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Ágrip 
 

Prjónakennsla á Íslandi var viðfangsefni þessarar rannsóknar. Tilgangurinn var að 

skoða þær breytingar sem orðið hafa á prjónakennslu frá fyrstu Aðalnámskrá 

grunnskóla sem kom út árið 1977 til ársins 2014. Markmið rannsóknarinnar var að 

skoða menningarlegt gildi prjóns, auk þess að skoða kennsluhætti og viðhorf kennara 

og nemenda til prjónakennslu. Framtíðarhorfur greinarinnar voru kannaðar með tilliti 

til áherslna í nýrri Aðalnámsrá grunnskóla 2011/2013 sem miðar að því að kenna 

textílmennt með sjálfbærni að leiðarljósi. 

Tekin voru viðtöl við sex textílkennara og svör þeirra greind samkvæmt 

eigindlegri aðferðafræði. Leitast var við að kalla fram reynslu og viðhorf viðmælanda 

varðandi prjónakennslu í grunnskólum og framtíðarsýn þeirra á viðfangsefninu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gefa til kynna að helstu breytingar síðustu áratuga varði 

kennsluverkefni og viðfangsefni nemenda. Meginniðurstöður eru þær að nemendur  

hafa nú meira frelsi í verkefnavali en áður, aukin áhersla er lögð á sköpun og að 

nemendur vinni út frá eigin forsendum, getu og áhuga. Sjálfbærni er áberandi í 

Aðalnámskrá grunnskóla og er nýtt hugtak í textílmennt sem getur gefið kennurum 

nýjar hugmyndir í prjónakennslu. Niðurstöður má túlka þannig að prjón hafi sterka 

samfélagslega þýðingu.  Einnig að kennarar og nemendur séu jákvæðir í garð 

kennslunnar og að mikill vilji sé fyrir því að halda áfram öflugri prjónakennslu í 

grunnskólum.  
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Abstract 
 

This reasearch focuses on how knitting has been tought in Iceland. The purpose was 

to explore how knitting instruction has evolved since the first curriculum in 

compulsory education in Iceland from 1977 until 2014. The aim of the research was to 

study the cultural significance of knitting, as well as the methods of teaching and the 

attitude of teachers and students to knitting instruction. The future prospects of the 

subject were explored with the focus of the new curriculum in compulsory education 

in Iceland 2011/2013 that sets out to teach textiles with an emphasis on sustainability. 

Interviews were conducted with 6 textiles teachers and their responses 

qualitatively analysed. The aim was to discover the experience and attitude of those 

interviewed regarding teaching instruction in compulsory education and how they 

foresee the future of the subject. The research conclusions indicate that the major 

changes in the subject in the past decades are in the educational projects for students. 

The main conclusion is that students now have a greater choice of projects than 

before, more emphasis is placed on creativity and on students working according to 

their own capabilities and interests. Sustainability is prominent in the curriculum of 

compulsory education and is a new concept in textiles instruction that can give 

teachers new ideas in the teaching of knitting. The conclusions show that knitting is 

important to the society, that teachers and students are positive towards the subject 

and are willing to continue to provide good knitting instruction in compulsory 

education. 
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1.  Inngangur 

 
Rannsókn þessari er ætlað að skoða prjónakennslu á Íslandi frá og með útgáfu fyrstu 

Aðalnámskrá grunnskóla árið 1977 og hvaða breytingar hafa orðið á kennsluháttum 

síðustu áratugi. Rannsókninni er einnig ætlað að varpa ljósi á mikilvægi 

prjónakennslu og framtíðarhorfur hennar.  

Kennsla í handmenntum og þar með prjóni varð hluti af lögboðnu námi 

stúlkna um miðjan þriðja áratug síðustu aldar. Með tilkomu fyrstu Aðalnámskrár 

grunnskóla árið 1977 urðu þær breytingar að námsgreinin handavinna var ekki lengur 

kynjaskipt eins og áður. Aðalnámskrá endurspeglar þær áherslur sem þykja 

mikilvægar í þjóðfélaginu hverju sinni (Guðrún Geirsdóttir, 1998) og er endurskoðuð 

á nokkurra ára fresti. Í nýjustu útgáfu Aðalnámskrár (2011) eru kynntir til sögunnar 

sex grunnþættir: sjálfbærni, læsi, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, 

jafnrétti og sköpun og tengjast þeir allir textílmennt með einhverjum hætti. 

Samkvæmt Aðalnámskrá (2013) er sjálfbærni samofin textílmenningunni og kjörið að 

vinna með sjálfbæra þróun á sviði textílmenntar í grunnskólum. Prjónakennsla byggir 

á rótgrónum hefðum og liggur djúpt í menningu þjóðarinnar. Því er mikilvægt að 

finna leiðir til þess að miðla þessari þekkingu áfram á þann hátt að börn og ungmenni 

sjái hjá sér þörf til þess að viðhalda henni.  

 
1.1. Markmið og tilgangur 
 
Meginmarkmið verkefnisins er að skoða prjónakennslu á íslandi á tæplega 40 ára 

tímabili, frá árinu 1977 til ársins 2014 og það menningarlega gildi sem prjón og 

prjónakennsla hefur fyrir íslensku þjóðina. Til að ná þessum markmiðum þarf að: 

 

• Skoða Aðalnámskrár grunnskóla og greina þá þróun sem verður á 

prjónakennslu frá árinu 1977 til ársins 2013. 

 

• Skoða prjón á Íslandi í sögulegu og félagslegu samhengi. 

 

• Kanna þær áherslubreytingar sem eru í Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 

varðandi prjónakennslu og hvaða áhrif grunnþátturinn sjálfbærni hefur á 

kennsluna.  
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• Rannsaka viðhorf kennara til prjónakennslu og draga fram hvaða breytingar 

þeir telja hafa orðið varðandi kennsluhætti og verkefni. Auk þess þarf að 

kanna framtíðarsýn kennara og hvernig þeir upplifa viðhorf nemenda til 

prjónakennslu.  

  
1.2. Gildi verkefnis og rök fyrir vali á viðfangsefni:  
 

Við lestur á Aðalnámskrá grunnskóla 2013 vakti athygli að ekkert var minnst á prjón 

í námskránni. Því vöknuðu ýmsar spurningar um hvaða afleiðingar þetta gæti haft 

fyrir prjónakennslu í grunnskólum og var ein þeirra hvort það væri einungis 

túlkunaratriði hvers kennara um sig hvort kenna eigi prjón í textílmennt. Sjálf tel ég 

prjón vera óaðskiljanlegan hluta af textílmennt og þekkingu sem allir þurfa að búa 

yfir. Menningarlegt gildi prjóns er auk þess mikið. Fram að aldamótum 1900 var 

prjón stór hluti af lífi landsmanna sem bjuggu yfir mikilli verkþekkingu. Með 

breyttum lifnaðarháttum og áherslum í þjóðfélaginu hefur þessi þekking smám saman 

farið dvínandi. Því þarf prjón að vera hluti af textílkennslu í grunnskólum og leita 

þarf leiða til þess að kenna prjón á áhugaverðan hátt. Sjálfbærni er nýtt viðfangsefni í 

textílmennt og býður upp á nýja vinkla í kennslunni. Lítið hefur verið fjallað um 

sjálfbærni í textílmennt og enn minna um þá menningarlegu sjálfbærni sem felst í því 

að viðhalda gamalli verkþekkingu á borð við prjón. 

 Rannsóknir á prjónakennslu á Íslandi eru fáar enn sem komið er, það er von 

mín að þessi rannsókn verði mikilvæg viðbót við fyrri rannsóknir í textílgreinum, 

gagnist kennurum og nemendum, hún styðji við prjónakennslu og veiti kennurum 

hugmyndir um það hvernig samtvinna megi sjálfbærni við prjónakennslu.   

 
1.3. Hugtök og skilgreiningar 
 
Hér á eftir verður gerð grein fyrir nokkrum hugtökum sem notuð eru í ritgerðinni. 

Skilningur á hugtökunum getur verið ólíkur og ætlunin með eftirfarandi umfjöllun er 

að útskýra þau. Hugtökin eru skilgreind í þeirri röð sem þau koma fram. 

 
Sjálfbærni fjallar um það að mannkynið gangi ekki ófhóflega á auðlindir 

jarðarinnar heldur nýti þær í hófi og gefi þeim þannig tækifæri á að endurnýja sig 
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(UNESCO, 1987) Ágætis myndræn einföldun á hugtakinu er að nýtt tré sé gróðursett í 

stað þess sem hoggið er.  
Sjálfbær þróun er hugtak sem fyrst kom fram í skýrslu Sameinuðu Þjóðanna: 

Our Common Future árið 1987. Hún var samin undir forystu Gro Harlem Brundtland, 

fyrrum forsætisráðherra Noregs og ber heiti hennar. Í skýrslunni er fjallað um 

mikilvægi þess að þjóðir heims geri það að sameiginlegu markmiði sínu að stuðla að 

bættri framtíð jarðar og jarðarbúa (Umhverfisráðuneytið, 2002). 

Í menntun til sjálfbærni er lögð áhersla á að nemendur geti tengt menntun sína 

við eigin reynsluheim. Í stað þess að horfa aðeins til þess sem er að gerast úti í hinum 

stóra heimi er mikilvægt að nemendur líti sér nær og öðlist þekkingu á eigin 

samfélagi, umhverfi og menningu. Líklegra er að einstaklingar finni hjá sér þörf til að 

hlúa að því sem er þeim nær og þeir hafa persónulega tengingu við (Gruenewald, 

2004). 

Menningarleg sjálfbærni fjallar meðal annars um að tengjast mikilvægum 

gildum, hugmyndum og kunnáttu fyrri kynslóða (Ásthildur Jónsdóttir, 2011).  

Heimilisiðnaður á við þau aukastörf eða hjáverk sem unnin eru heima fyrir og 

miða að því að framleiða iðnaðarafurðir, í fyrsta lagi til notkunar á heimilinu sjálfu og 

í öðru lagi til sölu út af heimilinu (Mattías Þórðarson, 1913) 

Prjónles er hugtak sem notað er yfir prjónað efni og prjónaðan varning, til 

dæmis peysur og sokka (Íslensk orðabók, 1994). 

Menningararfur samanstendur af andlegum verðmætum og verklegri kunnáttu. 

Sameiginlegur arfur skapaður af mörgum kynslóðum þar sem listaverk og aðrar 

afurðir erfast  á milli kynslóða í breyttri mynd (Íslensk orðabók, 2002). 
Textílmennt er heiti á námgrein í núgildandi námsskrá. Í eldri námsskrám 

hefur námsgreinin heitið handavinna stúlkna, handmennt, hannyrðir ofl. (Arngunnur 

Sigurþórsdóttir, 2011). Í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 fékk námsgreinin hið 

nýja nafn textílmennt.  

  Samfélagslist (e. community art) er listsköpun sem á í einhverskonar samtali 

við samfélagið (Knight og Schwarzman, 2009).  Hún miðar að því að hópur fólks 

vinni saman að verkefni sem ætlað er til að vekja einstaklinga eða stjórnvöld til 

umhugsunar um málefni sem þykja aðkallandi hverju sinni (Lowe, 2001). Í 

samfélagsmiðuðum listverkefnum eru listamenn ráðnir inn sem sérfræðingar. Þeir eru 

nokkurskonar verkstjórar þess hóps sem tekur þátt í verkefninu (Jokela, Coutts, 
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Huhmarniemi og Harkönen, 2013). Í verkefnum af þessu tagi er eitt aðalmarkmiðið að 

gera listræna hugsun hluta af daglegu lífi einstaklinga (Jokela, 2013).  

Samfélagsmiðuð listkennsla er, eins og orðið gefur til kynna, listkennsla sem 

fer að einhverju leyti fram í samfélaginu. Í kennslufræðilegu samhengi getur samfélag 

átt við hóp af nemendum, kennurum og öðru starfsfólki skóla (Hiltunen, 2005). 

Samfélagslist getur náð til nærumhverfis utan skóla, þar með talið heimila og 

fyrirtækja sem staðsett eru í nágrenninu.  

 
1.4.  Prjón í íslenskum námskrám 

 
Aðalnámskrá er rammi um skólastigið og sögð vera samningur þjóðarinnar við sjálfa 

sig um menntamál (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Námskrár eiga að spegla þær 

menntahugmyndir sem eru við lýði í þjóðfélaginu hverju sinni (Arngunnur 

Sigurþórsdóttir, 2013). Þær marka starfsramma fyrir kennara auk þess að veita 

börnum og foreldrum upplýsingar um þá starfsemi sem fara á fram í skólanum 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Þegar rannsaka á prjónakennslu á Íslandi er 

mikilvægt að rýna í námskrár og skoða hvernig þær hafa þróast. 

 

1.4.1. Aðalnámskrá grunnskóla 1977 

 

Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1977 markaði ákveðin tímamót í 

handavinnukennslu á Íslandi. Námskráin er mjög ítarleg og ber með sér áherslur 

áttunda áratugarins þar sem jafnréttishugsunin var áberandi. Krafa um jafnrétti 

kynjanna var án efa stærsta breyting námskrárinnar og hafði áhrif á 

handmenntagreinar sem áður höfðu verið kynbundnar. Mikil áhersla var lögð á 

sköpunarþáttinn og að hver og einn nemandi gæti fundið verkefni við sitt hæfi. 

Verkgreinarnar, hannyrðir og smíði urðu skyldugreinar fyrir bæði stúlkur og drengi. 

Þar sem hannyrðir og smíði voru ekki lengur kynjaskiptar greinar, hafði sú tilhögun í 

för með sér að kennslustundum í hvorri námsgrein fyrir sig fækkaði um helming. 

Greinarnar tvær skiptust niður á skólaárið og fengu stúlkur og drengir nú eina önn 

hvor um sig, bæði í hanndmennt og smíðum (Aðalnámskrá, 1977).  

Í námskrá frá árinu 1977 var eitt meginmarkmið handmenntakennslu að vekja 

áhuga og þekkingu á íslenskri list- og verkmenningu og sameiginlegum menningararfi 

þjóðarinnar. Verkefnalýsing  fyrir kennslu í handmenntum var skýr og stór hluti 
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kennslutímans var ætlaður fyrir prjón. Samkvæmt námskránni var gert var ráð fyrir að 

prjónakennsla  hæfist í 3. bekk grunnskóla þar sem nemendur lærðu garðaprjón. 

Sköpunarþættinum var gefið mikið svigrúm og áhersla á verklega þætti. Gert var ráð 

fyrir prjónakennslu í öllum árgöngum án þess að skylduverkefni væru tilgreind 

sérstaklega. Skýrt var tekið fram hvenær kenna átti ákveðna verkþætti og ítarlegur 

hugmyndabanki að kennsluverkefnum fylgdi námskránni. 

. 

1.4.2 Aðalnámskrá grunnskóla 1989 

 

Árið 1989 kom út ný Aðalnámskrá grunnskóla. Áherslurnar voru þær sömu og í fyrri 

námskrá og litlar breytingar gerðar. Nafni greinarinnar var breytt úr handmenntum í 

hannyrðir. Verkþættir voru kynntir sameiginlega fyrir 4. – 5. bekk þar sem gert var 

ráð fyrir að nemendur lærðu undirstöðuatriði í prjóni. Ólíkt því sem var í námskránni 

frá 1977 voru engir sérstakir verkþættir tilgreindir, aðeins að þjálfa bæri nemendur í 

fjölbreyttum aðferðum prjóns (Aðalnámskrá grunnskóla, 1989). 

Við samanburð á þessum tveimur námskrám má greinar örlitlar 

áherslubreytingar á prjónakennslu. Námskráin frá 1977 er mjög skipulögð og býður 

upp á mjög fastmótaða námskrá í prjóni en námskráin frá 1989 er mjög opin. 

Kennarar fá meira val um það hvenær og hvernig verkþættir eru kenndir og engin 

skylduverkefni tilgreind. Ætla má að kennarar hafi fengið meira frelsi í prjónakennslu 

og auk þess svigrúm til að fella út þá hefðbundnu verkþætti sem þeim þótti ekki henta, 

jafnframt því að bæta við nýjum, eftir eigin höfði.  

 

1.4.3. Aðalnámskrá grunnskóla 1999 

 

Aðalnámskrá frá árinu 1999 er mjög metnaðarfull og talsvert breytt frá fyrri 

námskrám. Námsgreinin hannyrðir hlaut nýtt nafn: textílmennt og féll nú undir svið 

listgreina. Eins og í fyrri námskrám er bent á mikilvægi þess að kynna fyrir 

nemendum textílsögu þjóðarinnar. Lokamarkmiðin í textílmennt áttu að vera í 

sögulegu og félagslegu samhengi og spegla þekkingu nemenda á íslenskri textílsögu 

og þróun handverks. Einnig var áhersla á hugmyndavinnu, verkfærni og sköpun. Ólíkt 

fyrri námskrám var mælst til þess að prjónanám hæfist strax í 2. bekk með kennslu í 

fingraprjóni en undirstöðuatriðin voru kennd í 4. bekk líkt og í fyrri námskrám. 
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Prjónaverkefni voru áætluð í 5., 8. og 9. bekk og mælst til þess að  söguleg kennsla 

meðal annars um ull og ullarvinnslu væri gegnumgangandi allt textílnámið.  

Við samanburð námskrár frá 1989 og 1999 má sjá að í nýrri námskránni eru 

námsþættir prjónakennslu aftur skýrari og hnitmiðaðri. Að öðru leyti eru verkefnin 

svipuð og í fyrri námskrám. Þó ber að athuga að hér er mikil áhersla á sögulega 

þekkingu, til jafns við þá verklegu. Lagt er til að kennarar hafi reglulega kannanir eða 

próf til þess að fylgjast með framvindu sögulegrar þekkingar nemenda á efninu.  

 

 

1.4.4. Aðalnámskrá grunnskóla 2007 

 

Aðalnámskrá frá 1999 var endurskoðuð og gefin út að nýju árið 2007. Námskráin tók 

litlum breytingum, þrepamarkmið voru tekin út og orðalagi breytt en áherslur voru 

þær sömu og áður.  

 

1.4.5.       Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 

 

Almennur hluti Aðalnámskrár grunnskóla, var gefinn út árið 2011 en 

greinasvið kom út árið 2013. Sú menntastefnan sem birt er í Aðalnámskrá 

að þessu sinni byggir á sex grunnþáttum sem hafðir eru að leiðarljósi við 

námskrárgerðina. Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, 

lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Allir hafa þeir sín sérkenni en 

eiga það sameiginlegt að eiga að ýta undir vilja nemenda til þess að taka 

virkan þátt í að viðhalda samfélaginu, þróa það og breyta því. Þær 

grunnstoðir sem helst tengjast textílmennt eru: sköpun, læsi og sjálfbærni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Hæfnivið koma í stað markmiða í fyrri 

námskrá og eru þau mjög opin. Ekki eru tilgreindir sérstakir verkþættir sem 

eiga við prjón eins og gert var í eldri námskrám. Þess ber að geta að aðrir 

verkþættir textílmenntar eru heldur ekki tilgreindir í þessari námskrá. 

Námskráin á það sameiginlegt með námskrá frá árinu 1989 að vera opin og 

gefa kennurum tækifæri til frjálsrar túlkunar. 
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1.4.6.      Samantekt 

 

Hér hefur verið rakin þróun prjónakennslu í íslenskum námskrám frá árinu 1977 og 

til ársins 2011/2013. Greina má mikilvægar breytingar sem verða á þróun í 

prjónakennslu á þessu tímabili. Í eldri námskrám frá árinu 1977 og 1989 var áhersla á 

verkþátt prjónakennslunnar. Þættir eins og sköpun og valfrelsi nemenda voru einnig 

áberandi. Árið 1999 var helsta breytingin sú að prjónakennsla átti að hefjast fyrr en 

áður og áhersla lögð á sögulega þekkingu nemenda. Í nýjustu Aðalnámskrá 

grunnskóla 2011/2013 verða ákveðin tímamót þar sem hvergi er minnst á prjón í 

námskránni en hæfniviðmið námskrárinna gera þó ráð fyrir því að nemendur geti 

beitt fjölbreyttum aðferðum í textílmennt. Í ljósi þess er áhugavert að skoða hvernig 

kennarar túlki nýja námskrá varðandi prjónakennslu.  

 

1.5. Rannsóknarspurningar 

 
Prjónakennsla í íslenskum grunnskólum er til skoðunar í þessari ritgerð. Til þess að 

afmarka viðfangsefnið er áhersla lögð á að skoða prjónakennslu frá útgáfu fyrstu 

Aðalnámskrár grunnskóla árið 1977.  

Settar eru fram þrjár rannsóknarspurningar: 

 

• Hvaða breytingar hafa orðið á prjónakennslu á Íslandi síðustu áratugi? 

• Hvert er menningarlegt gildi prjónakennslu? 

• Hvernig sjá textílkennarar prjónakennslu framtíðarinnar? 

 

1.6. Afstaða til viðfangsefnisins 

Tengsl mín við verkefnið liggja að miklu leyti í uppeldi mínu. Ég er alin upp á 

heimili þar sem mikið var prjónað, konurnar í móðurætt minni prjóna allar og eru 

afar listrænar og handlagnar. Ég minnist þess úr æsku þegar móðir mín sagði mér frá 

því að hún hafi ákveðið að læra að prjóna áður en hún byrjaði í grunnskóla. Hún 

skammaðist sín fyrir að kunna það ekki. Mér þótti þessi litla saga hennar merkileg. Í 

skólanum mínum, Grunnskólanum í Búðardal, var mikil áhersla lögð á 

prjónaverkefni og mér þótti afskaplega gaman að prjóna. Þegar ég varð eldri lá leið 

mín í Listaháskóla Íslands þar sem ég lærði fatahönnun. Í verkefnum mínum voru 
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prjónaðar flíkur gjarnan í aðalhlutverki og prjón var aðal þemað í 

brautskráningarverkefni mínu til B.A.prófs í fatahönnun. Í meistaranámi mínu í 

listkennslufræði í Listaháskólanum lá því beinast við að brautskráningarverkefni mitt 

fjallaði á einhvern hátt um prjón og prjónakennslu. Það var svo við lestur nýjustu 

Aðalnámskrár grunnskóla (2013) sem hugmyndin að rannsókninni kviknaði. Mér 

fannst athyglisvert að ekkert væri minnst á prjón í námskránni og velti því fyrir mér 

hvaða afleiðingar þetta gæti haft fyrir prjónakennslu í grunnskólum sem að mínu 

mati er afar mikilvæg.  

 

1.7. Uppbygging ritgerðar 

 
Ritgerðin skiptist í sjö kafla. Í inngangi er sagt frá tilgangi og markmiðum verkefnis, 

rök færð fyrir vali á viðfangsefni, auk þess sem ljósi er varpað á gildi 

rannsóknarinnar. Hugtök eru skilgreind og Aðalnámskrár grunnskóla skoðaðar frá 

árinu 1977 og til ársins 2011/2013. Rannsóknarspurningar kynntar sem og afstaða 

höfundar til viðfangsefnis ritgerðarinnar. Að loknum inngangi hefst fræðilegur kafli 

ritgerðarinnar. Þar er fjallað um sögu prjóns á Íslandi frá upphafi og þær breytingar 

sem hafa orðið á prjónaiðkun Íslendinga með tímanum. Greint er frá áhrifum 

kvennabaráttunnar á prjón og mikilvægi prjóns og prjónakennslu. Loks er fjallað um 

sjálfbærni og samfélagslist.  

 Þriðji kafli fjallar um aðferðarfræði. Rannsóknaraðferðir eru kynntar, ásamt 

þátttakendum, úrtaki, framkvæmd rannsóknar og úrvinnslu gagna.  

 Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum úr viðtölum við textílkennara. Í fimmta 

kafla eru umræður þar sem niðurstöðurnar eru dregnar saman og túlkaðar út frá 

fræðilegum kafla. Loks er horft til framtíðar og settar fram tillögur að frekari 

rannsóknum. 
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2. Fræðilegur bakgrunnur 
 
Hér verður leitað fanga í fræðasviðum sem renna stoðum undir rannsóknina. Kaflinn 

skiptist í átta undirkafla og eru sumir þeirra í nokkrum liðum.  

 Í fyrsta kafla er söguleg umfjöllun um prjón á Íslandi þar sem farið er yfir þá 

þróun sem hefur orðið á prjóni frá upphafi, til dagsins í dag. Rýnt er í þá þætti sem 

stuðlað hafa að breytingum á prjóni og prjónaiðkun. Þar á eftir er 

menningararfshugtakið skoðað með prjón í huga. Fjallað er um gildi list- og 

verkgreina og sjálfbærni og samfélagslist skoðuð með áherslu á prjónakennslu. Að 

lokum er stutt samantekt úr kaflanum.  

 
 
2.1. Söguleg umfjöllun um prjón á Íslandi 
 

Heimildir segja að prjón hafi fylgt Íslendingum frá öndverðri 16. öld. Prjón var vinsæl 

iðja sem flestir stunduðu. Breytingar á lifnaðarháttum þjóðarinnar urðu svo með 

tímanum til þess að áhuginn á  heimilisiðnaði minnkaði og handprjón var ekki lengur 

jafnútbreitt og áður. Kreppan í kjölfar síðari heimstyrjaldarinnar, kvennabaráttan og 

íslenska efnahagshrunið ollu sveiflum í iðkun prjóns. Þó svo að ekki sé prjónað jafn 

mikið á okkar dögum og á 17. og 18. öldinni lifir prjónalistin enn góðu lífi meðal 

íslensku þjóðarinnar.  

 

2.1.1.  Upphaf prjóns á Íslandi 

 

Fyrr á öldum var sauðfjárrækt grundvöllur mannlífs á Íslandi. Tóvinna var iðkuð á 

allflestum heimilum og þjóðin naut góðs af ullinni sem sauðkindin gaf henni. Íslenska 

ullin var góður efniviður bæði til klæðagerðar og vefnaðar (Halldóra Bjarnadóttir, 

1939).  

Elsa E. Guðjónsson (1985) lýsti því í grein sinni í tímaritinu Hugur og hönd 

hvernig prjónakunnáttan barst til landsins. Hún segir að  prjón hafi fyrst borist til 

Evrópu frá Miðjarðarhafslöndum á síðari hluta miðalda og síðan breiðst út norður um 

Evrópu. Hún telur líklegt að þekkingin hafi borist til Íslands með þýskum, enskum 

eða hollenskum kaupmönnum. Elstu rituðu heimildir um íslenskan prjónaskap eru frá 

árinu 1581, í Bréfabók Guðbrands biskups Þorlákssonar á Hólum og í 

Guðbrandsbiblíu frá árinu 1584. Árið 1981 fannst sléttprjónaður belgvettlingur við 
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uppgröft að Stóruborg í Austur-Eyjafjallahreppi. Hann er elsta varðveitta íslenska 

prjónlesið og talinn vera frá fyrri hluta 16. aldar. Prjónahefðin hefur því fylgt 

Íslendingum um aldaraðir. 

Í bókinni Úr byggðum Borgarfjarðar segir Kristleifur Þorsteinsson (1971) frá 

því að prjónalistin hafi fljótt náð mikilli útbreiðslu á Íslandi. Líklega hefur hentugleiki 

prjóns haft þar áhrif enda vinna sem allir í fjölskyldunni gátu tekið þátt í. Prjónar voru 

einu verkfærin sem til þurfti og voru ódýrari en vefstóll, en áður hafði allur klæðnaður 

fólks verið gerður úr ofnu efni (Kristleifur Þorsteinsson, 1971). Fleiri kostir hafa 

mögulega fylgt því að prjóna flíkur í stað þess að nota vefnað. Má þar nefna að með 

prjóni var auðveldara að forma flíkur þannig að þær féllu betur að líkamanum. 

Landsmenn höfðu góðan skilning og þekkingu á eiginleikum íslensku ullarinnar og 

möguleikum hennar. Þá þekkingu má líklega rekja til návígis við sauðkindina og að 

ullin var unnin frá grunni á hverju heimili.  

Flestir Íslendingar prjónuðu, karlar jafnt sem konur. Þeir prjónuðu hvar sem 

var: í myrkri sem birtu og jafnvel við aðra útivinnu eins og fjárrekstur (Halldóra 

Bjarnadóttir, 1939; Kristleifur Þorsteinsson, 1971). Hæglega má líta á prjónið sem 

lífsbjörg. Prjónuð klæði héldu hita á mannskapnum á köldum vinnudögum og 

vetrarnóttum. Hreyfingin sem fólst í handavinnunni hlýjaði köldum kroppum í 

harðasta vetrarfrostinu. Auk þess var prjón tómstundagaman og sú sköpun sem því gat 

fylgt veitti ákveðna lífsfyllingu í mesta skammdeginu. Til marks um það hve mikið 

var prjónað á Íslandi var um að ræða almenna markmiðasetningu á þessu sviði. Öllum 

var gert að skila af sér ákveðnu magni af prjónlesi. Það sama átti við um börn sem 

lærðu að prjóna ung að árum. Gert var ráð fyrir að börn skiluðu af sér um tveimur 

sjóvettlingum á viku en eftir því sem þau urðu eldri og laghentari jókst vinnuálagið 

(Elsa E. Guðjónsson, 1986). Eftirfarandi vísa gefur til kynna hversu ung börn voru 

þegar þau áttu að prjóna: 

Fyrst þú ert komin á fjórða ár 

fara áttu að vinna. 

Læra skaltu listir þrjár 

lesa, prjóna og spinna  
                                                          (höfundur óþekktur) 

 

 Á 17. öld byggðist efnahagur landins að miklu leyti á fiskveiði en prjónles var 

einnig mikilvæg útflutningsvara og í skiptum fengust aðrar nauðsynjavörur.  Miðað 
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við fólksfjölda var útflutningurinn mikill en árið 1624 er áætlað að flutt hafi verið út 

72.231 pör sokka og 12.232 vettlingapör. Rúmlega hundrað árum síðar, eða árið 1734, 

hafði útflutningurinn tvöfaldast (Guðmundur Finnbogason, 1944). Þessi mikli 

útflutningur verður að teljast áhugaverður enda voru Íslendingar ekki nema 50.358 

árið 1703 (Gísli Gunnarsson, 2000). Ef satt reynist hefur dugnaður Íslendinga og 

ástundun á þessu sviði verið með miklum ólíkindum. Prjónaskapur var stór hluti af 

daglegu lífi alls vinnufærs fólks og því má gera ráð fyrir því að prjón hafi verið okkur 

mikilvægur iðnaður,  ekki síður en fiskiðnaðurinn.  

Þörf fyrir hlý og góð klæði var jafnmikil þörfinni fæði hér á landi, enda 

veðráttan mjög breytileg og ófyrirsjáanleg. Prjónaskapurin tengist því landi og þjóð 

sterkum böndum og er líklega ein af ástæðum þess að Íslendingum tókst að lifa af á 

þessu harðbýla skeri.  

 

2.1.2  Prjón á 20. öldinni 

 

Fram á 19. öld var prjónaskapur stór hluti af daglegu lífi Íslendinga, iðnaður sem allir 

tóku þátt í. Þegar líða tók á öldina urðu breytingar á lifnaðarháttum sem höfðu áhrif á 

heimilisiðnaðinn. Með bættum efnahag þjóðarinnar um aldamótin 1900 tóku útlendar 

og ódýrar vörur að streyma inn í landið og landsmenn tóku fjölbreytninni fagnandi 

(Halldóra Bjarnadóttir, 1939). Aukið vöruúrval og ódýrari kostir höfðu líklega þau 

áhrif að fatnaður var keyptur í stað þess að vera búinn til heima. Sigrún Pálsdóttir 

Blöndal, forstöðukona Hússtjórnarskólans á Hallormsstað hafði áhyggjur af þessari 

þróun og skrifaði árið 1918 grein í tímaritið Hlín þar sem hún ræddi áhyggjur sínar 

yfir minnkandi heimilisiðnaði þjóðarinnar. Í greininni reifaði hún ýmsa möguleika til 

að styrkja heimilisiðnaðinn sem hún taldi í mikilli hættu. Áhyggjur Sigrúnar voru 

líklega réttmætar, margt benti til þess að minni áhersla væri lögð á heimilisiðnaðinn 

en áður. Til dæmis benti Sigrún á að vefnaður væri við það að leggjast niður. Því má 

leiða líkum að því að hið fjöldaframleidda hafi almennt haft vinninginn gegn hinu 

heimaunna. Líklega hefur tískan einnig haft áhrif en á þessum tíma þótti meira móðins 

að klæðast innfluttum flíkum, nýjustu tísku frá útlöndum (Halldóra Bjarnadóttir, 

1939). 

Fleira hafði áhrif á heimilisiðnaðinn. Tækninýjungar á borð við prjónavélar 

buðu landsmönnum upp á nýja möguleika í prjóni. Halldóra Bjarnadóttir (1939) benti 

á það í tímaritinu Hlín að eftir aldamótin 1900 hafi prjónavélar orðið algengar á 
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íslenskum heimilum og að í kjölfarið hafi minni áhersla verið lögð á handprjón. Ekki 

er ólíklegt að vinnuhraði prjónavélarinnar hafi skipt máli og því hafi minni áhersla 

verið lögð á að landsmenn kynnu að prjóna. 

Í kjölfar fyrri heimstyrjaldarinnar jukust vinsældir handprjóns enn á ný. Mikill 

vöruskortur og hátt vöruverð varð til þess að konur tóku að prjóna sér flíkur í stað 

þess að kaupa þær (Halldóra Bjarnadóttir, 1939). Íslendingar þurftu ekki að treysta á 

innflutning á ull, framboðið af innlendri ódýrri ull var mikið. Um miðja 20. öldina 

komust handprjónaðar lopapeysur mjög í tísku (Elsa E. Guðjónsson, 1985). Þarna 

varð til hin vinsæla íslenska lopapeysa, eins og við þekkjum hana en lopapeysan er 

líklega sú flík sem flestir landsmenn tengja íslenskri prjónahefð.  

Eins og fram hefur komið breyttust áherslur í prjóni töluvert á 19. og 20. öld. 

Þrátt fyrir að heimilisiðnaðurinn hafi stöðugt minnkað og sumar greinar hans nánast 

dáið út má segja að áhuginn á prjónaskap hafi aldrei orðið svo lítill að prjón hafi verið 

í verulegri útrýmingarhættu. Handprjón hélt að mestu leyti stöðu sinni á heimilunum, 

en öðru máli gegndi um vefnað sem fór mjög halloka.  

 

2.2  Áhrif kvennabaráttu  
 

Haustið 1970 var rauðsokkahreyfingin stofnuð. Sú hreyfing leiddi til kvennaframboða 

og aukinnar réttindabaráttu kvenna. Rauðsokkur gagnrýndu þær staðalímyndir sem 

ríktu um hlutverk kvenna í þjóðfélaginu og börðust ötullega fyrir jafnrétti kynjanna 

(Álfheiður Steinþórsdóttir, Guðrún Ögmundsdóttir, Helga Ólafsdóttir, Ingibjörg Rán 

Guðmundsdóttir, Margrét Jóhannsdóttir og Silja Aðalsteinsdóttir, 1976). Þær voru 

hluti annarar kynslóðar femínista (second-wave feminism) og skiptust í tvær fylkingar 

varðandi heimilsiðnaðinn. Sumar litu á prjón sem hluta af kúgun kvenna (Turney, 

2009). Kvennabaráttan fólst í því að konan færi út af heimilinu, á vinnumarkaðinn og 

sannaði sig þar. Konur urðu að endurskipuleggja frítíma sinn og að sama skapi þurfti 

tómstundargaman eins og prjón að víkja fyrir öðru. Femínistar álitu prjón ekki aðeins 

tómstundargaman heldur hluta af þeim mörgu skylduverkefnum sem konur höfðu 

hingað til þurft að sinna á heimilinu. Dýrmætum frítíma átti að verja í eitthvað 

merkilegra en að prjóna nytjahluti. Prjónaskapur var ósýnileg þrælkunarvinna sem fór 

aðeins fram innan veggja heimilisins og var talið vanþakklátt starf (Turney, 2009). Í 

bók sinni Stitch 'N Bitch - the knitters handbook fjallar Debbie Stoller (2003) um 
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viðhorf hins vestræna samfélags til prjóns. Hún segir að þó að  „karlmannleg“ 

áhugamál eins og trésmíði, körfubolti eða fluguhnýtingar hafi átt rétt á sér hafi 

prjónaskapur ekki notið sömu virðingar. Ástæðan fyrir því hafi líklega verið sú að það 

voru fyrst og fremst konur sem prjónuðu. 

Jafnéttisbaráttan snérist um að gera báðum kynjum jafn hátt undir höfði. Í 

doktorsverkefni sínu við háskólann í Columbia rannsakaði Guðrún Helgadóttir (1997) 

viðhorf íslenskra handmenntakennara til eigin kennslugreina og hvernig þau 

samtvinnuðust þeirra eigin lífsviðhorfum. Hún segir að þegar kynjaskipting í smíði og 

textílmennt var afnumin hafi stúlkur gengið inn í smíðakennslu án nokkurra 

vandkvæða en erfiðara þótti að taka á móti strákum í textílkennslu. Þetta rennir 

stoðum undir þær hugmyndir að þau áhugamál sem samþykkt voru af samfélaginu 

væru karllæg. Guðrún Hannele Hentinen (2000) gerði rannsókn á viðhorfum 

textílkennara til sinnar námsgreinar og framtíðarsýn þeirra varðandi námsgreinina 

textílmennt. Hún komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að textílmennt væri mótuð 

af því að hafa verið sérstök kvennagrein sem tilheyrði heimavinnandi kvennastétt.  

Guðrún Hannele Hentinen telur að námsgreinin hafi liðið fyrir þessa forsögu og því 

sett skör lægra innan skólakerfisins. 

 

2.2.1. Vaxandi vinsældir textíllistar 

 

Þrátt fyrir baráttu femínista gegn heimilisiðnaðinum var áttundi áratugurinn líklega sá 

tími þar sem textíllinn náði hámarki í myndlistarheiminum. Árið 1970 var sett á 

laggirnar textíldeild í Myndlista- og handíðaskóla Íslands og árið 1974 var 

Textílfélagið stofnað. Textíll varð grein innan samtímalistar og fór að njóta virðingar 

sem listform (Hildur Bjarnadóttir og Kristveig Halldórsdóttir, 2004). Segja má að 

textíllistin hafi verið nýtt sjónarhorn á heimilisiðnaðinn. Verklegar vinnuaðferðir voru 

margar hverjar þær sömu en í stað þess að vinna að nauðþurftum var sjónarhornið 

myndlistarmiðað og textíllinn unninn á skapandi hátt. Athyglisvert er að velta því fyrir 

sér hvers vegna konur völdu þennan miðil. Mögulega var það vegna þess að textíllinn 

var sú skapandi grein sem mest áhersla hafði verið lögð á þegar þær voru í 

grunnskóla. Verkferlið var kunnuglegt og öruggt og því hafi þær valið þetta listform 

til tjáningar. Þeim gæti líka hafa þótt þessi miðill nýr og framandi og séð í honum 

tilvalið tækifæri til sköpunar. Líklega var ástæðan blanda af þessu öllu.  
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2.3.  Prjónað í nútímanum  
 

Því hefur verið haldið fram að prjón hafi aftur komist í tísku við hrun íslenska 

efnahagslífsins en staðreyndin er sú að prjón var orðið vinsælt á ný áður en þær 

hörmungar áttu sér stað (Hildur Bjarnadóttir og Kristveig Halldórsdóttir, 2004).  
Í kjölfar íslenska efnahagshrunsins varð ákveðið afturhvarf til nýtnu húsmóðurinnar, 

íslenska prjónakonan vaknaði til lífsins á ný og sala á ull fjórfaldaðist á einu ári. Þessi 

mikli áhugi leiddi til þess að árið 2010 valdi Rannsóknarsetur verslunarinnar íslensku 

lopapeysuna jólagjöf ársins (Jakob Bjarnason, 2010).  

Þrátt fyrir miklar þjóðfélagsbreytingar lifir prjónið enn góðu lífi meðal 

íslensku þjóðarinnar á sígildum forsendum sem undirstrikar styrkleika 

prjónatækninnar. Áhugavert er að skoða hve lítið prjónið hefur breyst í aldanna rás. 

Helst má glöggva sig á þróuninni með því að skoða lita- og efnisnotkun og hvað 

prjónað er á hverjum tíma. Vegna þess hve prjón hefur lítið breyst má líta á það sem 

snertiflöt við fortíðina og mikilvægan hluta af menningararfi íslensku þjóðarinnar. 

 

2.4.  Menningararfur 
 

Stutt er síðan farið var að tengja saman fortíð og nútíð með hugtakinu menningararfur. 

Óttinn við að eyðileggja helstu minnismerki mannkyns hefur orðið að siðferðilegri 

kröfu um varðveislu fortíðarminja. Í viðtali í Lesbók Morgunblaðsins í nóvember, 

2003 talaði þjóðfræðingurinn Barbro Klein um handverk og mikilvægi þess að festa í 

minni til frambúðar líkamshreyfingar og handavinnutækni sem fallið getur í 

gleymskunnar dá á tímum vélvæðingarinnar (Valdimar Tr. Hafstein, 2003). 

Þjóðfræðingurinn Valdimar Tr. Hafstein (2006) bendir á í grein sinni Menningararfur 

er nýr af nálinni að menningararfs-væðingin sé ákveðið andsvar við hnattvæðingunni 

og að í sífellt smækkandi heimi sjái fólk öryggi í því sem telst einkennandi fyrir 

menningu þess. Prjón er hluti af menningararfi þjóðarinnar. Það hefur lítið breyst í 

aldanna rás og því má líta á það sem snertiflöt við fortíðina. Margir eiga minningar 

tengdar prjóni, hvort sem það var lopapeysan frá ömmu eða hljóðið í klingjandi 

prjónunum þegar mamma prjónaði fyrir framan sjónvarpið. Í meistararitgerð sinni um 

hagnýta menningarmiðlun fjallar Ilmur Dögg Gísladóttir (2010) um prjón sem 

menningararf. Hún bendir á að lengi vel hafi samtök eins og Handprjónasamband 
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Íslands, Heimilsiðnaðarfélag Íslands og ÍSTEX (Íslenskur textíliðnaður) séð um að 

miðla prjóni með því að halda námskeið og gefa út mynsturhefti (Ilmur Dögg 

Gísladóttir, 2010). Athyglisvert er að öll þessi félög kenna sig við þjóðerni, eru merkt 

Íslandi og tengja prjónið við íslenskan meningararf. Valdimar Tr. Hafstein bendir á að 

ekki séu liðin nema um þrjátíu ár síðan farið var að fjalla um hugtakið á alþjóðavísu. 

Það er því athyglisvert að í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1977 sé talað um 

menningararf tengdan textílmennt, en þar segir:  

 

Sérstaka áherslu ber að leggja á að kynna íslenska verkmenningu og 
list, forna og nýja, sameiginlegan menningararf sem allir landsmenn 
eiga jafnan rétt á að nýta og njóta (Aðalnámskra grunnskóla, 
1977:5). 
 
  

Í námskránni frá 1977 gegnir prjón mikilvægu hlutverki í textílkennslu og sú 

staðreynd rennir enn sterkari stoðum undir prjón sem hluta af menningararfi okkar 

Íslendinga.  

 

 

2.5.  Mikilvægi list- og verkgreina 
 

Þjóðir heimsins eiga sín sérkenni í listum og handverki.  Þær eru auðugar af þekkingu 

sem öldum saman hefur borist frá kynslóð til kynslóðar. Öflug kennsla list- og 

verkgreina viðheldur þessari verkkunnáttu og kemur í veg fyrir að þekking glatist. 

Þegar nemendur fá tækifæri til þess að komast í tæri við eigin menningararf og gamalt 

verklag hlúa þeir að menningararfleifð sinni og niðja sinna og kynnast um leið öðrum 

menningarheimum (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Listir eru því sá farvegur sem 

menningararfur samfélagsins flæðir um til unga fólksins (Bamford, 2011).  List- og 

verkgreinar eru auk þess vettvangur menntunar til sjálfbærni og stuðla að bættu 

siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda (Aðalnámskrá Grunnskóla, 2013) 

List- og verkgreinar veita aðra möguleika í námi barna en bóklegar greinar. 

Þær veita nemendum frelsi til þess að vinna út frá eigin forsendum og stuðla að 

líkamlegum og andlegum þroska. Í gegnum listsköpun fylgir lærdómur sem ekki fæst 

með öðrum hætti (Bamford, 2011). Með því að að gera grein fyrir eigin verki á 

gagnrýninn hátt eða færa rök fyrir því í hvaða tilgangi verkið var gert, læra nemendur 
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svo orðaforða listarinnar.   

 

2.5.1.  Handavinna í barnaskólum 

 

Halldóra Bjarnadóttir var einn helsti frumkvöðull í kennslu handavinnu á Íslandi og 

barðist ötullega fyrir því að hún yrði gerð að skyldunámsgrein í barna- og 

unglingaskólum. Halldóra hafði áhyggjur af þróun heimilisiðnaðarins í ljósi 

samfélagsbreytinga, Sífellt minni handavinna var unnin á heimilum og börn fóru á mis 

við mikilvæga þekkingu. Halldóra skrifaði reglulega greinar um jákvætt gildi 

handavinnu og árið 1929 birti hún í tímaritinu Hlín tillögur sem hún hafði nýlega sent 

fræðslumálastjóra. Þar benti hún enn á mikilvægi þess að gera handavinnu að 

skyldunámsgrein, sagði að samræma þyrfti kennslu á milli skóla og kenna handavinnu 

að lágmarki í tvær stundir á viku í öllum deildum (Halldóra Bjarnadóttir, 1929). Í 

greinaskrifum sínum lagði Halldóra áherslu á mikilvægi þess að kenna verklegar 

greinar í skólum. Hún taldi að í handmennt kynntust nemendur bæði nýtni og 

iðjusemi, þær væru hluti af uppeldinu og góður undirbúningur fyrir lífið (Halldóra 

Bjarnadóttir,1912, 1919, 1945). Líklegt má telja að greinaskrif Halldóru hafi haft áhrif 

því árið 1936 var kennsla í handmenntum hluti af lögboðnu námi barna og ungmenna 

(Lög um fræðslu barna, nr. 94/1936). Handmenntir voru kynjaskiptar, drengir áttu að 

læra smíði og stúlkur handavinnu. 

Guðrún Sigurðardóttir (1983) kenndi handmennt við Barnaskólann í 

Reykjavík á árunum 1930 – 1969. Hún benti á að í upphafi kennsluferlis síns hefði 

lítil prjónaþekking verið fyrir hendi hjá stúlkum sem margar hverjar höfðu ekki séð 

prjóna áður. Miðað við hversu útbreitt prjón var fram á 19. öld má draga þá ályktun af 

orðum Guðrúnar að prjónaþekking ungmenna hafi verið farin að dvína mjög og því 

enn mikilvægara en ella að festa handmenntir í sessi í barnaskólum landsins. 

Forvitnilegt væri að vita hvernig hefði farið fyrir verkþekkingu þjóðarinnar, hefðu 

þessar greinar ekki orðið að skyldunámsgreinum.  

 

2.5.2.  Gæði list- og verkgreinakennslu 

Á árunum 2008-2009 var gerð umfangsmikil úttekt á gæðum list- og 

menningarfræðslu á Íslandi undir forystu Anne Bamford. Niðurstaða rannsókninar 

leiddi í ljós að listfræðsla á Íslandi er góð á alþjóðlegan mælikvarða. Einnig kom fram 
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að íslenskt menntakerfi þroskar færni og þekkingu í listgreinum á borð við sjónlistir, 

tónlist, smíði og textíl en kennslu í fögum eins og dansi, leiklist, ljósmyndun og 

kvikmyndum væri ábótavant (Bamford, 2011). Ef til vill má rekja þessa staðreynd til 

þess að sjónlistir, tónlist, smíði og textíll eru skyldubundnar námsgreinar samkvæmt 

Aðalnámskrá og hafa því sterkari stöðu innan grunnskólans en dans, leiklist, 

ljósmyndun og kvikmyndun sem hafa ekki tíma í stundatöflu og á að samþætta öðrum 

greinum eða kenna á námskeiðum.  

2.5.3.  Kennismiðir 

Til eru ýmsar kenningar sem styðja gildi þess að kenna list- og verkgreinar í 

grunnskólum. Hugmyndir fræðimannanna John Dewey og Elliot Eisner hafa verið 

áberandi í menntun list- og verkgreinakennara. 

John Dewey (2000) fjallaði um mikilvægi reynslu barna í sambandi við menntun. 

Hann talaði um að nemendur ættu að læra með því að framkvæma (learning by doing) 

og mikilvægi þess að nemendur lærðu í gegnum verkið. Þannig öðluðust þeir dýpri 

þekkingu og skilning á viðfangsefninu og fengju reynslu sem leiddi síðan til frekara 

náms. Dewey lagði áherslu á það að nám væri fyrst og fremst verklegt ferli og snerist 

ekki um utanbókarlærdóm. Hann taldi nám snúast um reynslu, með því að 

framkvæma í verki öðluðust nemendur reynslu sem þeir gætu nýtt í framtíðinni.  

Elliot Eisner (2002) taldi að öll kennsla væri að einhverju leyti list. Í bók sinni 

The Art and the Creation of Mind fjallaði Eisner um hlutverk lista og þann þroska sem 

einstaklingar hlytu af návígi við listir. Hann taldi einstaklinga upplifa umheiminn í 

gegnum skynfærin og að í gegnum listina yrðu þeir næmari á umhverfi sitt en ella. 

Listir ýttu undir þroska barna, vekti þau til umhugsunar um umhverfi sitt og veitti 

þeim tækifæri til þess að sjá heiminn á nýjan hátt bæði út frá eigin forsendum og 

einnig frá sjónarhorni annarra. Listgreinar veittu nemendum þannig tækifæri til þess 

að standa með sjálfum sér og þroska eigin dómgreind.  

 

2.6. Sjálfbærni 
 

Í Aðalnámskrá Grunnskóla 2011/2013 er sjálfbærni einn af þeim sex grunnþáttum sem 

ber að fara eftir við skipulag á kennslu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011) og einn þeirra 

grunnþátta sem mikilvægt er að vinna með í textílmennt.  
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2.6.1.  Sjálbærni og sjálbær þróun 

 

Hugtakið sjálfbær þróun festist endanlega í sessi árið 1992 á ráðstefnu þjóðarleiðtoga 

um umhverfi og þróun í Rio de Janeiro. Meginmarkmið ráðstefnunnar í Rio var að 

vekja þjóðir heims til umhugsunar og fá þær til víðtækra aðgerða til að sporna við 

alvarlegum umhverfisvandamálum. Auk þess átti að hvetja þjóðir til þess að 

endurskoða framleiðslu- og lifnaðarhætti sína og vekja athygli á því að að fátækt og 

fólksfjölgun væru hluti af umhverfisvandamálum. Ráðstefnan skilaði tveimur 

mikilvægum samningum og þremur skýrslum, samningum um loftlagsbreytingar og 

fjölbreytileika lífs en auk þeirra voru  þrjár yfirlýsingar samþykktar: Ríóyfirlýsingin, 

framkvæmdaráætlunin Dagskrá 21 og yfirlýsing um verndun skóga 

(Umhverfisráðuneytið, 1992).   

Hugtakið um sjálfbærni er mjög víðfemt og mótast eftir aðstæðum í hverju 

landi fyrir sig. Vesturlandabúar tengja sjálfbæra þróun eflaust við umhverfismál en á 

svæðum þar sem fátækt og misrétti ríkir tengir fólk sjálfbæra þróun frekar við 

velferðarmál og mannréttindi. Áherslurnar eru því mismunandi eftir heimshlutum, 

löndum eða svæðum innan einstakra ríkja (Kristín Norðdahl, 2009). Þessi 

hugsunarháttur speglast í einu af einkunnarorðum ráðstefnunnar sem var: „hugsið á 

heimsvísu, bregðist við á heimaslóð“ (Think Globally Act Locally). Slagorðið 

undirstrikar mikilvægi þess að einstök samfélög átti sig á að það eru litlu skrefin sem 

tekin eru í nærumhverfinu sem hafa að lokum áhrif á heildarmyndina.  

 

2.6.2.  Menntun til sjálfbærni 

 

Sameinuðu þjóðirnar áttu frumkvæði að því að fá þjóðir heims til þess að berjast gegn 

vandamálum umhverfisins og misrétti manna á jörðu og lýstu árin 2005-2014 sem 

áratug menntunar til sjálfbærrar þróunnar (Kristín Norðdal, 2009). Þessi viðleitni 

speglast nú í Aðalnámskrá grunnskóla (2011) þar sem menntun til sjálfbærni er einn 

þeirra sex grunnþátta menntunar sem ber að fara eftir við skipulag kennslu og 

námskrárgerð. Grunnþættirnir sex eru: 

 

• læsi 

• sjálfbærni 
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• sköpun 

• jafnrétti 

• heilbrigði og velferð 

• lýðræði og jafnréttindi.  

	  

Ofangreindir grunnþættir snúast meðal annars um að börn og ungmenni finni hjá sér 

þörf til þess að vera virkir þátttakendur í samfélaginu og öðlist framtíðarsýn og 

hugsjónir til þess að berjast fyrir (Aðalnámskrá, 2011). Þekking okkar á eigin 

umhverfi og menningu er forsenda þess að við skiljum og virðum menningu annarra 

og einn af lykilþáttum sjálfbærrar framtíðar.  

Eitt helsta viðfangsefni menntunar til sjálfbærni er að ala upp ábyrga 

samfélagsþegna sem búa yfir getu til aðgerða (Ásthildur Jónsdóttir, 2011). Geta til 

aðgerða felur í sér að nemendur finni hjá sér löngun og vilja til þess að taka þátt í 

samfélaginu og hugrekki til þess að breyta því. (Allyson MacDonald, 2008). Þekking 

er forsenda þess að einstaklingar geti haft áhrif á umhverfi sitt og samfélag með 

virkum hætti (Dewey, 2000). Af þessu má ætla að þekking og reynsla séu 

grunnforsendur þess að einstaklingar geti á lýðræðislegan hátt tekið þátt í umræðu og 

ákvarðanatöku varðandi umhverfi sitt og samfélag. Vel upplýstir einstaklingar sem 

þekkja vel bakgrunn sinn og samfélagsins eru betur í stakk búnir til þess að taka 

meðvitaðar ákvarðanir, setja sig í spor annarra og hafa frekar áhuga og vilja til þess að 

bæta þann heim sem þeir búa í.  

 

 2.6.3.  Menntun til sjálfbærni og menning 

 

Sameinuðu þjóðirnar hafa skilgreint þrjár stoðir sjálfbærrar þróunnar en þær eru: 

efnahagur, umhverfi og samfélag (Auður Pálsdóttir og Stefán Bergmann, 2008). Í bók 

sinni Education for Change bæta Jutvik og Liepena (2008) fjórðu stoðinni við: 

menningu. Til þess að þess uppfylla þarfir samfélagsins má ekki myndast ójafnvægi 

milli stoðanna fjögurra sem eru samverkandi og snerta mannlega tilveru og velferð.  

Stoðirnar fjórar eru eins og stólfætur, ef einn þeirra brotnar verður stóllinn valtur. 

Uppfylla þarf efnahagslegar, samfélagslegar og menningarlegar þarfir án þess að 

ganga of nærri umhverfinu og öfugt. Jutvik og Liepena segja að allar stoðirnar byggist 

á einvern hátt á menningu. Menning er hluti af lífi allra og undirstaða mannlegs 
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samfélags. Því má segja að menning eigi að vera miðpunktur sjálfbærnimenntunar þar 

sem hún er grunnstoð í mannlegu samfélagi (Ásthildur Jónsdóttir, 2011; Hawkes, 

2001). Í gegnum menninguna og söguna gefst einstakt tækifæri til þess að tengjast 

mikilvægum gildum, hugmyndum og færni fyrri kynslóða. Það sem hægt er að læra af 

af þeim er meðal annars gömul verkþekking. Að viðhalda gamalli verkþekkingu getur 

miðlað lífsgildum kynslóða á milli og aukið samkennd. Því er mikilvægt að miðla 

þessari þekkingu og að þróa hana áfram (Ásthildur Jónsdóttir, 2011). Í mörgum 

löndum hefur verið lögð áhersla á að viðhalda menningararfleifð frumbyggja og 

smærri samfélaga og lög og reglur verið settar til að tryggja að það sé gert (United 

Nations, 2008). Regla númer 22 í áðurnefndri Ríóyfirlýsingu segir:  

 

Frumbyggjar og samfélög þeirra, svo og önnur smærri samfélög, hafa 
mikilvægu hlutverki að gegna í framkvæmd umhverfis- og þróunarmála 
vegna þekkingar þeirra og hefða. Ríki ættu að viðurkenna og styðja 
með tilhlýðilegum hætti við sjálfsmynd þeirra, menningu og hagsmuni 
og gera þeim kleift að taka virkan þátt í að koma á sjálfbærri þróun 
(Umhverfisráðuneytið, 1992, bls. 21). 

 

Þó að Íslendingar teljist seint til frumbyggja er engu að síður um að ræða lítið 

samfélag sem lengi vel var talsvert einangrað frá umheiminum. Við eigum það 

sameiginlegt með frumbyggjaþjóðum að eiga ríka handverkssögu og vegna einagrunar 

þurfti að takmarka sig við það efni sem bauðst úr nærumhverfinu. Í þeirra tilviki nýttu 

þeir sér ullina, meðal annars með því að prjóna úr henni. Handverk var áður 

órjúfanlegur partur lífsbaráttu þjóðarinnar og því ber að miðla til komandi kynslóða.   

Prjónakennsla veitir nemendum tækifæri til að læra gamalt verklag,  hlúa að 

menningararfleifð sinni (Aðalnámskrá, 2013) og stuðlar þannig að menntun til 

sjálfbærni.   

 

2.6.4.  Sjálfbærni og textílmennt 

 

Sjálfbærni er nýtt hugtak í námskránni og hefur enn sem komið er ekki fengið mikla 

umfjöllun. Undanfarna áratugi hefur fjöldaframleiðsla á fatnaði og vefnaði aukist. 

Þessi aukning getur haft neikvæð áhrif á umhverfi og menningu. Í textílmennt vinna 

nemendur í sumum tilvikum með efni sem unnin eru við óumhverfisvænar aðstæður 

(Aðalnámskrá, 2013). Með því að kynna nemendur fyrir framleiðsluferli vefnaðar og 
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þeim áhrifum sem textílframleiðsla hefur, öðlast þeir þekkingu og getu til þess að taka 

meðvitaðar ákvarðanir um þau efni sem þeir kjósa að vinna með. 

 

2.6.5.  Sjálfbærni og  prjónakennsla  

 

Prjónakennsla er hluti af skyldunámi í textílmennt í grunnskólum landsins og allir 

nemendur fá kennslu í prjóni. Prjón er ekki aðeins mikilvægur menningararfur heldur 

einnig einstakt tækifæri til þess að þroska hug og hönd og þjálfa fínhreyfingar. Það 

getur auk þess haft listrænt gildi og verið tæki til listrænnar tjáningar (Unnur 

Breiðfjörð, 1999).  

Sköpun, sjálfbærni og læsi eru þeir grunnþættir sem Aðalnámskrá (2013) 

tengir textílmennt og prjónakennsla gefur tækifæri til þess að vinna með þá á 

áþreifanlegan hátt. 

  Skapandi nám snýst ekki aðeins um frumlegar hugmyndir heldur að öðlast, í 

gegnum ímyndunaraflið, skilning og þekkingu á viðfangsefninu. Ímyndunarafl felst 

ekki aðeins í að búa til mynd í huganum, heldur felur það líka í sér að vinna beint í 

efnivið, eins og prjón (Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi 

Hjartarson, 2012). Grunnkennsla í prjóni tekur mið af þessum þáttum sköpunar. 

Mikill tími kennslunnar fer í að kenna nýja tækni en um leið fá nemendur tilfinningu 

fyrir nýjum efnivið og nýrri tjáningarleið. Listrænt frelsi felst í útfærslu, litavali og 

skreytingu á prjóni. Þegar nemendur hafa náð betra valdi á tækninni eru þeim allir 

vegir færir en við lok 10. bekkjar er gert ráð fyrir að nemandi geti þróað eigin 

hugmyndir í textílverki og skreytt þær á skapandi og persónulegan hátt (Aðalnámskrá, 

2013).  

Læsi felst ekki aðeins í því að geta lesið texta eða tölur (Stefán Jökulson, 

2012) og í prjóni felst læsi ekki aðeins í því að geta lesið prjónauppskriftir eða skráð í 

vinnubók. Með því að skoða flíkur læra nemendur að greina milli þess sem er 

handprjónað og vélprjónað, með hvaða aðferðum flíkin var prjónuð og með hvernig 

prjónum. Í gegnum prjón öðlast börn og ungmenni aukinn orðaforða, þekkingu og 

færni sem þau búa að alla tíð.  

Það er mikilvægt að prjónakennsla veki áhuga nemenda og að ungu fólki 

finnist þess virði að viðhalda þekkingunni. Með því að skapa ánægju og áhuga á 

gamalli verkþekkingu er unnt að sporna við því að hún falli í gleymskunnar dá. Kjörið 

er að samtvinna sjálfbærni við prjónakennslu, hvort sem sú samþætting er með 
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umhverfissjónarmið í huga eða til þess að styrkja tengslin við menningu og 

samfélagið.  

Prjónagraff (e. knit graffiti, yarnbombing) og sjálfbær prjónakennsla fara vel 

saman. Prjónagraff á rætur að rekja til götulistar á borð við veggjakrot og hefur á 

undanförnum áratugum orðið vinsæll tjáningarmiðill listamanna. Það sem skilur 

prjónagraff frá veggjakroti er hversu auðvelt er að fjarlægja listaverkin. Prjónagraff 

birtist í ýmsum myndum allt frá því að umlykja ljósastaura upp í að þekja heilu 

farartækin og getur, eins og önnur götulist, verið pólitískt afl og hvatt til 

samfélagsbreytinga (Haveri, 2012). Óhefðbundin kennsla á borð við prjónagraff er 

vinnuferli sem getur vakið áhuga hjá báðum kynjum og um leið gert prjón sýnilegra í 

samfélaginu. 

 

2.7. Samfélagslist 

 
Samfélagslist er upprunnin á sjötta áratugi síðustu aldar þar sem aðgerðarsinnar 

notuðu listformið til að koma pólitískum skoðunum á framfæri (Lowe, 2001). Nú til 

dags er samfélagslist aðallega í formi listverkefna eða verkstæða þar sem einstaklingar 

taka þátt í verkefnum á eigin forsendum. Eitt af grunnmarkmiðum samfélagslistar er 

að skapa samhljóm meðal fólks með mismunandi sjónarmið, hæfileika og færni 

(Knight og Scwarzman, 2006).  

 
2.7.1.  Samfélagsmiðuð listkennsla 

 

Samfélagslist sameinar hefðbundna listsköpun samskiptum og samtali. Hún er 

bæði hagnýt og skapandi og talin auka félagslega og menningarlega hæfni þátttakenda 

(Jokela, 2013). Virk samfélagsþáttaka í listum er nauðsynlegur þáttur í heilbrigðu og 

sjálfbæru samfélagi þar sem listsköpun getur orðið að nýrri tjáningarleið og stuðlað að 

þróun samfélagsins (Hawkes, 2001).  

Í bók sinni Art as Experience skrifaði John Dewey (1934) aftur um mikilvægi 

reynslunnar í menntun og fjallaði ekki síst um þá reynslu sem hlýst af listaverkum og 

listsköpun. Dewey benti á þá tilhneigingu að einskorða listir við einangruð rými 

listasafna. Hann vildi meina að sá lærdómur sem hlýst af listum sé sú uppgötvun að 

list sé ferli og að reynsluna mætti nýta til nýrra hugmynda og sköpunar í framtíðinni. 
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Segja má að hugmyndir Deweys falli vel að hugmyndafræði samfélagslistar sem 

miðar að því að gera listsköpun sýnilega og aðgengilega fyrir almenning (Lowe, 

2001).  

 

2.7.2.  Prjón og samfélagslist 

 

Sem samfélagslegt verkefni getur prjónakennsla stuðlað að bættum samskiptum milli 

mismunandi hópa og jafnvel átt hlut að til sjálfbærni. Verkefni sem þetta gæti orðið 

góð viðbót við hefðbundna prjónakennslu.  

Mirja Hiltunen er finnskur listamaður og kennari sem hefur skipulagt fjölda 

samfélagmiðaðra listverkefna á síðustu áratugum. Í greininni The Fire Fox (2005) 

ritar hún um samnefnt samfélagsverkefni sem hún hafði umsjón með árið 2004. 

Verkefnið miðaði meðal annars að því að færa listsköpun inn í hið almenna samfélag, 

virkja sköpunarmátt og auka skilning milli einstaklinga með mismunandi bakgrunn í 

fámennum samfélögum Lapplands. Verkin tengdust þjóðsögum svæðisins og áttu að 

kenna gamalt verklag. Börn og fullorðnir unnu saman að margvíslegum listaverkum 

og þótti verkefnið styrkja samskipti milli þessara hópa. Börnin fengu tækifæri til þess 

að tileinka sér gamla verkkunnáttu og tækni í byggingu verka úr snjó og ís (Hiltunen, 

2005). Stærsti ávinningur verkefnisins að mati Hiltunen er samtalið sem myndast milli 

heimilis, skóla og nærsamfélags. Hún bendir á mikilvægi þess að hópar, sem taka þátt 

í samfélagslist einbeiti sér að viðfangsefni sem flestir, óháð stöðu og bakgrunni, geti 

samsamað sig við. Það veiti rými til þess að vinna með verkkunnáttu og tækni sem er 

fyrir hendi á svæðinu. 

Þótt verkefni Hiltunen snúist ekki um prjón eru í því athyglistverðir snertifletir 

sem unnt væri að nýta í samfélagsmiðaðri prjónakennslu. Verkefni hennar miðaði að 

því að tengja saman kynslóðir og kenna gamalt verklag. Prjón er tilvalin leið til þess 

að gera það en eldri kynslóðir búa yfir mikilli prjónaþekkingu sem þeir geta miðlað til 

þeirra sem yngri eru. Oft er talað um að reynsluheimur barna, unglinga og fullorðinna 

séu gjörólíkir og kynslóðirnar tali ekki sama tungumálið. Í gegnum frásagnir þeirra 

eldri gefst yngra fólkinu kostur á því að tengjast þeirri menningu og sögu sem 

einkennir samfélagið þeirra og þau eldri fá um leið tækifæri til þess að kynnast þeim 

áskorunum sem ungmenni glíma við í nútíma samfélagi. Samtal af þessu tagi er 

nauðsynlegt þegar koma á sjálfbæru samfélagi á laggirnar (Jokela, 2013). Þegar 

einstaklingar eru  meðvitaðir um eigin bakgrunn hafa þeir forsendur til þess að hafa 
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áhrif á umhverfi sitt og samfélag. Flestir þekkja prjón og því er það kjörið 

viðfangsefni samfélagslistar (Hiltunen, 2005).  

Kennslufræðilegur tilgangur samfélagsmiðaðs prjónaverkefnis er að sköpun 

verði hluti af daglegu lífi þátttakenda, myndi tengsl á milli ólíkra einstaklinga og komi 

af stað umræðu milli heimilis, skóla og nærumhverfis.  

Sá hraði sem einkennir íslenskt þjóðfélag endurspeglast í því að fjölskyldur 

verja sífellt minni tíma saman. Mikil notkun tölva og snjallsíma leiðir einnig til þess 

að samskipti barna og unglinga fara að miklum hluta fram á netinu. Leita þarf leiða til 

þess að hægja á þessari þróun og leiða börnum og ungmennum fyrir sjónir ávinning 

þess að lifa meira í núinu, slaka á og njóta þess að skapa. Samfélagsleg listverkefni 

stuðla betri hæfni til samskipta og auðga félagslegt líf þátttakenda (Hiltunen, 2005; 

Jokela, 2013). Nokkrir skólar í Bretlandi hafa gripið til þess ráðs að kenna nemendum 

að prjóna, markmiðið er að fá þá til að leggja niður símana og tala saman (Loveys, 

2011).  

Hér er mikilvægt að styrkja samstarfið milli heimila, skóla og nærumhverfis. Í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að með samstarfi við heimili og nærsamfélag 

geti skólinn virkjað tengsl mismunandi kynslóða og menningarhópa og aukið þannig 

virðingu fyrir ólíkum þörfum einstaklinga. Skólinn er gjarnan hjarta byggðarlagsins 

og sá staður þar sem ólíkar kynslóðir mætast (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Dewey 

taldi að nýta bæri samfélagið utan kennslustofunnar. Þannig skapaðist grunnur fyrir 

reynslu sem tengdist daglegu lífi og samhengi myndaðist milli náms og samfélags 

(Dewey, 1978). Til þess að nemendur geti haft áhrif á umhverfi sitt þurfa þeir að vera 

læsir á umhverfið (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013). Samfélagsmiðuð prjónakennsla 

getur stuðlað að því að nemendur verði læsir á umhverfi sitt.  

 

2.8 Samantekt 

Hér að ofan hefur prjónakennslu á Íslandi verið gerð skil með sögulegri umfjöllun, 

námskrár verið skoðaðar auk þess sem rýnt hefur verið í fræðigreinar, fræðimenn og 

rannsóknir sem tengjast efninu.  Spurningum um stöðu, markmið og framtíð 

prjónakennslu á Íslandi verður ekki svarað nema með nánari rannsókn. Hér á eftir 

verður fjallað um eigindlega rannsókn og svara leitað hjá sex textílkennurum sem hafa 

kennt eða kenna nú prjón í grunnskóla. 
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3.  Aðferðir  

Rannsókn þessi er eigindleg viðtalsrannsókn, notuð eru hálfopin viðtöl. Í 

undirköflunum hér á eftir verður skýrt nánar frá aðferðarfræði rannsóknarinnar, 

framkvæmd og úrvinnslu gagna. Einnig verða þáttakendur rannsóknarinnar kynntir.  

 

3.1.  Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 
 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða prjónakennslu á Íslandi og hvernig hún hefur 

breyst á síðastliðnum áratugum. Markmiðið var að skoða stöðu prjónakennslu í 

íslenskum grunnskólum, helstu breytingar síðustu áratuga og framtíð prjónakennslu á 

Íslandi. 

 

Rannsóknarspurningarnar eru:  

 

• Hvaða breytingar hafa orðið á prjónakennslu á Íslandi síðustu áratugi? 

• Hvert er menningarlegt gildi prjónakennslu?  

• Hvernig sjá textílkennarar prjónakennslu framtíðarinnar? 

 

3.1.1  Úrtak og val á þátttakendum 

 

Notað var markmiðsúrtak (e. purposive sampling) við öflun gagna. Rannsókninni er 

ætlað að spegla prjónakennslu síðustu 40 ár og voru viðmælendur valdir með tillti til 

starfsaldurs og einnig var tekið mið af ólíkum aldri þeirra. Þeir eru allir menntaðir 

textílkennarar og voru valdir í samráði við leiðbeinanda. Sigríður Halldórsdóttir 

(2013) segir að rannsakendur beiti markmiðsúrtaki í sérstökum aðstæðum þar sem 

þeir þurfi að velja úrtak sem hæfi markmiði rannsóknarinnar.  

 

3.1.2.  Viðtöl og viðtalsrammar 

 

Í gegnum samtal öðlumst við tækifæri til þess að kynnast fólki, lífsreynslu þeirra og 

skoðunum. Rannsóknarviðtal er skipulagt samtal þar sem rannsakandi leitast við að 

skilja ákveðið efni út frá sjónahorni viðmælenda (Kvale, 1996). Í rannsókninni var 
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stuðst við hálfstöðluð viðtöl (e. semi-structured interviews) en þau hafa fyrirfram 

ákveðna umræðupunktra eða spurningar. Sú viðtalsaðferð býður rannsakanda upp á 

sveigjanleika þar sem spurningar og röð þeirra geta breyst eftir reynsluheimi og áhuga 

viðmælenda (Kvale, 2007).  

Búinn var til viðtalsrammi fyrir hálfopin viðtöl við textílkennarana (sjá viðauka 2). Í 

viðtölunum var leitað eftir persónulegri upplifun kennara á eigin prjónanámi. Þeir 

voru spurðir út í eigin kennsluhætti og viðhorf nemenda til námsins. Auk þess voru 

þeir beðnir að lýsa upplifun sinni af samfélagslegum viðhorfum til prjónakennslu og 

segja frá framtíðarsýn sinni. 
 

3.2. Framkvæmd rannsóknar 

 

Rannsóknin var framkvæmd sumar og haustönn 2014.  Gagnasöfnun hófst í júní og 

lauk í ágúst. Tölvupóstur var sendur til væntanlegra viðmælenda þar sem rannsóknin 

var kynnt og þeir beðnir um að taka þátt (sjá viðauka 1). Þar sem rannsakandi er 

búsettur erlendis var notast við samskiptaforritið Skype þegar viðtöl voru tekin. Fimm 

viðtöl fór fram í gegnum Skype þar sem viðmælendur völdu sér stund og stað í 

kunnuglegu umhverfi. Eitt viðtal var tekið upp á Íslandi. Viðtölin tóku að meðaltali 

klukkustund. Allir viðmælendur voru opnir og áttu auðvelt með að tjá sig um 

viðfangsefnið. 

 

3.2.1.  Þátttakendur 

 

Þátttakendur rannsóknarinnar eru sex konur sem allar eru menntaðar textílkennarar. 

Fjórar þeirra sóttu menntun sína á Íslandi, ein er menntuð bæði á Íslandi og í 

Danmörku og ein hefur alla sína menntun frá Danmörku.  

 

3.2.2.   Kynning á viðmælendum 

 

Elín Gísladóttir er fædd árið 1956 . Hún brautskrá frá Kennaraháskólanum árið 1979 

og hefur starfað við textílkennslu um árabil. Elín kennir textílmennt við Áslandsskóla 

í Hafnarfirði.  
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Guðrún Björk Einarsdóttir er fædd árið 1959. Hún brautskráðist frá 

Kennaraháskólanum árið 1983 og hefur kennt textílmennt síðan, með stuttum hléum. 

Guðrún kennir við Garðaskóla í Garðabæ. 

 

Halla Helga Hallgrímsdóttir er fædd árið 1950. Hún hóf nám við Nordjyllands 

Handarbejde Seminarium í Danmörku árið 1991 og brautskráðist þaðan sem 

handavinnukennari árið 1993. Halla Helga hefur kennt við Fjölbrautaskólann í 

Breiðholti frá árinu 1994 og síðustu 10 ár hefur hún kennt prjón í textíldeild FB.  

 

Hallfríður Tryggvadóttir er fædd árið 1942. Hún stundaði nám í vefnaði við 

Myndlistar- og handíðaskóla Íslands árin 1961- 1963, og starfaði við stundakennslu í 

Garðaskóla og Kvennaskólanum í Reykjavík. Hallfríður brautskráðist úr 

handavinnudeild Kennaraháskóla Íslands árið 1977. Að námi loknu fékk hún stöðu 

fastráðins stundakennara við Kennaraháskólannn og starfaði síðan sem lektor við 

handavinnudeildina til ársins 2008.  

 

Ólöf Ágústína Stefánsdóttir er fædd árið 1957. Hún er menntaður líffræðikennari. 

Árið 1998 snéri hún aftur í Kennaraháskólann þar sem hún stundaði nám við 

textíldeildina. Ólöf stundaði einnig nám við Skals Håndarbejdeskole í Danmörku. 

Hún hefur áralanga reynslu af bekkjarkennslu en kennir nú textílmennt í 

Langholtsskóla ásamt því að stunda meistaranám í kennslufræði á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands. 

 

Silja Kristjánsdóttir er fædd árið 1980. Hún brautskráðist af Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands árið 2011. Silja kennir textílmennt við Sjálandsskóla í Garðabæ.  

 

3.2.3.  Greining og úrvinnsla gagna 

 

Með greiningu á gögnum er átt við kerfisbundna skoðun og flokkun gagna (Bogdan 

og Biklen, 2003). Til þess að varpa ljósi á rannsóknarspurninguna er notuð grunduð 

kenning (e. grounded theory) við greiningu gagnanna og þannig fundnir lyklar og 

þemu. Grunduð kenning byggist á því að ákveðnar hugmyndir verði til út frá sjálfum 

gögnunum og að rannsakandinn fari ekki af stað með fyrirfram ákveðnar hugmyndir 
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heldur bíði og sjái hvað gögnin leiði af sér. Þannig er líklegra að rannsakandi fái 

raunverulega innsýn í viðfangsefnið (Corbin og Strauss, 1998).  

Viðtölin voru hljóðrituð með leyfi viðmælenda. Öllum viðmælendum var 

boðin nafnleynd en enginn þáði það boð.  Á meðan á viðtalinu stóð skráði 

rannsakandi hjá sér viðeigandi minnispunkta og loks var viðtalið skrásett 

gaumgæfilega, orð fyrir orð. Við yfirferð viðtalanna komu fram ákveðin þemu sem 

dregin voru saman en leitast var við að finna tengingar og mynstur í svörum 

viðmælenda.  

 

3.2.4.   Siðferðileg atriði 

 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Ekki var unnið með viðkvæm 

persóngreinanleg gögn og þess vegna var ekki þörf á frekari leyfum.   
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4.  Niðurstöður 
 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í nokkrum undirköflum. Greint verður 

frá niðurstöðum viðtalanna og byggjast þær á reynslu sex textílkennara. Að því búnu 

er samantekt helstu niðurstaðna.  

 

4.1.  Prjónanám textílkennara 

 

Viðmælendur eiga það flestar sameiginlegt að hafa alist upp á heimili þar sem mikil 

handavinna var unnin. Allar lærðu þær að prjóna heima, áður en skólaganga hófst, 

nema Silja sem lærði að prjóna í skólanum. Ólöf talaði um að faðir hennar hefði verið 

iðinn við að prjóna þegar lítið var að gera í vinnu. Þegar Ólöf var 6 ára gömul bað hún 

hann að kenna sér að prjóna en það gekk ekki sem skyldi. Hún lærði að prjóna af 

systur sinni sem var sex árum eldri: 

 

Ég sagði bara: kenndu mér að prjóna! Ég vil læra að 
prjóna núna! Og hún kenndi mér og ég lærði það á 
augabragði. Af hverju lærði ég það? Kannski var þetta 
meiri svona jafningjakennsla og kannski bara kenndi hún 
þetta öðruvísi. […] Þarna lærði ég að prjóna og prjónaði  
endalaust garðaprjón fram og til baka og ég man eftir því 
hvað mér fannst það stórkostlegt þegar ég lærði að prjóna 
í hring. 

 
 

Hallfríður ólst upp á heimili þar sem mikið var prjónað og heimilisumhverfið 

var skapandi. Hún lærði að prjóna hjá móður sinni og kunni því handtökin þegar hún 

byrjaði í handmennt í skóla. Samkvæmt Hallfríði kunnu flestallar stelpur á þessum 

tíma að taka lykkjuna þegar skólaganga hófst.  

 

Strax á fyrstu árunum í handavinnu í skólanum var ég 
orðin mjög góð í að prjóna og prjónaði peysu á [systur 
mína] þegar ég var tólf ára gömul. […] En ég man vel eftir 
einu verkefni sem ég gerði í barnaskóla, mjög lítil. Þá 
klæddi ég pappaspjald með grænu efni og límdi á það 
lítinn blómavasa sem var eins og þriggja sentimetra hár, 
setti ofan í vasann grein.. og á spjaldinu sat dúkka í 
prjónakjól. Dúkkan hefur verið svona tíu til fimmtán 
sentimetra há og svo prjónaði ég fullt af fötum og bjó til 
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lítil herðatré og hengdi þau á greinina og þetta var svona 
aukastykki hjá mér í skóla. 

 

Silja var mikið hjá ömmu sinni sem barn og amma hennar prjónaði mikið. Hún 

minnist þess að hafa pínulítil setið í stól við hlið ömmu sinnar þar sem hún sat og 

prjónaði. Amma hennar vildi ekki kenna henni en Silja reyndi að herma eftir. Hún 

telur þessa óbeinu kennslu hafa hjálpað sér mikið: 

 

Þannig að ég kunni, handtökin og var mjög fljót að læra 
að prjóna þegar að einhver settist loksinns niður og kenndi 
mér það. 

 
Guðrún kemur úr umhverfi þar sem mikil handavinna var unnin, þar á meðal 

prjónað. Hún talar um að hún hafi lært að prjóna bæði í skóla og heima:  

 

Ég held að það hafi verið bara bæði… kannski ekki síður 
heima en, já, það var bæði. 

 

  Elín og Halla Helga lærðu líka að prjóna heima og voru því með góðan grunn 

þegar skólaganga hófst.  

Viðmælendur voru spurðir um skólaverkefni í prjóni. Fram kom fjöldinn allur af 

mismunandi verkefnum. Flest allar nefndu að þær hefðu ekki haft val um verkefni, 

skólarnir hefðu eingöngu boðið upp á skylduverkefni sem voru mjög stýrð. Ólöf segir: 

  

Ég gerði sko nálapúða. Já, sem tapaðist og systir mín 
tveimur árum síðar gerði nákvæmlega eins nálapúða, 
meira að segja með eins litum! 

 

Tólf ára gömul prjónaði Ólöf sokk með Halldóruhæl: 

 

Og mér gekk það ágætlega og ég man að ég vorkenndi 
stelpum sem bara gátu þetta ekki. Þá voru náttúrulega ekki 
strákar með. Ég vorkenndi þeim […] og sumar prjónuðu 
svo fast að hann varð bara pinkulítill sokkurinn, en allar 
með sömu uppskrift, gleymum því ekki… og sama garnið. 

 

Elín hefur svipaða sögu að segja af sínu fyrsta skólaverkefni: 
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Þegar ég var í barnaskóla gerðum við bara ákveðin 
verkefni, það var ekkert val. Fyrsta verkefnið mitt var að 
prjóna utan um herðatré […] ég held að við höfum fengið 
að velja tvo eða þrjá liti, það var ekkert meira en það. 
Þetta voru bara landsverkefni, það gerðu allir eins 
verkefni. 

 
Silja var eini viðmælandinn sem hafði aðra reynslu af prjónanámi úr skóla. 

Hennar verkefni voru ekki eins stýrð:  

Ég [gerði] sennilega í 5.-6. bekk húfu í hring með einföldu 
munstri sem við teiknuðum upp. Hver munstur rönd var ca. 
5 umferðir með tveimur litum og svo komu aðrir tveir litir. 
Svo var prjónað niður fyrir eyrun og loks fléttuð marglituð 
bönd sem voru fest allan hringinn og látin lafa langt niður, 
mjög 90's eitthvað. Ég prjónaði svo peysu í 10.bekk eftir 
uppskrift úr prjónablaðinu Tinnu. 

 

4.2. Kennsluhættir 

 

Til þess að skoða prjónakennslu í grunnskólum nú til dags voru textílkennararnir 

spurðir um eigin kennsluhætti, kennsluverkefni og hvert markmiðið sé með 

verkefnunum. Prjónakennsla hefst oftast í 4. bekk í grunnskóla. Ólöf Ágústína segir 

að henni þyki mjög erfitt að kenna litlum börnum að prjóna. Hún fái ekki aðstoð við 

kennsluna og að það taki langan tíma að koma nemendum upp á lagið með að prjóna: 

 

En mér finnst það auðveldara eftir að ég tók þessari áskorun 
bara, að gera þetta… að láta mig hafa þetta. Og láta börnin 
hafa þetta líka – teygja sjálfan mig eins langt og ég get og 
börnin líka. Og þú veist, allskonar börn!  

 

Ólöf segir að þrátt það að prjónakennslan sé erfitt ferli og taki á bæði hjá 

kennara og nemendum þá séu yngstu nemendur almennt mjög jákvæðir í garð 

kennslunnar en auðvitað séu börnin misáhugasöm: 

 

 Það hafa kannski verið mótmæli og eitthvað, það er enginn sem 
hefur hent þessu frá sér, […]  og þegar upp er staðið,  hafa allir 
lært að prjóna í 4. bekk. 

 

 Henni finnst nemendurnir almennt mjög þolinmóðir því þetta getur verið 

mjög mikil þolraun fyrir þá. Hún segir að það komi sjaldan fyrir að hún fái nemanda í 

4. bekk sem kunni að prjóna en það gerist þó einstaka sinnum. Mikil orka fer í að 
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kenna öllum garðaprjón og þá megi ekki gleyma þeim fáu sem eru lengra komnir. 

Það séu nemendur sem geti nýtt tímann í meira skapandi prjónaverkefni.  Ólöfu þykir 

það synd að allur sá tími sem nemendur fá í textílmennt í 4. bekk fari í að læra 

verkþáttinn og að of lítill tími gefist til skapandi vinnu. Hún bendir jafnframt á að 

það sé mjög mikilvægt að nemendur sjái eitthvað verða úr garðaprjónslengjunni sem 

þeir prjóna. 

 

 Verkefnið í 4. bekk er bara tæknin að kunna að prjóna og í 
samræðum við mig og eftir því hvernig verkefnið þróast áfram 
[ákveðum við] hvað getur orðið úr þessu.  

 

Ólöf telur að nemendur þurfi að fá að sjá tilgang með verkefninu og að 

mikilvægt sé að þeir hafi tækifæri til þess að ljúka því. Hér sé það ekki aðeins ferlið 

sem skipti máli heldur líka tilgangurinn.  

 

Elín hefur mjög gaman af því að kenna byrjendum að prjóna: 

 

 Maður er oft að kenna þeim alveg frá grunni, og þetta þjálfar 
fínhreyfingar. Mér finnst bara krakkar hafa gott að því að fara í 
gegnum svona ferli. Óháð hvað á að nýta þetta í. […] Þetta er 
náttúrulega heilmikið verkefni fyrir þau að gera þetta. 

 

Prjónakennslan í Áslandsskóla hefst í 4. bekk og nemendur eru jákvæðir fyrir 

kennslunni. Elín segir að nemendur fái mikið út úr því að sjá árangur erfiðis síns. Þeir 

prjóna garðaprjónslengjur sem geta orðið að hverju sem er. Hún segist sýna þeim 

allskyns verkefni sem hafa verið gerð áður og að nemendur geti þá nýtt sér þau til 

hliðsjónar eða valið að búa til eitthvað allt annað.  

Þegar Silja kenndi æfingakennslu í kennaranáminu fann hún að hin almenna 

kennsluaðferð, að kenna prjón í hópkennslu, hentaði sér ekki. Henni fannst of margir 

þurfa aðstoð í einu, nemendurnir óþolinmóðir og óróleiki myndast í kennslustofunni. 

Eftir að hún brautskráningu sem kennari velti hún því fyrir sér hvaða leiðir hún gæti 

farið í prjónakennslunni og ákvað að bjóða ömmum og öfum nemenda að koma og 

sitja með í kennslustundum:  

 

Það mætti yfirleitt alltaf sem sagt amma og mamma […] og sátu 
sitt hvorum megin við börnin og svo lærði barnið að prjóna af 
þeim í raun og veru. En ég var þarna svona bara til aðstoðar, 
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þannig að allir fengu ótrúlega góða kennslu og þetta var bara 
ein kennslustund. 

 
Silja segir að það sem átti upphaflega aðeins að vera leið fyrir hana til þess að 

fá aðstoð við kennsluna hafi undið upp á sig og orðið að einhverju miklu meira:  

 

Þetta var bara dásamlegt [...] Hugsunin var fyrst og fremst 
fyrir mig að fá aðstoð við að kenna að prjóna. En svo kom 
eiginlega eftir á, , þessi tenging við heimilin […] þú veist, 
krakkarnir fóru að hérna þú veist prjóna heima. Það var 
einhver að sýna þeim áhuga heima á því sem þau voru að 
gera.  

 

Ólöf býður ekki upp á prjónaverkefni í 5. bekk og Elín hefur þau sem 

aukaverkefni: 

 

Í 5. bekk sauma þau bangsa hjá mér og þá prjóna þau föt á 
bangsann. Eða þetta eru dýr sem þau teikna upp og sauma 
og það er mismunandi hvað er hægt að prjóna fyrir dýrin. 
Þannig að ef þau prjóna ekki á dýrin þá prjóna þau 
vettlinga, trefið eða eitthvað annað  á sjálf sig í staðinn. 

 
Silja er með samkennslu á milli árganga og kennir því 5. og 6. bekk saman 

annað hvert ár.  Auk skylduverkefna býður hún upp á aukaverkefni í prjóni unnið eftir 

getu og áhuga hvers og eins.  

Þeir viðmælendur sem kenna á miðstigi grunnskóla eru allir með sama verkefni 

í 6. bekk, húfuprjón. Húfan hefur lengi verið vinsælt kennsluverkefni hjá þessum 

aldurshópi og býður upp á mikinn fjölbreytileika. Í samtalinu um húfuverkefnið segir 

Ólöf að sér þyki afar mikilvægt að verkefnin þróuðust í samræðu á milli nemenda og 

kennara. Nemendur velji sér ekki tilbúnar uppskriftir og prjóni eftir þeim, en þeir hafi 

möguleika á að nota þær til hliðsjónar:    

 

Ég sýni þeim bækur og við getum alveg stuðst við þær. […] 
Maður lærir líka á uppskriftum, en alltaf þetta – ég get 
breytt þessu í aðra húfu. 

 

Hún hvetur nemendur til þess sað prófa sig áfram og á meðan nemendur vinna 

notar hún tækifærið til þess að kynna fyrir þeim framleiðsluferli garnsins. Ólöf bendir 

á að í húfuverkefninu fái nemendur tækifæri til þess að vinna með sköpun í prjóni:  
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Mér finnst þessir skreytimögleikar svo merkilegir… eða 
spennandi, að ég er með allskonar dótarí… […] Þarna er 
fjöður, pípuhreinsari, perlur, bönd, what ever! Og svo er 
það  líka samsetningin á garninu  

 
Vinnubækur eru mikilvægar í þessu verkefni, en nemendur skrá 

hjá sér það sem þeir gera í hvert sinn og búa sér um leið til eigin 

uppskrift að húfu.  

Elín segist byrja á því að gefa nemendum upp lykkjufjölda, kenni þeim 

brugðnu lykkjuna og svo prjóni þeir stroff. Þeir vinna í kjölfarið skissuvinnu, teikna 

upp nokkrar húfur þar sem þeir velta fyrir sér möguleikunum í litum, munstri og formi. 

Hún telur mikilvægt að nemendur vinni hugmyndavinnu til þess að þeir átti sig á því 

hugmyndaferli sem liggur á bakvið hverja flík: 

 

Ég fer í gegnum þetta með þeim þegar þau eru að teikna sínar 
húfur, og þau vilja bara […] teikna eina húfu – en ég vil að þau 
teikni fjórar húfur sem þeim finnst óþarfi og þá fer ég stundum í 
gegnum þetta, húfan sem þið keyptuð úti í búð. Haldið þið að 
það hafi bara verið teiknuð ein húfa og að hún hafi bara verið 
framleidd? Nei, þau eru nú alveg meðvituð um það, þá fer ég í 
gegnum svoleiðis ferli líka með þeim. Hvernig húfan úti í búð 
varð til.  Maður er alltaf að reyna að tengja lengra. 

 

Nemendur fá grunnuppskrift að húfu sem þeir fylla svo inn í. Með þessum 

hætti fá þeir tækifæri til þess að búa til sína eigin uppskrift. 

Silja segir að í Sjálandsskóla prjóni nemendur  5. og 6. bekkjar húfur: 

 

Þetta er bara einföld hvít húfa úr Álafosslopa, sem þau lita 
svo eftir á með matarlit. Tilgangurinn er að kenna þeim að 
prjóna í hring og þeir sem treysta sér til læra líka að gera 
brugðna lykkju. 

 

Prjónakennsla í efri deildum grunnskóla er nánast eingöngu bundin við 

valáfanga. Í 8. Bekk geta nemendur stundum valið aukaverkefni í prjóni eftir að þeir 

hafa lokið við skylduverkefni. Ólöf býður upp á prjónaval og nemendur eru yfirleitt 

stúlkur. Verkefnin eru mismunandi á milli ára, skólaárið 2013-2014 var verkfærni 

helsta markmið kennslunnar. Nemendur prjónuðu ýmiskonar prufur og útbjuggu 

vinnubók. 

 



 

 44 

Ég lét þær vinna [prufurnar] í vinnubókina sína […] hvernig 
maður gerir þetta og bara það sem maður lærði í 
Kennaraháskólanum. En það má ekki taka of langan tíma því að 
þá verða þær svo leiðar… Eins og ég segi… þær vilja fá að sjá 
eitthvað verða til. Og mér finnst það líka, þó að innan fræðanna 
sé talað um mikilvægi þess að prófa sig áfram og allt það. 

 

Ólöf segir að mikilvægt sé að uppfylla þarfir nemandans þar sem að hann velji 

valáfangann á ákveðnum forsendum og komi inn í kennslustofuna með fyrirfram 

ákveðnar hugmyndir:  

 

Maður er alltaf í þessari klemmu með tímann og að 
uppfylla þarfir nemandans, af því að hann kemur þarna á 
ákveðnum forsendum. Hann kemur með ákveðnar 
hugmyndir og maður þarf að geta uppfyllt þarfir hans, svo 
það verði fullnaður út úr valinu. Og að hann hafi áhuga á 
því að halda prjóninu við - að hann verði kominn með þá 
þekkingu og þann vilja úr valinu að það leiði hann í 
áframhaldandi vinnu. 

 

Hjá Elínu velja nemendur hvort þeir prjóna eða sauma:  

 

Sko, þegar ég er með val… þá mega þau velja hvort þau 
sauma eða prjóna, í valinu. Ég hef bara verið með einn 
valhóp í einu í rauninni. 
 

Aðspurð að því því hvort margir velji að prjóna segir hún: 

 

Það eru alltaf einhverjir… prjón er svolítið mikið í tísku 
núna svo að það er svolítið mikil breyting. 

 

Hún segir að nemendur þurfi ekki að vinna fyrirfram ákveðin verkefni en 

markmiðið sé að þeir læri eitthvað nýtt.  

Silja kaus að bjóða upp á valáfanga í efri deild þar sem nenemdur prjónuðu yfir 

bíómyndum. Markmiðið var að bjóða nemendum upp á aðstæður sem væru sem 

líkastar raunveruleikanum en hún telur að flestir sem prjóna geri það fyrir framan 

sjónvarpið: 

 

Ég hef líka tekið eftir því með sjálfa mig að ég prjóna 
mishratt eftir því hvaða mynd ég horfi á og langaði að 
prófa það með krökkunum. Til dæmis hef ég aldrei prjónað 
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eins hratt og þegar ég horfði á [bíómyndina] Fast and the 
furious. 

 

Andstætt því sem er í Langholtsskóla völdu nokkrir strákar þennan áfanga. 

Aðspurð að því hvort  upphaflegt markmið með áfanganum hafi verið að fá fleiri 

stráka inn í prjónaval sagði Silja:  

 

Nei ég var nú ekkert sérstaklega að spá í strákana […] Ég 
held reyndar að flestir strákarnir sem völdu þetta 
námskeið hafi bara séð orðið kvikmyndir. 

 

Guðrún Björk kennir í Garðaskóla. Þar sameinast nemendahópar úr fjórum 

mismunandi grunnskólum í kennslu á unglingastigi. Guðrún býður nemendum í 8. 

bekk upp á aukaverkefni í prjóni þegar þeir hafa lokið skylduverkefni í vélsaumi:  

 

Það er alfarið val í 8. bekk hvort þau vilji prjóna þegar 
þau eru búin með vélsaumsverkefnin sem þau eiga að 
vinna… og þau eru þónokkuð mörg sem gera það.  

 

Guðrún segir að þegar skylduverkefninu ljúki sé yfirleitt lítill tím eftir fyrir 

prjónaverkefni og því þurfi þau að velja verkefni sem henti miðað við þeirra getu og 

þann tíma sem eftir er: 

 

Ég tek gjarnan stöðuna á þeim og læt þau gera smá 
æfingaprufu bara til að sjá hvort þau kunni að fitja upp og 
fella af... þannig að ég geti ráðlagt þeim með framhaldið 
með verkefni.  

 

Nemendur í 9. bekk eiga kost á því að velja sér prjónaáfanga í vali en Guðrún 

segist ekki bjóða upp á hann á hverjum vetri. Nú, veturinn 2014-2015 býður hún upp á 

prjónaáfanga og þar er markmiðið að nemendur læri að njóta þess að prjóna: 

 

Það er svona aðalmarkmið í rauninni ... kúnstin við það að læra 
að njóta aðeins að prjóna. Og ég fór að hugsa, hvar prjóna ég? 
Ég prjóna oft í bíl, ég prjóna oft við sjónvarpið […] ég sit 
sjaldnast og er að prjóna án þess að vera að horfa á eitthvað… 
og svo finnst mér notalegt að ræða málin á meðan maður er að 
prjóna. Þannig að ég setti það inn sem hluta af kúrsinum […] 
Að njóta þess að prjóna og horfa á eitthvað í leiðinni. 
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Guðrún telur mikilvægt að nemendurnir í valáfanganum kynnist því að prjóna 

utan veggja skólastofunnar:  

 

Við ætlum að fara eitthvað með prjónana. Ekki vera alltaf í 
sömu stofunni. Fara eitthvað um skólann og setjast kannski 
inn til námsráðgjafanna þar sem eru þægilegir sófar, 
þannig að það sé kannski öðruvísi stemmning. […] Þetta 
er eiginlega eins og aðalmarkmiðið bara að læra að njóta 
þess og fara ekki að láta þetta verða eitthvað pirrandi eins 
og prjón getur orðið ef þau lenda vanda eða finnst þetta 
vera eitthvað langdregið… 

 

Guðrún talar líka um mikilvægi þess að nemendur læri að njóta verkefnanna, 

sem séu að öllu leyti valkvæð og að þeir læri að lesa uppskriftir.  

 

 

4.3.  Gildi prjónakennslu 

 

Viðmælendur voru spurðir um mikilvægi prjónakennslu og margar ástæður voru 

nefndar. Skapandi vinna, þjáfun fínhreyfinga, samhæfing huga og handar og að 

nemendur verði meðvitaðir neytendur. Flestir viðmælendurnir voru sammála um að 

prjónakennsla væri mikilvægur þáttur í textílmennt, bæði sem hluti af menningararfi 

okkar og sem skapandi dægradvöl eða áhugamál  

 

4.3.1.  Menningararfur 

 

Allir viðmælendur töluðu um mikilvægi menningar okkar og að prjónakennsla væri 

kjörin til þess að viðhalda gömlum hefðum. Prjónakennslan verður þannig hluti af 

menningararfi okkar, eitthvað sem við tökum frá fyrri kynslóðum og skilum svo í 

breyttri mynd til næstu kynslóða. Elín telur prjón vera hluta af menningararfi okkar 

Íslendinga og segir:  

 

Þetta er eitthvað gamalt frá okkur. Við lifðum á þessu. Ég les 
alltaf fyrir þau smá kafla þar sem ég fann einhversstaðar 
samantekið útflutning á prjóni og hvað allir prjónuðu og svona. 
Þannig að þetta er okkar bakgrunnur. Við prjónuðum fötin utan 
um okkur. Þannig að mér finnst þetta bara menningin. 
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Elín nýtir tímann á meðan nemendur vinna til þess að koma að sögulegri 

kennslu. Hún segir að sá tími sem hún hafi með nemendum veiti ekki svigrúm til þess 

að taka inn markvissa kennslu í sögu textíls en hún noti tækifærið á meðan nemendur 

vinni til þess að segja frá.  

Ólöf tekur undir með Elínu og segir jafnframt að þrátt fyrir það að henni þyki 

erfitt að kenna prjón sé það nauðsynlegur þáttur í textílmennt og tilvalin leið til þess að 

kenna nemendum og minnir á „að ekkert verði til að sjálfu sér“. Að láta hendurnar 

vinna kveiki á hugsuninni og sá tími þar sem þeir sitja og prjóna sé því kjörinn til að 

koma að sögulegri fræðslu. Hún segir: 

 

Þetta er okkar menningararfur, og eftir því sem ég les meira líka 
finnst mér en sjálfsagðara að kunna að prjóna. […] Þessi tími 
þar sem þau eru að búa eitthvað til er svo kjörinn til fræðslu. Á 
meðan þau eru að vinna, að fræða þau um hitt og þetta. Til þess 
að geta rofið kennslustundina verður þú að hafa þekkinguna á 
takteinunum. Finna rétta tímann, rjúfa kennslu og skella inn 
þekkingunni 

 
Guðrún og Silja nefndu einnig mikilvægi menningar og hefða og töldu prjón 

vera skírskotun í sögu okkar Íslendinga. Viðmælendurnir töldu allar lítinn tíma fyrir 

markvissa söguumfjöllun í prjónakennslunni en að þær notuðu tækifærið á meðan 

nemendur prjóna til þess að koma að ýmiskonar fróðleik.  

 

 

4.3.2.  Skapandi áhugamál 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir út í mikilvægi prjónakennslu svöruðu nokkrir að prjón 

geti verið skapandi áhugamál eða dægradvöl. Silja segir að prjón geti veitt nemendum 

róandi mótvægi við þann hraða sem er í nútíma samfélagi: 

 

 Ég leyfi þeim að horfa á bíómyndir þegar þau eru komin vel af 
stað í prjónaverkefnum. Þá fá þau tækifæri til þess að upplifa 
prjón eins og það er í alvörunni. [...] Ég held að flestir sem prjóni 
geri það yfir sjónvarpinu.  

 
 

Hún segir það alltaf markmið með öllum prjónaverkefnum að nemendur hafi 

gaman af því að prjóna og njóti þess.  
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Guðrún og Ólöf Ágústína tala líka um mikilvægi þess að nemendur læri að njóta 

þess að prjóna, að þeir upplifi það ekki sem kvöð heldur sem notalega og rólega stund. 

Hallfríður er sammála því og segir mikilvægt að nemendur upplifi prjón sem þægilega 

og skapandi vinnu, eitthvað sem nemendur geti gripið í þegar þeir eigi lausan tíma „og 

jafnvel haft annað augað á sjónvarpinu á meðan“. 

 

4.4.  Viðhorf nemenda til prjónakennslu 

 

Þegar viðmælendurnir voru spurðir út í viðhorf nemenda til prjónakennslu voru þeir 

flestir sammála um að viðhorf yngri nemenda væri almennt jákvætt. Þeir væru spenntir 

fyrir prjónakennslunni og margir sæktust eftir því að fá að prjóna aukaverkefni að 

loknum öðrum skylduverkefnum.  

Ólöf segir nemendur ótrúlega þolinmóða þegar kemur að prjónakennslunni. Það 

sé mikil þolraun að læra að prjóna en enginn nemandi hafi ennþá „hent prjónunum út í 

horn“. Hún segir: 

 
Ég get ekki merkt það að þau séu óánægð. Þau geta kannski jú, 
verið misáhugasöm, en þá er maður alltaf með einhver verkefni 
til hliðar, til að hvíla sig á. Eins og fingurprjón. 

 
 

Elín segir að henni finnist viðhorf nemenda jákvæðari nú en áður var. Hún telur 

að mögulega geti það tengst því að prjón sé í tísku og meiri umræða sé um það í 

samfélaginu. Hún segir nemendur 4. bekkjar vera mjög jákvæða gagnvart því að læra 

að prjóna: 

 
Þau leggja mikið á sig og fyrsti tíminn þegar þau eru að byrja 
að fitja upp, það gengur ekkert voða hratt. En þau eru voðalega 
ánægð með þetta. Ég hef oft spáð hvað þetta er? [...] Þau setjast 
ekki niður og finna út úr þessu sjálf. Þetta er svolítið stórt 
verkefni sem þau ráðast í og ná árangri.  

 
Silja segir að nemendur sínir séu mjög jákvæðir í garð prjónakennslunnar og 

mögulega eigi prjónavakningin undanfarin ár einhvern þátt í því. Silja er sjálf mjög 

áhugasöm um prjón og telur að það smitist til nemendanna.  

Í umræðunni um viðhorf nemenda til prjónakennslu sögðust sumir viðmælenda 

upplifa mismunandi viðhorf milli kynjanna í eldri bekkjum grunnskóla. Hallfríður 

kenndi í grunnskóla árið 1977 þegar drengir byrjuðu í textílmennt. Hún segir að það hafi 
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gengið illa að kenna þeim að prjóna: „Það var nú bara helst að reyna að halda þessum 

drengjum á stólunum“.  Stelpurnar hafi aftur á móti verið mjög jákvæðar. 

Guðrún segir viðhorf nemenda misjafnt og flestir séu áhugasamir. Hún nefnir 

sérstaklega að strákar hafi gaman af því að prjóna en finnst viðhorf þeirra breytast eftir 

því sem þeir verða eldri: 

Mér finnst svona pínu karlremba gagnvart handavinnu og 
prjóni [...] þeir varla þora inn á textílsýningu […] 
Karlmennskuímyndin bara hrynur við að stíga inn á einhverja 
textílsýningu hjá sumum.  

 

Guðrún býður upp á verkefni sem henta báðum kynjum og hún kynnir valið fyrir 

strákum jafnt sem stelpum. Samt velja fáir strákar prjón í 9. og 10 bekk:  

 

Maður þyrfti kannski að fara að kynna þetta meira fyrir 
strákunum, hafa einhvern sérhóp fyrir þá – maður gæti alveg 
gert það. Verið með svona strákamiðaðri verkefni. 

 

Elín segir viðhorfin hjá eldri nemendum vera mismunandi en merkir að strákar 

séu jákvæðari en áður.  

Fyrst þegar ég var að kenna þetta […] voru þeir voða 
ánægðir að læra að prjóna en fóru svo heim með 
[verkefnin] og sögðu: „pabbi hann þurfti ekki að læra að 
prjóna!“ En nú er þetta liðin tíð. Mér fannst þetta svolítill 
þröskuldur lengi vel, en þetta hefur breyst og það er mjög 
jákvætt.  

 

Hún segir að það sé helst í 6. bekk í húfuprjóninu sem hún verði vör við einn 

og einn strák sem vilji ekki taka þátt. Það sé þó afar lítið hlutafall af þeim 50-60 

nemendum sem vinni verkefni sín af jákvæðni. Elín býður upp á prjónaval í 9. og 10. 

bekk og þar eru aðeins stúlkur. Hún segir engan strák hafa valið textílval í efri deild 

hjá sér en segist finna fyrir auknum áhuga og jákvæðni í garð prjóns hjá stelpunum.  

Ólöf segir að henni þyki mjög mikilvægt að strákar læri að prjóna til jafns við 

stelpur en að hún fái þó ekki marga stráka inn í prjónaval í eldri deildum. Hún segir að 

stelpurnar sjái þetta sem leið til þess að læra að prjóna eitthvað á sjálfa sig eða fyrir 

fjölskylduna en strákar fái oft viðskiptahugmyndir úr sínum verkefnum: 

 

Þessir slaufusstrákar mínir! Drengur sem var hjá mér í 
vali fékk annan með sér sem var líka hér hjá mér og þeir 
eru bara búnir að búa til business! Ég er með fullt af fínum 
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stelpum., af hverju fara þær ekki bara strax að gera 
business? Þú veist… hvar liggur þessi munur? 

 

Hér á Ólöf við stráka úr valhópnum sínum sem fengu þá viðskiptahugmynd að 

prjóna og selja þverslaufur. Hún veltir fyrir sér því framtaksleysi sem hún telur hrjá 

stelpurnar og spáir í því hvort viðhorf stúlknanna séu að þær þurfi frekar að nota 

tímann til að prjóna á sig og sína, eins og tíðkaðist áður fyrr.  

 

4.5.  Áhugahvöt 

 

Spurt var um hvernig vekja megi áhuga nemenda á prjónakennslu? Ólöf segir: „Þessi 

steríótýpuímynd er svo skelfileg, svo maður verður að brjóta þetta aðeins upp“. Ólöf 

segir nemendum sínum sögur af mági sínum, refaskyttunni sem prjónar sína eigin 

ullarsokka og pabba sínum með risastóru fingurna sem var gröfumaður og prjónaði í 

frístundum. Hún vill eyða þeirri ímynd að það séu aðeins ömmur sem prjóni og telur 

mikilvægt að nemendur heyri fjölbreyttar sögur af prjónandi fólki. 

Þegar Elín fær inn nemendur sem eru neikvæðir fyrir faginu segir hún þeim 

skemmtilegar sögur tengdar prjóni. Hún segir þeim frá Kaffe Fassett sem hafi orðið 

frægur af prjónaskap og sögu af bandarískum hermanni í Keflavík sem prjónaði mikið. 

Hún reynir  að höfða til þess sem nemendum þyki „töff“ og spennandi og sýnir þeim 

myndir af prjónagraffi. Elín segir að prjónagraff sé sniðugt byrjendaverkefni í 6. bekk 

en þá eru nemendur að læra að prjóna brugðna lykkju: 

 

Þau gera prufur í 6. bekk, byrja bara að koma sér í gang 
að prjóna… 12 lykkjur, bara smá. Þegar þau eru búin að 
læra brugðnu lykkjuna á að sauma það á handrið sem 
prjónagraff. Þeim finnst þetta mjög spennandi og eru 
ánægð með þetta. 

 
Guðrún nefnir að það skipti miklu máli að vera með verkefni sem nemendur hafi 

áhuga á. Verkefni sem takast vel og þau eru ánægð með. Guðrúnu finnst verkefni úr 

lopa mjög hentug fyrir byrjendur: 

 

Núna eftir hrun höfum við gert svo mikið úr lopa og ekki 
síst plötulopa […] þessi verkefni sem hægt er að þæfa, 
vettlingar og það sem hægt er að þæfa í þvottavél, þeir 
verða alltaf svo fallegir. Svo ef þau eru að tala um það að 
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það sé allt svo ljótt hjá þeim þá verður það allt mjög fínt 
þegar búið er að þæfa þetta í þvottavél 

 

Silja telur að sá mikli áhugi sem hún hefur á prjóni hafi jákvæð áhrif á nemendur 

sem eru áhugasamir. Hún býr til leiki í kringum prjónaverkefnin með því að hafa keppni 

og samvinnuverkefni: 

 

Ég hef látið, sérstaklega eldri stráka sem finnst þetta ekki alveg 
nógu og kúl […] látið þá halda hvern utan um annan þannig að 
annar er hægri höndin og hinn er vinstri höndin. [...] Ég keypti 
hrífuskapt, skar það í tvennt og tálgaði sitt hvorum megin á 
endanum þannig að ég er með svona risa prjóna [...] Þeim finnst 
sjúklega gaman að prófa.  

 

4.6.  Sjálfbærni og prjónakennsla í grunnskólum 

 

Í Aðalnámskrá (2013) segir að grunnþættirnir sjálfbærni, sköpun og læsi séu beintengdir 

íslenskri textímenningu. Viðmælendur voru spurðir hvort grunnþættirnir styðji við 

prjónakennslu. Allar sögðust konurnar vinna markvisst með grunnþættina í kennslunni. 

Ólöf Ágústína virðist hafa víðtæka þekkingu á sjálfbærni. Hún hefur sterkar skoðanir á 

efninu og segir textílmennt lykilgrein í sjálfbærni og skapandi hugsun. Ólöf ræðir við 

nemendur um umhverfismál, neytendafræðslu, siðfræði og menningu í tengslum við 

sjálfbærni. Hún segir kennara þurfa að vera meðvitaða um það hversu kjörið tækifæri sé 

að kenna sjálfbærni á öllum stigum textílmenntar því þar hafi nemendur tækifæri til þess 

að læra það að ekkert verði til úr engu: 

 

Hvaðan er flíkin komin sem þú ert í? Hvað hefur átt sér stað? 
[…] Er það sanngjarnt sem þú borgaðir fyrir hana? Er það 
siðferðislega rétt? Og… hvað get ég gert til þess að verða 
umhverfisvænn? Hvað get ég gert til þess að passa vel upp á 
þessa flík? Ég ræði þetta mjög mikið, eiginlega alls staðar. 

 

Ólöf telur þessar spurningar mikilvægar til að koma nemendum til umhugsunar 

og heldur áfram: 

Það er varla flík til sem er jafn umhverfisvæn eins og þessi 
íslenska lopapeysa, alveg frá því að kindin hleypur út um víðan 
völl. Það væri náttúrulega rosa gott ef að ullin væri nú lituð á 
umhverfisvænan hátt… og svo eru einhverjir á staðnum sem 
prjóna hana.  
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Ólöf bendir nemendum á mikilvægi þess að kunna til verka og þannig geti þeir 

meðal annars gert við uppáhaldsflíkurnar sínar ef þær verða fyrir skemmdum. Þegar 

samtalið barst að neytendafræðslu segir Ólöf að það sé mikilvægt að nemendur séu 

„meðvitaðir um að vera meðvitaðir“ , hún útskýrir það og segir að þannig verði þeir 

skynsamir neytendur sem taki ekki þátt í neyslusamfélagi nútímans. Að lokum bendir 

Ólöf á það að hún telji ekki nógu og mikla hefð fyrir því að hugsa um sjálfbærni út frá 

kennslu og að margir kennarar skilji hugtakið ekki enn. Aðrir viðmælendur tengja 

sjálfbærnihugtakið nánast eingöngu við endurvinnslu og umhverfisvernd. Elín segir: 

 

Sjálfbærnin er þá bara að nýta sér það sem til er og prjóna úr 
einhverju, einhverju garni og að þetta garn verði að einhverju, 
liggi bara ekki einhversstaðar 

 
Guðrún segir: 

 
Varðandi sjálfbærnina […] ef við notum til dæmis ullina þá 
erum við að nota náttúrulegt efni, sem er svona frekar 
umhverfisvænt og ódýrt er unnið hérna á íslandi  

 
Halla Helga segir: 

 

[Sjálfbærnin] er nú þegar inni í kennslunni, en það má alltaf bæta og 

laga... 

 

Silja sagðist tengja sjálfbærnihugtakið við það að vera sjálfbjarga: 

  

Fyrir mér er sjálfbærni nátengt eða það sama og að vera 
sjálfbjarga og ef þú kannt eitthvað eins og að prjóna eða búa 
eitthvað til sem þú getur notað, gefið eða selt ertu í góðum 
málum. Prjónakennslan hjá mér er alveg frá því að spinna 
[lopa] og upp í það að hanna eigin útgáfu af til dæmis húfu og 
lita hana eftir á og því er farið yfir allt ferlið nánast. Þannig 
held ég að nemendur mínir verði nokkuð sjálfbjarga og geti 
tileinkað sér og nýtt prjónaskapinn hafi þeir á annað borð 
áhuga á honum. 
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4.7.  Samfélagslegt viðhorf 

 

Prjón er ríkur þáttur í menningu íslensku þjóðarinnar. Viðmælendur voru beðnir að lýsa 

því hvernig þeir upplifðu viðhorf samfélagsins til prjónakennslu.  Flestir sögðust upplifa 

jákvætt viðhorf í garð kennslunnar. Elín hafði eftirfarandi að segja: 

 
Ég held að það sé yfirleitt gott held ég. Það er svo mikið 
prjónað. En ég veit ekki alveg alltaf með strákana, hvað þykir 
sjálfsagt þar. Ég held að að það sé mjög misjafnt. […] En það 
er samt alltaf að koma upp eitthvað jákvætt fyrir fagið. Ég 
meina strákurinn í sumar sem var að prjóna slaufurnar á 
Akureyri og selja, og Mundi með peysurnar sínar. Það er alltaf 
að koma eitthvað aðeins meira og meira jákvætt. 

 
Silja segir að henni þyki viðhorfið úti í samfélaginu að mestu leyti mjög 

jákvætt en hún bendir á að einstaka fólki finnist gamaldags að kenna prjón: 

 
Mér finnst einstaka [fólki] einmitt finnast það svolítið 
gamaldags og hvort að það sé ekki orðið svolítið úrelt og 
eitthvað… en svona yfir höfuð þá er náttúrulega svo mikil  
prjónavakning búin að vera, þú veist, síðustu ár á Íslandi að mér 
finnst almennt að þá finnist fólki þetta bara mjög gott. 

 
Guðrún upplifir almennt jákvætt viðhorf gagnvart prjónakennslu en segist þó 

finna fyrir „pínu karlrembu gagnvart prjóni“.  

Hallfríður og Halla telja báðar viðhorfið úti í samfélaginu mjög jákvætt en því er 

Ólöf ósammála. Hér talar Ólöf þó ekki eingöngu um prjónakennslu heldur textílmennt 

almennt og segir: 

 

Það er öllum sama! Það er öllum sama hvað ég er að gera í 
textílmenntinni. Þau segja: já fínt hjá þér! Svo sniðugt að þau 
séu að læra þetta.  

 
Ólöf segir að mögulega þurfi textílkennarar sjálfir að halda heiðri greinarinnar á 

lofti og heldur áfram: 

 

En þarna erum við kannski sek líka, við erum ekki að halda 
þessu á lofti. Og þegar við erum kannski að reyna að halda 
þessu á lofti þá erum við svo væmin að það nennir enginn að 
hlusta á okkur. Við þurfum kannski  að vera svolitlir töffarar og 
segja frá þessu þannig að þetta sé ekki svona væmið. 
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Hún bendir á það að ekkert sameiginlegt mælitæki sé til staðar eins og 

samræmt próf sé litið á textílmennt sem aukafag sem skipti ekki svo miklu máli. Ólöf 

telur þó að samræmd próf í faginu afleita hugmynd þar sem þau myndu takmarka frelsi 

til sköpunnar og kennslu á sjálfbærri hugsun í textílmennt.  

 

4.8.  Hugmyndir kennara um samfélagsmiðaða prjónakennslu 

 

Viðmælendur voru beðnir að  sjá fyrir sér hvort hægt væri að flytja prjónakennslu að 

einhverju leyti út fyrir skólastofuna og tengja betur samfélaginu. Hallfríður og Elín 

bentu báðar á mikilvægi þess að bregða út af vananum í prjónakennslu og leyfa henni 

að fara út fyrir rammann. Elín segir: 

Ég held að við megum ekki vera að binda okkur við það sem 
hefur verið gert. Hver segir það að við þurfum alltaf að gera 
verkefni, eða hvað sem við höfum áður gert. Við erum oft of 
bundin því sem við höfum verið búin að ákveða.  

 
Elín hefur boðið nemendum sínum upp á óhefðbundin verkefni, eins og 

prjónagraff en segir tímaleysi hafa áhrif á þau verkefni sem hún geti boðið upp á: 

 

Kannski frekar með eldri nemendur, af því að þá ef þeir eru að 
prjóna með einhverju stóru og með einhverju öðru. Ég hef látið 
þau prjóna úr plasti, aðallega bara til að láta þau prófa, af því 
að það er erfitt. [...] Valið er bara einu sinni í viku og þá finnst 
mér oft einhvernveginn verða minna af þessu 

 

Guðrún sér fyrir sér að samfélagstengd verkefni væru hentugri í klúbbastarfi í 

félagsmiðstöðinni, en hún hefur áður verið með klúbbastarf í tengslum við 

fatahönnunarkeppni grunnskólanna. Þar sjái hún möguleika á því að bjóða upp á 

prjónahóp: 

 

Ég sé það alveg sem leið sko… þú veist, eða kannski boðið upp 
á ef það væri spennandi verkefni sem hægt væri að koma og 
vinna þar. Svo er náttúrulega líka hægt að nota prjónið ... á 
svona Gagn og gaman dögum. Þá hefur oft verið eitthvað 
svona sameiginlegt verkefni [þar]sem hefur verið prjónað og 
svo er hægt að prjóna einhver svona listaverk og svoleiðis.   

 
Halla segir prjónakennslu nú þegar vera úti í samfélaginu í formi 

kennslumyndbanda á Youtube, þau séu góð viðbót sem styðji við kennsluna. Ólöf 
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segir hugmyndina um það að fara með prjónakennslu út í samfélagið vera 

skemmtilega: 

 

Já, það væri ótrúlega skemmtilegt. Að fara eitthvert og prjóna. 
Sýna, ég er að prjóna hérna! En hvar ætti það að vera? Hver 
byði upp á það? […] Kannski væri það dálítið skemmtilegt að 
fara til eldri borgaranna þar sem þau eru í handavinnu… veit 
ekki, en þá erum við aftur búin að setja samasemmerki milli 
[hugtakanna] gamalt og prjón. Þá þarf kannski að poppa það 
upp, til að viðhalda því… til að fara með þau inn í aðrar víddir 
líka. 

 

Ólöf veltir fyrir sér hvar hentugur vettvangur sé fyrir kennslu af þessu tagi og 

nefnir nokkrar hugmyndir um það hvernig hægt sé að gera prjón sýnilegra: 

 

Ég hef farið þarna í Laugardalsgarðinn, hann er svo 
dásamlegur og á kaffihús, eða þarna skálann þar sem Flóra 
er… og þá eru þær kannski að prjóna þar. Það ætti kannski að 
gera meira af því, að fara til dæmis á vettvang þá sést kannski, 
hér eru börn að prjóna. Jafnframt því að maður færi með þau 
og þau sæju hér er Júlli Jóns að prjóna og hér er Nína Sveins 
að hanna eitthvað og prjóna. Ég hef ekki gert mikið af því, en 
það mætti gera þetta […] en af því að þetta er allt svo smátt, 
þá þarf að velja og hafna.  

 
Ólöf og Elín nefna báðar að tímaleysi hamli því að hægt sé að fara út í verkefni 

af þessu tagi. Ólöf bendir þó á að samþætting milli námsgreina gæti verið góður kostur 

í stöðunni en bætir við áhyggjum af því að samþættingin stuðlaði að minni tíma til  

grunnkennslu í verklega þættinum: 

 

Hvernig get ég samþætt þetta án þess að gefa afslátt á 
þessari verklegu færni sem þau þurfa til þess að við getum 
komist áfram með þetta? 

 

Silja er einn viðmælendanna með virka samfélagskennslu í prjóni. Eins og fram 

hefur komið fær hún mæður nemenda og ömmur þeirra til þess að taka þátt í 

prjónakennslu á yngsta stiginu. Silja er með fleiri hugmyndir og segir að prjónakvöld 

eða prjónakaffi gætu verið spennandi samfélagsverkefni og eins heimaverkefni þar 

sem kynslóðirnar kenna hvor annarri. 
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4.9.  Framtíðarsýn 

 

Þegar viðmælendur voru spurðir að því hvernig þeir túlkuðu Aðalnámskrá 2013 með 

tilliti til prjónakennslu sögðust þeir túlka hana þannig að þeir ættu að kenna prjón. 

Silja segist ánægð með orðalagið í nýju námskránni: 

 

Mér finnst gott að þetta sé svona opið upp á það að, að 
hérna þá hefurðu kannski meira svigrúm. 
 

Ólöf segist ekki geta túlkað námskrána öðruvísi en að hún eigi að kenna prjón, 

hún geti nú frekar stjórnað því hvenær hún kenni hvaða verkþætti: 

 

Jú, ég get ekki séð annað en það að ég eigi að kenna prjón. 
Ég get ekki forðast það að kenna þeim prjón. Get ég það? 
Nei, ég get það ekki… en nákvæmlega hvenær ég kenni þeim 
að prjóna brugðna lykkju [er annað mál]. 

 
Elín bendir á að þetta aukna svigrúm sem kennarar hafa gefi þeim tækifæri til 

þess að hagræða því hvenær ákveðnir verkþættir séu kenndir og það geti komið niður á 

þeim nemendum sem til dæmis skipta um skóla: 

 

Það er enginn sem segir þá hvenær barnið eigi að fara í 
gegnum þetta. Þau geta misst af þessu ef þau missa af á milli 
ára. Það er stundum vont. Stundum fær maður börn sem 
lenda svona á milli.  

 
Elín bætir við svar sitt og nefnir einnig á áhættuna sem felst í því að hafa 

námskrána opna: 

 

Það var alltaf verið að reyna að halda öllu þannig að þetta 
sé ekki of stýrt og opið fyrir öllu. Það væri náttúrulega mikil 
synd að missa þetta út, ef það væri hægt að sleppa þessu.  

 
Aðspurðar að því hvort þær hefðu einhverntíman velt því fyrir sér að hætta að 

kenna prjón var svarið undantekningarlaust nei. Allar sögðu þær eigin áhuga og áhuga 

nemenda á prjóni stjórna þeirri ákvörðun að þær vildu halda prjónakennslu áfram. 

Guðrún viðurkenndi að hún vildi helst eingöngu kenna prjón og Halla Helga sagði: „ 

ég bara elska að kenna prjón“.  
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Silja segir að þótt hún sé sjálft mjög hlynt kennslunni þyki henni ekki heilagt að 

kenna prjón en á meðan að áhugi nemenda sé fyrir hendi eigi að gera það: 

 

Um að gera að halda því inni á meðan það gengur upp. 
[…] Á meðan þeim finnst það gaman á að halda því áfram. 

 

Í Aðalnámskrá segir að kenna eigi textílmennt með þeim áherslum sem eru í 

samfélaginu hverju sinni. Viðmælendur voru beðnir að líta til framtíðar og sjá fyrir sér 

hvort að einhverjar breytingar gætu orðið í komandi framtíð. Silja segist búast við því 

að þróunin verði sú að prjónakennsla fari meira fram í gegnum samfélagsmiðla: 

 

Maður sér eins og vinkonur mínar margar […] þær eru að 
læra að prjóna aftur núna í gegnum youtube og svoleiðis. 

 
Hún telur engar stórkostlegar breytingar geta orðið þar sem þróunin í 

verkþættinum verður kannski ekki mikil: 

 

Ég meina þú ert… þú ert náttúrulega bara með þessa 
prjóna og garn og það er engin svakaleg þróun. Það er 
kannski hægt að taka fleiri, þú veist, þætti inn í, eins og 
litlar prjónavélar eða annað svoleiðis sem væri spennandi. 

 

Ólöf segir að sér þyki viðhorf Steinunnar Sigurðardóttur fatahönnuðar mjög 

heillandi: „að allir ættu að vera prjónandi allstaðar.“ Hún segist jafnframt vonast til 

þess að hægt verði að þróa prjónið enn frekar : 

 

[…] og sýna þeim hvernig hægt er að prjóna til dæmis á 
myndlistarlegan hátt. Með sko… hugsun hönnuðarins. 

 

Ólöf bætir við að hún vilji endurvekja útikennslustofu Langholtsskóla og nýta 

hana betur í framtíðinni: 

 

Við erum með útikennslustofu sem því miður er dottin upp 
fyrir. Ég er mjög óhress með það og er að reyna að eiga 
minn þátt í að endurvekja hana, þá kannski vera þar og 
prjóna úr einhverju, ekki endilega garni, heldur alls kyns 
þráðum. 
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Elín vonar að prjón verði áfram kennt í grunnskólum landsins. Hún sér ekki 

fyrir sér miklar breytingar á kennslunni en vonast til þess að nemendur hafi í 

framtíðinni enn meira val um prjónaverkefnin. Guðrún er sammála Elínu í þeirri von 

að prjónakennslu verði haldið áfram. Guðrún bætir við að hún telji að þær sterku 

hefðir sem fylgi prjónakennslu eigi eftir að halda faginu inni í grunnskólunum og 

nefnir sem dæmi hefðina að fara heim með ungabörn af fæðingadeildinni í 

heimaprjónuðum heimfarasettum.  

 

4.10.  Hvað gerist í framhaldskólanum? 

 

Prjón er kennt á framhaldskólastigi í Fjölbrautaskólanum í Breiðholti. Halla segir að 

aðsóknin í textíldeild í FB sé mismikil eftir árum og fjöldi nemenda sem sækja 

prjónakennslu sé því breytilegur: 

 

Þetta eru svona tveir til þrír hópar. Þetta eru svona 25 
kannski á önn sem að, ef ég tek þessa grunnhópa þá eru 
þeir svona, þeir sem koma nýir inn svona 25.  
 

Aðspurð að því hvernig prjónakennslu sé háttað í Fjölbrautaskólanum segir 

hún: 

 

Þetta ætti að vera svolítið framhald af því sem kemur úr 
grunnskóla, en það er ekkert sem kemur úr grunnskóla. 

 
Halla telur of mikinn tíma fara í að rifja upp grunnatriði í prjóni og segir að 

aðeins tæplega helmingur nemenda hafi einhverja grunnþekkingu þegar þeir koma inn 

í framhaldsskólann:  

 

Jú, einhverntíman hafa þau snert prjón. En flestir sem ég 
fæ… ég er ekki að segja allir, ég held að svona 50% af 
þeim sem hafi einhverntíman snert á prjónunum en muna 
ekki neitt. 

 

Halla bendir á að þetta hafi komið henni á óvart í fyrstu þar þetta séu nemendur 

sem komi sjálfviljugir og af áhuga. Hún bætir við að fyrsti áfanginn fari að mestu í það 

að kenna nemendum slétta lykkju og brugðna. Einstaka sinnum komi nemendur sem 

hafi mikla þekkingu í prjóni, það séu yfirleitt eldri konur.  
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4.11.    Samantekt helstu niðurstaðna 

 

Það kemur skýrt fram í viðtölunum að prjónakennsla hefur breyst umtalsvert á síðustu 

40 árum. Fram kom að áður fyrr var mikil áhersla á skylduverkefni og verkkunnáttu, 

nemendur fengu ekkert val eða tækifæri til þess að setja sitt stílbragð á verkið. Það 

breyttist með tilkomu Aðalnámskrár grunnskóla 1977 og hefur þróunin verið sú að 

nemendur hafa nú meira frelsi í verkefnavali og sköpun. Auk þess fá þeir að vinna 

verkefnin á sínum eigin forsendum eftir getu og áhuga. Þrátt fyrir að nemendur hafi 

ákveðin skylduverkefni í prjóni fá þeir tækifæri til þess að hanna útlit og skreyta 

verkefnin eftir eigin höfði. Viðmælendur leggja áherslu á framkvæmd og ferli og 

finnst mikilvægt að nemendur sjái árangur erfiðis síns. Þeir segja einnig mikilvægt að 

nemendur læri að njóta þess að prjóna, til að mynda við hversdagslegar aðstæður eins 

og fyrir framan sjónvarp. Það kom einnig fram að viðmælendur kunnu flestir að prjóna 

þegar þeir hófu nám í barnaskóla en þeir sögðu jafnframt að nú til dags heyrði til 

undantekninga að nemendur kunni að prjóna þegar þeir hefja nám sitt í grunnskóla.  

 Flest allir nemendur eru áhugasamir um prjónanám og viðmælendur nefna að 

auknar vinsældir prjóns síðustu ára hafi mögulega áhrif. Þeir nefna sem dæmi að 

nemendur biðji gjarnan um aukaverkefni í prjóni að loknum skylduverkefnum. 

 Sjálfbærni er víðfemt hugtak og viðmælendurnir leggja mismunandi skilning í 

það en segjast þó vinna markvisst með sjálfbærni í kennslunni. Viðmælendur höfðu 

ekki velt fyrir sér að færa prjónakennslu út í samfélagið en voru opnir fyrir 

hugmyndinni. Að mati viðmælenda er prjón mikilvægur þáttur í menningu 

þjóðarinnar. Viðmælendur eru allir áhugasamir og jákvæðir í garð prjónakennslu. Þeir 

telja að opin námskrá veiti þeim frelsi í kennslu og ekki sé hægt að túlka hana öðruvísi 

en kenna eigi prjón.  
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5.  Umræða 

 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða breytingar sem orðið hafa í prjónakennslu 

síðustu áratugi, menningarlegt gildi prjóns og framtíð prjónakennslu á Íslandi. Með 

fræðilegri umfjöllun um efnið var litið til prjóns og prjónakennslu í sögulegu og 

menningarlegu samhengi og Aðalnámskrár grunnskóla skoðaðar með tilliti til 

prjónakennslu.  Með þessum hætti urðu til umræðupunktar sem stuðst var við í 

viðtalsrannsókn. 

            Út frá viðtalsrannsókninni má draga þá ályktun að umtalsverðar breytingar hafi 

orðið í prjónakennslu síðustu 40 ár enda óhjákvæmilegt að kennsluhættir breytist á svo 

löngum tíma. Breytingarnar varða kennsluverkefni og viðfangsefni nemenda, sem hafa 

nú meira frelsi í verkefnavali en áður. Hér verður umræða um helstu niðurstöður 

rannsóknarinnar með tilvísun í fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og leitast við að 

svara rannsóknarspurningum. 

 

5.1.         Breytingar á prjónakennslu 

 

Umtalsverðar breytingar hafa orðið á prjónakennslu á síðustu áratugum. 

Breytingarnar miða að því hvaða verkefni eru kennd í grunnskólum og hvernig. Það 

er ljóst að þau verkefni sem kennd voru fyrir útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla 1977 

voru afar stýrð og nemendur fengu lítið val í verkefnum sínum, áhersla var lögð á 

skylduverkefni og verkkunnáttu. Frá árinu 1977 hafa töluverðar breytingar orðið á 

prjónakennslu í grunnskólum. Áhersla er lögð á sköpun, nemendur fá meira frelsi í 

verkefnavali og vinna verkefni út frá eigin forsendum, getu og áhuga. Við greiningu 

á námskrám má einnig sjá þessa þróun; sköpun, frelsi og val eru áberandi 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2007, 2013). Því má segja að þær breytingar sem hafa 

orðið í prjónakennslu haldist í hendur við þær breytingar sem hafa orðið á námskrám.  

 Þótt áhersla sé á valfrelsi í prjónaverkefnum eru skylduverkefni enn kennd í 

grunnskólum. Skylduverkefnin eru ætluð til þess að kenna nauðsynlega verkþætti en 

eru samt opin og gefa nemendum rými til skapandi vinnu. Í verklegri kennslu eins og 

prjóni er sköpunarþátturinn mikilvægur og þar fá nemendur tækifæri til þess að leyfa 

ímyndunaraflinu að njóta sín. Með því að vinna beint í efnivið, eins og gert er í prjóni 
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öðlast nemendur skilning á viðfangsefninu og styrkja um leið ímyndunaraflið 

(Elísabet Indra Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

 

5.1.1.        Samfélagslegar breytingar 

 

Viðmælendur rannsóknarinnar eru fæddir á árunum 1942 – 1980 og svör þeirra gefa 

ákveðna mynd af íslensku samfélagi á tæplega 40 ára tímabili. Fimm af sex 

textílkennurum stunduðu nám í barnaskóla á fimmta, sjötta og sjöunda áratugi 

síðustu aldar og kunnu allir að prjóna þegar þeir hófu skólagöngu. Samfélagslegar 

aðstæður hafa líklega haft þar áhrif, ásamt tísku en á þessum tíma lærðu börn fyrr að 

prjóna.  

Sú breyting varð upp úr áttunda og níunda áratugi síðustu aldar að fáir 

nemendur kunnu að prjóna þegar skólaganga hófst. Þessi þróun er athyglisverð en í 

takt við þær samfélagslegu breytingar sem urðu í kjölfar kvennabaráttunnar á áttunda 

áratugnum, þegar þrýstingur frá samfélaginu varð til þess að minna var prjónað á 

heimilum en áður (Turney, 2009).  

 

5.2.         Áhersla á ferli og lokaútkomu 

 

Í aðalnámskrá (2013) er bent á mikilvægi þess að leggja áherslu á framkvæmd og 

ferli fremur en lokaútkomu. Það fellur vel að hugmyndum Dewey (1934) sem taldi 

list vera ferli. Í prjónakennslu er mikilvægt að leggja áherslu á ferlið en það er ekki 

síður mikilvægt að leggja áherslu á lokaútkomu. Að mati textílkennara þurfa 

nemendur að sjá afrakstur erfiðis síns því það er erfitt verk að læra að prjóna. Um 

leið er það mikilvæg reynsla sem nemendur þurfa að ganga í gegnum. Draga má þá 

ályktun, líkt og Dewey (1934) sem fjallaði um mikilvægi reynslunnar í listsköpun, að 

reynslan nýtist nemendunum síðar meir. Reynslan víkkar sjóndeildarhring nemenda 

og opnar fyrir nýjar tjáningaleiðir, í þessu tilfelli fjölbreytta tjáningu í gegnum prjón.  

  

5.3.        Hvernig má vinna með sjálfbærni í prjónakennslu? 

 

Mikil umræða hefur verið um sjálfbærni undanfarin ár og í nýjustu námskránni (2013) 

er sjálfbærni sögð ein af þeim grunnþáttum sem leggja á áherslu á í textílmennt.  Í 

viðtölunum kom í ljós að viðmælendur höfðu ekki allir sömu sýn á sjálfbærnihugtakið 
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og greina mátti nokkuð óöryggi í svörum þeirra flestra. Aðeins einn textílkennari hafði 

áberandi víðtækastan skilning á hugtakinu og vinnur markvisst með þætti á borð við 

umhverfismál, neytendafræðslu, siðfræði og menningu. Aðrir kennarar tengdu 

sjálfbærni ýmist við endurvinnslu, endurnýtingu eða það að vera sjálfbjarga. Miðað við 

það vægi sem sjálfbærni hefur nú í námskrá (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011, 2013) 

vekur takmörkuð þekking á sjálfbærnihugtakinu athygli. Þó verður að hafa í huga að 

sjálfbærnihugtakið er enn tiltölulega nýtt í kennslu. Miðað við svör viðmælenda virðist 

æskilegt að Menntamálaráðuneytið hafi frumkvæði að því að kennarar verði almennt 

betur upplýstir hvað felst í hugtökum eins og sjálfbærni og sjálfbær þróun.  

Textílkennararnir hafa fæstir velt fyrir sér möguleikanum á því að færa 

prjónakennslu út í samfélagið en að þeirra mati gæti það verið áhugaverð nálgun á 

prjónakennslu. Einn textílkennari býður nú þegar upp á samfélagsverkefni í prjóni, 

ömmu- og afamorgna sem miða að því að eldri fjölskyldumeðlimir hjálpi þeim yngri 

að læra að prjóna í skólanum. Verkefnið kom af stað samtali á milli heimilis og skóla 

og stuðlaði að auknum áhuga foreldra og nemenda á prjónakennslunni. Það er í 

samræmi við kenningar Jokela (2013) sem segir að samfélagsmiðuð verkefni geti 

komið af stað samtali á millri ólíkra hópa og þannig styrkt menningarlega og 

félagslega hæfni þáttakenda. Því má álykta að prjónakennsla geti verið hentugur 

farvegur fyrir samfélagsmiðaða listkennslu enda er prjón viðfangsefni sem flestir 

geta samsamað sig við (Hiltunen, 2005). 

 

5.4. Framtíð prjónakennslu 

 

Framtíð prjónakennslu í íslenskum grunnskólum er björt. Textílkennarar eru 

áhugasamir um prjón og telja það mikilvægan hluta af menningu þjóðarinnar.  

Þeir leggja áherslu á að skapa notalegt andrúmsloft í prjónakennslu svo nemendur læri 

að njóta þess að prjóna. Að þeirra mati er mikilvægt að skapa aðstæður sem eru 

hvetjandi og til þess fallnar að ýta undir áframhaldandi prjónaskap. Gruenewald 

(2004) bendir á að kennsla og viðfangsefni þurfi að vekja áhuga nemenda, þannig 

viðhaldi þeir frekar þekkingunni. Bestu kennarar geta orðið fastir í ákveðnum venjum 

og endurtekið sömu verkefnin ár eftir ár. Nýir vinklar á borð við sjálfbærni og 

samfélagsmiðaða listkennslu geta orðið til þess að kennarar opna augun fyrir nýjum 

kennsluaðferðum og nýjum leiðum til þess að vekja áhuga. 
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Hin nýja Aðalnámskrá grunnskóla 2011/2013 er opin og býður ekki upp á 

fastmótaða námskrá í prjóni. Í Aðalnámskrá 2013 segir að kenna eigi grunnaðferðir 

greinarinnar (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013) og textílkennarar túlka námskrána 

þannig að kenna eigi prjón í grunnskólum. Um leið og námskráin gefur kennurum 

frelsi til túlkunar á því sem kenna skal veitir hún líka frelsi til þess að bjóða upp á ný 

verkefni og nýjar kennsluaðferðir. 

 

5.5.  Þekking nemenda í framhaldsskólum 

 

Eins og fram kom í samtalinu við Höllu Helgu, prjónakennara í Fjölbrautaskólanum í 

Breiðholti vekur athygli hversu lítil prjónaþekking skilar sér úr grunnskólum og yfir í 

framhaldsskóla. Samkvæmt Aðalnámskrá (2013) er miðað við það að nemendur búi 

yfir umtalsverðri verkþekkingu í textílmennt í 10. bekk. Því vakna upp spurningar um 

það hversu mikið af þekkingunni sem nemendur afla sér í grunnskólum sitji eftir og 

hvort að prjónakennslan í grunnskólum sé nógu skilvirk. Þær spurningar eru þó 

líklega efni í aðra rannsókn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 65 

 

6.  Lokaorð 
 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á list- og verkgreinum í grunnskólum á Íslandi og 

enn færri fjalla um námsgreinina textílmennt. Mér er ekki kunnugt að prjónakennsla á 

Íslandi hafi verið rannsökuð áður. Rannsókn þessi er því viðbót við þær rannsóknir 

sem þegar hafa verið gerðar og gefur nokkra mynd af þeim breytingum sem hafa orðið 

á prjónakennslu og viðhorfum til kennslunnar. Hún veitir auk þess upplýsingar um það 

hvernig hægt er að vinna með sjálfbærni í prjónakennslu, lítið hefur verið fjallað um 

sjálfbærni í textílmennt enn sem komið er. 

Viðmælendur voru ánægðir með prjónakennslu í grunnskólum. Þeir sögðu 

nemendur einnig áhugasama og ánægða með kennsluna. Kennarar voru auk þess 

bjartsýnir á að prjónakennsla verði áfram ein af undirstöðugreinum innan 

textílmenntar. Fleiri rannsóknir og af öðrum toga þarf þó til þess að staðfesta þessar 

niðurstöður. 

Rannsókninni eru ýmsar takmarkanir settar. Viðmælendur eru fáir og þeir kenna 

allir í Reykjavík. Rannsóknin gefur því ekki heildarmynd af prjónakennslu á Íslandi og 

kallar á frekari rannsóknir.  

 Áhugavert væri að rannsaka viðhorf nemenda til prjónakennslu. Auk þess væri 

áhugavert að skoða hvort að munur sé á verkefnum í prjónakennslu eftir landshlutum. 

Þannig væri unnt að kortleggja þau prjónaverkefni sem nemendur í textílmennt vinna. 

Samkvæmt niðurstöðum þessarar rannsóknar virðast flestir prjóna tuskudýr í 4. bekk 

og húfu í 6. bekk. Forvitnilegt væri að vita hvort að þannig hátti til í öllum 

grunnskólum landsins. Ef svo er hvers vegna? Víst er að prjónakennsla á Íslandi er 

verðugt rannsóknarefni sem er hægt að skoða út frá mörgum mismunandi 

sjónarhornum.  
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8.  Viðaukar 
 

Vikauki 1 

Bréf til textílkennara 

 

Kæra  
  
Ég heiti Jenný Halla og er nemandi við listkennsludeild Listaháskóla Íslands.  
  
Ástæða þess að ég hef samband við þig er tengslum við lokaverkefnið mitt sem ég er 
að vinna að um þessar mundir en um er að ræða 30 eininga rannsókn. 
  
Í verkefninu er ég að skoða þá þróun sem hefur orðið á prjónakennslu síðustu áratugi 
og hvort áherslur í prjónakennslu hafi breyst á þessum tíma. 
  
Þar sem ég er að leita að viðmælendum fyrir viðtalsrannsókn langaði mig til þess að 
athuga hvort þú hefðir áhuga á að eiga við mig stutt samtal í tengslum við efnið. 
  
Kær kveðja 
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Viðauki 2 

Viðtalsrammi fyrir hálfopin viðtöl við textílkennara 

 

1. Hver	  er	  þinn	  bakgrunnur	  (menntun,	  hvenær	  byrjaðir	  þú	  að	  kenna?)	  

2. Ólst	  þú	  upp	  á	  heimili	  þar	  sem	  var	  prjónað?	  

3. Lærðir	  þú	  að	  prjóna	  heima	  eða	  í	  skóla?	  

4. Hvenær	  lærðir	  þú	  að	  prjóna	  og	  hver	  kenndi	  þér?	  

5. Hvenær	  byrjaðir	  þú	  að	  kenna	  prjón?	  

6. Getur	  þú	  sagt	  mér	  hvernig	  prjónakennslu	  er	  háttað	  í	  þínum	  skóla?	  

7. Hvert	  er	  viðhorf	  nemenda	  til	  prjónaverkefna?	  

8. Hvers	  konar	  prjónaverkefni	  leggur	  þú	  fyrir	  nemendur?	  

9. Hvað	  með	  þá	  nemendur	  sem	  erfitt	  er	  að	  kenna?	  Hvernig	  vekur	  þú	  áhuga	  

þeirra?	  

10. Hafa	  prjónaverkefnin	  breyst	  frá	  því	  að	  þú	  varst	  sjálf	  í	  skóla?	  

11. Hefur	  þér	  dottið	  í	  huga	  að	  fella	  niður	  prjónakennslu	  í	  þínum	  skóla?	  Hvers	  

vegna?	  Hvers	  vegna	  ekki?	  

12. Hvert	  er	  þitt	  viðhorf	  til	  prjónakennslu?	  

13. Hvernig	  hefur	  prjónakennsla	  breyst	  eftir	  að	  þú	  hófst	  kennslu?	  Hafa	  orðið	  

breytingar	  á	  kennsluháttum,	  verkefnavali	  eða	  viðhorfi?	  

14. Hver	  eru	  helstu	  markmiðiðn	  með	  prjónakennslu	  í	  þínum	  skóla?	  

15. 	  Hvernig	  túlkar	  þú	  nýju	  námskránna	  varðandi	  prjónakennslu?	  

16. 	  Í	  nýju	  námskránni	  er	  fjallað	  um	  grunnstoðirnar	  sköpun	  og	  sjálfbærni	  í	  

sambandi	  við	  textílkennslu.	  Telur	  þú	  að	  þessar	  stoðir	  styðji	  við	  

prjónakennslu?	  

17. Hver	  telur	  þú	  viðhorf	  samfélagsins	  til	  prjónakennslu	  vera?	  

18. Á	  hvaða	  hátt	  telur	  þú	  að	  prjónakennsla	  sé	  mikilvæg	  fyrir	  samfélagið?	  

19. Hvernig	  sérð	  þú	  fyrir	  þér	  að	  hægt	  væri	  að	  kenna	  prjón	  fyrir	  utan	  

skólastofuna?	  

20. Hvernig	  sérð	  þú	  fyrir	  þér	  prjónakennslu	  í	  framtíðinni?	  
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