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Útdráttur 

Viðfangsefni þessa verkefnis var að auka faglega hæfni mína í stafrænni nálgun á textíl í 

þeim tilgangi að gera kennsluleiðbeiningar fyrir textílmenntarkennara í grunnskólum, sem 

geta stutt við þróun starfrænna kennsluhátta í textílmennt. Grunnskólar hafa síðustu árin 

staðið frammi fyrir vaxandi kröfum um nýsköpun og nám og kennslu í starfrænni tækni 

sem tengd er við nýjar áherslur 21. aldarinnar. Líkt og við á í flestum greinum 

atvinnulífsins er textíliðnaðurinn að breytast ört. Stafrænar áherslur í hönnun og 

framleiðslutækni og ný viðhorf til þess hvernig má nýta nútíma tækni í textíl í bland við 

hefðbundnar aðferðir eru orðnar mjög áberandi. Kennsla í stafrænni tækni þarf því ekki 

síður að ná til textílmenntar en annarra námsgreina og þróun textílmenntarkennslu þarf að 

taka mið af þessum breyttu áherslum. Hér á landi hefur verið hröð þróun í uppbyggingu 

skapandi rýma í skólum og hafa víða verið settar upp svokallaðar snillismiðjur, þar sem er 

hægt að nálgast ýmis konar stafrænan búnað sem væri kjörið að nýta í 

textílmenntarkennslu. Raunin virðist hins vegar vera sú að þessi úrræði eru lítið notuð í 

textílmennt. Verkefnið er unnið í samstarfi við Mixtúru, sköpunar- og upplýsingatækniver 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkur þar sem ég fékk aðstöðu til að þróa aðferðir í notkun 

starfrænnar tækni í textíl. Við þróun verkefnisins studdist ég við aðferðir 

starfendarannsókna. Þannig vann ég markvisst að því að auka hæfni mína á sviði 

stafrænnar nálgunar með textíl og kanna möguleikana og bestu aðferðirnar við að nýta 

nýja og framsækna tækni í textílmenntarkennslu. Eftir að hafa komist að niðurstöðu og 

dregið ályktanir af tilraunum mínum, kannað áhugasvið og stöðu stafrænnar nálgunar í 

óformlegum könnunum og samtölum við textílmenntarkennara í grunnskólum 

Reykjavíkur gat ég gert raunhæfar kennsluleiðbeiningar sem stutt geta við starfsþróun 

textílmenntarkennara. Kennsluleiðbeiningarnar eru aðgengilegar á vefsíðunni stafræn 

nálgun á textílmennt þar sem einnig má finna önnur verkefni og upplýsingar. 

 

 

 

 

 

Abstract 

https://sites.google.com/view/stafrnnlguntextl/fors%C3%AD%C3%B0a
https://sites.google.com/view/stafrnnlguntextl/fors%C3%AD%C3%B0a
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The main purpose of this project was to increase my professional skills and competence 

when working with digital textiles and to make it available to textile teachers in the form 

of teaching instructions, adapted to Icelandic primary schools. My vision is to participate 

in expanding the knowledge base to further innovation of fresh ideas and skills into the 

vast Icelandic textile tradition. Icelandic primary schools have in recent years been tasked 

with meeting the increased demands for innovation in education in the 21st century by 

incorporating digital technology in education. Like most trades, the textile industry is now 

in constant flux. Digital methods in design and production technology along with new 

perspectives on how modern approaches can be integrated with the traditional methods, 

have become prominent. Textile trade in Iceland, must like other trades participate in this 

worldwide evolution. Emphasis should be on educating students and endorsing and 

supporting schools, teachers and pupils to innovate, using digital solutions in textile as in 

other education. There has been a rapid development in the implementation of creative 

spaces for primary schools in Iceland. Many schools have made dedicated makerspaces 

where students can access many kinds of digital machinery that could easily benefit textile 

education. In reality, most textile curricula do not implement these machines at all. My 

project was made possible through cooperation with Mixtúra, where I got an outstanding 

opportunity to develop methods for using digital technology in textile work. Mixtúra is the 

center for promoting information- and creative technology services to schools and after 

school leisure centers in Reykjavik's school system. Throughout the project, I used 

methods from action research. Through that process I purposefully worked toward 

becoming competent with digital approaches to textiles in order to explore which teaching 

methods would be most effective to implement these new and progressive technologies in 

textile education. I have reached my results and concluded my experiments by probing 

teachers' interest, checking the current status of use of digital solutions in textile education 

in Reykjavík’s primary schools. Using informal polls, observations, and speaking with 

teachers, I managed to make and test realistic teaching instructions that I hope can aid and 

support the occupational development of textile teachers. 
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Inngangur 

Í nútímasamfélagi eru gerðar vaxandi kröfur til tækniþekkingar og skilnings sem felur m.a. 

í sér getu til að nýta ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir. Notkun á 

stafrænni tækni í nýsköpun á sviði hönnunar og textíls er orðin áberandi heiminum í dag 

og hafa þessar nýju kröfur skapað aukna möguleika og ýtt undir þróun nýrra aðferða og 

tækja. Sýnileg merki um áhrif þessara breytinga má sjá í mörgum grunnskólum, þar sem 

áherslur á sviði nýsköpunar og tækniþekkingar fara vaxandi. Þar á ég einkum við 

svokallaðar snillismiðjur sem víða er að finna í grunnskólum og stofnunum tengdum 

skólastarfi. Hlutverk þeirra er einkum að efla nýsköpun og starfræna hæfni og mæta 

þannig kröfum 21. aldarinnar. Helst þessi þróun í hendur við Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar þar sem m.a. segir að ,,henni sé ætlað að mæta þeim áskorunum er 

felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta uppeldisaðstæðum barna 

og hefðbundnum hugmyndum um menntun” (Reykjavíkurborg, skóla- og frístundasvið, 

2018). Ég hafði orðið þess vör að þrátt fyrir að margir skólar væru farnir að leggja aukna 

áherslu á stafræna tækni og búnir að koma sér upp snillismiðum af einhverjum toga, virtist 

lítið um að textílmenntarkennarar í grunnskólum borgarinnar nýttu sér stafræna nálgun í 

kennslu né þau tæki og tækninýjungar sem eru í boði fyrir grunnskóla í dag. Sem í sjálfu 

sér er umhugsunarvert. 

Ég hef alltaf haft mikinn áhuga á tækni og nýjum aðferðum í sköpun og hef leitast við að 

nota fjölbreyttar aðferðir með textíl í starfi mínu við búningahönnun- og gerð. Í námi mínu 

í Bretlandi þar sem ég stundaði nám í leikhúslistum kynntist ég lítillega stafrænni nálgun á 

textíl og gerði mér ljóst að þarna lágu miklir möguleikar. Síðan þá hef ég ekki fengið 

tækifæri til að tileinka mér þessa hæfni í stafrænni nálgun eins vel og ég hefði kosið og 

þannig að ég gæti nýtt mér hana í starfi. Ég hafði þó sótt námskeið þar sem ég lærði grunn 

vinnubrögð á stafræna framleiðslutækni en mig dreymdi um aðstöðu þar sem ég gæti 

fengið að prófa mig áfram með að nota stafræna tækni á eigin forsendum og tengt þau við 

vinnu með textíl, því að mínu mati er mjög mikilvægt að tileinka sér nýjar stafrænar 

aðferðir í takt við áherslur samfélagsins líkt og m.a kemur fram í Menntastefnu 

Reykjavíkurborgar. 

Þegar mér gafst kostur á að nýta aðstöðu snillismiðju Mixtúru, sköpunar- og 

upplýsingatæknivers skóla- og frístundasviðs (SFS) skapaðist ómetanlegt tækifæri fyrir 

mig til að kynnast þeim möguleikum sem starfræn tækni hefur uppá að bjóða og telst 

mikilvægur þáttur nýsköpunar. Mixtúra styður við miðlun, ráðgjöf og starfsþróun um 

skapandi og framsækna tækninotkun í skólastarfi og er með allan þann búnað sem ég 
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þurfti á að halda til þess að kynnast stafrænum framleiðsluaðferðum sem nýta mætti betur 

í vinnu með textíl og þróa verkefni út frá því. Ég sá fram á að geta hvort tveggja í senn, 

eflt mína eigin hæfni á þessu sviði og stutt við þróun starfrænnar nálgunar textíls í 

textílmennt grunnskóla. Með því að styðjast við nálgun starfendarannsókna vann ég 

markvisst að þróun hæfni minnar, ígrundaði, skráði niður og lærði.  

Markmið mitt með þessu lokaverkefni er því annarsvegar að efla mína eigin hæfni sem 

kennari með áherslu á stafræna nálgun á skapandi vinnu með textíl og hins vegar að þróa 

aðferðir til að styðja textílmenntarkennara til að tileinka sér stafrænar leiðir og nýta þær í 

kennslu sinni í meira mæli. Þessum markmiðum hugðist ég ná með því að prófa mig áfram 

og gera tilraunir með þann tæknibúnað sem er í Mixtúru. Í framhaldi af því þróaði ég 

hagnýtar kennsluleiðbeiningar, með textílmenntarkennara í huga, sem eru gefnar út á 

vefsíðu tileinkaðri stafrænni nálgun á textílmennt og loks hélt ég námskeið til að prófa 

kennsluleiðbeingarnar og endurskoða þær eftir því sem þörf er á. Vegna samstarfs míns 

við Mixtúru, leiddi það af sér að verkefnið mitt afmarkast við grunnskólana í Reykjavík.   

Í þessari ritgerð mun ég gera grein fyrir fræðilegum bakgrunni verkefnisins og segja frá 

reynslu minni og uppgötvunum í snillismiðju Mixtúru sem er forsenda fyrir 

kennsluleiðbeiningunum sem ég vann að lokum. Í fræðilega hluta verkefnisins fer ég yfir 

hugtakið nýsköpun og tengi við aðalnámsskrá og menntastefnu Reykjavíkur. Ég segi frá 

hraðri uppbyggingu skapandi rýma í grunnskólum sem byggja á stafrænni tækni, eða 

svokölluðum snillismiðjum, tala um birtingarmynd stafrænnar tækni í skólastarfi og tengi 

auknar áherslur á notkun stafrænnar tækni við starfsþróun, teymiskennslu og samþættingu 

námsgreina. Einnig fer ég yfir nýsköpunar áherslur í textíliðnaðinum með notkun nýrrar 

tækni í huga og færi rök fyrir af hverju það virðist vera mikilvægt að innleiða stafræna 

tækni í textílmennt í einhverju mæli. Verkefnahlutinn skiptist í þrjá hluta. Í fyrsta hluta fer 

ég yfir tilraunir mínar í snillismiðju Mixtúru þar sem ég fer kerfisbundið yfir flest tæki og 

tól sem er að finna í snillismiðjunni og athuga möguleikann á því að nota þau í vinnu með 

textíl. Markmiðið var að auka hæfni mína á sviði stafrænnar tækni og hvernig hægt væri 

að nýta þá hæfni í skapandi vinnu með textíl. Út frá niðurstöðum og ígrundunum dró ég 

ályktanir um það hvar áherslurnar ættu að liggja þegar kom að því að gera 

kennsluleiðbeiningar. Í öðrum hluta kanna ég hvað er að gerast í skólunum á þessu sviði 

og hver viðhorf kennara eru til þess. Ég fjalla um heimsóknir í snillismiðjur í 

Reykjavíkurborg, segi frá kynningu sem ég hélt fyrir list- og verkgreinakennara þar sem 

ég fjallaði um möguleika þess að nýta stafræna tækni og tæki í skapandi vinnu og geri loks 

grein fyrir óformlegri könnun sem ég sendi út í kjölfarið á kynningunni til að kanna 

stöðuna á stafrænni notkun í textílmenntarkennslu. Í þriðja hluta fer ég yfir þróun 
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kennsluleiðbeininganna og vefsíðunnar og segi frá tækifæri sem ég fékk til að prófa 

kennsluleiðbeiningarnar með börnum í frístundastarfi og leiðbeinendum þeirra. 
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1. Nýsköpun í skólastarfi 

Í þessum kafla verður gerð grein fyrir fræðilegum bakgrunni verkefnisins. Fjallað er um 

merkingu hugtaksins nýsköpun með sérstakri áherslu á grunnskóla, enda er litið svo á að 

stafræn nálgun á textíl sé hluti af nýsköpun. Einnig er rýnt í áskoranir og tækifæri til 

nýsköpunar og stafrænnar tækni í grunnskólanum. 

1.1 Hvað er átt við með nýsköpun? 

Hugtakið nýsköpun getur haft margvíslega merkingu en almennt er litið svo á að í því 

felist að búa til nýja þekkingu eða hagnýta þekkingu á nýjan hátt. Þá hefur OECD 

skilgreint nýsköpun sem ,,innleiðingu nýrrar eða mjög endurbættrar vöru, þjónustu eða 

ferils, nýrrar aðferðar til markaðssetningar eða nýrrar skipulagsaðferðar í viðskiptaháttum, 

skipulagi á vinnustað eða ytri samskiptum" (OECD, 2005). Skilgreiningin er sambærileg 

við þá sem Sternberg, Pretz og Kaufman (2003) nota: ,,Nýsköpun verður til þegar sköpun 

leiðir til hugmyndar sem verður að afurð sem er óvenjuleg eða nýstárleg og fólk vill nota”. 

Orðið nýsköpun felur í sér þá merkingu að skapa eitthvað nýtt. Þá fyrst þegar ný hugmynd 

er orðin að veruleika getur hún talist nýsköpun. Skilgreiningar á nýsköpun eru oft mjög 

svipaðar og skilgreiningin um sköpun eða skapandi hugmyndir. Skapandi hugsun og færni 

til skapandi athafna þykir mikilvæg í nútíma samfélagi, en „skilgreiningar á skapandi 

hugsun hafa víkkað á undanförnum áratugum og er sköpun ekki lengur talin tilheyra 

eingöngu ofurskapandi einstaklingum heldur talin vera almenn færni sem allir búa yfir og 

því hægt að hafa áhrif á til frekari þroska (Svanborg R. Jónsdóttir, 2013). Helst má sjá 

mun á skilgreiningum á sköpun og nýsköpun í því að skilgreiningar um nýsköpun hafa 

oftar til viðbótar við skapandi þáttinn að honum fylgi að gera eitthvað með hugmyndirnar, 

birta þær og framkvæma (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant Þórólfsson, Gunnar E. 

Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013).  

Árið 2019 setti Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið nýsköpunarstefnu til ársins 2030 

sem er ætlað að gera ,,Ísland betur í stakk búið til að mæta áskorunum framtíðarinnar með 

því að byggja upp traustan grundvöll fyrir hugvitsdrifna nýsköpun á öllum sviðum” 

(Stjórnarráð Íslands, 2019). Upphafsorð nýsköpunarráðherra í skýrslunni sýna vel að 

stjórnvöld telja nýsköpun vera mikilvæga áskorun til að tryggja framúrskarandi lífskjör og 

velsæld á Íslandi á komandi áratugum: „Nýsköpun er ekki lúxus heldur nauðsyn. 

Nýsköpun er ekki aðeins grundvöllur efnahagslegrar velgengni heldur lykillinn að úrlausn 

stærstu viðfangsefna komandi áratuga“ (Þórdís Kolbrún Gylfadóttir Reykfjörð, Stjórnarráð 

Íslands, 2019). 
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1.2 Umfjöllun um nýsköpun í aðalnámskrá og lögum grunnskóla  

Nýsköpun í námi var kynnt til sögunar í íslensku skólakerfi í kringum 1991, sem viðleitni 

kennara til að fanga sköpunargáfu nemanda, en fór ekki að ryðja sér til rúms fyrr en í 

kringum aldamótin. Nýsköpunarmennt kom fyrst fram sem formlegt námssvið í 

aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 undir heitinu Nýsköpun og hagnýting þekkingar. 

Námssviðið var kynnt í námskrá um upplýsinga- og tæknimennt ásamt hönnun og smíði. 

Nýsköpunarmennt og upplýsingatækni voru kynnt sem þverfagleg svið bæði án sérstakrar 

úthlutunar í viðmiðunarstundaskrá (Rósa Gunnarsdóttir, 2013). 

Í núgildandi aðalnámskrá grunnskóla (2011) er nýsköpunarmennt ekki lengur sérstakur 

kafli, enda er „ekki vandalaust að skoða og skilgreina nýsköpun sem afmarkað námssvið 

eða námsgrein þar sem slík menntun getur tekið á sig mismunandi birtingarmyndir og 

skilgreiningarnar orðið víðar og teygjanlegar“ (Svanborg R. Jónsdóttir, Meyvant 

Þórólfsson, Gunnar E. Finnbogason og Jóhanna Karlsdóttir, 2013). Þó má víða sjá 

skilaboð um nýsköpun í aðalnámsskránni, meðal annars í tengslum við hugmyndafræði 

þverfaglegrar nálgunar í námi og kennslu. Í kaflanum um inntak og skipulag náms kemur 

eftirfarandi fram: 

Hafa ber grunnþætti menntunar, áhersluþætti í aðalnámskrá og lykilhæfni til 
viðmiðunar við útfærslu allra námssviða og námsgreina. Auk þeirra námgreina og 
námssviða, sem tilgreind hafa verið í viðmiðunarstundaskrá, er gert ráð fyrir 
nokkrum þverfaglegum þáttum, s.s. nýsköpun, frumkvöðlamennt og nýmiðlun. 
(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 8.5 bls. 53) 

Af grunnþáttunum sex; læsi, heilbrigði og velferð, sköpun, lýðræði og mannréttindi, 

sjálfbærni og jafnrétti, má segja að sköpunarþátturinn sé skýrasti grundvöllur nýsköpunar. 

Í aðalnámskránni (2011) segir t.d. um grunnþáttinn að „ í sköpun felst að móta 

viðfangsefni og miðla þeim, búa til, gera eitthvað nýtt eða öðruvísi en viðkomandi kann 

eða hefur gert áður“ (bls. 24). Í nokkrum greinasviðum aðalnámsskrár (2013) má sjá skýr 

merki um áherslur nýsköpunar svo sem í námskrá um upplýsingatækni, náttúrugreinar og 

stærðfræði. Aðalnámskráin fjallar ekki mikið um nýsköpun sem slíka en meira um sköpun 

og tækni, sem vissulega má tengja nýsköpun. Dæmi um síðartöldu áhersluna er að finna í 

kaflanum um list-og verkgreinar: 

Umhverfi okkar byggist að miklu leyti á tækni sem er einn af skapandi þáttum 
menningar og mótar ásýnd hennar, inntak, merkingu og tilgang. Í starfsumhverfi 
nútímans eru gerðar sífellt auknar kröfur til tækniþekkingar og skilnings. Í 
verkgreinum öðlast nemendur skilning á umhverfi sínu sem og 
grundvallarþekkingu. Að skilja og vera læs á umhverfið er forsenda þess að hafa 
áhrif á það. (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 21.9 bls. 152) 
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Samkvæmt lögum um grunnskóla (2008) er eitt af markmiðum hans að undirbúa 

nemendur undir virka þátttöku í atvinnulífi (24. gr.), en nám sem snýr að nýsköpun er ekki 

eingöngu til þess fallið að efla atvinnulífið, heldur getur það líka aukið hæfni nemenda til 

virkrar þátttöku í þjóðfélaginu. Hér er ekki síst átt við mikilvægar forsendur nýsköpunar 

eins og skapandi hugsun, hæfni til samvinnu, getuna til að skipuleggja eigið starf og þora 

að taka áhættu ásamt tæknifærni og tæknilæsi. Tæknifærni felur m.a. í sér getu til að nýta 

ýmis tæki, tæknibúnað og fjölbreyttar úrvinnsluleiðir, tæknilæsi felst í því að nýta 

tækjabúnað til að afla sér þekkingar og miðla henni (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011; 

26.1). Af þessu má ráða að nám og kennsla sem stuðlar að nýsköpun er mikilvæg til þess 

að undirbúa ungt fólk fyrir framtíðina og einnig til að vera virkir þátttakendur í eigin lífi.  

1.4 Nýsköpunaráherslur Menntastefnu Reykjavíkur 

Ýmislegt hefur verið gert til að styðja við þróun nýsköpunar og aukinnar stafrænnar 

tækninotkunar í grunnskólum Reykjavíkur. Árið 2018 var ný menntastefna fyrir 

Reykjavíkurborg fram til ársins 2030 kynnt. Megináherslur stefnumótunarinnar er að „ná 

víðtækri samstöðu um framtíðaráherslur í skóla- og frístundastarfi í Reykjavík og skerpa 

forgangsröðun mikilvægustu umbótaverkefna“ (Reykjavíkurborg skóla-og frístundasvið, 

2018). Í stefnunni er m.a. lögð áhersla á notkun stafrænnar tækni til að auðga menntun og 

veita börnum fjölbreytt tækifæri til sköpunar og tjáningar. Um tilgang stefnunnar segir:   

Menntastefna Reykjavíkurborgar leggur grunn að framsæknu skóla- og 
frístundastarfi sem byggir á styrkleikum íslensks samfélags. Um leið er henni ætlað 
að mæta þeim áskorunum er felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem 
umbreyta uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum hugmyndum um menntun. 
(Reykjavíkurborg, skóla-og frístundasvið, 2018)  

Í kjölfar útgáfu Menntastefnunnar var sett á fót Nýsköpunarmiðja Menntastefnu eða 

NýMið, en hún hefur það hlutverk að „veita starfsstöðum SFS stuðning og ráðgjöf við 

innleiðingu menntastefnunnar, stuðla að samstarfi við háskóla um starfsþróun og veita 

stuðning við þróun og nýsköpun á starfsstöðum sviðsins í samstarfi við fagskrifstofu SFS” 

(Menntastefna Reykjavíkur, e.d.). 

Einn angi af starfsemi NýMið teygir sig inn í Mixtúru, sköpunar- og upplýsingatækniver 

SFS þar sem lögð er megináhersla á miðlun, ráðgjöf og starfsþróun um skapandi og 

framsækna tækninotkun í námi, kennslu og starfi. Mixtúra byggir á grunni framsækins 

starfs sem hófst í Myndveri grunnskólanna, en haustið 2019 fékk Mixtúra nýtt og stærra 

rými og með því víkkaði starfsemin smám saman út. Þá var sett upp snillismiðja með 

ýmiss konar stafrænum búnaði sem hefur þann tilgang að gera starfsfólki SFS kleift að 

kynnast nýjungum í stafrænum tæknibúnaði sem nýta má í kennslu og félags-og 
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tómstundastarfi. Auk þess heldur Mixtúra utan um Búnaðarbanka SFS þar sem boðið er 

upp á fjölbreytt náms- og kennslugögn fyrir starfsfólk SFS til leigu án endurgjalds. 

,,Hugmyndafræði Búnaðarbankans er að gera fólki kleift að prófa ýmsar nýjungar í starfi 

án skuldbindinga. Starfsstaðirnir geta þannig prufukeyrt gögn og tæki og valið í kjölfarið 

hvort þeim hugnist að fjárfesta í slíku í framtíðinni” (Búnaðarbanki SFS, e.d.). Aukin 

áhersla hefur verið lögð á forritun, sýndar- og gagnaukinn veruleika, vinsæla miðla, 

tölvuleiki, þrívíddarhönnun og fjölbreytt stafræn verkfæri sem notuð eru á markvissan hátt 

í námi og leik. Einnig eru reglulega haldin námskeið og kynningar á sviði nýsköpunar og 

stafrænnar tækninotkunar í skólastarfi á vegum Mixtúru. 

1.5 Snillismiðjur í skólastarfi: Að vera gerendur, ekki aðeins neytendur 

Enska hugtakið Makerspace gengur undir ýmsum nöfnum hérlendis, þar má nefna 

snillismiðja, hönnunarsmiðja, sköpunarsmiðja, nýsköpunarver eða tilraunaverkstæði. Hér 

eftir verður orðið snillismiðja notað þegar talað er um Makerspace. Hugmyndin byggir á 

eflingu sköpunar og uppbyggingu á hæfni sem er tengd við nýjar áherslur 21. aldarinnar. Í 

rannsókn sem ber nafnið Making culture: A National Study of Education Makerspaces er 

snillismiðju lýst á eftirfarandi hátt: 

Snillismiðjur eru rými þar sem þátttakendur nota skapandi aðferðir við framleiðslu 
og sköpun með ýmsum verkfærum, tólum, tækni og handverki. Þessi rými sameina 
oft tæknilegar framleiðsluaðferðir við sköpunarhæfni og hlúa að þátttöku, hugviti 
og lausnaleit. Snillismiðjur leggja áherslu á virkt námsumhverfi þar sem 
þátttakendur eru hvattir til að þróa, hanna og búa til sitt eigið efni, verkefni og 
vörur. (Kim, Edouard, Alderfer og Smith, 2018) 

Snillismiðjur gera verið mismunandi eftir því hverjar áherslurnar eru. Sumar eru mjög 

tæknivæddar, útbúnar alls konar stafrænum framleiðsluvélum, á meðan aðrar undirstrika 

forritun og listsköpun svo dæmi sé tekið. Hér á landi hefur verið hröð þróun í 

uppbyggingu snillismiðja og skapandi rýma í skólastarfi, en það má segja að það hafi 

byrjað árið 2008 þegar fyrsta Fab Lab smiðjan var sett á laggirnar. Í dag rekur Fab Lab 

smiðjur víðs vegar um landið og þar er búnaður til þess að raungera hugmyndir með hjálp 

tölvustuddar hönnunar og framleiðslutækni. Þar eru meðal annars tölvustýrðir laserskerar, 

vínylskerar, fræsivélar, saumavélar, rafeindabúnaður, þrívíddarskannar og 

þrívíddarprentarar og eru allar Fab Lab smiðjur landsins í nánu samstarfi við grunn- og 

framhaldsskóla á svæðunum. ,,Markmið smiðjanna er að auka færni einstaklinga til að 

vera hönnuðir og skaparar og að vera gerendur en ekki eingöngu neytendur nýrrar tækni” 

(Fab Lab Ísland, 2021). 
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Með aukinni reynslu og þekkingu á kostum og möguleikum snillismiðja má segja að 

bylting hafi orðið í skólasamfélaginu undanfarin ár og eru snillismiðjur af einhverju tagi 

að spretta upp víða í grunnskólum. Þar má nefna Hólabrekkuskóla, Vesturbæjarskóla, 

Selásskóla, Melaskóla, Háteigsskóla og Víkurskóla svo eitthvað sé nefnt, auk áðurnefndri 

snillismiðju Mixtúru sem leggur áherslu á starfsþróun og símenntun starfsfólks SFS. 

Sem dæmi um notkun snillismiðju í skólastarfi má nefna Hólabrekkuskóla, en þar hafa 

nemendur aðgang að sérhæfðu snillismiðju rými sem inniheldur fjölbreyttan búnað fyrir 

nýsköpun. Markmið Hólabrekkuskóla er að þróa notkun smiðjunnar í átt að skapandi 

námssamfélagi með aðkomu nemenda, kennara og annarra skólastarfsmanna. Starfsemin 

er skilgreind í þrjú svið; forritun/tæki, margmiðlun og nýsköpun, ásamt áherslu á 

upplýsinga- og tæknimennt. ,,Snillismiðjan vinnur markvisst að því að virkja nemendur í 

tengslum við sköpun, nýtingu tækni og vísinda ásamt list-og verkgreinum til að þróa og 

skapa í skólastarfinu” (Hólabrekkuskóli, 2020). 

Það bendir margt til þess að starfsfólk skólanna séu að gera sér ljóst að hönnun og sköpun 

á ekki bara heima í sérstökum kennslustundum, heldur í öllu námi og hafa snillismiðjur 

þann kost að bjóða nemendum að flétta saman nýja strauma í tækni við hefðbundið 

skólastarf. 

1.3 Stafræn tækni í námi helst í hendur við starfsþróun kennara 

Heimurinn breytist ört og samfara því þarf starf skólans að þróast. Samkvæmt 

framtíðarspám munu allt að 65% barna sem nú eru á fyrstu árum grunnskóla vinna störf 

sem byggja á tæknilausnum sem enn eru ekki orðnar til (World Economic Forum, 2016). Í 

dag þurfa því nemendur á annars konar námi að halda en nemendur síðustu aldar. Við 

búum í tæknivæddu samfélagi og ljóst er að áhersla á tækni mun aðeins aukast og þar af 

leiðandi er mikilvægt að nemendur læri að vinna með tæknina á uppbyggjandi og 

merkingarbæran hátt. 

Vaxandi áhersla hefur verið á að koma stafrænni tækni í hendur nemenda í grunnskólum 

og hafa nokkur sveitafélög hér á landi t.a.m. markvisst unnið að innleiðingu snjalltækja í 

skólastarfi. Þar má nefna Kópavogsbæ sem hefur í nokkur ár látið alla nemendur og 

kennara fá spjaldtölvur til þess að vinna með í skólastarfi. Í skjali um hugmyndafræði 

verkefnisins Innleiðing breyttra kennsluhátta í Kópavogi (2017) segir að „rétt eins og börn 

þurfa að læra að eiga samskipti, sýna öðrum virðingu og koma vel fram í daglegu lífi þurfa 

þau leiðsögn um rétta og ábyrga notkun tækninnar, sem við köllum stafræna 

borgaravitund“. Eitt af markmiðum verkefnisins er að „auka vægi stafrænnar 

borgaravitundar þannig að nemendur verði ábyrgir neytendur og gerendur í hinum 
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stafræna heimi. Til þess þarf kennarinn að vera öflug fyrirmynd og stafræn borgaravitund 

þarf að flæða inn í alla námsþætti“ (Björn Gunnlaugsson o.fl., 2017).  

Þróun kennsluhátta byggir þó á fleiru en tæknibúnaði eins og fram kemur í stefnu um 

notkun upplýsingatækni í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkur: 

Árangursrík notkun tækni í menntun snýst ekki í aðalatriðum um tækin og tímann 
sem þau eru notuð eða rétta hugbúnaðinn og besta stafræna efnið. Lykilatriði til að 
ná árangri er að þekking starfsmanna á náms- og kennslufræði, möguleikum 
tækninnar og inntaki skóla- og frístundastarfs nýtist til þess að börn og ungmenni 
hafi jöfn tækifæri til að rækta hæfileika sína, vaxa og blómstra í námi, starfi og 
fjölbreyttum verkefnum framtíðar. (Reykjavíkurborg skóla-og frístundasvið, 
2017a) 

Með þekkingu starfsmanna er hér vísað til starfsþróunar sem hlýtur að vera forsenda 

breyttra kennsluhátta. Í skýrslu um símenntun í upplýsingatækni segir því jafnframt: 

,,Mikilvægur þáttur í markvissri innleiðingu og notkun upplýsingatækni í skóla- og 

frístundastarfi er að símenntun og starfsþróun starfsmanna verði órjúfanlegur þáttur af 

starfinu, byggi á raunverulegri þörf, fari fram með fjölbreyttum hætti og sé skapað 

nauðsynlegt svigrúm “ (Reykjavíkurborg, skóla-og frístundasvið, 2017b). 

Nú þykir flestum eðlilegt að líta á menntun kennara sem ævimenntun og fullyrða má að 

mikilvægi símenntunar og starfsþróunar hafi aldrei verið mikilvægari en nú.  Orðið 

starfsþróun er skilgreint á eftirfarandi hátt á vefsíðu samstarfsráðs um starfsþróun kennara 

og skólastjórnenda:  

Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og jákvæðrar 
þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með nemendum og skipulögð í 
kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún hefur skýran tilgang og markmið 
og miðar að því að efla færni og þekkingu starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. 
Hún á sér stað í faglegu lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs 
starfs fagfólks skóla og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. (Starfsþróun 
kennara, 2021) 

Eins og hér hefur komið fram er tæknibúnaður engin trygging fyrir aukinni hæfni nemenda 

í notkun stafrænnar tækni. Breytingaraflið þarf að koma frá kennurunum sjálfum líkt og 

Jón Torfi Jónasson (2020) bendir á í grein sem birtist í Skólaþráðum, þar sem hann segir 

að fátt muni breytast í menntamálum sem skiptir máli nema drifkrafturinn komi frá 

kennurunum sjálfum. Breytingar þurfa að hans mati að felast í „ásetningi þeirra, vitneskju 

og kunnáttu til að þróa menntunina þannig að þeir geti sinnt því flókna og margslungna 

uppeldis- og menningarhlutverki sem þeir eiga í raun að gegna“ (Jón Torfi Jónasson, 

2020). Starfsþróun kennara er því lykilatriði og þar geta góðar kennsluleiðbeiningar skipt 

máli. 
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1.6 Samþætting námsgreina og teymiskennsla 

Þegar vísindi, listir, hönnun og tækni fá tækifæri til að gera þverfaglegar tilraunir 
getur það leitt til nýrrar nálgunar á það hvernig við sköpum, með því að þora að 
leika okkur með óhefðbundið hráefni. (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018) 

Stafrænt nám og kennsla er í eðli sínu þverfagleg þar sem ýmsar greinar tengjast saman. 

Samþætting ólíkra greina gerir kröfur um samvinnu kennara þ.e.a.s. teymiskennslu. Í 

teymiskennslu felst að ,,kennarar sameina krafta sína og þekkingu við að leysa 

sameiginleg verkefni og ná fram ákveðnum markmiðum. Tveir eða fleiri kennarar eru 

samábyrgir fyrir einum árgangi eða aldursblönduðum hópi, undirbúa sig saman og kenna 

einnig að einhverju marki saman” (Þórhildur Helga Þorleifsdóttir, 2021).  

Dæmi um samþættingu greina er að finna í Langholtsskóla þar sem breytt vinnulag í 

unglingadeild Langholtsskóla varð að nýrri námsgrein sem kallast smiðja. “Smiðjan í 

skapandi skólastarfi er sett upp sem þróunarverkefni sem gengur út á að breyta 

kennsluháttum í unglingadeild, samþætta námsgreinar, auka samstarf kennara og nemenda 

með áherslu á sköpun, lykilhæfni og nýtingu upplýsingatækni í námi “ (Björgvin Ívar 

Guðbrandsson o.fl., 2018).  Í smiðjunni sameinast þrjár námsgreinar; íslenska, 

samfélagsfræði og náttúrufræði í bland við upplýsingatækni. Björgvin Ívar o.fl. (2018) 

segja einnig að verkefnið sé dæmi um það hvernig nýta má nýjustu tækni sem verkfæri til 

að ná fram þeim breytingum sem verið er að sækjast eftir með því að tengja saman nýjar 

og eldri hugmyndir um skólastarf. Mikill vilji er til þess að vera í meira samstarfi við 

annað starfsfólk í skólanum og að samþætta meira við list- og verkgreinar og þróa betri 

verklega vinnuaðstöðu í verkefninu. Vekja má athygli á því að rannsóknir hafa sýnt að 

samvinna kennara og sameiginlegur lærdómur er meðal þess sem skiptir mestu máli 

varðandi starfsþróun þeirra og teymisvinna er eitt af helstu einkennum framúrskarandi 

kennara (Hattie og Ziere, 2018). 

Þó ekki sé hægt að fullyrða um það þá virðist sem textílmenntarkennsla hafi verið frekar 

afmörkuð námsgrein í grunnskólanum og ekki um mikla samþættingu við aðrar greinar að 

ræða, nema helst aðrar list-og verkgreinar. Aukin starfræn nálgun í textílmenntakennslu, 

getur skapað ný tækifæri til samþættingar við margar aðrar námsgreinar og um leið aukast 

möguleikar á fjölbreyttri teymisvinnu kennara sem læra saman og hverjir af öðrum. 
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2. Nýsköpun og stafræn tækni í textíl 

Handverk hefur ríkulegt menningarlegt gildi fyrir öll samfélög. Í lýsingu um hæfniviðmið 

fyrir textílmennt í aðalnámsskrá grunnskóla (2011) kemur fram að greinin felur í sér þátt 

hönnunar og handverks auk þess að fela í sér þjálfun og verkfærni á fjölbreyttum sviðum. 

„Námsgreinin byggir á rótgróinni handverkshefð, sem hefur þróast áfram og tekið inn 

nýjar áherslur í takt við þarfir breyttra tíma og breyttar áherslur í menntun og uppeldi 

(Aðalnámsskrá grunnskóla, 2011: 21.12). Þessi orð má túlka á þann veg að námsgreininni 

sé ætlað að vera í sífelldri þróun í takt við nýjar áherslur og þarfir.  

Nýsköpunarmiðstöð gaf út ritið Stafrænn textíll og aðrar nýjungar árið 2018 í kjölfar 

ráðstefnu sem var haldin um sama efni og er ritinu ætlað að vekja lesendur til umhugsunar 

um nýsköpun og framtíðaráskoranir við hönnun og framleiðslu á textíl. Vakin er athygli á 

örri þróun á sviði stafrænna lausna og nýrra viðhorfa í fata- og textíliðnaðinum og kemur 

meðal annars fram að stafrænn textíll og aðrar tækninýjungar munu hafa víðtæk áhrif á 

hönnuði í náinni framtíð. Þá er aðallega talað um samkeppnishæfni hönnuða og fyrirtækja 

sem byggjast á möguleikum til nýsköpunar í krafti þekkingar og hæfni. Mikilvægt er að 

gefa hönnuðum tækifæri til að hagnýta sér þau verkfæri og tækni sem nauðsynleg eru til 

frekari þróunar. „Tengja þarf hönnun og framleiðslu á skilvirkari máta en er í dag, með 

aukinni þekkingu og færni við forritun og með bættu stafrænu læsi. Hugtök eins og 

stafræn framleiðslutækni og stafræn efnistækni eru hluti af nýju tungutaki nýrra kynslóða 

hönnuða og fyrirtækja“ (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018). Það er því greinilegt að 

kennsla í textíl þarf að huga að breyttum áherslum til að taka mið af framangreindri þróun 

textíliðnaðarins. 

Það má einnig sjá skýr merki um stafrænar áherslur og nýsköpun í íslenska 

textílsamfélaginu. Textílmiðstöð Íslands rekur þekkingarsetur á Blönduósi og er leiðandi í 

rannsóknum og nýsköpun á íslenskum textíl. Vorið 2021 var opnað TextílLab í 

þekkingarsetrinu þar sem ,,lögð er áhersla á að þróa þekkingu á því hvernig nýta má 

nútíma framleiðslutækni í bland við hefðbundnar aðferðir þannig að aðgengi að 

TextílLabinu leiði til nýsköpunar og þróunar nýrra textílvara” (Ingólfur Stefánsson, 2021). 

Í umfjöllun Ingólfs Stefánssonar sem byrtist í Kaffið.is segir einnig að meðal markmiða 

með uppbygginu á TextílLabinu sé að efla textílrannsóknir og auka fagþekkingu í 

greininni með nútímalegum vinnubrögðum, nýrri tækni og nýsköpun. TextílLabið vilji 

jafnframt tryggja öllum þeim aðilum sem hafa hug á að nýta nútíma framleiðslutækni í 

bland við hefðbundnar aðferðir, aðgengi að stafrænni tækni og vélum til nýsköpunar og 

þróunar nýrra textílvara. Smiðjur eins og TextílLab sem leggja áherslu á nýsköpun og 
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stafræna framleiðslutækni geta nýst textílhönnuðum og þróunaraðilum í textíl á 

margvíslegan hátt m.a. með hjálp við notkun tölvustuddrar hönnunar, tilrauna með 

prenttækni, tilrauna með raftextíl, þróun gagnvirks fatnaðar, þrívíddarprenttækni, 

mótagerðar o.fl. (Nýsköpunarmiðstöð, 2018). 

Þróunarverkefnið Innleiðing nýsköpunar í textíl (2017) var unnið af Ásdísi Jóelsdóttur, 

lektor í textíl á Menntavísindasviði og Guðrúnu Björk Einarsdóttur textílmenntakennara 

og var markmiðið að ,,samþætta og þróa hentugar kennsluaðferðir í nýsköpun í textíl og 

markvisst innleiða nýsköpun á skólastigum“. Með umfjölluninni var áhersla lögð á 

hönnun, hugmyndavinnu og nýtingu efniviðs með sjálfbærni í huga. Þess má geta að 

ekkert er minnst á stafræna tækni eða nýjar framleiðsluaðferðir í textíl í skýrslunni. Þetta 

gæti skýrst með því að skýrslan er skrifuð fyrir fjórum árum síðan og þróunin er ör. Til að 

stuðla að aukinni nýsköpun í textílmennt í grunnskólum má teljast eðlilegt og mikilvægt 

að taka inn stafrænar áherslur í greinina að einhverju marki, og efla þannig hæfni nemenda 

til að vera virkir þátttakendur í samfélaginu sem tekur stöðugum breytingum.  

Hér hefur verið farið yfir helstu rök fyrir því að mikilvægt sé að þróa kennsluhætti í 

textílmennt með tilliti til stafrænnar tækni. Í næsta kafla verður athyglinni beint að þeim 

aðferðum sem ég beitti við verkefnið. 
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3. Aðferðafræðin  

Upprunalegt markmið með þessu verkefni var að vinna hagnýtt verkefni sem fælist í því 

að gera kennsluleiðbeiningar í stafrænum textíl, fyrir grunnskólakennara. Ég var svo 

heppin að fá að nýta aðstöðu snillismiðjunnar í Mixtúru sköpunar og upplýsingatækniveri 

SFS, til að vinna verkefnið, sem hafði veruleg áhrif á þróun verkefnisins. Af samstarfinu 

við verkefnisstjóra Mixtúru lærði ég gríðarlega mikið en ekki síður af samskiptum við 

starfandi kennara og með því að heimsækja grunnskóla borgarinnar og kynnast starfinu 

þar og einnig sendi ég út óformlegar kannanir til að kanna stöðuna á stafrænni nálgun í 

textílmennt. Jafnvel þó það hafi ekki verið ætlun mín að gera rannsókn er óhætt að 

fullyrða að þau óformlegu gögn sem ég hef þannig safnað leggja grunninn að 

kennsluleiðbeiningunum. 

Eftir að ég fór að prófa mig áfram og gera tilraunir með tæknibúnaðinn gerði ég mér ljóst 

að ég var farin að nálgast aðferðir starfendarannsókna. Um einkenni þeirra segir Hafþór 

Guðjónsson (2011) að „með starfendarannsóknum beini rannsakandinn athyglinni að 

sjálfum sér og starfsháttum sínum með það í huga að skilja betur eigið starf og þróa það til 

betri vegar“. Það sem einkennir oft þá sem stunda starfendarannsóknir er að þeir eru með 

dagbók eða rannsóknardagbók þar sem vangaveltur, hugsanir, upplifanir og hugmyndir eru 

skráðar og ígrundaðar (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Ég gerði mér áætlun um að læra 

nægilega vel á hvert tæki til að geta gert raunhæfar og gagnlegar kennsluleiðbeiningar 

fyrir grunnskólakennara. Allt ferlið skráði ég í rafræna dagbók sem ég hélt á vefsíðu þar 

sem ég gat skrifað hugleiðingar, áskoranir og niðurstöður. Einnig tók ég mikið af myndum 

í ferlinu sem ég gat rýnt í og safnaði saman gagnlegu efni sem ég nýtti í vinnslu 

kennsluleiðbeininganna og vefsíðunnar. Meðan ég prófaði mig kerfisbundið áfram með 

nýja og framsækna tækni í snillismiðju Mixtúru skráði ég reynsluna af tilraunum mínum 

og ígrundaði, bæði það sem gekk vel og einnig mistökin. Þannig lærði ég með því að 

skoða og reyna að skilja eigin vinnu og vinnubrögð og lagði mat á hvernig til tókst. Einnig 

lærði ég af samtölum mínum við kennara. Ég skráði einnig reynslu mína af kynningunni 

sem ég hélt fyrir list-og verkgreinakennara og námskeiði sem ég hélt fyrir 

frístundarmiðstöðvar. Allt urðu þetta mikilvæg gögn fyrir mig að vinna úr og leggja til 

grundvallar kennsluleiðbeiningunum auk þess að gera mér kleift að verða betri kennari. 

Eftirfarandi kaflar eru unnir upp úr skráningum mínum í dagbókinni. 

Af þessu má sjá að verkefnið má skilgreina sem hagnýtt verkefni sem að hluta til byggir á 

aðferðum starfendarannsókna. 
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4. Fyrsta skref: Tileinkun 

Að læra á tækin, tileinka sér tæknina og forritin sem eru í snillismiðjunni, til að 

komast að því hvernig hagnýtast sé að nýta stafræna tækni í textíl

 

Mynd 1: Veggur þar sem ég safnaði saman öllum tilraunum mínum í Mixtúru 

Það var fyrir algjöra tilviljun að ég kynntist starfsemi Mixtúru, sköpunar og 

upplýsingatækniveri SFS, þegar ég var að sækja mömmu mína sem var stödd þar og hún 

bauð mér inn til þess að sjá aðstöðuna. Mér fannst ég hafa dottið í lukkupottinn, við mér 

blasti fjölda tækja og búnaðar sem ég hafði látið mig dreyma um að fá aðgang að til að 

nota í skapandi starfi í vinnu með textíl. Ég lýsti áhuga mínum fyrir starfsfólki Mixtúru, 

sem tók mér og hugmyndum mínum opnum örmum. Nokkru síðar höfðum við komið 

okkur saman um að ég myndi vinna lokaverkefnið mitt í Listaháskólanum í samstarfi við 

Mixtúru. Í snillismiðjunni fengi ég tækifæri til að þróa mínar eigin aðferðir til að nýta 

þessi tæki í vinnu með textíl og í kennslu. 

Markmiðið var að tileinka mér hæfni til að vinna með stafræna tækni í textíl til að nota í 

kennslu til samræmis við áherslur í nýsköpun. Jafnframt var markmiðið að komast að því 

hvernig væri best að búa til kennsluleiðbeiningar sem myndu henta fyrir skapandi vinnu 

með stafræna tækni. Ég vildi líka leggja sérstaka áherslu að finna rétta hugbúnaðinn með 

tækjunum, sem væri ókeypis og notendavænn og hentaði vel í kennslu með nemendum. 

Eftirfarandi kaflar eru lýsingar á tilraunum mínum í snillismiðjunni, ígrundanir mínar, 

vangaveltur og niðurstöður. Ég lagði mikla áherslu að teikna sjálf frá grunni þegar ég gæti, 

í stað þess að finna tilbúnar skrár eða myndir á netinu. Með því var ég að vinna með 

sköpunarþáttinn um leið og ég var að læra á hugbúnaðinn og ferlið við stafræna 

framleiðslu. 

Fyrsti dagurinn minn í Mixtúru var svolítið yfirþyrmandi. Þarna stóð ég fyrir framan fjölda 

spennandi tækja sem mig hafði svo lengi dreymt um að læra á en hafði í raun aldrei fengið 
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tækifæri til. Í snillismiðju Mixtúru eru meðal annars þrívíddarprentarar, vínylskeri, Cricut 

fjölskeri, laserskeri, stafræn saumavél og ýmis konar íhlutir fyrir rafrásir. Eftir að ég komst 

yfir mestu spennuna ákvað ég að taka fyrir eitt tæki í einu, læra á það og ígrunda jafnframt 

hvernig og hvort væri hægt að nota það í textíl verkefnum með hliðsjón af kennslu í 

grunnskólum.  

4.1 Þrívíddarprentarinn 

 

Mynd 2: Þrívíddarprentarar í Mixtúru 

Þrívíddarprentun er tækni sem var þróuð og kom fram árið 1980 en ruddi sér ekki til rúms 

fyrr en í kring um 2009 þegar fjölmiðlaumfjöllun um þá varð meiri (The History of 3D 

Printing, e.d.). Prentararnir sjálfir taka við upplýsingum á formi CAD (computer-aided 

design) skrár sem er búin til í þrívíddar hugbúnaði og kemur þeim til skila með stút sem 

hitar þráð, oftast plastþráð, upp að bráðnun og sprautar honum svo á yfirborð. Þannig 

byggir prentarinn lög af plasti, hvert ofan á annað, þar til hluturinn er orðinn til. 

Þrívíddarprentarar hafa margvíslegt notagildi í framleiðslu á ýmsum hlutum, og eru 

jafnvel notaðir til að prenta heilu húsin, svo eitthvað sé nefnt. Þeir hafa einnig verið  

notaðir í kennslu til að kynna nemendur fyrir stafrænni framleiðslutækni, og hefur tæknin 

verið nýtt í kennslu á mismunandi sviðum eins og fatahönnun (Kwon o.fl., 2017), 

eðlisfræði (Novak og Wisdom, 2018) og jarðvísindum (Horowitz og Schultz, 2014). 

Ýmsar leiðir hafa verið reyndar til þess að koma þrívíddarprentun að á öllum skólastigum  

í mörgum löndum. Kína hefur t.a.m. sett af stað verkefni þar sem 400.000 grunnskólar 

munu fá þrívíddarprentara til afnota í kennslu og menntastofnanir í Pakistan eru að kanna 

hvernig þrívíddarprentun kann að koma að góðum notum við menntun nemenda þar í landi 

(Waseem o.fl., 2016). 
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4.1.1 Tilraunir með þrívíddarprentun 

Ég hef lengi haft sérstakan áhuga á þrívíddarprentun, en hafði aldrei fengið tækifæri til að 

læra á þá tækni og ákvað því að byrja á því tæki. Fyrsta skrefið var að rannsaka hvaða 

forrit væru hagkvæmust og aðgengilegust til vinna með nemendum. Þrívíddarforritin eru 

ótal mörg og jafn mismundi og þau eru mörg. Eftir mikla rannsóknarvinnu ákvað ég að 

skoða nánar forrit sem heitir Tinkercad, en við fyrstu sýn virtist það vera einfalt og 

notendavænt. Tinkercad er frítt og aðgengilegt á netvafra, þannig að það þarf ekki að hala 

niður neinu forriti. Í rannsókn sem var gerð um áhrif Tinkercad á færni og sýn nemenda á 

hugtaki sem á ensku kallast “computational thinking skill” kemur fram að hugbúnaðurinn 

hentar nemendum vel, því hann getur haft áhrif á marga eins og sköpun, rökhugsun, 

samvinnu, gagnrýna hugsun, lausnaleit og reikniritshugsun (Deníz og Erylmaz, 2021). 

Þetta hugtak er erfitt að þýða á íslensku, en dæmi um ,,computational thinking” má finna 

til dæmis í ljósmyndun. Góður faglegur ljósmyndari sem horfir gegnum linsuna sér fyrir 

sér hver lokaútkoman muni verða og þekkir vel tæknina, áhrif skugga og ljóss og feril 

úrvinnslu myndavélar á litum. Hann getur því beitt þekkingu sinni til að fá bestu 

hugsanlegu útkomu sem hann sækist eftir og sér fyrir sér þegar hann horfir gegnum 

linsuna. Fyrir hönnuð sem nýtir sér þrívíddarprentara og önnur snjalltæki til stafrænnar 

sköpunar þarf hann nauðsynlega að kynnast tækinu vel og hugbúnaðinum til að vita 

nákvæmlega hvað hann þarf að stilla og gera til að ná þeirri útkomu sem hann sér fyrir sér. 

Hugbúnaðurinn var einnig sérstaklega hannaður til þess að bjóða uppá einfalt 

þrívíddarforrit sem væri hægt að nota í kennslu. Forritið er mjög einfalt í notkun og ég var 

ekki lengi að læra að nota það og tel það vera það tilvalið til að nota með 

grunnskólanemendum. Bæði er hægt að velja ýmiss konar einföld þrívíð form úr 

gagnabanka til þess að vinna með, eða gera sína eigin hönnun.  

Ég hafði áður séð hvernig hægt er að prenta áferðir úr prentaranum beint á þunnt efni eins 

og tjull þannig að það festist beint við textílinn og það langaði mig að prófa. Áferðin sem 

ég notaði til að prófa aðferðina var einföld, um var að ræða keilulaga form (sjá mynd 3). 

Þegar ég var búin að teikna upp myndina þurfti að hlaða henni niður í annað forrit sem 

sneiðir þrívíddarmyndina. Þrívíddarprentarinn sem er í Mixtúru er af gerðinni Ultimaker3 

og sneiðunar-forritið sem fylgir prentaranum heitir Cura. Hugbúnaður Cura les 

þrívíddarformið og sker það niður í sneiðar sem prentarinn getur svo lesið. Einnig er hægt 

að stilla hraða prentunarinnar og fleira. Þegar forritið er búið að sneiða er hægt að senda 

skrána í þrívíddarprentarann. Eftir á að hyggja hefði ég kannski átt að byrja á einfaldara 

verkefni þar sem þetta var í fyrsta sinn sem ég prentaði eitthvað í þrívíddarprentara, en 

mér fannst samt spennandi að spreyta mig á krefjandi verkefni og ég held að fyrir vikið 
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hafi ég líka lært meira í ferlinu því að maður lærir jú mest á mistökum. Það var ekki bara 

nóg að ýta á „print“ því til þess að áferðin mín festist á efninu þurfti ég að byrja á því að 

prenta tvö lög, stoppa svo prentarann og setja efnisbút yfir og halda svo áfram að prenta. 

Efnið náði þannig að festast á milli laganna á formunum. Þetta gekk allt framar vonum, 

keilurnar festust vel við efnið, mér fannst gaman að sjá hvað formin urðu sveigjanleg sem 

leiddi til þess að útkoman varð mjög góð. Aðferðin hentar vel í ýmiss konar textílvinnu, 

t.d. er hægt að nota hana til þess að sauma á flíkur eða prenta beint á snið til þess að 

sauma. 

 

Mynd 3, 4 og 5: Þrívíddarform unnin í Tinkercad þrívíddarforritinu, formin prentuð á tjull efni og útkoma 

Gallinn við þessa aðferð er að mínu mati sá, að þrívíddarprentarinn sem ég notaði, getur 

bara prentað hart plast sem er kannski ekkert mjög hagkvæmt í fatnaði. Aðferðin myndi 

líklega henta betur í búninga t.d. fyrir leikhús eða kvikmyndir. Vissulega eru þó margir 

harðir hlutir sem fylgja textíl, þar má nefna tölur, smellur og skraut sem væri tilvalið að 

nota þrívíddarprentarann til að gera.  

 

Mynd 6 og 7: Mismunandi form prentuð á efni og sveigjanlegt þrívíddarform 

4.1.2 Aukahlutir fyrir fatnað prentaðir með þrívíddarprentara 

Eins og fram hefur komið finnst mér mjög mikilvægt að fá sjálf að hanna og teikna það 

sem á að vinna með stafrænum búnaði. En stundum er það ekki hægt. Mig langaði t.d. til 

að prenta út mína eigin beltissylgju þar sem að ég gæti ráðið stærð og lit. Skömmu áður 

hafði ég verið að gera búninga fyrir leiksýningu þar sem  þurfti að nota hvítar sylgjur. Því 

miður reyndist einungis hægt að fá svartar beltissylgjur í búðum og þær eru dýrar. Mín 
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lausn þá, og það eina sem mér datt í hug, var að sanda og spreyja svörtu sylgjurnar hvítar 

með málningu. Þessi lausn var ekki mjög endingargóð. Á meðan sýningunum stóð þurfti 

ég mörgum sinnum að taka búningana inn á vinnustofu til að lappa upp á sylgjurnar því 

málningin var stöðugt að flagna af. Hversu frábært hefði það verið ef ég hefði bara getað 

prentað út hvítar beltissylgjur í þeirri stærð og því magni sem ég þyrfti? Þar sem að ég 

taldi of flókið að teikna svona sylgju frá grunni fann ég skrá með sylgju á síðu sem heitir 

Thingiverse en það er svæði sem gerir fólki kleift að deila þrívíddar skrám sem það hefur 

gert. Þegar ég hafði aðlagað og stillt stærðina sendi ég skrána í prentarann. Ég var þó mjög 

efins um að þetta myndi virka, bæði um að plastið sem þrívíddarprentarinn notar væri 

nógu sterkt og að smellan myndi smellast vel saman. Á meðan prentuninni stóð tók ég 

eftir fyrstu mistökunum mínum. „Tennurnar“ á smellunni voru í lausu lofti á hönnuninni 

og af því að prentarinn prentar alltaf eitt lag í einu þurfti hann allt í einu að byrja að prenta 

í lausu lofti sem varð til þess að tennurnar á smellunni urðu frekar hrjúfar (sjá mynd 9). Af 

þessu lærði ég að ef eitthvað í hönnuninni er án undirstöðu þarf að búa til stoðkerfi undir 

sem er síðan hægt að brjóta eða sanda af þegar prentuninni er lokið.  

  

Mynd 8, 9 og 10: Beltissylgjan í Tinkercad þrívíddarforritinu, sylgjan í prentun og útkoma 

Þrátt fyrir að tennurnar á smellunni hafi verið svolítið hrjúfar þá virkaði beltissylgjan mjög 

vel. Það var auðvelt að smella og festingin var líka mjög örugg, með gott grip og virkaði 

því alveg jafn vel og sylgjur sem maður kaupir í búð. Ef ég hefði kunnað þetta áður en ég 

gerði búningana sem þurftu hvítar beltissylgjur hefði ég án efa nýtt mér það og prentað út 

mínar eigin. Ég prufaði líka að búa til tölur í Tinkercad með því að taka einfalt form og 

setja göt í miðjuna svo hægt væri að sauma þær í flíkur. Með þessari aðferð er í raun hægt 

að gera tölur úr hvaða formi og lit sem er, kostur sem mér finnst spennandi.

  

Mynd 11, 12 og 13: Þrívíddarformi breytt í tölu með því að setja göt á formið svo að hægt sé að sauma í. Hér má sjá 
mismunandi þrívíddarform sem ég prentaði út sem tölur  
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4.1.3 Umræður 

Þessi tilraun hefur opnað augun mín fyrir möguleikunum á því að nota þrívíddarprentara í 

margs konar vinnu tengdum textíl. Bæði með því að búa til skemmtilegar áferðir á flíkur 

og til þess að prenta út eigin aukahluti í þeim lit, stærð og magni sem maður þarf. Ég er 

sannfærð um að ég muni nýta mér þetta mikið í framtíðinni bæði í vinnu með leikbúninga 

og í kennslu. Þó svo að ég hafi verið alger byrjandi í þrívíddarhönnun, tókst mér að finna 

einfaldar leiðir til þess að byrja og læra á tæknina og finna úrræði sem munu nýtast mér á 

fjölbreyttan hátt.   

Hvað varðar textílkennslu sé ég mikla möguleika. Sem dæmi má nefna að það væri hægt 

að tengja þrívíddarhönnun við prjón með því að kenna nemendum að  hanna sínar eigin 

tölur sem þeir geta svo fest á t.d. peysu sem þeir eru að prjóna. Nemandinn myndi þá læra 

á þrívíddarhönnunarforrit og jafnframt persónugera flíkina sína. Þarna er dæmi um það 

þegar nemandinn getur tengt stafræna tækni við daglegt líf sitt í stað þess að kynnast henni 

einungis sem afmörkuðu fyrirbæri. Þrívíddarprentarar eru orðnir frekar aðgengilegir og  

margir skólar eiga slíkan prentara. Augljósar hindranirnar eru hvað það tekur oft langan 

tíma að prenta út hvern og einn hlut og myndi örugglega ekki nást í einni kennslustund. 

Væntanlega myndi það því lenda á kennaranum að prenta út verkefni nemendanna. 

Lausnin gæti verið sú að vera með verkefni þar sem nemandinn hannar eitthvað lítið eins 

og t.d. tölur sem ég nefndi hér að framan og er fljótlegt að prenta.  

4.2 Stafræn saumavél 

 

Mynd 14: Stafræn saumavél í Mixtúru 

Í snillismiðjunni er stafræn saumavél sem getur bæði virkað sem venjuleg saumavél og 

útsaumsvél. Í vélinni er stór gagnabanki af myndum sem er hægt að sauma út en mig 

langaði til þess að læra hvernig maður býr til sínar eigin útsaumsmyndir og hvort og 

hvernig hægt er að kenna nemendum að gera það. 



   
 

24 

 

4.2.1 Tilraunir með stafrænu saumavélina 

Fyrst þurfti ég að finna rétta hugbúnaðinn. Það eru til nokkur mjög góð útsaumsforrit, en 

þau kosta öll mörg hundruð þúsund krónur og slíkan kostnað vildi ég forðast. Að finna 

frítt og einfalt útsaumsforrit reyndist heldur erfitt. Eftir margra daga rannsóknarvinnu 

komst ég að þeirri niðurstöðu að InkStitch, sem er viðbót við vektor teikniforritið Inkscape 

væri besti koturinn. Inkscape er opinn hugbúnaður (e. open source software), en 

hugmyndin á bak við opinn hugbúnað er byggð á þeim grunni að hugbúnaðinn má nota að 

vild og er ókeypis fyrir persónulega notkun (Blaho, Fodrek, Foltin og Murgas, J, 2011). 

Inkscape hefur lengi verið vinsælasta gjaldfrjálsa vektor teikniforritið sem kemur í staðin 

fyrir Adobe Illustrator sem er ekki aðgengilegt fyrir alla. Það er því vinsælt að nota 

Inkscape í kennslu, m.a. notar FabLab Reykjavík forritið í sínum námskeiðum. Margar 

stafrænar vélar styðjast við vektor myndir í framleiðslu og er Inkscape því mjög mikilvægt 

forrit til þess að læra á. InkStitch er hægt að hala niður aukalega sem viðbót, og hægt er að 

nota til að taka vektor myndina frá Inkscape og umbreyta henni í útsaumsskrá (PES) sem 

saumavélin les. Þessi aðgerð er þó ekki mjög einföld í framkvæmd. Mörg skref þarf að 

taka, vektor myndin verður að vera alveg gallalaus og oftast þarf að vinna myndina mikið 

til þess að hún virki fyrir forritið. Eftir mikla þolraun og tilraunir tókst mér loks að finna út 

úr því hvernig þetta virkar og gat saumað út mína fyrstu útsaumsmynd. 

  

Mynd 15 og 16: Stafrænn útsaumur, vélin les stafrænu útsaumsskránna og segir manni hvenær þarf að skipta um þráð 
og hversu langan tíma hún er að sauma út 

Loksins eftir að hafa lært hvernig á að sauma út eigin mynd var ekki aftur snúið. Ég fékk 

mikinn áhuga fyrir þessu og reyndi að koma stafrænum útsaumi inn í öll samtöl sem ég 

átti og langaði til að sauma út í allt. Ég gerði mér grein fyrir ég þyrfti eitthvað verkefni til 

þess að vinna með og ákvað að fara í samstarf við vinkonu mína sem er listakona. Hún var 

nýbyrjuð að vinna að verkefni sem snýst um hrós. Markmiðið er að hjálpa fólki til að taka 

betur hrósi sem því er gefið og vera stolt af því. Við ákváðum í sameiningu að búa til 

peysu sem yrði full af hrósyrðum sem umrædd vinkona hefur fengið í gegnum tíðina. 
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Hugmyndin var að hún myndi „ganga í hrósunum sínum“ til þess að gefa þeim meira 

vægi. Setningarnar yrðu allar handskrifaðar með hennar handskrift til þess að gera peysuna 

enn þá persónulegri en ég myndi sjá um að sauma setningarnar út í stafrænu saumavélinni. 

 

Mynd 17 og 18: Handskrift sem var breytt í stafræna útsaumsskrá í InkStitch og saumuð út 

Ég gerði sniðið af peysunni og klippti áður en ég byrjaði að sauma út til þess að það yrði 

auðveldara að staðsetja setningarnar. Það hjálpaði líka mjög mikið að þurfa að endurtaka 

ferlið við að umbreyta myndunum í útsaumsskrá aftur og aftur í forritinu því það gerði mig 

öruggari og ég lærði smám saman betur og betur á aðferðina. Þannig skapaði æfingin 

meistarann. 

 

Mynd 19 og 20: Útkoma samstarfsverkefnisins „Compliment each other“ þar sem hrós voru saumuð út í peysu með 
stafrænu saumavélinni út frá handskrift. 

4.2.2 Umræður 

Stafrænn útaumur gerir manni kleift að sauma út myndir sem væri nær ómögulegt að gera 

í handsaumi og er því frekar góð viðbót við textílheiminn. Mér finnst spennandi að geta 

tekið sínar eigin teikningar eða handskrift og umbreytt því í útsaum því útsaumurinn gefur 

svo skemmtilega og fágaða áferð í textílinn. Ég er mjög ánægð með að hafa lagst í mikla 
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rannsóknarvinnu við að finna rétta hugbúnaðinn því ef maður er ekki tilbúinn til þess að 

borga mörg hundruð þúsund fyrir útsaumshugbúnað tel ég að InkStitch sé besti 

valkosturinn. Þegar ég hugsa um hvernig væri hægt að nýta stafrænan útsaum í kennslu er 

ég svolítið á báðum áttum. Í fyrsta lagi eru stafrænar saumavélar dýrar og ekki mjög 

aðgengilegar. Auk þess þá er vinnan við að umbreyta myndum í útsaumsskrá mjög flókin 

og krefst mikillar þolinmæði. Ég sé engan lærdóm í því að finna tilbúna útsaumsmynd á 

netinu og sauma hana út. Lærdómurinn felst í því að læra ferlið við að búa til sína eigin 

mynd sem ég er hrædd um að nemendur á grunnskólaaldri myndu almennt ekki ráða við. 

En það er vissulega gaman að kunna á stafræna útsaumsvél. Ég sé sjálf mikla möguleika á 

því að nota þessa færni í mínu starfi sem búningahönnuður, en held ég að það yrði of 

flókið að nota þessa tækni í textílkennslu í grunnskólum. 

4.3 Cricut fjölskerinn 

 

Mynd 21 og 22: Cricut fjölskerinn í Mixtúru 

Cricut fjölskerinn tilheyrir tegund af tækjum sem nefnast skurðarplotterar (e. cutting 

plotter), en þessi tegund véla notar afskurðar framleiðslutækni (e. subtractive 

manufacturing) til þess að skera út í efni með hnífsbaði sem hreyfist yfir yfirborðið. Þessar 

vélar, sem eru ekki mikið stærri en venjulegur pappírsprentari, eru auðveldar í notkun og 

geta skorið fjölbreytt úrval efna svo sem pappír, pappa, vínyl, textíl efni, felt o.s.frv. 

(León, Saorin, Torre-Cantero, Meier og Marrero, 2019). Cricut hefur þann eiginleika fram 

yfir aðra skurðarplottera að með henni er einnig  er  hægt að nota sérstaka penna til þess að 

teikna og skrifa út frá stafrænni skrá. León o.fl. (2019) tala um að verkfæri og tæki sem 

eru einföld í notkun og þurfa ekki flókna uppsetningu,  sem hægt að flytja auðveldlega á 

milli staða og eru á viðráðanlegu verði, séu vinsæl í skólakerfinu og eiga þessir eiginleikar 

vel við um Cricut skerann. Cricut notar sinn eigin hugbúnað sem heitir Cricut Design 

Space þar sem hægt er að hlaða inn SVG (vektor), JPG skrám eða hanna í forritinu sjálfu. 
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Forritið er mjög notendavænt og er hægt að nota í bæði tölvum og spjaldtölvum sem 

hentar vel fyrir skólastarf. 

4.3.1 Tilraunir með Cricut 

Þar sem spjaldtölvur eru mikið notaðar skólastarfi finnst mér það vera mjög mikill kostur 

við Cricut að hægt er að vinna hönnunina í spjaldtölvu og senda á vélina,. Ég ákvað því að 

vinna sem mest á iPadinn minn á meðan ég var að kynnast tækinu. 

Ég teiknaði einfalt blúndu mynstur í teikniforriti sem ég setti svo inn í Cricut design þar 

sem ég gat breytt JPG myndinni í vektor mynd í nokkrum einföldum skrefum.  

 

 

Mynd 23 og 24: Blúndu mynstur teiknað í teikniforriti á iPad og yfirfært yfir í Cricut Design forritið 

Í vinnuborðinu er hægt að breyta stærð og stillingum eftir því hvort á að skera eða teikna 

myndina, hvaða efni á að nota o.s.frv. Síðan þarf að undirbúa efnið sem ætlunin er að nota 

og setja það á sérstakar plastmottur sem fylgja vélinni. Motturnar hafa límkennda áferð 

svo efnið helst á sínum stað. Ég byrjaði á því að gera prufu í pappír til þess að sjá hvernig 

myndin kæmi út og læra í leiðinni hvernig ferlið virkar. Í ljós kom að þetta gekk bara mjög 

vel og hélt ég því áfram og skar myndina út í fatavínyl sem ég straujaði svo á textílbút 

með hitapressu. Þetta ferli er mjög einfalt og notendavænt. 

 

Mynd 25 og 26 : Vínyl fatalímmiðinn í útskurði í Cricut fjölskeranum og svo straujaður á textíl. 
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Ég gerði líka tilraunir með teikni valkostinn með vélinni, en þá teiknaði ég aðeins flóknara 

mynstur til þess að sjá hversu mikil nákvæmni yrði á teikningunni. Með vélinni er hægt að 

fá bæði venjulega blekpenna og sérstaka penna (infusable ink) sem er hægt að yfirfæra 

með hitapressu á hvaða efni sem er. Aðferðin er sú sama og notuð er við að skera, nema í 

staðinn fyrir að nota hnífinn er pennanum smellt í þar til gert hólf á vélinni.  Hún teiknar 

þá myndina á venjulegt blað sem er svo hægt að strauja á  hvaða efni sem er, en í mínu 

tilfelli strauaði ég á léreftsbút. Áferðin verður eins og það sé búið að prenta á efnið,  

meðan  fatavínillinn er með plastkennda áferð sem hentar kannski ekki fyrir öll verkefni.  

Ég tel mikinn kost að hafa báða þessa möguleika. 

 

Mynd 27, 28 og 29: Tilraunir með „infusable ink“ pennann sem er prentaður á pappír og svo yfirfært með því að strauja 
á efni. 

Fjölskerinn (e. cricut)  getur líka skorið út í alls konar textíl og ég gerði einnig tilraunir 

með það. Ég prufaði að skera út mynstur í segldúk og gerði þrívíð blóm úr felt efni með 

því að skera út spíral með mismunandi stílum. Með þessari aðferð er hægt að búa til alls 

konar áferðir í textíl með einföldum hætti sem ég er mjög hrifin af.  Það væri líka hægt að 

prófa að skera út snið af flík sem væri þá hægt að stækka og minnka í forritinu eftir máli.  

 

Mynd 30, 31 og 32: Tilraunir með útskurð í textílefni með Cricut fjölskeranum. 

 

4.3.2 Umræður 

Cricut fjölskerinn hefur mjög marga, góða og fjölbreytta eiginleika sem henta vel fyrir 

kennslu. Það er ofur einfalt að læra á vélina og mér finnst mikil kostur að hægt er að nota 

forritið sjálft til þess að breyta teikningu í vektor mynd á einfaldan hátt og sleppa þannig 
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við að notast við önnur vektor teikniforrit líka, þó það sé vissulega hægt. Forritið virkar 

líka vel, er mjög notendavænt og þægilegt að nota í spjaldtölvu sem eykur möguleikana 

enn frekar á að nota það í kennslu. Ég held að það sé auðvelt að kenna nemendum á 

tæknina og gera þá sjálfstæða í vinnubrögðum. Það sem er líka kostur er hvað vélin er létt 

og auðveldlega hægt að ferðast með eða færa á milli kennslustofa svo margir kennarar 

geta haft aðgang að tækinu. Margir skólar hafa nú þegar fest kaup á Cricut og eru farnir að 

nota tækið í kennslu í mismunandi námsgreinum og einnig geta skólar í Reykjavík fengið 

hana að láni í Mixtúru, skólum að kostnaðarlausu. Það er því auðvelt að nálgast tækið sem 

er mikill kostur. Af þessu má sjá að Cricut er einn besti valkosturinn þegar innleiða á 

stafrænar lausnir í textílkennslu. Tækið hefur svo fjölbreytta möguleika en er um leið 

einfalt og ódýrt.  

4.4 Glowforge laserskerinn 

 

Mynd 33: Glowforge laserskerinn í Mixtúru. 

Glowforge er CNC laser skurðar-og grafvél sem notar afskurðar framleiðsluaðferð við að 

skera út ýmiss konar efni með laser. Tækið getur skorið út eða grafið í við, pappa, 

plexígler, leður, textílefni o.fl. með mikilli nákvæmni út frá vektor teikningu. Það er hægt 

að nota Glowforge í hvaða stýrikerfi sem er því hugbúnaðurinn þeirra er aðgengilegur á 

netinu og það þarf því ekki að hala niður neinu forriti eða appi til þess að nota tækið. 

Forritið tekur við JPG, PDF, SVG, og PNG skrám og einnig er hægt að skanna teikningar 

beint inn (Glowforge, e.d). Laserskerar eru farnir að sjást í auknum mæli í kennslu, þar má 

nefna FabLab sem nota laserskera mikið í sínum námskeiðum og einnig eru nokkrir 

grunnskólar komnir með slík tæki. Þá hafa þessi tæki aðallega verið tengd við 

smíðakennslu þar sem að algengast er að skera út við eða pappa, en þar sem hægt er að 

skera og grafa í textílefni get ég séð ýmsa möguleika á því að nota hann einnig í 

textílkennslu. 
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4.4.1 Tilraunir með laserskerann 

Þegar ég sótti áfanga hjá FabLab í Listaháskólanum lærði ég að laserskera, en þá hvarflaði 

ekki að mér að ég gæti notað tækið fyrir textíl og sama má segja þegar ég færði mig yfir í 

laserskerann í Mixtúru. Tækið vakti hjá mér tortryggni og virkaði eitthvað svo stórt og 

hættulegt. Tilfinningar mínar í garð tækisins eru ekki algerlega fjarstæðar því oft getur 

myndast mikil eldhætta af laserskerum. Á meðan ég var að læra hvernig skerinn í Mixtúru 

virkaði, því hann er af annarri tegund en sá í FabLab, notaði ég krossvið og pappa því það 

er algengasti efniviðurinn sem er notaður í laserskerum og auðvelt að finna rétt 

stillingaratriði fyrir þau efni. Það sem mér finnst stærsta áskorunin við Glowforge vélina 

er að framleiðandinn gefur ekki út nein stillingaratriði fyrir annan efnivið en þann sem 

hann sjálfur selur. Það er því undir notandanum komið og á hans ábyrgð að finna út réttar 

stillingar fyrir mismunandi tegundir af efnivið. Þetta getur virst flókið og vakið streitu, 

sérstaklega hjá byrjendum. Af þessari ástæðu vildi ég byrja á efnivið sem algengt er að 

nota í laserskera áður en ég færi að gera tilraunir með textílefni, sem sjaldnar eru notuð. 

Ég teiknaði laufblað í Inkscape og opnaði vektor teikninguna í Glowforge appinu sem 

opnaður er í netvafra. Í laserskeranum eru myndavélar sem sýna flötinn sem hægt er að 

skera út á og þegar ég setti krossviðsplötu á flötinn sá ég hana í forritinu. Því er mjög 

auðvelt að staðsetja teikninguna á þeim stað sem maður vill skera út þannig að 

efniviðurinn nýtist sem best. Einnig er hægt að stækka og minnka myndina í forritinu. 

Eftir að hafa fundið út réttu stillingarnar fyrir krossvið og skráð þær inn gat ég sent 

myndina á vélina. Skerinn tengist þráðlaust við appið svo það þarf ekki að tengja neinar 

snúrur, sem er þægilegt og auðveldar tæknilega hlið verksins.  

 

Mynd 34, 35 og 36: Mynd tölvuteiknuð í Inkscape og skorin út í krossvið með laserskeranum. 

Eftir að hafa prófað mig áfram að skera út krossvið, nota mismunandi stillingar, taldi ég 

mig hafa kynnst tækinu þokkalega og var reiðubúin að prufa textílefni. Ég teiknaði upp 

snið af veski með útskornu mynstri í Inkscape og rannsakaði vel hvaða stillingar þóttu 

bestar fyrir leður og lét svo á reyna. Það var alls ekki eins ógnvekjandi og ég var búin að 

ímynda mér og skar vélin mynstrið mitt út með mikilli nákvæmni. Eftir að skerinn hafði 

lokið sér af gat ég tekið bútana og saumað saman í saumavél og setti rennilás og úr varð 

fallegt leðurveski með útskornu mynstri. 
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Mynd 37, 38 og 39: Leðurveski teiknað í Inkscape og skorið út í Glowforge og svo saumað saman. 

Ég hefði aldrei getað klippt eða skorið þetta mynstur út í leðrið í höndunum. Laserskerinn 

hefur því útvíkkað möguleikana á því hvernig ég get meðhöndlað textíl sem mér finnst 

mjög spennandi. Hann opnar á vissan hátt möguleikana á því að gera hið ómögulega. Ég 

hélt áfram að prófa að skera út og grafa í ýmiss konar textílefni eins og felt, gallaefni, 

bómul o.fl. Allt var þetta unnið með góðum árangri, ég var því búin að yfirstíga ótta minn 

við að nota textílefni í laserskeranum.  

 

Mynd 40, 41 og 42: Tilraunir með að skera út og grafa í felt efni með laserskeranum. 

Annað sem hægt er gera, er að skanna teiknaðar myndir beint inn með myndavélinni á 

vélinni. Ég fékk upplýsingar um þetta þegar ég talaði við smíðakennara Borgaskóla sem 

hefur verið að nota laserskerann í samþættingu við kennarann í upplýsingatækni. Hér er 

dæmi um hversu mikilvægt það er fyrir kennara að vinna saman og læra hver af öðrum. Ég 

hefði ekki vitað af þessum eiginleika Glowforge ef ég hefði ekki talað við þennan kennara 

og er spennt að prófa mig áfram með þann möguleika. Mér fannst líka ánægjulegt að 

kynnast starfi með stafræna framleiðslutækni í skólastarfi þó svo að það hafi ekki tengst 

textílmennt. Í myndbandi sem var gert um notkun Glowforge laserskerans í Borgaskóla 

kom fram að: 

Ástæðan fyrir því að [kennararnir í Borgaskóla] vilji að nemendur kynnist 
stafrænni framleiðslutæki er sú að þeim finnst mikilvægt að nemendur verði 
frumkvöðlar en ekki bara neytendur á stafræna tækni. Ef þau vita ekki hvernig 
tæknin virkar muna þau ekki nýta sér hana. (Unnur Jónsdóttir, 2021) 

Þessu er ég hjartanlega sammála og vona að í framtíðinni verði hægt að nýta stafrænar 

leiðir í skólastarfi í fjölbreyttum greinum í gegnum allt skólastarf, þar á meðal textílmennt, 

og gefa nemendum tækifæri til að vera frumkvöðlar í vinnu með stafræna tækni.  
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4.4.2 Umræður 

Laserskerinn hefur marga fjölbreytta og góða eiginleika sem geta nýst vel í kennslu og 

skólastarfi, sérstaklega þegar kemur að því að kenna nemendum að nýta sér stafræna 

framleiðslutækni í skapandi starfi. Það sem mér finnst mest heillandi við laserskerann er 

hvað hann er nákvæmur og getur gert það sem er nær ómögulegt að gera í höndunum. 

Verkefni með laserskera hafa borið árangur í fjölbreyttum greinum og ég er viss um að 

það væri hægt að nýta laserskera í ýmsum verkefnum í textílmennt. Ég er þó ekki 

sannfærð um að tækið sé númer eitt í forgangsröðuninni þegar kemur að innleiðingu 

stafrænnar tækni í greininni. Tækið er viðkvæmt fyrir réttum stillingum og það þarf 

sérstaklega að huga að öryggisatriðum og að það sé notað rétt. Þegar kemur að því að gera 

kennsluleiðbeiningarnar mun ég einbeita mér frekar að því að útbúa notkunarleiðbeiningar 

og stillingar fyrir mismunandi efnivið, sem ég tel að muni gagnast betur í verkefnavinnu 

með tækið.  

4.5 Rafrásir í textíl 

 

Mynd 43: Rafrásarhornið í Mixtúru. 

Rafrásir í textíl, sem er einnig kallað stafrænn textíll, raftextíll, eða e-textíll, svo eitthvað 

sé nefnt, hefur með árunum notið vaxandi vinsælda í textílheiminum og er í endalausri 

þróun. Með stafrænum textíl er átt við textíl efni sem hefur stafræna íhluti eins og 

rafrásarbúnað, skynjara eða ljós sem eru felldir inní eða saumaðir í textílinn og hefur oftast 

gagnvirka eiginleika (Nýsköpunarmiðstöð Íslands, 2018).   

Það hefur nokkuð verið skrifað um áhrif stafræns textíls á nám hjá börnum, þar má nefna 

evrópska rannsókn sem var gerð árið 2009 af EduWear, en rannsóknarteymið vildi kanna 

hvort verkefni með rafrásir í textíl gætu haft áhrif á sýn tíu til fimmtán ára barna á tækni í 

þeirra nánasta umhverfi. Niðurstaðan var sú að með verkefnunum urðu nemendurnir 

sjálfsöruggari gagnvart vinnu með tækni og upplifðu tengsl á milli verkefnanna sem þau 

unnu og tækni sem var í þeirra nánasta umhverfi (Dittert, Katterfeldt og Schelhowe, 2009). 
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Í ljósi rannsóknarniðurstaðna EduWear (2009) gætu rafrásir skapað mikilvæg tækifæri 

fyrir nemendur til að upplifa tengsl verkanna og daglegs lífs. 

4.5.1 Tilraunir með rafrásir og forritun 

Í rafrásarhorninu í Mixtúru er hægt að finna ýmiss konar efnivið tengdan rafrásum eins og 

LED díóður, litla rafmótóra, rafhlöðupakka, örtölvur, lóðbolta og víra og ýmiss konar 

íhluti sem er hægt að nota í raftextíl. Það einfaldasta sem er hægt að gera með raftextíl og 

auðveldast að byrja á, er að sauma ljós í textíl. Út frá því er síðan hægt að bæta við forritun 

þar sem gefa má ljósunum alls konar skipanir ef þess er óskað. En grunnurinn í þessari 

rafeindatækni er einfaldur. Plúsinn á LED díóðunni tengist í plús hleðsluna á batteríinu og 

mínusinn tengist í mínus hleðsluna. Tengingin þarf einnig að vera gerð með einhvers 

konar efni sem leiðir rafmagn og plús leið og mínus leið mega aldrei snertast. En þetta er í 

raun það eina sem maður þarf að vita. Ég hafði áður notað ljós í búninga, en þá lóðaði ég 

stærri díóður saman með koparvír við stóran rafhlöðupakka. En í þetta sinn langaði mig að 

nota íhluti sem væru sértaklega gerðir fyrir raftextíl eins og litlar ljósdíóður sem er hægt að 

sauma í, flata rafhlöðupakka og leiðandi saumþráð sem myndi leggjast vel að textíl og 

væri þægilegt að klæðast. Ég fann efnisbút sem mér fannst sniðugt að nota vegna 

mynstursins í því (sjá mynd 45) og hugsaði með mér að það væri gaman að „fela“ ljósin í 

mynstrinu þannig að í mikilli birtu myndi ekki sjást að textíllinn væri með innbyggðum 

ljósum, en í myrkri myndi það skína.  Rafhlöðupakkarnir sem ég notaði voru með rofum 

svo auðveldlega væri hægt að kveikja og slökkva á ljósunum.  

 

Mynd 44, 45 og 46: LED díóður innbyggðar í textíl með einfaldri rafrásarleið. 

Ég áttaði mig fljótt á því hversu mikilvægt það er að gera áætlun um rafleiðina sem 

ætlunin er að sauma þegar mörg ljós eru tengd við sama aflgjafann, því fyrst saumaði ég 

leið sem gerði það að verkum að plús og mínus leiðin þurftu að skarast en þá rofnaði 

tengingin. Ég þurfti því að byrja aftur og byrjað þá á því að teikna upp leiðina sem ég 

ætlaði að sauma svo rafrásin héldist heil. Á meðan ég var að sauma ljósin í áttaði ég mig á 

því hvað ég var að læra mikið um rafleiðni og rafrásir um leið og ég var ég að vinna að 

sköpun. Með rannsókn  EduWear komst hún einmitt að þeirri niðurstöðu að verkefni með 
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raftextíl væri góð leið til að kenna nemendum á tækni í þeirra nánasta umhverfi (Dittert 

o.fl., 2009) og það samræmist reynslu minni. Ég fann þó líka, að eftir að hafa nær 

eingöngu unnið með tæki og forrit í snillismiðjunni, hvað það er dýrmætt að fá að vinna 

eitthvað í höndunum. Það er skoðun mín að það sé mikilvægt að finna rétta jafnvægið á 

milli tækninotkunar og handverks. 

En aftur í tölvuna. Næsta skref var að bæta við forritun. Lilypad er lítil örtölva sem 

tilheyrir Arduino fjölskyldunni og var sérstaklega hönnuð fyrir raftextíl. Örtölvan byggir á 

opnum hugbúnaði sem hægt er að hlaða niður frítt af netinu og við tölvuna er hægt að 

tengja skynjara og ýmis stjórntæki eins og ljósnema, ljósdíóður, mótora, skjái, hátalara og 

fleira sem er hægt að sauma inn í flíkur eða textíl með leiðandi þræði (Buechley, 

Eisenberg, Catchen og Crockett, 2008). Tækið notast við C++ forritunarmálið en það er 

auðvelt að finna og hlaða niður forritunar kóðum af netinu til að koma sér af stað. Einnig 

er hægt að finna kennsluefni, myndbönd og aðrar leiðbeiningar á netinu til að geta byrjað. 

Ég notaðist við Lilypad Development Board, sem er spjald með örtölvunni ásamt, 

ljósskynjara, ljósum, titrara, hitaskynjara, hljóðgjafa og tökkum. Kosturinn við þetta spjald 

er að allir aukahlutirnir eru tengdir við örtölvuna og merktir með tölustöfum svo auðvelt er 

að forrita skipanir áður en spjaldið er tekið í sundur til þess að sauma íhlutina í textíl. Eftir 

að hafa tengt örtölvuna við Arduino forritunarritilinn fann ég byrjunarkóða sem gaf öllum 

hlutunum á spjaldinu einhverja skipun sem hægt væri að vinna áfram með. Ég hef engan 

grunn í C++ né örðum forritunarmálum og vissi því ekki fyrirfram hvernig þetta myndi 

virka, en eftir að hafa lesið yfir kóðann og horft á myndbönd, þá prófaði ég að breyta 

textanum lítillega til að sjá hvort ég gæti breytt skipuninni í örtölvunni. Sem dæmi má 

nefna að ég lækkaði hraðann á ljósdíóðu sem átti að blikka á einnar sekúndufresti niður í 

að hún blikkaði á þriggja sekúndufresti þegar ég ýtti á ljósskynjarann og þegar ég ýtti á 

takkann á spjaldinu skyldi hljóð koma frá hljóðgjafanum. Þannig prófaði ég mig áfram 

skref fyrir skref, breytti einhverju smávægilegu, uppfærði örtölvuna og athugaði hvort það 

sem ég vildi gera virkaði. Ef ekki fór ég til baka og reyndi aftur.  

 

Mynd 47 og 48: Arduino forritunarritillinn og tilraunir með að forrita LilyPad Developnent board. 
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Því meira sem ég grúskaði í þessu, því meira fór ég að hugsa um alla tæknina í umhverfinu 

mínu. Fjarstýringin á sjónvarpinu var forrituð til þess að skipta um stöðvar, það kviknar 

ljós sjálfkrafa á stigaganginum mínum þegar ég er að koma heim. Einhver forritaði það. 

Við erum umlukin tækni á upplýsingaöld, en því miður eru of fáir sem skilja og vita 

hvernig þessi tækni virkar. Í þessu má segja að felist ólæsi á mikilvæga þætti í umhverfinu. 

Það varð því enn ljósara fyrir mér en áður hversu mikilvægt það er að kenna nemendum á 

grunn forritun og rafeindatækni. En Arduino örtölvurnar eru ekki beinlínis byrjendatæki 

fyrir grunnskólanemendur, þó svo að það sé gott stuðningsnet og miklar upplýsingar hægt 

að finna.  

Önnur örtölva sem kemur sterkt inn er Micro:bit sem er forritanleg örtölva sem var 

sérstaklega hönnuð af breska fjölmiðlafyrirtækinu BBC til að vekja áhuga barna á forritun. 

Smátölvan kynnir grunnatriði forritunar fyrir nemendum og með tækinu er einfalt að fara 

frá því að forrita með sjónrænu forritunarmáli á skjá yfir í flóknari textaforritun. Með 

Micro:bit fylgir forritunarritill frá Microsoft, þar sem bæði er hægt að vinna einfalt og 

sjónrænt forritunarmál og textaforritun. Í sjónræna forritunarmálinu (blocks) eru 8 

mismunandi flokkar. Undir hverjum flokki eru ýmist breytur, skipanir, lykkjur, inntök og 

fleira sem hægt er að nota til að skrifa skipanir sem er svo hlaðið niður á tækið 

(Menntamálastofnun, 2016).  

Eftir að hafa leikið mér aðeins í Micro:bit forritunarritlinum fann ég verkefni sem tengdist 

textíl sem mér fannst vel við hæfi. Verkefnið var gagnvirkur tónlistarhanski sem var 

byggður á MI.MU hanskanum sem tónlistarkonan Imogen Heap tók þátt í að þróa. Með 

hanskanum er hægt að stjórna eða búa til tónlist með látbragðsviðmóti og geta 

mismunandi handahreyfingar kallað fram mismunandi hljóð eftir því hvernig forritunin er 

(Carson, 2014). Gerð var einfaldari útgáfa fyrir börn sem kallast MINI.MU sem notar 

Micro:bit tölvuna þar sem börn geta búið til og forritað sinn eigin tónlistarhanska (Kirn, 

2018).  

 

Mynd 49 og 50: Imogen Heap með MI:MU hanskana (Carson, 2014).  Micro:bit forritunarritillinn 
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Ég saumaði hanska með hólfum fyrir rafhlöður, örtölvuna og lítinn hátalara og forritaði 

tölvuna þannig að þegar ég hristi höndina kæmi lítill lagbútur sem ég bjó til og þegar ég 

ýtti á takka kæmi annað lag. Forritunarviðmótið er mjög einfalt þar sem að það er hægt að 

draga og smella saman mismunandi skipunum. Ég get því vel séð fyrir mér að þetta 

viðmót henti vel fyrir nemendur sem eru að taka sín fyrstu skref í forritun. 

 

Mynd 51, 52 og 53: Hanski saumaður fyrir MINI:MU tónlistarhanskann með Micro:bit örtölvunni 

Micro:bit er lítil og nett og gæti því hentað vel til þess að nota í raftextíl verkefni, en hún 

er þó ekki hönnuð sérstaklega fyrir textíl, eins og LilyPad. Það eru því engir staðir á 

tölvunni þar sem væri hægt að sauma hana fasta, nauðsynlegt væri að búa til einhvers 

konar hólf fyrir hana. En engu að síður held ég að Micro:bit tölvan sé mjög góð byrjun 

fyrir forritun og tel að auðveldlega megi nota hana í raftextíl verkefnum.  

4.5.2 Niðurstöður 

Tilraunir mínar með rafrásir og forritun hafa gagnast mér vel. Ég er orðin öruggari í 

tækninni og skilningur minn á forritun og rafeindafræði hefur aukist verulega. Ég er 

spennt fyrir að læra enn meira um forritun. Það sem mér fannst áhugaverðast var hvað ég 

tengdi mikið við tæknina í umhverfinu mínu á meðan ég var að vinna og get því séð 

mikinn ávinning á að tengja rafrásir inn í kennslu. Ég er sannfærð um að nemendur sem 

kynnast forritun nái mun dýpri og víðtækari skilningi á tækninni sem er svo stór þáttur í 

okkar nánasta umhverfi. Það sem mér finnst líka vera mikill kostur við raftextíl er að það 

þarf ekki eitthvað sérstakt tæki við að vinna rafrásir, íhlutirnir eru oftast frekar ódýrir og 

hægt að kaupa víða og þetta tekur heldur ekki mikið pláss. Þetta eru kostir sem mér finnst 

mikilvægir að hafa í huga þegar ég hugsa um kennslu og aðstæður í skólum. 

Forritun er einn af þeim hæfniþáttum sem nemendur eiga að vera búnir að kynnast við lok 

grunnskóla og eiga þeir að hafa öðlast þekkingu til að geta nýtt sér hugbúnað við forritun 

og miðlun þekkingar á fjölbreyttan og skapandi hátt (Aðalnámsskrá grunnskólana, 2011). 

Ég velti því fyrir mér hversu vel þessu er fylgt eftir í skólum á Íslandi, og hvort að það sé 



   
 

37 

 

þá afmarkað við upplýsingatæknikennslu eða hvort það samþættist öðrum námsgreinum á 

einhvern hátt. 

Snorri Agnarsson, prófessor við Háskóla Íslands hefur lengi barist fyrir að kenna meiri 

forritun í grunnskólanum til þess að undirbúa nemendur fyrir framtíðina. Hann segir: 

Þeir sem ná tökum á forritun fá vald yfir tölvunni og skilning á henni sem aðrir 
hafa ekki og eiga erfitt með að ímynda sér. Það er nauðsynlegt í 
upplýsingaþjóðfélagi nútímans að sem flestir hafi slíkt vald….. Þeir sem ekki vinna 
í hugbúnaðargeira atvinnulífsins hafa samt sem áður ríka þörf fyrir þá 
grunnþekkingu á tölvutækni sem reynsla í forritun gefur. Við lærum öll smíði í 
grunnskóla. Ekki vegna þess að allir eigi að verða smiðir heldur vegna þess að 
grunnþekking á smíði er mikilvæg, ef ekki nauðsynleg, fyrir alla til að geta leyst 
vandamál daglegs lífs og til að geta talað við smiði um þeirra vinnu fyrir okkur. 
Svipað gildir um forritun. (Snorri Agnarsson, e.d.) 

Mér finnst orð Snorra vera lykillinn að því hvers vegna kunnátta í forritun er svo 

mikilvæg. Stafræn tækni er orðinn svo stór hluti af okkar daglega lífi, og við tökum henni 

sem sjálfgefinni. Líkt og færni í að lesa og skrifa var forsenda þess að forfeður okkar gætu 

orðið virkir þátttakendur í samfélaginu á sínum tíma, er grunnþekking á tölvu og 

rafeindatækni orðin nauðsynleg forsenda fólks til að geta verið virkir þátttakendur í nútíma 

hátækni þjóðfélagi. Þar held ég að verkefni í raftextíl geti orðið öflugt verkfæri í kennslu 

þar sem að handverk og tækni mætast í skapandi samspili forritunar, raftækni og sköpunar, 

sem ég held að henti öllum nemendum vel. Annað sem mér finnst  mikilvægt að nefna eru 

tengsl kynferðis nemenda og tæknikunnáttu. Rannsóknir hafa sýnt að raftextíll geti hjálpað 

til við að kveikja áhuga stelpna á forritun en eins og kunnugt er hafa áhugamál drengja 

frekar talist tengjast starfrænni tækni (Davis, Proctor, Friend og Blikstein, 2018). 

Raftextíll er einnig að mínu mati kjörinn vettvangur þegar kemur að samþættingu 

námsgreina. Ég sé kannski ekki fyrir mér að allir textílkennarar verði í forystu við að 

kenna börnum forritun, en þá er kjörið að vera í samvinnuverkefni með öðrum kennurum. 

Teymiskennsla og þverfagleg kennsla, þar sem ólík þekking og hæfni kennara fær að njóta 

sín, ætti að skapa fjölbreytt námssamfélag fyrir alla nemendur í samræmi við áherslur 

aðalnámskrár grunnskóla. 

4.6 Samantekt og umræður  

Þegar ég kom fyrst inn í Mixtúru hefði ég aldrei ímyndað mér að finna tengingu við textíl í 

flestum tækjum og búnaði í snillismiðjunni eins og raunin varð. Tíminn sem ég hef fengið 

til þess að læra, prófa mig áfram, gera mistök og ígrunda með tæknina og tækjabúnaðinn 

hefur verið mér ótrúlega dýrmætur. Ég tel mig nú vera komna með góða þekkingu á því 

hvaða möguleikar eru á að nýta stafræna tækni á skapandi hátt í textílvinnu. Ekki síður hef 

ég komist að því að enn eru ótal möguleikar sem ég á eftir að kynnast.  
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Þó svo að ég sjái vissulega möguleika á því að nota öll tækin í snillismiðjunni í vinnu með 

textíl, þá tel ég þau henta misvel í textílkennslu. Það sem stendur upp úr og ég tel vera 

eðlilegast fyrir textílkennslu er Cricut fjölskerinn og rafrásir í textíl. Báðir þessir flokkar 

eru einfaldir að læra á og fyrirferðalitlir og bjóða upp á möguleika á því að blanda saman 

handverki, sköpun og tækni. Ég mun því einbeita mér að þessum tveimur flokkum þegar 

kemur að því að gera hagnýtar kennsluleiðbeiningar um stafræna nálgun á textílmennt. 

Mér finnst einnig mikilvægt að fá raunhæfa mynd á það sem er að gerast í grunnskólunum 

í Reykjavík og sjá hvar áhugasvið textílmenntarkennara liggur á þessu sviði þannig að ég 

geti gert raunhæfar kennsluleiðbeiningar. Næsta skref er því að kanna stöðuna og kynnast 

því sem er að gerast í kringum mig á sviði stafrænnar tækni í skólastarfi. 
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5. Annað skref: Kynningar, kannanir og viðhorf 

Í leit minni að nýjum tækifærum til að vinna með stafrænan textíl í grunnskólum finnst 

mér nauðsynlegt að vita hvað er að gerast í skólunum á þessu sviði og hver viðhorf 

kennara eru til hans. Í þessum kafla mun ég því fjalla um heimsóknir í snillismiðjur í 

Reykjavíkurborg, þar sem ég fékk tækifæri á að tala við metnaðarfulla kennara sem sinna 

framsæknu starfi á sviði nýsköpunar og stafrænnar tækni i skólanum sínum og kynnast 

viðhorfi þeirra og reynslu. Ég segi frá kynningu sem ég auglýsti fyrir list- og 

verkgreinakennara þar sem ég fjallaði um möguleika þess að nýta stafræna tækni og tæki í 

skapandi vinnu, í von um að kveikja áhuga þeirra á því að nýta snillismiðjur í meira mæli. 

Þar kynnti ég fjölbreyttar leiðir sem hægt er að fara í tengslum við nýsköpun í námi. Loks 

geri ég grein fyrir óformlegri könnun sem ég sendi út í kjölfarið á kynningunni til að 

kanna stöðuna á stafrænni notkun í textílkennslu.  

5.1 Heimsóknir í snillismiðjur 

Ég byrjaði að vinna önnur verkefni fyrir Mixtúru í aðdraganda Menntastefnumóts 2021 

sem er ,,uppskeruhátíð þess þróunar- og nýsköpunarstarfs sem hefur sprottið upp í skóla- 

og frístundastarfi borgarinnar í tengslum við innleiðingu menntastefnu frá ársbyrjun 2019” 

(Menntastefna Reykjavíkur, e.d). Vegna Covid faraldursins var viðburðinum streymt á 

netinu og sá starfsfólk NýMið um uppsetningu efnisins sem fór á vefinn. Meðal verkefna 

minna var að útbúa gagnvirkt kort af þeim starfstöðvum og skólum í Reykjavík sem vinna 

með stafræna tækni á skapandi hátt. Í þeim tilgangi heimsótti ég nokkra skóla sem eru 

búnir að seta upp snillismiðjur eða skapandi rými þar sem stafræn tækni er í hávegum 

höfð. Hluti af verkefninu fólst í að taka 360° mynd af snillismiðju-rýmum í skólunum, sem 

hægt væri að skoða á gagnvirka kortinu.  Þó svo að þetta verkefni tengist lokaverkefninu 

mínu ekki beint, þá var ýmislegt sem ég lærði og kynntist í ferlinu sem hafði áhrif á 

verkefni mitt. Mér fannst mjög dýrmætt að heimsækja mismunandi skóla og kynnast 

starfsemi þeirra og áherslum á nýsköpun og stafræna tækni. Þeir sem tóku á móti mér voru 

meðal annars upplýsingatæknikennarar, smíðakennarar, skólastjórnendur, bókasafnsverðir 

og sérstakir snillismiðjukennarar sem allir áttu það sameiginlegt að hafa brennandi áhuga á 

viðfangsefninu. Rýmin voru mjög fjölbreytt, sum aðeins lítil horn á bókasafni skólans, 

önnur voru tengd við upplýsingatæknistofuna og enn önnur voru heilar stofur tileinkaðar 

snjalltækni og skapandi vinnu. Það er greinilegt að snillismiðjur eru farnar að verða 

mikilvægur hluti af skólastarfi og spretta upp í fleiri og fleiri skólum. Ég notaði tækifærið 

og spurði kennarana sem tóku á móti mér hvort textílmenntarkennarar nýttu sér að 

einhverju leyti snillismiðjurnar eða fengju búnað lánaðan til að nota í kennslu. Svörin sem 
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ég fékk voru frekar einsleit. Það virðist sem textílmenntakennarar nýti ekki þessi rými eða 

tækni sem er í boði, allavega ekki í þeim skólum sem ég heimsótti. Í einum skóla var mér 

sagt að það hefði verið reynt að kveikja áhuga á notkun stafrænnar tækni hjá textílkennara 

en að það hefði ekki borið árangur vegna þess að kennarinn hreinlega treysti sér ekki og 

hafði ekki áhuga á að læra á tæknina. Mér þótti þetta áhugavert og dreg þá ályktun að 

áherslur á stafræna tækninotkun í skólastarfi sé afmörkuð við einstakar greinar, eða jafnvel 

einstaka kennara, sem hafa sérstakan áhuga á tækni.  

5.2 Kynning á skapandi vinnu með stafræna tækni 

Eftir að hafa tileinkað mér tæknina í snillismiðju Mixtúru, séð ýmsar leiðir til að nota 

stafræna tækni í textílkennslu og kynnst starfi skólanna, bauð ég list-og 

verkgreinakennurum í grunnskólum Reykjavíkur á kynningu í Mixtúru. Markmiðið með 

kynningunni var í fyrsta lagi að kynna snillismiðjuna fyrir kennurum í von um að kveikja 

áhuga þeirra á að nýta sér smiðjuna í starfsþróun og áframhaldandi vinnu með nemendum. 

Í öðru lagi vildi ég kanna hvar áhugi þessara kennara lægi hvað varðar viðfangsefni 

snillismiðjunnar, hvort það væri einhver sérstakur búnaður eða tæki sem höfðuðu meira til 

kennara en önnur. Þannig gæti ég komist að því hvað hentaði best að leggja áherslu á 

þegar ég færi að búa til kennsluleiðbeiningar og halda námskeið.  

Vegna samkomutakmarkana þurfti að fresta kynningunni nokkrum sinnum og færri gátu 

skráð sig en ég hefði viljað. En loks þegar tókst að halda áætlun komu ellefu list- og 

verkgreinakennarar með fjölbreyttan bakgrunn sérsviða og frá mismunandi skólum. 

Ástæðan fyrir því að ég vildi fá list- og verkgreinakennara, en ekki eingöngu 

textílmenntarkennara, var sú að eftir heimsóknir mínar í snillismiðjur skólanna, var ég 

hrædd um að það væri hreinlega ekki nógu mikill áhugi hjá textílmenntarkennurum til þess 

að fylla þáttökuskráninguna fyrir kynninguna. Auk þess fannst mér mikilvægt að leggja 

áherslu á samþættingu námsgreina og þverfaglega kennslu sem ég tel vera einn stærsta 

þáttinn þegar kemur að stafrænni tækni í skólastarfi. Með því að fá alla list- og 

verkgreinakennara var ég að vonast til að kennararnir kæmu auga á möguleika til að vinna 

í teymisvinnu með nýja tækni í list-og verkgreinum. 

Það kom mér skemmtilega á óvart að fimm af ellefu kennurum voru 

textílmenntarkennarar. Nokkrir kennarar komu líka frá sama skóla og höfðu hugsað sér að 

vinna saman. Ég byrjaði á því að kynna mig og kynnast þátttakendunum lítillega. Síðan 

fór ég yfir og kynnti tækin og búnaðinn í snillismiðjunni, fór yfir kosti þeirra og galla og 

sýndi dæmi um notkun og verkefni. Einnig sýndi ég ferlið frá teikningu yfir í lokaafurð í 

einföldum skrefum. Í ljós kom að hópurinn var blanda af kennurum sem höfðu mikla 
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reynslu á sviði stafrænnar tækni og kennurum sem höfðu enga þekkingu á því sviði. Þegar 

á heildina var litið sýndu kennararnir mikinn áhuga og fannst þetta spennandi. Margir 

höfðu áhuga á því að koma á áframhaldandi námskeið til þess að læra betur á tækin og 

tæknina, en mestur áhugi var á að læra á Cricut fjölskerann og rafrásarbúnaðinn, sem 

samræmist niðurstöðum mínum úr tilraunavinnunni í snillismiðjunni. 

  

Mynd 54 og 55: Frá kynningunni um möguleika stafrænnar tækni í list- og verkgreinum haldin í Mixtúru ( Hildur 
Rudolfsdóttir, 2021)  

Eftir kynninguna hafði ég ætlað að vera með umræður og fá kennarana til að velta því fyrir 

sér möguleikunum sem þeir sæju við að nota stafræna tækni í sinni grein. Því miður þá 

náðist það ekki í þeim tímaramma sem ég hafði áætlað því kynningin tók lengri tíma en ég 

hafði gert ráð fyrir. Ég náði þó að tala við nokkra textílmenntakennara eftir kynninguna. 

Einn þeirra, sem var að hefja sitt fyrsta ár í kennslu hafði brennandi áhuga og gat ekki 

beðið eftir því að komast á námskeið. Honum fannst mjög mikilvægt að stafræn tækni yrði 

þáttur í hans kennslu. Tveir aðrir kennarar sem ég talaði við, sem höfðu verið að kenna í 

mörg ár, sögðu að þó svo að þeim fyndist þetta spennandi þá voru þeir ekki vissir um að 

geta ,,bætt þessu ofan á allt annað sem þær þyrftu að komast yfir hvert skólaár”. Það er því 

greinilegt að kennarar eru mistilbúnir til að tileinka sér nýjar aðferðir í kennslu, þó svo 

áhugi sé fyrir hendi. 

5.3 Óformleg könnun á stöðu stafrænnar nálgunar í textílmennt 

Þar sem að ég fékk ekki tækifæri til þess að setjast niður með kennurunum á kynningunni 

og ræða um hvernig stafræn tækni gæti nýst þeim í listkennslu, ákvað ég að senda út 

óformlega könnun til þeirra sem voru á kynningunni (Sjá fylgiskjal nr.3). Einnig sendi ég 

aðra könnun til textílmenntakennara í grunnskólum Reykjavíkur því mig langaði til þess 

að fá hugmynd um hvort og þá hvernig stafræn tækni er nú þegar notuð í textílkennslu í 

grunnskólum og vita hvort það væri almennur áhugi fyrir að læra meira um stafræna tækni 



   
 

42 

 

í textílkennslu. Spurningarnar í báðum könnunum voru eins, nema aðeins breytt orðalag 

þar sem önnur var ætluð list- og verkgreinakennurum en hin textílmenntakennurum. Með 

spurningakönnuninni til textílmenntakennara sendi ég einnig greinargóða lýsingu og dæmi 

um skilning minn á stafrænni nálgun á textíl, þar sem þeir höfðu ekki fengið kynningu frá 

mér. Ég sendi könnunina til 24 textílmenntarkennara, en fékk aðeins níu svör til baka. Af 

þeim 11 sem komu á kynninguna voru einungis tveir sem svöruðu. Þátttaka í könnuninni 

var því heldur dræm og ekki hægt að draga marktækar ályktanir út frá henni. Meðal annars 

kom fram að almennt var ekki verið að nýta stafræna tækni í textílkennslu, en þó var 

mikill áhugi á að sækja starfsþróunarnámskeið tengt efninu. Ein spurningin var um það 

hvernig viðkomandi sæi fyrir sér að nýta sér stafræna tækni í kennslu, og bárust meðal 

annars þessi svör: 

,,Ég gæti hugsað mér að nýta vinyl skera og/eða cricut í td þrykk eða applikeringu, 
munsturgerð, útsaum...” 

,,Ég hefði þörf fyrir rafeindatækninámskeið til að geta tengt rafmagn, handverk og 
stafræna tækni. Einnig námskeið í ýmsum teikniforritum”. 

,,Með elsta stigi í vali t.d. fatahönnun”. 

,,Ég hefði áhuga á að vera með fatalímmiða verkefni til dæmis”. 

,,Væri gaman að vinna með ljós”. 

,,Hef verið í samvinnu við upplýsingatækni þar sem nemendur búa til vínyl 
límmiða sem þeir vinna svo áfram með hjá mér í textíl og pressa á púðaver sem 
þeir sauma. En ég hef sjálf ekki verið að nýta stafræna tækni í textílstofunni, er 
ekki með nógu mikla kunnáttu né nein tæki til þess”. 

 

Svörin eru í fullu samræmi við þær upplýsingar sem ég hafði áður aflað mér með 

óformlegum samræðum við kennara, þegar ég fór út í skólana.  Ég tel að svörin í 

könnuninni, þó fá séu, og samræður mínar við aðra kennara hafi hjálpað mér til að greina 

hver staðan er almennt á stafrænni nálgun í textílmennt. 

5.4 Umræður og vangaveltur 

Í þessu skrefi leitaðist ég við að kynnast því hver staðan er varðandi kennslu í starfrænum 

textíl í grunnskólum. Mér fannst mjög mikilvægt að þar sem ég hugðist gera 

kennsluleiðbeiningar sem nýtast myndu kennurum að ég vissi hvar áhugi, áherslur og 

áskoranirnar liggja. Eftir að hafa rætt við fjölbreyttan hóp kennara gat ég séð ýmis 

sameiginleg einkenni. Það er augljóst að það er almennur áhugi fyrir því að innleiða meiri 

stafræna nálgun í textílkennslu og metnaður fyrir starfsþróun í stéttinni er mikill. Almennt 

hafa textílmenntarkennarar þó ekki tileinkað sér þessa þekkingu í kennslu og það virðist 

sem ekki sé gert ráð fyrir þeim þegar kemur að snjallvæðingu skólanna, sem alls staðar er í 
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miklum vexti. Niðurstöður mínar í snillismiðju Mixtúru, þ.e. áhersla á fatalímmiða og 

rafrásir samræmist ágætlega hugmyndum kennaranna og ættu því að geta orðið raunhæft 

skref í átt að stafrænni nálgun á textílkennslu. Ég tel mig hafa aflað mér nægrar þekkingar 

og færni til þess að búa til raunhæfar kennsluleiðbeiningar sem samræmast áherslum 

aðalnámskrár og menntastefnu, mætir áherslum nútíma samfélags og sömuleiðis 

áhugasviði og getu flestra textílmenntarkennara 
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6. Þriðja skref: Kennsluleiðbeiningar og smiðjur 

Eftir að hafa dregið niðurstöður út frá mínum eigin athugunum við að tileinka mér tæknina 

og einnig með því að líta til viðhorfa og óska textílmenntarkennara, sem ég hef kynnst í 

samtölum mínum og í könnunum, tel ég mig hafa komist að því hvað ætti að leggja 

áherslu á í kennsluleiðbeiningum og námskeiðum um stafræna nálgun á textíl. Ég tel að 

það henti vel að byrja á því að leggja áherslu á fatalímmiða og önnur verkefni tengd Cricut 

fjölskeranum og einnig á rafrásir með áherslu á raftextíl. Í þessum kafla mun ég fjalla um 

kennsluleiðbeiningarnar sem eru aðgengilegar á vefsíðu um stafræna nálgun á textíl. 

Einnig mun ég segja frá því þegar ég fékk tækifæri til þess að prófa leiðbeiningarnar.  

6.1 Kennsluleiðbeiningar 

 

Mynd 56 og 57: Myndir úr kennsluleiðbeiningunum „frá teikningu yfir í fatalímmiða“  

Í samráði við leiðbeinanda ákvað ég að best væri að búa til skýrar leiðbeiningar um hver 

skrefin væru frá hugmynd til afurðar, með áherslu á stafræna tækni og tæki í 

snillismiðjum. Úr varð að ég bjó til skref-fyrir-skref kennsluleiðbeiningar sem yrðu 

aðgengilegar á vefsíðu tileinkaðri stafrænni nálgun á textíl. Þar mætti einnig finna fleiri 

gagnlegar upplýsingar, greinar og tengla tengt viðfangsefninu. Með því að gefa 

leiðbeiningarnar út á vefsíðu er alltaf hægt að bæta við og breyta upplýsingum sem ég tel 

vera mikinn kost í hröðu upplýsingasamfélagi sem er sífellt að breytast. Einnig gefur það 

möguleika á að bæta við fleiri kennsluleiðbeiningum og upplýsingum í framtíðinni.  

Þær kennsluleiðbeiningar sem eru nú aðgengilegar eru: 

• Frá teikningu yfir í fatalímmiða 

• Myndir og texti í Inkscape 

• Frá Inkscape yfir í Cricut Design 

• Rafrásir í textíl  

https://sites.google.com/view/stafrnnlguntextl/fors%C3%AD%C3%B0a
https://drive.google.com/file/d/1uXIxn4p11zy2yZsbrBS97ON2LVaXi9iC/view
https://drive.google.com/file/d/19uVUKcBRqAleQZnFVpvnwjsoCpDHhrYi/view
https://drive.google.com/file/d/158aXD54CVx06MqtXfuFrS7kI4MFwNglZ/view
https://drive.google.com/file/d/1rrEaOEW-9jVCAMFsaQQfOC4Z7kKs7jS1/view
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6.2 Tilraun með notkun kennsluleiðbeininganna  

Óvænt tækifæri bauðst til þess að prófa kennsluleiðbeiningarnar þegar ég tók að mér að 

halda smiðjur fyrir ungmenni í sumarstarfi félagsmiðstöðva. Smiðjurnar sem ég bjó til og 

um var að velja voru annarsvegar í raftextíl, þar sem unnið yrði með einfaldar rafrásir og 

LED ljós í textíl og hins vegar smiðja sem sneri að fatalímmiðum, þar sem nemendur 

myndu læra hönnun fatalímmiða út frá sinni eigin teikningu með Cricut fjölskeranum. 

Tvær félagsmiðstöðvar óskuðu eftir að fá að taka þátt, en báðar kusu þær að vinna með 

fatalímmiðana. Ég fékk því ekki tækifæri til að kenna raftextíl smiðjuna í þetta sinn.  

Markmið mitt með smiðjunum var tvíþætt. Í fyrsta lagi vildi ég sjá að sjá hversu vel gengi 

að kenna nemendum að tileinka sér tæknina þannig að þeir gætu nýtt sér hana í skapandi 

vinnu og um leið æfa mig í að kenna viðfangsefnið. Einnig vildi ég gera mér betur grein 

fyrir umfangi og hversu mikinn tíma þyrfti fyrir námskeiðið. Í öðru lagi vildi ég nota 

tækifærið og kanna hvort kennsluleiðbeiningarnar hefðu áhrif og gætu hjálpað 

leiðbeinendunum við að styðja við og aðstoða hópinn sinn.  

6.2.1 Fatalímmiðasmiðja í félagsmiðstöðinni Vígyn 

 

Mynd 58, 59 og 60: Ferlið frá teikningu yfir í fatalímmiða unnið af þátttakenda í smiðjunnar sem haldin var í 
félagsmiðstöðinni Vígyn. 

Smiðjan var haldin fyrir tíu nemendur í 8. bekk ásamt tveimur leiðbeinendum og var 

ákveðið að setja fatalímmiðana á taupoka sem félagsmiðstöðin útvegaði. Myndirnar sem 

nemendurnir teiknuðu voru unnar áfram á stafrænt form á spjaldtölvur sem var hægt að 

nota þráðlaust með Cricut vélinni. Ég hvatti leiðbeinendurna eindregið til að taka einnig 

þátt svo þeir gætu lært sjálfir á tæknina. Það gekk vel að útskýra verkefnið og koma öllum 

af stað, en smám saman komust nemendurnir á mismunandi stig í ferlinu og þá varð 

vinnan mín aðeins snúnari. Ég var ekki búin að fullgera kennsluleiðbeiningarnar fyrir þetta 

námskeið og gat því ekki bent nemendum eða leiðbeinendum á neitt til þess að fara eftir. 

Ég þurfti því endurtekið að fara yfir hvert skref með hverjum og einum einstaklingi sem 

mér fannst ekki hentug kennsluaðferð. En eftir því sem fleiri lærðu ferlið, gat ég hvatt þá 

til þess að hjálpa öðrum sem voru komnir styttra. 
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Mynd 61, 62 og 63: Einbeittir nemendur við hönnun og teikningu á fatalímmiðanum símum sem var svo yfirfærð á 
stafrænt form. 

Eftir að nemendurnir höfðu farið í gegnum ferlið einu sinni voru flestir komnir með góða 

stjórn á tækninni og gátu farið að vinna sjálfstætt. Margir héldu áfram og teiknuðu fleiri 

myndir til þess að pressa á taupokann sinn og það var greinilegt að þetta verkefni náði vel 

til nemendanna og þeir lærðu að tileinka og nýta sér stafræna tækni í skapandi verkefni 

sem var markmiðið.  

 

Mynd 64, 65 og 66: Eftir að hafa farið í gegnum ferlið einu sinni fóru nemendur að vinna sjálftætt við að bæta við 
myndum á taupokann sinn 

Það var ánægjulegt að sjá hvað leiðbeinendurnir tóku virkan þátt í verkefninu og lærðu 

aðferðina í leiðinni. Ekki síður var áhugavert að um leið og smiðjan byrjaði breyttist 

hlutverk leiðbeinendanna og þeir fóru í hlutverk nemenda. Líklegast stafaði það að því að 

þeir kunnu jafn lítið í þessari nýju tækni og nemendahópurinn og áttu ekki annarra kosta 

völ en að læra á ferlið með hinum. Ég velti því fyrir mér hvort kennsluleiðbeiningar hefðu 

getað hjálpað til hér.  
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Mynd 67: Útkoma frá smiðjunni í félagsmiðstöðinni Vígyn. 

6.2.2 Fatalímmiðasmiðja í félagsmiðstöðinni Hellinum 

Félagsmiðstöðin Hellirinn er ein fjögurra félagsmiðstöðva sem starfræktar eru í Reykjavík 

sem sinna sértæku starfi fyrir fötluð börn og unglinga. Ég kom inn í 10-12 ára starfið hjá 

félagsmiðstöðinni og voru um 13 börn á smiðjunni ásamt leiðbeinendum og 

stuðningsfulltrúum. Eftir að hafa lært af síðustu smiðju var ég búin að útbúa 

kennsluleiðbeiningar fyrir þetta námskeið. Ég bað leiðbeinendurna um að taka þátt í að 

leiðbeina börnunum í gegnum skrefin og styðjast við kennsluleiðbeiningarnar, þar sem ég 

vissi að ég gæti ekki ráðið við að sinna öllum börnunum í einu. Í þetta sinn gátu 

leiðbeinendurnir tekið virkan þátt í að aðstoða hópinn og lært ferlið í leiðinni. Að 

námskeiði loknu töluðu þeir um hvað það hefði verið gott að hafa leiðbeiningarnar til þess 

að fara eftir. Þeim fannst gott að geta flett upp að þeim stað í ferlinu sem þeir voru ekki 

vissir um og gátu því verið sjálfstæðari og öruggari með að leiðbeina hópnum sínum. 

 

Mynd 68, 69, 70 og 71: Verk frá smiðjunni í félagsmiðstöðinni Hellirinn 

6.3 Umræður 

Þó svo að hér í þessu lokaverkefni sé lögð áherslu á að þróa aðferðir til að styðja 

textílmenntakennara við að tileinka sér starfrænar leiðir og nýta þær í kennslu, þótti mér 

mjög dýrmæt og gagnleg reynsla að fá tækifæri til þess að kenna ungmennum á tæknina 

við að nota stafrænan búnað í tengslum við textíl og sjá hversu vel þau náðu að tileinka sér 
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hana. Mér fannst ungmennin vera áhugasöm, fljót að ná færninni og verða sjálfstæðari í 

vinnubrögðum þegar leið á verkefnið. Sköpunargleðin var ríkjandi og ég get séð fyrir mér 

að það væri hægt að taka hönnunarferlið enn lengra þar sem tæknin væri í rauninni tól til 

þess að framkvæma skapandi hugmyndir í vinnu með textíl. Þegar ég ber þessar tvær 

smiðjur saman má sjá að kennsluleiðbeiningarnar skiptu sköpum þegar kom að því að 

virkja leiðbeinendurnar. Í fyrri smiðjunni höfðu leiðbeinendurnir ekki um annað að velja 

en að setjast á skólabekkinn með börnunum þar sem að þeir höfðu enga kunnáttu á 

tækninni og gátu því lítið gert til þess að leiðbeina. Í seinni smiðjunni tóku leiðbeinendur 

hins vegar fullan þátt í að leiðbeina og aðstoða ungmennin með hjálp 

kennsluleiðbeininganna, þó svo að þeir hafi ekki haft neina frekari kunnáttu á tækninni. 

Það má því draga þá ályktun að leiðbeiningarnar hafi skilað árangri og að þær séu gagnleg 

leið til þess að styðja kennara til þess að tileinka sér nýja tækni í kennslu. Ég hef mikla trú 

á því að starfsþróunarnámskeið með stuðningi af kennsluleiðbeiningum, þar sem 

kennararnir fái tækifæri til þess að vinna með tæknina og tileinka sér hana í kennslu sé 

gríðarlega mikilvægt. Það er ekki bara nóg að kaupa inn nýjan búnað í skólana og ætlast til 

þess að kennarar byrji án undirbúnings að nýta hann í skólastarfi. Það þarf að opna augu 

þeirra fyrir þeim tækifærum og möguleikum sem felast í tækninni með áhugaverðum 

kynningum og leiðsögn. Ég mun því halda áfram að halda námskeið og styðja við 

innleiðingu nýrrar tækni og þeirra tækifæra sem hún getur gefið. 

Lokaorð 

Hér hefur verið farið yfir ferli sem hófst formlega haustið 2020 þegar ég tók ákvörðun um 

að lokaverkefni mitt í Listkennsludeild Listaháskóla Íslands skyldi vera gerð hagnýts 

verkefnis: Kennsluleiðbeiningar um notkun stafrænnar tækni í textíl fyrir 

textílmenntarkennara. Ferlið reyndist umfangsmeira en ég hafði séð fyrir, margt kom á 

óvart og í dag hef ég safnað meiri þekkingu og reynslu á sviði stafrænnar nálgunar á textíl 

en mig gat fyrirfram órað fyrir. Mikilvægasta þekkingin er samt sú að nú geri mér ljóst 

hvað það er margt sem ég á enn ólært á þessu sviði, en á sama tíma hlakka ég til að læra 

meira. Ég mun því halda áfram að safna reynslu og þekkingu á sviði nýsköpunar og tækni 

í áframhaldandi starfi í Mixtúru og ef til víðar ef tækifæri gefst til. 

Að mér skyldi bjóðast aðstaða og aðbúnaður í Mixtúru til að vinna að gerð 

kennsluleiðbeininganna skipti sköpum. Ekki aðeins hafði ég aðgang að öllum þeim 

tækjum og tólum sem ég hafði þörf fyrir til þess að auka hæfni mína og reynslu í skapandi 
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vinnu með nýja tækni og tengja það við textílmennt, heldur gat ég líka verið í tengslum við 

grunnskólana í borginni. Ég var einnig í aðstöðu til að vinna með og fá ómetanleg ráð og 

stuðning frá starfsfólki Mixtúru og NýMið og hitta kennara. Einnig fékk ég tækifæri til að 

halda námskeið þar sem ég gat prófað og endurbætt kennsluleiðbeiningarnar. Með því að 

heimsækja snillismiðjur grunnskólanna og ræða óformlega við kennara fékk ég góða 

innsýn yfir stöðu skólanna hvað varðar kennslu í starfrænni tækni. Ljóst er að allmargir 

skólar eru búnir að koma sér upp snillismiðjum, með alls konar tækjabúnaði sem nýtast í 

skapandi starfi með stafrænum áherslum. Almennt má rekja smiðjurnar til áhuga nokkurra 

kennara í viðkomandi skóla. Þegar ég spurði um þátt textílmenntarkennara í smiðjunum 

kom í ljós að ekki var gert ráð fyrir þeim þar. Af því mátti skilja að sá hópur virðist 

almennt ekki hafa tileinkað sér starfræna tækni í kennslu sinni. Það kom mér því 

ánægjulega á óvart hversu stór hluti þeirra list-og verkgreinakennara, sem síðar sóttu 

kynningu á kennslu með stafrænum búnaði, voru textílmenntarkennarar. Það undirstrikar 

að mínu mati þá miklu þörf og metnað fyrir starfsþróun á sviði stafrænnar nálgunar sem er 

á þessu sviði. 

Í Menntastefnu Reykjavíkurborgar segir m.a.: ,,Menntastefnunni er ætlað að mæta þeim 

áskorunum er felast í stöðugum samfélags- og tæknibreytingum sem umbreyta 

uppeldisaðstæðum barna og hefðbundnum hugmyndum um menntun” (Reykjavíkurborg, 

skóla- og frístundasvið, 2018). Ef markmiðið er að nemendur í grunnskólum borgarinnar 

fái menntun í samræmi við þessa stefnu, þá tel ég ekki nægja að skólarnir komi sér upp 

öflugum tækjabúnaði. Góðar kennsluleiðbeiningar geta að mínu mati veitt áhugasömum 

kennurum stuðning. En það þarf meira til, þar vil ég aðallega nefna símenntun, 

þverfaglega kennslu og teymiskennslu. Það þarf að gera ráð fyrir að þekking og áhugi 

kennara sé mismunandi og að þeir geti lært hverjir af öðrum. Samkvæmt Hattie og Ziere 

(2018) er samvinna kennara og sameiginlegur lærdómur meðal þess sem skiptir mestu 

máli í starfsþróun þeirra og eitt af því mikilvægasta til að skapa góða kennara.  

Margt var ófyrirséð þegar ég lagði upp í þennan leiðangur, meðal þess er hvað 

snillismiðjur tóku mikið pláss í verkefninu mínu. Mikil þróun hefur þegar átt sér stað í 

tengslum við þær og ég er sannfærð um að hlutur snillismiðja á eftir að verða enn meiri 

m.a. varðandi þróun tæknivæddari textílkennslu. Þróun kennsluleiðbeininganna varð 

umfangsmeiri en ég hafði gert ráð fyrir, en um leið varð ferlið svo miklu meira gefandi 

fyrir mig. Í fyrsta lagi vildi ég gera ákveðna greiningu á núverandi stöðu stafrænnar 

textílkennslu í grunnskólunum, í öðru lagi þurfti ég að vita hvaða tækni væri raunhæft að 

gera ráð fyrir að gæti nýst og í þriðja lagi þurfti ég sjálf að læra að nota viðkomandi tækni. 

Meðan ég prófaði mig áfram í anda John Dewey (2000) „að læra með því að gera“, náði 
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ég smám saman nægilega góðum tökum á tækninni til að geta gert raunhæfar 

kennsluleiðbeiningar. Jafnframt gerði ég mér ljósa þá fjölbreyttu möguleika sem þessi 

tækni býr yfir og hvað það er í raun hamlandi að hugsa hana eingöngu út frá einni 

námsgrein þ.e. textílmennt. Enn og aftur dró ég þá ályktun að kennsla þarf að vera 

þverfagleg og unnin af teymum kennara. 

Endanlegu markmiði er náð, kennsluleiðbeiningarnar liggja fyrir og eru aðgengilegar á 

vefsíðunni stafræn nálgun á textíl. Í ferlinu lærði ég svo miklu meira en ég hafði gert mér 

ljóst og ég hlakka til að læra enn meira. 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1rrEaOEW-9jVCAMFsaQQfOC4Z7kKs7jS1/view
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Niðurstöður könnunar má finna hér 

Viðauki 4: 

Bréf sent til list- og verkgreinakennara til að auglýsa kynningu í Mixtúru: 

Kæri list- og verkgreinakennari 

Möguleikar að nýta stafræna tækni á fjölbreyttan og skapandi hátt í list-og 
verkgreinakennslu hafa vaxið ört á síðustu misserum. Í Mixtúru, sköpunar- og 
upplýsingatækniveri skóla- og frístundasviðs er starftæk snillismiðja með ýmis konar 
búnaði sem tengist skapandi vinnu með áherslu á nýsköpun og stafræna tækni.  

Mixtúra býður list-og verkgreinakennurum á kynningu um hvernig megi nálgast og nýta 
tækni og tæknibúnað á skapandi hátt. Kynnt verða öll helstu tæki snillismiðjunnar í 
Mixtúru og hugmyndir um hvernig má nota þau í skapandi vinnu.  Snillismiðjan er opin 
öllu starfsfólki í skóla- og frístundastarfi Reykjavíkurborgar og er þessi kynning hvatning 
til þess að fá kennara og skólastjórnendur til þess að nýta smiðjuna bæði í starfsþróun og 
hugmyndasköpun fyrir áframhaldandi vinnu með nemendum. 

https://sites.google.com/view/stafrnnlguntextl/fors%C3%AD%C3%B0a
https://sites.google.com/view/stafrnnlguntextl/kennslulei%C3%B0beiningar
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14Iczq2LX6FWA2zExi7ZB04grq_b2ovE7O8DuxIeODtU/edit?usp=sharing
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Kynningunni verður stýrt af Alexíu Rós Gylfadóttur sem er búningahönnuður með 
sérstakan áhuga á að finna nýjar leiðir til þess að vinna með textíl. Alexía er um þessar 
mundir að klára mastersnám í listkennsludeild LHÍ og lokaverkefnið hennar fjallar um 
notkun stafrænnar tækni í textílvinnu. Til að rannsaka þetta efni hefur Alexía haft aðsetur í 
vetur í Mixtúru og verður hægt að sjá afrakstur vinnu hennar á kynningunni, t.d.: 

• Fatavínyll, skorinn í vínylskera sem má strauja á textíl 
• Myndir teiknaðar með Cricut fjölskeranum 
• 3D prentaðir fylgihlutir  
• Laserskurður í við 

 

Viðauki 5: 

Bréf sent til frístunda- og félagsmiðstöðva í Reykjavík: 

Góðan daginn 

Ég heiti Alexía og er búningahönnuður og meistaranemi í listkennslu. Í vetur hef ég haft 
aðsetur í Mixtúru, sköpunar og upplýsingatækniveri SFS, við vinnslu lokaverkefnis míns 
sem snýst um stafræna nálgun á vinnu með textíl. Það er fjölmargt skemmtilegt og 
lærdómsríkt hægt að gera með börnum og ungmennum sem snýr að nýsköpun með 
stafræna tækni og textíl. 

Frá 20. júní til 20. júlí vil ég bjóða áhugasömum hópum í frístundastarfi upp á tvær 
mismunandi smiðjur sem snúa að raftextíl og skapandi vinnu með stafrænan búnað í 
textílvinnu. Eftirfarandi smiðjur eru í boði og verða keyrðar á starfsstöðum hópanna: 

Raftextíll 

Unnið verður með einfaldar rafrásir og LED ljós í textíl. Nemendur læra undirstöðu atriðin 
í því hvernig rafrásir virka og hvernig er hægt að tengja LED ljós við batterí með leiðandi 
saumþræði. Út frá því munu þátttakendur hanna og sauma ljós í fylgihluti eins og töskur, 
húfur eða barrmerki. 

Fatalímmiði á bol 

Nemendur læra hvernig á að hanna og skera út sinn eigin fatalímmiða í Cricut 
fjölskeranum sem verður svo straujaður á bol. Börnin teikna fyrst sína mynd, eða skrifa 
texta á blað sem svo verður breytt í stafræna mynd í Cricut Design forritinu svo teikningin 
geti orðið að fatalímmiða. Þátttakendur læra svo hvernig á að prenta út vínylinn í 
fjölskeranum og strauja á flíkina sína. 

 
Frístundamiðstöðvarnar bera ábyrgð á því að útvega boli eða biðja nemendur um að koma 
með að heiman. Gert er ráð fyrir að ekki fleiri en 12 nemendur séu á smiðjunni í senn og 
að starfsmenn frístundastarfsins taki virkan þátt. 
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