainnlögn? Er Ítalíuskrift lögð markvisst inn? Nota þeir Ítalíuskrift. í. al-
mennri kennslu? Hafa þeir hlotið sérstaka menntun í að kenna Ítalíuskrift?.Hversu.mikla.
þekkingu telja þeir sig hafa í að kenna Ítalíuskrift? Sýna þeir nemendum hvernig draga 
á rétt til stafs? Kenna þeir nemendum að tengja stafina og þá hvenær? Er sérstök 
kennslustund tileinkuð skriftarkennslu og nota allir kennarar eins skriftarbækur? Síðan 
eru þeir spurðir út í þeirra viðhorf til skriftarinnar. Finnst kennurum þörf á aukinni 
áherslu á að kenna börnum að draga til stafs? Finnst þeim skriftarkennsla skipta máli í 
námi barna? Hafa þeir áhuga á skriftarkennslu og fræða þeir nemendur sína um sögu 
skriftarinnar? Þetta voru þær rannsóknarspurningar sem lagt var upp með.
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AÐFERÐ

Þátttakendur
Tveir hópar barna og tveir hópar kennara voru valdir til þess að taka þátt í rannsókn-
inni vorið 2010 og alls tóku þátt 52 grunnskólanemendur og 21 grunnskólakennari. 
Þetta voru börn í 7. bekk úr tveim grunnskólum Garðabæjar, börn fædd árið 1998 sem 
verða 12 ára á árinu og eru að klára miðstig grunnskólans og kennarar þessara sömu 
skóla sem kenna í 1.-7. bekk. Þegar kom að því að velja þátttakendur kom upp sú hug-
mynd að fá börn og kennara úr öllum þrem grunnskólum Garðabæjar sem eru með 
bekkjadeildir frá 1.-7. bekk til þess að taka þátt í rannsókninni. Var hugmyndin sú að 
skoða stöðu eins sveitarfélags sem er með nokkra grunnskóla. Reyndar er einn skóli til 
viðbótar í Garðabæ með þessar bekkjardeildir, Alþjóðaskólinn sem er einkaskóli. Í hon-
um eru börn frá Evrópu og Ameríku, börn sendiráðsfólks eða börn foreldra sem starfa 
tímabundið á Íslandi. Þessi börn hafa ekki átt samfellda skólagöngu á Íslandi og því var 
þessum skóla sleppt. Til þess að fá leyfi fyrir rannsókninni var haft samband við for-
stöðumann Fræðslu- og menningarsviðs Garðabæjar sem tók vel í þessa rannsókn-
arhugmynd og hvatti skólana til þess að taka þátt. Mikið annríki var í skólunum á 
þessum tíma og langt liðið á vorönn. Ekki reyndist hægt að framkvæma rannsóknina í 
einum grunnskólanna þriggja vegna anna og því tóku aðeins tveir grunnskólar þátt. 
Svo til jafnt hlutfall kynja var í nemendahópnum sem tók þátt í rannsókninni eða 25 
strákar og 27 stelpur en það var ekki svo í kennarahópnum því þar var aðeins einn karl-
maður en 20 konur. Annar skólinn er með þrjá 7. bekki og þar voru fimm stelpur og 
fimm strákar valdir úr hverjum bekk til að taka þátt eða þrjátíu nemendur. Hver kenn-
ari valdi tíu nemendur úr sínum bekk, búið var að koma þeim skilaboðum til kennara 
að þeir mættu ekki velja krakka eftir skrift þeirra, hvort sem hún væri góð eða slæm. 
Tveir listar reyndust ógildir svo svör 28 nemenda voru marktæk. Í þessum sama skóla 
fengust ekki svör nema frá rúmlega helmingi kennara eða 11 kennurum af 19. Hinn 
skólinn er bara með einn 7. bekk og því tóku allir nemendur hans þátt eða 24, 11 strák-
ar og 13 stelpur. Þar skiluðu allir kennarar inn svörum eða 10 kennarar.

Viðmiðunarskrift
Til að að meta form stafanna hjá nemendum voru hafðar til hliðsjónar þær skriftarbæk-
ur sem mest hafa verið notaðar síðastliðin 25 ár og form stafanna hjá nemendum borin 
saman við form stafanna í þeim bókum. Þetta eru bækurnar Skrift 1-7, höfundar eru 
Björgvin Jósteinsson, Kristbjörg Eðvaldsdóttir og Þórir Sigurðsson. Námsgagnastofnun 
gaf.Skrift 1-5 fyrst út árið 1985, þær komu svo út ári síðar endurskoðaðar og þá bættust 
við Skrift 6-7. Þessar bækur hafa verið endurprentaðar án endurskoðunar síðan. Árið 
1995 kom út tölvuforritið Skriftís, höfundur Þórir Sigurðsson. Skriftís byggir á sömu 
skrift.og.er.í.Skrift 1-7 og er ætlað til að auðvelda kennurum að útbúa þjálfunaræfingar 
í skrift fyrir nemendur. 
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FRAMKVÆMD

Rithönd nemenda
Til þess að kanna rithönd nemendanna voru þeir beðnir um að skrifa fyrirfram ákveðinn 
texta á blað.  Þeir fengu á tveimur A4 blöðum tvö textabrot og lista með mannanöfnum 
sem þeir áttu að skrifa upp eftir á línur fyrir neðan. Textinn sem þeir fengu var tekinn 
upp úr skriftarbókinni Skrift 7 á bls. 18 og 19 og mannanöfnin voru í æfingu á bls. 2 en 
nöfnunum var aðeins fækkað. Þetta var sett svona upp fyrir börnin:

Hinn 1. desember árið 1918 var stór dagur í Íslands-
sögunni. Þá var Ísland viðurkennt fullvalda ríki.
Að baki þessum atburðum lá löng og hörð barátta.

Fyrir neðan textann komu svo línur sem börnin áttu að skrifa textann á. Og þannig var 
þetta líka sett upp fyrir textann hér fyrir neðan:

Þann 17. júní árið 1944, á afmælisdegi Jóns Sigurðs-
sonar forseta, var formlega lýst yfir stofnun hins ís-
lenska lýðveldis að Lögbergi á Þingvöllum.

Arna, Brynja, Cecil, Daði, Eiríkur, Finnur, Gunnar, 
Helgi, Inga, Jóna, Katrín, Lára, María, Nína, Ólafur,
Rúnar, Samúel, Tumi, Una, Vaka, Yngvi, Þór,
Ævar, Össur.

Spurningum svarað
Síðan voru tvö önnur A4 blöð heftuð saman við skriftaræfingarnar og þar fengu nem-
endur sjö krossaspurningar þar sem þeir áttu að merkja við það svar sem þeim fannst 
passa við þá. Kennarar fengu einnig spurningalista þar sem þeir áttu að merkja við kyn, 
aldur, starfsaldur, menntun og hvað bekk þeir kenndu. Síðan komu þrettán spurningar 
þar sem  þeir áttu að merkja við það svar sem þeim fannst passa við þá. Kennarar fengu 
að taka spurningalistann með sér heim og skila daginn eftir. Bæði ég (rannsakandi) og 
einn til tveir kennarar voru inni í stofu hjá nemendum á meðan þeir skrifuðu og svöruðu 
spurningum en við reyndum að láta lítið fyrir okkur fara og gáfum krökkunum næði til 
að skrifa og svara spurningunum. Það tók nemendur mjög mislangan tíma að skrifa 
textann, sumir voru mjög lengi en flestir voru fljótir að svara spurningunum.
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NIÐURSTÖÐUR

Svör við rannsóknarspurningum verkefnisins liggja fyrir. Hér á eftir koma niðurstöður 
þess sem rannsakað var og er kaflanum skipt í þrjá liði eða þrjár aðalspurningar: 1. 
Hvernig skrifa börn í dag og hvað einkennir skrift þeirra? 2. Viðhorf nemendanna til 
skriftarinnar? 3. Skriftarkennsla og viðhorf kennara til skriftarinnar. Undir hverri að-
alspurningu eru undirspurningar og í lok hvers kafla kemur samantekt á niðurstöðum 
og þá svar við spurningunum.

1. Hvernig skrifa börn í dag og hvað einkennir skrift þeirra?
Til að meta skrift nemendanna voru hafðar til hliðsjónar þær skriftarbækur sem mest 
hafa verið notaðar síðastliðin tuttugu og fimm ár og form stafanna hjá nemendum borin 
saman við form stafanna í þeim bókum. Þetta eru bækurnar Skrift 1.-7. Læsileiki skrift-
ar nemendanna var einnig metinn. Stafabil og orðabil voru skoðuð svo og halli skrift-
arinnar. Eins var staðsetning depla, brodda og greinarmerkja skoðuð. Hér á eftir koma 
niðurstöður þessa mats og sýna myndirnar dreifingu niðurstaðna við sérhvert atriði 
sem metið var. Myndin til vinstri sýnir dreifingu niðurstaðna hjá öllum börnunum í 
prósentum en myndin til hægri sýnir mismun á strákum og stelpum.

1.1..Læsileiki.skriftar
Mynd 1.1a og 1.1b

Á myndum 1.1a og 1.1b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort skriftin er læsileg eða 
ekki hjá nemendum. Hér var fyrst og fremst horft á það hvort hægt væri að lesa með 
góðu móti það sem börnin höfðu skrifað eða ekki. Nær allir nemendur eða 92% skrifuðu 
læsilega skrift en 8% ólæsilega. Allar stelpur skrifa læsilega skrift og flestir strákarnir 
eða 21 af 25, fjórir strákar skrifa ólæsilega skrift.
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1.2..Form.stafa
Mynd 1.2

Á mynd 1.2 sést niðurstaða dreifingar á því hvort form stafa eru góð, sæmileg eða slæm 
í skrift nemendanna. Flestir nemendur eða 96% eru með slæm stafaform. Tvær stelpur 
eða 4% eru með sæmileg stafaform. Til að samræmi sé í skrift þurfa stafir að vera líkir 
að gerð og formin eins í sumum stöfum. Eins þarf að vera samræmi í stærð. Talað er um 
skyldleika stafa. Á þetta er horft þegar form stafanna er metið gott eða slæmt. Hér sést 
til útskýringar setning þar sem form stafanna eru mjög ólík að gerð og stærð: .

. Þetta er mjög ýkt dæmi.
Þeir nemendur sem teljast vera með slæm stafaform hafa ekki samræmi í stöfum í sinni 
skrift. Stafir sem eiga að hafa  svipuð form, eins og a, d, g, q, hafa mjög ólík form í skrift 
nemendanna. Ef skoðuð eru formin á belgjum þessara stafa í skrift nemendanna eru 
belgirnir mjög ólíkir á milli stafa og eins er ósamræmi í stærð stafa.

1.3. Skrift nemenda miðað við skriftarbækurnar Skrift 1-7
Mynd 1.3a og 1.3b

Á myndum 1.3a og 1.3b sjást niðurstöður dreifingar á því hvernig skrift nemenda er 
miðað við skriftarbækurnar Skrift 1-7 (Í viðauka á bls. 39-43 má sjá sýnishorn úr skrift-
arbókunum Skrift 1-7). Skrift hjá rúmlega helmingi nemenda eða 64% líkist skriftinni 
sem kennd er á fyrsta ári grunnskóla eða eins og hún er í Skrift 1. Það er rúnnuð ótengd 
skrift og stafir eru án tengikróka. Skrift hjá 15% nemenda og þar eru strákar í meirihluta 
er ótengd en stafir eru með tengikrókum eins og í Skrift 2-3. Skrift hjá 21% nemenda og 
þar eru stelpur aðeins fleiri er tengd eins og í Skrift 4-5..Enginn.nemandi.skrifar.eins.og.
sýnt.er.í.Skrift 6-7..Í.Skrift 6-7 er stafaformin meira þríhyrningslaga og því meira eins og 
fullmótuð Ítalíuskrift.er..
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1.4. Litla f á grunnlínu eða niður fyrir grunnlínu
Mynd 1.4a og 1.4b

Á myndum 1.4a og 1.4b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort nemendur láta litla f 
sitja á grunnlínu eins og lágstafina a,b,c,d,e o.fl. og eins og kennt er í fyrstu bókinni Skrift 
1, eða lengja legg þess niður að undirlínu eins og kennt er í bókunum sem koma á eftir 
eða Skrift 2-7. Tæplega þriðjungur nemenda eða 29%, helmingi fleiri strákar en stelpur, 
láta stafinn f sitja á grunnlínu eins og í Skrift 1. Meirihluti nemenda eða 71%, stelpur eru 
þar aðeins fleiri, er búinn að lengja stafinn niður fyrir línu eins og í Skrift 2-7..Í.öllum.
öðrum skriftarkennslubókum er lágstafurinn f eins og í skriftarbókunum Skrift 2-7.

1.5. Litla k með eða án lykkju
Mynd 1.5a og 1.5b

Á myndum 1.5a og 1.5b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort nemendur eru með litla 
stafinn k skrifaðan eins og kennt er í fyrstu bókinni Skrift 1 eða setja lykkju á k-ið eins 
og.kennt.er.í.Skrift 2-7. Rúmlega helmingur nemenda eða 62%, og þar eru strákar fleiri 
en stelpur, er búinn að setja lykkju á k-ið eins og kennt er í Skrift 2-7. Tæplega helming-
ur nemenda eða 38%, og nærri helmingi fleiri stelpur en strákar, er með litla stafinn k 
skrifaðan eins og kennt er í fyrstu bókinni Skrift 1. Í öllum öðrum kennslubókum í skrift 
er lágstafurinn k með lykkju eins og í bókunum Skrift 2-7.
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1.6. Lítið t með eða án boga neðst
Mynd 1.6a og 1.6b

Á mynd 1.6a og 1.6b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort nemendur eru með litla 
stafinn t með boga neðst eins og kennt er í kennslubókum eða hvort þeir sleppi bog-
anum. Rúmlega helmingur nemenda eða 55% sleppa boganum neðst á t og skrifa bara 
lóðrétt strik eins og í Blokkskrift (prentletur, sjá bls. 37 í viðauka). Tæplega helmingur 
nemenda eða 45%, skrifar t eins og kennt er í kennslubókum. Flestir eða 75% nemenda 
eru með t í réttri hæð eða lægra en yfirleggirnir á b, d, h, k, l, og þ. En mjög misjafnt er 
hvar nemendur setja lárétta strikið á t-ið og virðast ekki vera með staðsetningu þess á 
hreinu.

1.7. Form stafleggja
Mynd 1.7 

Mynd 1.7 sýnir niðurstöður dreifingar á því hvort stafleggir hjá nemendum eru ójafnir 
eða jafnir og réttir að stærð. Hjá flestum nemendum eða 96% eru stafleggir ójafnir. Einn 
nemandi nær að hafa stafleggina að mestu jafna. Í skrift flestra nemendanna er því ekki 
samræmi í hæð yfirleggja eða undirleggja stafa. Ef ein málsgrein sem þau áttu að skrifa 
inniheldur t.d. stafinn k eða g nokkrum sinnum eru stafirnir í mjög misjafnri hæð. 
Reglan er sú að yfirleggir á b, d, h, k, l, og þ ná allir upp í yfirlínu sem er línan fyrir ofan 
miðlínu stafanna. Litlu stafirnir sitja á grunnlínu, síðan kemur miðlína sem ákvarðar 
hæð litlu stafanna og kallast hún x-hæð sem er þá hæðin á t.d. stöfunum a og e. Svo er 
undirlína fyrir neðan grunnlínu og þangað ná undirleggir sem ná niður fyrir grunnlínu 
eins og á stöfunum g, j, p, q, y, þ og líka f eins og í Skrift 2-7 (Sjá betur á bls. 43 í Við-
auka). 
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1.8. Deplar og broddar
Mynd 1.8a og 1.8b

Á myndum 1.8a og 1.8b sjást niðurstöður dreifingar á því hvernig nemendur staðsetja 
depla og brodda og hvernig formin á þeim eru. Enginn nemandi er með rétt staðsett og 
fínt form á deplum og broddum. Rúmlega helmingur nemenda eða 54%, stelpur eru þar 
örlítið fleiri, er stundum með depla og brodda rétt staðsetta en formin ekki góð. Tæplega 
helmingur nemenda eða 46% er með depla og brodda á röngum stöðum og formin ekki 
góð. 

1.9..Greinarmerki
Mynd 1.9a og 1.9b

Á myndum 1.9a og 1.9b sjást niðurstöður dreifingar á því hvernig nemendur staðsetja 
greinarmerkin og hvernig formin á þeim eru. Rúmlega helmingur nemenda eða 55% 
hafa greinarmerkin stundum rétt staðsett en formin mega vera betri á þeim, kynjaskipt-
ing er svo til jöfn. 28% nemenda er með greinarmerkin rétt staðsett og fín form á þeim 
og eru stelpur þar í meirihluta. 17% nemenda eru með greinarmerkin á röngum stöðum 
og formin ekki góð og þar eru strákar í meirihluta.



Skrift 12 ára barna 
Lokaverkefni

Freyja Bergsveinsdóttir

��

Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
Kennaradeild september 2010

1.10. Stafahalli
Mynd 1.10a og 1.10b

Á myndum 1.10a og 1.10b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort hallinn á skrift nem-
endanna er ójafn (og of mikill) eða jafn. Allir nemendur fyrir utan einn eða 98% nem-
enda er með ójafnan halla og þar af eru 17% nemenda líka með of mikinn halla. Ójafn 
stafahalli þýðir að stafir í orði halla ýmist til hægri eða vinstri. Einungis 2% eða einn 
nemandi, sem er stelpa, er með jafnan halla á sinni skrift. Aðeins fleiri stelpur en strákar 
eru með of mikinn halla.

1.11..Stafabil
Mynd 1.11a og 1.11b

Á myndum 1.11a og 1.11b sjást niðurstöður dreifingar á því hvernig bilin á milli stafa í 
skrift nemenda eru. Rúmlega helmingur nemenda eða 54%, er með ójafnt bil á milli 
stafa, stundum of lítið bil og stundum of mikið bil, strákar eru þar nær helmingi fleiri 
en stelpur. Tæplega helmingur nemenda eða 42 % er með stafabilin dálítið ójöfn, stund-
um ná þeir að halda jöfnu stafabili í einstaka orðum, stelpur eru þar rúmlega helmingi 
fleiri en strákar. 4% nemenda eða tvær stelpur ná að halda jöfnu og hæfilegu bili á milli 
stafa.í.sinni.skrift.
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1.12. Orðabil
Mynd 1.12a og 1.12b

Á myndum 1.12a og 1.12b sjást niðurstöður dreifingar á því hvernig bilin á milli orða 
eru í skrift nemendanna. Mikill meirihluti nemenda eða 73% er með ójafnt bil á milli 
orða. Ýmist er allt of lítið bil á milli orða eða allt of mikið bil og engin regla á því, tvö 
eða fleiri orð renna því stundum saman í eitt orð því orðabil er of lítið eða það vantar. 
23% nemenda er með dálítið ójafnt bil, þeir ná því ekki að halda jöfnu bili á milli allra 
orða og inn á milli koma því of stór bil á milli orða eða of lítil bil. 4% nemenda, einn 
strákur og ein stelpa, eru með jafnt og hæfilegt bil á milli orða í sinni skrift.

1.13. Er skriftin jöfn við línu?
Mynd 1.13a og 1.13b

Á myndum 1.13a og 1.13b sjást niðurstöður dreifingar á því hvort skrift nemenda er jöfn 
við línu eða ójöfn við línu. Rúmlega helmingur nemenda eða 63% er með skriftina mjög 
ójafna við línu, þ.e.a.s. stafirnir sitja í misjafnri hæð frá grunnlínu. Stafir í einu orði eru 
því allir í mismunandi hæð eða sitt á hvað. Tæplega helmingur nemenda eða 37% hefur 
skriftina stundum jafna við línu en svo kemur eitt og eitt orð eða einn og einn stafur sem 
hoppar hærra eða dettur niður en allt annað, m.ö.o. er skrifaður ofar eða neðar en hinir 
stafirnir. Enginn nemandi 0% er með skriftina sína jafna við línu þ.e.a.s. að stafirnir sitji 
allir í jafnri línu.
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1.14 Svar við 1. spurningu
Hvernig skrifa börn í dag og hvað einkennir skrift þeirra?

Nær allir nemendurnir skrifa læsilega skrift en fremur ómótaða/óþjálfaða og hafa ekki 
náð tökum á Ítalíuskriftinni eins og lagt var upp með.

Flestir nemendur eru með slæm stafaform, tvær stelpur með sæmileg stafaform. Þau ná 
ekki að hafa samræmi í skriftinni. Stafir sem eiga að hafa svipuð form hafa það ekki í 
skrift nemendanna og við getum tekið sem dæmi litla stafinn a en hann er mjög ólíkur 
frá orði til orðs í sömu skriftinni. 

Skrift hjá rúmlega helmingi nemenda líkist skriftinni sem kennd er á fyrsta ári grunn-
skóla eða líkt og í bókinni Skrift 1. Það er rúnnuð ótengd skrift og stafir eru án tengi-
króka. Litla f og litla k í skrift nemandanna styður það líka en mjög margir nemendur 
skrifa þá stafi eins og kennt er í Skrift 1. Stafir nemendanna eru þó meira rúnnaðir en 
forskriftin í bók Skrift 1 segir til um. Skriftin hjá 15% nemenda líkist skriftinni sem kennd 
er í öðrum bekk (Skrift 2-3) sem er ótengd skrift en stafir eru með tengikrókum, fleiri 
strákar en stelpur skrifa þannig. Aðeins 21% nemenda, þar eru stelpur aðeins fleiri, 
tengja stafina saman eins og í Skrift 4-5..Enginn.nemandi.skrifar.eins.og.sýnt.er.í.Skrift 
6-7..

Tæplega helmingur nemenda skrifar litla t eins og kennt er í kennslubókunum, þ.e.a.s. 
með boga neðst en rúmlega helmingur eins og það er í Blokkskrift eða svona t.

Enginn nemandi er með brodda og depla rétt staðsetta og fín form á þeim í sinni skrift. 
Tæplega helmingur nemenda er með brodda og depla stundum rétt staðsetta en þá 
mega.formin.vera.betri.

Tæplega þriðjungur nemenda er með greinarmerki rétt staðsett og fín form á þeim. 

Aðeins tvær stelpur ná að hafa jafnt og hæfilegt stafabil í sinni skrift. 

Meirihluti nemenda er með ójafnt orðabil í sinni skrift. Ýmist er allt of litið bil á milli 
orða eða allt of mikið bil og engin regla á því, tvö eða fleiri orð renna því stundum sam-
an í eitt orð því orðabil er of lítið eða vantar. Aðeins ein stelpa og einn strákur ná að hafa 
jafnt og hæfilegt orðabil í sinni skrift.

Stafahalli er líka ójafn hjá flestum nemendunum, stafir halla ýmist til hægri eða vinstri. 

Enginn nemandi er með skriftina sína jafna við línu, þ.e.a.s. að stafirnir sitji allir í jafnri 
línu. Rúmlega helmingur nemenda er með skriftina mjög ójafna við línu, þ.e.a.s. staf-
irnir sitja í misjafnri hæð frá grunnlínu. Stafir í einu orði eru því allir í mismunandi hæð 
eða sitt á hvað. Tæplega helmingur nemenda er með skriftina stundum jafna við línu en 
svo kemur eitt og eitt orð eða einn og einn stafur sem hoppar hærra eða dettur niður en 
allt annað, m.ö.o er skrifaður ofar eða neðar en hinir stafirnir.
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2.Viðhorf nemendanna til skriftarinnar?
Þegar börnin voru búin að skrifa textann voru þau beðin um að svara sjö spurningum. 
Hér á eftir koma svör þeirra og tvær myndir við hverja spurningu. Myndirnar sýna 
dreifingu niðurstaðna, myndin til vinstri sýnir dreifingu svara allra nemenda í prósent-
um en myndin til hægri sýnir mismun á svörum stráka og stelpna. 

2.1. Eru nemendur ánægðir eða óánægðir með sína skrift?
Myndir 2.1a og 2.1b

Myndir 2.1a og 2.1b sýna að helmingur nemenda eða 50% er nokkuð ánægður með sína 
skrift og þar er jöfn skipting milli stráka og stelpna. Fjórðungur nemenda 25% finnst að 
skriftin mætti vera betri og þar er nokkuð jöfn skipting milli kynja. 15% nemenda er 
mjög ánægður með sína skrift en stelpur eru fleiri í þeim hópi en strákar eða sex stelpur 
á móti tveimur strákum. 10% nemenda er frekar óánægður eða mjög óánægður með 
sína.skrift.

2.2. Finnst nemendum skriftarkennsla skipta máli?
Mynd 2.2a og 2.2b

Myndir 2.2.a og b sýna að 35% nemenda finnst skriftarkennsla skipta miklu máli og þar 
eru stelpur helmingi fleiri. 34% nemendum finnst hún skipta nokkru og þar er jöfn 
skipting milli kynja. Eins er svo til jöfn skipting kynja hjá þeim 10% sem finnst skriftin 
skipta mjög miklu máli. 17% nemenda finnst skriftin skipta litlu máli og þar eru strákar 
í meirihluta. 4% nemenda, einum strák og einni stelpu, finnst skriftin skipta mjög litlu 
máli.
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2.3. Hafa nemendur áhuga á skrift?
Mynd 2.3a og 2.3b

Myndir 2.3.a og b sýna að rúmlega helmingur nemenda eða 57% hefur engan, mjög lít-
inn eða lítinn áhuga á skrift og þar eru strákar í meirihluta. Tæplega þriðungur nem-
enda eða 29% hefur nokkurn áhuga á skrift, stelpur eru þar mun fleiri en strákar. 8% 
nemenda, allt stelpur, hafa mikinn áhuga. Tveir strákar og ein stelpa eða 6% nemenda 
hafa mjög mikinn áhuga á skrift. 

2.4. Telja nemendur þörf á aukinni áherslu á skriftarkennslu?
Mynd 2.4a og 2.4b

Myndir 2.4.a og b sýna að rúmlega helmingur nemenda eða 58% telur nokkra til mjög 
mikla þörf á aukinni áherslu á skriftarkennslu og þar er jöfn skipting á milli kynja þó 
fleiri stelpur telji mikla eða mjög mikla þörf á aukinni skriftarkennslu. 42% nemenda, og 
þar er kynjaskiptingin líka jöfn, telja litla til enga þörf á aukinni skriftarkennslu. 
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2.5. Hversu mikla kennslu finnst nemendum þeir hafa fengið?
Mynd 2.5a og 2.5b

Myndir 2.5a og b sýna að 45% nemenda eða tæplega helmingi finnst að þeir hafi fengið 
nokkra kennslu í skrift, strákar eru þar aðeins fleiri. Tæpum þriðjungi nemenda eða 31% 
finnst að þeir hafi fengið mikla kennslu í skrift og þar eru stelpur í meirihluta. 12% nem-
enda finnst að þeir hafi fengið mjög mikla kennslu í skrift og þar er skiptingin jöfn á 
milli kynja. 12% nemenda finnst að þeir hafi fengið litla til mjög litla kennslu. 

2.6. Vita nemendur hvað skriftin heitir sem þeir hafa lært?
Mynd 2.6a og 2.6b

Niðurstöður á myndum 2.6a og b sýna að rúmlega þriðjungur nemenda eða 37% segja 
að skriftin sem þeir hafi lært heiti Tengiskrift. Tæplega þriðjungur nemenda eða 32% 
segja að skriftin sem þeir hafi lært heiti Grunnskrift. 24% nemenda vita ekki hvað skrift-
in heitir. 7% nemenda segja að skriftin sem þeir hafi lært heiti Ítalíuskrift.
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2.7. Hvað hafa nemendur lært um sögu skriftarinnar?
Mynd 2.7a og 2.7b

Myndir 2.7a og b sýna að mikill meirihluti nemenda eða 83% hefur lítið sem ekkert lært 
um sögu skriftarinnar. 15% hefur lært nokkuð um sögu skriftarinnar og 2% eða einn 
nemandi mikið. Enginn nemandi, 0%, hefur lært mjög mikið um sögu skriftarinnar.

2.8 Svar við 2. spurningu
Viðhorf nemendanna til skriftarinnar?

Rúmlega helmingur nemenda hefur ekki áhuga á skrift en flestum nemendum finnst 
skriftarkennsla skipta máli. Flestir nemendur eru frekar ánægðir með sína skrift en 
rúmlega helmingur nemenda telja þó þörf á aukinni áhersu á skriftarkennslu. 

Flestum nemendum finnst þeir hafa fengið nokkra til mjög mikla kennslu í skrift.

Aðeins 7% nemenda segja að skriftin sem þeir hafi lært heiti Ítalíuskrift. Fjórðungur nem-
enda veit ekki hvað skriftin heitir sem þeir hafa lært og þar eru strákar í meirihluta. 
Tæplega þriðjungur nemanda segja að hún heiti Grunnskrift og rúmlega þriðjungur 
segja að hún heiti Tengiskrift..

Flestir nemendur hafa lítið sem ekkert lært um sögu skriftarinnar.
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3. Skriftarkennsla og viðhorf kennara til skriftarinnar

3.1-3.4 Kennarar; aldur, menntun, starfsaldur og kennsla
Eins og áður hefur komið fram tók 21 grunnskólakennari þátt í rannsókninni. Kennarar 
fengu spurningalista þar sem þeir áttu að merkja við kyn, aldur, menntun, starfsaldur í 
grunnskóla og hvaða bekk þeir kenndu. Í þessum tveimur hópum kennara var aðeins 
einn karlmaður á móti tuttugu konum.
Mynd 3.1 og 3.2

Mynd 3.1 sýnir niðurstöður á aldursdreifingu kennara. Rúmlega helmingur kennara eða 
52% er á aldrinum 31-40 ára. Tæplega þriðjungur nemenda eða 29% er á aldrinum 51-60 
ára. 14% kennara eru á aldrinum 41-50 ára og 5% á aldrinum 21-30 ára. Mynd 3.2 sýnir 
dreifingu á niðurstöðum hvenær kennari útskrifast úr kennaranámi. Rúmlega helming-
ur kennara eða 52% hefur lokið námi síðastliðin sjö ár. 19% kennara útskrifuðust árið 
2006 og 19% einnig árið 2008, 9% kennara útskrifuðust árið 1996 og 9% kennara útskrif-
uðust árið 2003.
Mynd 3.3 og 3.4

Mynd 3.3 sýnir niðurstöður á starfsaldursdreifingu kennara í grunnskóla. Tæplega 
helmingur kennara eða 48% hefur kennt 1-5 ár. 24% kennara hefur kennt í 6-10 ár, 19% 
kennara í 11-20 ár og 10% kennara í 21-30 ár. Mynd 3.4 sýnir dreifingu niðurstaðna á því 
hvaða bekkjum þessir tuttugu og einn kennari kenna. Frekar jöfn dreifing er á því hvaða 
bekk kennarar kenna; þó kenna flestir þessara kennara eða 67% í 1., 3., 5., eða 6. bekk. 
19% kennara kenna í 6. bekk. 16% kennara í 1. bekk, 16% í 3. bekk og 16% í 5. bekk. 13% 
kennara kenna í 4. bekk, 10% kennara í 2. bekk og 10% í 7. bekk.
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Síðan komu 13 spurningar þar sem kennarar áttu að merkja við það svar sem þeim 
fannst passa við. Hér á eftir koma spurningarnar og svörin við þeim. 

3.5. Eru ákveðnar verklagsaðferðir sem kennarar skólans fylgja við stafainnlögn?
Mynd 3.5

Mynd 3.5 sýnir dreifingu niðurstaðna á því 
hvort kennarar fylgi ákveðinni verklags-
aðferð við stafainnlögn. Tæplega helming-
ur kennara eða 48% veit ekki hvort kenn-
arar skólans fylgi ákveðnum verklags 
aðferðum við stafainnlögn. Þriðjungur eða 
33% kennara segja að kennarar noti oftast 
ákveðnar verklagsaðferðir við stafainn-
lögn. 9% kennara segja alltaf og 5% kenn-
ara segja sjaldan eða stundum.

3.6..Er.Ítalíuskrift lögð markvisst inn í skriftarkennslu?
Mynd 3.6

Mynd 3.6 sýnir dreifingu niðurstaðna á því 
hvort kennarar leggi Ítalíuskrift. markvisst.
inn í sinni kennslu. 90% kennara leggja 
Ítalíuskrift markvisst inn en 10% kennara 
ekki.

3.7..Nota.kennarar.Ítalíuskift.í.almennri.kennslu?
Mynd 3.7

Mynd 3.7 sýnir niðurstöðu dreifinga á því 
hvort kennarar noti ítalska skriftarformið í 
almennri kennslu. 38% kennara nota það 
oft. Þriðjungur eða 33% kennara nota alltaf 
ítalska skriftarformið. 19% kennara nota 
það stundum og 10% nota það aldrei.
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3.8. Hafa kennarar hlotið sérstaka menntun til þess að kenna börnum Ítalíu-
skrift?
Mynd 3.8

Mynd 3.8 sýnir dreifingu niðurstaðna á því 
hvort kennarar hafi hlotið sérstaka mennt-
un í að kenna börnum Ítalíuskrift.. Meiri-
hluti kennara eða 65% hefur enga eða litla 
menntun fengið í að kenna Ítalíuskrift. 20% 
kennara hefur mikla eða mjög mikla mennt-
un til þess að kenna Ítalíuskrift og 15% 
kennara hefur nokkra menntun til þess að 
kenna.Ítalíuskrift.

3.9. Hversu mikla þekkingu telja kennarar sig hafa til þess að kenna börnum 
Ítalíuskrift?
Mynd 3.9

Mynd 3.9 sýnir dreifingu niðurstaðna þess 
hversu mikla þekkingu kennarar telja sig 
hafa til  þess að kenna börnum Ítalíuskrift..
Tæplega helmingur kennara eða 43% hafa 
nokkra þekkingu til þess að kenna Ítal-
íuskrift. 28% kennara hafa litla eða mjög 
litla þekkingu. 19% kennara hafa mikla 
þekkingu og 10% kennara hafa mjög mikla 
þekkingu til þess að kenna Ítalíuskrift.

3.10. Sýna kennarar, í sinni skriftarkennslu, nemendum hvernig draga á rétt til 
stafs?
Mynd 3.10

Mynd 3.10 sýnir dreifingu niðurstaðna  
þess hvort kennarar sýni nemendum 
hvernig draga eigi rétt til stafs. Tæpleg 
helmingur kennara eða 48% sýnir nemend-
um alltaf hvernig draga á rétt til stafs, 19% 
kennara oftast og 14% kennara stundum. 
Tæp 20% kennara sýna nemendum aldrei 
eða sjaldan hvernig draga á rétt til stafs.
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3.11. Er nemendum kennt að tengja stafina saman?
Mynd 3.11

Mynd 3.11 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort nemendum sé kennt að tengja 
stafina. Meirihluti kennara eða 62% segja 
að nemendum sé kennt að tengja stafina. 
33% kennara vita ekki hvort nemendum er 
kennt að tengja stafina. 5% kennara segja 
að nemendum sé ekki kennt að tengja staf-
ina.

3.12. Ef kennarar kenna nemendum að tengja stafina, í hvaða bekk er það þá 
kennt?
Mynd 3.12

Mynd 3.12 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvenær nemendum er kennt að tengja 
saman stafina. Meirihluti kennara eða 64% 
kennir nemendum að tengja stafina í 3 
bekk. 22% kennara kenna börnum að tengja 
í 4. bekk og 14% kennara kenna börnum að 
tengja í 3.-4. bekk.

3.13. Er sérstök kennslustund tileinkuð skriftarkennslu?
Mynd 3.13

Mynd 3.13 sýnir dreifingu niðurstaðna á 
því hvort sérstök kennslustund er tileink-
uð skriftarkennslu hjá kennurum. Einu 
sinni í viku hafa 40% kennara, kennslu-
stund tileinkaða skriftarkennslu. Sjaldnar 
en einu sinni í viku hefur þriðjungur kenn-
ara eða 35% kennslustund tileinkaða skrift-
arkennslu. 20% kennara hafa aldrei sér-
staka kennslustund tileinkaða skrift. 5% 
kennara hafa tvisvar sinnum í viku sér-
staka kennslustund tileinkaða skrift-
arkennslu.
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3.14. Telja kennarar sérstaka þörf á aukinni áherslu á að kenna börnum að 
draga.til.stafs?
Mynd 3.14

Mynd 3.14 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort kennarar telji sérstaka þörf á 
aukinni áherslu á það að kenna börnum að 
draga til stafs. Rúmlega helmingur kenn-
ara eða 62% telja mikla eða mjög mikla 
þörf á aukinni áherslu á að kenna börnum 
að draga rétt til stafs. Þriðjungur kennara 
eða 33% kennara telja nokkra þörf á auk-
inni áherslu og 5% kennara telja litla þörf á 
aukinni áherslu á að kenna börnum að 
draga.rétt.til.stafs.

3.15. Finnst kennurum að skriftarkennsla skipti máli í námi barna?
Mynd 3.15

Mynd 3.15 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort kennurum finnist skriftar-
kennsla skipta máli í námi barna. Meiri-
hluti eða 71% kennara finnst skriftar-
kennsla skipta miklu til mjög miklu máli í 
námi barna. 24% kennara finnst skrift-
arkennsla skipta nokkru máli. 5% kennara 
finnst skriftarkennsla skipta mjög litlu máli 
í.námi.barna.

3.16. Hafa kennarar áhuga á skriftarkennslu?
Mynd 3.16

Mynd 3.16 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort kennara hafi áhuga á skrift-
arkennslu. Tæplega helmingur kennara 
eða 43% hefur nokkurn áhuga á skrift-
arkennslu. Rúmlega þriðjungur kennara 
eða 38% hefur mikinn eða mjög mikinn 
áhuga á skriftarkennslu og 19% kennara 
hafa lítinn áhuga á skriftarkennslu.
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3.17. Nota allir kennarar skólans eins kennslubækur í skriftarkennslu?
Mynd 3.17

Mynd 3.17 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort allir kennarar sama skóla noti 
eins kennslubækur í skrift. Tæplega helm-
ingur kennara eða 48% segja að allir kenn-
arar skólans noti sömu kennslubækur í 
skrift. 24% kennara segja að oft noti kenn-
arar. eins. kennslubækur. í. skriftarkennslu..
28% kennara vita ekki hvort allir kennarar 
skólans noti eins kennslubækur í skrift-
arkennslu.

3.18. Fræða kennarar nemendur um sögu skriftarinnar?
Mynd 3.18

Mynd 3.18 sýnir dreifingu niðurstaðna 
þess hvort kennarar fræði nemendur sína 
um sögu skriftarinnar. Meirihluti kennara 
eða 71% fræðir ekki nemendur sína um 
sögu skriftarinnar, 38% kennarar fræða 
aldrei.nemendur.um.sögu.skriftarinnar.og.
33% kennara þekkir ekki skriftarsöguna. 
14% kennarar fræða nemendur sína sjald-
an um sögu skriftarinnar og 10% kennara 
stundum. 5% kennara fræða nemendur 
sína.oft.um.sögu.skriftarinnar.
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3.19 Svar við 3. spurningu
Skriftarkennsla og viðhorf kennara til skriftarinnar.

Flestir kennararnir leggja Ítalíuskrift markvisst inn í skriftarkennslu en meirihluti þeirra 
hefur enga eða litla menntun fengið í að kenna Ítalíuskrift. Tæplega helmingur kennara 
sýnir nemendum alltaf hvernig draga á rétt til stafs. Meirihluti kennara teljur mikla eða 
mjög mikla þörf á aukinni áherslu á að kenna börnum að draga rétt til stafs og meiri-
hluta kennara finnst líka skriftarkennsla skipta miklu til mjög miklu máli í námi barna.

Allir kennararnir í könnuninni útskrifuðust sem kennarar frá Kennaraháskóla Íslands 
(KHÍ) sem sameinaðist Háskóla Íslands undir sviði Menntavísinda sumarið 2008. Rúm-
lega helmingur kennaranna útskrifuðust úr sínu kennaranámi á síðustu sjö árum frá 
árinu.2003.til.2009..

Frekar jöfn dreifing er á því hvaða bekk kennararnir kenna, þó kenna flestir 1., 3., 5., eða 
6..bekk..

Þriðjungur kennaranna nota alltaf Ítalíuskrift í sinni almennu kennslu, rúmlega þriðj-
ungur notar hana oft og tæplega þriðjungur notar hana sjaldan eða aldrei.

Rúmlega þriðjungur kennara hefur nokkra þekkingu til þess að kenna Ítalíuskrift, tæp-
lega þriðjugur kennara hefur mikla eða mjög mikla þekkingu og sami fjöldi hefur litla 
eða mjög litla þekkingu.

Meirihluti kennara segja að börnum sé kennt að tengja stafina saman og þá oftast í 3. 
bekk.en.stundum.í.4..bekk.

Tæpur meirihluti kennara er með sérstaka kennslustund tileinkaða skrift einu sinni í 
viku og rúmlega þriðjungur kennara sjaldnar en einu sinni í viku.

Mikill meirihluti kennara fræðir nemendur sína ekki eða sjaldan um sögu skriftarinnar.
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UMRÆÐA

Niðurstöður rannsóknarinnar um það hvernig 12 ára börn skrifa við lok 7. bekkjar eru 
ljósar. Spurt var hvernig skrifa 12 ára börn í dag. Skrifa þau fullmótaða Ítalíuskrift?.Er.
skriftin.læsileg?.
Fæst barnanna skrifa fullmótaða Ítalíuskrift eins og lagt var upp með fyrir 26 árum síðan 
en skrift eins nemanda, sem er stelpa, er nokkuð nálægt því. Skrift flestra barnanna er 
mjög ómótuð. Hún býr ekki yfir öryggi og getur í fæstum tilfellum talist jöfn og áferð-
arfalleg. Í einni og sömu skrift eru stafirnir ójafnir af stærð og ekki samræmi eða skyld-
leiki í formgerð þeirra. Stafirnir halla ýmist til hægri eða vinstri og þeir sitja í mismun-
andi hæð við línu. Skrift barnanna er í flestum tilfellum ótengd og líkist helst Blokkskrift.
en það er ótengd skrift sem líkist prentstöfum. Börnin skrifa þó flest öll læsilega. 

Skrift.nemendanna
Skrift flestra nemendanna líkist skriftinni sem ætluð er fyrir 1.-3 bekk grunnskóla eða 
líkt og hún birtist í bókinni Skrift 1-3. Litla f og litla k í skrift nemendanna styður það 
líka en tæplega helmingur nemenda skrifar þá stafi eins og kennt er í Skrift 1. Aðeins 
21% nemenda, og þar eru stelpur aðeins fleiri, tengja stafina saman eins og í Skrift 4-5..
Enginn.nemandi.skrifar.eins.og.sýnt.er.í.Skrift 6-7. Flestir nemendur eru með slæm stafa-
form. Þeir ná ekki að hafa samræmi í skriftinni. Stafir sem eiga að hafa svipuð form hafa 
það ekki í skrift nemendanna. Við getum tekið sem dæmi litla stafinn a en hann er mjög 
ólíkur frá orði til orðs í sömu skriftinni. Skriftarbækurnar Skrift 1-7 hafa það að leið-
arljósi að fara frá hinu einfalda skriftarformi til hins flókna. Byrja á ótengdri skrift þar 
sem stafir eru svolítið rúnnaðir, Skrift 1, setja svo tengikróka á skriftina, Skrift 2-3,.og.
byrja síðan að tengja stafina Skrift 4-5. Að síðustu, eins og kennt er í Skrift 6-7,.eiga.nem-
endur að forma stafina eins og í Ítalíuskriftinni en þá er form stafanna meira þríhyrnings-
laga. Enginn undirbúningur virðist þó eiga sér stað í bókunum þegar skriftin breytist frá 
Skrift 4-5 yfir í Skrift 6-7. Ekki er heldur sýnt í neinni af þessum bókum Skrift 1-7 hvern-
ig draga á rétt til stafsins, hvar á að byrja og hvar á að enda. Börnin hafa því aldrei neina 
fyrirmynd af því fyrir framan sig, þegar þau skrifa í kennslubækurnar, hvernig þau eigi 
að draga rétt til stafs. Í kennsluleiðbeiningunum og á skriftarblöðum (spjöldum) fyrir 
kennara er sýnt hvernig draga á rétt til stafs og vonandi hafa allir kennarar kynnt sér 
það og nota í sinni kennslu. Kannski og vonandi hanga þessi spjöld uppi á vegg í 
kennslustofunum. Foreldrar sem vilja hins vegar hjálpa börnum sínum að skrifa í skrift-
arbækurnar sjá ekki hvernig draga á rétt til stafs og ef þau kunna það ekki geta þau ekki 
hjálpað barninu eða þau leiðbeina þeim kannski vitlaust. Það sama á við um kennara 
sem ekki kunna að draga rétt til stafs og sé það ekki gert rétt er erfitt að tengja stafinn 
rétt við næsta staf. Í svörum kennaranna kom fram að einungis þriðjungur þeirra hefur 
mikla eða mjög mikla þekkingu til þess að kenna Ítalíuskrift en flestir kennarar (80%) 
sýna samt nemendum stundum, oftast eða alltaf hvernig draga á til stafs. Þar sem flest-
ir nemendur gera stafina enn rúnnaðri en forskriftin segir til um, þá fjarlægist skrift 
nemendanna ítalska formið og skriftin fer meira í átt að Blokkskrift. Þá verður skriftin 
líkari prentletri og litla t í skrift nemendanna er líka gott dæmi um það en rúmlega 
helmingur nemenda skrifar það án boga neðst eða eins og það er í Blokkskrift. Það vekur 



Skrift 12 ára barna 
Lokaverkefni

Freyja Bergsveinsdóttir

��

Háskóli Íslands, Menntavísindasvið
Kennaradeild september 2010

upp spurninguna hvað valdi þessi; er það of lítil þjálfun/æfing sem börnin fá eða er 
skriftin lögð vitlaust inn eða af kunnáttuleysi? Svo má einnig spyrja: Getur verið að 
nemendur, kennarar og foreldrar viti ekki hvað eigi að vaxa úr einfaldri forskrift fyrir 
Ítalíuskrift? Nafnið Ítalíuskrift kemur jú ekki fram fyrr en í síðustu bókunum Skrift 6-7.og.
þær bækur fá börnin kannski of seint eða ekki. Einungis 7% barnanna vita að skriftin 
sem þau eru að læra heitir Ítalíuskrift..Í.Skrift 4-5 er skriftin tengd og er sú bók sögð ætl-
uð nemendum í 3.-4. bekk. Samkvæmt svörum kennara eru nemendur að læra að tengja 
í 3. og 4. bekk. Þeir ættu því að kunna að tengja stafina í 5. bekk og vera farnir að ná 
eðlilegum skriftarhraða en það er tilgangurinn með tengingunni. Aðeins 21% nemandi 
í 7. bekk, samkvæmt þessari rannsókn, tengir sína skrift sem þýðir að 79% nemenda 
hafa ekki lært meira en kennt er í Skrift 1-3. Óþroskuð skrift nemendanna eða lítil kunn-
átta þeirra endurspeglast líka í því að ekkert þeirra er með brodda og depla rétt staðsetta 
og.fín.form.á.þeim.í.sinni.skrift..Í.Skrift 7 koma fyrst fram upplýsingar og orðaforði um 
greinarmerki, brodda, depla og tvídepla. Lítil kunnátta kemur líka fram í stafabilum og 
orðabilum í skrift nemendanna. Aðeins tvær stelpur ná að hafa jafnt og hæfilegt stafabil 
í sinni skrift. Og þó að börnin séu sjálfsagt flest vel ritfær á lyklaborð og geti slegið inn 
eitt stafabil á milli orða með bilstönginni þá skilar sú kunnátta sér ekki í skriftina. Aðeins 
ein stelpa og einn strákur ná að hafa jafnt og hæfilegt orðabil í sinni skrift. Meirihluti 
nemenda er með ójafnt orðabil í sinni skrift. Ýmist er allt of litið bil á milli orða eða allt 
of mikið bil og engin regla á því, tvö eða fleiri orð renna því stundum saman í eitt orð 
því orðabil er of lítið eða vantar. Stafahalli er líka ójafn hjá flestum börnunum, stafir 
halla ýmist til hægri eða vinstri. Það segir okkur að börnin hafi ekki náð að æfa liðlega 
og taktfasta skriftarhreyfingu.

Viðhorf nemendanna til skriftarinnar
Nemendur eru flestir ánægðir með sína skrift. Meirihluti barnanna var nokkuð ánægð 
eða mjög ánægð með sína skrift og kom það á óvart miðað við hvað skriftin er ómótuð/
óþjálfuð hjá flestum. Rúmlega meirihluti nemenda hefur engan til lítinn áhuga á skrift 
og þar eru strákar í meirihluta, fleiri stelpur en strákar hafa nokkurn til mjög mikinn 
áhuga á skrift en tveir strákar á móti þrem stelpum höfðu mjög mikinn áhuga á skrift. 
Meirihluta nemenda finnst skriftarkennsla skipta máli. Hér var fróðlegt að sjá að þó að 
nemandi hefði ekki áhuga á skrift fannst honum skriftarkennsla skipta máli og einnig 
að þörf sé á aukinni áherslu á skriftarkennslu. Rúmlega helmingur nemenda telur 
nokkra til mjög mikla þörf á aukinni áherslu á skriftarkennslu og þar er jöfn skipting á 
milli kynja þó fleiri stelpur telji mikla/mjög mikla þörf á aukinni skriftarkennslu. Meiri-
hluti nemenda finnst þeir hafa fengið nokkra til mjög mikla kennslu í skrift. Á þessu sést 
að þó að flestum nemendum finnist þeir hafa fengið nokkra til mjög mikla kennslu í 
skrift, finnst þeim samkvæmt því sem kemur fram hér að ofan að þeir þurfi meiri 
kennslu.

Aldur.kennaranna
Helmingur kennaranna er á aldrinum 31-40 ára og því fæddir á árunum 1970-1980. Þeir 
voru þá sumir að hefja sína skólagöngu þegar Ítalíuskriftin var tekin upp árið 1984 en 
aðrir höfðu verið í skóla frá einu ári upp í níu ár. Sumir kennarar hafa verið búnir að 
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læra þá skrift sem þá var kennd í grunnskólum landsins sem var Lykkjuskriftin.svokall-
aða og síðan þurft að skipta yfir í Ítalíuskriftina (sjá í Viðauka bls. 37). Kennararnir sem 
kenndu börnunum nýju Ítalíuskriftina voru á sama tíma að læra hana líka sjálfir. Nokkr-
um árum seinna eða 1989 var skriftin ekki lengur eitt af aðalfögum grunnskólans. Þá 
komu út drög að nýrri skólastefnu en í henni var lögð áhersla á heildstæða íslensku-
kennslu sem fól í sér að íslenskan var samþætt öðrum námsgreinum. Meðal nýmæla í 
þessari stefnumörkun fyrir íslenskukennslu var að tölvu- og upplýsingatækni átti að 
verða eðlilegur þáttur í íslenskukennslu á öllum skólastigum og samstarfsverkefni allra 
kennara. Skriftin var felld undir þáttinn Ritun og lögð að jöfnu við nám í ritvinnslu á 
tölvur. Því má segja að miklar breytingar hafi átt sér stað á þessum tíma. 5% kennara eru 
á aldrinum 21-30 ára og því fæddir 1980-1990, þeir upplifa líka þessar breytingar á 
skólakerfinu að hluta til. 43% kennara eru eldri eða 41-60 ára og því fæddir 1950-1970.
Þeir voru því búnir með sitt grunnskólanám þegar þessar breytingar í skólakerfinu 
gengu yfir. 

Nám.kennaranna
Allir kennararnir í könnuninni útskrifuðust sem kennarar frá Reykjavík. Kennaraskóli 
Íslands (KÍ) var stofnaður 1908 sem menntastofnun kennara. Árið 1971 færðist kenn-
aranámið á háskólastig með stofnun Kennaraháskóla Íslands (KHÍ) sem svo sameinaðist 
Háskóla Íslands undir heitinu Menntavísindasvið sumarið 2008 (eitt af fimm fræðasvið-
um HÍ). Kennararnir útskriftast frá árinu 1971-2009 og rúmlega helmingur á síðustu sjö 
árum eða frá 2003-2009. Meirihluti kennara segist enga eða litla menntun hafa fengið í 
að kenna Ítalíuskrift en rúmlega þriðjungur hafa hlotið nokkra, mikla eða mjög mikla 
kennslu í að kenna Ítalíuskrift. Ef við skoðum nám kennaranna og berum saman við svör 
þeirra hversu mikla kennslu þeir hafa fengið í að kenna Ítalíuskrift kemur í ljós að aðeins 
kennarar sem útskrifast fyrir 1991 segjast hafa fengið mikla eða mjög mikla kennslu í 
skrift. Við skoðun á gömlum kennsluskrám fyrir kennaranám frá 1960 og fram til dags-
ins í dag kemur í ljós að frá árinu 1960 til 1991 er skriftin kennd undir list- og verkgrein-
um sem er skyldunámsgrein. Kennslan er bæði verkleg og í fyrirlestrar- og leiðsagn-
arformi og nemendur fá um 30 vinnustundir í skriftarkennslu. Eftir 1991 verður mikil 
breyting á kennsluháttum Kennaraháskólans og framundan er lenging kennaranáms úr 
þremur í fjögur ár. Skriftin færist nú frá list- og verkgreinum og undir námsþáttinn 
„Byrjendakennsla/Kennsla ungra barna“ ásamt fleiri greinum og vinnustundum í skrift 
fækkar smátt og smátt en kennaranemar eiga enn að kynnast og geta kennt þá skrift sem 
kennd er í grunnskóla. Árið 1998 kemur út ný skólastefna (Enn betri skóli, þeirra réttur 
- okkar skylda, 1998).og meðal nýjunga þar er að verklegt og bóklegt nám þróist sam-
hliða og að upplýsingatækni verði verkfæri í öllum námsgreinum. Árið eftir eða 1999 
verður líka mikil breyting í KHÍ en þá sameinast hann Fóstur-, Íþróttakennara- og 
Þroskaþjálfaskólunum. Skriftin færist nú undir námsþáttinn „Byrjendakennsla/Nám- 
og kennsla ungra barna“. Í byrjendakennslu er sagt m.a. að lestrar- og skriftarkennslu 
verði gerð ítarleg skil en í markmiðum er hvergi minnst á skrift. En þar stendur hins-
vegar að stefnt sé að því að nemar „kunni skil á undirstöðuatriðum lestrar- og móð-
urmálskennslu“. Árið 2001 dettur námsþátturinn byrjendakennsla niður en ýmislegt 
annað kemur í staðinn eins og náms- og kennslufræði, sérkennsla og fl. Í kennsluskrá er 
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hvergi minnst á skrift en minnst er á að nemar eigi að kunna skil á einkennum ritmáls 
og talmáls, greina texta o.fl. Skriftin virðist vera að týnast í ritunarþætti móðurmáls-
kennslunnar sem skiptist í tæknileg atriði (skrift, stafsetning og uppsetning texta) og 
efnisleg atriði (skipulag og málsnið) samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla frá 2007. 
Kennarar fá stöðugt minni kennslu í skrift og eins og komið hefur fram áður fá kenn-
aranemar nú 4-6 stundir í skriftarkennslu. 

Skriftarkennsla
Þriðjungur kennaranna notar alltaf Ítalíuskrift í sinni almennu kennslu. Meirihluti kenn-
aranna nota oft, sjaldan eða aldrei Ítalíuskrift.í.sinni.almennu.kennslu,.m.ö.o.þeir.skrifa.
aðra skrift en Ítalíuskrift og því hafa nemendur mismunandi skriftarfyrirmyndir. Meiri-
hluti kennara segist enga eða litla menntun hafa fengið í að kenna Ítalíuskrift en aðeins 
tæplega þriðjungur kennara segist hafa litla til mjög litla þekkingu til þess að kenna 
skrift. Kannski hafa kennarar stundað sjálfsnám því flestir þeirra segjast hafa nokkra til 
mjög mikla þekkingu á að kenna skrift. Það kom í ljós í viðtali við kennara grunnskóla 
Seltjarnarness (Freyja Bergsveinsdóttir, Guðrún H. Guðnadóttir og Margrét Sigurð-
ardóttir. 2008) að þeir stunduðu sjálfsnám til þess að  geta kennt Ítalíuskrift (fóru heim 
með kennslubækurnar og æfðu sig) þar sem þeir höfðu ekki fengið næga menntun til 
þess. Nær allir kennararnir leggja Ítalíuskrift. markvisst. inn. í. skriftarkennslu. en. sam-
kvæmt svörum kennaranna hefur þriðjungur þeirra litla til mjög litla þekkingu til þess 
að kenna skrift. Ef við gefum okkur að 10% af þessum 29% leggi ekki markvisst inn Ítal-
íuskrift geta samkvæmt þessu verið 19% kennara að leggja inn Ítalíuskrift sem ekki hafa 
þekkingu til þess. Í kennsluskrá KHÍ frá 1991-92 segir: „Einnig þarf kennarinn að hafa 
þekkingu á almennum námsgreinum sem kenndar eru í grunnskólanum og vera fær um 
að miðla þeirri þekkingu til nemenda (Kennsluskrá fyrir almennt kennaranám. 1991 bls. 
15). Tæpur helmingur kennaranna hefur einu sinni í viku kennslustund tileinkaða 
skriftarkennslu og rúmlega þriðjungur kennaranna hefur sjaldnar en einu sinni í viku 
kennslustund tileinkaða skriftarkennslu. Mikill meirihluti kennaranna fræðir ekki eða 
sjaldan nemendur sína um sögu skriftarinnar og styður það svör nemandanna en mikill 
meirihluti nemenda hefur lítið eða ekkert lært um sögu skriftarinnar. Enginn nemandi 
hefur lært mjög mikið um sögu skriftarinnar. Aðeins 7% nemenda segja að skriftin sem 
þeir hafi lært heiti Ítalíuskrift. Fjórðungur nemenda veit ekki hvað skriftin heitir sem þeir 
hafa lært og þar eru strákar í meirihluta. Tæplega þriðjungur nemenda segja að hún 
heiti Grunnskrift og aðeins fleiri segja að hún heiti Tengiskrift. Á þessu sést greinilega að 
þó að kennarar séu með það á hreinu að þeir séu að kenna Ítalíuskrift virðist það ekki 
komast.til.nemendanna.

Lokaorð
Skriftin á í baráttu við tölvuna sem er sjálfsagt hjálpartæki í dag og börnin nota tölvur 
meir og meir í vinnslu skólaverkefna. Handhægt er að nota tölvuna og handskriftin fær 
stöðugt minna vægi og börnin því minni tíma til að æfa sig. Skrift flestra barnanna sem 
tóku þátt í þessari rannsókn er mjög ómótuð, hún ber ekki svip af öryggi og getur í 
fæstum tilfellum talist jöfn og áferðarfalleg og langt frá því að geta talist vera Ítalíuskrift.
en þó er hún læsileg. Samkvæmt áfangamarkmiðum ritunar við lok 7. bekkjar á nem-
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andi að geta skrifað læsilega og af öryggi. Flest börnin hafa því uppfyllt annað markmið 
af tveimur. Þau skrifa flest læsilega en ekki af öryggi. En er það nóg? Erum við sátt við 
að missa kunnáttuna í að skrifa skrift sem nýtist okkur á hagkvæman hátt í lífinu; áferð-
arfallega skrift með góðu samræmi, skrifaða af öryggi, skrift sem rennur lipurlega og 
átakalaust og sem ekki afmyndast þó að hún sé skrifuð hratt, skrift sem ekki heftir tján-
ingu okkar? Það getur verið erfitt að einbeita sér við textaskrif ef maður er ekki viss um 
form stafanna og það hægir á hraða að þurfa að lyfta pennanum upp eftir hvern staf? 
Og þá er kannski ekki skrýtið þó einhver velji lyklaborðið frekar til að slá inn texta sinn 
á tölvu. Ef við viljum ekki missa kunnáttuna í að handskrifa texta er mikilvægt að nem-
endur fái næga markvissa og rétta þjálfun í að læra að handskrifa, m.a. réttar þjálfunar-
æfingar og rétta kennslu; halda rétt á penna, fá ritma í skriftina, draga rétt til stafs, tengja 
stafi rétt  o.s.frv. Gert var átak árið 1984 í að breyta skriftinni en fimm árum síðar eða 
1989 breyttist allt umhverfi skriftarkennslunnar í grunnskólum er hún var samþætt ís-
lenskukennslu og tölvukennslu og hætti að vera sérnámsgrein. Hvaða átak var gert hjá 
starfandi kennurum og í námi kennaranema, til þess að kenna þeim þessa nýju skrift og 
fylgja henni eftir? Var það rétt ákvörðun árið 1991 að færa skriftarnámið frá list- og verk-
greinakennslu? Það geta e.t.v. ekki allir kennarar kennt skrift, ekki frekar en mynd-
mennt. En bóklegt nám og verklegt nám á að vinna saman samkvæmt aðalnámskrá. 
Réttur grunnur og æfing er undirstaðan sem allt byggist á og samkvæmt fyrrnefndri 
grein,. Handwriting - A Forgotten Language Skill, styður skriftin/rithöndin móðurmáls-
kennslu meira en menn gerðu sér grein fyrir. Skriftin getur einnig hjálpað börnum með 
ýmis kennslufræðileg vandamál eins og stafsetningu og fleira. Hver veit nema að börn-
um gengi betur á skriflegum prófum og kæmu betur út úr PISA rannsóknum en þar hafa 
þau líka bara blýant sér til hjálpar (Hafþór Guðjónsson, 2008) ef þau hefðu meiri færni 
í að handskrifa texta. Tölvan er góð og gild og frábært hjálpartæki, en við þurfum að 
spyrja okkur hvort við viljum geta tjáð okkur skriflega sé tölvan ekki við höndina. 
Skriftin er hluti af tungumáli okkar og tjáningu. Bæði nemendur og kennarar sem tóku 
þátt í þessari rannsókn telja þörf á aukinni áhersu á að kenna börnum að draga rétt til 
stafs og finnst skriftarkennsla skipta máli. 

Verðugt verkefni væri að taka stærra úrtak barna til að athuga hvort sama niðurstaða 
fengist og einnig stærra úrtak af kennurum. Og hafa einhverjir skólar gert átak í sinni 
skriftarkennslu, í hverju er það átak fólgið og hver er ávinningurinn og er munur á skrift 
barna í þeim skólum og á skrift barna í þeim skólum sem ekki hafa gert sérstakt átak í 
skriftarkennslu?.
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Forsíðumyndin er fengin að láni frá forsíðu ritsins Handskrift við aldamótin 2000 en orðið 
Skrift er skrifað af höfundi, með breiðpenna.
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Blokkskrift (Futura, prentletur). 

Blokkskrift - abcdðefghiíjklmnopqrstuvþæ

VIÐAUKI

Lykkjuskrift stundum kölluð Skrifstafir (Copperplate er grunnur þessarar skriftar).

Ítalíuskrift, mynd úr bók Skrift 6 bls. 13 sýnir fullmótaða Ítalíuskrift skrifaða með breið-
penna.
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Myndin til vinstri sýnir sýnishorn úr kennslubók Arrighis frá sextándu öld sem Alfred 
Fairbank byggði sína Ítalíuskrift á og sem stuðst er við í skriftarbókunum Skrift 1-7..
Myndin til hægri er úr Skrift-7 bls. 30 og sýnir skriftarsýnishorn.

Myndin hér fyrir neðan sýnir hvernig skrautritarar nýta sér Ítalíuskrift á fallegan hátt 
með því að bæta við skrautdráttum. Í skrautritun er Ítalíuskrift sjaldnast tengd.
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Myndir úr skriftarbókinni Skrift 1. 

Myndir úr skriftarbókinni Skrift 1 bls..5.og.32..
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Myndir úr skriftarbókum Skrift 2.og.Skrift 3. Krókar komnir á stafi. Litlu stafirnir f, k, y, 
og ý hafa breytt um útlit frá því í Skrift 1.

Myndir úr skriftarbók Skrift 2.bls..1.og.bls..7.

Myndir úr skriftarbók Skrift 3 bls..1.og.bls..5.
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Myndir úr skriftarbókum Skrift 4.og.Skrift 5..

Myndir úr skriftarbók Skrift 4.bls..1.og.bls..3.

Myndir úr skriftarbók Skrift 5.bls..1.og.bls..5.
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Myndir úr skriftarbókum Skrift 6.og.Skrift 7.

Myndir úr skriftarbók Skrift 6.bls..1.og.bls..3

Myndir úr skriftarbókum Skrift 7 bls. 1 og bls. 2  Hér er sýnt hvernig á að tengja og hvernig 
bæta má við skrautdráttum.
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Myndir úr skriftarbókum Skrift 7 bls. 1 og bls. 29. Hér er sýnt hvernig á að tengja og svo 
er orðaforði varðandi skrift.
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Myndin efst er skriftarsýnishorn úr Skrift 7. Fyrir neðan er skriftarsýnishorn frá nem-
endum sem tóku þátt í könnuninni, 
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