
HÁSKÓLINN Á AKUREYRI 
KENNARADEILD 

GRUNNSKÓLABRAUT 
2008 

Sunna 
Guðmundsdóttir 

Íslenski þjóðbúningurinn 
sem kennslutæki 

-Arfleifð okkar nú á tímum - 

L O K A V E R K E F N I  Í  K E N N A R A D E I L D  



Háskólinn á Akureyri  
Kennaradeild 
Grunnskólabraut 
Árið 2008 
 

Íslenski þjóðbúningurinn sem 
kennslutæki. 

-Arfleifð okkar nú á tímum - 
 

Höfundur : Sunna Guðmundsdóttir 
Lokaverkefni til 90 eininga B.Ed.-prófs í kennaradeild. 

Leiðsagnakennari: Rósa Kristín Júlíusdóttir 



ii 
 

„Ég lýsi því hér með yfir að ég ein er höfundur  þessa verkefnis og að 
það er ágóði eigin rannsókna“ 

 

___________________________________________ 

Sunna Guðmundsdóttir. 

 

„Það staðfestist hér með að lokaverkefni þetta fullnægir að mínum dómi 
kröfum til B.Ed.-prófs í kennaradeild“ 

 

____________________________________________ 

Rósa Kristín Júlíusdóttir. 



iii 
 

Ágrip 

Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri, vormisserið 2008. Viðfangefni þessarar ritgerðar er íslenski upphluturinn og 
hvernig hægt er að nota hann í textílmennt í grunnskólum. Í fyrsta kafla er inngangur. Í öðrum 
kafla er saga íslenska upphlutarins rakin í stórum og smáum dráttum. Í þriðja kafla tengi ég 
Aðalnámskrá grunnskóla við kennslu mína með íslenska upphlutinn sem kennslutæki. Í fjórða 
kafla tek ég fyrir kennsluaðferðir Ingvars Sigurgeirssonar í Litrófi Kennsluaðferðanna með 
tenginu í fjölgreindakenningu Howard Gardners, Hugsmíðahyggju Lev Vygotsky og að læra 
með því að framkvæma eftir John Dewey. Þar set ég fram kenningar þeirra og hvernig hægt sé 
að nota þær í textílmennt. Fimmti kafli er um námsmat sem tengist Aðalnámskrá grunnskóla,
kennsluaðferðunum Ingvars Sigurgeirssonar og kenningum Gardners, Vygotsky og Dewey. 
Kaflinn fyrir lokaorð inniheldur kennsluverkefni en þau eru þrjú talsins eitt fyrir hvert stig 
grunnskóla. Sjöundi  kaflinn er lokaorð og dreg ég saman það sem þessi ritgerð varpar ljósi á. 
Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

� Hvaða kennsluaðferðir henta þessum verkefnum? 
� Hvaða leið er hægt að fara til að vekja áhuga nemanda á íslenska upphlutnum?  
� Hvernig má setja fram verkefni tengd íslenska upphlutnum fyrir alla aldurshópa? 

Helstu niðurstöður varðandi rannsóknarspurningarnar koma svo fram í köflum 3-6 og geri ég 
niðurlag í lokaorðum um þær. Það fylgir einn viðauki þessari B.ed. ritgerð og er það prjóna 
uppskrift að skotthúfu sem notuð er í einu af verkefnunum. 
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Abstract 

This paper is a final thesis paper towards a B.Ed degree from the Education department of 
Akureyri University in the class of 2008.  The subject of this paper is the Icelandic national 
costume and how it would apply to textile related education in elementary schools.  The paper 
is devided as follows:  Chapter one is an introduction.  In chapter two the history of the 
costume is traced. In chapter three I will link the Icelandic core curriculum for elementary 
schools to my teaching methods, using the costume as a tool for learning. In the fourth chapter 
I will apply some of Ingvar Sigurgeirsson´s methods from  „The spectrum of teaching 
methods“, with a link through Gardner´s multiple intelligences, Vygotsky´s developmental 
psychology and Dewey´s learning by doing, to textile related education.  The fifth chapter 
deals with the asessment of schoolwork in relation to the core curriculum and the above 
mentioned teachin g methods.  In the sixth chapter I will demonstrate three different teaching 
projects, one for each level of the Icelandic elementary school system.  Chapter seven 
includes my synopsis and final arguments. 

My thesis questions are three, and are as follows: 

� What teaching methods best suit those three projects? 
� In what way can the Icelandic national costume be presented to arouse interest from 

the students? 
� How can school projects focusin on the costume best be arranged as to fit all three age 

levels of elementary schools? 

The thesis questions will be answered in chapters 3-6 and I will then outline my answers 
again in my closing statements.  There is one appendix to the paper in the form of a knitting 
receipe of a cap, used in one of the three projects. 
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Hæfileikar ungrar kynslóðar eru varanlegasta auðlind 
hverrar þjóðar, en hún nýtist því aðeins að aðstaða veitist til 
þess að efla hæfileikana í menntun, sem framtíðin þarfnast.1

1 Matthías Jónasson 1971:169 
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1. Inngangur 

Alla mína tíð hef ég verið heilluð af íslenska þjóðbúningnum. Í huga margra er hann ekkert 

merkilegur og lítið annað en gamall og óhentugur klæðnaður en í mínum huga er hann hluti af 

þjóðararfi okkar. Þegar ég hugsa um hversu fljótt menning okkar breytist með félags- og 

fjárhagslegu öryggi og síbreytilegum áherslum í tísku, finnst mér mikilvægt að gæta þess að 

glata ekki upprunalegum arfi okkar Íslendinga. Hugmynd mín í þessu lokaverkefni er að 

tengja íslenska þjóðbúninginn við kennslu í grunnskólum og þannig  leitast við að varðveita 

þennan þátt í  þjóðararfi okkar. Það eru til margar gerðir íslenskra þjóðbúninga en ég vel að 

gera þessa ritgerð eingöngu um upphlutinn og að hanna verkefni sem tengjast honum. 

Kjörsvið mitt er textílmennt í KHÍ og sótti ég tíma hjá Fríði Ólafsdóttur um íslenska 

þjóðbúninginn. Kennslustundirnar hjá Fríði urðu kveikjan að áhuga mínum á því hvernig 

hægt er að taka upp  kennslu í grunnskólum um íslenska þjóðbúninginn og með tengingu í 

Aðalnámskrá grunnskóla listgreinar en þar segir m.a. 

Textílmennt er ríkur þáttur í íslenskri menningu. Íslenskur útsaumur, 
tóvinna, prjón og vefnaður er meðal gersema íslenskrar listasögu, arfleifð 
sem þjóðin þarf að þekkja og meta sem veganesti til framtíðar. Þetta 
veganesti er ekki einungis þáttur í sjálfsmynd þjóðarinnar heldur einnig 
meðal þeirra efnislegu verðmæta og atvinnusköpunar sem nú á sér stað, 
m.a. í tengslum við uppbyggingu ferðaþjónustu í landinu. Handverk var 
áður órjúfanlegur hluti lífsbaráttunnar en er nú vaxandi atvinnuvegur og 
hluti þeirrar ímyndar sem einkennir íslenska menningu1

Í ritgerðinni mun ég fjalla um ýmsar kenningar fræðimanna og kennsluaðferðir sem ég tel að 

geti nýst við gerð verkefna um íslenska þjóðbúninginn – upphlutinn. Meðal þeirra eru 

fjölgreindakenning Howard Gardners, kenningar Lev Vygotskys ásamt kennsluaðferðum 

Ingvars Sigurgeirssonar.  

Ég leitast við að svara eftirfarandi spurningum í ritgerðinni:  

●Hvaða kennsluaðferðir henta þessum verkefnum? 

●Hvaða leið er hægt að fara til að vekja áhuga nemanda á íslenska upphlutnum?  

●Hvernig má setja fram verkefni tengd íslenska upphlutnum fyrir alla aldurshópa? 

Einnig mun ég setja fram þrjú verkefni, eitt fyrir hvert stig, inní þeim eru verkefnalýsingar, 

markmið og  tengingar í fræðin. Vegna þess hversu aldurstengd verkefnin eru þá mun ég 

útfæra þau á ólíkan hátt. Í meginmáli ritgerðarinnar fjalla ég um sögu og lýsingu á íslenska 
 
1 Aðalnámskrá grunnskóla Listgreinar 2007:16 
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upphlutnum og tengja við Aðalnámskrá grunnskóla – textílmennt. Verkefnin eru tengd við 

áfangamarkmið í 4.-7. og 10. bekk, lokamarkmið. Einnig verður fræðileg umfjöllun um 

kenningar og kennsluaðferðir sem gætu nýst vel við kennslu. Síðan kemur kafli  sem fjallar 

um námsmat sem tengist verkefnunum, Aðalnámskrá grunnskóla, kenningum og 

kennsluaðferðum.  
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2. Íslenski þjóðbúningurinn 

Til eru margar tegundir af þjóðbúningi okkar t.d. peysuföt, upphlutur, faldbúningur, 

skautbúningur og kyrtill. Allir eru þeir gamlir og með mikla og áhugaverða sögu að baki. 

Þjóðbúningur kvenna táknaði mikla þjóðfrelsisbaráttu vegna þess hversu stéttarskiptingin var 

mikil og tók það mikinn tíma fyrir sumar konur að safna fyrir öllu því fína sem á búningnum 

var.  

Þar sem eingöngu verður fjallað um íslenska upphlutinn í þessari ritgerð, verður farið 

ítarlegar í uppruna, hlutverk, fræga búninga, hönnun, saumaaðferðir og tengingu í erlenda 

þjóðbúninga og í lok kaflans verður farið í hugtök og útskýringar.  

2.1 Uppruni, hlutverk og frægir búningar 

Í Jónsbók, sem var lögbók Íslendinga til ársins 1662 og vísað til allt fram á 18.öld, 
voru ákvæði um skrúðklæðaburð, þar sem þeir einir máttu klæðast þeim er áttu 
nægilegt fé til þess og þeir sem minna höfðu undir höndum færu ekki að eiða í 
óþarfa. Á 16. og 17. öld voru menn dæmdir fyrir óhæfilegan og ólöglegan klæðnað.2

Faldbúningurinn var hátíðarbúningur íslenskra kvenna alveg frá landnámi Íslands til ársins 

1858 þegar Sigurður Guðmundsson málari hannaði nýjan búning sem fékk síðar nafnið 

skautbúningur. Faldbúningurinn var hannaður með það fyrir augum að vera líkur þeim 

klæðnaði sem konur notuðu í upphafi Íslandssögunnar. Á árunum 1858-60 var 

skautbúningurinn saumaður af Sigurlaugu Gunnarsdóttur. konu Ólafs Sigurðssonar sem 

frænda Sigurðs Guðmundssonar málara, sá skautbúningur er enn til og er í varðveislu 

Þjóðminjasafnsins.3

Upphlutur dregur nafn sitt af bol sem notaður var um kvenbúning 18. aldar en einnig 

um eldri gerð peysufata. Í kringum konungskomuna 1907 varð upphluturinn sjálfstæður 

sparibúningur. Áður var upphluturinn notaður hversdags og af alþýðukonum en seinna varð 

hann vinsæll spariklæðnaður. Upphluturinn var svartur reimaður bolur, sítt þykkt pils, 

ermalöng skyrta sem hefur tekið breytingum með tískubylgjum, svuntan var úr sama efni og 

skyrtan, svart belti og skotthúfa. Einnig voru búningasilfur og baldýríngar notaðar til 

skreytinga á upphlut, belti og skotthúfu.4

Hlutverk þjóðbúnings okkar til forna var margþætt, hann var ekki aðeins notaður til 

skjóls fyrir veðrum þrátt fyrir að  hann væri þykkur og náði alveg niður á ökkla því líkt og í 
 
2 Safnahúsið við Kópasker- þjóðbúningar kvenna 
3 Búningurinn.is-skautbúningur 
4 Búningurinn.is - upphlutur 
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dag var hann notaður sem spegilmynd eða tákn þjóðfélagsins. Hann gaf til kynna stöðu 

kvenna í samfélaginu, trú þeirra og kirkjurækni ogatvinnu húsfólksins.5 Nú á dögum er hann 

notaður til hátíðarbrigða. 

2.2 Hönnun og saumaaðferðir 

Það er ekki vitað hver það var sem hannaði upphlutinn. Hinsvegar er vitað að Sigurður málari 

Guðmundsson sá sem hannaði skautbúninginn út frá faldbúningnum hafði afskipti af því að 

gera upphlutinn fallegan og skreyttan. Hann mælti með því að ef gott væri veðrið og konur 

væru ekki í peysum eða treyjum yfir upphlutnum þá ætti efriparturinn að vera fallega 

skreyttur millum, borðum og baldýringum.6

Hönnun upphlutarins er margþætt og mikið vandaverk. Hver einasti saumur er 

þaulhugsaður og allt nýtt, til að endingin sé sem best. Það mikilvægasta var og er enn í dag, er 

nákvæm mátun svo upphluturinn fari vel. Mikill tími nýttur í breytingar og mátun því ekki 

voru til mörg snið. Fengu konur annað hvort snið lánuð eða tóku í sundur og breyttu flíkum. 

Svona flíkur voru ekki saumaðar nema af færustu saumakonum vegna þess hversu flókin 

sniðin voru. Upphluturinn er erfiðasti hluti saumaskaparins og tekur hann mesta tímann og 

gerir hann það enn í dag þó svo að til séu snið í mörgum stærðum.  Í bókinni  Íslenskur 

búningur,Upphlutur á 20.öld skrifar Fríður Ólafsdóttir þetta um heildarútlit upphluts. 

Við búningagerð skiptir miklu máli að heildarútlit og hlutföll séu rétt. Þegar upphlutur 
er saumaður þarf að athuga eftirfarandi þætti vel: 

• upphlutsbolur á að falla þétt að líkamanum, án þess að vera þröngur. 
• hlýrar mega ekki vera of breiðir og eiga að sitja vel á öxlunum. 
• handvegir þurfa að vera þægilega víðir og oft er nauðsyn að kryngja handvegi. 
• hvorki má vera flái í hálsmáli né handvegum. 
• þegar sídd á bol er ákveðin þarf að taka tillit til þess að þyngdin á pilsinu togar 

bolinn niður þegar því er krækt eða hneppt við hann. Einnig er það í samræmi 
við heildarsvip að bolurinn sé frekar stuttur í mittið.7

Sniðin sem fylgja í bókinni eru mörg og eftir margar saumakonur, þau sýna öll það sama þó 

svo sniðin séu ekki alveg eins útlítandi. Upphluturinn er saumaður saman þannig að saumarnir 

liggja inni í fóðrinu og getur það verið flókið fyrir óreynda að reyna. Pilsið hefur 20-24 

fellingar sem eru 4-8 cm djúpar og er 1 cm á milli hverra. Slíkur saumur krefst mikillar 

vandvirkni og þrautseigju. Konur notuðu ekki veski og var vasi saumaður vinstra megin að 

framan undir svuntu þannig að hann sást ekki. Konur notuðu hann mjög mikið en hann er ekki 

notaður í dag þó að finnist búningar með honum. Skyrturnar eru yfirleitt víðar og stuttar en 
 
5 Fríður Ólafsdóttir 1999a:9 
6 Elsa E Guðjónsdóttir – Íslenskir þjóðbúningar kvenna nú á dögum 
7 Fríður Ólafsdóttir 1999a:19 
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efnið mismunandi eftir tískustraumum. Efnið í svuntuna er oftast það sama og notað er í 

skyrtuna. Skotthúfan er annað hvort prjónuð eða úr flauelsefni og fóðruð að innan með kamb 

svo húfan haldist kyrr á höfði.8

2.3 Tenging í erlenda þjóðbúninga 

Það má segja að upphluturinn hafi notið mestrar hylli undanfarna áratugi. Hann á rætur sínar 

að rekja til tísku endurreisnartímans en þar var miðaldakyrtill tekinn í sundur um mittið 

þannig að úr varð aðskorin flík sem líktist einna helst vesti. Þetta líkist  öðrum flíkum sem 

voru mjög algengar á kvenfatnaði margra Evrópulanda.9 Íslendingar hafa alltaf verið mjög 

háðir því að skip sigldu hingað til lands því með þeim komu vörur frá erlendum verslunum. 

Það var hreint ótrúlegt hversu vel Íslendingar fylgdust með tískunni þrátt fyrir fjarlægð og 

einangrun. Við lok 18.aldar var kvenbúningur Íslendinga orðinn mikið umfjöllunarefni á 

meðal erlendra ferðamanna og vakti aðdáun þeirra. Smátt og smátt fór saumaskapur að líða 

undir lok og konur fóru að nota danska búninginn um tíma því það var auðveldara að nálgast 

verksmiðjusaumaðan búning sem kostaði einnig minna. Þá kom að því að Sigurður málari fór 

að tala um hversu skrítið þetta væri og vildi að konur klæddust heldur okkar íslenska búningi 

og gerðist það að konur byrjuðu að sauma aftur með mikilli verkkunnáttu sinni og búningarnir 

okkar fengu að líta dagsins ljós aftur.10 

2.4 Hugtök og útskýringar                   

Þegar skoðaðar eru bækur og aðrar heimildir þá koma fram orð sem eru gömul og eru ekki 

auðskiljanleg. Hér á eftir mun ég koma með útskýringu á helstu orðum og hlutum sem notuð 

voru/eru í íslenska þjóðbúningnum. 

Upphlutur 

Upphlutur er flík sem er borin fyrir ofan mittið með 

tilheyrandi aukahlutum. Niðurhlutur er borinn fyrir neðan 

mitti og er kallað pils nú til dags. Nafn búningsins kemur af 

efri hluta búningsins sem er upphlutur og er hann einnig 

nefndur upphlutsbolur og var lengi vel notaður bæði til 

hversdags- og spari brúks.11 

8 Fríður Ólafsdóttir 1999a:19-39 
9 Fríður Ólafsdóttir 1999a:5 
10 Æsa Sigurjónsdóttir 2004:237-244 
11 Fríður Ólafsdóttir 1994b:5 

1.mynd  - íslenskur  upphlutur 
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Baldýring 

Okkar elstu búningar frá síðustu árum 18. aldar eru skreyttir með 

baldýringu og er aðal aðferðin að strekkja silfurþráð eða vír fram 

og til baka yfir pergaments- eða pappaform (stíft undirlag) og má 

ekki sjást í neitt pergament eða pappa. Vírinn er mjög 

viðkvæmur og krefst mikillar vandvirknisvinnu. Munstrið er 

aldrei gert á sjálft efnið heldur er það saumað niður með 

tvinna. Á skautbúningi er baldýrað með vírþræði í borða sem eru á boðungum og um 

hálsmálið og einnig framan á líningar á ermum. Á kyrtlinum er ekki mikið um baldýringu 

heldur útsaum. Upphluturinn hefur borða að framan og eru þeir alltaf baldýraðir sem 

vírþræðir. Peysuföt á fyrri hluta 20. aldar voru með smá baldýringu í peysufataslifsi og einnig 

var stundum baldýrað í peysubrjóstið. 12 

Munstur 

Munstrin samanstanda yfirleitt af blóma- og laufvafningum en breytingar hafa orðið 

töluverðar á undaförnum 200 árum sem við höfum upplýsingar um. Munstrin eru mismunandi 

eftir búningum og miklar breytingar urðu á upphlutsborðum þegar Sigurður Guðmundsson 

teiknaði ný munstur fyrir skautbúning sinn sem höfðu þessar breytingar í för með sér. 

Hinsvegar urðu mikil straumhvörf í skreytilist á 20. öld  sem höfðu afgerandi áhrif á 

munstrin.13 

Skotthúfa 

Svarta skotthúfan er talin vera upprunin frá prjónahúfum karla enda ef 

glöggt er skoðað þá er hún mjög mikilvæg í Norðurlandabúningum karla.  

Kvenkynshúfan var í upphafi notuð til að skýla höfði og hári kvenna, var 

hún þá prjónuð mjög stór svo hún gæti settið/tollað alveg sjálf á höfði 

þeirra. Með árunum minnkaði skotthúfan og er  orðin mjög lítil í dag.14 

Svunta 

Svuntan hefur ekkert breyst í rúm 100 ár nema þá einna helst efnisval í hana 

sem og skyrtunum en efnið getur verið mismunandi eftir stíl kvenna.  

Upphluts- og peysufatasvuntan nær niður á miðjan legg og er felld undir 

 
12 Búningurinn.is - baldering 
13 Búningurinn.is - baldering 
14 Fríður Ólafsdóttir 1994b:8-9 

2.mynd – Baldýring og laufvafningar. 

3.mynd - Skotthúfa

4.mynd - Svunta
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streng sem er hnepptur að aftan og vinstra megin. Hún var ávallt notuð sem hlífðarflík yfir 

pils en á endurreisnartímabilinu varð hún hluti af tísku yfirstéttarinnar í Evrópu og varð mjög 

fljótt tákn um ríkidæmi og völd. Eins og við mátti búast þá færðist þetta tískufyrirbæri yfir á 

bændafólk og varð hluti af hátíðarbúningi eins og sjá má á íslenska þjóðbúningnum.15 

Búningasilfur 

Þegar líða tók á 19.öld voru þjóðbúningarnir farnir að taka breytinum og búningasilfrið fór að 

taka yfirhöndina sem fallegir og vandaðir hlutir. Tilgangurinn með búningasilfri var sá að 

sýna hversu sterka félagslega stöðu  viðkomandi einstaklingur hafði. Staða kvenna á 20.öld 

varð ekki sterk fyrr en í kringum 1907 en það var þá sem þær byrjuðu að leggja aukna áherslu 

skreytingar á upphlut sínum. 

Belti   

Margar tegundir af beltum eru til. Þau einföldustu voru úr 

baldýruðum linda með einum skildi og einum stokk sem voru sitt 

hvoru megin á beltinu og notuð saman krækt til að loka beltinu. Þau 

voru oft úr einhverjum öðrum málmi en silfri.  Ýmist voru þau gerð 

úr víravirki, drifnu- eða gröfnu verki. Stokkar og doppur voru oft 

saumuð á lindann til skreytingar og voru það gert úr steyptu, drifnu eða 

stöppuðu verki en oft var það líka smíðað víravirki.16 

Hnappar 

Hnappar eða samfelluhnappar eins og þeir eru einnig kallaðir fylgdu 

gamla kvenbúningnum og voru þeir upphaflega þrír og saumaðir á 

svuntuna.  Þeir komu undan beltinu og voru þannig notaðir til að 

halda svuntunni uppi. Þeir voru í tveimur stærðum, einn stór og tveir 

minni sá stóri var notaður að framan og hinir tveir til hliðar.  Hnapparnir 

gátu verið feikna stórir og var mikið um að eitthvað fallegt víravirki fékk að hanga úr þeim. 17 

Millur og nálar 

Millur og nálar eru notaðar eins og hnappagöt og tölur í dag. Nálin 

var þrædd til skiptis á milli eins og skóreimar, en þá var hægt að 

þrengja eða víkka eftir þörfum. Millurnar eru til af ýmsum gerðum 

 
15 Fríður Ólafsdóttir 1994b:8 
16 Búningurinn.is - Búningasilfur 
17 Búningurinn.is - Búningasilfur 8.mynd - Nál

5.mynd - Stokkabelti

7.mynd - Millur 

6.mynd - Hnappar 
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og eru þær elstu kopar- eða látúnsmillur og svo einnig úr prinsmetal sem er ódýr málmblanda 

sem lítur úr eins og silfur. Víravirkismillur fara í raun ekki að sýna sig fyrr en á síðari hluta 

19. aldar og fylgdi þeim reim og nál. Reimin og nálin eru oftast bæði úr silfri.18 

Skúfhólkar  

Eitt af séreinkennum íslenska þjóðbúningsins eru skúfhólkar, þeir voru 

settir á samskeyti skotts og skúfs og í byrjun voru þeir mjög smáir en 

þegar líða tók á 19. öld tóku þeir að stækka og eru stundum frekar stórir. 

Að hafa fallegan og vel gerðan skúfhólk þótti tákn um stöðu og konur af 

lægri stéttum lögðu mjög mikið á sig til að eignast slíka dýrð en oftast 

voru þær með fallegan baldýraðan skúfhólk. Skúfhólkar geta verið tvöfaldir og gylltir að hluta 

og einstaklega fallega smíðaðir, en einnig eru til ódýrari gerðir eins og t.d. úr eir eða látún en 

flestir eru þeir úr nýsilfri eða gulli.19 

2.5 Samantekt 

Í þessum kafla var fjallað um hvernig íslenski upphluturinn var og er gerður og hver eru 

helstu sérkenni hans. Íslendingar hafa alltaf verið mjög duglegir að reyna að fylgja tískunni. 

Með því að klæða sig í sem bestan klæðnað og reynt að fylgjast með erlendum tískubylgjum 

þó frekar í nálægum löndum. Samt sem áður eru staðbundin sérkenni sem finna má í vissum 

hlutum kvenbúninga frá 19. og 20.öld og urðu þeir að þjóðlegu tákni sem sýndi þjóðarstolt og 

dugnað Íslendinga. Þó í þessum kafla hafi verið stiklað á stóru þá eru þetta helstu atriði sem 

íslenskur upphlutur hefur að geyma.20 

18 Búningurinn.is - Búningasilfur 
19 Búningurinn.is - búningasilfur 
20 Æsa Sigurjónsdóttir 2004:245 

9.mynd - Skúfhólkar
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3. Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt 

Í þessum kafla leitast ég við að tengja íslenska upphlutinn við verklega kennslu á öllum 

stigum grunnskólans. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla - Listgreinar 2007 ber okkur að 

fræða nemendur um menningararf okkar. 

Að nýta efnisheiminn áþreifanlega og milliliðalaust til þess að búa til hlut er 
uppspretta gleði og lífsfyllingar fyrir einstaklinginn. Jafnframt er sú þekking, færni 
og skilningur, sem glíman við efnisheiminn hefur leitt til, undirstaða allrar 
verkmenningar í sérhæfðu nútímasamfélagi. Þráðarmenning hvílir á árþúsundaþróun 
og rótgrónum hefðum.Verkmenningararfur felur því ekki aðeins í sér tækni og 
aðferðir heldur einnig fagurfræði sem er tungumál manngerðs umhverfis.21

Ef litið er á hnattvæðingu nú í dag sjáum við að þó svo að bindin séu búin til í Danmörku og 

kjólarnir í Þýskalandi er ekki nóg að stóla á erlenda  kunnáttu. Við þurfum líka verkkunnáttu á 

Íslandi. Það að kynna fög og kennsluaðferðir fyrir nemendum í grunnskólum verður til þess 

að vekja áhuga hjá einhverjum hluta þeirra og það eitt réttlætir að við kennum þessa grein. Ef 

til lengri tíma er litið er hætta á að menningarlegur arfur okkar glatist smátt og smátt því 

ákveðinn hluti af okkar íslensku kvenmenningu felst í útsaum, prjón og saumum. 22 

Á þeim tíma þýddi eitt ærlegt handverk annars vegar iðn, hinsvegar sá 
heimilisiðnaður sem var uppistaða íslensks efnahagslífs. Árið 1746 þýddi eitt ærlegt 
handverk ævistarf sem þú helgaðir þig og lærðir til hlítar. Það gildir enn þann dag í 
dag, að það að tileinka sér handverk er ekkert áhlaupaverk. Það þarf ástundun til 
lengri tíma til að öðlast þá þekkingu og færni sem þarf til að rísa undir nafni 
handverks. Það tekst aldrei án þess viðhorfs að gefa sér tíma, ætla sér tíma til 
náms.23.

Grunnskólar landsins eiga að efla menningarvitund nemenda sinna og virðingu fyrir íslenskri 

menningu sem og menningu annarra þjóða. Þess vegna á að skapa almenn tækifæri fyrir 

nemendur til listnáms í hvaða listgreinum sem er. Þetta eykur áhuga nemenda, eflir þroska og 

ræktar hæfileika þeirra til þess náms. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að eitt af 

grundvallaratriðum menntunar sé jafnrétti til náms en í því er fólgið að nemendur fái nám og 

kennslu við sitt hæfi. Ef skólar gefa nemendum tækifæri til að spreyta sig mun það styrkja 

nemendur á sínu áhugasviði. Þetta mun búa nemendur undir ævilangt nám því lífið býður upp 

á síbreytilegar kröfur sem leggja áherslu á vinnubrögð, skipulags- og samskiptahæfni og 

félagslega færni. Grunnskólar þurfa að bjóða nemendum tækifæri til að afla sér þekkingar og 

 
21 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:17 
22 Guðrún Helgadóttir 1997 C:203 
23 Guðrún Helgadóttir 1997 A:1  
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leikni.24 Með textílmennt í skólum er hægt að bjóða nemendum upp á nám í handverki og 

þannig tækifæri til að koma til móts við ólíkar þarfir og styrkleika nemenda. 

Í textílmennt geta nemendur skapað sér persónulegan stíl sem einkennist af umhverfi 

þeirra og er því mikilvægt að leyfa nemendum að finna sinn eigin stíl í gegnum 

listgreinakennslu í grunnskólum. Með textílmennt er hægt að kenna gamlar aðferðir, nytsemi 

og vandvirkni. Með tíð og tíma breytast áherslur, efnahagur og verkkunnátta og því er 

nauðsynlegt að textílmennt / listgreinar fái að hafa sinn sess í grunnskólum landsins.   

Árið 1999 var farið að skipta markmiðum Aðalnámskrár niður í lokamarkmið, 

áfangamarkmið og þrepamarkmið og innihalda þau lögmál og aðferðir sem eru skapandi og 

tæknileg færni, sögulegt og félagslegt samhengi sem er skilningur og þekking, þriðji hlutinn 

er fagurfræði sem er túlkun og gagnrýnin vinnubrögð. Nú er komin út ný og bætt aðalnámskrá 

sem inniheldur samskonar markmið og mun ég vitna í hana í þessari ritgerð. 

3.1 Tenging textílverkefna við Aðalnámskrá grunnskóla 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007 fer fram á það að nemendur læri um hin ýmsu textílverk og 

eru þau margþætt og geta nýst á fjölbreyttan hátt við kennslu. Til dæmis um menningu og 

þjóðhætti fyrr og nú, mismunandi gerðir af textílverkum og fjölbreytt úrval efna og efniviðs. 

Aðalnámskrá grunnskóla 2007 er í raun útfærsla á lögum og reglugerðum um grunnskóla 

þannig að hægt sé að kenna eftir þeim og uppfylla þær kröfur sem lögin gera. Hún á að sýna 

fram á vægi og námsmat, hverjar helstu greinarnar eru og hvernig megin kennsluskipan á að 

vera þannig að nemendur nái að ljúka námi og verði vel undirbúnir fyrir áframhaldandi nám.25 

Við gerð kennsluverkefna fyrir öll stig grunnskóla þarf að hafa í huga hvað það er sem 

aðalnámskráin fer fram á í lok áfangamarkmiða sem og lokamarkmiða. Í lokamarkmiðum 

stendur m.a. að nemendur eigi að þekkja sögu og þróun íslensks iðnaðar og handverks, hverjir 

helstu dýrgripir eru í íslenskri textílsögu. Þeir þurfa að kunna helstu atriði og handbrögð í t.d. 

prjónaskap, saumum og upptöku sniða.26 Verkefnin mín munu tengjast öllum þeim þáttum 

sem taldir voru upp hér á undan.  

3.2 Lokamarkmið í textílmennt 

Lokamarkmiðin eiga að sýna hvað nemendur eiga að hafa lært og hversu mikið þarf að kenna 

til að lögbundið nám hafi skilað sér. Til þess að lokamarkmiðum sé náð þarf að ná 

 
24 Aðalnámskrá grunnskóla - Almennurhluti 2007:8 
25 Aðalnámskrá grunnskóla – Almennurhluti 1999:15 
26 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:15-18 
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áfangamarkmiðum. Nemandi þarf að hafa tileinkað sér grundvallaratriði textílgreina og færni 

í undirstöðuaðferðum fagsins til notkunar í eigin sköpun og vinnu. Skilningur þarf að vera á 

handverki og hönnun en það er t.d. form- og litafræði, efnisfræði textíla, færni í aðferðum og 

tækni, s.s. prjóni, saumi, vefnaði, tóvinnu og þrykki. Nemandinn þarf að hafa tileinkað sér 

þekkingu á því menningarlega samhengi sem textílverk koma úr. Þekkja þarf stefnur og 

strauma sem og verkmenningararf í hönnun og handverki sem er t.d. þekking á sögu og þróun 

íslensks textíliðnaðar, þekking á helstu dýrgripum íslenskrar textílsögu, hafa tilfinningu fyrir 

daglegri notkun textíla. Þekkja hið efnis-og félagslega umhverfi handverks í heimilisiðnaði og 

hönnun. Nemandinn þarf að geta fjallað um eðli handverks og hönnunar, geta skynjað, greint 

og metið það með persónulegu gildismati og rökstuðningi. Nánar tiltekið að hafa hugmyndir 

um eðli handverks, hönnunar og heimilisiðnaðar. Geta sýnt færni í skynjun og greiningu og 

geta metið formfræðilegt og hagnýtt gildi handverks og hönnunar. 27 

3.3 Þrepamarkmið í textílmennt 

Í þrepamarkmiðum er lýsing á skipulagi, samfellu og hvernig stígandinn er í kennslu hverrar 

námsgreinar, þau eiga að sýna hvernig eigi að útfæra hverja námsgrein fyrir sig, hvernig hægt 

sé að raða þeim upp í þrep eða lotur en það eru t.d. námsár grunnskólans. Þrepamarkmið eru 

sett fram til leiðsagnar fyrir kennara, nemendur og foreldra. Skólinn getur raðað sínum 

þrepamarkmiðum með öðrum hætti en þá birta þeir þau í skipulagi skólanámskrár.28 

3.4 Áfangamarkmið í textílmennt  

Aðalnámskrá grunnskóla setur áfangamarkmið sem meginviðmið í öllu skólastarfi. Þeim er 

deilt niður á yngsta,- mið,- og unglingastig. Þau eiga að gefa heildarmynd af því sem 

nemendur eiga að vera búnir að tileinka sér í lok hvers stigs. Þau eiga að vera auðveld til 

notkunar sem mælitæki og til mats hvort eða að hvaða marki þeim hafi verið náð.29 

3.5 Yngsta-stig (1. -4. bekkur) 

Í framsetningu fyrir yngsta-stig grunnskóla þarf aðalinntakið að vera eitthvað auðvelt, 

skemmtilegt og fjölhæft sem hæfir mörgum og mismunandi áhugasömum nemendum. Það er 

mikill munur á kynjunum og er verksköpunin misjöfn. Stuðla þarf að vinnugleði, frumkvæði 

auk þess þarf verkefnið að vera auðskiljanlegt fyrir yngsta-stig. Fagurfræðin og notagildi er 

ríkjandi þáttur á þessu stigi. Nemendur þurfa að hafa kynnt sér hinar ýmsu vinnuaðferðir með 

 
27 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:18-19 
28 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:5 
29 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:5 
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einföldum útfærslum t.d. við vefnað, útsaum og prjón. Þeir eiga að hafa fengið að nota 

einföldustu áhöldin sem notuð eru í greininni. Nemendur þurfa að hafa þekkingu á íslenskum 

textílverkum og þurfa að geta talað um hver helstu einkenni þeirra eru. Nemendur eiga að geta 

nýtt sér þekkingu sína við sína eigin sköpun. Sagt frá og skilið hver tengslin eru á milli 

fagurfræðinnar og textíla(liti og form). Þeir verða að geta skilið og séð vandvirkni og nýtni í 

gömlum textílverkum.30 

3.6 Miðstig (4. -7. bekkur) 

Á miðstigi eiga nemendur að læra að vinna sjálfstætt, þeir eiga að vera búnir að efla getu sína 

til samstarfs við aðra þar sem um sameiginleg hópa verkefni er að ræða.Hönnunarþátturinn er 

gerður stærri á þessu stigi og verða nemendur meðvitaðri um hann. Í gegnum hann öðlast  þeir 

reynslu og yfirsýn frá hugmynd til útfærslu. Nemendur eiga að geta gert einfaldar skissur og 

nýtt sér ýmsar aðferðir og vinnulag textíla. Þeir þurfa að geta farið eftir skriflegum 

leiðbeiningum, handbókum og endurnýtt gamlar hugmyndir á öllum stigum vinnuferlisins. 

Þeir þurfa að þekkja muninn og eiginleika náttúruefna sem og nokkurra gerviefna. Í sögulegu 

samhengi þurfa nemendur að geta aflað sér upplýsinga um textíla og textílvinnu og tengt við 

menningarlegt samhengi sem þeir voru skapaðir í. Þekkja sérkennin og tengslin í íslenskri 

textíliðju og handverks. Nemendur eiga að geta nýtt sér fagurfræðina í textílverkefnum sínum 

og geta sagt til um vönduð vinnubrögð og umgengni í annarra verkum sem og sínum.31 

3.7 Unglingastig (8. -10. bekkur) 

Textílmennt er skyldunámsgrein í 8.bekk en þegar í 9. og 10.bekk er komið er um að ræða 

valgrein. Þá er meðvituð notkun textíla, sjálfstæð vinna, hönnun og nýsköpun allsráðandi. 

Lagt er til að grunnskólar bjóði sértækt val í takt við tímann svo sem þæfingu, tóvinnu, 

textílþrykk og fleira.  Þetta felur í sér kröfur til nemenda því það eru þeir sem velja sér 

fyrrgreinda valgrein. Nemendur eiga að geta nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar í 

sinni eigin sköpun og vinnu. Geta nýtt sér þau áhöld og vélar sem notaðar eru í greininni. Sýnt 

fram á vandvirkni og góða umgengni við iðju sína. Einnig eiga þeir að geta skipulagt 

vinnuferli og framfylgt því. Notað gamlar hugmyndir og verk til endurnýtingar eða til 

hliðsjónar. Nemendur eiga að geta nýtt sér stíl, ímynd og/eða  aðferðir frá tilteknu skeiði í 

sinni eigin vinnu og geta tengt textílverk því menningarlega samhengi sem þau voru búin til í. 

Þekkja muninn á handverki og fjöldaframleiðslu. Nemendur þurfa að geta gert sér grein fyrir 

tengslum heimilisiðnaðarhefðar, nútímahandverks og fjöldaframleiðslu. Kunna að að nota 

 
30 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:20 
31 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:20-21 
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form, liti, efni og aðferðir út frá fagurfræðinni og skilgreint hvað vandvirkni og umgengni í 

verkum sé og metið sig út frá því.32 

3.8 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um markmið í Aðalnámskrá grunnskóla 2007og sýnt fram á að 

ætlast er til þess að við kennum textílmennt og tengjum hana við sögu þjóðarinnar. Sett eru 

fram þau áfangamarkmið sem ég tel passa við verkefnin mín, lokamarkmiðin tengjast síðan 

beint við lok 10. bekkjar. Þrepamarkmiðin eru nákvæm lýsing á því sem skólar notast við í 

gerð námskrár skólanna. Ef hugsað er til þess að nú er 21.öldin og hvar við erum stödd í því 

sem kallast menntun þá er það eitthvað sem finnst einungis hjá mönnum. Menn temja sér 

tiltekna siði og venjur sem breytast smám saman með tímanum og endurnýjast.33 Ástæðan 

fyrir því að grunnskólar eiga að halda gömlum hefðum inni í skólum landsins er til að næsta 

kynslóð geti lært af fyrri kynslóð. Þjóðararfurinn má ekki deyja út.  

 
32 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:21-22 
33 Hamilton, David 2002:33-34 
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4. Kenningar og kennsluaðferðir 

Þegar kennsluverkefni eru búin til verður kennarinn að hafa í huga hvaða kenningar og 

kennsluaðferðir eiga best við verkefnin hverju sinni. Hann verður að geta tileinkað sér 

aðferðirnar svo auðveldara sé að koma kennslu og innlögn inn til nemenda. Hér á eftir mun ég 

fjalla um nokkrar kenningar og kennsluaðferðir sem ég tel henta vel mínum verkefnum. 

Til eru mjög margar  og ólíkar kennsluaðferðir, hafa þær allar sína kosti og galla, það 

er engin aðferð fullkomin. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir því að allar kennsluaðferðir 

eiga rætur sínar að rekja til ákveðinna kenninga í námssálarfræði, menntaheimspeki eða 

námsskrárfræðum. Aðferðirnar eiga einnig mismunandi vel við skólastefnur þannig að það 

eru ekki allir skólar með sömu aðferðirnar.34 Það sem flestar aðferðirnar eiga sameiginlegt er 

að það má útfæra þær á margvíslega vegu. Best er fyrir kennara að þreifa sig áfram með 

mismunandi aðferðir því það er ekkert öruggt að einhver ein aðferð virki best. Gott er að geta 

nýtt sér nokkrar aðferðir við mismunandi verkefni og fög. Að geta beitt ólíkum 

kennsluaðferðum eykur líkurnar á því að nemendur njóti góðs af kennslunni.  

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirssyni í bók hans Litrófi kennsluaðferðanna er hægt að skipta 

kennsluaðferðum niður í níu meginflokka þó svo þær séu ekki allar eins hafa þær í megin 

atriðum sömu einkenni og markmið. Þeir flokkar sem kennsluaðferðinar geta flokkast í eru 

eftirfarandi: 

1. Útlistunarkennsla – varpar fram, miðlar þekkingu , útskýrir, ræðir og dregur ályktanir.  

2. Þulunám og þjálfunaræfingar – kanna þekkingu og þjálfa minni, 

endurtekningaæfingar, spurningaleikir og námsleikir.35 

3. Verkleg kennsla – markmiðin með henni eru að þjálfa vinnubrögð og auka leikni á 

vissu sviði. Á öllum skólastigum eru nemendur í einhverjum verklegum æfingum og 

eru þær megin uppistaða í kennslu eins og t.d. í list – og verkgreinum. Kennarinn þarf 

að velja verkefni sem eflir þekkingu, færni og fær nemandann til að sýna áhuga á 

efninu. Það er nauðsynlegt að hafa afslappað andrúmsloft og þá verður vinnuandinn 

góður. Í raun er aðaláherslan hjá nemendum að fylgjast með, leggja sig fram og æfa 

þau atriði sem þarfnast þjálfunar.36 Sýnikennsla er undirflokkur í verklegri kennslu, 

 
34 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:35 
35 Rúnar Sigþórsson o.f.l. 2005:147 
36 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:44 
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hún felst í því að kennarinn sýni nemendum sínum tiltekin vinnubrögð eða leiðir. Hún 

er nauðsynleg fyrir verklega kennslu en kennarinn verður að hafa það í huga að ekki 

ná allir nemendur sýnikennslunni í fyrstu tilraun. Skýringarnar þurfa að vera mjög 

einfaldar, leiðandi og í samhengi við kennsluefnið. Gæta þarf þess að nemendur skilji 

öll hugtök og útskýringar því auðvelt er að ofmeta kunnáttu nemenda.37 Þessar tvær 

aðferðir (verkleg- og sýnikennsla) eru mjög góðar til kennslu fyrir upphlutsverkefnin 

sem koma hér á eftir.  

4. Umræðu- og spurnaraðferðir – spurningar og önnur kennslutækni sem vekur nemendur 

til umhugsunar og umræðna. 

5. Innlifunaraðferðir og tjáning – lifa sig inn í, setja sig í spor og tjá sig.38 

6. Þrautalausnir – meginmarkmið þessarar aðferðar er að æfa nemendur í rökhugsun og 

kenna þeim hvernig eigi að takast á við ýmis verkefni. Þetta kennir þeim að leita 

úrlausna á verkefnum á marga vegu. Þrautalausnir eru mikilvægur hluti af hinu 

daglega lífi hvort sem er verið að tala um skólagöngu eða í starfi. Það þarf að glíma 

við hin ýmsu verkefni á lífsleiðinni smá og stór. Þegar nemanda finnst tiltekið verkefni 

of flókið getur kennarinn leitt hann áfram og útskýrt en á endanum verður nemandinn 

að klára verkefnið sjálfur.39 Þó svo þrautalausnir séu ekki flokkaðar undir verklegar 

greinar þá tel ég þessa aðferð virka vel fyrir verkefnin mín sem koma hér á eftir, vegna 

þess að í verkefnum fyrir mið -og unglingastig þurfa nemendur að sýna getu sína við 

útfærslu á sínu eigin verki.  

7. Leitaraðferðir – skipulegar kannanir, upplýsingaöflun með viðtölum, 

vettvangskannanir, tilraunir og greiningar á ýmsum fyrirbærum. 

8. Hópvinnubrögð – hópaskipt, afmörkuð verkefni fyrir hvern hóp, skipta með sér 

verkum og aðstoða hvert annað.40 

9. Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni – þessi aðferð gerir allra mestu kröfur til nemenda 

um skapandi vinnubrögð og sjálfstæði. Þeir þurfa að leysa verkefnin upp á sínar eigin 

spýtur hversu viðfangsmikil sem þau eru. Nemendur taka sínar eigin ákvarðanir um 

hvaða og hvernig verkefni þau velja og er þá kennarinn aðeins í hlutverki ráðgjafa og 

 
37 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:59 
38 Rúnar Sigþórsson o.f.l. 2005:147 
39 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:109 
40 Rúnar Sigþórsson o.f.l. 2005:147 
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leiðbeinanda.41 Líkt og í þrautalausnaraðferðinni þá er þessi aðferð ekki flokkuð undir 

verknám en í verkefnum mínum þurfa nemendur að sýna sjálfstæð vinnubrögð og 

frjóan huga við vinnu sína þar sem kennarinn er eingöngu leiðbeinandi og ráðgjafi. 

Hlutverk kennarans er að koma þekkingu svo vel til skila að nám nýtist nemendum í daglegu 

lífi. Ef skóli og atvinnulíf eru tengd saman þá verður það flókið mál því ákveðin fög í 

grunnskólum eru frekar starfsnám eða starfstengd. Listgreinar flokkast t.d. undir þann flokk 

þó svo að það sé ekki almennt viðurkennt sem slíkt, hinsvegar er textíll heil atvinnugrein. 42 

Þetta er eitthvað sem við verðum að taka til greina þegar við kennum nemendum okkar þetta 

fag, við verðum að hafa metnað, stuðning frá hverju öðru og óþrjótandi þolinmæði. Til þess 

þurfum við að vera fróð um sem flestar kennsluaðferðir og geta nýtt okkur þær í starfi. Það 

kemur nemendum og kennurum til gagns. Með því ríkir vinnugleði og andrúmsloftið er gott, 

nemendur sýna framfarir og áhuga, það er það sem við viljum sjá. Það er nauðsynlegt að 

kennarinn finni kennsluaðferðir sem henta hverju fagi fyrir sig en velji þær ekki af handahófi. 

Þegar nemendur hafa lært fleiri en eina námsaðferð þá er það sýnilegt hverjum og einum að 

nemendur hafi hlotið fjölbreytta kennslu og kemur þá tenging er á milli þess hverjar 

kennsluaðferðir kennarinn velur og á vinnubrögðum og virkni nemenda.43 

4.1 Fjölgreindakenning Howard Gardner 

Howard Gardner fæddist í Bandaríkjunum árið 1943. Hann stundaði nám við Harvard háskóla 

og var að læra sögu og lögfræði þegar einn af kennurum hans náði til hans og fékk hann til 

liðs við háskólamenntaðra fræðimanna. Kenningar hans eru í dag víðþekktar og mikið 

notaðar.44 

Árið 1983 setti Howard Gardner fram hugmyndir sínar um sjö grunngreindir en síðar 

bætti hann við áttundu greindinni. Með þessum grunngreindum vildi hann að sýna fram á að 

manneskjan væri mun flóknari en áður var talið. Hann taldi að greindarvísitölu prófun væri 

ekki það eina sem ákvarðaði greind einstaklingsins. Að taka manninn út úr sínu eðlilega 

námsumhverfi til þess eins að prófa námsgetu hans virkaði ekki sem skyldi.  Gardner telur að 

til að greina greind einstaklings ætti að horfa á hæfileikana til að leysa þrautir og vandamál 

annars vegar og síðan hversu gott samspil einstaklingsins og samhengi hans væri við 

umhverfið. 45Garnder komst einnig að því að þær átta greindir sem hér eru upptalda eigi sér 

 
41 Ingvar Sigurgeirsson 1999 B:150 
42 Guðrún Helgadóttir 1997 B:2 
43 Rúnar Sigþórsson o.f.l. 2005:147 
44 Mark K. Smith 2002 
45 Mark K. Smith 2002 
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djúpar rætur í þróunarsögunni allt frá því að það megi sjá rýmisgreindina með því að skoða 

málverk Michelangelos í Sixtínsku kapellunni í Vatíkaninu í Róm og hellaristunn í Lascaux í 

Frakklandi.46 

Gardner ruddi brautina og skapaði grundvöll fyrir svið mannlegra möguleika með því að 

koma fram með hugmyndir sínar um frumgreindirnar.  

1. Málgreind. Næmni fyrir hljóðum, gerð, merkingum og hlutverkum orða og tungumáls. 

Þetta eru t.d. blaðamenn, rithöfundar, ljóðskáld. Þessi greind er mjög mikið notuð í 

námi og kennslu. 

2. Rök- og stærðfræðigreind. Hæfileiki á tölulegum mynstrum, langar rökfærslur. Þetta 

eru t.d. vísindamenn, stærðfræðingar og rannsóknar lögreglumenn. Mynstur + tengsl = 

rök- og stærðfræðigreind. 

3. Rýmisgreind. Skynja hinn sýnilega rýmisheim og ummynd. Fyrsta skynjun. Þetta eru 

t.d. listamenn, myndhöggvarar, arkitektar og flugmenn. Þessi greind felur í sér þá 

kunnáttu að hafa þrívíddarauga. 

4. Líkams– og hreyfigreind. Stjórn á eigin líkama og geta til að túlka og sýna tilfinningar  

með líkamanum. Þetta eru t.d. dansarar, íþróttafólk, sem og gullsmiðir og skurðlæknar. 

Þeir hafa næmt tímaskyn. 

5. Tónlistargreind. Hæfni til að framleiða og meta form tónskynjunar. Þetta eru t.d. 

tónlistarfólk, tónskáld og færir hlustendur. Þessi greind kemur fyrst fram af öllum 

greindarþáttum. Mörg af frægustu tónskáldum í heiminum byrjuðu á unga aldri að 

semja tónverk. Næmni fyrir takti, tónhæð, tilbrigðum og hljómblæ tónverka. 

6. Samskiptagreind. Hæfni til að lesa í aðra, greina skap, innri hvöt og fyrirætlanir. Þetta 

eru t.d. kennarar, ráðgjafar, meðferðasérfræðingar, prestar og stjórnmálamenn.  Þessi 

greind hefur hæfileika til að hugleiða mörg sjónarmið. 

7. Sjálfsþekkingargreind.  Þekkja eigin veikleika og styrk. Skýr sjálfsmynd og þekking á 

einstaklingi. Þetta eru t.d. geðlæknar, heimspekingar og andlegir leiðtogar. 

Sjálfsvitundin þroskast síðast af öllum greindum. 

 
46 Thomas Armstrong 2001:16 
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8. Umhverfisgreind. Leikni í að þekkja og greina fjölda tegunda úr dýra– og jurtaríkinu. 
Mikil næmni fyrir öðrum fyrirbærum náttúrunnar eins og veðri og fjöllum. Þetta eru 
t.d. kokkar. Þessi greind hefur hæfileika til að rata. 47  

Ef horft er á einstakling og greindarsvið hans þá þroskast þau á mismunandi hátt og á mjög 

ólíkum tíma fyrir hvern og einn einstakling. Þó svo eru öll greindarsviðin samtengd sem sagt 

ef eitt þróast þá þroskast hin á eftir. Fjölgreindakenning Gardners undirstrikar persónulegan 

mun nemenda og er því nauðsynlegt að koma til móts við þarfir þeirra ein og sér.48 

Fjölgreindakenning í textílkennslu. 

Fjölgreindakenningin gerir ráð fyrir fjölbreytilegum kennsluháttum til þess að hægt sé að 

virkja allar greindir nemenda og námsmat verður einnig að byggja á fjölbreytileika. Með 

fjölgreindarkenningunni er lagt til að þær aðferðir sem beitt hefur verið til að meta árangur 

nemenda verðir stokkaðar upp og mótaðar frá grunni.49 Þar sem nemendur eru eins misjafnir 

og þeir eru margir þá er mjög líklegt að kennari fái nemendur til sín í kennslu sem búa yfir 

hinum ýmsu greindum. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir kennarann að þekkja þessar 

grunngreindir og vita hvaða kennsluaðferðir henti hverri og einni greind. Ef kennarinn reynir 

að nýta sér þessar kenningar þá munu bæði hann og nemendurnir uppskera ríkulega. Ef farið 

er inn í kennslu í textílmennt þá er hægt að sjá nemendur sem þjóta áfram án aðstoðar frá 

kennara, þeir hafa t.d. rýmisgreind, svo eru aðrir nemendur sem sitja bara og eru að lesa 

eitthvað blað því þeir eru stopp og eru að bíða eftir kennaranum. Þetta getur haft þau áhrif á 

nemendur að þeir vilji aldrei fara í textílmennt aftur og taka hreinlega út fyrir það. Það er þess 

vegna sem það er svo nauðsynlegt fyrir kennarann að geta komið til móts við þarfir og getu 

hvers og eins.  

4.2 Hugsmíðahyggja – Lev Vygotsky 

Vygotsky fæddist í Rússlandi árið 1896. Hann útskrifaðist úr lögfræði en hélt svo til 

áframhaldandi náms í bókmenntum og tungumálum og byrjaði að skrifa bækur sínar eftir það. 

Hann skrifaði mikið um sálfræði og hvaða áhrif það hefði á börn hvernig kennslu þau fengju 

og uppeldi.50 Kenningar hans byggjast á því að félagsleg samskipti og menning er sú 

undirstaða sem einstaklingurinn þarf til að öðlast vitsmunaþroska. Kenningarnar sem spila 

stærsta hlutverkið eru hugmyndir hans um hugsmíðahyggju og þroskasvæði einstaklingsins. 

Vygotsky leggur áherslu á hlutverk náms í þroska eða þróunarferli barnsins. Munurinn á milli 

 
47 Thomas Armstrong 2001:13-17  
48 Education World 2004 
49 Thomas Armstrong 2001:100 
50 Sólrún B. Kristinsdóttir – Lev Vygotsky 
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þess þroskastig sem barn greinist á þegar það er látið fást við lausn vandamála eitt og 

sjálfstætt og mögulegs þroskastigs sem greinist hjá barninu þegar það leysir vandamál með 

hjálp fullorðins eða í samvinnu við duglegri félaga. Hann leggur því mikla áherslu á góða 

leiðsögn kennara.51 Vygotsky starfaði sjálfur sem kennari og gat hann nýtt eigin 

hugmyndafræði í kennslu og samskiptum. Hann benti á að kennarinn þarf að vera hvetjandi, 

virkur og opinn fyrir því að gera námsumhverfið áhugavert því þannig þrífast nemendur best. 

Einnig að örvun og hvatning er aðalatriðið í námi hvers nemanda, kennarar verða að vera vel 

vakandi fyrir hæfileikum nemenda sinna og örva þá með hvatningu og gleði. Það er ekki algilt 

að nemendur viti allt um það fag sem þeir eru að nema hverju sinni og verður kennarinn að 

hafa það í huga þegar kennslan hefst.52 

Kennari  sem ætlar að kenna í anda hugsmíðahyggju verður að hafa í huga að það er  

hann sem greiðir leiðina svo að nám geti farið fram og gerir  nemendum kleift að læra það 

sem fyrir þeim er haft. Hver og einn nemandi þarf svo að byggja upp sinn eiginn grunn af 

þekkingu því það er enginn með nákæmlega sömu reynslu og þroska  til að öðlast þekkingu. 

Hugsmíðahyggjan er vitsmunaleg í eðli sínu. Nám, þekking og reynsla kemur skref fyrir skref 

það er ekki kennarinn sem ræður ferðinni heldur er það nemandinn sem þarf að taka allar þær 

upplýsingar inn og það er mjög persónubundið hverju sinni. Kennari sem nýtir sér 

hugsmíðahyggju í kennslu byggir smám saman ofan á reynslu og þekkingu nemenda sinna og 

hvetur þá áfram. Nemendurnir eru óslípaðir. Þeir slípast smátt og smátt, þeir verða að  geta 

byggt ofan á hugmyndir og reynslu sem breytist smátt og smátt í námsferlinu.53 

Ef nota á þessa kenningu í textílkennslu þarf kennarinn að koma með ákveðnar 

skoðanir um hugmyndir og verk nemenda og jafnvel setja fram hugmyndir. Nemandinn þarf 

þá að leitast við að finna út leiðir til að vinna verkefnin sín og með því lærir hann meira um 

það sem kennarinn var búinn að leggja inn. Gott er að leiða nemendur í gegnum verkefnin og 

fylgjast grannt með og aðstoða. Kennarinn setur upp verkefnin og bendir nemendum á leiðir 

til að nálgast þau og hvetur þá til að prófa nýjar leiðir. Kennarinn getur bent á bækur og önnur 

verkefni til að fara eftir og skoða. Nemendur skoða sitt eigið nám og meta það eftir eigin getu 

og vinnubrögðum.54 

51 Eggen, P. & Kauchak 1999:97 
52 Vilhelmína Thorarensen - þroskasálfræði 
53 Vilhelmína Thorarensen - þroskasálfræði 
54 Menntavefurinn.is : hugsmíðahyggja 
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4.3 John Dewey – Að læra með því að framkvæma 

John Dewey fæddist árið 1859 í Bandaríkjunum. Hann var einn af áhrifamestu 

heimspekingum síns tíma. Dewey gerði mikið af því að fara aðrar leiðir en flestir 

heimspekingar. Hann velti hugmyndum, hagnýtum gildum og ýmsum vangaveltum annarra 

heimspekinga fyrir sér í því yfirskyni að finna önnur hagnýt gildi fyrir þau. Dewey reyndi í 

kenningum sínum að samþætta, gagnrýna og byggja ofan á kenningar Rousseaus og Platóns. 

Honum fannst Rousseau leggja mikla áherslu á einstaklingin og Platón leggja mikla áherlsu á 

samfélagið. Orkan sem fylgir áhuga á námi verður að koma frá nemendunum sjálfum. Í 

kennslu  skiptir það öllu  fyrir nemendur  hvort kennarinn hafi unun af starfi sínu því það blæs 

lífi í kennslu hans og nám nemenda hans. Dewey telur að allt nám hefjist með kveikju sem 

kallar fram hugsanir og þá framkallast stjórnlaust hugstreymi. Þeir nemendur sem sýna áhuga 

á leita sér upplýsinga eru tilbúnir í að framkvæma nám sitt.55 

En þótt hæfileikinn til að hugsa sé meðfæddur og verði hvorki lærður né kenndur 
verðum við að læra hvernig á að hugsa vel, sérstaklega hvernig á að tileinka sér þá 
venju að hugsa á yfirvegaðan hátt.56 

Dewey var mikill heimspekingur og hefur haft mikil áhrif í skólamálaumræðum. Ýmsir 

fræðingar hafa reynt að uppfæra og framkvæma hugmyndir hans. Einnig varDewey einn af 

þeim fyrstu til að nýta sér þróunarsálfræði á vísindalegan hátt í uppeldisfræðinni. Hann leit 

svo á að  allir hefðu möguleika á því að þroskast og læra. Dewey taldi að aðaleinkenni barns 

væri ekki skortur á þekkingu og færni heldur taldi hann að þau fæddust með hæfileika sem er 

ómældur, hæfileika  til að læra nýja hluti og athafnir sem leiðir til aukna þekkingu. Hér á hann 

við hinn gríðarlega stóra sköpunarmátt sem gerir allar framfarir og þjóðfélagsþróun 

mögulega. Ef kenningar Deweys eru skoðaðar leit hann á kennslu sem eitt mikilvægasta 

hlutverk samfélagsins, því að með menntun getur þjóðfélagið stjórnað þeim gífurlega miklu 

möguleikum sem eru í hverjum nemanda til mögulegs þroska og þróunar. Við fjárfestum í 

menntun svo að þróunin geti haldið áfram. 

Hefðbundna skólanum hætti til að virða að vettugi mikilvægi perónulegra hneigða 
og langana sem hreyfiafls. En þetta eru engin rök fyrir því að framstefnuskólinn 
leggi hneigðir og langanir að jöfnu við áform og gangi þar með léttúð fram hjá 
nauðsyn þess að skoða málin vandlega, að afla víðtækra upplýsinga og leggja á 
gögnin skynsamlegt mat, eigi nemendur að taka þátt í mótun þeirra áform sem virkja 
þá til athafna...Þar sem frelsið liggur í þeim skynsamlegu athugunum og mat sem 
notað er til að móta áform, þá er sú leiðsögn sem kennarinn gefur nemendum við að 
nota skynsemina hjálp til frelsis, ekki hömlur á það.57 

55 Dewey, John 2000 A:54 
56 Dewey, John 2000 A:75 
57 Dewey John 2000 B:80-81 
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Í samfélagi okkar nú til dags er það nauðsynlegt að geta leyst hin ýmsu viðfangsefni, bæði 

verkleg og fræðileg. Það er mikilvægt fyrir þjóðarbúið og afkomu einstaklingsins. Það þarf að 

kunna allt frá lagni við vélar og verkfæri, samvinnuvilja, vitneskju um iðnað og 

samfélagskipan, öll þessi atriði eru mikilvæg svo að þjóðfélagið og þegnar þess geti haldið 

samfélaginu gangandi. Undirstaða þessarar þekkingar er og verður alltaf að vera eigin reynsla 

nemandans. Lögmálið er að læra með því að framkvæma „learning by doing“.58 

Börn hafa eðlishvöt til að tala saman og samlagast hinum ýmsu aðstæðum, rannsaka 

og skilja, framkvæma hluti og upplifa listræna sköpun. Það sem gerist ósjálfrátt er það að þau 

uppgötva allt saman sjálf stig af stigi og með því rekast þau á ýmsar hindranir á leiðinni og 

það á að kalla á frekari uppgötvanir hjá þeim, það fæst ekki allt með bókalestri. Fyrst er 

hugsun barnsins einskorðuð við hlutbundna reynslu og þessi reynsla er grunnur að vitrænni 

hugsun. Barnið gengur út frá því verklega til þess fræðilega. Verkefnin þurfa að vera í 

samræmi við reynslu og áhuga þess á námi því allt þetta á að koma innan frá því sjálfu.59 Ef 

hugsað er útfrá kenningu Deweys þá þarf kennsla í textílmennt að taka mið af raunverulegu 

umhverfi nemenda. Það þarf að örva vitsmunalegt kapp og styrkja löngun þeirra til að mennta 

sig. Þeir eiga að geta valið sér verkefni sem þeir svo uppgötva stig af stigi. Kennarinn þarf 

hins vegar að vera með kveikjur, koma með innlegg sem kveikir áhuga á tilteknu verkefni. 

Verkefnið sjálft þarf að gera kröfur á nemandann svo að hann geti rannsakað, skilið og 

framkvæmt. Með því upplifir hann sína eigin sköpun og reynslu. Kennarinn þarf að hafa 

kynnt sér eiginleika og venjur nemenda sinna hann þarf einnig að geta beint athyglinni að 

þeim atriðum sem hann telur nemendur myndu horfa á með opnum hug, áhuga og ábyrgð 

þetta kallar fram meiri námsáhuga og virkni.60 

4.4 Samantekt 

Í þessum kafla hef ég fjallað um kenningar og kennsluaðferðir sem ég tel henta vel í 

textílkennslu. Góður kennari þarf að hafa góðan skilning á öllum skilgreiningum og hugtökum 

sem tengjast kenningum og kennsluaðferðum, það getur haft mikilvæg áhrif á breytta og bætta 

kennsluhætti í skólum landsins þess vegna tók ég fyrir kenningar Howard Gardners, Lev 

Vygotsky og John Dewey því þær hvetja nemendur áfram af áhuga og geri þá sjálfstæðari við 

vinnu sína. Því ég tel að þessar kenningar henti verkefnum mínum vel og mun það aðstoða 

kennarann við notkun á kennsluaðferðum sem Ingvar Sigurgeirsson setur fram. Nám, 

 
58 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir o.fl. 1983:25-29 
59 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir o.fl. 1983:25-29 
60 Dewey John 2000 A:99 
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kennsluaðferðir og kenningar er gömul hugtök og hefur komið við sögu í skólum allt frá 

byrjun þó svo að þær hafi kannski ekki verið flokkaðar sem slíkar. 
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5. Námsmat í textílgreinum 

Hvað er námsmat og hvernig er best að meta nám í textílmennt? Á yfir höfuð að meta nám 

nemenda? Þessum spurningum er alls ekki auðsvarað en nauðsynlegt öllum kennurum að 

huga að. Þeirra starf byggist á að hafa sýnileg markmið með verkefnum nemenda og leiðir til 

að meta hvort þeim markmiðum hafi verið náð, bæði hvað varðar kennsluna og árangur 

nemenda. Þetta á við um allar námsgreinar, hvort sem um ræðir verknám eða bóknám. 

Ýmsir fræðimenn hafa reynt að skilgreina hugtakið námsmat. Derek Rowntree segir í bókinni 

Matsatriði-námsmat og áhrif þess:

Í víðtækum skilningi má líta svo á að námsmat eigi sér stað í öllum samskiptum 
manna, beinum og óbeinum, þegar annar reynir meðvitað að öðlast og túlka 
upplýsingar um þekkingu og skilning hins, hæfileika hans og viðhorf.  Slík 
upplýsingaleit er ætíð tilraun til að kynnast viðkomandi manneskju.  Í þessu ljósi má 
líta á námsmat sem mannlega breytni.  Í skólum tengjum við þessa “breytni” einkum 
því að kennarar verði vísari um nemendur sína.61 

Þessi skilgreining er mjög opin og gefur tilefni til ýmisskonar mats enda er yfirleitt mælt með 

að beita ólíkum aðferðum í mati til að fá sem bestu mynd af námsárangri nemenda. Það er líka 

ljóst að vanda þarf til verks, námsmati fylgir ábyrgð. Námsmat gefur ekki aðeins vísbendingar 

um árangur nemenda heldur einnig kennslunnar sem viðkomandi hefur fengið. Er 

réttlætanlegt að kennari meti árangur sinn og nemenda sinna? Hugsanlega er hægt að réttlæta 

það ef ólíkum aðferðum er beitt og fagmannlega staðið að verki. Í Aðalnámskrá grunnskóla 

2007 segir um námsmat. 

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 stefna og hvernig á að meta.  
 Námsmat miðar að því að safna upplýsingum um stöðu nemenda, getu þeirra og 
kunnáttu og þarf fyrst og fremst að taka mið af settum markmiðum hverju sinni.  
Mismunandi viðfangsefnum hæfa mismunandi matsaðferðir.   Í lokanámsmati skal 
að sjálfsögðu einnig huga að þáttum eins og framförum, sjálfstæði, frumkvæði, 
ástundun, vinnubrögðum og samstarfshæfni.62 

Af þessu sést að námsmatinu er ætlað að gera margt og vekur þetta spurningar um það 

hvernig kennarinn á að geta haft yfirsýn með öllum þessum þáttum. En ef til vill er það ekki 

eins erfitt og ætla mætti. Virkja má nemendur til þess að halda utan um verkefni sín og vekja 

þannig áhuga þeirra og vitneskju um eiginn árangur í námi. Þetta má gera með svokölluðum 

verkmöppum þar sem nemendur safna og gera grein fyrir þeim verkefnum sem unnin eru. 

Með því móti er auðvelt að meta einstaklinginn út frá honum sjálfum, merkja framfarir, 

 
61 Derek Rowntree 1983:11 
62 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:17-18 
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verklag og fleira. Þannig er komið til móts við einstaklingsþarfir nemenda og hægt að meta 

ólík verkefni.  

Verkmappan hentar vel þeim kennsluaðferðum sem ég hef fjallað um hér á undan og 

nýtist vel í mati á þeim verkefnum sem ég legg fram. Kennarinn verður að meta nemendur 

eftir þeirra eigin túlkunaraðferðum, námsmatið verður að vera jákvætt og leiðbeinandi með 

ábendingar um stöðu þeirra. Símat er nauðsynlegt fyrir kennarann, því hann verður að geta 

metið vinnubrögð, mætingu, sköpunargáfu og ferli, og þess háttar. Gott er að hafa stutta 

könnun sem tekur á bóklega þættinum í textílmennt sem prófar t.d. hugtök og þess háttar.63 

Þegar kennarinn skipuleggur nám nemenda þá verður virk þáttaka þeirra að vera í 

skipulaginu, því að með virkri þátttöku nemenda sér hann árangur námsins.64 

Gardner mælti með því að nota árangur frá vetrinum þannig að hægt væri að fara yfir 

það efni og meta vinnubrögð og áhuga í tímum í svokölluðum verkmöppum. Þessa leið er gott 

að fara í textílkennslu því nemendur þurfa að gera ýmiskonar verkefni yfir heila önn eða 

skólaár og þá getur kennarinn fylgst með því og metið framfarir nemenda útfrá þeirra 

verðleikum.65 Hvað varðar kenningu Vygotskys þá taldi hann mikilvægt að meta stöðu 

nemenda og að meta hvernig námsumhverfið hefur áhrif á þekkingu og færni nemenda. 

Aðalatriðið í námsmati samkvæmt kenningum hans er að finna út hvernig og hvort nemendur 

hafi hlotið þá þekkingu sem krafist er. Slíkt mat ætti að gefa kennurum og aðstandendum 

góða mynd af því hvernig gengið hefur og hvort einhverjar breytingar þurfi að eiga sér stað. 

Einnig benti Vygotsky á það að gott væri að leggja áherslu á símat  verklegra þætta og að láta 

nemendur gera sjálfsmat og ef nauðsyn ber til að leggja fyrir þau próf. Í verklegum greinum 

getur hinsvegar reynst erfitt og tímafrekt að prófa nemendur.66 Til að auka kunnáttu nemenda 

í verklegum greinum er mikilvægt að láta þá gera verkmöppur sem innihelda allt frá innlögn, 

glósum, hugmyndum þeirra, leiðbeiningum um hvern hlut fyrir sig og svo lokaprufu. Slík 

vinna gerir þeim kleift að endurnýta þekkingu sína með því að fletta upp í möppunni sinni. 

 

63 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:17-18 
64 Kristín Björk Gunnarsdóttir 2004:55 
65 Thomas Armstrong 2001:100 
66 Vilhelmína Thorarensen - þorskasálfræði 
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6. Kennsluverkefni 

Í þessum kafla verða sett upp þrjú kennsluverkefni, eitt fyrir hvert stig grunnskóla. Í þeim 

munu koma fram stutt kynning á verkefninu sjálfu, tenging í Aðalnámskrá grunnskóla,

kennsluaðferðir og hvað það er sem höfundur verkefnisins er að reyna að færa fram. Innlögn  

kennara verða gerð skil og einnig hvernig eigi að meta verkefnið og kennslugögn. 

Kveikjan 

Verkefni þetta byggir á því að þjálfa nemendur í þeim færniþáttum að skapa, túlka og tjá. Þeir 

fá innsýn í hvernig textílverk verður til og læra að sauma útsaumsspor. Hópinnlagnir og 

sýnikennsla eru þær aðferðir sem best  væri að nota við kennslu þessa verkefnis. Gott er fyrir 

kennarann að byrja á fyrirlestri og sýnikennsluformi t.d. með því að sýna nemendum sínum 

myndir og ýmis verk sem innihalda útsaumsspor, frá auðveldum krosssaumi til erfiðra spora. 

Myndir af upphlutsbolum með mismunandi balderingum og gaman væri að sýna þeim upphlut 

sem þau gæti komið við og skoðað. Vettvangsferðir á lista- og minja söfn væri mjög 

áhugaverð kveikja fyrir nemendur. 

Verkefni fyrir yngsta stig - útsaumur 

Nemendur eiga að velja sér verkefni við sitt hæfi. Kodda, mynd eða nálapúða. Þeir eiga að 

teikna upp á rúðustrikað blað hugmynd sína, lita hana og ákveða hvaða útsaumsspor þeir hafa, 

um 5 spor er að velja. Útfærslan og frágangur kemur síðan með aðstoð kennara.  

Aðalnámskrá grunnskóla 

Þegar verkefni fyrir yngsta stig eru gerð þarf að hafa það í huga að verkefnin eigi að vera 

auðveld, skemmtileg og fjölhæf. Kennarar verða ávalt að vera mjög meðvitaðir um að það er  

mjög mikill munur á kynjum og svo eru sköpunarhæfileikar nemenda mismiklir. Við innlögn 

og kennslu verður kennarinn að hafa í huga að reyna að hafa kennsluna lifandi og áhugaverða 

fyrir alla nemendur. Einnig er nauðsynlegt að sýna þeim hversu mikilvægt er að vanda sig því 

fagurfræðin og notagildi er sá þáttur sem er ríkjandi á þessu stigi. Nemendur eiga að hafa 

prófað útsaum, prjón og vefnað  aðferðir sem eiga að gera þeim kleift að útfæra lítið stykki. 

Einnig eiga nemendur að geta sagt aðeins til um afhverju og hvað það er sem gagnast af þessu 

námi og einnig frá hvaða tímabili þessi tiltekna aðferð var uppruninn. Með fagurfræðinni og 
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notagildi eiga þeir að geta séð hvers vegna það sé nauðsynlegt að vanda alla vinnu og 

frágang.67 

Kennslugögn og innlögn 

Markmið kennara í þessu verkefni er að nemendur fái þjálfun í að nota hugmyndir og fylgja 

ferlinu frá hugmynd að fullunnu verki; þeir venjist sjálfstæðum, öguðum vinnubrögðum og 

læri að nota verkmöppur. Innlögn:  Kennarinn getur t.d. tekið upp efnisbút, flík eða eitthvað 

því um líkt sem búið er að sauma út í og leyft nemendum um að skoða. Að innlögn lokinni og 

nemendur er farnir að hugsa út í hvað þeir ætla sér að gera þá getur kennarinn tekið til við 

einstaklingskennslu. Kennarinn þarf að aðstoða hvern nemanda fyrir sig með tilheyrandi gögn 

allt þar til verk hans er fullunnið. 

Efni og áhöld 

Javi, ýmsir litir af garnir, nálar, skæri, saumavél, efnisbút og tróð. Myndir og leiðbeiningar af 

útssaumsporum. Sjá t.d. eftirfarandi vefslóð en hún inniheldur öll helstu útsaumsspor sem til 

eru. Vefslóðin er :  http://inaminuteago.com/stitchindex.html

Námsmat 

Nemendur setja í verkmöppu þá vinnu eða efni sem sýna feril verkefnisins. Festa sýnishorn af 

prufum, hvaða garn og hvaða java þeir hafa notað og fyrir neðan hverja prufu skrifa þeir síðan 

allar þær upplýsingar sem þeir hafa aflað sér og þeir telja mikilvægar. Nemendur þurfa að 

sýna verkmöppuna sína til mats í lok annar. Þeir þurfa að koma orðum að því hvað þeir hafa 

lært og sýna það. Kennarinn verður að hafa símat til þess að geta metið stöðu nemenda fyrir 

skólaárið, hann verður að leggja mat á; vinnubrögð, ástundun, frumkvæði, sjálfstæði og 

framfarir.68 

67 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:19-20 
68 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:18 
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Kveikjan 

Verkefni þetta byggir á því að þjálfa nemendur í þeim færniþáttum að skapa, túlka og tjá. Þeir 

fá innsýn í hvernig textílverk varð til í gamla daga og fá að prófa sig áfram með gamlar 

uppskriftir í prjóni. Hópinnlagnir og sýnikennsla eru þær aðferðir sem best væri að nota við 

kennslu þessa verkefnis. Gott er fyrir kennara að byrja á fyrirlestri og sýnikennsluformi þar á 

eftir sýna nemendum sínum myndir og ýmis verk sem innihalda íslenska upphlutinn með 

skotthúfu. Einnig gæti verið sniðugt ef kennarinn sýndi nemendum sínum skotthúfur sem 

væru af mismunandi gæðum og gerð t.d. barna- og fullorðins húfu. 

Verkefni fyrir miðstig - skotthúfa 

Nemendur fá prjónauppskrift af skotthúfu. Þeir lesa hana alla yfir og sjá hvað það er sem þeir 

þurfa að nota, velja sér garn og prjóna eftir uppskrift. Fyrst þurfa þeir að gera prufustykki til 

að finna prjónfestu. Kennari leiðbeinir þeim eftir þörfum (sjá uppskrift í viðauka). Þegar 

skotthúfan er fullunnin hannar nemendur sína eigin skotthúfu eftir sínu eigin höfði, hér ráða 

nemendur efni, áferð, lögun og vinnu. Kennarinn getur leiðbeint þeim á rétta braut svo þeir 

lendi ekki í ógöngum. Í þessu verkefni eiga nemendur að gera verkmöppu sem sýnir öll stig 

verkefnisins. Kennsla fer fram í fjórar kennslustundir á viku í 8 vikur.  

Aðalnámskrá grunnskóla 

Miðstig gerir kröfur til aukins sjálfstæðis og getu nemenda. Þeir þurfa að hafa getu til 

samstarfs við aðra nemendur ef um sameiginleg verkefni er að ræða. Á þessu stigi eru komnar 

meiri og sterkari skoðanir um áhugamál hjá nemendum og verður að taka tillit til þeirra einsog 

alltaf. Hönnun er mjög stór hluti á þessu stigi og eru nemendur gerðir meðvitaðri um þann 

þátti með því að láta þá skapa og hanna, með því fá þeir sína eigin reynslu og skoðanir á 

viðkomandi ferli og sjá þeir ýmsar leiðir sem auka áhuga þeirra á því verkefni.69 

Kennslugögn og innlögn 

Markmið kennara:  Er að fá nemendur til að  lesa uppskrift og öðlast færni til að fara eftir 

henni. Að nemandur verði færir um að skapa, tjá sig og vönduð vinnubrögð. Þjálfun í að nota 

hugmyndir og fylgja ferli frá hugmynd að fullunnu verki og að þeir venjist sjálfstæðum, 

öguðum vinnubrögðum og læri að nota verkmöppur. 

Nemendur geta nýtt sér mismunandi aðferðir textílgreinarinnar til að vinna með eigin 

hugmyndir og svo þeir öðlist innsýn í fjölbreytta möguleika fagsins. Þeir læri verklag og beiti 

 
69 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:20 
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áhöldum rétt sem notaðar eru í textílmennt.Verkmappa er nauðsynlegur hluti af námi og að 

kunna nýta sér hana. Vandvirkni og góð umgengni er mikilvæg. Góða útfærsla og framkvæmd 

hugmynda með ýmsum aðferðum sem nemendur eiga að vera búnir að læra. Hópinnlagnir til 

að byrja með og síðan notar kennarinn sýnikennslu einna mest við kennslu þar verða 

nemendur þjálfaðir í gerð einfaldra verklýsinga,að nota handbækur og önnur gögn 

greinarinnar. 

Efni og áhöld 

15-20 grömm af fínu, þrinnuðu, svörtu ullargarni og prjónar nr.1 ½. Prjónfesta: 24 l. og 30 

umf. = 5 X 5 cm.70 

Námsmat 

Nemendur setja í verkmöppu gögn um feril verkefnisins, festa sýnishorn af prufum, hvaða 

garn, myndum, uppskrift og  ýmsum hlutum sem þeir telja vera mikilvægir þar undir skrifa 

þeir allar þær upplýsingar og athugasemdir sem þeir hafa aflar sér. Nemendur þurfa að sýna 

verkmöppuna sína til mats í lok annar. Símat er nauðsynlegur partur af námsmati við 

textílkennslu kennarinn þarf að taka stöðu á, vinnubrögðum, ástund, frumkvæði, sjálfstæði og 

framförum..71 Í seinna verkefninu þá þarf nemandinn að skila í lokin mjög nákvæmri 

verkmöppu. Kennarinn þarf að vera vel vakandi fyrir frjósemi nemenda. Kennarinn þarf að 

vera duglegur að hvetja, hrósa og vera uppörvandi með uppbyggilega gagnrýni.72 

70 Fríður Ólafsdóttir 1994b:39 
71 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:18 
72 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:89-90 
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Kveikjan 

Verkefni þetta byggist á því að sýna nemendum hvernig íslenskur upphlutur var saumaður í 

gamla daga. Gott er að fara í vettvangsferð á safn, textíl verkstæði eða saumastofu. 

Upplýsingar um íslenska hönnuði sem nota gömul íslensk munstur í hönnun sinni, eins og t.d. 

Jón Sæmundsson sem þrykkir íslensk ljóð og texta á jakkaföt, íslenska ullin í föt og nytjahluti. 

það er gert t.d. með þvi að sýna myndir, og að leyfa þeim til dæmis að máta raunverulega 

upphlutsbol. Hópinnlagnir og sýnikennsla eru þær aðferðir sem best  væri að nota við kennslu 

þessa verkefnis. 

Verkefni fyrir unglinga stig - hönnun á bol 

Skissa þarf og hugleiða hvernig bol nemandinn vill gera, síðan ákveða efni, áferð eða úr 

hverju á bolurinn að vera, það er t.d. hægt að sauma,prjóna,þæfa, hekla og þrykkja sér bol. 

Taka þarf mál af efri hluta nemendanna og geta tveir og tveir hjálpast að. Síðan er bolurinn 

unnin á þann hátt sem nemandinn velur undir leiðsögn kennara.  

Í þessu verkefnið kemur er ljóst að þegar á síðasta stig grunnskóla er komið þá eru 

listgreinar orðnar valgreinar. Nemandi sem velur þetta valfag er sjálfkrafa búinn að fá vissar 

kröfur sem hann þarf að takast á við. Nemandinn verður að geta tekið þetta fag eins og starfið 

sitt, sýna frumleika, sjálfstæði, vandvirkni og þekking á alla þá hluti sem viðkemur 

listgreinafaginu. Nemandinn á að geta hvatt sjáflan sig áfram með sjálfsmati og geta séð út 

hvað það er sem vantar að laga og hvað er vel gert. Í þessu verkefni hér á eftir munum við 

taka á öllum þessum þáttum. Fjöldi vikustunda er 4 kennslustundir í heila önn. 

Aðalnámskrá grunnskóla 

Sjálfstæð vinnubrögð er aðal áherslan á þessu stigi. Nemendur eiga að geta nýtt sér alla þá 

þekkingu sem þeir hafa hlotið á undaförnum árum og komið því skilmerkilega til skila í 

verkum sínum. Í 9. og 10. bekk er textílmennt ekki skyldunámgrein og þá eru kröfur til þeirra 

sem velja hana mun meiri. Það nám stefnir einkum á að þau geti notað textíl til sjálfstæðrar 

vinnu, hönnunar og nýsköpunar. Þessir árgangar eiga að fá nám í takt við tímann en samt með 

lögmál og aðferðir aðalnámskrár að leiðarljósi. Það sem flokkast undir lögmál og aðferðir er 

til dæmis þæfing, tóvinna, þrykk og fleira þess háttar.73 

73 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:21 
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Kennslugögn  og innlögn 

Markmiðið með þessu verkefni er að stefna að vaxandi sjálfstæði nemenda, fá þá til að vinna 

tilraunavinnu út frá eigin hugmyndum t.d. í fatnaði. Nemendur eiga að geta útfært og 

framkvæmt hugmynd sína með ýmsum aðferðum, s.s. vélsaumi, prjóni, hekli, textílmálun o.fl. 

Þeir verða að þekkja mismunandi eiginleika efna og möguleikana á endurvinnslu fatnaða, 

kunna að breyta, bæta og hanna nýjar flíkur úr gömlum. Nemendur þurfa að kunna að taka 

einfalda sniðagerð og leita sér upplýsinga í gegnum tölvur, handbækur og önnur gögn sem 

tengjast greininni 

Efni og áhöld 

Skissubók, blýantur, litir, skæri, tískublöð, sníðapappír, krít, títuprjónar, sníðaskær,málband, 

málin af ykkur á blaði, efni, saumavél, tvinna, aukahluti eftir þörfum. Snið er á bls. 28 í bók 

Fríðar Ólafsdóttur, Íslenskur búningur Upphlutur á 20.öld.  

Námsmat 

Nemendur setja í verkmöppu gögnin um feril verkefnisins. festa sýnishorn af prufum, 

efnisbútum með heiti þeirra og tegund, sniðugt er að setja myndir frá frumstigi til lokastigs, 

stærðarmálum, skissum og öllum þeim hlutum sem þeir ætla eða hafa hugsað sér að geta 

notað við verkefnið. Nemendur þurfa að sýna verkmöppuna sína til mats í lok annar. 

Nemendur þurfa að koma orðum að því hvað þeir hafa lært og sýna það. Kennarinn verður að 

hafa símat til þess að geta metið stöðu nemenda sinna fyrir skólaárið, hann verður að taka 

stöðu á; vinnubrögðum, ástundun, frumkvæði, sjálfstæði og framförum.74 Kennarinn verður 

að hafa símat til þess að geta metið stöðu nemenda sinna fyrir skólaárið, hann verður að taka 

stöðu á; vinnubrögðum, ástundun, frumkvæði, sjálfstæði og framförum.75Kennarinn þarf að 

vera vel vakandi fyrir frjósemi nemenda. Hann þarf að vera duglegur að hvetja, hrósa og vera 

uppörvandi með uppbyggilega gagnrýni.76 

74 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:18 
75 Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar 2007:18 
76 Ingvar Sigurgeirsson 1999b:89-90 
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7. Umræða 

Í þessari ritgerð var fjallað um íslenska upphlutinn sem kennslutæki í grunnskólum. Ég bar 

fram eftirfarandi spurningar: Hvaða kennsluaðferðir henta þessum verkefnum? Hvaða leið er 

hægt að fara til að vekja áhuga nemanda á íslenska upphlutnum? Hvernig má setja fram 

verkefni tengd íslenska upphlutnum fyrir alla aldurshópa? Siðan í gegnum ritgerðina leitaðist 

ég við að svara þeim. Hvaða kennsluaðferðir henta þessu verkefni? Ég tel að þær 

kennsluaðferðir sem henta þessum verkefnum séu hópinnlagnir, sýnikennsla og verkmappa. 

Samkvæmt Ingvari Sigurgeirsson í bókinni Að mörgu er að hyggja segir hann að í 

verkmöppum eru settar t.d. allar þær upplýsingar, skissur, skýringarmyndir, myndir, prufur og 

þankabrot, því íslenski upphluturinn er vandaður og fylgja allskonar upplýsingar honum bæði 

sem kennarinn og nemendur hafa safnað að sér. Hvaða leið er hægt að fara til að vekja áhuga 

nemanda á íslenska upphlutnum? Til eru margar áhugaverðar leiðir til að kveikja áhugann en 

þær aðferðir sem ég tel henta mínum verkefnum eru þær að leyfa nemendum að fikra sig 

svolítið áfram sjálfa og sýna sjálfstæð vinnubrögð með áhugahvatann að markmiði. Það sem 

gæti nýst kennurum vel við kynningu á íslenska upphlutnum og sem kveikja að verkefnum 

væri að sýna myndir eða búninga og fara í vettvangsferðir á minjasöfn eða listasöfn. Það væri 

einnig áhugavert að fá lánaðann búning til að hafa til sýnis í kennslustofunni eða til mátunar 

fyrir nemendur. Hvernig má setja fram verkefni tengd íslenska upphlutnum fyrir alla 

aldurshópa? Verkefnin voru útsaumur fyrir yngsta stig yngsta stigið er ekki komin svo langt í 

textílmennt og tel ég því útsaumur vera góð byrjun fyrir það.Síðan var prjón og hönnun fyrir 

miðstig en þau hafa náð góðum tökum á prjónum. Síðasta verkefnið er  svo hönnun á 

upphlutsbol fyrir unglingastigið en þarna eru þau farin að sauma, taka upp snið og breyta 

flíkum.. Þessi verkefni er hægt að vinna með flestum árgöngum í grunnskóla en kennarar 

finna það fljótt hversu breytileg verkefnin eru.  

Til eru mjög margar kenningar alveg frá árum Platóns og til dagsins í dag. Þær 

kenningar sem komu fram hérna í þessari ritgerð voru eingöngu skoðaðar til úrvinnslu við þær 

kennsluaðferðir sem Ingvar Sigurgeirsson fjallar um í bókinni Litróf kennsluaðferðanna.

Dewey hentaði vel því hann kom með að læra með því að framkvæma og tengist það vel 

verkefnavinnu sem slíkri, að leyfa nemendum að skoða íslenskan upphlut með því yfirskini að 

þau læri eitthvað um hann og fyllast áhuga þá bæta þau við nám sitt á áhugaveðran hátt og 

námið skilar árangri. Fjölgreindakenning Howard Gardners fjallar um allar þær greindir sem 

einstaklingurinn hefur í sér en eru kannski óvirkar, hann telur að allir hafi átta mismunandi 

greindir og þegar einstalingurinn hefur safnað upplýsingum við nám sem virkjar eina greind 
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gerist eitthvað koll af kolli sem heldur áfram að virkja allar hinar greindirnar. Ég tel að 

fjölgreindarkenningin passi ágætlega sem kenning í verkefnum mínum vegna þess hversu 

margir nemendur eru í textílmennt og hafa þeir ekki allir sama útlit,skoðanir og áhuga. 

Vygotsky lagði fram hugsmíðahyggju en sú kennig byggir á því að nemendur geti bætt ofan á 

þekkingu sína ég tel að með verkefnum mínum gæti hugsmíðahyggjan virkað vel sem kenning 

því að sýna þeim myndir eða raunverulegan íslenskan upphlut þá fyllast þau áhuga og forvitni 

sem leiðir til þess að þau byggja smátt og smátt ofan á þekkingu sína. Allar þessar kenningar 

virka vel við kennslu þessara verkefna og geta þær komið vel inn í þær kennsluaðferðir sem 

ég taldi vera mikilvægar. Ég vona að lestur þessarar ritgerðar hafi vakið áhuga á þessu 

viðfangsefni og geti nýst kennurum í starfi.  
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Viðauki 1 

Uppskrift að skotthúfu 

Taktu prjónana og fitjaðu laust upp 220 l. á fjóra prjóna.(55 l. á 

prjón). Fyrstu 4 ½ cm. er slétt prjón. Síðan er byrjað að taka úr, þú 

verður að vanda úrtökuna. Það eru alltaf teknar 4 l. í hverri 

úrtökuumferð (1 l. á hverjum prjón). Þú verður að passa að taka ekki 

úrtöku beint fyrir ofan síðustu úrtöku. Hér að neðan koma 

leiðbeiningar um úttökuna en hún skiptist í 5 áfanga. 

• I. Úrtaka. 
1.umferð: 2 L. saman, 53 L. sléttar. 
2.umferð: slétt án úrtöku. 
3.umferð: 5 L. sléttar, 2 L. saman, 47 L. sléttar. 
4.umferð: slétt án úrtöku. 
5.umferð: 10 L. sléttar, 2 L. saman, 41 L. sléttar. 
Þannig heldur þú áfram að prjóna. Í hverri úrtöku umferð bætir þú 5 lykkjum við síðustu 
úrtökuumferð 5.10,15,20 og svo koll af kolli. Eftir hverja af fyrstu fjórum 
úrtökuumferðum er prjónuð ein umferð án úrtöku, eftir það er tekið úr í hverri umferð. 
Síðasta umferðin í þessum áfanga er 9.umferð. þá eru 40 L. sléttar, 2 L. saman, 5 L. sléttar 
(46 L. á prjóni). 
• II. Úrtaka. 
1.umferð: 2 L. saman, 44 L. sléttar. 
2.umferð: 4 L. sléttar, 2 L. saman, 39 L. sléttar. 
3.umferð: 8 L. sléttar, 2 L. saman, 34 L. sléttar. O.s.frv.... 
9.umferð: 32 L sléttar, 2 L. saman, 4 L. sléttar (37 L. á prjóni). 

• III. Úrtaka. 
1.umferð: 2 L. saman, 35 L. sléttar. 
2.umferð: 3 L. sléttar, 2 L. saman, 31 L.sléttar. 
3.umferð: 6 L. sléttar, 2 L. saman, 27 L. sléttar. O.s.frv... 
9.umferð: 24 L. sléttar 2 L. saman, 3 L. sléttar (28 L. á prjóni) 
• IV.Úrtaka. 
1.umferð: 2 L. saman, 26 L. sléttar. 
2.umferð: 2 L. sléttar, 2 L. saman, 23 L. sléttar. 
3.umferð: 4 L. sléttar, 2 L. saman, 20 L. sléttar. O.s.frv... 
9.umferð: 16 L. sléttar, 2 L. saman, 2 L. sléttar ( 19 L. á prjóni) 

• V.Úrtaka. 

10.mynd - skotthúfa 
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1.umferð:2 L. saman, 17 L.sléttar. 
2.umferð: 1 L. slétt, 2 L. saman, 15 L. sléttar. 
3.umferð: 2 L. sléttar, 2 L. saman, 13 L. sléttar. O.s.frv... 
9.umferð: 8 L. sléttar, 2 L. saman, 1 L. slétt (10 L. á prjóni). 

• Í næstu þremur umferðum er L. fækkað í 7 L. á prjón. Síðan er skottið prjónað 
jafnlangt húfunni og síðan er L. fækkað aftur niður í 5 L. á prjón í tveim umferðum, 1 
til 2 umferðir án úrtöku prjónaðar á milli. Síðan er enn prjónað um 1 ½ cm. Fellt af. 

• Saumaður inn örmjór faldur, húfan pressuð og skottið teygt lítið eitt um leið. 

• Hólknum er síðan smeygt upp á  og skúfur saumaður við skottið.77 

77 Fríður Ólafsdóttir 1994b:39 
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