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Formáli 

Verkefni þetta er 30 ECTS-eininga meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í 

menntun framhaldsskólakennara við Menntavísindasvið Háskóla Íslands á kjörsviðinu 

Námskrárþróun, námsmat og námsefnisgerð. 

Leiðbeinendur mínir voru Ásdís Ósk Jóelsdóttir, lektor í textíl og Torfi Hjartarson, 

lektor í kennslufræði og upplýsingatækni, sem bæði búa að langri reynslu í námsefnis-

gerð, og kann ég þeim bestu þakkir fyrir leiðsögn og stuðning við verkefnið.  

Eiginmanni mínum Karli Sigfússyni vil ég þakka yfirlestur, ráðleggingar og ekki má 

gleyma þolinmæðinni og stuðningnum. Einnig þakka ég tengdamóður minni Jónu S. 

Valbergsdóttur fyrir veittan stuðning og ábendingar.  

Verkefnið felst í gerð námsefnis í fatahönnun og fatasaumi ásamt ritgerð í formi 

greinargerðar um tilurð námsefnisins og hugmyndir þar að baki. Unnið hefur verið að 

verkefninu frá því á haustönn 2015. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur 

Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í 

öflun og miðlun upplýsinga, og túlkun á niðurstöðum. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt 

til annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða 

orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.  

Reykjavík, 5. janúar 2017 

 

Íris Bjarnadóttir 
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Ágrip 

Verkefnið er námsefni í saumi á barna- og unglingafatnaði úr teygjanlegum efnum ásamt 

ritgerð í formi greinargerðar þar sem fjallað er um tilurð námsefnisins og hugmyndir þar 

að baki.  

Námsefnið felst í drögum að kennslubókinni Saumaðu barna- og unglingafatnað úr 

teygjanlegum efnum sem ætluð er fyrir byrjendur í fatasaumi með áherslu á barna- og 

unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Efnið er ætlað nemendum í textílmennt á 

grunnskólastigi og í fatasaumsáföngum í framhaldsskólum en getur einnig komið að 

gagni öðrum þeim sem áhuga hafa á að sníða og sauma föt á börn og unglinga. Kennslu-

bókinni munu fylgja tilbúin grunnsnið í stærðunum 80–170 (áttatíu til hundrað og sjötíu) 

og þá er vísað til líkamshæðar í sentimetrum (cm). Sniðin eru því ætluð fyrir börn á 

aldrinum eins árs til sextán ára. Þetta eru einföld grunnsnið sem henta byrjendum í 

sniðagerð en fyrir lengra komna nýtist kennslubókin sem grunnur að flóknari útfærslum 

á barna- og unglingafatnaði. Í kennslubókinni er fjallað um vinnubrögð í fatasaumi með 

það að markmiði að veita nemendum grunnkunnáttu í saumi á einföldum flíkum úr 

teygjanlegum efnum og er þá átt við almennar saumareglur, efnisnotkun, stærðarval, 

sniðagerð og hvernig sauma á flíkurnar saman. Markmiðið er að kennslubókin verði 

áhugavert námsefni í textílmennt sem einnig muni nýtast kennurum við kennslu og 

jafnvel gerð verkefna í fatasaumi. 

Í greinargerðinni er fjallað um vinnuferlið við gerð kennslubókarinnar ásamt þeim 

fræðum og forsendum sem þar liggja að baki. Gerð var athugun sem miðaði að því að 

greina meginþætti í uppbyggingu á samtals sjö saumabókum, bæði íslenskum og 

erlendum, sem hafa verið gefnar út sem kennslubækur og einnig sem hönnunarbækur  

fyrir almennan markað. Eigin reynsla höfundar á sviði saumavinnu og hönnunar á 

barnafatnaði var einnig nýtt við gerð kennslubókarinnar. Í greinargerðinni koma fram 

viðhorf tveggja starfandi textílkennara, sem fengin voru með eigindlegum viðtölum. 

Viðtölunum er ætlað að varpa ljósi á núverandi stöðu textílmenntar í grunn- og 

framhaldsskólum. Inn í þá umfjöllun fléttar höfundur sína sýn á stöðu list- og verkgreina 

í grunn- og framhaldsskólum.  

Meginhvatinn að efnisvali í meistararitgerðinni er augljós skortur á íslenskum 

kennslubókum fyrir byrjendur í fatasaumi. Það er von höfundar að kennslubókin 

Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum muni koma að góðum notum 

í kennslu.  
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Abstract 

Create children’s and teenagers´ clothing 

– a textbook for beginners in sewing with stretchable material 

The purpose of this thesis is to create teaching material for textile and fashion education 

combined with an essay where the creation process of the teaching material is described.  

The teaching material is outlined in a textbook called Saumaðu barna- og 

unglingafatnað úr teygjanlegum efnum (e. Sew children’s clothing from stretchable 

materials) which is intended for beginners with emphasis on children's and teenagers’ 

clothes made from stretchable materials. The textbook is mainly intended for students 

in textile- and fashion education on elementary and high school levels as well as for other 

readers interested in making children´s clothing. The textbook comes with base patterns 

for children´s clothes in sizes 80 to 170 cm. The patterns are therefore made for children 

from approximately one to sixteen years old. These are simple basic patterns which are 

suitable for beginners and as a foundation for advanced students who are looking for 

more complicated work for children’s and teenagers’ clothes as well. The textbook 

explains how to work with textile where the purpose is to give students basic knowledge, 

emphasizing common sewing rules, the use of materials, determination of sizes, pattern 

making and the sewing process. The main purpose is for the textbook to be motivating 

for students as well as helpful for teachers in making their own teaching material. 

The essay describes the process behind the making of the textbook as well the 

theoretical background and assumptions on which the project is based. In order to 

identify the main principles in the textbook structure, a study was conducted on seven 

textbooks published for teaching in textile. Design books published for the public market 

were also reviewed for the same purpose. The textbook was additionally based on the 

author´s own experience as a professional fashion designer. The essay addresses 

qualitative interviews with two textiles teachers. The interviews are intended to cast a 

light on contemporary textile education on elementary- and high school levels. In the 

coverage of the interviews the author’s opinion on the topic is lightly revealed.  

The main catalyst for the author’s choice of materials for this thesis is an observed 

shortage of textbooks for beginners in textile. It´s the author´s hope that the textbook 

presented in this thesis will be useful for both students and teachers in textile- and 

fashion education. 
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1 Inngangur  

Verkefnið felst í að semja og taka saman námsefni í fatasaumi ásamt ritgerð í formi 

greinargerðar þar sem fjallað er um tilurð námsefnisins ásamt rökstuðningi fyrir vali á 

viðfangsefni verkefnisins. Í greinargerðinni er fjallað um vinnuferlið við gerð náms-

efnisins. Einnig er fjallað um þörfina fyrir námsefnið og kemur í því samhengi fram viðhorf 

tveggja starfandi textílkennara. Að auki er greint frá athugun á nokkrum sauma- og 

sniðabókum sem hafðar voru til hliðsjónar við mótun inntaks og uppbyggingu 

kennslubókarinnar. Kennslubókin er enn í drögum, nokkurn veginn fullbúnum en tíma- 

og kostnaðarrammi þessa verkefnis bauð ekki upp á fullnaðarvinnslu kennslubókarinnar 

til útgáfu. Drög að kennslubókinni eru sjálfstætt fylgiskjal með greinargerðinni en 

órjúfanlegur hluti af verkefninu í heild. Við lestur greinargerðarinnar er gert ráð fyrir að 

lesandinn hafi drögin við höndina til uppflettingar og skoðunar.  

Námsefnið er ætlað fyrir byrjendur í fatasaumi með áherslu á barna- og unglinga-

fatnað úr teygjanlegum efnum. Í kennslubókinni eru grunnsnið fyrir alls fimm flíkur: bol, 

leggjur (e. leggings), pils, peysu og buxur. Sniðin eru í mismunandi stærðum fyrir börn á 

aldrinum eins árs til sextán ára. Kennslubókin er ekki hugsuð sem heildstætt grunnrit í 

fatasaumi heldur sem einföld og aðgengileg bók um saumavinnu með teygjanleg efni sem 

vonandi kveikir áhuga notenda til að leita frekari fróðleiks og menntunar í fatasaumi. 

Ástæða fyrir því að valið var að semja námsefni fyrir fatasaum er lítið framboð af 

nýlegu og aðgengilegu námsefni á íslensku um það efni. Það er innileg von höfundar að 

kennslubókin, sem ber heitið Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum 

efnum, eigi eftir að koma að góðum notum fyrir kennara og nemendur á grunn- og 

framhaldsskólastigum í námi í fatahönnun og fatasaumi. 

Ég, höfundur þessa verkefnis, hef saumað mikið af mínum flíkum frá því að ég var tólf 

ára gömul. Ég útskrifaðist úr Fjölbrautarskólanum í Garðabæ af fata- og textíl-

hönnunarbraut. Eftir það fór ég í tveggja ára nám til Kaupmannahafnar í Köbenhavns 

mode- og designskole. BA-náminu lauk ég síðan í Frakklandi í Paris American Academi. 

Að námi loknu fluttist ég heim og eignaðist tvö börn og nýtti ég þekkingu mína til að 

hanna og sauma fatnað á þau. Það var mjög lítið til af góðum og fallegum sniðum fyrir 

teygjanleg efni og þurfti ég því að búa til mín eigin snið. Eftir að börnin höfðu verið 

„tilraunadýr“ um tíma setti ég á fót og rak fyrirtæki þar sem ég hannaði og saumaði 

barnaföt. Aðalmarkmið mitt var að fötin væru þægileg og úr teygjanlegum efnum, en 

einnig að þau væru skemmtileg, litrík, falleg og af góðum gæðum.  
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1.1 Tilgangur 

Tilgangur með verkefninu er að semja drög að sauma- og sniðakennslubók í gerð barna- 

og unglingafatnaðar úr teygjanlegum efnum. Um er að ræða grunnsniðabók sem hægt 

er að sauma upp úr eins og sniðin koma fyrir en fyrir lengra komna nýtist hún sem 

grunnur að frekari hönnun og sköpun ef vilji stendur til þess. 

Kennslubókin er með leiðbeiningum fyrir nemendur í textílmennt í grunnskóla og í 

textíláföngum í framhaldsskólum. Í kennslubókinni er fjallað um grunnþætti varðandi 

fatasaum, almennar saumareglur, hvernig efni skal nota, máltöku og stærðarval. 

Nemendum er kennt að taka upp snið og hvernig á að sauma flíkurnar saman. Kennslu-

bókin er skrifuð fyrir byrjendur og á að nýtast kennurum við kennslu sem grunnbók í 

kennslu í fatasaumi. 

1.2 Athugun á sauma- og sniðabókum 

Við gerð kennslubókarinnar var gerð athugun sem fólst í að greina meginþætti í 

uppbyggingu og framsetningu sjö íslenskra og erlendra saumabóka, sem hafa verið 

gefnar út sem kennslubækur eða leiðbeiningabækur fyrir almennan markað. Bækurnar 

voru af ýmsum toga og fjölluðu um fatnað úr teygjanlegum og föstum efnum fyrir bæði 

börn og fullorðna.  

1.3 Uppbygging greinargerðar 

Greinargerðin skiptist í sex kafla og nokkra undirkafla. Í inngangi er farið yfir hvers vegna 

höfundur valdi að fást við þetta verkefni. Fjallað er um tilgang og markmið verkefnisins 

og greint stuttlega frá athugun á sauma- og sniðabókum. Að lokum er gerð grein fyrir 

uppbyggingu greinargerðar. 

Í öðrum kafla er farið yfir stöðu list- og verkgreina um þessar mundir á Íslandi, með 

hliðsjón af skorti á íslenskum kennslubókum í fatasaumi og fatahönnun. Vegna 

takmarkaðra heimilda um þetta efni var tekin sú ákvörðun að styðjast við eigindlega 

rannsókn sem höfundur gerði ásamt samnemanda í framhaldsnámi á Menntavísindasviði 

Háskóla Íslands í áfanganum Eigindleg aðferðafræði haustið 2015. Einnig var stuðst við 

kennslufræðileg rit meðal annars nýlegt rit byggðu á viðamikilli rannsókn fræðimanna í 

menntavísindum, Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). Þá var einnig stuðst við ritrýndar greinar, nýlegar og eldri 

meistararitgerðir nemenda á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands, auk þess sem 

leitast var við að leggja sjálfstætt mat á efnið. Þessum upplýsingum var teflt saman og 

leitast við að ná fram skýrari mynd af stöðu list- og verkgreina. 
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Í þriðja kafla er farið yfir athugun á sauma- og sniðabókum og gerð grein fyrir þeim 

meginatriðum sem höfundur hafði í huga þegar bækurnar voru athugaðar. Þar var, eins 

og áður hefur komið fram, gerð athugun sem gekk út á að greina meginþætti í uppbygg-

ingu og framsetningu á sjö íslenskum og erlendum sauma- og sniðabókum sem gefnar 

voru út sem kennslubækur eða leiðbeiningabækur fyrir almennan markað. Bækurnar eru 

af ýmsum toga og fjalla um fatnað fyrir bæði börn og fullorðna. 

Í fjórða kafla er fjallað um ferlið við gerð kennslubókarinnar og þá vinnu sem þar býr 

að baki. Leitast er við að gera grein fyrir því sem var gert áður en ferlið hófst, á hverju var 

byggt og hvernig kennslubókin er byggð upp í megindráttum, bæði hvað varðar inntak og 

framsetningu í máli og myndum. 

Fimmti kafli er umræðukafli, þar er fjallað um hvernig kennslubókinni er ætlað að 

nýtast og hvernig efnistök í bókinni byggjast á fræðilegum atriðum í kennslufræði. Einnig 

er gerð grein fyrir því að kennslubókin er ekki endanlega tilbúin til prentunar. Farið er 

stuttlega yfir að hverju þurfi að huga áður en kennslubókin verður hæf til formlegrar 

útgáfu.  

Í lokaorðum fer höfundur yfir hugleiðingar sínar varðandi heildarferlið við gerð 

kennslubókarinnar, um það hvernig tókst til við verkefnið og efnisgerðina og alla þá vinnu 

sem þar bjó að baki. Einnig verður rætt hvert sú reynsla gæti leitt höfund í framhaldinu 

og bent á möguleg næstu skref.  
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2 Staða list- og verkgreina 

Þrátt fyrir að fata- og textílhönnun séu stór hluti af menningarlífi okkar Íslendinga er ekki 

til mikið af rannsóknum, fræðilegu efni eða tímaritsgreinum sem tengjast textílkennslu, 

né list- og verkgreinakennslu almennt. Eins og kemur fram í nýlegu riti byggðu á 

viðamikilli rannsókn fræðimanna í menntavísindum, Starfshættir í grunnskólum við 

upphaf 21. aldar, má lesa úr opinberum gögnum að list- og verkgreinar eru taldar gegna 

þýðingarmiklu hlutverki en lítið sé til af rannsóknum á þessum greinum bæði hér á landi 

og í öðrum löndum. Stór svið listfræðslu hafa hvorki verið rannsökuð né skoðuð með 

formlegum hætti að mati þeirra sem að rannsókninni stóðu (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). Nokkrir í hópnum könnuðu sérstaklega kennslu í list- og verkgreinum í grunn-

skólum og verður litið til þeirra athugana hér á eftir. 

Þegar glímt var við þetta verkefni var tekin sú ákvörðun að nota eigindlega rannsókn 

sem höfundur verkefnisins framkvæmdi í áfanganum Eigindleg aðferðafræði í 

framhaldsnámi á Menntavísindasviði við Háskóla Íslands ásamt samnemenda sínum, 

Elísabetu Ingu Kristófersdóttur, haustið 2015. Í þeirri rannsókn voru tekin viðtöl við tvo 

textílkennara af framhaldsskólastigi. Fengist hefur skriflegt leyfi frá báðum aðilum og 

send hefur verið tilkynning um notkunina til Persónuverndar. Til að virða nafnleynd fengu 

viðmælendurnir í viðtölunum nöfnin Jóna og Drífa. Áhugavert var að bera saman 

skoðanir þessara tveggja reynslumiklu kennara sem eru með ólíkan bakgrunn. Slík nálgun 

laðar fram sjónarmið og skoðanir sem varpa ljósi á viðfangsefnið frá mörgum hliðum. 

Licthman líkir aðferðinni við að opna þistilhjarta, skoða málið lag fyrir lag þangað til 

komið er að kjarnanum (Lichtman, 2013).  

Í vinnunni við verkefnið voru einnig nýtt ýmis kennslufræðileg rit, ritrýndar greinar, 

meistararitgerðir og eigið álit höfundar. Upplýsingunum var teflt saman og leitast við að 

draga fram mikilvæg atriði varðandi núverandi stöðu list- og verkgreina.  

2.1 Viðhorf 

Í meistararitgerð eftir Svanhildi Svavarsdóttur (2010), um þætti sem hafa áhrif á val 

tíundubekkinga á námsleiðum í framhaldsskóla, kemur fram að þrátt fyrir að um 

helmingur nemenda af báðum kynjum hafi haft áhuga á verklegu námi þá völdu 

rúmlega 70% bóklegt nám. Höfundi þykir dapurt að nemendur fylgi ekki sinni eigin 

löngun og áhugasviði. 

Í meistaraverkefninu Þessi þörf að þurfa að vera að gera eitthvað með höndunum – 

Viðhorf nemenda í iðnnámi eftir Unu Guðrúnu Einarsdóttur (2014), er fjallað um 
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rannsókn þar sem leitað var eftir viðhorfum nemenda í iðnnámi til námsins og skoðað 

hvað varð til þess að þeir völdu þessa námsleið. Þar kemur fram að iðnnemum finnist 

áhersla á list- og verkgreinar í grunnskólum ekki nægileg og það þurfi að veita þessum 

námsgreinum meiri tíma og athygli. Una nefnir að upplifun iðnnema sé að meiri áhersla 

sé lögð á bóknám en list- og verkgreinar. Nemendur finni almennt fyrir því viðhorfi að 

ekki sé nægilega merkilegt að fara í iðnnám. Stuðningur við nemendur heima fyrir getur 

haft úrslitaáhrif á endanlegt val nemenda á námsleiðum. Una nefnir einnig, eftir að hafa 

tekið viðtöl við iðnnemana, virðist aðeins um helmingur þeirra hafa fengið stuðning 

heima við val sitt á framhaldsnámi í iðngreinum (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014).   

Drífa varð einu sinni fyrir því að vera með nemanda sem stóð sig ekki vel í 

prjónaáfanga og útlit var fyrir að hann stæðist ekki áfangann. Faðir nemandans varð 

reiður við Drífu vegna þessa og fannst fyrir neðan allar hellur að hægt væri að fella 

nemanda í „svona áfanga“. Drífu þótti þarna birtast sá stimpill, sem henni finnst oft settur 

á textílhönnun, að hún sé eitthvert „handavinnudútl“. Drífa taldi þó að þetta væri að 

breytast, meðal annars vegna tilkomu Listaháskóla Íslands þar sem textílhönnun er nú 

kennd á háskólastigi. Þetta neikvæða viðhorf ætti vonandi eftir að deyja út með komandi 

kynslóðum. Drífa talaði jafnframt um að textílnámið þyrfti meiri tengingu við 

nýsköpunar- og frumkvöðlafræði (Drífa, október 2015) 

Að mati höfundar er algengt að foreldrar leggi að börnum sínum að ljúka hefðbundnu 

stúdentsprófi áður en farið er í list- eða verknám og því geti verið erfitt fyrir nemendur 

að velja sér verklegt framhaldsnám strax við lok grunnskóla þegar andrúmslofið er á 

þennan veg, bæði heimafyrir og í þjóðfélaginu. Sé litið á málið í stærra samhengi þá er 

þetta neikvæða viðhorf, sem lýst hefur verið hér á undan, undarlegt þegar horft er til 

þess að grein eins og fata- og textílhönnun tengist mikilvægum þáttum í daglegu lífi okkar 

allra. Hún hefur mikla þýðingu í iðnaði og hagkerfum heimsins sem snúast að töluverðu 

leyti um textíl á einn eða annan máta. Höfundur tekur undir þá skoðun Drífu að æskilegt 

væri að textílnámið hefði meiri tengingu við nýsköpunar- og frumkvöðlafræði þá einkum 

til frekari eflingar skapandi hugsunar með tilliti til ýmissa möguleika sem textílgreinin 

hefur upp á að bjóða og auka þannig á sama tíma vægi textílmenntunar í vitund 

almennings. Aftur á móti skiptir máli hvernig textíliðnaði og hönnunargreinum vegnar á 

hverjum tíma. 

Jóna segir frá því að á sínum tíma þótti mjög fínt og eftirsóknarvert að vinna hjá 

verksmiðjunni Álafossi, en það var þegar gengi krónunnar var lágt og því hagstætt að 

flytja út íslenska framleiðslu. Á níunda áratugnum hækkaði gengi krónunnar og 

verðbólgan varð mikil sem varð til þess að ekki var lengur hagstætt að flytja út íslenska 
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framleiðslu og því varð vinna í þessum geira láglaunastarf, sem breytti viðhorfi 

almennings til fataiðnaðar snögglega til hins verra (Jóna, október 2015). 

Núna á síðustu árum, í kjölfar hins ört vaxandi ferðamannastraums til landsins, hefur 

eftirspurn eftir list- og verkmenntuðu fólki aukist á vinnumarkaðnum. Það er trú 

höfundar að í kjölfar þessarar þróunar verði jákvæðar breytingar á viðhorfi almennings 

til list- og verkmenntagreina grunn- og framhaldsskólanna og auðveldi þar með ungu fólki 

að fylgja löngun sinni og áhugasviði við val sitt á framhaldsnámi í list- og 

verkmenntagreinum. 

Lotukerfi er rammi sem í mörgum grunnskólum er settur utan um ákveðnar 

námsgreinar. Algengt er að list- og verkgreinum sé komið fyrir í lotum og þær kenndar 

þétt í ákveðinn tíma. Arngunnur Hafstað Sigurþórsdóttir (2013) kannaði stöðu textíl-

menntar og komst meðal annars að þeirri niðurstöðu að almenn ánægja væri með 

lotukerfið meðal kennara og skólastjórnenda. Una Guðrún Einarsdóttir (2014) telur hins 

vegar að verkgreinar ættu að hafa sitt eigið pláss í stundatöflu og það liggi í hlutarins eðli 

að vægi list- og verkgreina verði miklu minna en bóklegra greina þegar þeim fyrrnefndu 

er komið fyrir í lotukerfi skamman tíma í senn. Hún segir einnig að nemendur, sem voru 

spurðir í rannsókn hennar, hafi verið þessu sammála.  

Arngunnur nefnir að aðalatriðið sé að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum þá 

reynslu að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt, að gefa þeim sjálfum tíma til að skynja og 

upplifa heiminn. Hún nefnir einnig að list- og verkgreinakennarar þurfi að vera á verði og 

gæta þess að greinarnar fái nægjanlegt rými og nemendur kennslu við hæfi (Arngunnur 

Hafstað Sigurþórsdóttir, 2013). 

Drífa nefnir að kennarar þurfi einnig að bera meiri virðingu fyrir sinni vinnu til að aðrir 

beri virðingu fyrir henni. Hún stóð sig meðal annars að því að vera hissa á að sonur hennar 

væri mjög spenntur fyrir textíl í skólanum og honum fyndist það alls ekki nein 

„stelpugrein“ (Drífa, október 2015). Þorgerður Hlöðversdóttir (2009) nefnir í grein sinni, 

Listgreinar í skólastarfi – krydd eða kjarni?, að grunnskólalögin feli í sér tækifæri til að 

gefa list- og verkgreinum meira vægi. Með því sé verið að efla gæði menntunar. 

Hjá Bamford kemur fram að fyrir rúmlega 30 árum var tekið upp á því að setja alla 

grunnskólanemendur í textíl og smíði, í stað þess að hafa þessar greinar kynjaskiptar eins 

og áður var. Það hefur komið þannig út að textíl- og smíðakennarar hafa þurft að draga 

úr kröfum til að gera öllum til hæfis. Sem dæmi þá hafa strákarnir almennt minni áhuga 

á textíl og því þarf kennarinn að finna annað sem höfðar til þeirra, t.d. fluguhnýtingar. 

Afleiðingin verður stundum sú að þessir nemendur upplifa að textíll sé bara afþreying 

(Bamford, 2011). 
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Að mati Þorgerðar Hlöðversdóttur mega listgreinakennarar ekki láta þessar greinar 

hverfa, þeir verði að finna leiðir til að sannfæra aðra um nauðsyn þessara greina. List- og 

verkgreinarnar hjálpi okkur að efla skynjun okkar og hugsun. Þær séu jafn nauðsynlegar 

og bóklegu greinarnar. „Þær eru ekki einungis „krydd“ í tilveruna heldur kjarninn í 

menningu okkar.“ (Þorgerður Hlöðversdóttir, 2009). Una Guðrún Einarsdóttir er sama 

sinnis og hvetur yfirvöld til að leggja línur fyrir meiri kennslu á sviði list- og verkgreina og 

að koma til móts við ólíkar þarfir nemenda (Una Guðrún Einarsdóttir, 2014).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að jafnvægi milli bóklegs og verklegs náms stuðli að 

jafnrétti nemenda til að finna hæfileikum sínum farveg (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2011b). Höfundi þykir ljóst að mjög skiptar skoðanir séu uppi varðandi 

æskilegt skipulag list- og verkmenntagreina í grunnskólum, þá einkum með tilliti til 

fyrirkomulags þessara námsgreina í stundaskrá nemenda. Það er að segja hvort skipulag 

sem gerir ráð fyrir föstum vikulegum kennslustundum eða skipulag sem byggist á 

tímabundnum lotukerfum skili betri árangri með tilliti til námsárangurs og 

viðurkenningar á mikilvægi list- og verkmenntagreina í samanburði við aðrar 

námsgreinar. 

2.2 Kennsluhættir í list- og verkgreinum 

Anne Bamford gerði umfangsmikla úttekt á umfangi og gæðum list- og menningarfræðslu 

á Íslandi. Horft var til framboðs á list- og menningarfræðslu í skólakerfinu. Í skýrslunni 

kemur fram að of litlum tíma hafi verið varið í listir og menningu í kennaramenntun og 

að margir nemendur hafi lokið kennaranámi án þess að öðlast nægjanlega færni og 

þekkingu til að ná árangri sem listgreinakennarar (Bamford, 2011). Það kemur einnig 

fram í ritinu Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til framtíðar (2011) að 

efla þurfi menntun og endurmenntun grunn- og framhaldsskólakennara í hönnunar-

greinum. Ritið byggir á tillögum frá stýrihópi sem iðnaðarráðherra og mennta- og 

menningarmálaráðherra skipuðu árið 2011. Þar kemur fram að tryggja þurfi að boðið sé 

upp á menntun fyrir kennara í hönnun á öllum skólastigum og tekið sé mið af forsendum 

og vinnubrögðum hönnunargreina og áhersla sé lögð á fagmennsku og framsýni í starfi. 

Hjá Bamford (2011) kemur fram að mikilvægt sé að kenna öllum kennurum að fást við 

skapandi kennslu. Allir kennarar þurfa einhverja menntun á lista- og menningarsviði. Það 

þarf að vera lína í gegnum allt skólakerfið. 

Í list- og verkgreinakennslu eru kennsluhættir jafn mismunandi og kennarar eru 

margir. Í Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar er farið yfir kennsluhætti í list- 

og verkgreinum almennt og gerð rannsókn á kennsluháttum list- og verkgreinakennara. 
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Kennararnir voru spurðir að því hvaða kennsluhætti þeir notuðu við kennslu sína og í 

framhaldi af því var gerð vettvangsathugun sem studdi að mestu leyti svör þeirra (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014).  

Í rannsókninni kemur fram að list- og verkgreinakennarar noti beina kennslu með 

samræðum við nemendur, sýnikennslu, útskýringum og verklegum æfingum. Þeir noti 

sýnikennslu og útskýringar í meira mæli en kennarar í öðrum greinum. Sýnikennsla 

gengur út á stuttan sjónrænan fyrirlestur þar sem kennari miðlar upplýsingum sem 

nemandi nýtir sér beint í framhaldi af því. Kennari sýnir vinnubrögðin, lýsir hugtökunum 

eða sýnir hvernig á að nota áhöld og efni til að ná fram ákveðinni leikni. Í nánast öllum 

kennslustundum sem heimsóttar voru skiptist kennslustundin þannig upp að kennari 

miðlar efni til nemenda yfirleitt í upphafi kennslustundar, með fyrirlestri, sýnikennslu eða 

kynningu í bland við spurningar og svör að meðaltali í 15 mínútur. Einstaklingsverkefni 

tóku svo við af upphafskynningunni, kennari fylgdist með, gekk á milli nemenda, ræddi 

við þá um verkefnið, gerði athugasemdir og kom með ábendingar. Kennarar í list- og 

verkgreinum eru mikið á hreyfingu um kennslustofuna til að fylgjast með, aðstoða og 

hvetja nemendur áfram við vinnu sína. Algengt var að nemendur þurftu að bíða lengi eftir 

aðstoð (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að megintilgangur með námi í list- og verk-

greinum í grunnskóla er að allir nemendur eiga að kynnast fjölbreyttum vinnuaðferðum. 

Þar reynir á verkkunnáttu, sköpunarkraft, samhæfingu huga, hjarta og handar. Tjáningar-

leiðir eru líka ólíkar. List- og verkgreinar þroska og auka hæfni fólks til að tengja saman 

hlutbundna og óhlutbundna hugsun og takast á við síbreytilegan heim á persónulegan, 

gagnrýninn og skapandi hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b).  

Það kemur fram í Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar að aðstaða í 

kennslustofum hafi almennt verið góð. Stofurnar voru yfirleitt vel búnar tækjum og 

húsgögnum og báru þess skýr merki hvað fór þar fram. Í öllum stofunum voru kennara-

borð nýtt sem einskonar miðstöð fyrir kennara og nemendur (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). 

Það er mat höfundar að list- og verkgreinar í grunnskólum hafi haldgóða stoð í 

Aðalnámskrá grunnskóla (2011) hvað varðar stefnumörkun og heildarmarkmið fyrir 

þessar greinar og að í stefnuyfirlýsingum menntayfirvalda varðandi mikilvægi þessara 

greina gæti mikillar jákvæðni. Fram hefur komið að aðstaða í kennslustofum fyrir list- og 

verkgreinar sé almennt góð og að viðeigandi tækjabúnaður sé yfirleitt til staðar. Þrátt 

fyrir þennan jákvæða ytri ramma virðist höfundi sem list- og verkgreinar eigi í vök að 

verjast. Margir þættir gætu þarna verið áhrifavaldar að mati höfundar, svo sem skortur 
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á útgefnu kennsluefni fyrir viðkomandi greinar, viðhorf almennings til vægis list- og 

verkgreina miðað við bóklegar greinar og jafnvel innihald kennaramenntunarinnar eins 

og Anne Bamford (2011) bendir á í skýrslu um úttekt hennar á umfangi og gæðum list- 

og menningarfræðslu á Íslandi.  

2.3 Útgáfa námsefnis 

Þegar skoðað er framboð af kennslubókum í í fatasaumi á Íslandi kemur í ljós að lítið er 

til af kennsluefni og þar af er lítið af útgefnu efni nýlegt, á því eru þó undantekningar. 

Kennslubókin Fatasaumur – Saumtækni í máli og myndum fyrir byrjendur og lengra 

komna, sem gefin var út árið 2011 af Ásdísi Ósk Jóelsdóttur er án efa yfirgripsmesta bókin 

um fatasaum sem gefin hefur verið út af íslenskum höfundi. Bókin fjallar á víðtækan máta 

um heildarferlið við að skapa flík frá grunni, það er frá máltöku og sniðagerð að 

saumaskap og fullnaðarfrágangi. Saumaferlinu er gerð góð skil ásamt saumtækninni sem 

fjallað er um á skýran hátt í máli og myndum. Að auki er að finna í bókinni ýmsan 

áhugaverðan og skemmtilegan fróðleik um sögulega þróun fatnaðar og tísku ásamt 

umfjöllun um hugmyndavinnu og textílfræðin almennt. Sökum þess hversu yfirgripsmikil 

bókin er þá er hún tilvalin sem grunnbók í fatasaumi og saumtækni og sem uppsláttarrit 

seinna meir fyrir lengra komna.  

Einnig hafa verið gefnar út bækur um afmarkaðri þætti fagsins. Við kennslu í snið og 

sniðteikningu hefur mest verið notuð kennslubókin Snið og sniðteikningar, sem gefin var 

út árið 1985 í Svíþjóð og þýdd af Ásdísi Ósk Jóelsdóttur árið 1999. Kennslubókin er hagnýt 

bók sem nær yfir svið sniðagerðar á kvenfatnaði. Til að eiga möguleika á að geta nýtt sér 

bókina þurfa nemendur að hafa náð grundvallarfærni í sniðagerð. 

Kitao og Kitao (1997) segja að kennslubækur verði að vera hagnýtar, þroskandi og 

spennandi fyrir nemendur. Það hafi auðvitað ekki allir nemendur áhuga á því sama en 

námsefnið verði að vera valið að hluta með tilliti til þess hvað nemendum finnst almennt 

áhugavert og hvetjandi. Nemandi verði miklu betri námsmaður ef kennsluefnið höfðar til 

hans. Ef nemanda líði vel og finnur að hann stendur sig vel á einu sviði þá smiti það yfir á 

önnur greinasvið (Kitao og Kitao, 1997). 

Áður hefur verið rætt um neikvætt viðhorf til textílgreinarinnar og verk- og listgreina 

almennt. Hluta af ástæðu þessa viðhorfs má mögulega rekja til skorts á kennsluefni í 

þessum greinum. Það vantar grunnkennslubækur sem leiðarvísi eða ramma. Ef 

grunnurinn er ekki ljós er erfitt að átta sig á hvað á að kenna. 

Eins og kemur fram í Hönnunarstefna 2014–2018: Hönnun sem drifkraftur til 

framtíðar (2011) þá er menntun undirstaðan. Þar kemur fram að það þarf að auka veg 
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hönnunar í grunn- og framhaldsskólum og styrkja og efla rannsóknartengt háskólanám í 

hönnun. Að mati höfundar er það meðal annars gert með því að tryggja að kennsluefni í 

sniðteikningu og fatasaumi sé aðgengilegt fyrir kennara og nemendur í grunn- og 

framhaldsskólum. 

Elliot Eisner (1994) bendir á að skólar velji hvað þeir kenna og þeir beri ábyrgð á því 

sem þeir velji að kenna ekki. Nemendur geta ekki íhugað það sem þeir læra ekki og þeir 

vinna ekki með það sem þeir hafa ekki lært. Þetta getur haft áhrif á hvernig lífi þeir muni 

geta lifað. Höfundur hefur haft þessi orð hans að leiðarljósi í gegnum kennaranámið enda 

á þetta einkar vel við um stöðu textílkennslu á Íslandi. 

Jóna minnist á að það sé nauðsynlegt fyrir textílgreinina að til sé gott námsefni og að 

það geti átt þátt í að greinin skapi sér virðingu. Það þarf að vera eitthvað til á blaði sem 

hægt er að fylgja eftir (Jóna, október 2015). 

Jóna og Drífa voru sammála um að lítið sem ekkert sé til af kennsluefni fyrir textíl-

greinina. Drífa talaði um að það væri nánast ekkert kennsluefni til. Að hún hefði að 

minnsta kosti ekki orðið vör við það. Staðan á kennslubókum væri nánast „non-existant“ 

(Drífa, október 2015). Jóna vildi meina að það væri eitthvað til, eins og Snið og 

sniðteikningar (1999). Einnig hefur verið mikil gróska í útgáfu prjóna- og heklbóka en 

spyrja má hvernig þær nýtist í grunnskólum eða framhaldsskólum. Þær eru ekki hugsaðar 

sem útfært námsefni með uppeldislegum markmiðum (Jóna, október 2015). Drífa er 

sammála því að þær séu ekki hugsaðar sem kennslubækur í þeim skilningi en geti verið 

ágætar sem ítarefni (Drífa, október 2015). Báðar eru þær sammála um að námsefnið 

megi ekki vera heftandi en að það þurfi að vera til ákveðinn grunnur sem vinna megi út 

frá. Það þarf að vera ákveðinn leiðarvísir eða verklýsing sem hægt er að styðjast við í 

kennslu, einhver rauður þráður hjá öllum textílkennurum. Annars er hætta á því að 

kennslan fari svolítið út um víðan völl (Drífa, október 2015; Jóna, október 2015). 

Það þurfa að vera til úrræðabækur eins og segir í Er lærebogen död? (Pedersen, 2008). 

Það vantar bækur sem hvetja nemendur til að þróa sína vinnu. Bækur sem nemandi leitar 

í til stuðnings en notar ekki eingöngu. Allwright (1990) heldur því einnig fram í Kitao og 

Kitao að námsbækur ættu að kenna nemendum að læra, að þær ættu að vera úrræða-

bækur fyrir hugmyndir (Kitao og Kitao, 1997). Kennslubókin á að vera hjálpargagn en hún 

getur aldrei komið með allar upplýsingar sem þarf. Þar kemur reynsla kennara til 

sögunnar. Kristinn Svavarsson, tré og málmsmíðakennari, bendir á í meistaraverkefni 

sínu, að bækurnar koma ekki í stað kennara. Hann segir þær vera til upplýsingar og 

örvunar, til að veita fróðleik og til að svara þeim spurningum sem þarf að svara áður en 

verkleg framkvæmd hefst. Kennarinn hefur það hlutverk að styðja við nemandann, veita 



18 

honum gott námsumhverfi, ýta undir sköpun hans og fræða hann um leyndardóma 

handverksins. Hann á að vera nemandanum fyrirmynd. Fyrir nemandann skiptir miklu 

máli að fá stuðning og alúð eins og meistari sýnir lærlingi sínum, sem er nauðsynlegt fyrir 

alla í námi (Kristinn Svavarsson, 2008). 

Í ritinu Sköpun í ritröð um grunnþætti menntunar er vitnað í José Antonio Abreu 

píanóleikara, hagfræðing, stjórnmálamann og menntafrömuð í Vensesúela. Hann segir: 

Það sem varð til þess að ég fór af stað með verkefnið El Sistema var ekki bara 

áhugi minn á tónlist. Miklu frekar var það sú trú mín að sköpun og skilningur 

á listum geti í raun umbreytt manneskjunni sjálfri og um leið heilum 

samfélögum. Þegar börnin hafa upplifað gleðina og fegurðina í tónlistinni er 

búið að sá í huga þeirra fræi sem hefur afgerandi áhrif á það hvaða stefnu 

þau taka í sínu lífi. Vítahringur fátæktar getur rofnað þegar barn, sem er 

snautt af veraldlegum gæðum, fær aðgang að andlegu ríkidæmi. Tónlistin 

verður tæki til að jafna kjör og aðgengi að menntun, byggja upp sterka 

samfélagsþegna. Listin verður sameiningartákn okkar allra – ekki bara ríkra 

forréttindahópa. (Sótt í ritið Sköpun, Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012). 

Það er hægt að snúa þessari tilvitnun yfir á allar skapandi greinar og þar á meðal textíl. 

En það þarf að kenna grunninn til að allir geti bjargað sér og til að kenna grunninn þarf 

kennslubækur til að vinna með. 

Það er með öðrum orðum mikilvægt að nemendur hafi grunnkennslubækur til að 

vinna út frá. Þeir þurfa líka bækur sem kveikja hugmyndir og hjálpa þeim þannig að skapa, 

en til þess að geta skapað þurfa þeir að hafa ákveðinn grunn að byggja á. Eins og segir í 

Aðalnámskrá framhaldsskóla felur nýsköpun og hagnýting þekkingar í sér að skapa eða 

búa til eitthvað nýtt, sem og byggja á því sem fyrir er og endurbæta það sem þegar er til 

staðar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011a). 

Það eru sennilega margar ástæður fyrir skorti á kennsluefni í fatahönnun og fata-

saumi. Jóna segir að leggja þyrfti meiri áherslu á námsefnisgerð í kennaranáminu. Þær 

Jóna og Drífa eru sammála um að ein aðal ástæðan fyrir þessum skorti sé að markaðurinn 

er of lítill (Drífa, október 2015; Jóna, október 2015). Höfundar námsefnis eru háðir því að 

fá styrki sem er lítið af. Þar af leiðandi verður þróunin sú að höfundar leitast við að höfða 

til almenns markaðar og þá er uppeldis- og kennslufræðilegi hlutinn stundum látinn liggja 

milli hluta.  
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Jóna talaði um að skortur væri á efni til að kenna gamalt handverk eins og hvernig 

sauma eigi sauðskinnsskó eða útsaumsverkefni (Jóna, október 2015). Drífa aftur á móti 

vildi fá nýrra kennsluefni um sniðagerð. Hún segist nota grunnsniðin úr bókinni Snið og 

sniðteikningar en telur að þau þarfnist endurskoðunar því grunnarnir eru orðnir gamlir, 

en hentuðu vel á sínum tíma (Drífa, október 2015). Jóna sagði að skortur væri á öllum 

skólastigum og að það þyrfti einfaldlega að gefa út sérstakar bækur fyrir yngsta, mið- og 

efsta stig í grunnskólum sem hægt væri að nýta í grunninn í framhaldsskólum. Þegar 

Aðalnámskrá framhaldsskóla kom út árið 2000 átti að fylgja fjármagn til námsefnisgerðar 

sem virðist aldrei hafa orðið að veruleika.  

Samkvæmt Threlfall í Incorporating technology in a fashion program (2001), en hún 

hefur yfir 27 ára reynslu í fullorðinsfræðslu og þjálfun með áherslu á námskrárgerð, er 

mikilvægt að koma inn meiri tækni þar sem fengist er við textíl og fatahönnun. Nemendur 

verði að hafa þá þekkingu sem þarf til að komast af í atvinnulífi nútímans, líka í þessum 

geira. 

Drífa talaði um að það væru til bækur í textílgeiranum um hinar ýmsu aðferðir en að 

það væru ekki beint kennslubækur heldur fremur hugmyndir að verkum sem tengjast 

faginu og kennarar þyrftu sjálfir að finna upp á efni til kennslu. Þegar Drífa var spurð 

hvaðan hún fengi sitt kennsluefni talaði hún um að hafa notað Snið og sniðteikningar, 

það væri það eina sem til væri á landinu. Einnig notaði hún mikið stutt myndefni á 

vefmiðlinum YouTube og byggi jafnvel til verkefni út frá þeim. Hún segist nánast aldrei 

nota sama myndefnið heldur leita að nýjum myndum á hverju skólaári til að vera með 

nýtt efni (Drífa, október 2015). 

Jóna var þeirrar skoðunar að textílkennaranámið við Háskóla Íslands ætti að miða 

meira að útgáfu kennsluefnis. Hún var eindregið þeirrar skoðunar og stóð fast á því að í 

textílkennaranáminu þyrftu að vera sér áfangar sem kenna námsefnisgerð í textíl. Þar 

gætu verðandi textílkennarar lært að útbúa sitt eigið kennsluefni (Jóna, október 2015). 

Höfundi þykir það góð hugmynd auk þess sem gott væri að einhver gagnabanki tæki við 

þeim verkefnum svo aðrir kennarar gætu nýtt sér verkefnin. Textílkennarar og list- og 

verkgreinakennarar almennt þurfa að vinna meira saman og miðla af eigin reynslu til að 

hjálpa öðrum og sjálfum sér í leiðinni. Það vekur athygli í rannsókn um starfshætti í 

grunnskólum að um þriðjungur list- og verkgreinakennara sögðust nánast aldrei vinna 

með öðrum list- og verkgreinakennurum (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Það er mat 

höfundar að ef textílkennarar miðli sínu hugviti í einhvers konar gagnabanka nýtist það 

öllum og textílkennsla yrði vonandi sterkari fyrir vikið. 
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3 Athugun á sauma- og sniðabókum 

Athugunin miðar að því að skoða meginþætti í uppbyggingu og framsetningu á alls sjö 

sauma- og sniðabókum, íslenskum og erlendum, sem sumar hafa verið gefnar út fyrir 

almennan markað en aðrar sem kennslubækur. Bækurnar eru af ýmsum toga og fjalla 

um fatnað fyrir bæði börn og fullorðna. Við val á bókum til skoðunar var leitast við að 

velja bækur sem eru á einhvern máta sambærilegar þeirri bók sem höfundur er sjálfur 

með í vinnslu, það er einfaldar og aðgengilegar bækur fyrir byrjendur. Meginmarkmið 

höfundar með þessari athugun er að efla hugmyndir sínar um það hvernig best sé að 

haga uppbyggingu og framsetningu efnisþátta við gerð kennslubókarinnar Saumaðu 

barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Samhliða athugun á bókunum setur 

höfundur fram sínar eigin athugasemdir við ýmsa efnisþætti bókanna sem til athugunar 

eru. Í undirkaflanum um niðurstöður dregur höfundur saman niðurstöður sínar varðandi 

uppbyggingu og framsetningu bókanna og fléttar þær niðurstöður saman við mat sitt á 

því hvað muni nýtast við gerð áðurnefndrar kennslubókar.  

3.1 Viðmiðanir fyrir athugun 

Þar sem fyrir liggur val á efnislegu viðfangi kennslubókarinnar, sem unnið er að í þessu 

verkefni, það er að segja einfaldar grunnflíkur úr teygjanlegum efnum fyrir börn og 

unglinga, þá eru það fyrst og fremst atriði varðandi uppbyggingu og framsetningu bók-

anna sem höfundur ígrundar sérstaklega í athugun sinni. Þau atriði sem hér er valið að 

leggja sérstaka áherslu á við athugun bókanna endurspegla þau atriði sem höfundur hafði 

til skoðunar við gerð eigin bókar. Eftirfarandi þættir bókanna voru til sérstakrar skoðunar:  

 Forsíða – Athuga hvað kemur fram á forsíðum bókanna.  

 Myndir og teikningar – Athuga hvers konar myndir eru í bókunum;  

stemningsmyndir (ljósmyndir sem eru lýsandi fyrir hughrif og stemmningu), 

útlitsteikningar (flatar lýsandi teikningar af hverri flík), skýringarmyndir (sem 

hjálpa notandanum í gegnum saumaferlið) og fleira. 

 Uppsetning – Athuga kaflaskiptingu bókanna með tilliti til mismunandi efnisþátta. 

 Formáli – Athuga hvort formáli er í bókunum. Sé svo, athuga þá hvort þeir eru 

ritaðir á persónulegum eða ópersónulegum nótum. 

 Grunnkafli (Inngangur með hagnýtum upplýsingum) – Athuga hvort hagnýtar 

upplýsingar eru birtar í bókunum, til dæmis um útbúnað (verkfæri) fyrir fatasaum 

og leiðbeiningar um fatasaum.  

 Snið – Athuga fyrir hvaða hóp sniðin í bókunum eru ætluð (börn, unglinga, 

fullorðna) og hvernig sniðaarkir bókanna eru útfærðar. 
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 Máltafla – Athuga hvort máltöflur eru í bókunum. Sé svo, athuga þá hvaða 

viðmiðum er beitt þar. 

 Upplýsingar um hverja flík fyrir sig – Athuga hvernig leiðbeiningar varðandi hverja 

flík eru settar fram í bókunum. Séu snið í bókunum fyrir föt úr teygjanlegum efnum, 

athuga hvort leiðbeiningar varðandi fatasaum úr þannig efnum eru í viðkomandi 

bók. 

 Aukaefni – Í sumum sauma- og sniðabókum eru settar fram ábendingar um 

mögulegt aukaefni eins og hugmyndir um hvernig breyta megi sniðum, skreyta 

flíkur og búa til ýmsa fylgihluti við flíkur. Sé aukaefni í bókunum, athuga þá hvernig 

það er sett fram.  

 Frágangur – Athuga hvernig bækurnar eru innbundnar, hvort þær eru límdar í 

kjölinn eða bundnar með gormi. Athuga frágang á sniðunum sem fylgja bókum. 

3.2 Athugun á uppbyggingu sjö sauma- og sniðabóka 

Í kaflanum eru sjö, íslenskar og erlendar, sauma- og sniðabækur teknar til athugunar. Um 

leið og tekið er saman það sem þær athuganir leiða í ljós er greint frá mati höfundar á 

framsetningu ýmissa atriða í bókunum.  

3.2.1 Redesign kids  

Bókin Redesign kids (Grynnerup og Gantriis, 2015) er sniðabók fyrir barnaföt. Bókin er 

gefin út fyrir almennan markað, útgangspunktur bókarinnar er endurnýting. Í bókinni er 

áhugaverður kafli með ýmsum upplýsingum um áhrif textíliðnaðar á jörðina og 

umhverfið. Þessi bók er skrifuð út frá umhverfis- og endurnýtingarsjónarmiðum sem mikil 

áhersla er lögð á  í textílkennslu í dag og skiptir miklu máli að neytandi sé meðvitaður um 

þegar kemur að kaupum eða gerð fatnaðar.  

Forsíða bókarinnar er einföld, þar er ein stór mynd af stúlku sem klæðist tveimur flíkum 

sem saumaðar eru eftir sniðum úr bókinni. Á forsíðunni er nafn bókarinnar og texti um 

að sniðin séu fyrir barnaflíkur, úr endurnýttum fatnaði.  

Myndir. Nokkrar ljósmyndir eru í bókinni. Teikningar af öllum sniðhlutum eru á einni 

opnu í byrjun bókarinnar. Skýringarmyndir við sauma- og sniðaleiðbeiningar eru fáar en 

skýrar. Engar útlitsteikningar eru í bókinni. 

Uppsetning bókarinnar er frekar óskipuleg vegna þess að fara þarf fram og til baka í 

bókinni í leit að ýmsum leiðbeiningum varðandi grundvallaratriði í sjálfu saumaferlinu. 

Formálinn er afar skilmerkilegur en helst til langur. Þar er fjallað er um ýmsar upplýsingar 

varðandi endurnýtingu og ástæður þess hvers vegna endurnýting er mikilvæg. Í lok 

formálans er stuttur persónulegur texti. 
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Grunnkafli (hagnýtar upplýsingar) fjallar í stuttu máli um það hvernig nota eigi bókina og 

upplýsingar um ýmis atriði sem þarf að hafa í huga við fatasaum. Í kaflanum eru 

skýringarmyndir um hvernig sauma á vasa og hvernig stroff eru sett á flíkur. Að mati 

höfundar mættu myndir vera skýrari. Ein opna er með myndum af útbúnaði (verkfærum), 

það er gott því þá áttar notandi sig á því hvað um er að ræða þegar fjallað er um hvaða 

útbúnað þurfi við fatasaum. Betra væri að hafa heiti við hvern hlut til frekari skýringar.  

Sniðin í bókinni eru einföld og hugsuð fyrir byrjendur í fatasaumi, líkt og stefnt er að með 

gerð bókarinnar Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Sniðin í 

Redesign kids eru fyrir flíkur á börn á aldrinum eins árs til átta ára. Flíkurnar eru ýmist úr 

teygjanlegum eða föstum efnum. Þrátt fyrir það eru engar upplýsingar í bókinni um það 

hvað sé ólíkt með teygjanlegum efnum og föstum efnum, það er að segja hvað 

saumaskap varðar. Sniðin sem fylgja bókinni liggja þvers og kruss á sniðaörkinni. Hver 

stærð er sýnd með línu af sérstakri gerð, en línurnar eru allar í sama lit og það getur orðið 

ruglingslegt. Erfitt er að vinna með snið þar sem sniðalínur á sniðaörkinni skarast mikið 

og því er betra að línurnar séu í mismunandi litum.  

Máltaflan í bókinni þyrfti að vera nákvæmari því hún nær einungis yfir aldur, hæð og 

mittisvídd. 

Upplýsingar um hverja flík eru á einni opnu. Fyrst er einföld ljósmynd af flíkinni með 

lýsandi fyrirsögn, síðan stuttur texti sem lýsir flíkinni nánar. Næst koma leiðbeiningar um 

saumaferlið í þremur til níu liðum. Textinn í leiðbeiningunum er skýr og mjög einfaldur 

og ætti í sjálfu sér að veita nægjanlegar upplýsingar, en gjarnan mættu vera 

skýringarmyndir þar til viðbótar. 

Aukaefni er í lok bókarinnar um hvernig á að mála og þrykkja á fatnað. Það er afar gott 

sem aukaefni. 

Frágangur. Bókin er innbundin með venjulegum límdum kili sem hentar ekki vel, því 

bókin helst ekki opin þegar er verið að vinna upp úr henni. Sniðin fylgja laus með bókinni, 

þannig fyrirkomulag hentar ekki vel, því hætt er við að sniðin verði viðskila við bókina. 

3.2.2 Kærlighed ved første sting  

Bókin Kærlighed ved første sting (Walnes, 2014) er sniðabók með sniðum fyrir 

kvenfatnað. Bókin er gefin út fyrir almennan markað.  

Forsíða bókarinnar er falleg og rómantísk, sýnir stílinn frá sjöunda áratugnum. Á forsíð-

unni er ljósmynd af dömu sem er með málband um hálsinn og klæðist flíkum sem 

saumaðar eru eftir sniðum úr bókinni. Á forsíðunni er nafn bókarinnar og texti sem segir: 

Saumaðu þín eigin föt. Síðan kemur nafn höfundar.  
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Myndir. Í bókinni eru fallegar stemningsmyndir (ljósmyndir sem lýsa hugblæ). Skýringar-

myndir við sauma- og sniðaleiðbeiningar eru mjög skýrar og vel útfærðar. Einnig eru 

góðar útlitsteikningar og teikningar af því hvernig snið eru lögð á efni.  

Uppsetning bókarinnar er í heildina nokkuð aðlaðandi en innbyrðis uppröðun efnisþátta 

þyrfti að vera mun skipulegri, því mikið þarf að fara fram og til baka í bókinni í leit að 

ýmsum leiðbeiningum varðandi grundvallaratriði í sjálfu saumaferlinu.  

Formáli bókarinnar er persónulegur og nokkuð langur. 

Grunnkafli (hagnýtar upplýsingar) er um tuttugu blaðsíður með ýmsum upplýsingum. Í 

mörgum tilvikum er textinn í kaflanum erfiður aflestrar, að minnsta kosti fyrir byrjendur 

í fatasaumi. Í bókinni er ein opna með ljósmyndum af útbúnaði fyrir fatasaum. Þær 

myndir eru skýrar en textinn sem fylgir er frekar ruglingslegur. Tíu blaðsíður fjalla um það 

hvernig saumavél virkar. Þær upplýsingar kunna að vera óþarfar þar sem saumavélar geta 

verið mjög mismunandi.  

Sniðin. Í bókinni eru snið fyrir kvenfatnað úr föstu efni, efnum sem ekki teygjast. Bókin 

er þannig sett upp að auðveldustu sniðin koma fremst, síðan verða sniðin flóknari eftir 

því sem komið er aftar í bókina. Bent er á að hvert snið sé grunnur að næsta verkefni, 

sem er mjög góð útfærsla. Sniðin skarast að nokkru leyti á sniðablöðunum. Hvert 

stærðarnúmer hefur ákveðið línuútlit.  

Máltafla er með hverju sniði fyrir sig. Að mati höfundar er hentugra að hafa eina máltöflu 

í byrjun bókarinnar, máltöflu sem nær yfir allar fatastærðir.  

Upplýsingar um hverja flík. Kaflinn um náttbuxur var skoðaður sérstaklega. Fyrst er 

ljósmynd af náttbuxum, þá kemur fyrirsögn sem lýsir flíkinni og síðan stuttur stemnings-

texti. Næst er opna með miklum upplýsingum um efnisval, efnismagn, útlitsteikningar, 

sniðhluta og fleira Einnig eru á opnunni tilvísanir sem gefa til kynna hvar hægt er að finna 

upplýsingar á öðrum stöðum í bókinni. Síðan koma fjórar blaðsíður eingöngu um efnisval 

og hvernig á að forvinna efnið. Þar næst fjórar síður um hvernig á að sníða efnið. Þar á 

eftir kemur ein opna um hvernig á að merkja inn á efnið og leggja sniðhluta saman og að 

lokum útskýringar á því hvernig sauma á flíkina saman. Of mikið er af upplýsingum fyrir 

svo einfalt snið. Mjög líklegt er að byrjandi í fatasaumi gefist upp við að lesa allan þennan 

upplýsingatexta áður en hann hefst handa við að sníða og sauma náttbuxurnar. Ekki 

verður séð að þessi bók sé mjög aðgengileg fyrir byrjendur í fatasaumi.  

Aukaefni. Í bókinni er mikið af aukaefni, en það birtist vítt og breitt um bókina, sem er 

ruglingslegt og skilar sér illa til notandans. 
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Frágangur. Bókin er innbundin með venjulegum límdum kili, sem hentar ekki vel, því hún 

helst ekki opin þegar er verið að vinna úr henni. Sniðin eru í hólfi aftast í bókinni, sem 

hentar vel, því þá eru minni líkur á að sniðin verði viðskila við bókina. 

3.2.3 Børnetøj 4–7 år  

Bókin Børnetøj 4–7 år (Meedom og Meedom, 2007) er sniðabók fyrir barnafatað með 

einföldum sniðum. Bókin er gefin út fyrir almennan markað.  

Forsíðan er lýsandi fyrir efni bókarinnar, á henni er stemningsmynd af ungri stúlku að leik 

á leikvelli. Stúlkan er í flíkum saumuðum eftir sniðum úr bókinni. Á forsíðunni er nafn 

bókarinnar og nafn höfundar.  

Myndir í bókinni eru stemningsmyndir í sama stíl og á forsíðu, hér á við myndir af börnum 

að leik. Útlitsteikningar og teiknaðar myndir með saumaleiðbeiningum fylgja með 

umfjöllun um hverja flík. Teikningarnar eru skýrar og góðar.  

Uppsetning bókarinnar hvað varðar röð efnisþátta er ágæt, en kaflaskil í bókinni eru ekki 

nægjanlega skýr. Einnig eru viðbótarupplýsingar um mismunandi saumaaðferðir á víð og 

dreif um bókina þannig notandinn þarf að fletta fram og til baka í bókinni til finna þær.  

Formáli er frekar ópersónulegur en skýr og segir til um hvernig bókin er byggð upp og 

fyrir hvaða markhóp hún er ætluð. 

Grunnkafli (hagnýtar upplýsingar) bókarinnar fjallar um ýmiss mikilvæg atriði eins og  um 

þráðréttu í efnum, mismunandi gerðir efna og þvott og þurrkun efna áður en byrjað er 

að sníða. Í kaflanum eru ljósmyndir af því hvernig á að leggja snið á efni og hvernig gera 

þarf ráð fyrir saumfari þegar verið er að sníða. Einnig er útskýringarkafli um hvernig 

efnishlutar eru saumaðir saman. Mjög greinilegar skýringarmyndir fylgja leiðbeiningum 

um hvaða tegundir sauma er best að nota með tilliti til mismunandi gerða af efnum. 

Þessar upplýsingar eru nytsamlegar en sennilega of ýtarlegar fyrir byrjendur í fatasaumi. 

Grunnkaflinn er langur og því ekki líklegt að notandinn lesi hann allan.  

Sniðin eru fyrir flíkur úr föstum efnum, efnum sem ekki teygjast, á börn á aldrinum 

fjögurra til sjö ára. Upplýsingar um sniðin eru fremur ruglingslegar. Framsetning sniðanna 

á sniðaörkunum er þannig að öll snið hverrar stærðar eru á einni örk. Sami grunnurinn er 

notaður fyrir mörg snið, sem getur hentað ágætlega, en sú framsetning er sennilega of 

flókin fyrir byrjendur í fatasaumi.  

Máltafla. Í bókinni er texti um val á fatastærðum og honum fylgir lítil máltafla sem er ekki 

nægilega ýtarleg. Máltaflan er einungis byggð upp á tölum varðandi aldur, hæð og þyngd 

barns en engum tölum um ummál. 
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Upplýsingar um hverja flík. Í bókinni eru greinargóðar upplýsingar. Fyrir hverja flík er 

lýsandi fyrirsögn, útlitsteikning, umfjöllun um efnisval og útskýringar á því hvernig klippa 

skal efnið. Leiðbeiningar fyrir saumaferlið, það er að segja lýsing á því hvernig á að sauma 

flíkina saman, er í fjórum til níu númeruðum liðum eftir því um hvaða flík er að ræða. 

Einnig eru settar fram útlitsteikningar um það hvernig hægt sé að breyta sniði hverrar 

flíkur, þrjár til átta teikningar eftir því um hvaða flík er að ræða. Aftan við lýsingu á hverri 

flík er stemningsmynd.  

Aukaefni. Tillögur um aukaefni fylgja umfjöllun um hverja flík. Þrjár til tíu útlitsteikningar 

með hugmyndum um hvernig hægt sé að breyta hverri flík. Þetta hentar vel til að vekja 

áhuga notenda og sýna hvernig nota má hvert snið á ýmsa vegu. 

Frágangur. Bókin er innbundin með venjulegum límdum kili sem hentar ekki vel, því 

bókin helst ekki opin þegar er verið að vinna upp úr henni. Sniðin fylgja laus með bókinni, 

en þannig fyrirkomulag hentar ekki vel, því hætt er við að sniðin verði viðskila við bókina. 

3.2.4 Snið og sniðteikning  

Bókin Snið og sniðteikning (Ersman og Öberg, 1985, íslensk þýðing 1999) er sænsk 

kennslubók fyrir gerð sniða fyrir kvenfatnað, þýdd á íslensku af Ásdísi Ósk Jóelsdóttur. 

Bókin er notuð til kennslu í íslenskum skólum.  

Forsíða. Á forsíðunni er tískuteikning sem gefur vel til kynna að bókin fjalli um gerð 

sniðteikningu á kvenfatnaði. Forsíðan er því nokkuð lýsandi fyrir innihald bókarinnar. Á 

forsíðunni er nafn bókarinnar og texti um að bókin fjalli um sniðagerð fyrir kvenfatnað. 

Nafn höfundar og nafn þýðanda bókarinnar eru einnig á forsíðunni.  

Myndir í bókinni eru leiðbeininga- og útlitsteikningar. Teikningarnar eru afar skýrar og 

góðar. Engar útskýringar- eða stemningsmyndir í formi ljósmynda eru í bókinni, enda 

fjallar bókin fyrst og fremst um gerð grunnsniða sniðteikningu fyrir kvenfatnað.  

Uppsetning bókarinnar er skipuleg og greinargóð. Í bókinni er mikill og nokkuð þungur 

texti þannig að ljóst er að bókin hentar ekki vel fyrir byrjendur í fatasaumi.  

Formáli bókarinnar er ópersónulegur. 

Grunnkaflinn (hagnýtar upplýsingar) geymir mjög ítarlegar upplýsingar varðandi gerð 

sniða og fylgja slíkar upplýsingar með hverju sniði fyrir sig. Bókin miðast augljóslega við 

að notendur hennar hafi náð góðri grundvallarfærni í fatasaumi. Í grunnkaflanum eru 

greinargóðar upplýsingar um uppsetningu og notkun bókarinnar. Upplýsingar um snið-

teikningu fyrir teygjanleg efni koma ekki fram í grunnkaflanum, en í lok bókarinnar eru 

nokkuð góðar upplýsingar um hvernig breyta megi sniðum þannig að henti fyrir slík efni.  
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Máltaflan er nákvæm, skýrar og góðar útskýringateikningar fylgja með máltöflunni um 

hvernig á að taka mál. 

Sniðin eru mismunandi grunnsnið í mörgum stærðum sem notuð eru til að útfæra ýmis 

nið fyrir kvenfatnað. Framsetning sniðanna á sniðaörkunum er þannig að ein sniðaörk er 

fyrir hverja flík og gert ráð fyrir mismunandi stærðum á hverri örk. Sniðin eru teiknuð upp 

með afar skýrum línum, þannig að enginn vafi leikur á hvaða stærð er verið að vinna með. 

Framsetning sniðanna, sem fylgja þessari bók, er til fyrirmyndar þar sem hún gerir notkun 

sniðanna afar einfalda. 

Upplýsingar um hverja flík. Mjög ýtarlegar leiðbeiningar eru fyrir hverja flík. Einnig er 

útskýrt hvernig mögulegt er að breyta sniðum. 

Aukaefni. Líta má á útskýringar á möguleikum sem felast í breytingum á hverri flík sem 

aukaefni.  

Frágangur. Bókin er bundin inn með gormum, sem er mjög gott því þá helst hún vel opin 

og því afar auðvelt að vinna með hana. Framsetning sniða er þannig að sniðin eru í 

sérstöku umslagi sem er með sams konar framhlið og forsíðan á bókinni. 

3.2.5 Sy til piger  

Bókin Sy til piger (Favero, 2011) er saumabók með fatnaði fyrir stúlkur á aldrinum tveggja 

til sex ára. Bókin er gefin út fyrir almennan markað.  

Forsíða. Á forsíðunni er greinileg ljósmynd af stúlku í kjól, sem saumaður er eftir sniði úr 

bókinni. Á forsíðunni er nafn höfundar, þá nafn bókarinnar og upplýsingar um hve mörg 

snið eru í bókinni og fyrir hvaða aldur sniðin eru ætluð. Einnig er í þessum upplýsingum 

tekið fram að sniðin fylgi bókinni. 

Uppsetning. Í byrjun bókarinnar eru ljósmyndir af öllum flíkunum sem fjallað er um í 

bókinni. Síðan kemur einn kafli um hverja flík með útlitsteikningum og teiknuðum 

leiðbeiningum um hvernig eigi að leggja sniðin á efnið. Í þessum köflum væri mjög til bóta 

að hafa einnig ljósmynd af viðkomandi flík.  

Formáli. Enginn formáli er í bókinni. 

Grunnkaflinn (hagnýtar upplýsingar) er mjög stuttur, en hann er þrátt fyrir það nokkuð 

skilmerkilegur. Þar koma fram upplýsingar um uppbyggingu bókarinnar og leiðbeiningar 

um notkun hennar. Í kaflanum er farið stuttlega yfir saumaferlið, það er að segja hvað 

eigi að gera stig af stigi þegar saumað er. Engar upplýsingar eru í kaflanum um útbúnað, 

það er að segja tæki og tól sem nauðsynleg eru við saumavinnuna.  
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Sniðin í bókinni eru snið fyrir flíkur úr föstum efnum, efni sem ekki teygjast, fyrir stúlkur 

á aldrinum tveggja til sex ára. Mörg snið eru saman á einni sniðaörk en þau skarast ekki 

og þar af leiðandi er mjög gott að greina sniðalínurnar. Sniðin í bókinni eru í þremur 

stærðum, hver stærð hefur sína einkennandi línu á sniðaörkunum.  

Máltaflan er ekki nægilega nákvæm, það vantar mál yfir innanfótarmál og ermalengd.  

Upplýsingar um hverja flík. Hverri flík er lýst á einni opnu í bókinni. Upplýsingar um 

hverja flík byrja á lýsandi fyrirsögn um viðkomandi flík, þá er lýst hvers konar efni megi 

nota og hve mikið þurfi af því í flíkina. Síðan er sagt hvað sniðhlutar eru margir og þeim 

lýst hverjum fyrir sig. Að lokum er saumaferlinu lýst í fjórum til sextán liðum, allt eftir því 

um hvaða flík er að ræða. Textinn í þessum lýsingum er efnislega nokkuð góður en 

orðalag textans mætti vera skýrara. Útlitsteikningar fyrir hverja flík eru skýrar og góðar. 

Einnig eru teikningar sem lýsa því til dæmis mjög vel hvernig sniðin eru lögð á efnið. 

Teiknaðar skýringarmyndir sem lýsa því hvernig flíkin er saumuð saman eru einnig mjög 

skýrar. Teikningarnar eru númeraðar og tengdar við skýringartextann. Að mati höfundar 

er uppsetning góð en æskilegt væri að hafa ljósmyndir með lýsingu á saumaferlinu.  

Aukaefni. Lýst er hvernig sauma megi þrjár mismunandi töskur.  

Frágangur. Bókin er innbundin með venjulegum límdum kili sem hentar ekki vel, því hún 

helst ekki opin þegar er verið að vinna með hana. Sniðin eru föst aftast í bókinni. Þegar 

vinna skal með sniðin þarf að losa þau úr bókinni en ekki er hægt að festa þau aftur og 

því hætt við að sniðin verði viðskila við bókina. 

3.2.6 Børnetøj  

Bókin Børnetøj (Lemire, 2015) er saumabók fyrir fatnað á tveggja til átta ára börn. Bókin 

er gefin út fyrir almennan markað. 

Forsíða. Á forsíðu bókarinnar er ljósmynd af stúlku og dreng í fatnaði sem saumaður er 

eftir sniðum úr bókinni. Á forsíðunni er nafn höfundar, nafn bókarinnar og þrjú orð sem 

eru lýsandi fyrir innihald bókarinnar: Hönnun, saumaleiðbeiningar og snið.  

Myndir. Í bókinni eru stemningsmyndir ásamt teiknuðum leiðbeiningarmyndum fyrir 

hverja flík fyrir sig. 

Uppsetning bókarinnar er ágæt. Umfjöllun um hverja flík nær yfir eina til tvær opnur í 

bókinni. 

Formáli bókarinnar er örstuttur og ópersónulegur. 

Grunnkafli (hagnýtar upplýsingar). Í bókinni er enginn grunnkafli.  
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Sniðin í bókinni eru fyrir flíkur úr föstum efnum, efnum sem ekki teygjast, og eru ætluð 

fyrir börn á aldrinum tveggja til átta ára. Öllum sniðum er komið fyrir á einni örk svo úr 

verður mikil óreiða. Sniðalínur hvers sniðs hafa hver sinn lit. Fyrir mismunandi stærðir 

eru ekki mismunandi línugerðir, sem getur valdið ruglingi á milli sniðastærða þegar snið 

er tekið upp.  

Máltafla. Í bókinni er engin máltafla, eingöngu gefnar upp stærðir miðað við aldur barna. 

Það hentar ekki vel, því börn geta þurft mjög mismunandi fatastærðir þrátt fyrir tiltekinn 

aldur. 

Upplýsingar um hverja flík. Hverri flík er lýst á einni síðu í bókinni. Upplýsingar um hverja 

flík byrja með stemningsmynd og fyrirsögn við viðkomandi flík. Þá koma frekari 

upplýsingar, t.d. varðandi efnismagn fyrir hverja flík, hve sniðahlutar eru margir fyrir 

hverja flík og æskilega breidd saumfara. Að lokum er saumaferlinu lýst með leiðbein-

ingum í fjórum til sextán liðum, allt eftir því um hvaða flík er að ræða. Skýringarteikningar 

fylgja með leiðbeiningum við saumaferlið og eru þær ágætar. 

Aukaefni. Framsetning hugmynda um aukaefni í þessar bók er afar óskipuleg þar sem 

upplýsingar um aukaefni og mögulega aukahluti við fatnað eru á víð og dreif um bókina.  

Frágangur bókarinnar er þannig að þetta er innibundin bók með venjulegum kili sem 

hentar ekki vel, því hún helst ekki opin þegar er verið að vinna úr henni. Aftast í bókinni 

er lítið hólf fyrir sniðaörkina sem hentar vel, því þá eru minni líkur á að sniðin verði 

viðskila við bókina. 

3.2.7 SY 

Bókin SY (Johnsen Lucht og Walløe Pantzar, 2005) er saumabók með sniðaleiðbeiningum 

fyrir kvenfatnað. Bókin er gefin út fyrir almennan markað.  

Forsíðan. Á forsíðunni er ljósmynd af konu í fatnaði, saumuðum eftir sniðum úr bókinni. 

Undir nafni bókarinnar eru sett fram tvö lýsandi orð fyrir innihald bókarinnar: Einföld 

hönnun. Þar fyrir neðan koma nöfn höfunda bókarinnar.  

Myndir. Í bókinni eru ljósmyndir sem augljóslega er ætlað að vera stemningsmyndir 

samhliða því að vera myndir af hverri flík, en myndirnar sýna sjálfar flíkurnar ekki nógu 

vel. Leiðbeininga- og útlitsteikningar í bókinni eru aftur á móti skýrar. Einnig eru nokkuð 

skýrar teikningar sem sýna hvernig á að sníða flíkurnar.  

Uppsetning. Grunnkafli bókarinnar er afar langur. Upplýsingar um flíkur eru ekki 

nægjanlega greinargóðar, mikið er vísað á aðra staði í bókinni þannig að uppsetning 

upplýsinga fyrir hverja flík verður ruglingsleg og innbyrðis kaflaskil bókarinnar óljós. 
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Formáli bókarinnar segir til um innihald bókarinnar og er ópersónulegur. 

Grunnkaflinn (hagnýtar upplýsingar). Í grunnkaflanum er mikill texti sem vekur furðu, þar 

sem innihald bókarinnar miðast við mjög einföld snið. Margt sem skrifað er í kaflanum er 

mjög fræðandi en tuttugu og átta blaðsíður í grunnkafla er gríðarlega umfangsmikill texti 

þegar önnur efnistök í bókinni eru höfð í huga.  

Sniðin. Engar sniðaarkir fylgja bókinni en í henni eru skýringarteikningar og máltölur til 

að búa til snið á sniðapappír eða teikna beint á efni. Þar sem þessi snið eru mjög einföld 

og kassalaga hentar þessi framsetning ágætlega í bókinni. 

Máltafla. Í bókinni er máltafla, en hún er ónákvæm. Hún byggist aðeins upp á þremur 

fatastærðum, þ.e. small, medium og large.  

Upplýsingar um hverja flík. Fremst í umfjöllun um hverja flík er lýsandi fyrirsögn og stutt 

lýsing á flíkinni. Lýsingunni fylgja upplýsingar um efnismagn, teikningar sem sýna hvernig 

máltölur fyrir snið skulu settar á efni eða sniðapappír og hvernig sauma skuli efnishluta 

saman. Varðandi saumatækni við hverja flík er síðan mikið vísað á aðra staði í bókinni. 

Við upplýsingar um hverja flík er stemningsmynd sem því miður sýnir eiginlega ekki flíkina 

sjálfa.  

Aukaefni. Ekkert aukaefni er í bókinni. 

Frágangur. Bókin er innbundin með venjulegum kili sem hentar ekki vel, því hún helst 

ekki opin þegar er verið að vinna upp úr henni. Engar sniðaarkir fylgja bókinni. 

3.3 Niðurstöður  

Við athugun á framangreindum sauma- og sniðabókum skerptist sýn og mat höfundar 

varðandi kosti og galla viðkomandi bóka með tilliti til uppbyggingar þeirra, framsetningar 

og útfærslu efnisatriða. Það er skoðun höfundar að athugunin sem slík hafi haft mikil 

áhrif á val hans á formi og útfærslu eigin kennslubókar í fatasaumi. Þrátt fyrir að 

niðurstöður höfundar endurspeglist í drögum að kennslubókinni Saumaðu barna- og 

unglingafatnað úr teygjanlegum efnum, þótti engu að síður gagnlegt og nauðsynlegt í 

greinargerð sem þessari að gera nokkra grein fyrir mati höfundar á þeim tíu viðmiðunar-

þáttum sem höfundur lagði áherslu á í athugun sinni. Um leið og greint er frá þeim 

niðurstöðum lýsir höfundur einnig mati sínu og vali á útfærslu þessara þátta við gerð 

eigin kennslubókar.  

Forsíður. Á forsíðum allra bókanna, sem athugaðar voru, er nafn höfundar ásamt heiti 

viðkomandi bókar. Á forsíðum flestra bókanna er stuttur texti sem vísar til innihalds 

bókanna og ljósmynd sem gefur til kynna við hvaða markhóp (kyn og aldur) innihald 
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bókanna miðast. Framan á einni bókinni er tískuteikning á forsíðu sem er viðeigandi fyrir 

innihald þeirrar bókar. Fyrir kennslubók sína hefur höfundur valið að forsíðan skuli vera 

einföld og skýr. Þar verði nafn höfundar, nafn kennslubókarinnar með stuttum lýsandi 

texta um innihald kennslubókarinnar ásamt ljósmyndum af barni eða börnum í fatnaði 

sem er saumaður eftir sniðum úr kennslubókinni. 

Ljósmyndir og teikningar. Stemningsmyndir eru í flestum af bókunum sjö. Að mati 

höfundar skipta stemningsmyndir miklu máli í bókum sem þessum. Stemningsmyndir 

þurfa að vera skýrar, vel teknar og lýsandi. Þar sem fötin í kennslubók höfundar miðast 

meðal annars við að vera endingargóð og þægileg fyrir börn og unglinga á aldrinum eins 

til sextán ára hentar vel að hafa stemningsmyndir sem t.d. eru teknar á leikvelli eins og 

gert er í bókinni Børnetøj 4–7 år. Í bókunum er mismunandi hvort skýringarmyndir við 

saumaleiðbeiningar séu ljósmyndir eða teiknaðar myndir. Höfundi þykir henta best að 

hafa ljósmyndir með saumaleiðbeiningum eins og er gert í bókinni Kærlighed ved første 

sting því ljósmyndirnar sýna til dæmis betur en teikningar hvernig efnið fellur meðal 

annars þegar verið er að festa efnishluta saman með títuprjónum áður en saumað er. Í 

öllum bókunum nema einni eru útlitsteikningar af flíkunum sem fjallað er um og eru þær 

allar nokkuð skýrar. Að mati höfundar er afar mikilvægt að hafa greinilegar útlitsteikn-

ingar í sauma- og sniðabókum því þær skýra svo vel hvernig viðkomandi flíkur er upp-

byggðar, eins og til dæmis hvar stungur, vasar og fleira eru staðsett á flíkinni.  

Uppsetning bókanna sjö var skoðuð og var kaflaskiptingu í bókunum veitt sérstök athygli. 

Mjög mismunandi er hvernig bókunum er skipt upp í afmarkaða kafla, einkum varðandi 

umfjöllun um hverja flík fyrir sig. Í sumum bókanna þarf að fara fram og til baka í 

bókunum til að leita uppi leiðbeiningar, meðal annars varðandi saumaferli fyrir hverja 

flík. Að mati höfundar er afar mikilvægt að kaflaskipti sauma- og sniðabóka séu skýr og 

flestar upplýsingar séu til staðar í hverjum kafla. 

Formáli. Í bókunum sem athugaðar voru er formálarnir afar mismunandi. Varðandi 

kennslubók sína þykir höfundi henta best að hafa formála bókarinnar stuttan, 

óformlegan og svolítið persónulegan svo lesandi geti áttað sig örlítið á höfundi og afstöðu 

hans til verksins.  

Grunnkaflar (hagnýtar upplýsingar). Bækurnar sem skoðaðar voru eru flestar með 

grunnkafla, en efnistök í þessum köflunum bókanna eru ólík. Höfundur hefur komist að 

þeirri niðurstöðu að nauðsynlegt sé að hafa grunnkafla í þeim sauma- og sníðabókum 

sem notaðar eru í kennslu í fatasaumi. Grunnkaflinn þarf að vera hnitmiðaður, auðveldur 

aflestrar og ekki of langur. Hann þarf að veita leiðbeiningar um notkun 

kennslubókarinnar og fjalla um atriði sem hafa þarf í huga áður en farið er af stað með 
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að taka upp snið, sníða og sauma. Í grunnkaflanum þurfa meðal annars að vera listi og 

skýringarmynd yfir útbúnað fyrir fatasaum, leiðbeiningar um notkun á títuprjónum, 

umfjöllun um mismunandi gerðir sauma og hvernig skuli bera sig að  sé overlock-vél ekki 

tiltæk. Einnig þarf að fjalla um þráðréttu í efnum og breidd saumfara með hliðsjón af því 

hvaða saumaaðferðir eru notaðar, almennar saumareglur þarf að kynna og hafa þá 

kynningu stutta og hnitmiðaða. Í grunnkafla þurfa einnig að vera upplýsingar um fyrir 

hvern sniðin í bókinni eru ætluð og hvernig nota beri sniðin. Ef notuð eru tákn á sniðunum 

þarf að útskýra hvað þau merkja. Í grunnkafla kennslubókarinnar er einnig nauðsynlegt 

að hafa umfjöllun um teygjanleg efni og mismunandi teygjanleika efna. Einnig er rétt að 

nefna í grunnkaflanum að gott sé að þvo og þurrka efnin áður en farið er af stað með að 

sníða og sauma. Loks þarf að fjalla um efnisval fyrir sniðin í kennslubókinni, það er að 

segja hvaða tegundir efna henti best fyrir sniðin.  

Snið. Einungis tvær bækur af þeim sem athugaðar voru eru með snið fyrir teygjanleg efni, 

en upplýsingarnar sem koma fram í þeim bókum nýtast höfundi ekki sem beinar heimildir 

fyrir kennslubókina Saumaðu barna- og unglingaföt úr teygjanlegum efnum. Höfundur 

mun því þróa sniðin, sem fylgja munu endanlegri útgáfu af bókinni við útgáfu,  út frá eigin 

reynslu af fatasaumi úr teygjanlegum efnum. 

Máltöflur eru mismunandi í bókunum en mikið atriði er að þær séu skýrar og með 

mikilvægustu líkamsmálum sem eiga við mismunandi flíkur sem sauma á. Fyrir náttbuxur 

er til dæmis mikilvægt að gefa upp mál fyrir mittisvídd, mjaðmarvídd og innanfótarmál. 

Upplýsingar um hverja flík fyrir sig voru skoðaðar í öllum bókunum sjö og farið yfir 

hvernig þær eru settar upp. Uppsetning og innihald leiðbeininganna er afar mismunandi. 

Eftir athugun sína hefur höfundur tekið þá ákvörðun að hver kafli í kennslubókinni, sem 

fjallar um tiltekna flík, verði einkenndur með heiti viðkomandi flíkur. Þá komi stuttur texti 

um útlitið á flíkinni og hvað þurfi að hafa í huga áður en farið er af stað með að taka upp 

snið, sníða og sauma. Fjalla þarf um hvern sniðhluta fyrir sig og hafa einnig skýringarmynd 

(ljósmynd) af því hvernig sniðhlutarnir eru lagðir á efnið. Hafa þarf skýra útlitsteikningu 

af flíkinni og útskýra saumaferlið gaumgæfilega með skráðum leiðbeiningum fyrir hvert 

stig í ferlinu ásamt skýringarmyndum sem tengjast textanum í leiðbeiningunum fyrir 

saumaferlið. Vísa þarf einnig til þess hvar hægt sé að fá nánari upplýsingar í grunnkafla 

(hagnýtum upplýsingum) um tiltekin atriði í saumaferlinu.  

Aukaefni er í mörgum bókanna og áhugavert var að skoða það. Aukaefnið er mjög 

mismunandi eftir bókum. Þar er til dæmis að finna upplýsingar um hvernig mögulegt er 

að breyta sniðum, hvernig má mála eða þrykkja á efni og hvernig á að sauma töskur. Í 

vinnunni við drögin að kennslubókinni bókinni Saumaðu barna- og unglingafatnað úr 
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teygjanlegum efnum var ekki gert ráð fyrir aukaefni, en það verður skoðað nánar sem 

möguleg viðbót áður en bókin verður gefin út.  

Frágangur var skoðaður og kom í ljós að sex bækur eru bundnar inn með límdum kili og 

aðeins ein með gormum. Höfundi finnst henta vel að hafa kennslubókina með gormum 

eins og þeim sem eru á bókinni Snið og sniðteikningar, því þá helst bókin vel opin sem 

auðveldar alla vinnu með hana. Frágangur sniða sem fylgja með bókunum er með ýmsum 

hætti; stundum eru þau látin fylgja laus með bók, stundum fest við bók í upphafi en þá 

er ekki mögulegt að festa þau aftur eftir fyrstu notkun, stundum höfð í sérstöku hólfi 

aftast í bók eða látin fylgja með í lausu umslagi. Höfundi þykir best að hafa hólf, sem 

passar undir sniðin, aftast í viðkomandi bók, þá eru minni líkur á að sniðin verði viðskila 

við bókina. 
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4 Gerð kennslubókarinnar 

Ferlið við gerð kennslubókarinnar, sem fjallað er um í þessu verkefni, var langt en afar 

áhugavert. Að breyta hugmynd yfir í kennslubók er áskorun sem krefst mikils undir-

búnings og úrvinnslu. Margt þarf að hafa til hliðsjónar þegar kennslubók er samin svo 

hún þjóni ætluðum tilgangi, það er að segja að kennslubókin henti í raun til kennslu. Horfa 

þarf til kennslufræðilegra þátta varðandi útlistun og framsetningu allra leiðbeininga, 

mynda og ekki síður myndatexta sem þurfa að vera skýrir og skilmerkilega settir fram. 

Allur texti bókarinnar þarf að vera vel og faglega ritaður með málsniði sem hæfir 

kennslubók en jafnframt einfaldur og hnitmiðaður. Varðandi þá kennslubók sem hér er í 

smíðum er afar mikilvægt að kennslubókin verði auðveld aflestrar, þar sem markhópur 

bókarinnar er nemendur sem eru byrjendur í fatasaumi.  

Eins og fram kemur í kaflanum Athugun á sauma- og sniðabókum hér að framan þá 

voru teknar til athugunar sjö ólíkar sauma- og sniðabækur. Sú athugun leiddi í ljós hversu 

flókið það er í raun að semja og setja saman kennslubók í fatasaumi. Sennilega er 

vandfundin sú kennslubók sem allir gætu verið fullkomlega sáttir við. 

Við gerð bókarinnar voru hugmynda- og kennslufræðileg gildi höfð að leiðarljósi 

varðandi innihald og uppbyggingu bókarinnar, meðal annars hvað snertir skýrleika í allri 

framsetningu texta, mynda og leiðbeininga við tiltekna efnisþætti. Þá einnig að kennslu-

bókin sé áhugavekjandi fyrir nemendur um leið og innihald bókarinnar miðar að því að 

nemendur nái tiltekinni færni, í þessu tilviki grunnfærni í fatasaumi úr teygjanlegum 

efnum. 

Allt frá upphafi þessa verkefnis var unnið út frá því að kennslubókin ætti að vera með 

einföld snið fyrir barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Ástæðan fyrir þessu 

var, eins og fjallað var um í inngangskafla hér að framan, að höfundur hefur sjálfur fundið 

fyrir skorti á kennsluefni fyrir saum á barna- og unglingafatnaði.   

Í kennslubókinni er lögð mest áhersla á að kenna einfaldar aðferðir við að sauma 

barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum og því var mikilvægt að finna út hvaða 

útlit og gerðir af sniðum væru heppilegust til að nota í kennslubókina. Athugun á öðrum 

kennslubókum, ásamt reynslu höfundar sem fatahönnuðar og foreldris, kom hér að 

góðum notum. Valið var að hafa í bókinni einföld snið (grunnsnið) sem myndu henta 

byrjendum í fatasaumi. Í kennslubókinni eru fimm mismunandi snið sem öll eiga að nýtast 

vel þeim hópi. Um er að ræða snið af bol og leggjum (e.leggings) sem eru aðsniðin snið, 

ásamt sniðum af peysu, buxum og pilsi. 
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Þegar búið var að ákveða hvaða barna- og unglingafatasnið ætti að nota hófst vinna 

við þróun sniðanna. Yngsti fjölskyldumeðlimurinn, Þóra þriggja ára, var notuð sem 

fyrirmynd og voru allar prufuflíkur sniðnar í hennar fatastærð, sem er stærð 110. Til að 

byrja með voru sniðin þróuð með því að sauma prufustykki úr ódýrum teygjanlegum 

fataefnum, en það var gert til að takmarka not á dýrari efnum. Þróun sniða getur verið 

mjög tímafrekt ferli því gera þarf ítrekaðar breytingar og lagfæringar áður en endanlegt 

snið er orðið að veruleika. Eftir mikla þolinmæðisvinnu við að móta sniðin og sauma flíkur 

úr prufuefnum voru sniðin að lokum tilbúin til notkunar fyrir endanleg fataefni.  

Áður en hafist var handa við að sauma flíkurnar úr endanlegum efnum voru sníða- og 

saumaferlin skipulögð í þaula. Höfundur ákvað að nýta þau vinnuferli til að taka 

ljósmyndir sem nýtast myndu sem leiðbeiningar- og skýringarmyndir við skriflegar 

leiðbeiningar í kennslubókinni. Nýttar voru einnig ljósmyndir til að lýsa nauðsynlegum 

útbúnaði (tækjum og tólum) við sauma- og sníðavinnuna.  

Fyrst voru teknar ljósmyndir, stig af stigi, af öllu sníðaferlinu. Þá af öllu saumaferlinu, 

einnig stig af stigi. Að lokum voru teknar ljósmyndir af öllum útbúnaði sem notaður var 

við sníða- og saumavinnuna til að móta grunn að lista yfir útbúnað til nota við fatasaum. 

Þessar myndir voru hugsaðar sem leiðbeiningar- og útskýringarmyndir bæði fyrir 

grunnkafla kennslubókarinnar og einnig fyrir þá kafla bókarinnar sem geyma upplýsingar 

um hverja flík sem snið er af í bókinni.  

Að lokinni þessari vinnu var farið í að athuga hvernig teikna mætti útlitsteikningar af 

hverri flík. Slíkar teikningar eru mikilvægar í kennslubók því þær sýna útlitið á flíkinni og 

hvernig hún er samsett. Höfundur lærði fyrir mörgum árum á teikniforritið Adobe Illu-

strator en sökum þess hve dýrt það forrit er í áskrift var tekin ákvörðun um að nota þess 

í stað forritið Inkscape, en það býr yfir flestum þeim kostum sem Illustrator hefur en er 

gjaldfrjálst forrit og því heppilegt til að nota í kennslu og verkefnavinnu. Þar sem 

höfundur hafði ekki notað það forrit áður þurfti hann að afla sér þekkingar á forritinu. 

Notast var við stuttar kennslumyndir á YouTube og gekk það vel fyrir sig. Þegar færni 

höfundar í Inkscape var orðin nægjanleg var hafist handa við að teikna skýringar- og 

útlitsteikningar fyrir kennslubókina. 

4.1 Uppbygging kennslubókarinnar 

Í þessum kafla verður farið yfir uppbyggingu bókarinnar og niðurröðun kafla í þeirri röð 

sem þeir munu verða í kennslubókinni. Einnig verður gerð grein fyrir tilgangi og mark-

miðum einstakra kafla ásamt efnistökum í stuttu máli. Þar sem kennslubókin er órjúfan-

legur hluti af lokaverkefni höfundar er gert er ráð fyrir að kennslubókin sjálf sé höfð til 
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hliðsjónar við lestur á þessum kafla um uppbyggingu bókarinnar til að forðast óþarfa 

endurtekningar og jafnvel endurritun á innihaldi bókarinnar.  

4.1.1 Forsíða 

Allar flíkurnar fimm sem fjallað er um í kennslubókinni birtast á forsíðunni, á stílhreinum 

og einföldum ljósmyndum. Forsíðutextinn er stuttur og segir til um innihald bókarinnar. 

Á forsíðunni er titill, undirtitill og stuttur skýringartexti. Þar kemur einnig fram nafn 

höfundar. Sjá nánar forsíðu kennslubókarinnar Saumaðu barna- og unglingafatnað úr 

teygjanlegum efnum. 

4.1.2 Formáli 

Formálinn er persónulegur og í honum er stuttlega fjallað um bakgrunn og reynslu 

höfundar ásamt því að fjallað er um aðdragandann að gerð kennslubókarinnar. Sjá nánar 

blaðsíðu 2 í kennslubókinni Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. 

4.1.3 Hagnýtar upplýsingar 

Kaflinn Hagnýtar upplýsingar er ítarlegur en reynt var eftir fremsta megni að hafa hann 

eins hnitmiðaðan og kostur var. Hér að neðan verður farið yfir efni hans. 

1. Bókin – Stuttur texti um bókina lýsir því hvernig kennslubókin er sett upp og 

hvernig hún virkar. 

2. Sniðin – Kaflahlutinn um sniðin fer yfir nytsamlega hluti sem þarf að hafa í huga 

varðandi sniðin. Þar kemur fram fyrir hvaða aldur og stærð sniðin eru, þau eru 

miðuð við aldurinn eins árs til sextán ára og eru í stærðunum 80 til 170 (sem er 

hæð barnanna í cm). Skýrt er hvers vegna hentugt er að hafa stroff á ermum og 

neðan á skálmum. Í örstuttu máli er farið yfir hvernig snið fyrir teygjanleg efni 

virka. Einnig er farið yfir hvernig sniðaörkin er uppsett á einni örk með sniðhlutum 

á sitthvorri hlið, að önnur hliðin sé með sniðum af pilsi, leggjum og buxum og hin 

hliðin með sniðum af peysu og bol. Næst er farið yfir hvernig finna á sniðið og 

hvernig taka á upp rétt snið af sniðaörkinni. Að lokum er fjallað stuttlega um það 

hvernig hægt sé að breyta sniðunum með tilliti til mismunandi vaxtarlags barna.  

3. Stærðir – Í kaflahlutanum um stærðir er farið yfir hvernig á að taka mál og er 

teiknuð skýringarmynd því til stuðnings. Farið er yfir hvernig á að finna rétta stærð 

í máltöflunni. Í máltökunni er farið yfir þær fimm mælingar sem höfundur telur 

nauðsynlegar fyrir þessa bók. Of margar mælingar geta verið ruglandi fyrir 

notandann og þessar fimm mælingar þykja höfundi nægar fyrir teygjanlegan 

barna- og unglingafatnað. 
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4. Máltafla – Máltaflan hjálpar til við val á fatastærð þegar sniðagerð er valin. 

Máltaflan er sett upp á þann hátt að fyrsta lína er hæð barnsins, sem er yfirleitt 

notuð til viðmiðunar um barnastærðir. Hæðin er miðuð við börn og unglinga frá 

stærðinni 80 cm til 170 cm, tíu cm millibil er á milli fatastærða. Einnig er í mál-

töflunni viðmiðunarmál yfir yfirvídd, mittisvídd, mjaðmavídd, innanfótarmál 

(skrefsídd) og ermalengd í sentimetrum, öll þessi mál eru mikilvæg þegar sauma 

skal barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. Við hlið máltöflunnar er 

teikning sem sýnir hvar málin eru tekin.  

5. Útbúnaður – Í kaflahlutanum er farið yfir hvaða grunnáhöld eru notuð við sníða- 

og saumavinnu. Númeraður listi yfir heiti áhaldanna tengist samsvarandi 

númerum á ljósmynd.  

6. Saumavélanálarnar – Leiðbeiningar eru um hvaða saumavélanálar henta fyrir 

teygjanleg efni. 

7. Overlock-vél (loksaumsvél) – Skoðaðir eru kostir þess að nota overlock-vél fyrir 

teygjanleg efni og sýnd er ljósmynd sem skýrir hvernig overlock-vélin virkar. Fyrir 

nánari leiðbeiningar um not á vélinni er notanda bent á að nýta sér leiðbeiningar 

sem fylgja vélinni. 

8. Saumavél – Farið er yfir helstu grunnatriði við notkun venjulegra saumavéla. Þrátt 

fyrir að heppilegra sé að nota overlock-vél fyrir teygjanleg efni verður að gera ráð 

fyrir að ekki hafi allir notendur bókarinnar aðgang að slíkri saumavél. Nauðsynlegt 

var því talið að hafa slíkar grunnleiðbeiningar með í bókinni. Skýringarmynd sýnir 

hvaða saumur er notaður og í textanum er farið yfir stillingar á saumavélinni sem 

mælt er með. Notanda er einnig bent á að skoða leiðbeiningar sem fylgja vélinni 

til að fá nánari upplýsingar. 

9. Efnin – Í kaflahlutanum er farið stuttlega yfir eiginleika teygjanlegra efna. 

Kennslubókin er samin með þann útgangspunkt að tvær gerðir af teygjanlegum 

efnum voru notaðar, það er jersey-efni og jogging-efni. Í kaflanum eru eiginleikar 

efnanna útskýrðir og hvað sé mikil teygja í þeim. Einnig er stutt skýring á því 

hvernig mæla eigi teygjuna í efninu. Að lokum er útskýrt hvað er rétta á efni og 

hvað ranga og stuttlega farið yfir kosti þess að þvo efni áður en saumað er. 

10. Að sníða – Farið er yfir atriði sem þarf að hafa í huga við sníðavinnuna, hér er helst 

átt við: réttu og röngu á efni og hvernig efnið er brotið, hvort sniðhlutar eru lagðir 

við brotbrún eða meðfram jaðri og samkvæmt þráðréttu, hvað eigi að reikna með 

miklu efni fyrir saumför og falda og hvernig eigi að merkja fyrir hökum og öðrum 

merkingum. Allt eru þetta mikilvæg atriði sem hafa verður í huga þannig að 



37 

saumavinnan verði sem auðveldust. Áhersla er lögð á að hafa útskýringar og 

upplýsingar eins hnitmiðaðar og mögulegt er.  

11. Að sauma – Hér er að finna einföld ráð við saumavinnu á fatnaði úr teygjanlegum 

efnum. Sérstaklega er farið í eftirfarandi þrjú atriði sem koma fyrir á flíkunum:  

a. Faldur – Útskýrt er hvernig best er að falda teygjanleg efni. 

b. Stroff – Í sniðunum er reiknað með að notað sé stroff framan á ermum og 

neðan á skálmum en einnig er útskýrt hvernig farið er að ef ekki á að nota 

stroff. Sagt er frá hvernig á að sauma stroffið á aðra efnishluta, með 

tilvísun í skýringarmynd.  

c. Stroff með teygju – Hér er sýnt hvernig höfundi þykir best að setja teygju 

í streng, hvernig á að mæla teygjuna og festa saman og hvernig stroffið 

með teygjunni er saumað við flíkina. 

Sjá nánar á blaðsíðum fjögur til tíu í kennslubókinni Saumaðu barna- og 

unglingafatnað úr teygjanlegum efnum. 

4.1.4 Saumakaflar: bolur, leggjur, pils, peysa og buxur  

Í kennslubókinni eru leiðbeiningar fyrir fimm flíkur, þ.e. bolur, leggjur, pils, peysa og 

buxur, sem allar fá sérstakan kafla í kennslubókinni. Uppbygging hvers kafla er með sama 

hætti og því verður fjallað um þá sem eina heild í umfjölluninni hér á eftir. 

Í byrjun hvers kafla er stutt lýsing á flíkinni með helstu upplýsingum um hvað hafa 

þurfi í huga. Bent er á að lesa fyrst vel kaflann Hagnýtar upplýsingar. Einnig eru blaðsíðu-

töl sem gefa til kynna hvar viðeigandi upplýsingar er að finna í kaflanum Hagnýtar 

upplýsingar. Sagt er frá sniðinu, farið í efnisnotkun og næst er fjallað um sniðhlutana. Við 

hlið textans er teiknuð útlitsmynd af flíkinni.  

Hver kafli um hverja einstaka flík er á þremur blaðsíðum að kynningarsíðu meðtalinni. 

Allar leiðbeiningar eru því á einni opnu, en það er gert til að tryggja góða yfirsýn yfir það 

sem unnið er með hverju sinni. Kynningarsíðan er ein stór ljósmynd eða eins konar 

stemningsmynd, sem fyllir síðuna. Efst í vinstra horninu stendur svo nafnið á flíkinni. 

Síðan er því einföld og stílhrein.  

Næst kemur heil opna með upplýsingum sem tengjast viðkomandi flík. Henni er skipt 

upp í fimm hluta: almennt um flíkina, skýringarmynd um hvernig sniðhlutar eru lagðir á 

efnið, útlitsteikning af flíkinni, saumaferlið og ljósmyndir af ferlinu.  
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Útskýrt er með ljósmyndum hvernig hentugast er að leggja sniðhlutana út á efnin. Á 

myndunum sést einnig hvernig sniðin líta út fyrir hverja flík sem um leið hjálpar notand-

anum að átta sig á þeim sniðhlutum sem tilheyra viðkomandi flík. Saumaferlið er útskýrt 

með skýrum númeruðum leiðbeiningartexta sem leiðir notanda áfram við saumaferlið. 

Ljósmyndir eru notaðar til nánari útskýringa við saumaferlið og eru þær númeraðar í 

samræmi við númerin á leiðbeiningatextanum.  Þetta má sjá nánar á blaðsíðum ellefu til 

tuttugu og fimm í kennslubókinni, Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum 

efnum.  

Við uppsetningu bókarinnar, uppröðun efnis og efnisskipan í kafla um sníða- og 

saumavinnuna hefur verið tekið mið af þeim niðurstöðum sem fram komu við athugun-

ina á mismunandi fagbókum. Markmið höfundar er að notendur bókarinnar geti unnið 

með sniðin og fylgt saumaferlinu án frekari aðstoðar. Hugmyndin er sú að kennari geti 

látið nemanda vinna sjálfstætt í gegnum nánast allt ferlið. Hlutverk kennarans verður því 

fyrst og fremst að styðja við nemandann, veita honum gott námsumhverfi, ýta undir 

sköpun hans og fræða hann um leyndardóma handverksins. 

4.1.5 Snið 

Athugunin á bókunum sjö leiddi í ljós að hentugast er að útbúa sérstakt hólf fyrir sniðin 

aftast í bókinni. Þannig er minni hætta á að sniðin verði viðskila við bókina. Eins og venja 

er verða sniðin prentuð í fullri stærð og hver sniðhluti í tíu stærðum. Um verður að ræða 

stóra örk og eru sniðhlutar prentaðir á báðar hliðar. Höfundi þykir henta best að hver 

stærð eigi sína gerð af línu, þetta verður skoðað nánar þegar kemur að útgáfu kennslu-

bókarinnar. Taka ber fram að sniðin fylgja ekki drögum að kennslubókinni af því að tíma- 

og kostnaðarrammi verkefnisins bauð ekki upp á það. 
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5 Umræður 

Í stefnumótunarplaggi um hönnun segir að Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Námsgagnastofnun (nú Menntamálastofnun) eigi að sjá til þess að út sé gefið kennsluefni 

fyrir nám í hönnun í grunn- og framhaldsskólum. Þar segir að markmið með 

kennsluefninu þurfi að vera að efla skilning á efni, aðferðum og færni í hugmyndavinnu 

þar sem handbragð og vinnu með efni er beitt til að samhæfa hug og hönd. Einnig segir 

að leggja þurfi áherslu á skapandi hugsun og sjálfstæð vinnubrögð með gleði og jákvæðni 

(Hönnunarstefna, 2011). Þetta eru skýr viðmið og metnaðarfull stefnumótun varðandi 

útgáfu kennsluefnis fyrir nám í hönnun í grunn- og framhaldsskólum. Einnig er í 

stefnumótuninni hvatt til aukinnar áherslu á skapandi hugsun og sjálfstæði nemenda í 

vinnubrögðum. Það er einlæg von höfundar að markviss framkvæmd þessarar 

stefnumótunar fylgi í kjölfarið.  

Samkvæmt hæfniviðmiðum Mennta- og menningarmálaráðuneytisins fyrir 

textílmennt í 10. bekk á nemandi að geta unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað 

stærðir og metið efnisþörf (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011b). 

Ofangreind viðmið Mennta- og menningarmálaráðuneytisins voru höfð til hliðsjónar 

við mótun og uppbyggingu bókarinnar Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjan-

legum efnum, sem samin var í þessu verkefni. Við samanburð á efnistökum bókarinnar 

og ofangreindum hæfniviðmiðum frá Mennta- og menningarmálaráðuneytinu þá kemur 

í ljós að kennslubókin virðist mæta vel þeim hæfniviðmiðum sem skilgreind eru fyrir 

textílmennt í 10. bekk. Í kennslubókinni er farið ýtarlega yfir hvernig á að vinna með snið, 

hvernig taka á mál og finna út hvaða stærð þarf að nota ásamt því að farið er yfir 

efnisþörfina við sníðavinnu á hverri flík. Það er því mat höfundar að kennslubókin ætti að 

geta nýst vel við kennslu á lokastigi grunnskóla og stuðla þar með að því að nemendur í 

10. bekk nái skilgreindum hæfniviðmiðum í textílmennt.  

Í rannsókn á starfsháttum í grunnskólum kom í ljós að kennarar í list- og verkgreinum 

nýta sýnikennslu og útskýringar í meira mæli en aðrir kennarar. Þetta hefur þann ókost í 

för með sé að nemendur þurfa oft að bíða eftir leiðsögn kennara, oft á tíðum í langa stund 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Eðli kennslu í list- og verkgreinum er vissulega þannig að 

frekari þörf er á sýnikennslu en í bóklegum greinum. Það er þó mat höfundar að auðvelda 

mætti kennsluna og koma í veg fyrir óþarfa biðtíma ef meira framboð væri af góðu og 

aðgengilegu kennsluefni í faginu sem gert gæti nemendum kleift að stunda sjálfstæðari 

vinnubrögð.  
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Eitt af meginmarkmiðum höfundar með kennslubókinni Saumaðu barna- og 

unglingafatnað úr teygjanlegum efnum var að semja bók fyrir byrjendur í  fatasaumi og 

tekur öll framsetning bókarinnar mið af því. Kennslubókin ætti því að nýtast sem leiðar-

vísir fyrir byrjendur í fatasaumi með teygjanlegum efnum og stuðla að sjálfstæðari vinnu-

brögðum nemenda og ætti þá um leið að auðvelda textílkennurum kennslu á þessu 

viðfangsefni. 

Kennslubókinni er jafnframt ætlað að ýta undir sköpun nemandans og höfða til 

notenda sem vilja fást við fatagerð á skapandi hátt fyrir þennan aldurshóp sem kennslu-

bókin miðast við. Höfundur vonast til að kennslubókin geti skapað grunn fyrir frekari 

útfærslur og skapandi saumavinnu og eigin útfærslur í útliti og litavali. Það rímar vel við 

umfjöllun í ritinu Sköpun í ritröð um grunnþætti menntunar, en þar segir að skapandi 

hugsun nýtist á mörgum sviðum. Skapandi hugsun gerir fólki kleift að verða heilsteyptir 

einstaklingar og sköpunin hjálpar við lausn á ýmsum vanda sem einstaklingurinn þarf að 

kljást við. Sköpun skiptir því miklu máli fyrir einstaklinginn og allt samfélagið. Manneskjan 

þarf að fá að vera skapandi í störfum sínum og áhugamálum hver sem þau eru (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012).  

Í þeirri bók sem hér er til umfjöllunar er nemandinn leiddur áfram í gegnum 

vinnuferlið við að sauma einfaldar flíkur úr teygjanlegum efnum á einfaldan og skýran 

hátt. Markmiðið er að koma inn skilningi á öllu saumaferlinu og undirstrika að hafa má 

ánægju af fatagerð, en ánægja og gleði er, oft forsenda áhuga og árangurs nemenda. Að 

leiðbeina nemanda við að fara í gegnum ferlið að skapa, vinna sjálfstætt og þróa flík er 

jákvætt ferli.  

Það er sterk tilfinning höfundar að kennslubókin Saumaðu barna- og unglingafatnað 

úr teygjanlegum efnum geti hjálpað nemendum við að útfæra og sauma barna- og 

unglingafatnað og skapað þeim nauðsynlegan grunn til að byggja á við frekari menntun í 

hönnun og fatasaumi. Það er einnig mat höfundar að kennslubókin svari að einhverju 

leyti þeim skorti sem er til staðar hvað varðar kennsluefni með sniðum fyrir teygjanleg 

efni.  

Í verkefni þessu eru lögð fram drög að kennslubók sem efnislega er nánast fullunnin. 

Áður en að útgáfu verður þarf að leggja í kostnaðarsama vinnu við umbrot á kennslu-

bókinni en slík vinna og kostnaður rúmast ekki innan þeirra marka sem verkefni þetta 

býður upp á. Markmið höfundar er engu að síður að gefa kennslubókina út í nánustu 

framtíð. Í næstu þremur undirköflum verður farið yfir hvað höfundur hefur í huga að 

lagfæra áður en kennslubókin verður gefin út. 
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5.1 Forsíða 

Áður en kennslubókin verður gefin út þarf að endurskoða forsíðu bókarinnar með tilliti 

til framsetningar á texta og myndum. Þar sem sniðin í kennslubókinni eru ætluð börnum 

og unglingum hefur höfundur í huga að fá ljósmyndara til að taka stílhreinar og góðar 

myndir af börnum á leikskólaaldri og unglingum í öllum flíkunum sem eru í kennslu-

bókinni. Miklu máli skiptir að forsíðan sé stílhrein, einföld og jafnframt lýsandi fyrir inni-

hald bókarinnar. 

5.2  Ljósmyndir 

Í kennslubókinni eru tvenns konar ljósmyndir, annars vegar stemmningsmyndir og hins 

vegar skýringarmyndir. Stemningsmyndum er ætlað að skapa ákveðin hughrif og 

stemningu meðan skýringarmyndum er ætlað að vera til  að hjálpa notandanum í gegnum 

saumaferlið. Áður en kennslubókin verður gefin er ætlunin að fá ljósmyndara til að taka 

allar ljósmyndir sem birtar verðar í bókinni. Myndirnar eiga að vera svipaðar og þær sem 

eru í drögum að kennslubókinni bara í betri gæðum og með faglegra yfirbragði. 

5.3 Uppsetning bókar 

Kennslubókin, eins og hún er lögð fram með greinargerðinni, er ekki fullunnin en allar 

upplýsingar í bókinni eru eins og þær eiga að vera í útgefinni bók. Leita þarf aðstoðar 

fagmanns í umbroti og bókargerð við uppsetningu á kennslubókinni. Skoða þarf til að 

mynda hvaða leturgerð hentar best, frágang á myndum og myndatexta ásamt litavali.  

Kennslubókin verður bundin í gorma, því ekki er hentugt að vinna með saumabækur 

sem haldast ekki opnar á vinnuborðinu. Einnig þarf pappírinn að vera þykkur og sterkur, 

sérstaklega þar sem um ræðir bók innbundna í gorma, því ekki er heppilegt að blaðsíður 

losni upp úr kennslubókinni við notkun. Að auki þarf að fá fagmanneskju í sniðagerð til 

að leiðbeina nákvæmlega um það hvernig best er að setja upp sniðin á sniðaörk. 

Sniðin eiga að vera í sérstöku hólfi aftast í bókinni þar sem auðvelt er að geyma þau. 

Kápa bókarinnar þarf að vera úr þykkum pappír, bæði til að hún þoli vel mikla notkun og 

einnig þar sem hólfið fyrir sniðin eykur þyngsli á kápuna innanverða aftast í bókinni. 
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6 Lokaorð 

Kennslubókin Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum er mín leið, 

sem höfundar að bókinni og þeirrar samantektar sem hér er að ljúka, til að bregðast við 

skorti á námsefni fyrir kennslu í fatasaumi úr teygjanlegum efnum.  

Ég geri mér grein fyrir að bókin getur ekki leyst allan vanda textílkennara við 

byrjendakennslu í fatasaumi, því hér er um að ræða sértæka bók sem varðar aðeins 

takmarkaðan hluta þess námsefnis sem kennt er í fatasaumi í textíláföngum grunn- og 

framhaldsskóla. Bókin tekur ekki nema að litlu leyti til þátta eins og fatahönnunar, 

sniðagerðar, breytinga á sniðum og fatasaums úr margs konar efnum. Einnig ber að geta 

þess að bókin fjallar ekki um ýmsa aðra þætti sem unnið er með í textílkennslu svo sem 

prjón, útsaum og tauþrykk.  

Bókin Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum mun væntanlega 

bera þess merki að hún er frumraun mín í gerð kennslubókar. Það er þó engu að síður 

einlæg von mín að með bókinni muni þekking mín og reynsla, við fatasaum úr teygjan-

legum efnum, nýtast á grunnskólastigi. Einnig er það ósk mín að kennslubókin geti komið 

að gagni sem náms- og kennslubók á efri skólastigum og jafnvel orðið öðrum fata-

hönnuðum og textílkennurum hvatning til námsefnisgerðar fyrir grunn- og framhalds-

skóla. 

Vinnan við gerð kennslubókarinnar og greinargerðarinnar hefur verið mjög áhuga-

verð og krefjandi. Vinnan var mikið þroskaferli fyrir mig persónulega og ekki síður fyrir 

mig sem tilvonandi kennara. Fari allt að óskum með útgáfu kennslubókarinnar langar mig 

að vinna áfram að gerð námsefnis fyrir kennslu í fatasaumi.  

Saumaðu barna- og unglingafatnað úr teygjanlegum efnum er bókin sem ég hefði 

viljað eiga þegar ég var að byrja að sauma barna- og unglingafatnað. 
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