
Útdráttur 
Þjóðin hefur stundað hannyrðir frá því að land byggðist. Menn lærðu hver af öðrum og 
börnin af þeim fullorðnu. Upp úr aldamótunum 1900 fer hannyrðakennslan smám saman 
að færast inn í skólana og árið 1936 er hún gerð að skyldunámsgrein. Fyrsti skólinn sem 
vitað er til að hafi kennt hannyrðir er Barnaskóli Reykjavíkur en þar hófst 
hannyrðakennsla árið 1901.  

Halldóra Bjarnadóttir var einn helsti frumkvöðull handmenntakennslu. Hún varð 
skólastjóri Barnaskólans á Akureyri árið 1908 og var það til 1918 og kenndi hannyrðir 
allan þann tíma. Hannyrðakennsla var nýnæmi í þeim skóla. Árið 1922 flutti Halldóra til 
Reykjavíkur og tók við handavinnukennslu í Kennaraskóla Íslands og kenndi þar til 
ársins 1930. Halldóra segist hafa lagt kapp á það við kennsluna að kenna þjóðlega 
handavinnu. Hún vann ötullega að því að halda íslenskri handavinnu á lofti. 

Kennaraskólinn hóf að kenna handavinnu árið 1910 og hefur hún verið kennd þar 
síðan.  

Í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var út 1977, kemur fyrst fram að bæði kyn 
eigi að læra hannyrðir sem var helsta breytingin frá námskránni 1960. Ekki er mikil 
munur á handavinnunni í námskránum 1977 og 1989. Helsti munurinn á námskráin 1999 
og þeim fyrrnefndu er sá að námskráin 1999 er mun ítarlegri en hinar tvær. Verkþættirnir 
eru í meginatriðum þeir sömu. 

Rætt var við fimm kennara úr fjórum skólum um þróun handavinnukennslu í 
dreifbýlisskólum á Norðurlandi á undanförnum 25 árum.  Þeir eru allir sammála um að 
helstu áhersluatriði handavinnukennslunnar eigi að vera að kenna nemendum að verða 
sjálfbjarga í verki þannig að þeir geti bjargða sér sjálfir t.d. við fataviðgerðir. 

Helsta þróunin er sú að stundafjöldinn hefur dregist saman um 1/3 hluta í mörgum 
skólum. Það má að einhverju leyti rekja til þess, að árið 1977 var farið að kenna báðum 
kynjum handavinnu og smíði. Nú hefur þriðju greininni verið bætt við í mörgum skólum, 
t.d. tölvum eða heimilisfræði, þannig að nú er handavinna víða aðeins kennd 1/3 part 
vetrarins og þar af leiðandi er hægt að kenna mun færri atriði en áður. Þetta kemur sér illa 
fyrir greinina, nemendur fá minni tíma og læra færri atriði.  Þetta getur leitt til þess að 
nemendur geti síður bjargað sér sjálfir með handavinnu seinna meir, þegar þeir verða 
fullorðnir og stofna eigið heimili. 
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Abstract 
The Icelandic nation has made textilework since the settlement of the country. People 
learned form each other and the children from the grown ups. Around the turn of the 
century 1900, the teaching of textiles move from homes and into schools and in the year 
1936 it was made a compulsory subject. The first school to teach textiles was Barnaskóli 
Reykjavíkur (The Childrens School of Reykjavík) in 1901. 

Halldóra Bjarnadóttir was one of the greatest initator in teaching textiles. She 
became a principal in Barnaskóli Akureyrar (The Childrens School of  Akureyri) in 1908 
and was there until 1918. She taught textiles the whole time. Textiles was a new subject 
there. In 1922 Halldóra moved to Reykjavík and began to teach textiles in Kennaraskóli 
Íslands ( The Teachers School of Iceland). She taught there until 1930. Halldóra said that 
her most emphasis was national textiles. She was very active in her work for textiles 
almost all her life. 

Kennaraskólinn began to teach textiles in 1910 and it has been taught there since.  
In the National Curriculum from 1977 boys were thought textiles and girls 

construction for the first time. This was the biggest change from the curriculum 1960. 
There are’nt much difference between the 1977 and 1989 in textile work. The biggest 
difference from former curriculums and the curriculum from 1999 is that in 1999, it is in 
much more details but the work issues are mostly the same. 

Five teachers from four schools where interviewed about the developement in 
textile teaching for the last 25 years. They all agreed that the main emphasis in their work 
is to teach the students to work independently so they can use what they have learned 
when they grow up.  

The main difference during these years is the time that teachers have with each 
class. The main work issues are the same as they have been over the years, but the time 
the students get today is 1/3 of the time the students had before 1977. One reason is the 
change in 1977 when boys started to learn textiles and girls construction. Then students 
started to be half of the winter in textiles and half of the winter in construction. Now 
many schools have added one more subject e.g. computers or domestics that shows that 
students get less time in textile work than before. This is bad for the subject, the students 
get little time and learn less as a consequense. There is less opportunity for them to be 
independent in textiles when they grow up and start their own home.  
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