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INNGANGUR 
Ég ákvað í þessu verkefni að vinna kennsluhefti um knippl sem er gamalt handverk sem þekkst 

hefur á Íslandi síðan á 18.öld. Ég hef lengi haft áhuga á þessu handverki og langar í starfi mínu 

sem textílmenntarkennari að efla fjölbreytta handverksþekkingu nemenda og textílsögu 

þjóðarinnar. Námsefni í textílmennt er af skornum skammti og kennsluefni þar sem handbragð 

er kennt með skýrum leiðbeiningum sem hægt að vinna sjálfstætt eftir. Á síðustu árum hafa 

kennslubækur þar sem handverk er kennt með skýrum ljósmyndum, skref fyrir skref hafa verið 

að koma út á erlendum málum og náð miklum vinsældum meðal handverksfólks. Ég byggði 

uppsetningu bókarinnar á erlendri fyrirmynd af bók sem ég komst yfir um knipl sem nefnist 

“Beginners guide to Bobbin Lace” og fer yfir grunnatriði knipls og aðferðirnar sem þarf til að 

geta kniplað einfalda hluti.   

VERKEFNIÐ 
Verkefnið sem ég ákvað að vinna er kennslubók um knippl. Knippl er gamalt handverk upprunið 

frá Evrópu en barst hingað til lands á 18.öld. Knipl má finna á íslensku þjóðbúningunum allt frá 

því að þeir fóru að þekkjast sem sérstakir búningar. Einna mest var að finna af skreytingum úr 



knippli á 18.aldar faldbúningnum en kniplið er einnig að finna í skreytingum á seinni búningum. 

Knippl er aðferð við að flétta saman þráðum til að mynda blúndur. Ekki er til nein íslensk 

kennslubók um knippl og hefur aðferðin í raun varðveist mann frá manni í gegnum aldirnar. 

Síðastliðin ár hefur verið hægt að sækja námskeið hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands í knipli en 

það hefur í raun verið eina kennslan sem boði hefur verið upp á. Lítið er til af íslensku efni um 

knippl. Stuttar greinar og samantektir eru til en ekkert sem í raun gæti flokkast sem kennslubók.  

Bókin skiptist í tvo hluta, annars vegar er farið yfir sögu og uppruna knippls, bæði í Evrópu og á 

Íslandi. Þetta er sett upp sem söguleg kynning á uppruna knippls í Evrópu og hvernig það 

þróaðist samtímis í tveimur hlutum Evrópu. Horft er til þróunar tísku aðalsins í Evrópu og 

hvernig knipplið þróaðist í tengslum við tískuna og eftirspurnar á markaðinum.  Síðan er farið 

yfir hvernig knipplið breiðist út á Íslandi í tengslum við þjóðbúningatísku á Íslandi. Farið er yfir 

sögu íslenska kvenbúningsins og hver búningur fyrir sig skoðaður í tilliti til skreytilistar. Hvar og 

hvernig knippl var notað á hverjum búning. Einnig er farið yfir hvernig búningarnir hafa þróast 

frá 18.aldar faldbúningnum yfir í skautbúning Sigurðar málara.  

Þá byrjar næstu hluti bókarinnar sem er kennslubókin sjálf í knipplinu. Farið er yfir þau áhöld og 

útbúnað sem þarf til að knippla og hvernig hægt er að útbúa sér þan búnað sem þarf til að 

knippla. Síðan er farið yfir aðferðirnar sem þarf við að knippla, knipplið er gert með aðferð þar 

sem hver flétta kallast bragð. Farið yfir hvert bragð fyrir sig, hvað það heitir og hvernig það er 

unnið. Skýrar myndir er af hverju bragði og hvernig það er gert í skrefum. Etir að brögðin hafa 

verið kynnt og útskýrð með myndum taka við æfingar þar sem brögðin eru notuð í einfalda hluti. 

Æfingarnar þyngjast eftir því sem lengra er komið  og eftir því sem betri tökum hefur verið náð á 

brögðunum.  

Ég hef leitast við að hafa bókina aðgengilega og auðvelda yfirlestrar, auk þess reyndi ég í 

uppsetningu að láta hana höfða bæði til ungra sem aldinna. Hugmyndin að uppsetningunni fékk 

ég úr enskri bók sem nefnist “Beginners guide to bobbin lace” Sú bók er með aðgengilegri sem ég 

hef komist yfir. Viðfangsefnin eru sett upp á skýran og einfaldan hátt og er skipt í mörg skref sem 

auðvelt er að fylgja. Mér fannst það vera nauðsynlegt við uppsetningu á kennslubók sem ætti að 

nýtast í grunnskóla að hún væri sem aðgengilegust og hver sem er gæti í eftir lestur bókarinnar 

byrjað að knippla. 

RÖKSUÐNINGUR FYRIR VALI VIÐFANGSEFNISINS: 
Í lögum um grunnskóla segir í 2. grein „Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að 

búa nemendur undir líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans 

skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu samstarfi. Skólinn skal 



temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi, á íslensku 

þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og á skyldum einstaklingsins við samfélagið.“ (Lög, 1995) 

Með því að gefa nemendum tækifæri til að auka við þekkingu sína á sérstökum hlutum 

Íslandssögunar eru meiri líkur á að skapa námsumhverfi þar sem hver nemandi finnur eitthvað 

við sitt hæfi. Fjölbreytileiki í námsefni og námsframboði gerir nemendum kleift að velja sér 

námsefni sem höfðar til þeirra og eflir þeirra persónulega skilning og skoðanir á efninu.  

Í nútíma samfélagi upplýsingarflæðis, efnishyggju og útrásarvíkinga hafa ýmis þjóðareinkenni 

okkar orðið undir í þjóðfélaginu eða gott sem horfið. Það sem áður þótti sjálfsögð þekking hjá 

ungdómi landsins heyrir til undantekninga og áherslur í fagþekkingu sífellt að breytast. En eins 

og ýmislegt annað fer þróunin í þessu í hring, mikil vakning hefur verið í ýmiskonar handverki 

síðastliðin ár og áhugi fyrir handverksþekkingu sjaldan verið meiri. Prjónaskapur er hætt að 

vera eitthvað sem tilheyrir ömmum þjóðarinnar  heldur er orðinn alheimstískubylgja og sala á 

prjónum og garni sjaldan verið meiri. Nú er tækifærið til að nýta þessa vakningu sem er í 

þjóðfélaginu og ýta undir þekkingarþorsta með frambærilegu og auðskiljanlegu námsefni um 

gamlar hefðir og handverk.  Í gegnum tíðina höfum við íslendingar lært mann af manni, ömmur 

kenndu börnunum í torfbæjunum og öll fjölskyldan sat við handverk á vetrarkvöldum. Í breyttri 

þjóðfélagsmynd eftir efnahagshrun og svartsýnisböl sem því fylgdi eru börnin aftur farin að leita 

til foreldra og ættingja til að vinna að handverki.  Sé þekkingin til staðar þá sækjum við í hana og 

megintilgangurinn með þessu verkefni er að gera þekkingu sem hefur verið óaðgengileg, 

aðgengilegri.  

Aðalnámskrá grunnskóla segir meðal annars í inngangi sínum um textílmennt ,,Textílmennt er 

ríkur þáttur í íslenskri menningu. Íslenskur útsaumur, tóvinna, prjón og vefnaður er meðal gersema 

íslenskrar listasögu, arfleið sem þjóðin þarf að þekkja og meta sem veganesti til framtíðar. Þetta 

veganesti er ekki einungs þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar heldur einnig meðal þeirra efnislegu 

verðmæta og atvinnusköpunar sem nú sér stað m.a. í tengslum við uppbyggingu farðaþjónustu í 

landinu. Handverk var áður órjúfanlegur hluti lífsbaráttunnar en er nú vaxandi atvinnuvegur og 

hluti þeirrar ímyndar sem einkennir íslenska menningu.“ (Menntamálaráðuneytið, 2007) Krafan 

um þekkingu okkar á íslenskri sögu og þjóðháttum er að finna í velflestum greinum sem kenndar 

eru innan grunnskólans og er textílmenntin engin undantekning þar á.  

Í nám og kennslu hluta Aðalnámskrárinnar í textílmennt segir að inntak textílnáms sé flokkað í 

lögmál og aðferðir greinarinnar, félagsfræðilegt og sögulegt samhengi og fagurfræði og rýni. 

(Menntamálaráðuneytið, 2007) Til að skilja og framkvæma er byggður ákveðinn grunnur af 

verkfærni og þekkingu hjá nemandanum sem hann sífellt bætir við og þróar allt sitt líf. Með 

þessa þekkingu í farteskinu getur nemandinn leitað sér frekari þekkingar í hverja þá átt sem 



honum lystir. Hlutverk textílmenntar í grunnskóla er að opna augu hans fyrir öllu því sem 

mögulegt er að gera í textílheiminum og gefa honum verkfærin til þess vinna úr þessum 

tækifærum.   

Knippl er mikilvægur þráður í textílsögu þjóðarinnar. Þetta handverk hefur varðveist í 

munnmælum mann frá manni í aldanna rás. Einnig lærðu þær konur sem sóttu handavinnunám 

til Skandinavíu eftir aldamótin 1900 að knipla. En knippl hefur sterkan bakgrunn í 

handverkssögu norðurlandanna, þá sérstaklega Danmerkur og Svíþjóðar. 

Ritaðar heimildir um íslenska textílsögu eru af skornum skammti og því verðugt verkefni að 

festa í bundið mál einstaka hluta sögunar. Helstu heimildir sem höfundur komst yfir voru 

greinar í ritum Heimilisiðnaðarfélags Íslands og í Húsfreyjunni sem gefin er út af 

kvenfélagasambandi Íslands. Leit mín að heimildum fyrir þetta verkefni hefur gert mikilvægi 

þessara félagssamtaka skýrari. Í þessum félögum hefur varðveist gífurleg þekking og áhugasamir 

aðilar hafa safnað gríðarlegum fróðleik og haldið til haga. Án félaga sem þessa væri hætt við að 

stóran hluta vantaði í sögu handverks á Íslandi.   

Nám í grunnskóla á að gefa nemendum yfirsýn yfir þá möguleika sem hver námsgrein býr yfir. 

Nemendur kynnast í grunnskóla fjölbreyttu námsefni og fagleg kennsla á að miða að því að 

byggja hjá nemendum góða almenna þekkingu og gera þeim kleift að velja sér í framhaldinu þær 

brautir sem þeir sækjast eftir í lífinu.   Mikilvægur hluti af fjölbreytileika í textílmenntarkennslu  

er að kynna sem flesta hluta íslensks handverks fyrir nemendum. Leyfa þeim að prófa, skoða og 

kynnast  sem flestu sem viðkemur textílmennt. Þannig gefum við hverjum nemenda þann 

möguleik að kynna sér betur það sem honum þykir áhugavert. Ein af forsemdunum fyrir 

fjölbreyttu námi er gott og aðgengilegt námsefni.  

Á Íslandi  skulu allir skólar starfa samkvæmt hugmyndum skóla án aðgreiningar, í Rammaáætlun 

um segir í hluta þann sem snýr að starfinu í skólunum sjálfum segir, „Alþjóðlega yfirlýsingin um 

menntun öllum til handa leggur áherslu á nauðsyn þess að taka mið af barninu í því skyni að 

tryggja árangursríka skólagöngu allra barna. Þegar teknir eru upp sveigjanlegir starfshættir, 

þannig að unnt sé að taka fullt tillit til mismunandi þarfa barna, stuðlar það að árangursríku 

skólastarfi án aðgreiningar.“ (Menntamálaráðuneytið, Rammaáætlun um aðgerðir vegna 

nemenda með sérþarfir, 1994). Í kjölfar þessarar stefnu eru margir skólar farnir að vinna eftir 

hugmyndafræði um einstaklingsmiðað nám. Þar sem hver nemandi getur verið að vinna að sínu 

námsefni á hverjum tíma og kennarinn reynir eftir bestu getu að koma til móts við mismunandi 

þarfir nemenda. Í list og verkgreinum eru tækifærin til einstaklingsmiðaðs náms óendanleg og 

útfærslan í raun í höndum hvers og eins kennara fyrir sig.  



Samþætting list og verkgreina við aðrar námsgreinar er að mörgu leiti auðveld. En hafa verður í 

huga að samþættingin taki til námmarkmiða allra þeirra greina sem verið er að samþætta.  

List og verkgreinar er á margan hátt auðvelt að tengja við samfélagsfræði kennslu í grunnskóla. 

Þar segir meðal annars um almenn lokamarkmið í samfélagsfræði ,,  Nemandi;  geri sér grein fyrir 

sérkennum íslensks samfélags, heimabyggðar sinnar jafnt sem þjóðfélagsins í heild, fjalli um 

samfélög manna í hnattrænu samhengi með tilliti til fjölmenningar og alþjóðavitundar, þekki 

einkenni íslenskrar menningar, breytingar sem orðið hafa á henni í gegnum aldirnar og áhrif sem 

aukin fjölmenning hefur í samtímanum, átti sig á hvernig landið og náttúruauðlindir þess, til lands 

og sjávar, hafa mótað samfélagið og menninguna; einnig hvernig samfélagið hefur haft áhrif á 

landið og auðlindir þess.“ (Menntamálaráðuneytið, 2007)Fjölbreytt kennsluefni í list og 

verkgreinum gefur fleiri tækifæri til samþættingar og samstarfi innan skólasamfélagsins. 

Tækifærin til samþættingar eru fjölmörg, t.d. væri hægt að tengja búningasöguna og þróun 

íslenska búningsins við verkefni í samfélagsfræði þar sem verið væri að vinna með heimilishald 

á árum áður. Hvernig var unnið í baðstofunum, hverjir gerðu hvað, hverjir höfðu efni á 

búningum og þar fram eftir götunum. Hægt væri að tengja verkefnið við upplýsingatækni með 

uppsetningu og heimildarleit, nota söfnin í nágreninu og aðra sem veitt gætu upplýsingar.  

Nú á tímum upplýsingaraldarinnar þegar allt sem þú vilt vita er aðeins einum smell á músinni í 

frá þér er mikilvægt að þekkja og hafa skilning á uppruna sínum og þjóðararfi. Í aðalnámskrá 

grunnskóla segir meðal annars í lokamarkmiðum 8 – 10. bekkjar um sögulegt og félagslegt 

samhengi: nemendur skoði íslenska þjóðbúninga, fái innsýn í mismunandi störf sem tengjast textíl, 

textílvinnu og handverki, geri sér grein fyrir helstu þáttum sem hafa haft áhrif á sögu 

verkmenningar á Íslandi samfara þróun véla og áhalda á 19. og 20.öld, fái innsýn í fjölbreytilega 

notkun textíla í hýbýlum. (Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá Grunnskóla, 2007)  

MARKMIÐ: 
Helstu markmið verkefnisins er að  auðvelda kennurum að kynna og kenna gamalt handverk í 

skólastofunni með aðgengilegu kennsluefni sem auðvelt er að vinna eftir. Að viðhalda þekkingu 

um einn af elstu þáttum í textílsögu okkar íslendinga og þróun hans í samhliða þróun í fata og 

búningatísku. Að auka áhuga og þekkingu á íslenska þjóðbúningunum og sögu hans, þannig að 

nemendur skilji og þekki einstaka búningshluta og þá skreytilist sem notuð er á búningana. Að 

auka fjölbreytileika í textílmenntarkennslu í grunnskólum með skilvirkri og faglegri uppsetningu 

námsefnis sem gerir nemendunum kleift að vinna sjálfstætt við að dýpka þekkingu sína í faginu.  

FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 



EINSTAKLINGSMIÐUN NÁMSKRÁR OG KENNSLUAÐFERÐA 
Aðalnámskráin gefur skólum ákveðið svigrúm í útfærslu inn í skólunum. Með því má laga 

námskrána að þörfum nemendanna með fjölbreyttari kennsluháttum og námsefni. „Ef góð tengsl 

eru á milli þess sem nemendur læra í skólanum og áhuga þeirra og markmiða utan hans, má ætla 

að námið skipti meira máli fyrir þá. (Hafdís Guðjónsdóttir, Diane L.Ferguson, Cleo Ann Droege, 

Gwen Meyer, Jackie Lester, Ginvera Ralph, 1999, bls. 6) Fjölbreytileikinn er ekki síður 

mikilvægur í list og verkgreinum til þess að höfða til nemendanna og gera þeim kleift að vinna 

verkefni sem höfða til þeirra.  Samkvæmt kenningum Howards Gardner býr hver nemandi yfir  

mörgum greindum og eru þær missterkar hjá nemendum. Þess vegna er mikilvægt að geta 

útfært námsefni út frá styrkleikum hvers og eins. Ef horft er til lykilatriða 

fjölgreindarkenningarinnar má áætla að allir geti þróað með sér mismunandi greindir með réttu 

umhverfi og örvun. En 4 lykilatriði fjölgreindarkenningarinnar eru: „Hver einstaklingur býr yfir 

öllum greindunum, flestir geta þróað hverja greind á viðhlítandi getustig, greindirnar starfa 

saman á flókinn hátt, hægt er að vera greindur á mismunandi hátt á hverju sviði.“ (Armstrong, 

2001, bls. 20) Þannig er markmið hvers kennara að örva nemendur sína í að efla nemandann og 

hvetja hann áfram í námi á þeim grundvelli sem hentar hverjum nemenda best. „Reyna verður að 

auka nám og árangur hvers einstaklings með því að nota árangursríkar kennsluaðferðir. Hlutverk 

kennarans er að líta eftir því hvað nemendur eru að gera, hvers vegna þeir gera það á ákveðin hátt 

og síðan að veita nemendum nákvæmlega réttan stuðning og leiðbeiningar þannig að þeir geti 

framkvæmt það sem ætlast er til af þeim án kennarans.“ (Hafdís Guðjónsdóttir, Diane L.Ferguson, 

Cleo Ann Droege, Gwen Meyer, Jackie Lester, Ginvera Ralph, 1999) Í list- og verkgreinakennslu 

nemenda á elsta stigi hefur kennarinn það svigrúm sem námskráin gefur til að aðstoða 

nemendur við að vinna sjálfstætt að ákveðnum verkefnum og þróa verkefnin í þær áttir sem 

nemandanum hugnast. Í svona vinnu gefur kennarinn nemandanum frjálsar hendur í vinnu sinni 

að ákveðnu marki en er til aðstoðar og ráðgjafar til þess að beina þeim á réttar brautir ef þeir 

villast af réttri braut.  

KENNINGAR UM NÁM  
 Kenning Piaget um það hvernig þekking byggist upp hjá börnum kallast samlögun og segir að 

uppbyggingin gerist í fjórum skrefum. Í byrjun er barnið í því ástandi að jafnvægi er á milli 

þekkingar og reynslu (Equilibrium). Annað skrefið er samlögun þar sem barnið reynir að 

samlaga nýja reynslu eða þekkingu við þá þekkingu sem það hafði fyrir.  Þriðja skrefið kallast 

aðlögun og er ferlið þar sem barnið aðlagar þá þekkingu sem hann hefur fyrir að nýrri þekkingu. 

Síðasta skrefið felur í sér að nýrri þekkingu er fundinn staður í nýju nýtt þekkingarskipulagi. Til 

dæmis þegar barn sér fugl í fyrsta sinn samlagar það fuglinn í þekkingu um hluti sem fljúga. Því 

næst sér barnið flugvél og þarf þá að leiðrétta þekkingu sína með því að samlaga þekkinguna um 

flugvél að þeirri þekkingu sem það býr yfir um hluti sem fljúga. (Shaffer, 2002, bls. 220) 



Kenningar Vygotsky um þroska og nám eru um margt líkar Piaget, hann var sammála því að börn 

væru virk í leit sinni að þekkingu og þroska. Kenning Vygotsky um svæði mögulegs þroska 

byggir hins vegar á öðrum grunni en Piaget. Í þeirri kenningu að hverju sinni hafi barn ákveðið 

rými til mögulegs þroska og er það svæði frá því sem barnið getur eða skilur sjálft yfir að því 

svæði sem það getur eða skilur með utanaðkomandi aðstoð og hvatningu. Barnið leitast þá við að 

skilja leiðbeiningar aðstoðarmannsins og síðan að tileinka sér þekkinguna. Aðstoðarmaðurinn 

getur verið hver sem er í lífi barnsins, foreldri, kennari, skólafélagi o.s.frv. (Shaffer, 2002, bls. 

248) 

Bæði kenningar Piaget og Vygotskys eru sammála því að þekking byggist upp hjá börnum með 

tengslum þess nýja við það sem þekkt er fyrir. Nemandinn tengir nýja reynslu eða þekkingu við 

þá þekkingu sem hann hefur fyrir. Barnið leitar eftir nýrri þekkingu bæði sjálfstætt og með 

aðstoð þeirra sem eru í umhverfi þess.  

Uppbyggingin á verkefnum bókarinnar er byggð á kenningum Vygotskys um svæði mögulegs 

þroska. Bókin byrjar á grunnþekkingu sem auðvelt er að kynna sér, síðan leitast hvert verkefni 

við að bæta við þá þekkingu sem komin er. Þannig stigskiptast verkefnin og verða sífellt þyngri 

eftir því sem lengra er komið í námsefninu.  

SKAPANDI HUGSUN 
Skapandi hugsun er mikilvægur þáttur í nútímaþjóðfélagi.  Sköpun er ekki einungis tengd list- og 

verkgreinum heldur öllu námi. Sköpun er hæfileikin til að koma hugmyndum í fast form. Hvort 

sem það er í rituðu máli, arkitektúr, listaverkum eða öðru. Skapandi hugsun er forsemda fyrir 

þróun og nýsköpun í samfélaginu. Mikilvægur hluti í skólastarfi er að efla skapandi hugsun og 

kynna fyrir nemendum leiðir til að koma hugsunum sínum og hugmyndum í farveg og fast form. 

Sköpunarþátturinn er sagður vera í vinstra heilahveli heilans á meðan rökhugsun er í því hægra. 

Mikilvægt er að örva bæði heilahvelin til að byggja upp sem fjölhæfasta einstaklinga. Virkt 

samspil beggja heilahvela gerir okkur kleift að skapa. Þetta samspil hefur gert okkur kleift í 

gegnum tíðina að búa til og skapa það umhverfi sem við búum í bæði séð frá fagurfræðilegu og 

hagsýnis sjónarhorni. (Bennyé D.Austring, Merete Sorensen, 2006) 

Að kenna skapandi hugsun er áskorun fyrir hvern kennara og segja sumir að slíkt sé ekki hægt 

að kenna. En eins og kom fram að ofan segir í fjölgreindarkenningu Gardners að hægt sé að 

styrkja hverja greind til jafns við aðrar sterkari. Í bókinni Creative Teaching eru sögð vera fjórar 

meginstoðir í kennslu skapandi hugsunar í skólastofunni. En þær eru 

1) Þörfin fyrir áskorun, bæði með því að setja nemendum markmið og aðstoða þá við að 

setja sér sín eigin markmið.  



2) Útiloka neikvætt stress. Ef heilinn er of stressaður hættir hann að vinna á skapandi 

nótum og frumþarfirnar taka yfirhöndina.   

3) Endurgjöf.  Án faglegrar endurgjafar lærum við ekki að þekkja það sem er nokkuð gott frá 

því sem er stórfenglegt. Við lærum ekki hvaða nálgun á efnið hentar best og mikilvægast 

af öllu við lærum ekki að endurskoða efni útfrá uppbyggilegri endurgjöf.  

4) Hæfileikinn til að lifa með óvissu. Kennarar sem leitast við að efla skapandi hugsun geta 

ekki ætlast til þess að hafa öll svörin. Hins vegar geta þeir gefið nemendum sínu verkfæri 

og umhverfi til að vinna úr hugmyndum sínum á persónulegan hátt. Skapandi kennarar 

hafa áhuga á þekkingu en hafa samt sem áður meiri áhuga á skilning, færni, viðhorfum og 

viðmiðum nemenda sinna. Þeir hafa sífelldan áhuga á því að fræðast og langar að koma 

þessum fróðleiksþorsta til nemenda sinna. 

 (Anna Craft, Bob Jeffrey, Mike Leibling)  

Þessir þættir í hugmyndafræði um skapandi kennslu lúta ennfremur að einstaklingsmiðaðri 

kennslu og uppbyggingu einstaklinga með góðan skilning og færni í list- og verkgreinum jafnt 

sem öðrum námsgreinum.  

Skapandi hugsun á ekki aðeins við í list- og verkgreinum heldur lífinu öllu. Mikilvægi þess að 

geta hugsað skapandi getur aðstoðað við að leysa ýmis vandamál í daglegu lífi og starfi. Einn af 

helstu frumkvöðlum hugmyndafræði um skapandi hugsun er Edward de Bono. „Hann lýsir 

skapandi hugsun sem möguleikanum á að setja þekkta hluti saman á nýjan hátt.“ (Steffensen, 

1978, bls. 35)  De Bono setti líka fram hugmyndafræðina um hina 6 mismunandi hugsunarhatta 

sem eru notaðir til að kenna nemendum að nota mismunandi hugsunarhætti til öðlast yfirsýn 

umhugsunarefnið. (Bono)   

Hattarnir eru sex og hver í sínum lit og þannig læra nemendur að hugsa á ákveðin hátt út frá 

hverjum lit.   

- Hvíti hatturinn kallar á upplýsingar varðandi málið, aðeins staðreyndirnar. 

- Guli hatturinn kallar á jákvæða umfjöllun, með þessum hatti skoðar nemandinn alla 

möguleika og kosti málsins. 

- Svarti hatturinn kallar á gagnrýna hugsun, þar eru allir gallar og vankantar skoðaðir, 

af hverju málið getur ekki gengið upp og hvað gæti farið úrskeiðis. 

- Rauði hatturinn kallar á tilfinningar, þá er málið skoðað út frá því hvað nemandanum 

finnst um það. Líkar það, hræðist það, elskar það eða hatar það svo dæmi sé tekið. 

- Græni hatturinn kallar á sköpun, möguleika og nýjar hugmyndir.  

- Blái hatturinn er notaður til að stjórna hugsanaferlinu. Hann fylgist með því að 

hugsað sé rétt eftir því hvaða hattur er í notkun. (Group) 



Með því að kalla eftir skipulagðri hugsun og útfærslu á málefni kennum við nemendum að greina 

nýja þekkingu og útfæra hana eftir sínu höfði og örvum þannig sköpunarhæfni þeirra. 

NÁMSMAT: 
Í 44. Grein laga um grunnskóla segir um námsmat, „Megintilgangur námsmats er örvun nemenda 

og námshjálp.Með námsmati í grunnskóla skal afla sem öruggastrar vitneskju um árangur 

skólastarfsins. Hverjum kennara og skóla ber að fylgjast vandlega með því hvernig nemendum 

gengur að ná þeim námsmarkmiðum sem aðalnámskrá og skólinn setja þeim. Námsmat fer ekki 

einungis fram í lok námstímans heldur er það einn af föstum þáttum skólastarfs, órjúfanlegt frá 

námi og kennslu.“ (Lög, 1995)   

Aðalnámskrá segir í um námsmat í textílmennt „Námsmat í textílmennt er nauðsynlegur 

leiðsagnarþáttur fyrir nemendur, kennara og skólastarfið í heild. Mikilvægt er að í upphafi hvers 

skólaárs sé nemendum gerð grein fyrir markmiðum, þ.e. að hverju skal stefnt og hvernig á að meta. 

:Síðar í sömu grein: Í textílmennt er stefnt að því að efla mismunandi túlkunaraðferðir nemenda og 

jákvætt námsmat á að vera leiðbeinandi, gefa nemendum ábendingar um stöðu sína og veita þeim 

hvatningu.“ (Menntamálaráðuneytið, Aðalnámskrá Grunnskóla, 2007) 

Nokkrar tegundir af námsmati eru ráðandi í íslensku skólasamfélagi, en þær eru meðal annars 

Stöðumat, sem ætlað er að kotleggja eða finna út stöðu nemenda við upphaf námsins, 

leiðsagnarmat er til að fylgjast með og sjá stöðuna á meðan á námi stendur og lokamat sem er 

mat að lokinni kennslu til að vera viss um að tilætlað nám hafi átt sér stað eða mat á 

námsárangri. (Jónsdóttir, 2008) Í textílmennt er áherslan mikið lögð á leiðsagnarmat sem 

námsmat. Kennari metur nemenda á meðan á verkefni stendur og síðan er afurðin metin í lokin. 

Áherslan á leiðsagnarmat hefur verið að aukast mikið í skólasamfélaginu undanfarin ár og sú 

hugsun að námsmatið sé til þess ætlað að efla nemendur í námi á meðan náminu stendur frekar 

en að gefa einhverja af eða á einkunn í lok náms.  

LEIÐSAGNARMAT 
Þóra Jónsdóttir segir í bók sinni um Leiðsagnarmat að ef að mat á að vera námshvati þá þurfa: 

- Nemendur að vita hvað þeir eiga að læra, það er markmiðin í náminu. 

- Nemendur að vita hvað viðmið eru við matið. 

- Nemendur að geta metið eigin verk og annarra. 

- Foreldrar að vera virkir í námsferlinu. 

- Kennarar að kunna til verka við að setja matsviðmið og að meta nám nemenda. 

- Kennarar að hafa hugsað til hvers matið á að leiða, hvernig á að nota 

matsniðurstöðurnar.  



Leiðsagnarmat gerir kennaranum kleift að meta nemenda út frá sínum eigin forsemdum og hægt 

er að framkvæma matið á ýmsa vegu. Nemandinn verður að vera virkur í náminu og upplýstur 

um að hverju hann er að stefna.  Hlutverk kennarans í þessu ferli er að aðstoða nemandann við 

markmiðsetningu útfrá þeim námsmarkmiðum sem sett eru í faginu. Í sameiningu komast 

kennari og nemandi að því hvernig ætlunin er að ná þessum markmiðum og vinna að því í 

sameiningu.  

MENTOR 
Margir skólar eru farnir að nota leiðsagnarmatsform Mentors í skólastarfi. Þar hafa kennarar og 

nemendur tækifæri til að gefa mat og umsögn. Síðan er farið yfir niðurstöður matsins í 

foreldraviðtali með nemandanum. Í mentor-forminu svara nemandinn spurningum um virkni, 

skilning og áhuga á hverju fagi fyrir sig, auk þess sem hann getur skrifað athugasemdir við hvert 

fag. Á móti svara kennarar hverrar greinar sömu spurningum um nemandann og gefa honum 

umsögn. Þar gefst kennara tækifæri á að benda á atriði sem ganga vel eða þarf að bæta. 

Nemandinn svara auk þess spurningum um líðan, hegðun, skipulag, stundvísi og heimanám  í 

skólanum, setur sér markmið og skoðar helstu styrkleika og í hverju hann þarf að bæta sig.  

Mentor gefur kennurum einföld verkfæri til að viðhalda fagmennski í starfi. Þar getur hann 

haldið utan um námsmarkmið, námsmat og námsframvindu og fleira.  

FERILMÖPPUR 
Ferilmöppur eru gott námsmatstæki í list- og verkgreinum. Í ferilmöppuna safnar nemandinn 

upplýsingum um verkefni sem hann er stoltur af og metur eigin verk. „Möppur eru til að 

nemendur verðu meðvitaðir um eigin framfarir – sitt eigið nám. Mappan inniheldur vinu sem 

nemendur hafa valið. Það eru ekki verkefnin í sjálfu sér sem eru mikilvægust, heldur sú ígrundun 

sem þau gefa tilefni til. Úrvalið á að sýna hvað nemandinn hefur lært og  nemandinn þarf til að geta 

rökstutt hvers vegna hann velur tiltekið verkefni. Mappan er síðan grunnur að grunnur að 

marssamtali milli nemenda, kennara og foreldra. Með möppuna sem útgangspunkt verður það 

nemandinn sem leiðir samtalið.“ (Jónsdóttir, 2008) Með möppunni getur nemandinn fylgst með 

hvernig hann hefur aukið færni sína yfir skólaárið.  
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