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Útdráttur 

Þessi greinargerð er hluti af lokaverkefni mínu „Víkingaföt: Leiðbeiningar um 

saumaskap“ til B.Ed. prófs við Háskóla Íslands.   

Í lokaverkefninu eru kennsluleiðbeiningar sem sýna hvernig skal handsauma 

víkingaföt. Þar er ítarlegur texti ásamt fjölda mynda af öllu verkferlinu. Það er von 

höfundar að leiðbeiningarnar nýtist vel textílkennurum sem og öðrum sem hafa 

áhuga á saumaskap til forna.  

Í greinagerðinni kemur fram nytsemi þessa verkefnis og margar hugmyndir að því 

hvernig er hægt að nýta það í kennslu og uppfylla mörg námsmarkmið úr 

Aðalnámskrá grunnskóla. Verkefnið býður í raun upp á mjög marga möguleika bæði 

í textílmennt sem og öðrum fögum. Það er því einnig von höfundar að þetta verkefni 

gefi textílkennurum nýjar hugmyndir að nálgun ýmissa námsmarkmiða í 

grunnskólanámi og kennslu. 
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Inngangur 

Verkefnið „Víkingaföt: Leiðbeiningar um saumaskap“ er lokaverkefni mitt til B.Ed. 

prófs í kennaradeild við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég lærði að handsauma 

víkingaföt og bjó til kennsluleiðbeiningar. Kennarar, nemendur og aðrir ættu að geta 

nýtt leiðbeiningarnar sem eru mjög ítarlegar. Vinnuferlinu er lýst með texta og 

myndum sem ég tók jafn óðum og ég saumaði. Þó svo að ég hafi saumað úr hör og 

íslenskri ull eins og eiginleg víkingaföt voru þá getur hver og einn fundið sína leið 

hvað það varðar. T.d. er hægt að nota bómull í staðinn fyrir hör í skólum því 

peningarnir eru víst allsstaðar af skornum skammti. Þeir sem vilja sauma í 

saumavélum geta líka gert það þó svo að ég hafi ákveðið að gera þetta í höndum eins 

og gert var á tímum víkinganna. 

Ég vil þakka leiðsögukennara mínum, Fríði Ólafsdóttur, fyrir ómetanlega aðstoð. 

Einnig þakka ég Öldu S. Sigurðardóttur fyrir hjálp og kennslu við saumaskapinn og 

unnusta mínum, Styrmi Barkarsyni, fyrir mikla aðstoð við uppsetningu og útlit á 

kennsluleiðbeiningunum.  

Val viðfangsefnis  

Ástæðurnar eru margar fyrir vali mínu á þessu verkefni. Fyrst og fremst fannst mér 

þetta mjög áhugavert og skemmtilegt verkefni, ekki síst vegna þess hversu vel það 

gæti nýst í grunnskólana og hversu marga möguleika það býður upp á í kennslu, 

bæði í textílmennt og öðrum fögum. Það er sérstaklega skemmtilegt hvað 

saumaskapurinn og sniðagerðin eru einföld og því hentar þetta verkefni mjög vel 

börnum á grunnskólaaldri.  

Í tengslum við verkefnið er hægt að kenna nemendum handtökin við saumaskapinn, 

einfalda sniðagerð, jurtalitun, útsaum og svo mætti lengi telja en einnig er auðvelt að 

tengja þetta verkefni menningu og sögu okkar og færa það þannig inn í önnur fög en 

textílmennt. Hægt er að nýta verkefnið ef setja á upp leikrit eða hátíð tengda 

víkingum og möguleikarnir fyrir þemavinnu eru margir.  

Síðast en ekki síst þá eru ekki til íslenskar kennsluleiðbeiningar sem kenna 

saumaskap á víkingafötum og því sá ég að það er þörf fyrir þetta verkefni.  
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Markmið 

Aðalmarkmiðið með þessu verkefni er að vekja áhuga grunnskólabarna og annarra á 

handverki sem unnið var á Íslandi á landnámstímum og gera nemendum og öðrum 

kleift að kynnast því af eigin raun hvernig fatnaður var unninn í höndum á þeim 

tíma. 

Það eru mörg markmið samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla í textílmennt sem er 

hægt að uppfylla með saumaskap á víkingafötum. Í tengslum við saumaskapinn á 

víkingafötum er til dæmis hægt að kenna nemendum um vefjarefni, sniðagerð, 

saumaskapinn, jurtalitun og hönnun á munstrum. Því er þetta tilvalið verkefni fyrir 

nemendur í grunnskóla en ekki bara út af því hversu margt er hægt að kenna þeim í 

sambandi við textílmennt heldur líka í tengslum við önnur fög. Nemendur eiga við 

lok 7. bekkjar að þekkja ýmsa þætti víkingatímans, kunna sögur af landnámi Íslands 

og þekkja til trúar, siða og atvinnuhátta á fyrstu öldum Íslandsbyggðar 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagsgreinar, 2007). Ég trúi því jafnframt að ef 

nemendur fá að setja sig í spor víkinganna með því að vinna í höndum eins og þeir 

gerðu þá kvikni meiri áhugi hjá þeim fyrir efninu.  

Verkefnislýsing 

Sem lokaverkefni skila ég inn handsaumuðum víkingafötum á karlmann og 

kvenmann. Þetta eru dæmigerð föt sem almenningur á Íslandi klæddist á 

víkingatímanum eða á árunum 850-1050. Með fötunum hef ég svo útbúið ítarlegar 

kennsluleiðbeiningar og í þeim er texti sem útskýrir saumaskapinn ásamt fjölda 

mynda sem ég tók af öllu ferlinu. Þessar kennsluleiðbeiningar ættu að nýtast 

kennurum, nemendum og öðrum sem gætu haft áhuga, til dæmis innan víkingafélaga 

sem eru nokkur hér á landi. 

Hugmyndin að verkefninu kviknaði á námskeiðinu „Söguskoðun textíla“ sem ég var 

í á seinustu önn hjá Fríði Ólafsdóttur. Í því námskeiði skrifaði ég ritgerð um föt 

víkinga og hvernig þau voru og í tengslum við það tók ég viðtal við konu á Þingeyri 

sem hefur verið að handsauma víkingaföt. Það varð úr að nú í ágúst fór ég til 

Þingeyrar og var þar í 7 daga að sauma víkingaföt undir handleiðslu Öldu S. 

Sigurðardóttur. Hún lærði handtökin hjá Kristínu Róbertsdóttur Berman sem fór til 



7 

Þingeyrar árið 2003 og kenndi þar gerð víkingabúninga, sniðagerð, litun og 

spjaldvefnað í tengslum við verkefnið „Gísla Saga - Destination Viking“. Kristína 

útskrifaðist árið 2001 með BA-gráðu frá textíldeild Listaháskóla Íslands og vann á 

árunum 2001-2002 við búningagerð (sniðagerð, textíl- og saumavinnu) fyrir 

sögusafnið í Perlunni.  

Eftir að hafa lært sniðagerðina og saumaskapinn á Þingeyri fór ég á 

spjaldvefnaðarnámskeið og vattarsaumsnámskeið hjá Heimilisiðnaðarfélaginu. 

Spjaldvefnaður er mikið notaður til skreytinga á víkingafötum eða sem belti og fleira 

en vattarsaumurinn er nokkuð sem víkingar gerðu í staðinn fyrir að prjóna því 

prjónaþekking var ekki komin til landsins á víkingatímunum og þá vattarsaumaði 

fólk t.d. vettlinga og húfur.  

Tengsl við Aðalnámskrá grunnskóla  

Textílmennt er stór þáttur í íslenskri menningu og textílarfurinn okkar er eitthvað 

sem nemendur eiga að þekkja. Með því að leyfa nemendum að prófa sjálfum og sjá 

hvernig unnið var til forna fá nemendur innsýn í líf landnámsmanna og kynnast því 

hversu mikið var lagt í eina flík þegar fá tæki og tól voru fyrir hendi. Nemendur 

skoða þannig muninn á saumaskap í dag þar sem við getum notað saumavélar og 

fyrri tíðar þegar allt var saumað í höndum, með fiskbein að vopni en ekki nál eins og 

við þekkjum þær í dag. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eiga nemendur að hafa 

tileinkað sér þekkingu á því menningarlega samhengi sem handverk og hönnun 

sprettur úr (Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) og það er einmitt eitthvað 

sem hægt er að skoða í tengslum við víkingafötin.  

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla eru mörg markmið sem þarf að uppfylla í 

textílmennt og hér á eftir verður farið yfir hvernig hægt er að uppfylla nokkur þeirra 

í tengslum við víkingaverkefnið.  

Vefjarefni 

Kennari getur kennt nemendum um vefjarefni. Víkingafötin eru gerð úr hreinum 

hör, ull eða hrásilki en einnig má taka fyrir aðrar efnisgerðir og skoða hvers vegna 

þær voru ekki notaðar, hversu mikilvæg ullin var okkur Íslendingum og svo  
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framvegis. Þannig er hægt að uppfylla  þau markmið að nemandi: 

- læri vefjarefnafræði 

- geri sér grein fyrir mikilvægi og nýtingu ullarinnar fyrr á 

öldum, t.d. með hliðsjón af veðráttu Íslands 

- skoði íslenska ull og þau áhöld sem notuð hafa verið við 

vinnslu ullar 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) 

Sniðagerð 

Hægt er að skoða sniðagerðina ítarlega, hvers vegna víkingafötin voru svona í 

sniðinu, hvernig föt eru sniðin í dag og kenna nemendum í tengslum við sniðagerð 

hvernig maður nýtir efni vel svo eitthvað sé nefnt. Þannig uppfyllast þau markmið 

að nemandi:  

- fái innsýn í efni og áhöld sem notuð eru við einfalda 

sníðavinnu 

- geri sér grein fyrir efnisþörf við verkefni sín 

- nýti vel efni og garn sem unnið er með 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) 

Saumaskapur 

Í tengslum við saumaskap má kenna nemendum svokallaðan skyrtusaum, þar sem 

notast er við afturstingsspor þegar saumað er saman og blindspor þar sem lagt er 

niður við saumför. Svo þarf að skreyta fötin og í sambandi við það væri hægt að 

sýna og kenna nemendum refilsaum, tunguspor og fleira eftir aldri nemendanna. Þeir 

geta einnig farið í tölvur og skoðað víkingamunstur og svo búið til sín eigin 

víkingamunstur. Hægt er að skoða muninn á því hversu miklu fljótlegra er að sauma 

í saumavél en í höndum og hugsanlega vill kennari leyfa nemendum að sauma 

víkingaklæðnað með því að láta þau sauma sumt í höndum og annað í vél til þess að 

nemendur finni muninn. Með þessu er hægt að uppfylla þau markmið að nemandi: 

- noti útsaum til skreytingar 
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- vinni mynstur með hjálp tölvu og geri tilraunir með 

litasamspil 

- tengi áhrif frá þjóðlegum íslenskum munum og mynstrum 

eigin verkefnum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) 

Jurtalitun og fleira 

Einnig er hægt að taka fyrir jurtalitun, en víkingar notuðu jurtir til þess að lita efni. 

Það er einmitt þess vegna sem ég mæli með að saumað sé með bómullartvinna, því 

ef maður vill svo lita flíkina eftir á þá litast bómullartvinninn með. Með þessu er 

hægt að uppfylla það markmið að nemandi:  

- geri tilraunir með að lita ullargarn með náttúrulegum 

litum úr jurtaríkinu 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) 

Svo eru auðvitað fleiri markmið sem kennari ætti að hafa til hliðsjónar þegar hann 

kennir nemendum sínum því þau uppfyllast fyrirhafnarlítið ef kennari er vakandi 

fyrir þeim og fræðir nemendur. Nokkur markmið sem auðvelt er að uppfylla í 

tengslum við vinnuna sjálfa eru til dæmis að nemandi: 

- þjálfist í að nota hugtök og heiti sem tengjast 

viðfangsefnum greinarinnar 

- viti að í íslensku bændasamfélagi fortíðarinnar var 

fatnaður næstum alfarið unninn á heimilum 

- fái innsýn í framleiðsluferli handverks frá hugmynd til 

nothæfrar afurðar út frá mismunandi tímabilum 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Textílmennt, 2007) 

Það er mjög einfalt og örugglega skemmtilegt að búa til þemavinnu í tengslum við 

víkingafötin. Mörg af þessum verkefnum henta sérstaklega vel nemendum á miðstigi 

en flestir krakkar eru einmitt að læra um víkinga og landnema á miðstigi 

(Aðalnámskrá grunnskóla - Samfélagsgreinar, 2007) og því tel ég tilvalið að 

textílkennarar og samfélagsfræðikennarar taki höndum saman. Vissulega geta fleiri 

tekið þátt og sem dæmi gæti smíðakennari kennt nemendum að búa til fylgihluti, svo 

sem nælur og þess háttar og einnig kemur leðurvinna til greina, til dæmis í skó, 
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fégyrði eða belti ef kunnátta er fyrir hendi. Nemendur gætu svo lært leiki víkinganna 

í íþróttum, lært hljóðfæragerð eða tónlist víkinga í tónmennt og eldað brauð, 

kjötsúpu eða heilt lamb yfir opnum eldi með heimilisfræðikennaranum.  

Eins og sést er auðvelt að tvinna víkingaverkefnið saman við hin ýmsu fög og í 

framtíðinni sé ég fyrir mér miklar víkingahátíðir í skólum.  

Fræðileg umfjöllun 

Að unnið sé skapandi starf í grunnskólum er ákaflega mikilvægt. Ég held að allir 

geti verið sammála um að við viljum fá einstaklinga út í samfélagið sem geta hugsað 

út fyrir rammann, unnið sjálfstætt, verið skapandi og öruggir með sig. Við viljum 

ekki steypa alla í sama form en það er einmitt það sem við gerum ef við viljum að 

allir læri eins, sitjandi yfir bókum. Á heimasíðu Norden birtist frétt 14. september 

2009 þar sem sagði meðal annars: 

 Góð kennsla í skapandi greinum leiðir til þess að börnum 

líður almennt betur í skólanum, sjálfstraust þeirra eykst og 

áhugi þeirra á náminu. Aftur á móti veldur skortur á 

skapandi starfi því að það dregur úr sköpunargáfu og 

athafnaþrá barna, sem aftur leiðir til að nýsköpun dalar og 

jafnframt efnahagur samfélagsins.  

(Norden, 2009). 

Það er mjög mikilvægt að stjórnendur skóla og kennarar geri sér grein fyrir þessu, 

því á tímum eins og í dag þegar kreppir að efnahagslega þá eiga sumir skólar það til 

að skera niður listgreinarnar. Ég hef sjálf orðið vitni að því og þykir það afar 

sorglegt. Þó svo að við séum komin langt á leið með að sýna mikilvægi listgreina þá 

er alveg ótrúlegt hvað blundar í mörgu fólki sú tilfinning að greinar eins og íslenska 

og stærðfræði séu þær allra mikilvægustu. 



11 

 
Árið 2001 var haldin ráðstefna í Borgarleikhúsinu um gildi listmenntunar og þar 

sagði Hjálmar H. Ragnarsson í erindi sínu: 

Samkvæmt kenningum sálfræðinnar og annarra vísinda á 

þessu sviði byggir öll sköpun á starfsemi hægra heilahvelsins, 

þaðan sem við fáum innsæið og skynjunina og hæfileikann til 

samhæfingar, en í því vinstra býr þekkingargreindin sem er 

undirstaða röklegrar hugsunar. Til þess að stuðla að þeirri 

heild sem maðurinn þarf að vera ef hann á að geta staðið 

sem fullsköpuð og sjálfstæð persóna er ekki nóg að stuðla að 

þroska þekkingargreindarinnar og þeirra hæfileika sem í 

vinstra heilahvelinu búa heldur þarf ekki síður að örva það 

hægra og efla starfsemi þess á allan hátt.  

(Hjálmar H. Ragnarsson, 2001) 

Margir fræðimenn hafa sýnt fram á mikilvægi þess að börn fái að njóta sín á sínum 

eigin forsendum og í því sem þau eru góð í, hvort sem það er í stærðfræði eða 

textílmennt. Einn þeirra er Howard Gardner og hér á eftir mun ég segja stuttlega frá 

honum og kenningum hans. John Dewey hefur líka haft mikil áhrif í menntamálum 

og lagt áherslu á mikilvægi þess að börn séu virkir þátttakendur í sínu námi og kem 

ég einnig inn á það. 

Howard Gardner 

Howard Gardner er aðallega frægur fyrir fjölgreindakenninguna sína, en sú kenning 

hefur haft gríðarleg áhrif á kennslu. Howard efaðist um að greind væri bara einhver 

ein breyta sem væri hægt að mæla með greindarprófi. Hann vildi meina að greindir 

mannsins væru átta: Málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og 

hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og 

umhverfisgreind. Eins og sjá má var Gardner með þessu að víkka sýnina á mannlega 

möguleika töluvert út fyrir takmarkanir greindarvísitölunnar (Armstrong, 2001). 

Fjölgreindakenningin stuðlar að því að fleiri einstaklingar fá að njóta sín í 

skólastofunni og hún varpar skýru ljósi á það sem margir skólamenn gerðu sér óljósa 

grein fyrir, að skólinn hafi lagt áherslu á alltof fáa hæfileika, þ.e. aðallega þætti sem 

flokkast undir málgreind og rök- og stærðfræðigreind (Björn Bjarnason, 2001). 
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Það getur verið gott fyrir kennara að líta til allra þessara greinda þegar hann er að 

skoða kennsluaðferðir sínar því kenningin minnir okkur á að ein kennsluaðferð nær 

aldrei til allra. Þegar nemendur eru t.d að læra um víkinga þá hentar sumum vel að 

lesa á meðan öðrum hentar betur að upplifa, t.d. með því að sauma víkingaföt eða fá 

að þreifa eða upplifa á annan hátt en bara með lestri um efnið. Einhverjum myndi 

kannski henta best að fá að setja upp leikrit í tengslum við víkinga og landnámið, en 

þemavinna er eitthvað sem hentar mjög vel þegar kennarar vilja tengja efni við sem 

flestar greindir. Þá er oft unnið með eitthvað heildstætt verkefni svo sem víkinga og 

það svo tvinnað saman við sem flestar námsgreinar til þess að kveikja áhuga sem 

flestra. Það segir líka í Aðalnámskrá grunnskóla að fjölbreytni eigi að ríkja í 

vinnubrögðum og kennsluaðferðum (Aðalnámskrá grunnskóla - Almennur hluti, 

2007) og að læra um eitthvað frá mörgum hliðum ætti að stuðla að dýpri skilningi 

nemenda og meiri heildarsýn á efnið. 

John Dewey 

John Dewey hafði mikinn áhuga á námi og kennslu barna. Hann stofnaði ásamt konu 

sinni skóla í tengslum við kennslufræðideild Chicago-háskóla. Þetta var tilraunaskóli 

sem var stofnaður í þeim tilgangi að prófa hugmyndir Deweys um nám og kennslu 

sem voru mjög frábrugðnar hefðbundnum hugmyndum (Dewey, 2000).  Dewey vildi 

ekki að nemendur lærðu hluti utanbókar án þess að þurfa hugsa um nokkuð. Hann 

vildi að skólinn væri samfélag sem grundvallaðist af lýðræðislegum samskiptum þar 

sem kennarinn væri leiðbeinandi og verkstjóri sem sæi til þess að börnin hugsuðu 

um það sem þau voru að gera og spyrðu spurninga sem leiddu til menntandi 

umræðu. Einkunnarorð skólans voru „nám í verki“, eða „learning by doing“ sem 

merkti að nemendur áttu að læra með því að framkvæma (Dewey, 2000). 

Verklegar greinar, þar á meðal vefnaður og saumaskapur, voru kjarni námsins á fyrri 

hluta barnaskólastigsins, en þessi störf áttu að leggja grunninn að menntun barnsins 

(Dewey, 2000).  

Dewey segir að það sé almennt viðurkennt að verklegar greinar höfði til meðfæddra 

hæfileika barna. Hann segir í framhaldi af því að: 

„[...]þær veiti mikið tækifæri til þjálfunar í sjálfsöruggri og 

skilvirkri félagslegri þátttöku og þjónustu. En það má líka 
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nota þær til að kynna dæmigerð vandamál sem verður að 

leysa með eigin hugsun og tilraunastarfsemi og með því að 

afla sér ákveðinnar þekkingar sem leiðir seinna til sérhæfðari 

vísindalegrar þekkingar.“  

(Dewey, 2000) 

Það má ekki gleyma því að það þarf að vanda kennsluna í textílmennt og öðrum 

listgreinum rétt eins og í bóklegu greinunum. Það er nefnilega ekkert mál að kenna 

verklegar greinar án þess að nemendur þurfi að hugsa nokkuð, heldur fari bara eftir 

fyrirmælum og hefðbundnum reglum. Það verður að skipuleggja vinnuna þannig að 

hún leiði til þess að nemendur safni fróðleik og verði vel að sér í 

rannsóknaraðferðum sem byggjast á athugun og staðfestingu með tilraunum 

(Dewey, 2000).  
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Lokaorð 

Það er nauðsynlegt að börn í grunnskóla fái tækifæri til að vinna að skapandi 

verkefnum. Ég finn sjálf hvernig nám mitt á textílkjörsviði Menntavísindasviðs 

Háskóla Íslands hefur kveikt í mér mikinn eldmóð. Á námskeiðunum sem ég hef 

farið á hefur verið gerð mikil krafa um að við séum skapandi og hugmyndarík, en 

þar hef ég komið sjálfri mér rosalega á óvart og í dag finnst mér ekki lengur 

fullnægjandi að fara eftir mynstrum eða uppskriftum. Nú hef ég óstjórnlega þörf 

fyrir að gera eitthvað sem er alveg nýtt og algjörlega mitt eigið. En auðvitað þarf 

kunnátta á tækni greinarinnar að vera fyrir hendi, svo sem hvernig maður beitir 

áhöldum og þess háttar og þegar sú kunnátta er fyrir hendi eru manni allir vegir 

færir.  

Saumaskapur á víkingafötum er einfaldur og skemmtilegur og ætti að geta nýst vel 

sem verkefni í skólum landsins og í bland við önnur fög getur þetta verkefni gefið 

börnum góðan skilning á lifnaðarháttum fyrri tíma. Ég vona að þessar 

kennsluleiðbeiningar nýtist textílkennurum og að þeir fái nýjar og skemmtilegar 

hugmyndir að nálgun ýmissa námsmarkmiða.  
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