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Ágrip 

 
Verkefninu er skipt í tvo megin hluta. Fyrri hlutinn er greinargerð þar sem er fjallað um 
forsendur þess að gera handbók um pappír og pappírsgerð. Þar er rýnt í aðalnámskrá 
gunnskóla og helstu markmið og leiðir í kennslu. Einnig er fjallað er um fjölgreindar-
kenningu Howard Gardner og kenningar John Dewey. Seinni hluti verkefnisins er 
handbók sem hentar til notkunar í elstu bekkjum grunnskóla. Hún tekur á sögu pappírs, 
hlutverki pappírs í gegnum aldirnar og umfram allt pappírsgerð í skapandi skólastarfi 
með umhverfisvænu og fagurfræðilegu markmiði.  

Í upphafi handbókar er tekið á sögulegri þróun pappírs allt frá frumstæðum 
samskiptaleiðum mannsins að hlutverki pappírs í nútímanum. Reynt er að höfða til 
nemenda á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt með myndum og fróðleiksmolum um 
pappír og pappírsgerð. Meginmarkmið handbókarinnar er að vekja lesendur hennar til 
umhugsunar um umhverfið og hvernig hægt er að endurvinna og búa til pappír á 
einfaldan hátt. Í handbókinni eru leiðbeiningar um pappírsgerð þar sem öllu ferlinu frá 
hráefni til lokaafurðar eru gerð góð skil. Í lokin má finna hugmyndir að verkefnum úr 
endurunnum pappír. 
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Inngangur 

 
Í daglegu lífi kemur pappír víða við sögu og þá með margvíslegum tilgangi. Í augum  

flestra er pappír sjálfsagður hlutur og í íslensku nútímasamfélagi er hann auðfenginn og 

aðgengilegur. Í stuttu máli er pappír þunnt, flatt efni, framleitt með samþjöppun trefja 

sem eru venjulega náttúrulegar og byggðar á sellulósa. Efnið er oft úr mjúkviði, 

grænmetistrefjum, bómull, líni eða hampi. Rétt valinn pappír getur gjörbreytt verki og til 

eru margar gerðir af pappír t.d. þykkur, þunnur, þungur, léttur, harður, mjúkur, gljúpur, 

þéttur, mattur eða glansandi - allt eftir því hvað hentar hverju sinni.  

 

Við höfum mikinn áhuga á skapandi starfi og öllu sem tengist myndmennt. Pappírsgerð 

og pappírsmótun eru þar í stóru hlutverki. Við viljum dýpka skilning grunnskólanemenda 

á viðfangsefninu og möguleikum pappírs í skapandi starfi, með áherslu á endurvinnslu, 

fjölbreytni og samþættingu í skólastarfi. Við viljum að grunnskólanemendur kynnist 

endurvinnslu pappírs með einfaldri aðferð þannig að hann nýtist á umhverfisvænan og 

fagurfræðilegan hátt í fjölbreyttu skólastarfi. Einnig viljum við vekja nemendur til 

umhugsunar um umhverfið og þeim möguleika á að endurnýta pappír sem til fellur á 

heimilinu, í skólanum eða vinnu. 

 

Markmið okkar með handbók um pappírsgerð er að setja fram aðferð sem eykur 

fjölbreytni í skólastarfi. Efni um pappírsgerð á íslensku er af skornum skammti og er 

tilgangur handbókarinnar að bæta úr því. Við viljum sýna fram á hvernig listnám getur 

boðið upp á margvísleg tengsl við aðrar námsgreinar innan grunnskólans sem nýtast 

nemendum á áhrifaríkan og skemmtilegan hátt í námi sem starfi.  

 

Í handbókinni er komið inn á námsgreinar eins og samfélagsfræði, náttúrufræði og 

myndmennt. Þessar greinar hafa allar sína sérstöðu og eru ólíkar á einhvern hátt en hægt 

er að tvinna þær saman innan skólans þannig að nemendur öðlist víðtækari og dýpri 

þekkingu. Slík samþætting eykur færni þeirra til að yfirfæra þekkingu frá einu sviði yfir á 
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annað og eflir skilning þeirra til að mynda persónuleg viðhorf til lista á eigin forsendum. 

    

Listir eru góður starfsvettvangur en jafnframt áhugamál sem veitir lífsfyllingu allt frá 

barnæsku til elliára. Þeir sem hafa áhuga á listum ættu að kannast við þá tilfinningu 

hversu dýrmætt það er að geta gripið í eitthvert verkefni og unnið við það á skapandi og 

mótandi hátt. Slík verkefni geta líka veitt einstaklingnum aukið sjálfstraust, svo ekki sé 

minnst á hina ómældu gleði og ánægju sem skemmtilegt listverkefni getur falið í sér. Að 

ógleymdu því að menningarsamfélagið sem við búum í kallar á sveigjanleika í hugsun, 

lausnarleit og ólíkar tjáningarleiðir (Kristín Hildur Ólafsdóttir 2005). 

 

Í handbókinni kynnum við sögu pappírs og pappírsgerðar á stuttan og hnitmiðaðan hátt. 

Við veljum okkur tvær einfaldar aðferðir við pappírsgerð og kynnum aðferð, tækni, efni 

og áhöld.  
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1. Kennslufræði 

1.1 Tenging við aðalnámskrá 
 
Verkgreinar er mikilvægur þáttur í kennslu margra námsgreina á öllum skólastigum. Góð 

verkleg kennsla byggist á því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim 

með markvissum og áhugavekjandi hætti.       

 

Þegar grunnskólakennarinn hittir nemendur sína í fyrsta skipti er það í raun eins og að 

opna ólesna bók vegna mismunandi bakgrunns nemendanna. Hann hefur efniviðinn og 

fjölda aðferða til að miðla þekkingu sinni til barnanna, en fljótlega kemst hann að því að 

nemendur hans eru misjafnlega vel í stakk búnir til þess að hefja grunnskólanám. Við 

erum öll einstök og á síðari árum hafa rutt sér til rúms kenningar sem eru að umbylta 

skólastarfinu eins og það hefur verið í aldanna rás. Aðalnámskrá grunnskóla hefur í 

síauknum mæli verið að þróast í átt að einstaklingsmiðuðu námi þar sem fjölbreytileiki 

nemenda er meiri en nokkru sinni fyrr. Þar segir að grunnskólar eigi að taka við öllum 

börnum hvernig sem á stendur um atgervi þeirra til líkama og sálar, félagslegt og 

tilfinningalegt ásigkomulag eða málþroska (Aðalnámsskrá grunnskóla – almennur hluti 

1999:4). Af þessu má sjá að hið almenna bóknám hentar ekki öllum nemendum skólans 

vegna þess að hæfileikar og geta nemenda liggja á mismunandi sviðum.   

     

Í aðalnámskrá grunnskóla er inntak myndlistarnáms flokkað í lögmál og aðferðir og 

fjallað um félagslegt og sögulegt samhengi ásamt fagurfræði og rýni. Í handbókinni eru 

nemendur að vinna með þessa þætti og til þess þurfa þeir að nota fjölbreytt úrval 

efniviðar og vera óhræddir við að prófa nýja tækni. Nemendur eru hvattir til að ögra 

sjálfum sér og kanna nýjar hugmyndir þar sem góð námstækni er höfð að leiðarljósi 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 1999:12-14).     
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Kennsla verklegra greina tekur mið af því að þroska skapandi hugsun, auka leikni í að 

vinna sjálfstætt og móta jákvæð viðhorf. Í list- og verkgreinum reynir á marga þætti 

mannlegrar hæfni bæði til hugar og handa þar sem nemendur þurfa að beita rökhyggju 

sinni jafnt sem ímyndunarafli til að ná árangri. Í námi þurfa þeir tækifæri til að virkja öll 

svið hæfileika sinna, nota skynfæri sín, beita þekkingu sinni, færni og skilningi til að 

túlka og meta upplýsingar. Í list- og verknámi er nemendum kennt að nota hugann og þeir 

verða að hafa trú á sjálfum sér og er því mikilvægt að kennarar leyfi nemendum sínum að 

láta ljós sitt skína og notist við eigið ímyndunarafl og sköpunargáfu til að dýpka 

sjálfsvitund og tilfinningu fyrir stöðu í umhverfinu (Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 

1999:5-10).           

 

Þegar meta á vinnu nemenda við pappírsgerðina sjálfa þarf að nota óformlegar 

námsmatsaðferðir. Það sem taka þarf til viðmiðs er undirbúningur, tilraunir, vinnuferli og 

lokaafurð. Kennari þarf að gera nemendum grein fyrir helstu markmiðum áður en vinnan 

hefst - t.d. hvaða þætti hann ætlar að meta og einnig hvernig hann kemur til með að meta 

þá. Þegar verklega vinnan er metin má m.a. taka tillit til áhuga, samviskusemi, 

hugmyndaflugs, skipulags og sjálfstæðis. Námsmat er bæði gagnlegt fyrir kennara og 

nemendur; kennaranum gefst tækifæri til að meta markmið og leiðir og fá sýn á bæði 

einstaklinga og hópa og nemendur fá uppbyggjandi gagnrýni sem þeir geta síðan unnið 

eftir. Viðurkenndar umgengnisreglur skipa stóran sess í verknámi og því er það er ekki 

síður mikilvægt í ýmsum verkgreinum að nemendur öðlist skilning á mikilvægi þess að 

að fara vel með, hafa reiðu á hlutunum og ganga vel frá.  

 

Eins og í öðrum greinum innan skólans er kennarinn fyrirmynd, en við fáar 

kennsluaðstæður reynir meira á kennarann sem fyrirmynd en í verklegri kennslu. 

Kennarinn er fyrirmynd um aðferðir, vinnubrögð og umgengni og sérstaklega þá um 

viðhorf til greinarinnar og verkefnanna innan hennar. Einnig á kennarinn oft þátt í 

vinnuandanum sem skapast og er góður vinnuandi í verklegri kennslu ómetanlegur 

(Ingvar Sigurgeirsson 1999:87-88). 
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Í handbókinni eru leiðir til að mæta þessum markmiðum og aðferðir við pappírsgerðina 

eru settar fram sem ferli. Við teljum mjög mikilvægt að útskýra fyrir nemendum að 

vinnubrögð í öllu ferlinu, sem sýnt er í handbókinni, sé metið til jafns við fullunnið verk. 

Við tökum undir það með aðalnámskrá að námsmat eigi að byggjast bæði á gögnum um 

vinnuferlið, tilraunum, undirbúningi nemandans og á frágengnu verki. Gengið er út frá 

því að nemendur geti unnið sjálfstætt og gripið til þekkingar sinnar og undirstöðu í 

myndmennt ásamt því að geta notað þekkingu sína til að vinna eftir (Aðalnámskrá 

grunnskóla – listgreinar 1999:28-29). 

 

Margir nemendur telja verkgreinar sínar bestu stundir í skólanum og eru dæmi um 

nemendur sem gengur illa í flestum greinum en njóta sín hins vegar í verkgreinum og ná 

þar mjög góðum árangri. 

 

1.2 Kennsluaðferðir 

Þemavinna er orðin föst í sessi í skólum landsins og gefur hún færi á nálgun 

viðfangsefnisins með fjölbreyttum hætti. Það má segja að þemanám sé heildstætt verkefni 

þar sem nemendur leggja ýmislegt af mörkum, bæði einstaklingslega og í hópum því í 

þemanámi eru fjölbreyttar kennsluaðferðir þar sem nemendur taka virkan þátt í 

undirbúningi og mótun viðfangsefnanna.        

Þegar kenna á nemendum um pappír og pappírsgerð getur kennarinn m.a. nálgast 

kennsluna með þemanámi þar sem yfirleitt er um að ræða samþættingu tveggja eða fleiri 

námsgreina (Lilja M. Jónsdóttir 1996:18). Tilvalið er að samþætta myndmennt, 

samfélagsfræði og/eða náttúrufræði þar sem saga og umhverfisvernd spilar stórt hlutverk 

í handbókinni um pappír og pappírsgerð.        

Í þemanámi þurfa markmið kennslunnar að vera ljós þó aðferðir við að ná settu markmiði 

séu misjöfn. Með slíkri vinnu geta nemendur unnið á sjálfstæðan og skapandi hátt. 

Þemanámið tengist hópvinnubrögðum og eins og fjallað hefur verið um hér að ofan ætti 

að vera auðvelt að koma til móts við þarfir allra nemanda með því að hafa viðfangsefnin 
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fjölhæf og reyna að koma inn á sem flestar greindir, sbr. fjölgreindarkenningu Howard 

Gardner. 

 
 
 
1.3 Kenningar Howard Gardner og John Dewey 

Áttatíu árum eftir að fyrstu greindarprófin voru þróuð, setti bandaríski prófessorinn 

Howard Gardner fram hugmyndir sínar um að til væru ólíkar og óskyldar greindargerðir 

sem eru staðsettar á ólíkum stöðum í heilanum. Þar sem greind manna er fjölþætt er ekki 

raunhæft að mæla greind sem eina heild út frá fáum stöðluðum atriðum sem einstaklingur 

þekkir jafnvel ekki. Suma greindarþætti er ekki hægt að mæla. Greindargerðir þroskast 

hver með sínum hætti og hraða, en þær eru málgreind, rýmis- og rökgreind, hreyfigreind, 

tóngreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind, umhverfisgreind, tilvistargreind og 

tilfinngagreind (Armstrong 2001:13-16) (Shaffer, David R. 2002:306-308). 

Fjölgreindarkenning Gardner virðast falla afar vel að íslensku námskránni og er eitt af því 

sem stuðst er við í kennslu barna í dag. Þar er gengið út frá því að greind sé ekki aðeins 

mæld út frá einstökum þáttum eins og málkunnáttu og stærðfræðigetu heldur byggja 

kenningar hans á því að greindir má mæla á marga vegu. Gjarnan er talað um fjölþætta 

greind þar sem skilgreindir eru fleiri þættir en hinir hefðbundnu orðrænu og rökrænu 

(Aðalnámsskrá grunnskóla – almennur hluti 1999:7). Ef við víkjum aftur að námsmati þá 

byggir námsmat fjölgreindarkenningar Gardner á því að unnið sé raunverulegt mat á 

kunnáttu nemenda í raunverulegum aðstæðum en ekki tilbúnum eins og t.d. við próftöku 

(Armstrong 2001:100).       

Fjölgreindarkenningin tekur mið af því að unnið sé með mismunandi greindir og 

fjölbreyttar kennsluaðferðir. Þegar fjölgreindarkenningin er skoðuð er auðvelt að sjá 

mikilvægi myndmenntar í kennslu. Það þarf að leggja rækt við þær greindir sem búa í 

einstaklingnum; það að geta skynjað, skapað og tjáð sig er jafn mikilvægt og að geta lesið 

og reiknað.  
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Kenningar annars mikils fræðimanns falla einnig vel að hugmyndum og kennslufræði 

handbókarinnar og eru það kenningar bandaríska heimspekingsins og menntafrömuðsins 

John Dewey. Bæði Dewey og Gardner telja mikilvægt að nemendur læri í gegnum 

uppgötvanir og gagnasöfnun sem byggir á eigin þekkingu. Sama má segja um 

aðalnámskrá grunnskóla sem leggur ríka áherslu á fjölbreyttar kennsluaðferðir og jafngild 

tækifæri til að afla þekkingar og færni. 

 

Dewey leggur áherslu á að virkja athafnarþörf barna og vekja áhuga þeirra. Hin fleygu 

orð hans learning by doing, að læra með því að gera, urðu einkunnarorð hans. Börnin 

eiga að vera virk og skapandi (Myhre, Reidar 2001:170-177). Í handbókinni okkar er 

aðferð og ferli pappírsgerðar kennt þar sem nemendur eru bókstaflega með fingurna í 

viðfangsefninu og eru svo sannarlega að læra með því að prófa sig áfram og fást við 

aðferðir og læra af þeim. 

 

John Dewey vildi meina að samspil og samskipti á milli náttúrulegra, félagslegra og 

manngerðra þátta við umhverfið væru grundvallaratriði í verkum manna. Hann var þeirrar 

skoðunar að maðurinn væri starfandi vera sem ætti rætur að rekja til náttúrunnar en þó 

ekki eins háður henni eins og margar aðrar líffverur jarðarinnar. Við getum stuðst við 

speki Dewey til að nýta þá vitsmunalegu greind sem okkur er gefin með því að ýta undir 

forvitni og löngun til að læra og skapa (Dewey, John 2000:28).   

 

Það býr í okkur öllum ákveðin forvitni og löngun til að kynnast umhverfinu og læra af 

því og það telur Dewey mikilvægt fyrir þroska hvers manns. Það er síðan hlutverk okkar 

sem kennara að kveikja þessa forvitni og áhuga hjá nemendum og getur eftirfarandi dæmi 

um geitunga verið tilvalið til þess. Líkt og við mennirnir gerum núna nota geitungar tré 

og spýtur við pappírsframleiðslu sína. Þeir sjást oft naga veðraðar spýtur og með 

kjálkunum skrapa þeir þynnur af yfirborðinu um leið og þeir ganga hægt aftur á bak. Á 

sama tíma blanda þeir munnvatni saman við þannig að blautur taumur kemur á viðinn. Á 

þennan hátt eru geitungarnir að búa sér til trjákvoðu til pappírsgerðar (Kristín 

Runólfsdóttir o.fl. [án árs]) („Um geitunga“ [án árs]). 
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Nemendur svala forvitni sinni með því að fylgjast með og uppgötva og sjá umhverfið í 

nýju ljósi, tengja hluti saman og gera sér grein fyrir samhenginu á milli þeirra. Eins og 

áður gegnir kennarinn lykilhlutverki með miðlun sinni og snjall kennari prófar sig áfram 

með nýjum og ólíkum kennsluháttum (Dewey, John 2000:92-94). Með því móti telur 

Dewey að kennsla list- og verkgreina geri nemendum kleift að nýta athuganir, kannanir 

og tilraunir sér til fróðleiks. Verkleg þjálfun og listir höfða til meðfæddra hæfileika barna 

ásamt því að reyna á greind og vitsmuni og ýta undir sköpunargáfuna (Dewy, John 

2000:262-263). 
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2. Uppruni, saga og þróun pappírsgerðar 

 

Pappír hefur fylgt manninum í um 2000 ár. Það má segja að hann sé eitt fallegasta og 

einfaldasta efni sem hægt er að finna, en á sama tíma er hann afar vanmetinn (Long, 

Paulette og Associate, Robert L. 1979 [án blaðsíðutals/inngangur]). Það er kannski ekki 

skrýtið því við erum daglega umvafin ótal hlutum unnum úr pappír og í flestum 

vestrænum löndum er hann mjög aðgengilegur og mikið notaður. Þetta hefur þó ekki 

alltaf verið svona því þau tvö þúsund ár sem pappírinn hefur fylgt mannkyninu eru 

einungis örsmátt brot af sögu mannsins. Það er athyglisvert að líta á hvernig menn höfðu 

samskipti sín á milli fyrir tíma pappírsins, en eins og flestir gera sér grein fyrir er pappír 

afar hentugur til samskipta manna á milli.       

Á þeim tíma voru heldur ekki til símar né tölvur en til voru fjölmargar og ólíkar aðferðir 

sem maðurinn notaði til að skrá niður og eiga tjáskipti sín á milli. Hér verður sagt frá 

nokkrum þeirra. Egyptar notuðu oddhvöss verkfæri til að rista á steinhellur eða 

hellisveggi það sem þeir vildu að varðveittist. Í Austurlöndum voru búnar til bækur úr 

bambusberki eða trjáberki, bækurnar voru svo festar saman með leðurreim. Í Róm og á 

Indlandi notuðu menn pálmablöð eða laufblöð til að skrifa á. Indíánar notuðu trjábörk en 

einnig notuðu þeir reykmerki til að hafa samskipti við aðra hópa.     

Í tengslum við þetta er vert að velta fyrir sér hvað Íslendingar hafi notast við í staðinn 

fyrir pappír. Í kringum árið 1000 fóru Íslendingar að leggja stund á bókagerð og flestar 

heimildir benda til þess að hér á landi hafi menn notað skinn til þess að skrifa á. Engar 

íslenskar frásagnir eru til sem lýsa bókagerð og skinnaverkun á miðöldum en talið er að 

aðferðin hafi borist frá Evrópu. Orðið pergament, eða bókfell, hefur verið notað yfir skinn 

sem verkað hefur verið til bókagerðar, hvort sem það er af kálfum, sauðkindum eða 

geitum. Heitið pergament er dregið af borgarheitinu Pergamum, sem nú er Bergama í 

Tyrklandi, en borgin var þekkt fyrir bókfellsgerð til forna (Laufey Guðnadóttir og Soffía 

Guðný Guðmundsdóttir 2001).        
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Í handriti frá 8. öld má sjá elstu lýsingu á verkun skinns en þar segir að bókfell hafi oftast 

verið unnið úr geita- og sauðskinnum í suðlægum löndum en úr kálfsskinni í norðri. Á 

Íslandi var kálfsskinn fremur nýtt til bókagerðar en sauðskinn og er skýringin líklega sú 

að menn hafa nýtt gærur af sauðkindinni til klæðagerðar og kosið að nýta fremur 

kálfskinnið, sem var þynnra, í bókagerð.      

Skinn var strengt á ramma, skafið og síðan þurrkað. Þurrkunarferlið var mjög mikilvægur 

liður í verkuninni og stýrði í raun gæðum bókfellsins og gat tekið mislangan tíma. Til 

þess að bókfell gæti talist gott þurfti það að vera þunnt, sterkt en samt sveigjanlegt og 

með sléttu yfirborði (Laufey Guðnadóttir og Soffía Guðný Guðmundsdóttir 2001).  

        

Þessi upptalning aðferða mannsins til tjáskipta sýnir okkur að maðurinn hefur alltaf haft 

þörf fyrir að skrá niður það sem honum finnst mikilvægt og auðvelda þannig samskipti 

við annað fólk. Þannig hefur það verið um allan heim og maðurinn hefur aðlagast sínum 

aðstæðum hverju sinni og fundið út þær aðferðir sem voru hentugastar á hverju svæði. 

Þegar pappírinn var uppgötvaður árið 105 af hinum kínverska Ts’ai Lun tók hann við af 

þessum frumstæðu aðferðum og menn gátu nú með auðveldari hætti átt samskipti sín á 

milli. Með tilkomu pappírsins breiddist þekking manna út um heiminn.  

Það var talsverður munur á pappír eftir því hvar í heiminum hann var búinn til. Pappír 

sem framleiddur var í Austurlöndum var að aðallega gerður úr plöntum sem innihéldu 

langar plöntutrefjar. Úr þessum trefjum varð til gæðapappír sem var bæði þunnur og 

sterkur. Aftur á móti var framleiðsla pappírs á Vesturlöndum með öðrum hætti þar sem 

bómullartrefjar voru notaðar til að framleiða hágæða bómullarpappír. Pappír sem gerður 

er úr bómullartrefjum er sterkari en pappír sem gerður er úr plöntutrefjum og hann þolir 

betur áreiti eins og ljós (Saddington 1995:13).       

 

Pappír kom til Vesturlanda eftir langt ferðalag frá Kína. Þekkingin breiddist út frá Kína 

til Kóreu, Japans, Nepal og Indlands. Það var síðan löngu seinna að þekkingin barst alla 

leið til Spánar en þar leit pappírsmylla dagsins ljós árið 1150 sem var knúin áfram af 

vatnsafli og til að berja efniviðinn sem myndaði síðar trjákvoðu til pappírsgerðar. Frá 

Spáni barst þekkingin til Evrópu og voru Þjóðverjar fljótir að tileinka sér hina nýju 
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þekkingu sem breiddist um heiminn en þeir voru fyrstir til að gefa út  prentaða bók, 

Gutenberg biblíuna (Hunter, Dan 1978:150-153). Í kjölfarið fylgdu miklar breytingar. 

Áður fyrr var boðskapurinn borinn úti í myndmáli og töluðu máli en nú var hægt að miðla 

til fólksins með ritmáli. Þar með var lagður grunnur að seinni tíma prentun og þekking fór 

að breiðast út um heiminn. Allir möguleikar til samskipta gjörbreyttust og síðar með 

iðnbyltingunni hófust miklar tækniframfarir og nýjungar sem leiddu til fjöldaframleiðslu 

pappírs. Pappírsmyllur voru víða starfandi m.a. í Frakklandi, Þýskalandi, Hollandi og 

Ítalíu en þar var hin fræga Fabriano mylla (Halldóra Björnsdóttir 1997). 

 

Árið 1719 gerði franski vísindamaðurinn René de Réaumur merka uppgötvun. Eftir að 

hafa rannsakað geitunga og bú þeirra komst hann að þeirri niðurstöðu að geitungarnir 

nöguðu við, unnu hann og skiluðu honum svo út í formi viðarkvoðu sem þeir notuðu til 

að gera bú sín líkt og geitungarnir sem við greindum frá hér að framan. Eftir þetta var 

Réaumur sannfærður um að maðurinn gæti nýtt tækni geitunganna til þess að búa til 

viðarkvoðu. Það reyndist rétt en það var ekki fyrr en um árið 1850 sem menn fóru að nota 

viðarkvoðu í pappírsframleiðslu sína. Þó svo mennirnir hafi öðlast þekkingu á notkun 

viðarkvoðu við pappírsframleiðslu hjá geitungum, hafa þeir enn ekki náð þeirri frábæru 

tækni sem þeir ná við pappírsgerð sína (Lienhard, John H. 1998).     

 

Pappír var sannkölluð lúxusvara í gegn um aldirnar og ekki á færi allra að komast yfir 

slíkan munað. Í Hollandi var fundið upp tæki til þess að tæta niður hráefni til 

pappírsgerðar en það var ekki fyrr en á 19. öld að pappír fór að verða aðgengilegri en þá 

komu til sögunnar gufuknúnar pappírsgerðarvélar sem gátu gert pappír úr viði. Aðferðir 

við pappírsframleiðslu voru mismunandi eftir öldum og alltaf komu nýir hugvitsmenn 

fram og þeim fylgdu nýjar aðferðir sem leiddu til þróunar í framleiðslu pappírs. Vélar litu 

dagsins ljós við pappírsframleiðslu og leystu handavinnuna af hólmi, oft var það þó á 

kostnað gæða. Það sem einkenndi muninn á framleiðslu pappírs í Austurlöndum og 

Vesturlöndum voru mótin sem notuð voru við framleiðsluna. Á Austurlöndum notuðu 

menn mót sem búin voru til úr bambus og neti úr ofnu grasi eða stráum. Á Vesturlöndum 

notuðu menn við eða járn í rammann og netið var búið til úr hrosshárum eða örfínu 
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járnneti. Pappírinn var þar af leiðandi ekki eins að gerð til að mynda sáust yfirleitt alltaf 

för eftir járnnetið í pappírnum á Vesturlöndum (Shannon 1994:10).    

 

Sá pappír sem framleiddur var í heiminum á þessum tíma fékk á sig einkenni hvers lands 

eða heimsálfu, vegna þess að efni sem til voru á hverjum stað voru notuð og einkenndi 

það útlit pappírsins.  

Egyptar til forna, um 3000 árum fyrir Krist, notuðu efnið papýrus til að skrifa á. Þaðan 

kemur heitið sem við þekkjum betur sem pappír. Í Grikklandi og Róm var papýrus einnig 

notaður en lengra í norðri, í norrænu loftslagi þar sem papýrusplantan gat ekki vaxið, 

notuðu menn eins og áður segir kinda- eða kálfskinn.    

 

Aðferðin sem Egyptar notuðu við að búa til papýrus voru ólíkar pappírsgerðinni eins og 

við þekkjum hana. Þeir tóku papýrusstöngul og skáru hann eftir endilöngu, börðu hann til 

og bleyttu hann með vatni úr ánni Níl. Vatnið var búið þeim eiginleikum að það innihélt 

efni sem virkaði eins og lím (Shannon 1994:8). Því næst lögðu þeir strimlana hlið við hlið 

og svo annað lag þversum ofan á. Að lokum var hveiti sáldrað yfir arkirnar og þær barðar 

til þannig að þær yrðu mjúkar.         

Fyrir daga pappírsins í Kína notuðu menn silki til að skjalfesta gögn á en þar sem silkið 

var fágætt og dýrt voru menn í stöðugri leit að öðrum efnivið. Viðar- og bambusberkir 

tóku við af silkinu en vandamálið við þann efnivið var að erfitt var að skrifa á hann og 

eins var hann fyrirferðamikill í meðförum. Það aftraði mönnum þó ekki því engan annan 

efnivið var að hafa. Langur tími leið þar til einhver þróun átti sér stað.  

Rúmum 100 árum eftir Krist fundu Kínverjar upp nýja aðferð við pappírsgerð, þá aðferð 

sem átti síðar eftir að dreifast um heiminn. Kínverjarnir lúrðu hins vegar á henni eins og 

ormar á gulli og það var því ekki fyrr 500 árum síðar að upplýsingarnar bárust út. Það var 

eins og áður segir snillingurinn Ts’ai Lun sem fann upp þessa aðferð hann notaði trjábörk 

við pappírsgerðina, plöntutrefjar, hamp, ónýt föt og fiskinet (Hunter, Dan 1978:52). Ts’ai 

Lun tók þennan efnivið og bleytti og barði þar til hann varð að kvoðu, þá lagði hann 

kvoðuna á trjábörkinn og lét vatnið renna úr. Þegar vatnið var að mestu farið úr pressaði 
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hann kvoðuna og lét hana þorna þar til hún varð að pappír. Þetta var mikil vinna og sá 

sem vann við þessa iðn þurfti að vera vel hraustur þar sem engar vélar voru notaðar 

heldur þurftu þeir að berja efniviðinn með handafli einu saman (Hunter, Dan 1978:141).  

 

Þegar aðferð við pappírsvinnslu fór að þróast komu mót til sögunnar og segja má að 

mótin séu það mikilvægasta í endurvinnslu pappírs því þau forma kvoðuna í arkir. Mótin 

sem Kínverjar notuðu upphaflega voru gerð úr bambus og stráum og með þeim voru 

pappírstrefjarnar dregnar upp úr vatninu, pressaðar og látnar þorna í sólinni. Við gerð 

mikils magns af pappír þurfti mörg mót því það tók pappírinn um hálftíma að þorna í 

sólinni (Hunter, Dan 1978:78-79). 

 

Það liðu síðan 500 ár frá því að Ts’ai Lun byrjaði að búa til pappír þar til Japanir fóru að 

gera slíkt hið sama. Sagan segir að þekkingin um pappír hafi borist til Japans með 

múnkum sem höfðu með sér handrit frá Kína til Japans.  

 

Í kringum 800 eftir Krist var komið á fót pappírsmyllu og þar unnu fjórir sérfræðingar á 

sviði pappírs. Vonir voru bundnar við að framleiðslan myndi auka áhrif og gildi pappírs í 

Japan. Með aukinni pappírsframleiðslu í Japan opnuðu búðir sem seldu endurunnin 

pappír. Sá pappír var endurunninn úr gömlum notuðum pappír sem var með bleki á og 

grár á að líta (Hunter, Dan 1978:53-54). Japanir voru framarlega í tækni við 

pappírsvinnslu og pappírsarkirnar sem komu frá þeim voru að öllu leyti til fyrirmyndar.  

 

Í kringum 1150 barst þekkingin til Evrópu en pappírsgerðin átti erfitt uppdráttar þar í 

byrjun. Það breyttist síðar með tilkomu prentunar. Í Evrópu var ekki eins auðvelt að 

nálgast bambus og í Asíu þannig að menn þurftu að aðlaga pappírsgerðina að sínum 

landshluta og finna upp önnur efni við vinnsluna.  

 

Í Evrópu voru léreft og bómull fyrst um sinn notuð við vinnslu pappírs. Efnin voru látin 

liggja í bleyti í nokkurn tíma þar til þau voru rifin niður í litla búta svo hægt væri að búa 

til kvoðu. Það leið síðan ekki á löngu þar til búið var að smíða myllu, knúna áfram af 

vatnsafli sem þannig sá um að berja efniviðinn (Hunter, Dan 1978:150-153).  
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Til þess að merkja vöru sína og undirstrika gæði og áreiðanleika fóru pappírs-

framleiðendur að setja nafn sitt á vöruna, í orðsins fyllstu merkingu. Til þess notuðu þeir 

mynstur eða annað auðkennistákn sem sett var á pappírinn og kallað var vatnsmerki. 

Vatnsmerki komu fyrst fram á Ítalíu á tólftu öld og voru þá einföld, oft einungis stafur, 

hringur eða kross og voru gerð með því að vír var saumaður fastur í pappírsmótin og 

þannig stimplaðist merkið í pappírinn. Með tímanum og aukinni tækni hafa vatnsmerkin 

þróast og enn í dag eru þau m.a. notuð til að undirstrika gæði pappírs (Hunter, Dan 

1978:265).  

 

Pappír er oft notaður til þess að skjalfesta heimildir og gögn sem þarf að geyma lengi og 

til þess þarf að nota betri pappír heldur en venjulegan skrifstofupappír. Sá pappír er 

kallaður löggildur skjalapappír og á honum er oft gæðastimpill í formi vatnsmerkis frá 

framleiðenda. Hægt er að sjá gott dæmi um vatnsmerki á peningaseðlum. Ef t.d. 

fimmhundruð króna seðill er borinn upp að ljósi, má sjá vatnsmerki af Jóni Sigurðssyni.  

Peningaseðlar eru merktir með vatnsmerki til þess að koma í veg fyrir fölsun þar sem 

erfitt er að falsa slíkt merki. 
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3. Umhverfisvernd og endurvinnsla 

 

Langt er síðan maðurinn fór að hafa áhrif á umhverfi sitt með lífsháttum sínum. Segja má 

að mikil breyting hafi orðið þegar landbúnaðarsamfélagið tók við af veiðimanna-

samfélaginu. Við upphaf landbúnaðarsamfélagsins fóru menn að nýta landið til ræktunar 

og lítill gaumur var gefinn að umhverfismálum fram yfir stríð á fjórða áratugi síðustu 

aldar (Björn Guðbrandur Jónsson 1996:6/13). Þrátt fyrir að menn gerðu sér grein fyrir 

áhrifum lifnaðarhátta sinna á jörðina hélst þessi óheillaþróun stöðug; mennirnir héldu 

áfram að ganga á auðlindir jarðarinnar. Þetta hefur leitt til þess að það gífurlega magn af 

úrgangi sem maðurinn losar frá sér er orðið að alheimsvandamáli. Að mörgu leyti fljótum 

við sofandi að feigðarósi – þar sem alltof stór hluti mannkyns hendir rusli í ruslatunnuna 

og bíður síðan eftir ruslabílnum. Þegar hann hefur komið og tæmt tunnuna er ruslið 

horfið að eilífu. Svona er málum hins vegar alls ekki farið. Stór hluti heimilissorps er 

mörg ár eða áratugi að brotna niður og oftar en ekki eru það efni sem auðvelt væri að 

endurvinna. Meðal þess er gríðarlega mikið af pappírsúrgangi og efnum sem nýta má og 

endurvinna til pappírsgerðar. Þessi úrgangur kemur jafnt frá heimilum og vinnustöðum. 

 

Pappír er náttúruleg vara sem búin er til úr trjám sem hoggin eru til pappírsframleiðslu. 

Oft er öðrum trjám plantað í staðinn og til verða nytjaskógar. Við endurvinnslu pappírs er 

reynt að vinna pappírinn þannig að hann leysist upp í trefjar og myndi einskonar kvoðu. Í 

upphafi eru aðskotaefni eins og lím og hefti hreinsuð frá og kvoðumassinn þveginn svo 

að pappírinn verði hreinn. Eftir það er breitt úr massanum og hann hreinsaður aftur. Í 

þetta sinn er verið að hreinsa blek sem bundist hefur í trefjum. Að lokum er pappírinn 

bleiktur til að fá fallega hvíta áferð. Þegar hér er komið við sögu fer það eftir vörunni sem 

framleiða á og eins framleiðandanum hver hlutföllin eru af því efni sem bætt er í 

kvoðuna. Kvoðan er sett á grindur og vatn látið leka úr og því næst pressað. Pappírinn er 

settur upp á stórar rúllur sem geta vegið allt að 20 tonnum (Björn H. Halldórsson 2005).  

 

Á Íslandi eru engar pappírsverksmiðjur og því þarf að flytja allan almennan pappír inn 

eins og dagblaða-, prent-, skrif- og ljósritunarpappír (Garðar Guðjónsson 1995:23). Það 
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er þó hægt að segja að pappír sé einnig fluttur út frá Íslandi en það er sá pappír sem við 

sendum út til endurvinnslu. Leitað hefur verið leiða til að nýta pappír sem ekki er hægt að 

flytja út til endurvinnslu. Sá pappír hefur verið rifinn niður og notaður undir hesta í 

staðinn fyrir sag. Einnig hefur fólki verið bent á að nota pappírinn í trjá- eða blómabeð 

sín, það er gert til að hindra að arfi nái sér á strik (Garðar Guðjónsson 1995:23).  

 

Með verkefni sem þessu viljum við gera nemendur meðvitaðari og ábyrgari fyrir 

pappírsnotkun sinni og kynna leiðir til að koma í veg fyrir að skógar eyðist og mengun 

vegna pappírsframleiðslu aukist. Aðallega viljum við þó opna augu og huga þeirra fyrir 

því hvað pappír er frábært efni til að vinna með á fjölbreyttan hátt í skapandi skólastarfi.  
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4. Handbókin – Litla pappírskverið 

 

Handbókin er eins og áður segir ætluð nemendum á unglingastigi og byggist hún á 

sjálfstæðri vinnu nemenda á grundvelli fyrra náms. Myndlist er skyldunámsgrein í 8. 

bekk en í aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 er lagt til að í 9. og 10. bekk verði 

sértækt val innan inntaksflokksins lögmála og aðferða. Þar má m.a. finna pappírsgerð og 

er handbókin unnin sem stuðningsrit við þann þátt myndlistarnáms grunnskólanema. 

 

Í handbókinni eru leiðir til að mæta því markmiði aðalnámskrár að daglegt skólastarf í 

listkennslu eigi að vera ferilsmiðað. Við teljum mjög mikilvægt að útskýra fyrir 

nemendum að það ferli sem sýnt er í handbókinni sé metið til jafns við fullunnið 

frágengið verk. Gengið er út frá því að nemendur geti unnið sjálfstætt og gripið til reynslu 

sinnar og undirstöðu í myndmennt ásamt því að geta notað þekkingu sína til að vinna eftir 

(Aðalnámskrá grunnskóla – listgreinar 1999:28-29). 

 

Í upphafi handbókar er tekið á sögulegri þróun pappírs allt frá frumstæðum 

samskiptaleiðum mannsins, fyrir tvö þúsund árum, að hlutverki pappírs í nútímanum. 

Ferðast er um nokkur lönd; Egyptaland, Kína, Japan, Róm, Indland, Ameríku og Ísland 

og skoðað hvernig maðurinn aðlagaðist ólíkum aðstæðum sínum og hvað hann nýtti til 

tjáskipta fyrir daga pappírs. Fjallað er um sögu pappírsgerðar allt frá upphafi árið 105 í 

Kína og hvernig þekkingin hefur borist um heiminn og þróast með ólíkum efniviði, nýrri 

tækni og framförum.  

 

Reynt er að höfða til nemenda á fjölbreyttan og skemmtilegan hátt með myndum og 

fróðleiksmolum um pappír og pappírsgerð. Eitt meginmarkmið handbókarinnar er að 

vekja lesendur hennar til umhugsunar um umhverfið og hvernig við getum endurunnið og 

búið til pappír á einfaldan og skemmtilegan hátt. Í handbókinni má finna leiðbeinandi 

upplýsingar um pappírsgerð þar sem öllu ferlinu frá hráefni til lokaafurðar eru gerð góð 

skil. Allt frá mjög einfaldari aðferð við pappírsgerð og út í flóknari vinnslu pappírs. Í 

lokin má finna hugmyndir að verkefnum úr endurunnum pappír. 
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Lokaorð 

 

Við erum ekki í vafa um að list- og verknám stuðlar að alhliða þroska einstaklingsins og 

reynir á marga þætti sem ekki koma fram í öðrum greinum, m.a. þau vinnubrögð sem 

maðurinn hefur þróað með sér frá fyrstu tíð. Það má segja að listgreinar séu einn af 

hornsteinum mannlegs samfélags þar sem þær hafa fylgt manninum frá örófi alda.  

 

Við teljum að efla verði list- og verknám í grunnskólum og vonumst til að handbók okkar 

um pappír og pappírsgerð stuðli enn frekar að því. Listir eru einn helsti áhrifavaldur í 

samtímanum og nútímasamfélag gerir þær kröfur að einstaklingar séu hæfir til að leysa úr 

hinum margvíslegu vandamálum sem upp koma. Fyrirtæki landsins eru í auknum mæli 

farin að sækjast eftir starfsfólki með sjálfstæð vinnubröð, frjóa hugsun og sköpunargáfu. 

Það er engin spurning að listnám eflir sköpunargáfu þar sem listir reyna jafnt á 

ímyndunarafl og rökhyggju og því þarf ekki að fjölyrða um það að listnám í grunnskóla 

er mikilvægt fyrir þroska allra einstaklinga og er sköpunargáfan nauðsynleg til þess að 

mæta síbreytilegum kröfum nútímaþjóðfélags (Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 

1999:6).  

 

Við teljum mikilvægt að efla vitund nemenda og veita þeim þekkingu og kunnáttu um 

aðgerðir sem vernda umhverfið okkar. Með því að endurvinna pappír á einfaldan hátt fá 

nemendur tækifæri til þess að glæða pappírsafganga nýju lífi og vinna með efnið á 

skemmtilegan og skapandi hátt í skólastarfi. 
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