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Formáli 

Greinargerð þessi, ásamt náms- og kennsluefninu Skrímslahekl, lærðu að hekla út frá 

eigin hugmynd, er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í faggreinakennslu í 

grunnskóla á Menntavísindasviði Háskóla Íslands með textílmennt sem kjörsvið. 

Leiðbeinandi minn var Skúlína Hlíf Kjartansdóttir aðjúnkt við Menntavísindasvið Háskóla 

Íslands og vil ég þakka henni góða leiðsögn og þolinmæði. Ásdís Ósk Jóelsdóttir, lektor í 

textílmennt, fær þakkir sem sérfræðingur. 

Sérstakar þakkir fær Katrín Valgerður Karlsdóttir fyrir að sjá um myndatöku og 

aðstoð við uppsetningu á náms- og kennsluefninu. 

Fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki þakka ég aðstoð, umburðarlyndi og þolinmæði. 

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

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

og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. 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. 

 

Stykkishólmur, 3. maí 2018 

 

Una Særún Karlsdóttir 
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Ágrip 

Í greinargerð þessari er hekl kynnt og kannað hvort það hafi verið kennt í textílmennt, 

með tilliti til sköpunar. Rannsóknarspurningarnar sem unnið var út frá eru: Heklunál og 

þráður, hvaða möguleika veita þau í skapandi námi í grunnskóla? Hefur hekl alltaf verið 

kennt í grunnskóla? Ætti að kenna hekl og þá hvernig? 

Í upphafi er saga hekls á Íslandi kynnt og fjallað um hvaða sess hekl hefur skipað í 

íslensku skólakerfi og í skyldunámi á grunnskólastigi. Í því samhengi er rætt hvernig 

nota má hekl til persónulegrar og listrænnar tjáningar. 

Þar sem sköpun er einn af sex grunnþáttum gildandi Aðalnámskrár er kannað 

hvernig hugtakið er skilgreint í Aðalnámskránni. Einnig er fjallað um kenningar 

fræðimanna, eins og Anna Craft og Anne Bamford, um sköpun í skólastarfi og kenningar 

Ken Robinson um verklega kennslu. Út frá þessum þáttum er reynt að greina af hverju 

sköpun og verkleg kennsla er mikilvæg í nútíma skólastarfi. 

Á grundvelli heimildarannsóknarinnar var unnið náms- og kennsluefni um hekl. Það 

er ætlað nemendum frá miðstigi til loka grunnskóla og á að gefa þeim tækifæri til að 

öðlast færni í að læra að hekla og hanna og skapa sjálfir það sem þá langar að hekla, 

með leiðsögn frá kennara. Náms- og kennsluefnið er á stafrænu formi þar sem kenndar 

eru grunnaðferðir hekls skref fyrir skref með texta, myndum og myndböndum. Kennt er 

hvernig hægt er að hanna og skapa sitt eigið skrímsli út frá grunnformunum. 
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Abstract 

This article introduces the art of crocheting and explores whether or not it has been 

taught in Textile Education with regards to creative applications. The research 

questions that have been employed are: Crochet needle and thread, which 

opportunities do they enable in creative studies in primary education? Has crochet 

always been taught in elementary schools? Should crochet be part of the curriculum, 

and if so, in what way? 

To begin with, the history of crochet in Iceland is introduced and the role it has 

taken in the Icelandic curriculum, as well as in compulsory education in primary levels, 

is explored. In that capacity, it is discussed how crochet can be used for both personal 

and artistic expression. 

Since creativity is one of six basic pillars of the current National Curriculum, it has 

been taken into consideration how the concept is defined in the National Curriculum. 

Furthermore, this article will discuss certain theories of scholars, such as, Anna Craft 

and Anne Bamford, on creativity in the school system, and Ken Robinson‘s theories on 

practical teaching. An attempt is made, with regards to these components, to analtyse 

the reason why creativity and practical teaching is important in modern education. 

Digital learning materials on crochet were made based on this research. They are 

intended for students at the middle to final levels of compulsory education and should 

give them the opportunity to acquire the skills necessary to design and create their 

own crochet projects, with guidance from a teacher. The digital learning materials are 

in the form of an ebook, where the basic methods of crocheting are taught, step by 

step, with texts, pictures, and videos. They teach how one can design and create 

unique monsters from the basic forms. 
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1 Inngangur  

Því miður lærði ég aldrei að hekla í grunnskóla. Ég lærði það hins vegar á fullorðinsaldri 

að eigin frumkvæði og áhuga og er sífellt að sjá betur og betur möguleikana sem heklið 

býður upp á. Það að leika mér með heklunál og þráð út frá eigin hugmynd gefur mér 

mikið. Ég hef ekki starfað sem kennari en starfaði til margra ára í bókaverslun sem seldi 

m.a. garn og fleira til handavinnu. Þar leiðbeindi ég viðskiptavinum með prjón- og 

heklverkefni. Einnig aðstoðaði ég, lagði til ný verkefni og kenndi ýmsar aðferðir á 

handavinnukvöldum sem haldin voru á vegum verslunarinnar. Ennfremur hef ég verið 

leiðbeinandi á prjónanámskeiðum. Ég hef alla tíð haft mikinn áhuga á handavinnu 

hverskonar og verið dugleg að afla mér upplýsinga um ný verkefni og aðferðir. Þrátt 

fyrir það þá hef ég ennþá ekki séð neitt efni sem kennir hvernig hægt er að læra að 

hekla út frá eigin hönnun og þar er komin hugmyndin að þessu verkefni 

Til að komast að því hvernig best væri að byggja upp náms- og kennsluefni í hekli út 

frá eigin hönnun þurfti fyrst að svara rannsóknarspurningunum: Heklunál og þráður, 

hvaða möguleika veita þau í skapandi námi í grunnskóla? Hefur hekl alltaf verið kennt í 

grunnskóla? Ætti að kenna hekl og þá hvernig? 

Til að svara þessum spurningum var gerð heimildarannsókn. Í upphafi var leitað að 

heimildum um hekl, hekl á íslandi og hekl í grunnskólum. Síðan var leitað að heimildum 

um hvaða möguleika heklunál og þráður bjóða upp á. Til að vita á hvaða formi náms- og 

kennsluefnið ætti að vera og hvernig best væri að setja það upp var leitað að heimildum 

um sköpun og verklega kennslu í námi og hvaða gerð og form námsefnis hentaði 

nemendum vel til að geta verið sjálfstæðir í sínu námi. 

Út frá niðurstöðum heimildaleitar var ákveðið að náms- og kennsluefnið ætti að 

vera á rafrænu formi þar sem hægt er að nota texta, myndir og myndbönd. Til varð 

rafbókin Skrímslahekl, lærðu að hekla út frá eigin hugmynd. 

Rafbókin er byggð þannig upp að nemandinn og eða kennarinn verða að byrja á því 

að lesa upphaf bókarinnar til að sjá hvernig hún er sett upp. Því næst þarf að fylgja sex 

skrefum þar sem útkoman er heklað skrímsli. Fyrsta skref er að nemandinn teiknar 

skrímsli á blað út frá þeim formum sem sýnd eru í bókinni. Síðan er að lesa upplýsingar, 

skoða myndir og horfa á myndbönd sem tengjast þeim formum sem nemandinn nýtti 

sér við gerð síns skrímslis. Hvatt er til þess að hekla um leið og horft er á myndböndin. 

Formin sem kennt er að hekla í bókinni eru: hringur, þríhyrningur, ferningur og 

ferhyrningur ásamt lengjum, snúrum og spírölum sem hægt er að nota fyrir augu, nef, 
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munn og útlimi. Eins og flestir vita þá eru skrímsli allskonar, sem gerir verkefnið vonandi 

skemmtilegra fyrir nemandann. 

Ég vona að með þessari viðbót við náms- og kennsluefni í hekli, komi allir 

grunnskólanemar, og þeir sem ekki lærðu að hekla í grunnskóla, til með að læra að 

hekla út frá eigin hugmynd (teikningu). Eins óska ég öllum nýjum heklurum góðs gengis 

með von um að það veiti þeim mikla ánægju að læra að hekla. 
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2 Baksvið 

Í þessum kafla verður gefið yfirlit um hvað ritað hefur verið um hekl og sköpun í 

skólastarfi. Hekl sem handverk verður kynnt og kannað hvert upphaf hekls er og 

hvernig útbreiðsla þess varð á Íslandi. Einnig verður fjallað um upphaf hannyrðakennslu 

á Íslandi með hekl að leiðarljósi. Að lokum verður fjallað um hekl frá sjónarhóli lista og 

sköpunar þar sem persónuleg tjáning fær að njóta sín. 

2.1 Kennslubækur um handverkið hekl 
Við leit að efni sem til er á íslensku var byrjað á að leita eftir kennslubókum fyrir 

grunnskóla sem kenna hekl. Tvær bækur fundust þar sem hekl er ein af þeim aðferðum 

sem kenndar eru og eru það bækurnar: Hannyrðir í 3.-6. Bekkur (1989) eftir Halme, 

Vuorio, Bask og Wennervirta og Textílhönnun 2 (2013) eftir Fríði Ólafsdóttur. Í báðum 

þessum bókum eru heklaðferðir kenndar en ekkert er fjallað um hvernig hægt er að 

skapa sjálfur út frá aðferðinni. 

Fjórar íslenskar fróðleiksbækur um hekl fundust en þær eru ekki 

grunnskólamiðaðar, þó eflaust megi nýta þær til kennslu. Það eru bækurnar: Þóra 

heklbók (2011), María heklbók (2013), Havana heklbók (2016) eftir Tinnu Þórudóttur 

Þorvaldsdóttur og Heklfélagið (2014) þar sem Tinna Þórudóttir Þorvaldar er ritstjóri. Í 

Þóru heklbók (2011) segir í upphafskafla að uppskriftir séu ekki heilagar heldur séu þær 

til að leiðbeina og þeim megi breyta og bæta eftir eigin höfði (Tinna Þórudóttir 

Þorvaldsdóttir, 2011, bls. 5). Hér er hvatt til að víkja út frá uppskrift og skapa sjálfur en 

ekki er greint frá því hvaða leiðir megi fara í sköpuninni. 

Þrjú B.Ed. kennsluhefti ásamt greinargerðum fundust um hekl. Þetta eru: 

Hugmyndahekl (2014), ásamt greinargerðinni Hekl fyrir nemendur á unglingastigi 

grunnskóla: mikilvægi listgreinakennslu (2014) eftir Elfu Steinarsdóttur, Lærðu að hekla: 

kennsluverkefni fyrir byrjendur í hekli (2013), ásamt greinargerðinni Heklað af hjartans 

lyst (2013) eftir Unu Særúnu Karlsdóttur og Byrjun í hekli: kennsluhefti fyrir byrjendur í 

hekli (2011), ásamt greinargerðinni Byrjun í hekli (2011) eftir Unndísi Ósk 

Gunnarsdóttur. 

Í öllum þessum verkefnum eru flestar grunnaðferðir hekls (loftlykkja, keðjulykkja, 

fastalykkja, hálfstuðull og stuðull) kenndar. Í kennsluheftunum Hugmyndahekl og 

Heklað af hjartans lyst eru uppskriftir að einföldum verkefnum. Kennsluheftið Byrjun í 

hekli sýnir tilbúin verkefni en þar er ekki að finna uppskriftir. Þar er hvatt til þess að 

setjast niður með heklunál, leika sér með þráðinn og nálina og láta hugmyndaflugið 
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ráða för, það að skapa eitthvað nýtt og spennandi sé gefandi fyrir sálina (Unndís Ósk 

Gunnarsdóttir, 2011, bls. 23). Í kennsluheftinu Hugmyndahekl er hvatt til þess að breyta 

uppskriftunum og búa til sínar eigin með því að prufa sig áfram og láta hugmyndaflugið 

ráða (Elfa Steinarsdóttir, 2014, bls. 22). Stutt lýsing er á því hvernig gera má eigin 

uppskrift. 

Við leit í skemman.is út frá leitarorðunum sköpun og textílmennt í grunnskóla þá 

birtast fimm M.Ed ritgerðir sem fjalla um þetta efni. Þetta eru ritgerðirnar Innlit í 

textílmennt: ferðalag til sjálfbærni í textílmenntakennslu á unglingastigi (2015) eftir 

Ólöfu Ágústínu Stefánsdóttur, Birtingarmynd grunnþáttarins sköpunar í verklagi, 

viðhorfum og áherslum í textílmennt (2015) eftir Írisi Sigurbjörnsdóttur, Prjónakennsla á 

Íslandi (2015) eftir Jennýju Höllu Lárusdóttur, Sköpun í list- og verkgreinum: hugmyndir 

að verkefnum fyrir yngsta stig grunnskólans (2014) eftir Ástu Rakel Hafsteinsdóttur og 

Líf og list á landi: Listir og náttúra – Verkefnasafn (2013) eftir Guðrúnu Gísladóttur. 

Ólöf Ágústína Stefánsdóttir (2015) gerði starfendarannsókn þar sem markmiðið var 

að nemendur, í textílvali í 9. og 10. bekk, öðluðust frekari skilning á hugtakinu 

sjálfbærni í textílmennt þar sem sköpun er undirliggjandi þáttur kennslunnar. Helstu 

niðurstöður voru þær að þeir nemendur sem héldu áfram í textílvali sýndu merki um 

meiri færni og að sköpun og verkleg færni tekur tíma (Ólöf Ágústína Stefánsdóttir, 

2015, bls. 5). Í ritgerðinni Birtingarmynd grunnþáttarins sköpunar í verklagi, viðhorfum 

og áherslum í textílmennt (2015) kemst höfundur að því að áherslurnar í kennslu 

textílmenntar liggi í handverki, aðferðum og tækni. Verkefnaval sé yfirleitt í höndum 

kennara og þannig sé sköpunarþáttur nemenda bundinn við val á efni og útfærslum en 

ekki á hönnun eigin hugmynda og hugmyndavinnu (Íris Sigurbjörnsdóttir, 2015, bls. 

101). Í ritgerð Jennýjar Höllu Lárusdóttur (2015) er fjallað um prjónakennslu á Íslandi 

þar sem breytingar á þeirri kennslu voru skoðaðar frá fyrstu aðalnámskránni frá 1977 

og til þeirrar nýjustu. Helstu niðurstöður ritgerðarinnar eru að í dag er meiri áhersla 

lögð á sköpun og að nemendur vinni frekar út frá getu, áhuga og eigin forsendum. 

Einnig er verkefnaval frjálsara nú en áður (Jenný Halla Lárusdóttir, 2015, bls. 5). Ásta 

Rakel Hafsteinsdóttir (2014) skrifar greinargerð og gerir hugmyndasafn. Greinargerðin 

fjallar um fjölbreytni í námi hjá yngstu nemendunum. Hvernig hægt er að vinna að 

sköpun og lýðræði í skólastarfi ásamt því að koma til móts við þarfir ólíkra nemenda. 

Kannað var hvernig kennsla í lotum nýtist við kennslu í list- og verkgreinum með 

aðaláhersluna á leiklist, myndmennt og textílmennt. Í hugmyndasafninu eru 30 

hugmyndir, tíu fyrir hverja fyrrgreindu námsgrein (Ásta Rakel Hafsteinsdóttir, 2014, bls. 

5, 41). Ritgerð Guðrúnar Gísladóttur skiptist einnig í greinargerð og verkefnasafn. Í 
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greinargerðinni (2013, bls. 4,13,57) leitast hún við að svara því hvort og hvernig hægt sé 

að dýpka skilning nemanda á náttúrunni og náttúruvísindum með list- og verkgreinum 

og hvort að þær greinar geti auðgað nám í náttúrugreinum með skapandi nálgun. Hún 

kemst að því að nemendur fái mörg verkfæri í hendurnar til þekkingarsköpunar ef þau 

fá tækifæri til að æfa skilningarvitin og beita þeim markvisst til að upplifa umhverfi sitt. 

Verkefnasafnið byggir á köflum bókar að nafni Líf á landi eftir Sólrúnu Haðardóttur. 

Verkefnin eiga að stuðla að alhliða skilningi á viðfangsefnum náttúrunnar og 

umhverfisins með aðferðum sköpunar og lista. 

Það er greinilegt að töluvert hefur verið skrifað um hekl og sköpun í textílmennt í 

sitthvoru lagi en ekki tengt saman. Fram kemur í ritgerð Írisar Sigurbjörnsdóttur (2015) 

að áherslan á sköpun og hönnun nemenda sjálfra í textílmennt sé mjög takmörkuð. 

Kennslubækur um hekl fyrir grunnskóla eru til en þar er ekki áhersla á sköpunarþáttinn, 

fyrst og fremst á aðferðina við gerð handverksins. 

2.2 Hekl, upphaf og útbreiðsla á Íslandi 
Samkvæmt Íslensku alfræðiorðabókinni er hekl „aðferð til að búa til voð úr einum 

þræði. Notuð er nál með krók á endanum, heklunál, og með henni er gerð lykkja. 

Þræðinum er síðan brugðið um krókinn og önnur lykkja dregin gegnum þá fyrstu; …“ 

(Íslenska Alfræði-orðabókin H-O, 1990, bls. 48). 

2.2.1 Upphaf 

Hér, og í kaflanum Hekl í íslenskum grunnskólum, verður stiklað á stóru í sögu hekls en 

bent er á greinargerðina Heklað af hjartans lyst, Greinargerð um hekl í anda 

hugsmíðahyggju eftir Unu Særúnu Karlsdóttur varðandi umfjöllun um hekl, upphaf 

hekls, hekl á Íslandi og í íslenskum skólum, hekl í lögum og námskrám og tengingu hekls 

við hugsmíðahyggju og kenningar. 

Kenningar um upphaf hekls í Evrópu eru mjög á reiki og virðast menn ekki alveg 

sammála um hvenær eða hvaðan handverkið kemur fram. Þær aðferðir sem notaðar 

eru í hekli í dag þróuðust á 19. öld (Elsa E. Guðjónsson, 1995, bls. 75). Útbreiðsla 

þekkingar og aðferða virðist berast frá konu til konu þar sem þær miðla sín á milli og 

lána hver annarri munstur. Síðar komu til sögunnar handavinnublöð sem hjálpuðu til 

við útbreiðslu heklkunnáttunnar (Karhu, Malmström, Mannila og Åberg-Hildén, 2009, 

bls. 48-49). 

Elsta heimild um hekl á Íslandi, sem vitað er um, er frá 19. öld. Þar kemur fram að í 

stúlknaskóla, sem stofnaður var 1851 af Ágústu Grímsdóttur, hafi m.a. verið kennt hekl 
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(Elsa E. Guðjónsson, 1997, bls. 75). Síðar var Kvennaskólinn í Reykjavík stofnaður og var 

hekl ein þeirra námsgreina sem var áætlað að kenna. Talið er að heklkunnátta hafi 

breiðst út um landið með þeim konum sem brautskráðust á fyrstu áratugunum úr 

þessum skóla (Elsa E. Guðjónsson, 1997, bls. 76). 

Elsta heklaða handverk sem vitað er um á Íslandi er í eigu Bjarnarhafnarkirkju á 

Snæfellsnesi. Eru það altarisklæði og altarisdúkur sem gefnir voru kirkjunni árið 1862 

(Elsa E. Guðjónsson, 1998, bls. 127). Þessa gripi má sjá í Hákarlasafninu á Bjarnarhöfn. 

Elsta kennslubókin, þar sem hekl er kennt, er hannyrðabók sem gefin var út árið 

1886 sem heitir Leiðarvísir til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir. Í hannyrðabókinni er 

ítarleg kennsla á hekli ásamt uppskriftum, en prjónið fékk töluvert minna pláss sem 

gefur til kynna að heklið hafi ekki verið jafn útbreitt og prjónið á þessum tíma (Elsa E. 

Guðjónsson, 1997, bls. 77-78). Árið 1958 kom út kennslubók þar sem eingöngu er 

fjallað um hekl og heitir hún Heklbókin. Í formála þeirrar bókar kemur fram að 

Leiðarvísir til að nema ýmsar kvenlegar hannyrðir hafi selst fljótt upp og verið ófáanleg 

lengi. Því var ákveðið að gefa út aftur heklhluta hannyrðabókarinnar ásamt nokkrum 

munstrum sem eingöngu var mynd af þar sem þau voru svo auðveld (Minningarsjóður 

Elínar Briem, 1958). Það má því velta því fyrir sér hvort þessi bók sé sú fyrsta er 

eingöngu kennir hekl sem kemur út á íslensku. 

Greinilegt er að þó óvissa sé um ártal og hvaðan heklið kemur til Íslands þá eru til 

heimildir um að það hafi verið heklað hér á landi frá 19. öld og áfram til dagsins í dag. 

Má því halda því fram að hekl sé með sanni ein af grunnaðferðum textílmenntarinnar. 

2.2.2 Hekl í íslenskum grunnskólum 

Árið 1936 varð handavinna lögboðin kennslugrein þegar sett voru lög um skólaskyldu 

(Loftur Guttormsson, 2008, bls. 111). Þrátt fyrir að hún væri fyrst lögboðin þetta ár þá 

hafði handavinna verið kennd í mörgum skólum nánast frá stofnun fyrsta 

stúlknaskólans 1851. 

Hvatamenn að því að handavinna varð lögboðin kennslugrein voru margir en hér 

skal nefna tvo þeirra. Guðmundur Finnbogason skrifaði bókina Lýðmentun árið 1903 og 

þar segir hann að nemendur verði að fá að nota hendurnar og að skólinn eigi að sjá til 

þess að nemendur læri það sem nýtist þeim í daglegu lífi (Guðmundur Finnbogason, 

1903, bls. 92-96). Hann segir að þess vegna eigi að kenna stúlkum að prjóna sokka og 

bæta flíkur en óþarfi sé að kenna þeim fínerí eins og hekl eða útsaum. 

Guðmundur leggur alla áherslu á hagnýti handverksins og finnst hin listræna og 

skapandi hlið óþörf sem viðeigandi viðfangsefni fyrir nemendur þegar skólaskylda yrði 
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innleidd. Í dag, þegar við getum keypt ódýra sokka, í stað þess að búa þá til sjálf, 

breytist hlutverk handverksins og það þarf að finna því nýjan farveg. Sköpunin er orðin 

stærri hluti handverksins en þörfin fyrir nytjahluti. 

Halldóra Bjarnadóttir lærði til kennara í Noregi á árunum 1896-1899 og þar var 

handavinna kennd. Hún sá þörfina fyrir handavinnukennslu þar sem hún er þroskandi 

og eflir bæði huga og hönd (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1960, bls. 107-108). Einnig hélt 

hún því fram að verklegar og bóklegar greinar ættu að fá jafn mikla athygli og að námið 

yrði fjölbreyttara ef nemendur lærðu verkleg og bókleg fög jafnt yfir daginn (Loftur 

Guttormsson, 2008, bls. 200). Halldóra sá að sú handavinnukennsla sem stúlkur fengu í 

skólanum var ekki næg og hélt hún því saumanámskeið fyrir þær að loknum grunnskóla 

og var hekl ein af þeim aðferðum sem kennd var (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1960, bls. 

142-143). 

Hekl er í fyrsta skipti nefnt í aðalnámskrá árið 1977 í sérstöku hefti fyrir mynd- og 

handmennt. Í yfirliti er gert ráð fyrir að það sé kennt frá 3. bekk og upp í 9. bekk. 

Námsþættir fyrir hvern árgang eru settir upp en samkvæmt þeim er ekki áætlað að 

byrja að kenna hekl fyrr en í 5. bekk og í 8. bekk er heklkennsla ekki nefnd. Þarna er 

ósamræmi á milli yfirlits og námsþátta (Menntamálaráðuneyti, 1977, bls. 29, 33). 

Í aðalnámskrá frá 1989 er hekl nefnt á nafn í valgreinum fyrir 7.-9. bekk 

(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 102-103). 

Í námskrá frá 1999, listgreinahefti, segir í áfangamarkmiðum að við lok 4. bekkjar 

eigi nemendur að geta nýtt sér vinnuaðferðir greinarinnar og er hekl nefnd sem ein 

þeirra aðferða (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 33). Í listgreinahluta 

þessarar námskrár segir í inngangi að textílmennt sé stór þáttur í íslenskri menningu. Að 

aðferðir innan textílmenntarinnar séu meðal gersema íslenskrar listasögu, að þær séu 

arfleifð sem íslenska þjóðin þurfi að þekkja og meta. Hekl er þó ekki tiltekið sérstaklega 

meðal þessara aðferða. 

Í nýjustu aðalnámskránni, greinasviði frá 2013 er hekl ekki nefnt á nafn frekar en 

aðrar aðferðir textílmenntarinnar en gert er ráð fyrir fjölbreyttri vinnu þar sem 

aðferðum greinarinnar er beitt ásamt viðeigandi áhöldum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011,2013, bls. 159). Það er svo sjálfsákvörðunarréttur 

kennarans að ákveða hvað og hvernig hann útfærir kennsluna á faglegan hátt í 

samræmi við gildandi aðalnámskrá (bls. 14). 

Þó svo hekl sé ekki endilega tilgreint í aðalnámskrám þá er greinilegt að hekl hefur 

fylgt handavinnukennslu og síðar textílmennt frá upphafi skólasóknar á Íslandi. 
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2.3 List, sköpun og handverk í hekli 
Hekl er handverk sem hefur verið notað til að skapa nytjahluti og listaverk. 

Fjölbreytileikinn er mikill. Það þarf ekki alltaf að vera með fyrirfram ákveðnar uppskriftir 

heldur er hægt að nota frjálsar aðferðir og sjá hvaða stefnu verkefnið tekur. Gera 

tilraunir með heklunál og þráð og leyfa skapandi aðferðum að ráða för. Í næsta kafla 

verður fjallað um frjálst hekl, listræna heklara, mjúkan skúlptúr og persónulega tjáningu 

með hekli, bæði nytsama og listræna. 

2.3.1 Frjálst hekl 

Þegar fjallað er um hekl er yfirleitt átt við handverk þar sem farið er eftir uppskrift og 

einhver nytjahlutur verður til. Þegar talað er um frjálst hekl er átt við að heklarinn fitjar 

upp á fyrstu lykkju og sér svo til hvert verkefnið leiðir hann. Frjálst hekl er áhugaverð 

aðferð í hekli þar sem ímyndunaraflinu er gefinn laus taumur (Paludan, 1980, bls. 4). 

Líkja má frjálsu hekli við málverk þar sem heklunálin er pensillinn og þráðurinn er 

málningin og getur útkoman verið hvort heldur sem er nytjahlutur eða eitthvað allt 

annað. Í frjálsu hekli er ekki farið eftir uppskrift heldur er þetta einstakt verkefni og 

útkoman er listaverk (International freeform crochet guild, e.d.). Það eru engar reglur í 

frjálsu hekli og blanda má saman margskonar þráðum og lykkjum og fara í þá átt sem 

hugurinn býður. Þegar unnið er með frjálst hekl þá er áherslan meiri á ferlið sjálft 

heldur en útkomuna, og ekki er byrjað með neinar fyrirfram væntingar (Vercillo, 2015). 

Mynd 1. Heklað sjal með frjálsri aðferð eftir Kristínu Björgu Dahl (ljósmynd í eigu 
höfundar) 
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Segja má að frjálst hekl sé samsetning af lykkjum og litum, unnum í margbreytilegar 

áttir (Vercillo, 2011). 

Eins og sjá má á mynd 1 er hægt að beita aðferðinni við gerð nytjahlutar eins og 

þessu sjali. Hér hefur heklarinn búið til einstakt listaverk með heklunál og þræði með 

ýmsum aðferðum, litum og þræði. 

Frjálst hekl byggir þannig algjörlega á sköpunargáfu heklarans. Það eru engar reglur 

og engar hömlur á því sem hægt er að búa til með þessari aðferð aðrar en ímyndunarafl 

heklarans. 

2.3.2 Listrænir heklarar á Íslandi 

Gjörningaklúbburinn var stofnaður árið 1996 af fjórum stúlkum en frá árinu 2001 hafa 

þær verið þrjár (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2007). Gjörningaklúbburinn vinnur mikið 

með íslenska menningararfleifð og kvenlægar listir eins og hekl og saumaskap. Þær 

segjast nota þær aðferðir sem þær kunna og þá er alveg eins hægt að hekla 

hugmyndina (Jóhann Bjarni Kolbeinsson, 2007). Heklið getur gert mann frjálsan, af því 

það er náttúrulegt og fljótunnið, sérstaklega þegar unnið er með ull. Ef heklinu er leyft 

að taka yfir þá endar maður yfirleitt með eitthvað fallegt, flókið stykki með 

uppbyggingu (Sekar, 2005). Gjörningaklúbbskonur hafa gaman af því að flétta saman 

við sínar hugmyndir og sköpunarverk þær hefðbundnu aðferðir sem þær lærðu af 

ömmum sínum (Icelandic love corporation, 2011). Gjörningaklúbburinn hefur haldið 

Mynd 2. Björk í búning eftir Gjörningaklúbbinn (Lamsweerde, I. og Matadin, V., e.d.) 
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margar sýningar og gert gjörninga þar sem heklaður búningur eða hlutur hefur skipað 

stóran sess. Á heimasíðu klúbbsins má skoða myndir frá sýningum og gjörningum þar 

sem heklaður búningur kemur við sögu, eins og Ashford castle, Creation – Corruption – 

Celebration, Zeitgeist og WildWomanVoodooGrannyDoilyCrochet (Icelandic love 

corporation, e.d.). Síðasti gjörningurinn vísar í samstarf Gjörningaklúbbsins og Bjarkar 

Guðmundsdóttur í tengslum við plötu Bjarkar: Volta. Í þessu samstarfi heklaði 

Gjörningaklúbburinn búning á Björk (mynd 2) sem hún notaði á plötuumslagi sínu 

ásamt því að klæðast búningnum í uppafi Volta-tónleika. Upphaf þessa samstarfs var að 

Björk sá verk frá Gjörningaklúbbnum á sýningunni Cardiac Circus og var það 

einhverskonar fuglshamur úr sokkabuxum með hekluðum stígvélum og heklaðri grímu 

(Búningar Bjarkar sýndir á MoMa, 2015). Í bókinni Gjörningaklúbburinn – The Icelandic 

love corporation (2007) lýsir Björk upphafinu að því að hún sóttist eftir þessu samstarfi 

með þessum orðum: „finnst ótrúlegt að meðan inni í mér er búið að gerjast einhvers 

konar íslensk-konu-vúdú-tónlist hafa þær heklað með sætu ömmudúlluhekli í neon 

litum svona villikonuvúdúgrímu“. Á mynd 2 má sjá Björk í búningnum sem þær 

Gjörningaklúbbskonur hekluðu fyrir hana. 

Rósa Sigrún Jónsdóttir listakona (Rósa Sigrún, e.d.-b) nýtur þess að vinna hægt að 

sínum verkum og þess vegna hentar henni það vel að hekla í sinni listsköpun. Með því 

að nota aðferð sem tekur tíma, eins og heklið gerir, getur hún fagnað móðurarfinum og 

reynt að útfæra handverkið á fleiri vegu og draga út þá endalausu möguleika sem 

þráðurinn býður upp á. Einnig er hún að streitast á móti kapítalistum og 

Mynd 3. Svelgir eftir Rósu Sigrúnu Jónsdóttir (Rósa Sigrún, e.d.-a) 
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neytendahyggjunni með því að deila trú sinni á hugleiðslu og lækningarmætti 

handverksins. Hún setti upp sýninguna Svelgir (Akureyri Vikublað, 2015), í Listasafninu á 

Akureyri, Ketilshúsi. Þar sýndi hún tvíþætt listaverk sem samanstóð af hekluðum og 

prjónuðum skúlptúrum eins og sjá má á mynd 3 og videóverki sem sýnir konur ganga 

um klæddar hekluðum svelgjum/hólkum undir sérsaminni tónlist Sophie Scoonjas. 

Hugleiðingar út frá verkinu gátu vísað til formæðra okkar sem aldrei féll verk úr hendi 

og til handverks og þjóðbúninga. Einnig leiddu margir hugann að búrkum og 

trúarbrögðum. Ræturnar að þessari sýningu liggja í fyrirmyndunum og uppeldinu, 

mæðrum og ömmum sem notuðu öll tækifæri til að hekla. Hugmyndin að Svelgjunum 

kom frá náttúrunni, jöklum með sprungum og holum sem draga til sín þá sem komu of 

nærri. Börn höfðu sérstakan áhuga á þessu verki þar sem hægt var að horfa á Svelgina 

frá mörgum sjónarhornum, snerta þá og hlusta á músíkina frá vídeóverkinu. Áhorfendur 

hrifust af stærðinni, margbreytileikanum og umfangi Svelgjanna ásamt möguleikunum 

sem felast í heklinu. 

Hildur Bjarnadóttir (Schnoor, 2006) ólst upp í umhverfi þar sem handverk var í 

hávegum haft. Fjögurra ára byrjaði hún að læra hið ýmsa handverk og hekl meðal 

annars. Hún lærði t.d. að hekla blúndur og dúka sem hún nýtir sér í sína listsköpun í 

dag. Hún var alltaf hvött til að fara sínar eigin leiðir í sköpun sinni sem gerði það að 

verkum að hún hafði frelsi til að tjá og fylgja eftir eigin hugmyndum. Það leiddi til þess 

að hún fer óhefðbundnar leiðir í sköpun sinni og brýtur þær reglur sem ríkja í 

Mynd 4. Hauskúpublúndudúkur eftir Hildi Bjarnadóttur (UMM, e.d.) 
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handverkinu. Hún reynir að sýna handverki forfeðranna virðingu þó hún sé að vinna út 

frá gagnrýnum hugmyndum. Þetta kemur skýrt fram í verki þar sem hún heklar blúndu 

dúk með hauskúpum á endunum eins og sjá má á mynd 4. Þarna er hefðbundinn 

kvenlegur blúndudúkur með karlmannlegu ívafi sem stingur í stúf við hina fíngerðu 

blúndu. 

Gjörningaklúbburinn, Rósa Sigrún og Hildur nýta hekl í sína listsköpun og gefa verk 

þeirra til kynna að hekl þarf ekki að vera í einhverju ákveðnu formi heldur geta 

hugmyndir og sköpunin ráðið ferðinni þegar unnið er með heklunál og þráð. 

2.3.3 Mjúkur skúlptur – Graffiti 

Það er tiltölulega nýtt að nota garn í prjónagraff og heklgraff (e. yarn bombing, e. 

graffiti). Samkvæmt enskri Oxford orðabók (2017) þá er prjóna- og heklgraff notað um 

þá athöfn að hylja (e. covering) hluti eða mannvirki á almannafæri með prjónuðu eða 

hekluðu efni, sem eina gerð af götulist. Í sömu orðabók segir að graffiti sé ólögleg 

teikning, krot eða spreyjuð mynd á veggi eða aðra fleti á almannafæri (Oxford 

University Press, 2017). Prjóna- og heklgraff er auðvelt að fjarlægja og skemmir ekki 

það sem það er sett á og er þannig skaðlaust umhverfinu (Prjónagraff, 2010). 

Árið 2005 þarfnaðist kona nokkur upplyftingar á útsýni sitt út um búðargluggann 

sinn í Houston, Texas (Moore og Prain, 2009, bls. 20). Hún ákvað að prjóna blá- og 

bleikröndóttan rétthyrning og sauma hann á hurðarhúninn á búðinni. Þetta uppátæki 

kallaði á mikla athygli og hún ásamt vinkonu sinni ákváðu að gera meira af þessu. Þetta 

Mynd 5. Garngraffaður strætisvagn eftir hópinn Reykjavík Underground Yarnstormer 
(Reykjavík Underground Yarnstormers, 2012,-b) 
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var upphafið að garngraff æðinu. Þessar vinkonur stofnuðu svo Knitta (knitta.com) sem 

var fyrsti garngraff hópurinn. 

Með garngraffi er hekluðum eða prjónuðum hlutum komið fyrir einhversstaðar í 

borgarlandslaginu (Moore og Prain, 2009, bls. 17-18). Þetta geta verið lítil pen stykki 

eins og utan um ljósastaur eða stór stykki utan um opinber minnismerki. Þessar 

graffaðgerðir hafa breiðst fljótt út um allan heim og eru bæði einstaklingar og hópar 

þátttakenda í að breyta umhverfi sínu með þráðum. Ástæða þátttökunnar er misjöfn. 

Sumir gera sér þetta til gamans, til að losna undan leiðindum daglegrar rútínu, aðrir til 

að tjá skoðanir sínar og komast frá notagildi handverksins. Garngraff getur verið 

pólitískt, það getur verið hjartanlegt og einnig fyndið. Það er óvænt og lætur engan 

ósnortinn. Þetta staðfestir að hekl megi nota til skapandi, listrænnar tjáningar í tilraun 

til að hafa áhrif á umhverfi sitt. 

Garngraff barst einnig til Íslands og eru þekktir gjörningar bleik brjóst staðsett á 

staur fyrir utan Krabbameinsfélagið eftir Berglindi Ingu Guðmundsdóttur (Berglind Inga 

Guðmundsdóttir, 2013), garngraffað tré í Lækjargötu eftir Tinnu Þórudóttur 

Þorvaldsdóttur (Marín Manda, 2013) og garngraffaður strætisvagn (sjá mynd 3) sem ók 

um götur Reykjavíkur á Menningarnótt og áfram fram á haust árið 2012 eftir hópinn 

Reykjavík Underground Yarnstormer (Berglind Inga Guðmundsdóttir, 2013). Fyrsta 

verkefni þessa hóps vakti einnig athygli og tóku þau sig til og skreyttu styttur 

Reykjavíkur með garngraffi, vopnuð garni, nálum, myndavélum og merkispjöldum. Það 

ævintýri endaði með afskiptum lögreglunnar (Reykjavík Underground Yarnstormers, 

2012,-a). Hópurinn er með fésbókarsíðu með sama nafni og er þar hægt að sjá myndir 

og fylgjast með uppátækjum þeirra (Facebook, 2012). 

Hver sem er getur tekið þátt í garngraffi og fengið þannig útrás fyrir 

sköpunarkraftinn innra með sér. Hægt er að hekla stykki heima og setja það upp þar 

sem heppilegt er eða hekla eitthvað á fyrirfram ákveðinn stað og getur staðurinn þá 

ráðið ferðinni í sköpuninni. 
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2.3.4 Nytsamleg persónuleg tjáning  

Að nota hekl við persónulega tjáningu þekkja margir. Það er hægt að hekla bæði fatnað 

og húsbúnað eftir eigin höfði. Þekktastir fyrir að nota hekl í persónulegri tjáningu á 

seinni tímum eru hipparnir. Hipparnir voru friðelskandi blómabörn sem elskuðu 

náttúruna og klæddust rómantískum fatnaði (Lehnert, 2000, bls. 160). Þeir klæddust 

breyttum fötum, notuðum fötum og fötum sem þeir saumuðu sjálfir (Gestur 

Guðmundsson og Kristín Ólafsdóttir, 1987, bls. 64). Segja má að klæðnaður þessi sé 

andtíska við ríkjandi hefðir. Þeir voru á móti gerviefnum og fjöldaframleiðslu og nýttu 

sér náttúruefni í fötin. Þeir sóttu hugmyndir að sniðum til fjarlægra þjóða og 

minnihlutahópa eins og til indíána og Indlands. Þrátt fyrir að um andtísku væri að ræða 

þá breiddist hippatískan út um heiminn (Ásdís Jóelsdóttir, 2005, bls. 215-216). 

Á mynd 4 má sjá heklað vesti í öllum regnbogans litum. Hvort hugmyndin að því hafi 

verið sótt til indíána eða einhvers annars, má ímynda sér að náttúran og litir hennar 

hafi veitt innblástur. 

Um miðjan áttunda áratuginn var horft til baka til hippatímans og indversku 

áhrifanna, einnig til bútasaumaða sveitastílsins og við það pössuðu heklaðir hlutir í 

öllum litum. Allt var heklað, bæði húsbúnaður og flíkur eins og kjólar, vesti, peysur, 

Mynd 6. Heklað hippavesti (The hippie commune, e.d.) 
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bolir, sjöl, stórir klútar, húfur, axlatöskur, rúmteppi og gardínur (Lehnert, 2000, bls. 

163). 

Þegar myndir af tísku áttunda áratugarins eru skoðaðar sést hekl víða eins og í 

húsbúnaði og fylgihlutum eins og sjá má á mynd 5. Nytsemi hekluðu hlutanna var í 

fyrirrúmi en sköpunin fékk einnig að njóta sín í sniðum, munstrum og litum. 

2.3.5 Listræn persónuleg tjáning 

Ýmsir erlendir listamenn hafa einnig nýtt sér heklið í listsköpun sinni. Má þar t.d. nefna 

Ann Benoot, Ernesto Neto og Jennifer Cox. 

Ann Benoot er sjálfmenntaður textíllistamaður frá Belgíu. Út frá áhugamáli sínu, 

heklinu, hefur hún fundið sína eigin listrænu rödd með því að hekla dýr með frjálsu 

hekli (Ann Benoot, e.d.). Hún á safn teikninga af verndardýrum (e. poweranimal) sem 

Mynd 7. Forsíða af föndurblaði með hekluðum munum (Halliday, A., 1975) 
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hún styðst við. Þegar hún byrjar á nýju verkefni velur hún blindandi mynd af nýju dýri 

og byrjar að hekla. Hún hugsar ekki fram í tímann heldur ræður innsæi hennar för. 

Henni finnst mikið frelsi í að hekla án uppskriftar. Fyrsta dýrið sem hún heklaði var 

kamelljón eins og sjá má á mynd 6. Hún segist hafa valið heklið því auðvelt sé að eiga 

við eina heklunál og þráð og að með fáum lykkjum sé hægt að skapa fjölmörg munstur 

og form, sérstaklega með frjálsu hekli (Kathryn, 2015). 

Myndhöggvarinn Ernesto Neto skapar, að eigin sögn, verk sem hægt er að ganga í 

gegnum, snerta og jafnvel lykta af. Það gefur áhorfandanum tækifæri til að upplifa eigin 

Mynd 8. Kameljón e. Ann Benoot (Benoot, 2015) 

Mynd 9. That´ life e. Ernesto Neto (Guggenheim Bilbao, e.d.) 
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líkama, eigin skynfæri og huga í gegnum listaverkið (Guggenheim-Bilbao, 2014). Flestir 

skúlptúrarnir hans eru sérhekluð net og púpuhýði sem eru saumuð saman með næloni. 

Oft notar hann óvænt efni í verkin sín eins og angandi krydd, sælgæti, sand og litríkar 

frauðplastkúlur. Er þessu troðið í netin sem mynda þá hangandi skúlptúra sem leka eins 

og regndropar niður úr loftinu (Culture Trip, e.d.). Í verki sínu That´life (mynd 7) hefur 

hann heklað mikið net sem hægt er að ganga í gegnum. Verkið stendur fyrir hugmynd 

að lífinu sjálfu þar sem enginn munur er á milli manna og náttúrunnar. Verkið er búið til 

fyrir sýninguna Madness is part of life sem haldin var í Tokyo árið 2012 (Guggenheim 

Bilbao, e.d.). 

Listakonan og hönnuðurinn Jennifer Cox blandar saman tveimur áhugamálum í 

listsköpun sinni, listmálun og grafískri hönnun. Í nýjustu verkum hennar hefur hún 

einnig bætt hekluðum stykkjum við málverk (Cox, e.d.) eins og sjá má á mynd 8. Hún 

kenndi sjálfri sér að hekla árið 2014 með aðstoð YouTube myndbanda. Í fyrstu gekk það 

brösuglega en með æfingu þá tókst það. Nú í dag er hekl, ásamt listmálun, hennar 

helstu áhugamál. Ástríða er helsti hvati hennar og hún elskar tilfinninguna af því að 

vinna að og skapa verkefni. Með því að blanda listmálun og hekli saman í verk þá næst 

öðruvísi áferð og vídd í verkin (Kathryn, 2016). 

Þessi dæmi sem nefnd hafa verið eru eingöngu sýnishorn af verkum fjölda 

listamanna sem nota hekl í listiðkun sinni. Að nota hekl í listsköpun gefur óvænta og 

öðruvísi útkomu og er áhugavert að sjá fjölbreytnina í verkum hvers listamanns. 

Mynd 10. Blómamynd e. Jennifer Cox (Cox, 2016) 
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3 Fræðasvið 

Í þessum kafla verða kenningar um sköpun og verklega kennslu rýndar og rætt um það 

af hverju sköpun er talin mikilvægur þáttur skólastarfsins. Litið verður til grunnþáttarins 

sköpunar í nýjustu aðalnámskránni. Kynntar verða helstu niðurstöður skýrslu um List- 

og menningarfræðslu á Íslandi (Bamford, 2011), kenningar Anna Craft um litla-s 

sköpunargáfuna ásamt kenningum Ken Robinson um verklega kennslu. Einnig verður 

fjallað um rafbækur, netnám og notkun þeirra í námi og kennslu. 

3.1 List- og menningarfræðsla á Íslandi 
Árin 2008-2009 var ráðist í umfangsmikla rannsókn sem snéri að umfangi og gæðum í 

list- og menningarfræðslu á Íslandi. Rannsókninni stýrði Anne Bamford, prófessor og 

yfirmaður Engine Room við University of the Arts í London (Bamford, 2011, bls. 15). Í 

þessari rannsókn voru gæði listfræðslu á öllum skólastigum, ásamt sérskólum í öllum 

listgreinum, metin í alþjóðlegu samhengi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2011). Rannsóknin stóð yfir í hálft ár og var hún unnin bæði með eigindlegum og 

megindlegum aðferðum. Áherslan í rannsókninni var á þrennt: Hvað gert er innan 

listfræðslu og hvernig það er gert, hver gæði listfræðslu á Íslandi eru og hvaða 

möguleikar liggja í listfræðslu nú og í framtíðinni, ásamt því hverjar helstu áskoranirnar 

eru. Þessi rannsókn tengist alþjóðlegri úttekt, sem gerð var árið 2006 á vegum UNESCO, 

á listfræðslu (Bamford, 2011, bls. 15). 

Í rannsókn Bamford (2011) segir að samkvæmt alþjóðlegum rannsóknum sé 

meginmarkmið listfræðslu að miðla listrænni færni, skapa einstaklingsbundin, félagsleg 

og menningarleg verðmæti og að miðla menningu eða menningarskilningi. Þar kemur 

fram að á Íslandi sé áherslan á ferlið jafn mikilvæg og útkoman sjálf og að listfræðslan 

sé mikilvæg til að móta skapandi einstaklinga fyrir framtíðina (Bamford, 2011, bls. 63). 

Það er mikilvægt að öll börn fái tækifæri til að leggja stund á listfræðslu því hún 

veitir nemendunum fleira en bara færni í viðkomandi list- og verkgrein. Listfræðsla eflir 

sjálfstæði nemendanna ásamt skapandi hugsun þeirra. Í rannsókn Bamford (2011) voru 

skoðuð mikilvægi ólíkra markmiða í listfræðslu í grunnskólum. Þar kemur í ljós að flestir, 

eða 96-100% svarenda, segja það frekar mikilvægt, mikilvægt eða mjög mikilvægt að 

þroska sköpunargáfuna, að efla listræna færni, gefa nemendum tækifæri til að njóta 

lista og að efla sjálfstraust, ánægju og vellíðan þeirra. Það virðist skipta miklu máli í 

markmiðum listfræðslu að efla persónuþroska nemendanna (Bamford, 2011, bls. 63-

65). 
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Rannsóknin leiddi í ljós að á Íslandi er staða listfræðslu mjög góð miðað við á 

heimsvísu. Listfræðslan er vel metin af nemendum, foreldrum og samfélaginu og þegar 

litið er á heildina sé aðbúnaður ágætur fyrir góða og skilvirka listfræðslu. Miðað við 

þann stuðning og áhuga sem rannsóknin fékk þá virðist framtíðin vera björt í þessum 

efnum (Bamford, 2011, bls. 75,168). 

Á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins frá árinu 2011 (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011) er frétt sem fjallar um þessa rannsókn. Þar kemur 

fram að ráðuneytið hafi skoðað þær ábendingar sem fram komu í rannsókninni og hafi 

haft þær til hliðsjónar við vinnu að stefnumótun í list- og menningarfræðslu eins og í 

endurskoðun námskrá listgreina. 

3.2 Grunnþátturinn sköpun og aðalnámskrá grunnskóla 
Í núgildandi aðalnámskrá koma fram sex grunnþættir menntunar og er sköpun einn 

þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013, bls. 16). 

Í sköpun felst að móta viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða 
öðruvísi en viðkomandi kann eða hefur gert áður. Sköpun er að uppgötva, njóta, 
örva forvitni og áhuga, virkja ímyndunarafl og leika sér með möguleika. Sköpun er 
að sjá fyrir það óorðna og framkvæma það. Sköpun byggist á forvitni, áskorun, 
spennu og leit. Glíman við viðfangsefnið og það að finna lausn getur verið umbun 
sköpunarinnar í sjálfu sér. Sköpun brýtur hefðbundin mynstur, reglur og kerfi og 
veitir nýja sýn á fyrirbæri og viðteknar hugmyndir.     
   (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011,2013, bls. 24). 

Sköpunarferlið skiptir jafn miklu máli og lokaútkoman. Það að skapa er að fara út 

fyrir þægindarammann og þannig eykst þekking og leikni. Sköpun eykur einnig gagnrýna 

hugsun og þannig opnast nýjar leiðir og aðferðir við að leysa verkefnin (Mennta og 

menningarmálaránuneytið, 2011, 2013, bls. 24). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013, bls. 

158) segir í kaflanum um hæfniviðmið fyrir textílmennt að nemendur eigi að vinna á 

sjálfstæðan hátt með efni og áhöld greinarinnar. Að textílnám byggi á þekkingaröflun, 

hugmyndavinnu og sköpun og það eigi að þroska með nemendum samhæfingu hugar 

og handa, gefa þeim tækifæri til að upplifa og tjá sig um leið. Gert hefur verið ráð fyrir 

að heklunálin sé ein af áhöldum greinarinnar og að með henni megi bæði vinna með 

hekl sem handverk, sem menningarverðmæti og möguleika til sköpunar í textílmennt. 

Það afl sem helst þarf að virkja í námi er sköpunargleðin því ef hún fær að njóta sín 

er líklegra að góður árangur náist. Þegar nemandi vinnur út frá eigin hugmynd er 
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áhuginn á verkefninu þeim mun meiri (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls 25). 

Nemendur sem læra í gegnum skapandi starf ná að virkja ímyndunarafl sitt, læra að 

taka ákvarðanir út frá mismunandi valkostum og sjá að lokum afleiðingu af vali sínu. 

Nemendur efla þannig sjálfstæði sitt og finna hæfileikum sínum farveg (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011,2013, bls. 140). 

Það að hekla út frá eigin hugmynd getur stutt við allt það sem felst í sköpun 

samkvæmt þessu, aukið sköpunargleðina og styrkt sjálfstraust nemenda. 

3.3 Kenningar Anna Craft 
Það er viðurkennt að í lok 20. aldarinnar er sambandið á milli sköpunar og menntunar 

töluvert meira en hefur verið áður (Craft, 2011, bls. 20-25). Að baki því liggja þrjár 

meginástæður sem samanstanda af efnahagslegum, félagslegum og tæknilegum 

þáttum. Einnig spila alþjóðlegar áskoranir í umhverfismálum stórt hlutverk í þessum 

breytingum. Með þessari viðurkenningu hafa lönd um allan heim verið að breyta 

námsskrám sínum með tilliti til þessa. Með þessu er verið að segja að sköpun sé fyrir 

alla og að hægt sé að þróa sköpunargáfuna sem gerir það að verkum að löngunin til að 

hlúa að sköpuninni er nauðsynleg svo hún megi þróast og blómstra (Craft, 2011, bls. 

28). 

Anna Craft vill skipta sköpunargáfu í tvennt. Annarsvegar í stóra-S (e. big C 

creativity) og hinsvegar í litla-s (e. little c creativity). Með stóru-S sköpunargáfu er átt 

við þá sem fá stóru hugmyndirnar á öllum sviðum eins og í vísindum, í listum, í 

stærðfræði, í dansi og fleiri sviðum. Snillingarnir sem koma með nýju hugmyndirnar og 

breyta jafnvel fyrri hugmyndum og sjónarmiðum og fá viðurkenningar fyrir (Craft, 2001, 

bls. 45-46). Litla-s snýr hins vegar að öllum hinum, venjulega fólkinu sem er ráðagott og 

hugsar í lausnum um það sem það getur. Litla-s felur í sér að viðkomandi þarf að vera 

meðvitaður, virkur og vera vísvitandi að leita lausna. Það er leið til að takast á við 

daglegar áskoranir þar sem lausnin getur byggt á fyrri þekkingu eða skref fyrir skref 

hugsun. Litla-s felur í sér nýsköpun og þróun (Craft, 2001, bls. 49-50). Litla-s 

sköpunargáfan byggir á vali einstaklings í daglegu lífi. Vali sem byggir upp sjálfsmyndina. 

Í dag hafa nemendur meira val og þurfa að taka margar ákvarðanir um framtíðina. Litla-

s sköpunargáfan er hæfnin til að leita leiða og velja það sem gefur bestu lífsgæðin. Að 

sjá lífið í fjölbreyttu ljósi sem gerir einstaklingum kleift að ná árangri með því að skoða 

öll tækifæri sem gefast og sigrast á hindrunum sem upp koma. Litla-s felur í sér 
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hugmyndaríka upplýsingaöflun, sjálfssköpun og sjálfstæða tjáningu (Craft, 2002, bls. 43-

45). 

Craft heldur því fram að óstöðugleiki ríki í iðnvæddu samfélagi tuttugustu og fyrstu 

aldarinnar. Miklar breytingar hafa átt sér stað í félagslegum, efnahagslegum og 

tæknilegum efnum. Þessar breytingar kalla í auknu mæli á einstaklinga sem eru 

sjálfstæðir í hugsun. Með því að kenna ungum börnum að virkja litla-s sköpunargáfuna 

þá alast upp einstaklingar sem eiga auðveldara með að finna leiðir og lausnir á mörgum 

sviðum lífsins (Craft, 2001, bls. 45-46). 

Það að gefa nemendum tækifæri til að læra að hekla út frá eigin vali á skapandi hátt, 

á eigin forsendum og með kennarann á hliðarlínunni eykur sjálfstæði þeirra og styrkir 

sjálfstraustið. Það byggir upp einstaklinga sem eru sjálfstæðir í hugsun. 

3.4 Kenningar Ken Robinson 
Ken Robinson heldur því fram að upplýsingaöflun sé margþætt og þegar við hugsum 

notum við sjón-, hljóð-, rýmis- og hreyfiskynjun. Hann segir að til séu margar gerðir af 

fólki og þess vegna eigi að líta svo á að einstaklingar hafi margskonar vitsmunalega 

hæfileika. Þetta gleymist oft í forgangsröðun kennslugreina í grunnskólum (Robinson, 

2001, bls. 103 og 107). Allir hafa getuna til að skapa og því þarf menntastefnan að miða 

að því (Azzam og Robinson, 2009). 

Ímyndun sem kemur upp í huga manns er hugsun en ef ímynduninni er framfylgt og 

eitthvað verður til út frá því þá er það sköpun. Því má segja að sá sem kemur hugsunum 

sínum í framkvæmd út frá eigin forsendum sé með sköpunargáfu. Á þessum forsendum 

má segja að skilgreining á sköpunargáfu sé hugmyndaríkt ferli sem skilar einhverju út í 

hinn opinbera heim (Robinson, 2001, bls. 115). 

Skapandi ferli getur byrjað með smá týru af nýrri hugmynd eða þegar leitað er 

lausna á vandamáli sem síðan þróast á leiðinni. Þetta er ferli, en ekki einstakur 

atburður, sem felur í sér ósviknar skapandi aðferðir, ásamt ferskum hugmyndum og 

hugmyndaríkri innsýn (Azzam og Robinson, 2009). 

Það að skapa er agað ferli sem krefst hæfni, þekkingar og stjórnunar, ásamt 

ímyndunaraflinu og innblæstrinum (Azzam og Robinson, 2009). Hægt er að kenna 

skapandi hugsun á sama hátt og hægt er að kenna stærðfræði, lestur og skrift. Með 

grundvallarþekkingu getur fólk nálgast vandamál á mismunandi hátt út frá ólíkum 

hugsunum. Það er til dæmis hægt að virkja sköpunargáfuna með myndlíkingum og 

sjónrænni nálgun (Azzam og Robinson, 2009). Það er einnig hægt að kenna með 

skapandi hætti þar sem kennslufræðinni er ætlað að hvetja fólk til skapandi hugsunar. 
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Þá eru nemendur hvattir til að gera tilraunir og spila af fingrum fram. Gefa þeim 

tækifæri til að finna svörin og lausnirnar en leggja þau ekki upp í hendurnar á þeim 

(Azzam og Robinson, 2009). 

Robinson segir (Education commission of the States, 2005) að með þeim öru 

breytingum sem eru á vinnumarkaðnum þurfi að kenna öllum að vera skapandi þar sem 

kallað er eftir vinnukröftum sem eru sveigjanlegir, með góða aðlögunarhæfni og mikla 

sköpunargáfu. Það geta allir verið skapandi við allt sem viðkemur upplýsingaöflun eins 

og í stærðfræði, í vísindum, í arkítektúr og í því að reka fyrirtæki. Þannig getur allt sem 

kemur mannshuganum við verið möguleiki að leið til sköpunar (Education commission 

of the States, 2005). 

Ken Robinson heldur því þannig fram að sköpun í skólastarfi sé mikilvæg. Hægt sé 

að kenna nemendum að vera skapandi og einnig sé hægt að kenna á skapandi hátt. 

Með því að leggja mikla áherslu á sköpun í skólastarfi verða til sjálfstæðir einstaklingar 

sem hafa vilja til að skapa á eigin forsendum og þjálfast í þeirri færni sem 

vinnumarkaðurinn kallar á. 

3.5 Á Íslandi 
Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna (Ingvar Sigurgeirsson, 1999) er, eins og nafnið gefur 

til kynna, fjallað um hinar ýmsu kennsluaðferðir. Kennsluaðferðunum er skipt í flokka og 

heitir einn flokkurinn: Sjálfstæð, skapandi viðfangsefni. Um þann flokk segir að mestu 

kröfurnar séu gerðar á nemendur með kennsluaðferðum sem falla þar undir. Þar þurfa 

nemendur að velja sér verkefni og ákveða hvernig og með hvaða hætti á að leysa það. 

Nemendur þurfa að sýna sjálfstæð og skapandi vinnubrögð, sýna frjóa og skapandi 

hugsun, vinna að nýsmíði, hugmyndavinnu og miðlun verkefna. Ein kennsluaðferðanna í 

þessum flokki eru raunveruleg viðfangsefni. Þá eiga nemendur að vinna raunveruleg 

verkefni sem undirbúa þau fyrir alvöru lífsins. Þeir geta t.d. unnið að því að setja upp 

hinar ýmsu sýningar eða unnið að nýsköpun, hönnun og uppfinningum. Nemandinn ber 

að mestu sjálfur ábyrgð á því að vel takist til og því meiri sem ábyrgðin er þeim mun 

líklegra er að námið skili því sem til er ætlast (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 49,159-

160). Út frá þessu má því áætla að þessi kennsluaðferð henti í því skyni að læra að hekla 

sjálfstætt, út frá eigin hugmynd. 

Með verklegu námi er stefnt að því að efla hugmyndaflug, innsæi, skilning og færni 

við að leysa flókin úrlausnarefni (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 86). Með verklegri 

kennslu þroskast skapandi hugsun, það mótast jákvæð viðhorf og það eykur færni í að 

vinna sjálfstætt. Nemendur þurfa að æfa það sem verið er að þjálfa og vanda sig við að 



 

31 

framkvæma verkefnin (Ingvar Sigurgeirsson, 1999, bls. 44, 87). Verklegt nám þjálfar 

nemendur við notkun ýmissa verkfæra og þeir fá tækifæri til sköpunar (Hafdís 

Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís Ívarsdóttir, 2005, bls. 40). 

Verkfærið getur verið heklunál og sköpunin í gerð skrímslis út frá eigin teikningu. 

Í Aðalnámskrá grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, 2013) segir 

að það eigi að vera áhersla á samþættingu námsgreina þar sem verkefnin í samfélaginu 

okkar séu yfirleitt sambland af mörgum þáttum en ekki einangruð og sundurgreind. Það 

er þess vegna mikilvægt að hafa samþættingu námsgreina í huga við skipulag 

skólastarfs. Skipuleggja verkefni sem koma að sem flestum námsgreinum og gera 

þannig nám nemenda merkingarbærara. Með þannig verkefnum skýrist samhengi 

fræðigreina fyrir nemendunum og gefur þeim innsýn inn í heim fræðigreinanna 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið 2011, 2013, bls. 51). Það er mjög auðvelt að 

tengja heklkennslu við aðrar námsgreinar eins og t.d. stærðfræði. Það þarf að reikna út 

heklfestu, fjölda lykkja miðað við stærð og fleira. Það er hægt að læra um grunnformin 

og grunnlitina og tengja þannig heklkennslu einnig við myndmennt. Eins er hægt að 

hekla nánast hvaða viðfangsefni sem er út frá efni sem verið er að kenna í öðrum 

fögum. 

3.6 Netnám, rafbækur og notkun þeirra í námi og kennslu 
Tæknin í dag veitir okkur mörg tækifæri, hún gefur okkur t.d. aðgang að internetinu þar 

sem mörg kennslumyndbönd er að finna. Allt sem við gerum getur náð athygli fjöldans 

á augnabliki í gegnum internetið (Jaffe, 2014, bls. 3-4). Eins og fyrir galdra hefur hver 

sem er aðgang að margskonar „gerðu það sjálfur“ kennslu. Það er sama hver þú ert eða 

hvaðan þú kemur, það hafa flestir aðgengi að þekkingu og hafa forsendur til að nema 

færni og þroska hæfileika sína. 

Internetsíðum fyrir handverksfólk er að fjölga (Marsh og Weida, 2014, bls. 36). Það 

að nýta vefinn gefur möguleika á að setja inn kennsluefni og að nýta spjallborðin sem 

bjóða upp á félagsleg samskipti og stafræn námsumhverfi (e. DLE – Digital Learning 

Environments) eða kennslurými í sýndarveruleika (e. VLE – Virtual Learning 

Environments). Einnig býður notkun vefsins upp á möguleika til að ræða við marga, 

skiptast á skoðunum og vera í samstarfi við aðra, ásamt því að geta kynnt sér verk og 

hugmyndir handverksfólks í fortíð og nútíð. Handverk sem nær yfir fjölda algengra 

verkefna eins og t.d. bútasaum, prjón og hekl. 

Samskipti okkar við aðra gerast í æ ríkari mæli á nettengdum samfélagsmiðlum 

(Ünüsoy, Haan og Leander, 2014, bls. 225-226, 228, 236-237). Sumir samfélagsmiðlar 
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stuðla aðallega að félagslegum tengslum eins og t.d. Facebook og Twitter á meðan aðrir 

miðlar byggja á þátttöku notendanna eins og t.d. Instagram og YouTube. Þessir miðlar 

eiga það sameiginlegt að auðvelt er að nálgast fréttir, uppfærslur, athugasemdir, boð 

og skilaboð. Það eru milljónir notenda að þessum samfélagsmiðlum sem eru rík 

uppspretta að mörgum tækifærum til að uppgötva, auka þekkingu og deila reynslu. 

Þannig getur netnámi verið lýst á þann veg að allir viti eitthvað, enginn veit allt og það 

sem einn veit er hægt að deila áfram. Þannig geta einstaklingar kynnst margvíslegum 

sjónarmiðum, frá margs konar auðlindum og einnig fjölbreyttri sérþekkingu. Það að 

geta upplifað efni á þennan hátt gerir einstaklingnum færi á að kynnast mismunandi 

sjónarmiðum, auka á þekkingu sína og mynda sér skoðanir. Hvatning einstaklings til að 

fara inn á samfélagsmiðil er m.a. áhugi á tilteknu sviði eins og t.d. á stjórnmálum, á 

teikningu eða [á hekli]. Þannig er miðillinn notaður til að kanna nýja tækni og leiðir til 

að tjá sig. Virkni á samfélagsmiðlum er góð og jákvæð leið til að uppgötva nýja hluti, 

eiga samstarf og gerir einstaklingum kleift að nálgast upplýsingar á nýjan hátt. Því meiri 

sem virknin er því fleiri leiðir opnast einstaklingnum til að finna fleiri nýjar upplýsingar. 

Í dag er það almennt viðurkennt að nettengt nám skilar jafn miklu og hefðbundin 

kennslustofukennsla (Worm, 2013). Nettengt nám er frábrugðið fyrri námsaðferðum, 

þar sem þarf kennslu til að læra, af því að nemandinn sjálfur þarf að vera virkur og leita 

að þekkingunni í stað þess að vera mótttakandi að henni. Með aukinni notkun á 

snjallsímum, fartölvum og spjaldtölvum þá þróast nettengt nám mjög hratt. Ein flokkun 

á nettengdu námi skiptir því í þrjá flokka og þrjú stig. Flokkarnir snúa að námsaðferðinni 

og stigin að því hversu þróað margmiðlunarefnið er. Í fyrsta flokk eru kynningar á 

einföldu nettengdu námi án gagnvirks efnis þar sem margmiðlunarefnið inniheldur 

texta, myndir, hljóð og einföld atriði til að nota í kynningar í stöðluðu sniðmáti. Annar 

flokkur byggir á atburðarás þar sem nemandanum er leyft að taka ákvarðanir um nám 

sitt og margmiðlunarefnið inniheldur myndbönd, einfaldar hreyfimyndir og breytilegt 

sniðmát. Þriðji flokkurinn byggir á leik eða hermi þar sem flókin tölvutengd samskipti 

fara fram með mörgum þátttakendum og margmiðlunarefnið inniheldur flóknar 

hreyfimyndir, hágæða þrívíddargrafík og flókin, fjölhliða og fjölbreytt samskipti. 

Bjarne Skjødt Worm (2013) gerði rannsókn á þrennskonar kennsluðferðum við 

kennslu á einföldu og flóknu efni. Hann rannsakaði kennslu í fyrsta flokki þar sem efnið 

var á einföldu rafbókarformi, kennslu í öðrum flokki þar sem nemandinn þurfti að taka 

ákvarðanir og gat skoðað efnið aftur og aftur og kennslu í kennslustofu með kennara. 

Niðurstaðan var sú að við kennslu á einföldu efni var munurinn á milli hópanna enginn 

en við kennslu á flóknari efni þá sýndi hópurinn í fyrsta flokki minnstu framfarirnar og 
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hópurinn í öðrum flokki sýndi marktækt meiri framför en kennslustofuhópurinn. Það að 

stuðla að nettengdu námi gefur nemendum marga möguleika. 

3.6.1 Starfssamfélög kennara og miðlun opins námsefnis 

Menntamiðja (Menntamiðja, e.d.) er starfssamfélag ólíkra hópa fólks, sem deila 

áhuga fyrir öllu því sem við kemur þróun menntunar og skólamála. Hugmyndafræði 

Etienne Wenger um starfssamfélög er undirstaða Menntamiðju. Grunnurinn að þessari 

hugmyndafræði felst í samstarfi þessa ólíku hópa. Samstarfið skapar spennu sem er 

hvatinn til að móta nýjar leiðir, finna nýjar lausnir á þeim viðfangsefnum sem verið er 

að fást við. Með virkni ólíks fólks, miðlun upplýsinga og þekkingar manna á milli og að 

veita tækifæri til samstarfs á ýmsum vettvangi stuðlar Menntamiðja að nýbreytni. 

Ávinningur af starfssamfélögum er margvíslegur, bæði til skammtíma og langtíma. 

Inni á Menntamiðju er að finna hin ýmsu torg, eins og t.d. Náttúrutorg, 

Sérkennslutorg, Tungumálatorg, Vendinámstorg og Textíltorg (Menntamiðja, e.d.), þar 

sem safnað er saman kennsluefni og annarri þekkingu og hugmyndum sem viðkoma 

greininni. Þar má finna ýmsan fróðleik og hugmyndir sem tengjast textílmennt. 

Möguleikar þess að nýta Menntamiðju til að deila námsefni og þróa umræðu um 

það eru miklir. Með tilkomu þessa vettvangs er auðveldara að afla sér vitneskju og 

koma efni á framfæri. Þegar Textíltorg hefur verið opnað á Menntamiðju kemur það til 

með að vera góður vettvangur til að ræða kennslufræði textílmennta. 



34 

4 Aðferð 

Í þessum kafla verður fjallað um spjaldtölvur í námi og kennslu og rafrænt kennsluefni á 

Íslandi, ásamt Blurb bókarforriti sem notað er við gerð náms- og kennsluefnisins. 

4.1 Spjaldtölvur í námi og kennslu 
Árin 2012 til 2013 var unnið að þróunarverkefni í Norðlingaskóla um notkun spjaldtölva 

í námi og kennslu (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, 2015, bls. 1-2). Í 

skýrslu um matið á þessu þróunarverkefni kemur fram að skortur var á íslensku 

námsefni sem var sérstaklega hannað fyrir spjaldtölvur, að finna þyrfti leiðir til að nýta 

spjaldtölvur í öllum námsgreinum og finna út hvernig hægt er að nota tæknina, einnig 

við skapandi nám og kennslu í list- og verkgreinum. 

Í skýrslunni um þetta þróunarverkefni (Sólveig Jakobsdóttir og Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir, 2015, bls. 53, 59-60) voru nemendur spurðir hvort það að nota 

spjaldtölvu í verkefnum fyrir skólann hafi haft áhrif á ákveðna þætti eins og t.d hvort 

þeim finnist þeir sjálfstæðari í náminu, hvort þeir geti unnið á eigin hraða og á þeim 

tíma sem þeim hentaði, hvort þeir muni betur það sem þeir hefðu lært og hvort 

skólavinnan væri ánægjulegri. Svörunin var mjög jákvæð eða frá 73% og upp í 100%. 

Kennarar sögðu að spjaldtölvunotkunin hafi aukið áhuga nemenda á náminu, eflt 

sjálfstæði þeirra og hvatt til skapandi vinnubragða. 

Miðað við það sem kemur fram í þessari skýrslu um notkun spjaldtölva í námi og 

kennslu má áætla að það að vinna stafræna kennslubók um hekl sé æskilegt skref í gerð 

náms- og kennsluefnis um þetta handverk og að hún mæti þörf um stafrænt námsefni á 

íslensku í textílmennt. 

4.1.1 Snjallskóli 

Snjallskóli.is er vefur (Sveinn Tryggvason, e.d.) með það að markmiði að stuðla að 

betri og „snjallari“ skólum og þar er því haldið fram að ef rétt er haldið á spöðunum þá 

geti notkun snjalltækja í skólastarfi haft áhrif á það hvað, hvernig og hvenær nemendur 

læra og hvernig kennarar kenna. Notkun snjalltækja á að snúast um öflun þekkingar, 

nýtingu sköpunarkraftsins og miða að því að nám og kennsla sé einstaklingsmiðuð. 

Inni á Snjallskólanum er að finna grein um stafrænar bækur (Óskar Þór Þráinsson, 

2014). Bókin getur verið á ýmisskonar formi og hlutverk hennar er að miðla 

upplýsingum. Stafræna bókin getur vikið frá hefðbundnu prentuðu formi og boðið upp 

á fleiri möguleika eins og hljóð, myndbönd og gagnvirkt efni. Til að skýra mismunandi 
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form stafrænna bóka hafa þær verið flokkaðar í fjóra flokka. Fyrst er að nefna stafrænar 

prentbækur sem birtast rafrænt í því formi sem prentaða bókin er. Svo eru rafbækur 

sem þurfa lesforrit til að hægt sé að lesa þær og fylgir útlitið því formi sem lesandinn 

velur í sínu lesforriti. Þar á eftir eru bókaforrit (bókaöpp) sem eru sett upp sem stök 

forrit sem þarf að kaupa eða sækja og eru notuð á viðkomandi tæki eða vafra. Bækur á 

þessu formi líta út eins og bækur en geta boðið upp á viðbætur eins og upplestur texta, 

hreyfingu, tónlist og fleira. Að lokum eru það margmiðlunarbækur sem eru þróaðri gerð 

rafbóka. Auk texta og mynda er hægt að nýta sér margmiðlunarefni eins og myndbönd 

og hljóð. Þessar bækur þarf að lesa í lesforritum sem styðja sniðið sem þær eru búnar til 

í (Óskar Þór Þráinsson, 2014). 

4.2 Blurb bókaforrit 
Árið 2006 stofnaði Eileen Gittins fyrstu síðuna þar sem hægt var að búa til, prenta og 

gefa út eigin bók. Nú með aðstoð Blurb geta allir búið til sína eigin bók og í dag hafa 

verið gerðar yfir tvær milljónir bóka í þessu forriti (Blurb, e.d.-a). 

Blurb er verkfæri sem hægt er að nota við gerð rafbóka. Þar er hægt að setja eigin 

hugmynd í fallega myndabók, í auglýsingabækling, í tímarit eða í rafbók. Blurb býður 

upp á nokkra fría möguleika við gerð bóka sem allir eiga að geta tileinkað sér. Hægt er 

að gera bókina á netinu með Bookify, án nettengingar með BookWright eða á ferðinni 

með smáforriti Blurb (Blurb, e.d.-d). Hægt er að velja um mismunandi stærðir og gerðir 

af pappír ef prenta skal bókina. Þegar um rafbók er að ræða þá er einnig boðið upp á 

nokkra möguleika. Það er hægt að hafa rafbókina á PDF skjali sem auðvelt er að senda á 

milli, eingöngu fyrir Kindle lesbretti eða í föstu rafbókarformi. Þegar bók er í föstu 

rafbókarformi þá er ekki hægt að breyta henni en hægt er að skoða hana á lesbrettum 

og á Apple og Android kerfum (Blurb, e.d.-e). Blurb býður upp á að selja bækur sem 

búnar eru til hjá þeim í bókabúðinni sinni án aukakostnaðar. Einnig er auðvelt að færa 

bækurnar inn á AMAZON og prentaðar bækur víðar. Rafbækur er að auki hægt að færa 

inn á Apple iBooks Store (Blurb, e.d.-f). Þegar bókabúðin hjá Blurb er skoðuð má sjá þar 

35 flokka af mismunandi bókum sem auðveldar leitina. Einnig er að finna leitarhnapp. 

Auk þessara 35 flokka er að finna lista með vinsælustu bókunum, þessum nýútgefnu, 

uppáhaldsbókum starfsfólksins og rafbókum. (Blurb, e.d.-b). Þegar einhver rafbók hefur 

verið valin af listanum þá kemur upp gluggi með öllum nauðsynlegum upplýsingum um 

bókina eins og hver höfundurinn er, um hvað bókin fjallar, á hvernig tölvum hægt er að 

lesa hana og hvað hún kostar. Sumar bækurnar eru fríar. Einnig má sjá smá sýnishorn úr 

bókinni (Blurb, e.d.-c). 
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Það að nýta Blurb bókaforrit til að búa til rafbók virðist því vera ákjósanlegt. Hægt er 

að nota ýmsar gerðir af tölvum, bæði til að búa bókina til og til að lesa hana á sem gefur 

flestum möguleika á að lesa hana. Með því að nýta sér bókasafn Blurb er auðvelt að 

koma bókinni á framfæri, ásamt því að hægt er að færa hana inn á fleiri rafrænar 

bókabúðir. 
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5 Niðurstöður 

Þrátt fyrir að það sé engin skýr tímasetning á því hvenær hekl berst til Íslands þá er 

greinilegt að það hefur verið heklað hér á landi frá því á 19. öld. Einnig er ljóst að hekl 

hefur verið kennt nánast frá upphafi í íslenskum skólum. Út frá þessu mætti því álykta 

að hekl sé ein af grunnaðferðum textílmenntar nánast frá upphafi og til dagsins í dag í 

grunnskólum landsins. 

Er stafróf heklsins fyrirfram ákveðnar aðferðir eða er eitthvað svigrúm fyrir frjálst 

hekl, þar sem tilraunir og skapandi aðferð getur þróað verkið? Hekl er hvorutveggja: 

fyrirfram ákveðnar aðferðir og leið til sköpunar. Það er heklarinn sjálfur sem ákveður 

hvaða leið hann fer þegar hann tekur sér heklunál og þráð í hönd. Heklunál og þráður 

bjóða þannig upp á marga möguleika þegar kemur að sköpun. 

Staða listfræðslu á Íslandi virðist vera góð miðað við heimsvísu, ef marka má 

niðurstöður nýlegrar rannsóknar Bamford (2011) á list- og menningarfræðslu á Íslandi. 

Áherslan í listfræðslu er alveg jafnt á ferlið sjálft eins og útkomuna. 

Hægt er að kenna nemendum sköpun segja þau Ingvar Sigurgeirsson (1999), Anna 

Craft (2001) og Ken Robinson (Azzam og Robinson, 2009) með því að þroska hugann til 

að takast á við allt val sem nemendur standa frammi fyrir. Í aðalnámskrá (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, 2013, bls. 140) segir að þeir nemendur sem nái að 

virkja ímyndunarafl sitt í gegnum skapandi starf eigi aðveldara með að finna leiðir út frá 

mismunandi valkostum. 

Guðmundur Finnbogason (1903) segir að nemendur eigi að fá að nota hendurnar og 

að skólinn eigi að sjá til þess að nám nýtist nemandanum í daglegu lífi. Robinson 

(Education commission of the States, 2005) segir að kenna þurfi öllum að vera skapandi 

til að nemendur verði í framtíðinni sveigjanlegir, með góða aðlögunarhæfni og mikla 

sköpunargáfu sem er það sem vinnuveitendur kalla eftir í sínum starfsmönnum. Þrátt 

fyrir að hundrað ár séu á milli skrifa þeirra þá er mikilvægi sköpunar skoðuð út frá 

praktískum forsendum samfélagsins hjá þeim báðum. 

Bamford (2011), Craft (2001, 2002) og Robinson (Education commission of the 

States, 2005) ræða um að móta skapandi og sjálfstæða einstaklinga fyrir framtíðina. 

Eins telja þau að við það að þroska sköpunargáfuna styrkist sjálfstraust einstaklinga. 

Þetta er einnig í takt við það sem stendur í ríkjandi aðalnámskrá. Bæði Craft og 

Robinson halda því fram að vegna breytinga á vinnumarkaði sé ríkari þörf á sjálfstæðum 

og skapandi vinnukröftum. Það er því mikilvægt að stuðla að breytingum sem efla 

sköpun í skólastarfi, með kennslunýjungum og nýju námsefni. 
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Ken Robinson (Azzam og Robinson, 2009) vill að menntastefnan miði að því að leyfa 

öllum að spreyta sig á sköpun. Í rannsókn Anne Bamford (2011) kom fram að flestum 

þyki það mikilvægt að efla sköpunargáfuna. Svo virðist sem að 

Menningarmálaráðuneytið hafi haft rannsókn Bamford til hliðsjónar við gerð síðustu 

aðalnámskrá list og verkgreina. 

Þegar meginmarkmið listfræðslu er m.a. að skapa einstaklingsbundin verðmæti og 

að miðla listrænni færni ásamt því að áherslan á ferlið sé mikilvæg mætti álíta að 

kennsla hekls í gegnum sköpun sé góð leið til að vinna að þeim markmiðum. 

Nemandinn þarf að vinna ferlið frá hugmynd að fullunnri afurð, út frá eigin hugmynd og 

með eigin atbeina. Með því að leyfa nemandanum að skapa sjálfur í gegnum námið þá 

er verið að leggja grunninn að skapandi atferli einstaklingsins fyrir framtíðina. 

Greinilegt er að nemendum þykir gott, ánægjulegt og sjálfsstyrkjandi að vinna 

verkefni á spjaldtölvum og kennarar eru sammála því að það sé góð leið fyrir 

nemendur. Það styrki sjálfstraust, efli skapandi vinnubrögð og er áhugahvetjandi. Með 

því að nota spjaldtölvur og önnur snjalltæki verður nám og kennsla einstaklingsmiðaðri. 

Það skortir þó því miður námsefni á íslensku sem gert er fyrir spjaldtölvur, sérstaklega 

fyrir skapandi nám í list- og verkgreinum. 

Með netnámi er nemandinn virkur í sínu námi og getur aflað sér upplýsinga um alls 

konar efni og nýtt sér skýringarmyndbönd, eins og í hekli, til að læra af. Það að læra 

með rafbók, sérstaklega með skýringarmyndböndum, gefur nemendunum meira en að 

læra aðeins með hefðbundnu kennslubókarefni, sérstaklega þegar námsefnið er flókið 

og verklegt. Myndböndin sem fylgja bókinni eru aðgengileg á YouTube og er linkur á 

hvert og eitt á viðkomandi stað í rafbókinni. Þau gera nemendunum kleift að nálgast 

efnið á sínum hraða og endurtaka eftir þörfum. 

Rafbækur eru til á ýmsu formi en allar bjóða þær upp á að miðla upplýsingum. 

Sumar gerðir rafbóka hafa fleiri möguleika til að miðla efninu en hin prentaða bók. 

Margmiðlunarbækur geta boðið upp á, auk skrifaðs texta og mynda, notkun 

myndbanda og hljóðs. 

Blurb bókaforrit býður upp á gerð margmiðlunarrafbóka og nýtir höfundur sér það 

við gerð náms- og kennsluefnis. 

Samkvæmt ofansögðu er ljóst að gerð rafbókar við kennslu á hekli er góð leið, bæði 

til að efla sjálfstæð vinnubrögð og auka sjálfstraustið. 

Greinilegt er að hekl hefur vakið áhuga fleiri en höfundar, þar sem nokkrar ritgerðir 

fundust um efnið. Einnig hefur nokkuð verið ritað um sköpun í skólastarfi og 
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textílmennt. Það að tengja hekl og sköpun saman í námi og kennslu virðist þó ekki hafa 

verið gert í miklum mæli áður. 
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6 Umræða 

Þegar lagt var af stað við skrif þessarar greinagerðar þá var hugmyndin að búa til náms- 

og kennsluefni um hekl. Þá vaknaði spurningin um hvernig best væri að byggja bókina 

upp og á hvaða formi væri best að hafa hana. Því var lagt upp með þrjár 

rannsóknarspurningar: Heklunál og þráður, hvaða möguleika veita þau í skapandi námi í 

grunnskóla? Hefur hekl alltaf verið kennt í grunnskóla? Ætti að kenna hekl og þá 

hvernig? 

Rannsókn þessi hefur leitt í ljós að hekl er ein af grunnaðferðum textílmenntar og 

hefur það verið kennt í grunnskólum landsins alveg frá upphafi. Það er því augljóst að 

heklkennsla á að fara fram í grunnskólum þar sem segir í aðalnámskrá grunnskóla að við 

lok 7. bekkjar eigi nemandi að geta beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar. 

Einnig segir í hæfniviðmiðum fyrir textílmennt að textílnám byggist á þekkingaröflun, 

sköpun og hugmyndavinnu á sjálfstæðan hátt. (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011, 2013, bls. 158-159). Því má ætla að náms- og kennsluefni sem byggir á þessum 

þáttum eigi töluverða möguleika sem viðbót í textílkennslunni. 

Möguleikarnir á því að vinna með heklunál og þráð eru margir og fjölbreyttir, bæði 

til að gera nytjahluti og í listsköpun. Kynntar voru aðferðir eins og frjálst hekl, mjúkur 

skúlptúr (Graffiti), nytsamleg og persónuleg tjáning, en einnig kynntir til sögunnar 

listrænir heklarar á Íslandi. 

Út frá þeim kenningum um sköpun og verklega kennslu sem könnuð voru í þessari 

greinargerð þá er ljóst að eigin sköpun nemenda eflir sjálfstraust og vinnugleði. 

Nemendur sem geta unnið á eigin hraða og á eigin forsendum eru ánægðir nemendur. 

Ljóst er að nemendur virðast ánægðir að læra með snjalltækjum og að þannig nám 

henti þeim vel. Einnig kom fram að námsefni fyrir snjalltæki er af skornum skammti, 

sérstaklega fyrir list- og verkgreinar. Því var ákveðið að náms- og kennsluefnið yrði á 

rafrænu formi. Rafbók þar sem hægt er að setja inn texta, myndir og myndbönd. Náms- 

og kennsluefnið er sett upp þannig að nemandinn lærir grunnaðferðirnar í hekli út frá 

eigin hugmynd. 

Það þarf ekki að gera miklar kröfur um tæki, tól og efni við heklkennslu. Einfaldleiki 

þess að leika með heklunál og þráð gefur svigrúm til sköpunar á forsendum nemandans 

sem hentar vel í samhengi núverandi námsskrár. 

Nú þegar í ljós er komið að staða listfræðslu sé góð miðað við á heimsvísu (Bamford, 

2011) þá er mikilvægt að halda áfram á sömu braut og helst að gera betur. Með því að 

halda áfram að leggja mikla áherslu á allar list- og verkgreinar og kenna áfram allar 
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helstu aðferðir textílmenntarinnar þá er hægt að bæta í og gera betur. Með því að 

halda áfram að vinna að náms- og kennsluefni, sérstaklega á rafrænu formi þar sem 

nemandinn getur unnið á sínum forsendum, fyrir list- og verkgreinar er hægt að efla 

stöðuna enn frekar. 

6.1 Náms- og kennsluefnið 
Náms- og kennsluefnið er áætlað fyrir nemendur og kennara. Nemendur frá miðstigi til 

efsta bekkjar eða þegar komið er að því að læra að hekla hvenær sem er á lífsleiðinni. 

Kennarar geta nýtt sér efnið til kennslu. Það er sett þannig upp að um eitt verkefni er að 

ræða og fylgja þarf leiðbeiningum um verkefnið skref fyrir skref. 

Efnið er á rafrænu formi sem hægt er að nálgast inn á bókasafni Blurb og hlaða því 

niður án kostnaðar. Hægt verður að nálgast slóð á rafbókina inni á Textíltorgi 

Menntamiðju þegar það opnar formlega og heitir bókin Skrímslahekl, lærðu að hekla út 

frá eigin hugmynd. 

Hugmyndin er að nemendur læri að hekla út frá þeirra eigin hugmynd að skrímsli 

sem er í laginu eins og eitthvað af helstu fjórum grunnformunum, hringur, þríhyrningur, 

ferningur og ferhyrningur. Skrímsli geta verið allskonar skrýtin fyrirbæri sem kynna má 

sér í sögum, ævintýrum og bókum. Nemendur ættu að fara létt með að teikna eitt 

skrímsli á blað út frá þeim forsendum sem gefnar eru upp í bókinni. Þær teikningar má 

nýta sem frummynd til að læra að hekla út frá eigin sköpun. 

Skrímslahekl er byggð þannig upp að nemendur og eða kennari verða að byrja á því 

að lesa upphafskafla bókarinnar þar sem fram koma upplýsingar um hvað gott er að 

hafa í huga þegar lagt er af stað í þetta verkefni ásamt upplýsingum um hvernig 

verkefnið er sett upp. Þar á eftir er leiðbeiningum í sex skrefum fylgt. Fyrsta skref er að 

teikna skrímsli á blað út frá grunnformunum fjórum sem kennd eru ásamt formum sem 

henta vel í hár og eða útlimi. Annað skref er að lesa og horfa á myndbönd sem sýna 

grunnaðferðir í hekli ásamt upplýsingum um heklunálar, hvernig haldið er á þeim, 

hvernig uppskriftir eru settar upp, hvernig skipt er um lit og gengið frá endum. Út frá 

þessum upplýsingum á nemandinn í þriðja skrefi að velja sér eina af þremur 

grunnaðferðum sem sýndar eru, fastalykkju, hálfstuðul eða stuðul. Í fjórða skrefi finnur 

nemandinn blaðsíðurnar þar sem hans grunnform og grunnaðferð er sýnd og byrjar að 

hekla út frá því. Þar á eftir, í fimmta skrefi, er fjórða skref endurtekið við öll þau önnur 

form sem teiknuð voru á skrímslið í upphafi, eins og augu, nef, munn, hár og útlimi. Að 

lokum í sjötta skrefi er skrímslið saumað saman og skreytt eins og gert var ráð fyrir. 

Þegar þessum sex skrefum er lokið er nemandinn hvattur til að byrja aftur á skrefi eitt. 
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Eftir þetta á nemandinn að hafa lært a.m.k. eina grunnaðferð í hekli og vera stoltur 

eigandi að einu skrímsli sem hann heklaði út frá eigin teikningu. 

Eins og fram kom í öðru skrefi eru ýmsar grunnupplýsingar framarlega í bókinni og 

þar á eftir koma upplýsingar um hvert form fyrir sig og hvernig það er heklað með 

þessum þremur grunnaðferðum í hekli. Við hvert form eru upplýsingar um formið og 

hvernig hægt er að stækka það og minnka. Síðan er bæði skrifuð og teiknuð uppskrift af 

forminu og að lokum er myndband þar sem sýnt er hvernig formið er heklað. Ásamt 

grunnformunum er sýnt hvernig hægt er að hekla mismunandi form til að nota í hár og 

eða útlimi eins og ýmsar snúrur, lengjur og spírala. Í lok bókarinnar má sjá sýnishorn af 

hekluðum skrímslum og hugmyndum að ýmsu hekli. Lokaorðin eru þessi: Gangi þér vel 

og njóttu þess að skapa eitthvað fallegt með heklunál og þræði. 

Með tilkomu þessa náms- og kennsluefnis er vonin sú að nemendur hafi gaman af 

því að læra að hekla. Þegar sköpunargleðin er partur af náminu þá er líklegra að 

nemandinn hafi ánægju af verkinu og það skili betri árangri (Ingibjörg Jóhannsdóttir, 

Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 25). Með því að hafa náms- 

og kennsluefnið á rafrænu formi gerir það nemandanum færi á að vinna á eigin hraða 

og á stað og stund sem hentar honum. Áherslan er á ferlið frá hugmynd að lokaútkomu. 

Þar sem nemandinn getur stýrt sínu námi sjálfur út frá eigin sköpun þá eykur það 

sjálfstraust sem auðveldar honum að takast á við komandi valkosti. Aukið sjálfstraust 

eykur líkur á betri vinnu á breyttum vinnumarkaði. 

Náms- og kennsluefni eins og þetta er auðvelt að útfæra fyrir mörg önnur verkefni, 

sérstaklega í list og verkgreinum. Það útheimtir töluverða vinnu fyrir 

kennarann/höfundinn að útbúa verkefnið en það ætti að efla sjálfsöryggi og ánægju 

nemendanna. Ef fleiri leggja út í það að útbúa náms- og kennsluefni á þennan hátt þá 

eykst úrvalið af rafrænu efni til viðbótar við það sem fyrir er. Sérstaklega eru list- og 

verkgreinakennarar hvattir til, þar sem það er vöntun á slíku námsefni. 

Það er mjög mikil tenging við stærðfræði í hekli og þess vegna var ákveðið að 

grunnformin yrðu meginuppistaðan í skrímslaheklinu auk þess sem þau eru góður 

grunnur til að byrja á. Þegar svo grunnþekkingu í hekli er náð þá er hægt að halda áfram 

að skapa og leika sér með heklunál og þráð. Hvort heldur sem er út frá eigin hugmynd 

eða uppskrift. Hægt er að halda áfram að skapa eigin skrímsli eða hekla sér pennaveski, 

teppi eða flík. Einnig er hægt graffa næsta nágrenni eða hekla listaverk. Möguleikarnir 

eru endalausir. 
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7 Lokaorð 

Hugmyndin að þessu M.Ed. verkefni var kanna hvort að hekl væri ein af 

grunnaðferðum textílmenntarinnar og hvort það væri kennt í grunnskólum. Þar sem ég 

sjálf lærði ekki að hekla fyrr en á fullorðinsárum og hef heyrt um fleiri sem lærðu það 

ekki heldur fyrr en þá fannst mér spennandi að kanna þetta. Einnig finnst mér það 

skipta sköpum að nemandinn hafi gaman að því sem hann er að læra. Því meiri 

námsgleði, því betri árangur. 

Í kafla 2.1 um fyrri skrif er niðurstaða einnar ritgerðarinnar sú að sköpunarþáttur 

nemandans sé bundinn við val á efni og útfærslum en ekki á eigin sköpun (Íris 

Sigurbjörnsdóttir, 2015, bls. 101) og þó svo að Skrímslahekl, lærðu að hekla út frá eigin 

hugmynd byggi á ákveðnum aðferðum sem læra þarf þá er það samt nemandans að 

skapa sitt eigið skrímsli til að hekla, þannig að þessi bók hvetur til þess að efla 

sköpunarþáttinn í textílmennt. Með þessu náms- og kennsluefni eflist tengingin á milli 

heklkennslu og eigin sköpunar. 

Slóðin inn á bókasafn Blurb að bókinni Skrímslahekl, lærðu að hekla eftir eigin 

hugmynd er: http://www.blurb.com/ebooks/663511-skr-mslahekl 

Ég vona að margir textílkennarar nýti sér Textíltorg Menntamiðju og geti þar nálgast 

slóðina að bókinni sér að kostnaðarlausu og nýti sér hana við kennslu á hekli. Einnig 

mun slóðin verða sett inn á Facebook síðu textílkennara á Íslandi. Slóðin að bókinni 

verður send Menntamálastofnun og þeim boðið að hafa slóð á bókina á sínum síðum til 

kynningar. Einnig er hægt að deila slóðinni inn á hina ýmsu handavinnuhópa á 

Facebook eins og Handóðir heklarar og Handóðir prjónarar í von um að einhver þar geti 

nýtt sér bókina og lært að hekla á fullorðinsaldri. Þar sem myndböndin sem fylgja 

bókinni er að finna á YouTube þá er hægt að setja inn leitarorð við myndböndin þannig 

að þau komi upp við leit og einnig er hægt að láta slóðina á bókina fylgja með 

upplýsingum um myndböndin. Þannig geta sem flestir fengið aðgang að bókinni. Síðan 

er það von mín að fleiri taki sig til og vinni kennsluefni á sama hátt og þetta er byggt 

upp. Ég sé t.d. fyrir mér samsvarandi bók sem sýndi prjón og teikningu með litafræði í 

forgrunni. 

Ég skoðaði og kynnti mér mörg bókaforrit til að ákveða hvert þeirra skyldi verða fyrir 

valinu. Ég var ákveðin í því að forritið yrði að styðja við bæði PC og Apple, sem eru tveir 

ólíkir vettvangar en báðir nauðsynlegir, þar sem nemendur hafa aðgang að 

hvorutveggja. Mörg bókaforrit bjóða bara upp á annaðhvort. Eftir mikla leit fann ég 

Blurb sem uppfyllti þetta skilyrði mitt. Þannig hafa fleiri aðgang að bókinni. 
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Með því að vinna bókina á rafrænu formi og vista myndböndin á YouTube má gera 

nemandanum kleift að læra hvar sem er og hvenær sem er svo lengi sem hann hafi 

aðgang að snjalltæki, spjaldtölvu eða borðtölvu. Eitthvað af þessum tækjum er að finna 

á flestum heimilum í dag. 

Það að kafa ofan í sögu hekls í íslenskum grunnskólum fannst mér fróðlegt og 

auðséð er á heimildum að hekl er partur af textílsögunni. Heklunál og þráður er 

greinilega uppspretta margra ánægjustunda sem skilar sér í fallegu verki, hvort heldur 

það er í einhverju nytsamlegu eða einhverju til að horfa á, íhuga og njóta. 

Það er von mín að nemendur og kennarar nýti sér náms- og kennsluefnið og hafi 

gaman af og haldi svo áfram að hekla meira og meira og ekki síst að leika sér með 

heklunál og þráð. 
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