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Ágrip 

Rannsóknarritgerð þessi er 10 eininga lokaverkefni til fullnaðar B.Ed gráðu við 

Háskóla Íslands, Menntavísindasvið. Í rannsóknarritgerðinni verður fjallað um List- 

og verkgreinar. Til að þrengja og dýpka þekkingu okkar á tilteknu fagi, munum við 

beina sjónum okkar að einum þætti textílmennta, það er saumavélakennsla. Hvar, 

hver og hvernig eru hjálpargögnin sem textílkennarar nota til að hefja nemendur sína 

til flugs, við saumavélakennslu í grunnskólum. Til stuðnings við efnið gerðum við 

eigindlega rannsókn. Þar lögðum við fram staðlaðan viðtalsramma fyrir 5 starfandi 

textílkennara á höfuðborgasvæðinu þar sem við spurðum um kennsluhætti þeirra við 

saumavélakennslu. Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að þörf væri á náms 

og kennsluefni um þennan þátt. Til þess að mæta þeirri þörf sömdum við 

nemendamiðað námsefni í saumavélakennslu, handhæga og hnitmiðaða námsbók 

sem við kjósum að kalla hér námskver. 



Formáli 

Höfundar rannsóknarritgerðarinnar Silja og Guðrún hafa ólíkan bakgrunn. Silja er 

útskrifuð af kjóla og klæðskurða braut frá Iðnskólanum í Reykjavík árið 2005 og 

hefur starfað með náminu sem textílkennari í grunnskóla. Guðrún lauk stúdentsprófi 

frá Verkmenntaskólanum á Akureyri árið 1989 og 24 einingum við viðskipta- og 

hagfræðideild Háskólans á Akureyri á árunum 2001-2002. 

    Við höfum haft mikla ánægju af þessum þremur árum sem eru nú að ljúka með 

þessari rannsóknarritgerð. Leiðsagnarkennari okkar var Fríður Ólafsdóttir dósent við 

textíldeildina en Ingibjörg B. Frímannsdóttir og Meyvant Þórólfsson sáu um að veita 

góðar ábendingar við rannsóknarhluta þessara ritgerðar. Um yfirlestur sá Hjálmfríður 

R. Sveinsdóttir deildarstjóri við Öldutúnsskóla. Við viljum þakka þeim ásamt vinum 

og fjölskyldu sem veittu okkur dyggan stuðning og ábendingar. Viðmælendum okkar 

þökkum við góðar móttökur og góðfúslegt leyfi á viðtölum. 

 

Kópavogi 29.04. 2010 
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1 Inngangur 

Textílfagið og kennarar þess búa við faglega einangrun út í skólunum. Fræðslu- og 

kennsluefni, fagrit eða önnur námsgagnaútgáfa sem styðja við kennara textílsfagsins 

eru af skornum skammti. Þetta kemur fram í niðurstöðum meistararannsóknar 

Guðrúnar Hannele Henttinen. Textílmennt með augum textílkennara. sem gerð var 

árið 2000 í Uppeldis- og menntunarfræðum. 

    Aðrar fræðilegar rannsóknir þar sem sjónum er einungis beint á textílfagið eru 

teljandi á fingrum annarrar handar. Aðrar rannsóknir sem við fundum beindust að 

þáttum list- og verkgreina. Doktorsritgerð Guðrúnar Helgadóttur 1997. Icelandic 

Craft Teachers’ Curriculum Identity as Reflected in Life Histories frá breska 

Columbia Háskólanum ásamt meistararitgerð Brynjars Ólafssonar 2008. Staða 

handmennta í grunnskólum frá Félagsvísindadeild Háskóla Íslands. 

Reynsla okkar úr náminu og heimsóknir á vettvangi kveiktu margar spurningar sem 

við vildum leita svara við. Okkur gafst aðeins kostur á að skoða nokkrar þeirra. 

Rannsóknar tilgáta okkar er sú að kennara skorti hjálpartæki til að efla fagmennsku 

við saumavélakennsluna. 

    Í ljósi ofangreindra skrifa má velta fyrir sér hvernig textílkennarar halda 

fagmennsku í starfi lifandi. Starfsumhverfi þeirra gefur þeim lítið færi á faglegum 

umræðum við annan fagaðila. Fagstéttir almennt nýta sér fagrit og viðurkennd 

hjálpagögn við kennsluna til að geta skilgreint og rökstutt vinnubrögð sín og 

ákvarðanatöku fyrir nærsamfélaginu og skólayfirvöldum. Það kom í ljós við nánari 

skoðun að útgefið efni er gamalt og hefur lítil sem engin endurnýjun verið í 

greininni. Að okkar mati hallar verulega á textílmenntina þegar hún er borin saman 

við útgefið efni smíðagreinarinnar. 

    Árið 2003 setti Námsgagnastofnun textílvef í loftið, svokallaðan hugmyndabanka 

og má velta fyrir sér hvaða tilgangi hann á að þjóna. Hugmyndir eru nytsamar en 

ekki fræðilegar forsendur til þess að ná fagmennsku í starfi. Textíll er þráður. 

Kennari og nemendur hans handfjatla efnið og efnisgerðir. Við það örvast skynfærin, 

sjón, lykt og snerting sameinast við sköpun hugmynda. Inntak textílfagsins er að hafa 

hráefnið sem verið er að vinna með áþreifanlegt. 
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    Þessi rannsóknarritgerð er viðleitni okkar til að styðja við bakið á nemendum, til 

að efla sjálfstæði þeirra við saumavélina og kennurum í að nálgast 

saumavélakennsluna af fagmennsku. Með því að gefa út námskver sem nemendur fá 

til eignar, við kynningu á nýrri tækni í textílfaginu. Við drögum þá ályktun út frá 

okkar eigin reynslu að þetta námskver gefi nýútskrifuðum kennurum og öðrum 

kennurum aukið öryggi sem og þeim sem vilja ígrunda eigin fagmennsku.  

Rannsóknarspurningin er: Hvernig er saumavélakennslu háttað í 

grunnskólum? 

Eftirfarandi atriði eru þau helstu sem tekin voru til athugunar: 

 Hvernig fer kennslan fram? 

 Hvaða aðferðum beita kennarar við kennsluna?  

 Nota kennarar einhver námsgögn og/eða hjálpartæki við kennsluna?  

Rannsóknaraðferðin var eigindleg. Rannsóknaraðilar töluðu við fimm starfandi 

textílkennara á breiðum aldri á höfuðborgarsvæðinu. Rannsóknin sýndi fram á að 

meirihluti kennara nýta ekki námsgögn við kennsluna. Við nýttum okkur niðurstöður 

rannsóknarinnar til að styðjast við gerð námskversins. 

Rannsóknarritgerðin skiptis niður í níu kafla. Í inngangi höfum við gert grein fyrir 

viðfangsefninu.  

Í öðrum kafla útskýrum við hvernig heiti textílfagsins hefur breyst í gegnum 

skólasöguna.  

Í þriðja kafla er fjallað um fræðilegan bakgrunn fagsins.  

Í fjórða og fimmta kafla tökum við fyrir námskrána og útgefið námsefni til stuðnings 

við fagið. 

 Sjötti kafli segir frá sögulegum staðreyndum um tilurð saumavélarinnar og komu 

hennar til landsins.  

Í kafla átta hugum við að því hvernig hægt sé að haga námsmati í list- og 

verkgreinum. Rannsóknarkaflinn er númer níu og þar útskýrum við þær aðferðir sem 

notaðar voru og helstu niðurstöður.  

Lokaorðin er síðasti kafli rannsóknarritgerðarinnar en þar á eftir koma heimildir og 

viðauki með viðtalsrammanum. 
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2 Þróun hugtaka og heita textílsfagsins frá upphafi 

Textílmennt hefur haft mörg heiti í gegnum tíðina. Rétt fyrir aldamótin 1900 skrifaði 

Jón Þórarinsson (1891:7) grein sem ber heitið Um kennslu í skóla-iðnaði, í Tímarit 

um uppeldi og menntamál, Jón segir: 

Öll sú handavinna í skólum, hverju nafni sem nefnist, er hefur andlegt og 

líkamlegt uppeldi nemandans fyrir markmið, er um allan heim nefnd (slöjd) 

og mætti nefna hana skólaiðnað, til aðgreininga frá heimilisiðnaðinum. 

Samkvæmt þessu virðist Jón fyrstur manna hafa gefið faginu formlegt heiti og er 

fagið upp frá því nefnt skólaiðnaður. Hugtakið skólaiðnaður segir Jón að merki 

handavinna með uppeldislegum markmiðum.  

    Í gegnum árin hefur fagið þróast og heitin á því breyst eins og sjá má á eftirfarandi 

upptalningu: 

 Með lögum um barnafræðslu 1936 fær greinin nafnið Handiðja 

(Fræðslumálastjórnin 1944). 

 Í drögum að námskrá 1948 skiptist greinin í tvennt og er talað um 

Handavinnu stúlkna (þráðavinna) og handavinna drengja (smíði) 

(Fræðslumálastjórnin 1948). 

 Í Námskrá árið 1960 ber greinin heitið Mynd og Handmennt. Hugtakið 

handmennt vísar til skólahandavinnu með bæði mjúk og hörð efni. 

Undirtitillinn verður Hannyrðir sem samkvæmt orðabók útleggst sem 

fínni útsaumsvinna (Menntamálaráðuneytið 1960). 

 Aðalnámskrá grunnskólanna 1999 birtist enn eitt hugtakið. Listgreinar og 

samanstendur það af dansi, leikrænni tjáningu, tónmennt, myndlist og 

textílmennt. Textílmennt er alþjóðlegt orð og felur í sér alla þráðavinnu 

og vefjarefni (Aðalnámskrá grunnskóla 1999). 

Í Aðalnámskrá grunnskólanna 2007 er heiti fagsins enn textílmennt. Í þessari 

rannsóknarritgerð munum við nota hugtakið list- og verkgreinar í allri umfjöllun 

okkar og innifelur hugtakið smíðagreinina þar með. 
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3 Fræðileg umfjöllun um list- og verkgreinakennslu 

Eiríkur Þorláksson (1994:32-3) segir í grein sinni, Nauðsyn listkennslu á 

grunnskólastigi, að kennarar verði að endurmeta viðhorf sín til list- og 

verkgreinakennslu. Hafa þarf í huga hvaða þættir það eru sem gætu haft áhrif á 

nemandann og stuðlað að auknum og sem mest fjölþættum þroska hans. Þjóðfélög 

nútímans byggjast að miklu leyti á myndrænum skilaboðum og upplýsingum til 

einstaklingsins. Á hverjum degi verða nemendur fyrir ýmiskonar sjónrænni reynslu. 

Víða eru áreiti s.s. úr náttúrunni, úr tölvum, kvikmyndum, auglýsingum, listaverkum 

og klæðnaði samferðafólks og svo mætti lengi telja. Sjónræna reynslu er hægt að 

skilgreina sem listræna upplifun. Það er nauðsynlegt að nemendur njóti og skilji 

þegar þeir verða fyrir listrænum áhrifum. Án þeirra er hætta á að öll verk skilgreind 

út frá listrænu sjónarmiði verði í þeirra augum aðeins ómerkilegt föndur, handavinna 

sem skilur ekkert eftir sig í hugum þeirra. 

    Tilgangur með fræðslu í list- og verkgreinum á ekki að vera sá að úr verði atvinnu 

listamenn eða hönnuðir, heldur til þess fallin að þjóna framtíðarhagsmunum 

nemenda. Þannig að þeir öðlist vit og þekkingu á grunnfræðum list- og verkgreina. Á 

þeim grunni verður hægur vandi að byggja ofan á. Til að svo geti orðið mega 

kennarar ekki eingöngu huga að verklega þættinum heldur verða sagan og framþróun 

greinarinnar að byggja á fræðilegum þáttum til stuðnings verklega þættinum. 

Nemendur þurfa að geta fjallað um list- og verkgreinar á sama hátt og til að mynda 

bókmenntir. Öðruvísi verða þeir ekki læsir á umhverfið sitt (Eiríkur Þorláksson 

1994:32-3). 

3.1 Handverksgildin 

Í lok miðalda í Evrópu sáu skólar og kirkjur um almenna fræðslu í bóknámi, lestri, 

skrift, reikningi og kristnu siðgæði. Jafnframt því þróaðist á þessum tíma einnig 

starfssiðgæði þar sem handverksgildin veittu uppeldi og þjálfun. Meistarinn tók að 

sér lærling til að kynna honum starfsiðnina. Meistarinn var eins og kennarinn sem 

átti að annast lærlinginn eins og sitt eigið barn, gefa honum gott fordæmi og með 

stolti sýna honum handverkin (Myhre 2001:47). 
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Langt fram eftir öldum þótti mikið til handverkanna koma. Þó voru það bara drengir 

sem fengu kennslu hjá meisturunum en stúlkur lærðu handverkið heimavið. 

    Með siðaskiptunum á 16 öld varð til fræið að barnaskólum með trúfræðslu sem 

höfuðnámsgrein í anda Lúthers. Smá saman jókst áherslan á bóklegar námsgreinar í 

skólum. Á miðri 17 öld mótaði August Hermann Francke (1663-1727) nýja stefnu. 

Francke varð það ljósar frekar en öðrum, mikilvægi hagnýtra námsþátta á hinum 

langa skóladegi. En þegar á tíman leið, hvað við annan tón, handverkið sem var stolt 

meistaranns varð að tómstundastarfsemi, hressingartímum til að hressa drengina við 

milli bóknámstímanna (Myhre 2001:74). Í hugum okkar kemur upp spurningin: Er 

þetta ríkjandi ástand sem list- og verkgreinar búa við, enn þann dag í dag, í 

grunnskólum landsins? 

    Kröfur til bóknáms urðu enn meiri á upplýsingaöldinni, síðari hluta 18. aldar og 

uxu jafnt og þétt. Á 19. öldinni þróuðust lög um barnaskóla. En á 20. öldinni skutu 

upp kollinum margir fræðimenn sem voru andvígir hinu hugmyndasnauða skólahaldi 

sem aðeins dýrkar vitsmunina. Markmiðin voru að auðga skólalífið með listrænu 

uppeldi (Myhre 2001:163). 

    Fyrst af öllum má nefna John Dewey (1859-1952) bandaríkskur heimspekingur 

sem snéri sér síðar að uppeldis- og menntunarfræðum. Dewey var frumkvöðull að 

kennsluháttum sem kölluðust nám í verki – að læra með því að framkvæma. 

Kennarinn fór úr stöðu einræðisherrans og varð stjórnandi hópastarfa. Verklegar 

greinar eða störf voru kjarni námsins fyrstu ár barnaskólans og saman stóðu af 

martreiðslu, vefnaði, saumum, trésmíði og málmsmíði (Dewey 2000:14-16). 

    Dewey talaði um samfelldan þráð reynslunnar og hvort sú reynsla myndi nýtast 

síðar á frjósaman og skapandi hátt. Þar réði miklu hvort reynslan væri góð eða slæm. 

Skólagangan átti ekki að hefjast með bóknámi heldur starfi sem snerti lífsviðurværin, 

mat, klæðnað og húsaskjól. Þannig náðist samfella í reynslu heim barnsins nám í 

verki (Myhre 2001:173-5). 

3.2 Skilgreining á námi og kennslu í list- og verkgreinum 

Allt nám verður að vera starf segir Guðmundur Finnbogason í bók sinni Lýðmenntun 

sem kom út árið 1903. Þannig var það í þá daga þegar Guðmundur skrifar bók sína 

að börn ólust upp við sýnilegt samband milli orða og verka. Þau unnu við hlið 
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fullorðinna við hin daglegu verk. Verkgreinakennsla sameinar hug og hönd þar sem 

nemandinn lærir að nota skynfæri, lærir að vinna með athygli, lærir að nota höndina 

með því að nýta vitið og öðlast þannig verksvit. Nemandinn er fljótur að reka sig á, 

þar sem gallar í vinnu og ónákvæmni gerir nemendum strax erfitt fyrir um 

áframhaldandi vinnu og kallar strax á viðbrögð og gagnrýna hugsun. Þannig verður 

nemandinn að hugsa aftur upp á nýtt og prufa nýjar leiðir til að ná takmarki sínu. 

Í verkgreinakennslunni reynir á hagsýni og þolinmæði, þar sem árangur erfiðisins 

kemur fljótt í ljós í vinnu nemendanna (Guðmundur Finnbogason 1903:102-103). 

    Verkgreinakennsla eykur andlegan og líkamlegan þroska nemenda sinna. Kunnátta 

í verkgreinum kemur öllum að haldi í hinu daglega lífi. Svo ekki sé talað um lítið 

hjarta sem verður stolt þegar verkefnið er fullklárað og hægt er að fara með heim til 

að sýna aðstandendum. 

Verkgreinar skipa stóran sess í að miðla nemendum sínum skilning á þjóð sinni og 

áframhalda þjóðararfinum. Þar sem þau læra handverk liðinna tíma (Guðmundur 

Finnbogason 1903:153). 

3.3 Markmið og umhverfi list- og verkgreinakennslu 

List- og verkgreinakennsla fer oftast fram í sérútbúnum kennslustofum en getur 

einnig farið fram á vinnustofum, verkstæðum og á vettvangi. Verklegi þátturinn er 

þungamiðja kennslunnar en fræðilegi þátturinn umlykur verklega þáttinn. Skilningur 

á efni og efnismeðferð, vinnubrögð og sögu fagsins fléttast inn í verklega þáttinn í 

því skyni að efla innsæi, hugmyndaflug og takast á við krefjandi úrlausnar efni. 

    Verkleg kennsla á að þjálfa nemendur í verklegum vinnubrögum og leikni sem 

aðaláherslan er lögð á í viðkomandi námsgrein. Nemendur eru þjálfaðir í að takast á 

við þau vandamál sem upp koma. Og efla vísindalegan skilning þeirra á 

viðfangsefninu. Kennslan miðar að því að þroska skapandi hugsun, móta jákvæð og 

fagleg viðhorf, ásamt því að kenna nemendum rétta umhirðu og umgengni um 

verkfæri sem notuð eru í kennslunni. 

Kennarar þurfa að sýna nemendum hvernig verklegi þátturinn tengist við fræðilegar 

undirstöður og hagnýt viðfangsefni. Markmiðin með hverri verklegri æfingu þurfa að 

vera skýr og hafa sýnilegan tilgang (Ingvar Sigurgeirsson 1999:86-87). 
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3.3.1 Samstarf kennara og nemenda í list- og verkgreinum 

Í Litrófi kennsluaðferðanna telur Ingvar Sigurgeirsson (1999:87-8) að í verklegri 

kennslu reyni á kennara sem fyrirmyndir. Öll umgengi, vinnubrögð, aðferðir sem 

kennarinn beitir ber vott um fagmennsku hans. Nemendurnir eru fljótir að læra það 

sem fyrir þeim er haft, bæði meðvitað og ómeðvitað. Viðhorf kennarans, málfar, 

smekkvísi, notkun hugtaka og fleira endurspeglast í fari nemendanna og viðbrögðum 

þeirra. 

    Námsumhverfi nemenda í verklegri kennslu er mikilvæg til að efla 

hugmyndaflæðið og skilning á tengingu greinarinnar við umheiminn. Þá er mikilvægt 

að hand- og fagbækur, tímarit og fleira efni sem snýr að greininni sé aðgengilegt og 

sýnilegt og að það sé til þess fallið að vera áhugahvetjandi. Til að auðvelda 

nemendum sjálfstæða vinnu, er nauðsynlegt að markvissar skriflegar og eða 

myndrænar leiðbeiningar t.d. á veggspjöldum, vinnuspjöldum séu skýr (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:87-88). 

3.3.2 Umræður og verkefni 

Gott andrúmsloft í vinnurými nemenda og einlægur áhugi kennara á verkefnum 

nemenda gerir starf kennarans auðveldara. Kennarar þurfa að geta sett sig í spor 

nemendanna og skoða verkefnin með hliðsjón af þeirri takmörkuðu reynslu sem 

nemendur búa yfir. Kennarar eiga að sýna frumkvæðið að samskiptum við nemendur 

til að hvetja þá til virkni og nota tækifærið til að hrósa og hefja umræður um 

verkefnið. 

    Val verkefna þarf að vera með markvissum hætti og æskilegt væri að nemendur 

hafi eitthvað um það að segja hvaða verkefni eru í boði. Nauðsynlegt er að verkefnið 

sem í boði eru, séu þannig að árangur nemenda komi sem fyrst í ljós. Kennarar þurfa 

að tileinka sér uppbyggilega gagnrýni á verk nemenda og að hafa jafnvægi milli 

hróss og uppörvunar. Umræður milli kennara og nemenda er kjarninn í verklegri 

kennslu (Ingvar Sigurgeirsson 1999:88-89). 

    Í fyrrnefndri bók Ingvars Sigurgeirssonar kemur fram að athuganir og rannsóknir 

sýna að ef list- og verkgreina kennarar ætla að ná góðum árangri í kennslu 

fyrrnefndra greina sé nauðsynlegt að hafa eftirfarandi þætti til hliðsjónar: 

 Hvetur þú nemendur til virkrar þátttöku? 

 Hefurðu og sýnirðu jákvæð viðhorf til kennslunnar? 
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 Vekur þú nemendur til umhugsunar um þau viðfangsefni sem lögð eru 

fyrir? 

 Hvetur þú nemendur til að leiða hugann að þeim tengslum sem eru á milli 

verklegra æfinga og annarra þátta í náminu? 

 Fylgistu nægilega vel með nemendum til að geta glöggvað þig á hvort 

þeir eiga í erfiðleikum með að skilja þau hugtök sem liggja að baki 

æfingunum? 

 Fá nemendur nægilega þjálfun? 

 Ertu góð fyrirmynd? 

 Er kennslan áhugavekjandi og krefjandi? 

 Ertu vinsamleg(ur) í garð nemenda, hjálpleg(ur) og tiltækur? (Ingvar 

Sigurgeirsson 1999:90). 

3.3.3 Fjölbreytni í námsframboði 

Elín G. Ólafsdóttir bendir á í bók sinni Nemandinn í nærmynd, mikilvægi þess að 

bjóða nemendum upp á fjölbreytni í námi. Í listsköpun eru það aðrar hliðar sem allt í 

einu verða sýnilegar í nemendahópnum. Þar sem bóknámið reynist mörgum 

nemendum snúið, geta nemendur sýnt hvað í þeim býr og jafnvel fengið uppreisn 

æru í gegnum list- og verkgreinar. Þannig fá þeir tækifæri til að byggja upp 

sjálfsálitið gagnvart samnemendum sínum. 

    Þess vegna er það svo mikilvægt að leggja áherslur á mannlega þáttinn og þjálfa 

félagslega færni á öllum sviðum og efla sköpunarkraft þeirra. Þá eigum við síður 

hættu á námsleiða í skólastarfinu. Þegar við byggjum á kennsluháttum sem virkja 

nemendur á fjölbreyttan hátt. List- og verkgreinakennsla er mótvægi við bóknámið 

sem gæti eflt námsáhuga þeirra. Þannig skólastarf skilur mikilvægi jafnvægis og 

veitir nemendum sínu aukna lífsfyllingu með því að uppfylla þá tjáningar og túlkunar 

þörf sem grunnskólanemendur hafa (Elín G. Ólafsdóttir 2004:20,30-34). 
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4 Sköpun 

Í Aðalnámskrá grunnskóla, textílmennt frá árinu 2007 segir: 

Listnám eykur tilfinningaþroska, félagsþroska og meðvitund um fagurfræði. 

Sá sem er skapandi kemur fram með nýjar hugmyndir, metur þær og fylgir 

þeim eftir (Aðalnámskrá grunnskóla 2007). 

Sem list- og verkgreinakennara ber okkur að fylgja eftir þeim viðmiðum sem 

aðalnámskrá setur fram. Ásdís Jóelsdóttir (2009:7) nefnir í bók sinni Saga fatagerðar 

og fatahönnunar á Íslandi, að talið sé að fjórðungur allra starfa á Íslandi megi teljast 

til skapandi atvinnugreina og að það hlutfall eigi eftir að aukast. 

4.1 Hlutverk grunnskóla 

Framtíðin sem blasir við ungu fólki nútímans hefur breyst mikið frá því sem áður 

var. Fjölmenningarlegt umhverfi er orðið meira áberandi, tækniframfarir og 

upplýsingar eru aðgengilegri og gerir heiminn í senn flóknari og einfaldari. Fólk 

skiptir oftar um starfsvettvang en áður, aukin reynsla, fleiri möguleikar. Síflóknari 

hagkerfi heimsins kalla á einstaklinga með margbrotnari hæfileika, veraldarvana, 

alþjóðlega í hugsun, og þá sem kunna skil á því nýjasta í tækniheiminum. 

Einstaklingar þurfa að hafa hæfileika frumkvöðulsins. Vaxandi samkeppni fyrirtækja 

er um sama fólkið. Framboð af störfum fyrir hæfileikaríka einstaklinga eykst á 

komandi árum en framboðið af þessum tiltekna hópi fólks minnkar. Hlutverk 

grunnskólanna er að undirbúa nemendur sína inn í þennan veruleika. List- og 

verkgreinar leika stóran þátt í því starfi (Robinson 2001:19-20). 

    Fram kemur í bók Robinson (2001:23). Out of our minds að í þeim Evrópulöndum 

sem hann rannsakaði, er list- og verkgreinum ekki gert eins hátt undir höfði og 

öðrum greinum. Robinson nefnir þær jaðarnámsgreinar í skólanámsskránni. 

Robinson heldur því fram að þurfi að skera niður, þá eru það yfirleitt þessar greinar 

sem fara undir hnífinn án þess að hugað sé að því að nemendur fá oftar en ekki mestu 

ánægjuna út úr þeim greinum á grunnskólaaldri. Þrátt fyrir stækkun skólakerfa, 

auknar kröfur og umbætur eru hæfileikarnir sem veröldin þarfnast mest látnir fara til 

spillis. 
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Samkvæmt fjölgreindarkenning Howards Gardners er vitsmunum okkar skipt niður í 

8 greindir. Þær eru: 

 Málgreind (Hæfileiki með tjáningu í orðum bæði munnlega og skriflega) 

 Rök og Stærðfræðigreind (Hæfileiki til að nota tölur á árangursríkan 

hátt) 

 Rýmisgreind ( Að sjá hluti fyrir sér á myndrænan hátt) 

 Líkams- og hreyfigreind (Líkamannsfærni til að tjá hugmyndir og búa 

til hluti) 

 Tónlistargreind ( Næmni fyrir takti, tónhæð og laglínum) 

 Samskiptagreind (Hæfileiki til að skynja tilfinningar annarrar 

manneskju) 

 Sjálfsþekkingargreind (Skýr sjálfsmynd og þekkingu á veikum og 

sterkum hliðum sínum) 

 Umhverfisgreind. (þekking á umhverfi sínu, jurtum og dýrum) 

(Amstrong 2001:14-15). 

Við getum talað um gömul og ný sannindi í þessum efnum. Greinagerð sem fylgdi 

lögum no 22/1946 frá meirihluta menntamálanefndar segir m.a. Ástæða þykir til að 

taka fram, að hæfni til bóknáms er alls ekki algildur mælikvarði á gáfur. Þessu til 

ítrekunar fylgja svör þriggja skólamanna sem höfðu valið að fara í verknám eftir 

barnaskólann sem var til 12 ára aldurs. Svörin voru þessi þegar þeir voru spurðir af 

hverju þeir völdu verknámið. 

Ég valdi verknám vegna sköpunarþrár. 

Því ég hafði ánægju og áhuga á handavinnu. 

Verkleg vinna lá vel fyrir mér, en ég er lesblindur og meðferðaúrræði engin 

(Bernharð Haraldsson, Baldvin J. Bjarnason og Magnús Aðalbjörnsson 

2009:50-54). 

Samkvæmt Robinson er skapandi fólk ekki alltaf uppfullt af hugljómum. Flest sem 

listafólk tekur sér fyrir hendur er alls ekki skapandi. Heldur inniheldur vinnuferlið 

færni og þrotlausa þjálfun í meðförum með efnið sem á að vinna með ásamt 

tækniæfingum. Robinson heldur því fram að sköpun sé einungis 5% innblástur en 

95% þrotlaus vinna. Af þessu má draga þá ályktun að hægt sé að kenna öllum að vera 

skapandi. Það er ekki bara á færi einstaka einstaklinga eins og margir virðast halda. 
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Það er einstaklingunum í blóð borið að geta hlutgert orð í huganum og við erum vön 

að ímynda okkur hluti. Þetta er einn þáttur í vitsmunum okkar. Sérstaklega eru ung 

börn skapandi og óhrædd við að nota ímyndunaraflið (Robinson 2001:113,119). 

4.2 Sköpun sem námsferli 

Robinson nefnir að fjölbreytileiki hvers tungumáls sé mikill. Hvert tungumál getur 

haft mismunandi fjölda orða yfir sama hlutinn. Í breskri tungu eru þrjú orð yfir snjó. 

Snjór, slydda og hríð. En í tungumáli Eskimóa eru til 30 orð yfir snjó. Það er því 

miklu auðveldara fyrir Eskimóabarn að sjá fyrir sér mismunandi aðgerðir eða hluti 

tengda snjó heldur en t.d. bresk börn. Orð hafa svo mikið um það að segja hvernig 

við hugsum. 

    Sköpun er ferli en ekki einstakur atburður, þar af leiðandi er því mikilvægt að 

nemandinn þekki sína sterku hliðar, að hann hafi vald yfir þeim og sé gefið það 

svigrúm til að rannsaka, taka áhættu og reki sig á. Samkvæmt Robinson þá er það 

jafn mismunandi eins og við erum mörg, hvar hæfileikar nemenda liggja. Nemandi 

gæti því auðveldlega náð árangri við að hanna og sauma á saumavélina en alls ekki 

náð árangri við að prjóna. Svona mætti lengi telja (Robinson 2001:129-130). 

    Gera verður nemanda það kleift að finna leiðir til að vera skapandi. Til að vera 

góður að teikna, er nauðsynlegt að hafa sjónræna vitsmuni. Nemendur þurfa að læra 

að horfa á hluti öðruvísi. Tæknilega kunnáttan felst í því að færa það sjónræna niður 

á blað. Þegar nemendur hafa náð þessum atriðum geta flestir lært að teikna. Það að 

teikna er ekki líffræðilegt eða tengt hæfileikum eingöngu heldur tæknileg og 

menningarleg athöfn. Ef nemendur læra ekki þessi grunnatriði þá er engin von til að 

þau geti verið skapandi í náminu. Sköpunargáfan helst því í hendur við sterkar hliðar 

nemandans (Robinson 2001:131-132). 

    Robinson segir ennfremur það að vera skapandi feli í sér að við leikum okkur með 

hugmyndirnar og prufum möguleikana. Hugmyndir þurfa samt alltaf vissan grunn til 

að hægt sé að byggja ofan á, þennan grunn finnum við í umhverfi okkar. Stundum 

geta hugmyndir komið fram fullmótaðar en yfirleitt er ferlið flóknara og liggur mikil 

vinna þar að baki, rannsóknir og prufur þangað til útkoman lítur dagsins ljós. 

Hugmyndir umkringja líf okkar en við þurfum bara að veita þeim eftirtekt. Sköpun er 

ferli til að sjá nýja möguleika. 
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Í daglegri umgengni við samferðafólk okkar, hugmyndir þeirra og verk, verðum við 

fyrir áhrifum sem kveikja í og ýta undir sköpunarþörf okkar (Robinson 2001:133-

135). 
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5 Upphafsmenn list- og verkgreinakennslu í Evrópu og 

Norður - Ameríku 

Barátta fyrir verklegri kennslu í skólum á meginlandinu má rekja allt til 

uppeldisfræðinganna sem voru uppi á seinni hluta 16. aldar fram á 19. öldina. Þeir 

voru John Locke, Comeníus, Pestalossi og Finninn Unu Cygnaus. Cygnaus fékk því 

framgengt á seinni hluta 19. aldarinnar að fá handavinnu (sljöd) tekna upp í 

barnaskólum. Handiðju- hugmyndin breyddist út í löndum Evrópu og 

Bandaríkjunum með aðstoð fleiri fræðimanna. Sér í lagi þegar Georg 

Kerschensteiner (1854-1932) náði að dýpka handiðju- hugmyndina í víðtæka og 

almenna fræðslukenningu. Kerschensteiner hóf umbótastarf um aldamótin 1900 sem 

náði ekki bara til grunnskólanna heldur einnig inn í framhaldskólanna sem höfðu 

verið bóknámsskólar fram til þessa en urðu síðar að fyrirmynd verknámsskólanna 

eins og við þekkjum þá (Myhre 2001:177). 

    Af hverju börðust svo margir fræðimenn fyrir þessari handiðjustefnu. 

Kerschensteiner rökstuddi þá stefnu með að þjóðfélög þyrfti fleiri borgara sem ynnu 

með höndunum en þá sem ynnu með huganum. Auk þess sem börn þyrftu að 

umgangast efnislega hluti, fá að móta og búa sjálf til. Megintilgangur greinarinnar 

væri ekki bara að læra að vinna heldur til að skapa vinnusiðferði ásamt því að stuðla 

að skapgerðarþroska barnsins sem og velferð samfélagsins. Kerschensteiner leit svo á 

að skólinn væri undirbúningur fyrir starf og á átti skólinn að sjá um að undirbúa 

nemandann fyrir starfsleit og þroska með nemandanum rétt viðhorf gagnvart 

vinnunni. Þau viðhorf áttu að einkennast af skapandi hugsun, virðingu fyrir 

viðfangsefninu, ánægju og styrkja þá mannkosti sem eru forsendur siðferðislegs 

samfélags, s.b. sjálfstjórn, iðni, þolinmæði, umhyggju og heiðarleika og svo mætti 

lengi telja (Myhre 2001:179-180). 

Í kjölfarið var lögð meiri áhersla á handverk og listir í umbótastefnum í 

uppeldismálum, þar sem aðaláherslan var búin að vera lengi á vitsmunina. 

Fylgjendur umbótastefnunnar álitu að til þessa hefði skólakerfið ekki aðeins látið 

ónotaða skapandi hæfileika barnsins heldur eyðilagt þá (Myhre 2001:164). 
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5.1 Íslenskir frumkvöðlar og fræðimenn 

Í ljósi sögunnar á Íslandi um list- og verkgreinakennslu fyrir miðja 20. öld eru nöfn 

Jóns Þórarinssonar, Guðmundar Finnbogasonar og Halldóru Bjarnadóttur þau sem 

vekja mesta athygli. Öll börðust þau fyrir list- og verkgreinum hvert á sinn hátt. Þau 

þrjú höfðu kynnst list- og verkgreinum á hinum Norðurlöndunum og því má segja að 

straumar og stefnur list- og verkgreinakennslu hafi borist með þeim þaðan hingað til 

lands. Vegna einlægs áhuga okkar á sögu Halldóru er hennar þáttur töluvert meiri en 

Jóns og Guðmundar í umfjöllun okkar um íslenska frumkvöðla. 

5.1.1 Jón Þórarinsson 

Jón Þórarinsson var fæddur árið 1854. Hann var heimspekingur frá Hafnarháskóla. 

Hann gegndi skólastjórastöðu við Flensborgarskóla. Jón sat á Alþingi til fjögurra ára. 

Hann tók við embætti fyrsta fræðslumálastjóra árið 1908 og gegndi því starfi þar til 

hann dó árið 1926. Jón var einn af stofnendum Hins íslenska kennarafélags árið 

1889. Jón var forseti þess félags í 31 ár. Markmið félagsins var að vinna að 

fræðslumálum og til eflingar menntunnar íslensku þjóðarinnar. Jón barðist fyrir 

lagasetningu og varð sigur unnin 1907 þegar fyrstu fræðslulögin litu dagsins ljós 

(Gunnar M. Magnúss 1939:242-5). 

    Jón Þórarinsson er upphafsmaður skólaiðnaðar sem lið í uppeldismenntun barna 

hér á landi, Jón kynnti sér kennslumál víða og tók þátt í námskeiði um skólaiðnað í 

Danmörku. Eftir þetta hóf Jón sjálfur kennslu í skólaiðnaði í Flensborg mun þetta 

vera upphafið verklegrar kennslu í skólum á Íslandi (Gunnar M. Magnúss 1939:259). 

Segir Gunnar (1939:255) í bók sinni að engin maður hafi unnið íslenskum 

fræðslumálum meira gagn en Jón Þórarinsson. 

Jón flutti fyrirlestur um kennslu í skólaiðnaði í hinu íslenska kennarafélagi 1890 og 

birtist sú grein í tímarit um uppeldi og menntamál 1891 þar með ljúkum við 

umfjölluninni um Jón á orðum hans: 

Sá menntandi kraptur, sem er í skólaiðnaðinum, er hinn eini rjetti mælikvarði 

á gagnsemi hans (Jón Þórarinsson 1891:9). 

5.1.2 Guðmundur Finnbogason 

Alþingi íslendinga veitti ungum menntamanni styrk til rannsókna á uppeldis- og 

menntamálum erlendis. Þetta var árið 1901 og átti að taka tvö ár. Þessi menntamaður 
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var að sjálfsögðu Guðmundur Finnbogason fæddur 1873. Guðmundur var þá 

nýkomin heim úr sálfræði og heimspeki námi frá Hafnarháskóla í Danmörku, þegar 

honum var veittur þessi styrkur. Ástand fræðslumála hér á landi var þá opinbera 

heimafræðslan svokölluð Tilskipun um húsagann frá árinu 1746 og Uppfræðsla 

barna í skrift og reikningi sem samþykkt höfðu verið af Alþingi árið 1879. Þótti nú 

komin tími til að færa barnafræðsluna í nútíma horf. Það verk fékk Guðmundur og 

varði hann styrknum til dvalar í Noregi, Danmörku og Svíþjóð og kynntist 

menntastofnunum þeirra. Tillögum sínum átti hann svo að skila til embættismanna 

þingsins. En áður en af því varð gaf Guðmundar þær út í bók sinni Lýðmenntun árið 

1903. Tilgangurinn var til þess gerður að almenningur gæti myndað sér skoðunar á 

þeim (Lýðmenntun 1903:9-16). 

    Lýðmenntun var viðamikið rit og ræðir Guðmundur m.a. um menntagildi hverrar 

námsgreinar sem almennt væru kenndar í skyldunámsskólum, stjórnun skóla og 

inntak kennaranáms. Seinna veitti Alþingi Guðmundi framhaldsstyrk til að kynna sér 

ástand fræðslumála hér á landi. Skýrslan var gefin út 1905 og heitið er Skýrsla um 

fræðslu barna og unglinga veturinn 1903-1904. Þetta var gert til að styrkja stoðirnar 

fyrir nýja löggjöf um fræðslumálin. Þessa vinna Guðmundar varð meginuppistaða í 

fræðslulögunum sem samþykkt voru á Alþingi árið 1907 (Lýðmenntun 1903:9-16). 

Guðmundur varði doktorsritgerð sína við Hafnarháskóla 1910. Eftir Guðmund liggja 

ófá rit um fræðslumál. Í inngangi í Lýðmenntun í 2. útg. eftir Ólaf H. Jóhannsson  

nefnir Ólafur að Guðmundur hafi sóst eftir fræðslumálastjóraembættinu þegar það 

var veitt í fyrsta sinn (Lýðmenntun 1903:19). 

5.1.3 Halldóra Bjarnadóttir 

Halldóra Bjarnadóttir fæddist 14. okt. 1873 í Ási í Vatnsdal. Hún fór ung til Noregs 

og lauk kennaraprófi þar árið 1899. Halldóra var frumkvöðull á ýmsum sviðum má 

þar nefna að hún var skólastjóri Barnaskólans á Akureyri fyrst íslenskra kvenna. Því 

starfi gegndi hún frá 1908 til ársins 1918. Undir stjórn Halldóru var barnaskólinn 

fyrsti skólinn til að taka upp handavinnu fyrir bæði drengi og stúlkur. Haustið 1922 

réði Halldóra sig til að kenna handavinnu í Kennaraskóla Íslands og kenndi þar í 8 ár 

báðum kynjum. Aðal áherslan í skólanum var lögð á íslenska þjóðlega handavinnu 

(Vilhjálmur S. Vilhjálmsson 1960:7-137). 
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    Halldóra og Sigrún P. Blöndal forstöðukona á Hallormsstað réðust í að gefa út 

kennslubók í vefnaði þar sem ekkert íslenskt kennsluefni var til um vefnað. Sú bók 

kom út í heilu lagi 1948 og hafði verið 12 ár í vinnslu. Efninu í hana safnaði Halldóra 

m.a. á ferðum sínum um landið og aflaði fjölbreyttra og dýrmætra heimilda með 

viðtölum sínum (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson 1960:165). 

Sumt af þessu efni notaði Halldóra síðar í bók sína Vefnaður á íslenskum heimilum á 

19. öld og fyrri hluta 20 aldar (Halldóra Bjarnadóttir 1966b:9). 

    Halldóra starfaði fyrir Heimilisiðnaðarfélagið í 33 ár. Í gegnum þá vinnu var hún í 

miklu sambandi við öll Norðurlöndin um heimilisiðnað og skiptist á upplýsingum við 

þau. Einnig veitti hún ráðgjöf til kennara og stjórnenda skóla með skólahandavinnu. 

Árið 1932 skoraði Halldóra á alla sveitaskóla og sveitakennara sem hún gat náð til, 

að hafa sýningar á heimavinnu barna á vorprófi, tilganginn sagði hún vera þann að 

auka áhuga barna og heimilanna á heimavinnunni. 

Halldóra hefur verið óþrjótandi í ævistarfi sínu að koma heimilisiðnaðinum á 

framfæri með námskeiðshaldi og sýningum, ásamt því að vera einn helsti 

frumkvöðull handmenntakennslu. Vilhjálmur segir að við þau störf hafi Halldóra 

notið traust og virðingar allra þjóðarinnar (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson 1960:163-

199). 

    Halldóra hlaut fálkaorðuna árið 1931 sem kennslukona og stórriddarakrossinn 

1971 fyrir störf í þágu íslensk heimilisiðnaðar (Forseti.is 2010). 

Halldóra skrifaði ófáar greinar um heimilisiðnað og skólamál í Ársritið Hlín. Þessi 

útgáfa var í ritstjórn og umsjá Halldóru frá því að það kom fyrst út árið 1917 og var 

þannig næstu 43 árin. Í grein sem hún skrifar í ritið árið 1919 telur Halldóra að ekki 

sé langt að bíða, þar til handavinnan verði tekin upp sem skyldunámsgrein í skólum 

(Halldóra Bjarnadóttir 1919a:29). Ekki varð Halldóru að ósk sinni og liðu heil 17 ár 

þar til svo varð. 

    Í baráttu sinni fyrir handavinnu inn í skólana, leggur Halldóra umbætur sínar skýrt 

fram í bréfi sem hún sendir til fræðslumálastjóra árið 1929. Halldóra tilgreinir hve 

marga tíma skyldunámsgreinin handavinna skyldi hafa. Tvær stundir á viku. Fyrst 

um sinn sé æskilegt að drengir sinni ýmsum smáiðnaði svo sem burstagerð, 

skólatöskur og bókband er meðal þess sem Halldóra telur upp. Meðal þess sem 

stúlkubörn áttu að nema voru undirstöðuatriði bæði í hand- og vélsaumi. Eftirfarandi 
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texti er tekin upp úr þessum tillögum sem hún birti jafnframt í Ársritinu Hlín undir 

yfirskriftinni Barnafræðsla í handavinnu: 

Það hefur mikla þýðingu, að handavinna sje tekin upp meðal námsgreina 

barnaskólanna, henni eykst álit við það, bæði í meðvitund barnanna og 

heimilanna (Halldóra 1929a:60). 

Halldóra heldur ötul áfram. Í Hlín 1931 birtir hún aðra grein sem var send til stjórnar 

Kennarafélags Íslands. Þar leggur hún fram tillögur um að stjórnin beiti sér fyrir að 

námskrá í handavinnu líti dagsins ljós, og að landsýning verði haldin á allri 

skólahandavinnu. Segist Halldóra í greininni að oftar en einu sinni hafi hún sent 

Fræðslumálastjórninni uppkast af kerfi sem reynst hafi vel, en þeir sinni því ekki. Því 

snýr hún sér til Kennarasambandsins og segir: Þetta mál þolir enga bið (Halldóra 

1931a:59). 

Halldóra lést 1981 þá 108 ára og geymir nú textílsafnið á Blönduósi marga muni 

hennar í Halldórustofu.  
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6 Þróun námskrár frá handavinnu til textílmenntar 

Með fræðslulögunum árið 1907 var sett á skólaskylda fyrir börn frá 10-14 ára. 

Heimildarákvæði um lengri skólaskyldu var sett í lögum árið 1926 og almenn regla 

um sjö ára skólaskyldu var sett árið 1936 (Jón Torfi Jónasson 2004). 

Það ár segir Guðrún Sigurðardóttir (1983:41) að handavinna verði ein að 

skyldunámsgreinum en það hafði hún ekki verið til þessa. Í lögum um fræðslu barna 

no. 94/1936 segir eftirfarandi í fimmtu grein: Að hafa fengið nokkra tilsögn í handiðn 

(Fræðslumálastjórnin 1944:10). 

    En með námskránni 1977 verður breyting á þar sem drengir koma inn í textílmennt 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1977). Í næstu tveimur námskrám er boðið upp á val um 

textílmennt. Með námskráinni frá 1989 er textílmennt ekki lengur skyldunámsgrein 

fyrir 10. bekk (Aðalnámsskrá grunnskóla 1989). Aftur í námskránni 1999 þá er 

textílmennt færð niður í 8. bekk sem skyldunámsgrein (Aðalnámskrá grunnskóla 

1999). 

6.1 Breytingar á áherslum saumavélakennslu í námskrám 

Í drögum að námsskrá frá árinu 1948 og notuð var þangað til að námskráin 1960 kom 

út segir eftirfarandi: 

Á síðastlinum vetri voru valdir sérfróðir kennarar og áhugafólk til þess að 

gera tillögur um æskilegt námsefni í handavinnu eins og í öðrum 

námsgreinum. Eigi hefur unnizt tími til þess fyrir skólaráð barnaskólanna eða 

skólastjórafund gagnfræðiskólanna að ræða námsskrár í handavinnu 

(Fræðslumálastjórnin 1948). 

Námskrá frá árinu 1960 gefur upp markmið fyrir nemendur frá sjö ára og upp í tólf 

ára. Einnig eru gefin upp tvö unglingastig. Þessum markmiðum er skipt upp í 

handavinnu stúlkan og handavinnu drengja. Sjö og átta ára börn eru að vinna að 

samskonar verkefnum. Eftir það fara drengir að vinna að pappamassaverkefnum og 

trésmíði. Á unglingastigi fara þeir að vinna að málmsmíði, tækjasmíði og bókbandi. 

Stúlkur á sama aldri læra að prjóna, sauma út, sauma á saumavél og meðferð 

saumavélarinnar. Við tíu ára aldur læra stúlkur að þræða saumavél og sauma beint 
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spor. Tillögur að námsefni voru koddaver eða svunta. Á ellefta ári læra þær þræðingu 

á vélinni og rykkingu. Tillögur að námsefni voru svunta eða kappi. Á tólfta ári er 

meðferð saumavélarinnar rifjuð upp og saumuð blússa. Unglingastigið skiptist í 

fyrsta og annan bekk. Í fyrsta bekk er aftur rifjað upp meðferð saumavélarinnar og 

einfaldir hlutir saumaðir svo sem skó- eða sokkapoki, náttkjóll, náttföt eða 

leikfimisföt. Í öðrum bekk er sýnt hvernig hreinsa skal og smyrja vélina. Þyngri 

hlutir eru saumaðir svo sem blússa, sloppur eða pils (Menntamálaráðuneytið 

1960:53-57). 

    Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1977 kemur mjög breyttur tónn frá fyrri 

námskrá. Ekki er þetta fasta verkefnaval og þröngur rammi. Farið er að fræða börn 

um gildi saumavélarinnar fyrir samfélagið og sögulegt gildi verkmennta. 

Hannyrðakunnátta gefur nemum einnig tækifæri til þess að nýta tómstundir 

sýnar á jákvæðan og virkan þátt við eðlilegan leik með efnið og þræði. 

Þannig geta þeir tjáð hugmyndir sínar á frjálsan og öruggan hátt við skapandi 

hannyrðir er hrífa hug þeirra og veita þeim andlegt jafnvægi (Aðalnámskrá 

grunnskóla 1977). 

Stefnt er að því að hvetja börnin til sköpunar og leyfa persónueinkennum þeirra að 

skína í gegn. Miða skal verkefni að hæfni nemenda og aldri þeirra. Settir eru upp 

námsþættir fyrir þriðja til níunda bekk. Fyrir fjórða bekk er nefndur samansaumur í 

saumavél en ekki minnst á neina formlega kennslu á saumavélinni. Í fimmta bekk er 

saumavélin kynnt fyrir nemendum og þeim kennt að þræða vélina ásamt því að spóla 

og hvernig hægt sé að stilla vélina á einföldustu sporin á vélinni. Í sjötta bekk eiga 

börnin að sauma einfalda flík sem þau sníða sjálf. Í sjöunda bekk læra börnin að 

sauma fald og bryddingu. Einnig er gott að kenna þeim fleiri aðferðir við 

saumavélina. Í áttunda bekk er æskilegt að aukið sé við kunnáttu barnanna með 

kennslu á saumi kraga við hálsmál, ermaísetningu eða rennilásaísetningu. Í níunda 

bekk er áframhaldandi fatasaumur. Dæmi um viðfangsefni í 3.– 9. bekk grunnskóla. 

Vélsaumur: 

Tuskubrúður, eldhúsvettlingar, vegghengi með vösum, póstpokar, vesti, 

hliðartöskur, innistígvél, gólfsessur, náttserkir, svuntur, sjó- eða bakpokar, 

höfuðföt og stór hálffyllt tuskudýr, blússur, skyrtur, mussur, fatnaður, 

blaðapokar, sængurfatnaður o.fl (Aðalnámskrá grunnskóla 1977). 
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Í Aðalnámskrá frá árinu 1989 eru settir upp verkþættir fyrir bekkina. Frá byrjun 

grunnskóla og til loka annars bekkjar er talað um mikilvægi þess að börnin komist í 

snertingu við saumavélina sem fyrst og þjálfist í vinnu við hana. Í þriðja til fimmta 

bekk er áhersla lögð á sjálfstæð vinnubrögð við saumavélina. Læri að þræða hana og 

breyta saumsporunum. Í sjötta til áttunda bekk eiga börnin að vera fær um að sauma 

einfaldar flíkur. Í níundabekk er boðið upp á valhópa með áherslu á vélsaum. 

Í Aðalnámskrá frá árinu 1999 segir: 

Handverk á sér djúpar rætur í menningu þjóðarinnar, heimilisiðnaðinum, þar 

sem unnið er út frá hef og rótgróinni þekkingu á efnum og aðferðum. Þeim 

menningararfi ver að skila áfram í takt við þá tíma er þjóðin lifir hverju sinni 

(Aðalnámskrá grunnskóla 1999). 

Sett eru upp þrepamarkmið fyrir fyrsta til tíunda bekk. Í þessum markmiðum er fyrst 

minnst á saumvélina í þriðja bekk. Farið er yfir helstu hluta saumavélarinnar og beint 

spor kennt. Í fjórða bekk eiga börn að þjálfast heldur í beinum saum og læra að 

þræða yfirtvinna á saumavélinni. Í fimmta bekk eiga börnin að vera fær um að þekkja 

undirtvinna, yfirtvinna, beint spor og víxlspor (sikk-sakk). Einnig eiga þau að fá 

kennslu í notkun skrautsauma við frágang og skreyti á verkefnum. Í sjötta bekk læra 

börn að spóla og þræða tvinna á saumavél. Einnig eiga þau að geta fylgt eftir 

óreglulegum formum og að sauma nytjahlut á saumavélinni. Í sjöunda bekk er ekki 

minnst á neina formlega áframhaldandi kennslu eða leikni. Í áttunda bekk eiga börnin 

að vera fær um að sauma einfalda flík. Í níunda bekk eiga börnin að læra að beita 

áunni þekkingu og leita sér mismunandi lausna á verkefnum. Í tíunda bekk eiga 

börnin að geta saumað sér sinn eigin nytjahlut (Aðalnámskrá grunnskóla 1999). 

    Við gerð Aðalnámskrár 2007 hefur engum megináherslum verið breytt eða bætt 

við. Aðeins hefur verið gerð þessi litla breyting á þrepamarkmiðum, í sjötta bekk þar 

sem áður átti að sauma sér nytjahlut á nú að skreyta hann (Aðalnámskrá grunnskóla 

2007). 

Þróunin á námskránni er mjög áhugaverð. Markmiðin hafa breyst með tíðarandanum 

og breyttu skólaumhverfi. Þar sem nú eru sértækar stofur búnar þeim tækjakosti sem 

við á, en áður þurftu kennararnir að bera saumavélarnar á milli stofanna. 
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Nú var sú breyting orðin á að við fengum handsnúnar saumavélar, sem var 

mikil framför. Fyrstu árin höfðum við þó enga ákveðna kennslustofu svo að 

við urðum að bera vélarnar á milli stofa í frímínútum (Guðrún Sigurðardóttir 

1983:41). 

Við höfum farið frá stífu námskránni þar sem áhersla var lögð á nytjahluti og fatnað 

sem verkefni, yfir í sköpun og visst frjálsræði. Breytingar á námskránni fylgja 

tíðarandanum og þróuninni í samfélaginu. Breyttur tíðarandi hefur líka kallað fram 

nýja tískustrauma sem marka stefnuna í námskránni. 
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7 Útgáfa námsefnis í textílmennt 

Uppbygging námsefnis þarf að vera skipulagt frá grunni, að það stig þyngist og að 

efni og aðferðir sem eru notaðar þurfa að fanga hugann. Námsgögn sem eru barns 

síns tíma eru ekki þess megnuð að vekja áhuga nemendanna, og viðfangsefni þurfa 

að vera merkingarbær í hugum nemendanna (Elín G.Ólafsdóttir 2004:31). 

    Það námsefni sem hefur verið gefið út í textílmennt er: Hvernig á að sauma á 

saumavél gefið út 1985. Hannyrðir í 3.– 6. bekk gefið út 1989. Liðu þá 10 ár þangað 

til gefin var út prjónabókin Á prjónunum 1999. Síðan þá hafa ekki verið gefnar út 

fleiri kennslubækur. En árið 2003 var settur á laggirnar textílvefur hjá 

Námsgagnastofnun. Þessi textílvefur byggist á hugmyndabanka að verkefnum auk 

þess sem eru leikniæfingar til útprentunar í vélsaumi og fatahönnun fyrir grunnskóla 

sem er byggt á lokaverkefni frá KHÍ 2002. Einnig má þar finna fimm 

vélsaumsverkefni fyrir miðstig og yngstastig ásamt örfáum öðrum textíltengdum 

verkefnum. 

7.1 Námsgagnastofnun 

Í samtali við ritstjóra hjá Námsgagnastofnun var spurt um ástæður þess að lítið væri 

gefið út af efni fyrir textílmennt og langur tími liði á milli útgáfu. Var fátt um svör að 

annað en tími og fjármagn hefðu ekki verið hagstæð námsgreininni. Vildi ritstjórinn 

einnig meina að enginn hefði komið með efni til útgáfu. Virðist sem svo að það efni 

sem reynt hafið verið að koma á framfæri, svo sem þýðingu á annarri útgáfu af 

finnskri textílmenntarbók hafi fjarað út. Lítill áhugi var fyrir því að gefa út bækur í 

greininni nú og á Textílvefurinn að leysa námsbækur af hólmi (Ingólfur Steinsson 

2010). 
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8 Sögulegt ágrip saumarvélarinnar 

Í þrepamarkmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 2007 fyrir 9. bekk er talað um að 

nemendur kynnist sögu og þróun véla. Við byrjuðum á að skoða tilurð 

saumavélarinnar út í heimi. Færum okkur síðan hingað heim. Erfitt reyndist að afla 

upplýsinga um tilurð saumavélarinnar hér á landi. Hvergi hafa þessar upplýsingar 

verið dregnar saman né unnið markvist með þennan þátt textílsgreinarinnar. 

8.1 Uppruni saumavélarinnar 

Sótt var eftir einkaleyfi fyrir fyrstu grunnhugmynd að saumavélinni árið 1755. Var 

það hinn þýski Charles Weisenthal sem sótti um það. Í leyfisbréfinu er lýsing á 

saumnál fyrir vélina en restinni af vélinni er aldrei lýst nánar. Árið 1790 sækir hinn 

breski Thomas Saint um einkaleyfi fyrir vél sem virkar þannig; gat er stungið á leður 

og nál dregur þráð í gegn. Ekki er vitað til þess að gerð hafi verið frumgerð af þessari 

vél og tilraunir til endurgerðar eftir upprunalegum teikningum hafa ekki verið 

farsælar. 

    Árið 1804 var veitt einkaleyfi í Frakklandi fyrir vél sem átti að líkja eftir 

handsaumi. Á sama tíma var líka sótt um vél sem átti að líkja eftir útsaumi. Báðar 

þessar uppfinningar virkuðu ekki. Austurríski klæðskerinn Josef Mandersperger sótti 

um einkaleyfi fyrir einni af mörgum tilraunum sínum árið 1814. Allar tilraunir hans 

mistókust. Fyrsta ameríska saumavélin kom fram á sjónarsviðið árið1818 og var 

fundin upp af John Adams Doge og John Knowles. Vélin þeirra virkaði en náði þó 

ekki að sauma í neinu magni áður en hún bilaði. 

    Franski klæðskerinn Barthelemy Thimonnier var sá fyrsti með vél sem að virkaði 

að einhverju leyti. Þetta var árið 1830. Vélin saumaði með einum þræði og bjó til 

nokkurskonar keðjuspor. Þegar fréttist af þessari framför varð uppi fótur og fit hjá 

frönskum klæðskerum sem brenndu niður verksmiðjuna hans af ótta við atvinnuleysi. 

Hinn breski Walter Hunt smíðaði fyrstu bandarísku saumavélina. Þetta var árið 1834 

og gat vélin hans saumað beinan saum. Þar sem Hunt hafði áhyggjur af því að 

uppfinningin hans skapaði atvinnuleysi hafði hann aldrei fyrir því að fá einkaleyfi. 
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Því var fyrsta einkaleyfið í Bandaríkjunum skráð á Elias Howe. Þar lýsir hann 

uppfinningunni sem svo að notaðir séu tveir þræðir. Seinna meir lenti hann í 

vandræðum við markaðsetningu á vélinni sinni. Aðrir fóru að herma eftir vélinni 

hans og gerðu betrumbætur. Isaac Singer þróaði nálina sem hreyfist upp og niður og 

Allen Wilson fann upp skyttuna og spóluhúsið eins og við sjáum það í dag. 

    Ekki var byrjað að fjöldaframleiða saumavélar fyrr en um árið 1850 þegar Singer 

þróaði fyrstu vélina með heimanotkun í huga. Vélin hreyfði nálina upp og niður og 

var knúin áfram af fótstigi, vélarnar höfðu áður verið handsnúnar. Árið 1873 var sótt 

um einkaleyfi fyrir fyrstu vélinni sem saumaði víxlspor. Var það Helen Blanchard 

sem sótti um það leyfi. Hún sótti einnig um 28 önnur leyfi sem betrumbættu 

saumavélina á margan hátt. 

Fyrsta saumavélin tengd rafmagni var ekki markaðsett fyrir heimilisnotkun fyrr en 

um 1889. Um 1905 varð rafmagnssaumavél algengur hlutur á heimilum (Bellis án 

árs). 

8.2 Phaff á Íslandi 

 Pfaff er eitt af rótgrónustu fyrirtækjunum á Íslandi og hefur verið í eigu sömu 

fjölskyldunnar frá upphafi. Stofnun Pfaff má rekja til þess er Magnús Þorgeirsson þá 

tæplega þrítugur skrifar bréf til Pfaff verksmiðjanna og reynir að fá keypta eina 

saumavél fyrir systur sína. Pfaff svarar og segjast ekki geta selt eina vél en ef hann sé 

tilbúinn að kaupa sex vélar, þá geti hann fengið umboðið fyrir Ísland! 29.október árið 

1929 er fyrsta saumavélin seld. Verslunin er þá til húsa í kjallaranum að 

Bergstaðastræti 7 heima hjá móður Magnúsar (Pfaff.is 2010). 

8.3 Íslensk heimili fá saumavélar 

Saumavélar koma ekki til landsins fyrr en eftir miðja 19.öld. Saumaskapur 

varð þá margfalt auðveldari en áður (Anna Sigurðsdóttir 1985:306). Tvinni 

hefir sennilega komið jafnhliða saumavélunum, en sumar konur spunnu svo 

fínan togþráð að hægt var að þræða fínar saumavélanálar með honum (Anna 

1985:307). Hvar fyrsta saumavélin bar á land hef ég ekki komist að, en 

ljósmynd er til af Nicoline Weyward á Djúpavogi, sem sjálf var ljósmyndari 

fyrst kvenna á Íslandi, þar sem hún situr við stigna saumavél. Sú mynd er 

tekin árið 1866 (Anna 1985:308). 
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Fyrstu saumavélarnar bárust til landsins eftir 1860 en aðeins þrjár fótstignar 

saumavélar munu hafa verið til í Reykjavík fyrir árið 1870. Saumavélar 

(handsnúnar og fótstignar) náðu síðan mikilli útbreiðslu og segja má að 

ekkert heimili hafi getað verið án þeirra, enda töluvert ódýrari en prjónavélar. 

Þessi vélvæðing hafði mikil áhrif á heimilisiðnaðinn í landinu, þar sem allar 

flíkur heimilismanna höfðu fyrir þann tíma verið handprjónaðar eða 

handsaumaðar úr handofnum efnum langt fram á 19. öld (Ásdís Jóelsdóttir 

2009:31). 

Elsta saumavélin sem varðveitt er á Heimilisiðnaðarsafninu á Blönduósi er sögð vera 

keypt á árunum 1890-1893 og sagt að hún sé með fyrstu saumavélunum sem komu 

til Íslands (Elín S. Sigurðardóttir 2010). 

    Í samtali við Jón Arason á Blönduósi vildi hann meina að þær hefðu verið mun 

fyrr á ferðinni til landsins. Taldi hann að tvær saumavélar hefðu verið keyptar árið 

1874. Önnur fór á Auðkúlu í Svínavatnshreppi (Húnavatnshreppi) og hin fór að 

Undirfelli í Vatnsdal. Á báðum þessum stöðum voru prestsetur. Á árunum 1879 til 

1900 voru keyptar til Blönduós sex til þrettán saumavélar á ári samkvæmt 

innflutningsskýrslum (Jón Arason 2010). 
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9 Námsmat í list- og verkgreinum 

Hlutverk kennara í námsmati er að skilgreina meginmarkmið námsins og hafa þau 

nemendavæn frá upphafi. Kennarinn þarf að útlista fyrir nemendum hvað eru góð 

vinnubrögð og að hverju á að stefna. Hann þarf að kenna nemendum ígrundun og 

nota sjálfsmat á eigin verkefni (Þóra B. Jónsdóttir 2008:23). 

Námsmat miðar að því að safna upplýsingum um stöðu nemenda, getu þeirra 

og kunnáttu. Mat á verknámi og listrænni færni er fjölþætt og vandmeðfarið. 

Mikilvægt er að í upphafi hvers námsáfanga sé nemendum gerð grein fyrir 

markmiðum, þ.e. að hverju skal stefna og hvernig á að meta. Í listnámi og 

verknámi er byggt á sköpunarþörf og stefnt að því að bæta verklag og efla 

mismunandi túlkunaraðferðir nemenda. Námsmat þarf því að vera 

leiðbeinandi, gefa nemendum ábendingar um stöðu sína og veita þeim 

hvatningu (Aðalnámskrá grunnskóla 2007). 

Til að koma til móts við markmið Aðalnámskrá grunnskóla teljum við að ein leiðin 

til árangurs sé að nota leiðsagnarmat (Formative Assessment). Til stuðnings þessu 

áliti greinir Þóra Björk Jónsdóttir frá því í bók sinni Námsmat með áherslu á 

Leiðsagnarmat að rannsóknir sýni að árangursríkasta námsmatið væri þegar: 

 Nemendur fá viðeigandi svörun og þeir vita að hverju eigi að stefna, hver 

séu næstu skref og hvernig eigi að taka þau. 

 Nemendur taka virkan þátt í eigin námi – setja sér markmið og viðmið um 

árangur. 

 Nemendur þurfa að geta metið eigin getu og skilið hvernig á að eflast og 

ná árangri, ígrundun nemenda (Þóra B. Jónsdóttir 2008:10). 

Þetta eru grunnatriði leiðsagnarmats, meðvitund nemenda um eigið nám og 

námsmarkmið ásamt sjálfsmati. Til þess að auðvelda nemendum leiðina eru 

markmiðin sett fram í gátlista þar sem auðvelt er að fylgjast með framförum. Með 

því móti verða markmiðin ljós og sýnileg fyrir nemendum (Þóra B. Jónsdóttir 

2008:29). 
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10 Námskverið 

Það sem okkur fannst mikilvægast var að námskverið væri notendavænt í því 

umhverfi sem ætti að nota það í. Nemendur þurfa að vera mikið á ferðinni milli 

sníða/vinnuborðs og saumavélarinnar svo námskverið þarf að vera auðvelt í 

meðförum, létt og lipurt og þannig úr garði gert að fljótlegt sé að fletta upp á þeim 

leiðbeiningum sem vantar. Til að auðvelt sé að grípa námskverið með sér milli borða 

settum við það upp eins og dagatal. Þá getur námskverið staðið á borði og þægilegt 

er að lesa af því, það tekur lítið pláss og getur staðið við hlið saumavélarinnar. 

Gormar eru að ofan svo hægt sé að fletta og lesa upplýsingar báðu megin. 

Námskverið er fyrirferðalítið í geymslu og ætti ekki að vera erfitt að geyma í 

textílstofunni. Námskverið gleður augað og er hugsað til að vekja áhuga nemandans 

og ýta undir sköpun og sjálfstæði hans. Í því er inngangur að sögu saumavélarinnar, 

hugtök, leiðbeiningar um saumavélina, heiti áhalda og hluta saumavélarinnar, 

stillingar og meðferð hennar. Einnig eru kynntar algengustu saumgerðir svo sem, 

beinn saumur, víxlsaumur og skrautspor saumvélarinnar ásamt ýmsum öðrum 

fróðleiksmolum. 
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11 Rannsókn 

11.1 Markmið 

Við ætlum að taka flugið á milli fimm textílkennara. Skoða þessi samskipti og sjá 

hvaða kennsluaðferðum og hvaða gögnum kennararnir beita í þeim tilgangi að hefja 

nemendur sína til flugs við saumavélina. 

11.2 Framkvæmd og aðferð 

Aðferðin sem við notuðum til að afla gagna er eigindleg (Qualitative) 

rannsóknaraðferð. Eigindleg rannsóknaraðferð er byggð á munnlegum frásögnum. 

Innan eigindlegra rannsókna er gengið út frá því að sú þekking sem kennarar hafa, sé 

byggð á persónulegum samskiptum sem þróast á milli þeirra og nemendanna í 

kennslustofunni. Samskiptin eru síbreytileg og byggjast á ákveðnum forsendum, eins 

og menningu, reynslu, þekkingu og færni. Innan eigindlegar aðferðar eru viðtöl sem 

eru í okkar tilviki öflugasta gagnasöfnunaraðferðin til að svara rannsóknarspurningu 

okkar. Þau fela í sér að rannsóknargögnum er safnað með persónulegum samtölum 

milli rannsakanda og viðmælanda. Viðtöl eiga vel við þar sem við viljum kanna 

viðhorf, þekkingu, reynslu og gildismat viðmælenda okkar (Helga Jónsdóttir 

2003:67-82). 

   Rannsóknargögnin eru hið talaða orð sem við tókum upp á segulbandstæki með 

góðfúslegu leyfi viðmælanda okkar. Gögnunum breyttum við síðan í ritaðan texta við 

gagnaúrvinnsluna. Við hittum viðmælendur okkar í þeirra eigin umhverfi til að skapa 

notalegt andrúmsloft, það stuðlar að því að viðmælanda finnist þægilegt að taka þátt í 

viðtalinu (Helga Jónsdóttir 2003:68). 

    Við röðuðum spurningunum í viðtalsrammann þannig að það gætti ákveðins 

flæðis. Almenn atriði koma fyrst og síðan þau sértæku sem beinast beint að 

framkvæmd saumavélakennslunnar. Til að auka réttmæti rannsóknarinnar var sá 

háttur hafður á að sami spyrjandi spurði alla viðmælendurna. Spurningarnar voru 

orðaðar nákvæmlega eins við viðmælendur. Við notuðum viðtalsramma með opnum 

spurningum. Spyrjandi telur sig hafa spurt spurninganna eins og um eðlileg samskipti 

væri að ræða (Helga Jónsdóttir 2003:68). 
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Viðtalsramminn inniheldur 31 spurningu og tók hvert viðtal um 15-20 mínútur. Hægt 

er að sjá viðtalsrammann í heild sinni í viðauka á eftir heimildaskrá. 

11.3 Þátttakendur 

Við val á þátttakendum okkar í rannsókninni notuðum við markmiðs úrtak 

(purposive sampling). Með markmiðs úrtaki eru þeir einstaklingar valdir út sem talið 

er að séu sérfræðingar í faginu eða séu líklegastir til að gefa bestar upplýsingar um 

rannsóknar efnið (McMillan 2004:113). 

    Í leit að þessum sérstöku textílkennurum fengum við oddvita Textílmenntasviðsins 

Sigrúnu Guðmundsdóttur til að benda okkur á nokkur nöfn sem henni þóttu koma til 

greina í þessum sérstaka tilgangi. Reyndist það nauðsynlegt þar sem við þekkjum 

lítið til starfandi textílkennara á höfuðborgarsvæðinu. Einnig völdum við tvo kennara 

sem samnemendur bentu okkur á og þóttu vera að gera góða og markvissa hluti í 

saumavélakennslunni. Þátttakendur voru fimm talsins og störfuðu í skólum vítt og 

breytt af höfuðborgarsvæðinu. Textílkennararnir voru með breiðan starfsaldur frá því 

að vera ný útskrifaðir eða með yfir 30 ára kennslu reynslu bæði úr umsjónastarfi og 

kennslu textíls. Öll nöfn þátttakenda og starfsvettvangur þeirra er undir dulnefni. 

Nöfnin eru sótt í goðasögur Snorra - Eddu. 

Útgarðsskóli tók til starfa 1974 og er einsetinn skóli með um 550 nemendur frá 1-10 

bekk. Bestla er eini textílkennarinn við skólann. Hún er svo til nýútskrifuð og hefur 

kennt í 1 og ½ ár. Nemendur hennar byrja í 2. bekk í textílstofunni. Í Útgarðsskóla er 

lotukerfi. Nemendurnir eru ½ árið í textílmennt og fá fjórar kennslustundir tvisvar í 

viku. 12-14 nemendur í hverjum hóp. Bestla var með tvær Singer saumavélar og 

fimm aðrar sem voru í slæmu ástandi. Bestla var með tvær overlock vélar inni í skáp. 

Valhallarskóli tók til starfa 1996 með 270 nemendur í 1.-10. bekk. Þar eru tveir 

textílkennarar við störf önnur sér um valhópana á unglingastigi en viðmælandi okkar 

Freyja er með alla aðra hópa. Í skólanum er annakerfi og eru börnin ½ veturinn í 

textílmennt en byrja í 1. bekk og fá tvo tíma á viku. Það eru 9-10 nemendur í 

hverjum hóp. Freyja hefur kennt síðan 2003. Saumavélarnarnar voru af gerðinni 

Husquarna og voru mjög gamlar og þörfnuðust endurnýjunar auk þeirra voru tvær 

overlock vélar. 
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Miðgarðskóli tók til starfa 1935 og er einsetinn skóli með um 410 nemendur alls frá 

1.-6. bekk. Urður er eini textílkennarinn. Urður hefur 39 ára kennslureynslu, hún tók 

textílmenntanámið fyrir 15 árum en síðastliðinn fjögur ár hefur hún kennt 

textílmennt. Nemendur hennar koma inn í 2. bekk og stundum strax í 1. bekk. Það er 

lotukerfi við lýði í skólanum sem skiptist í fimm lotur yfir veturinn og í heildina fá 

börnin 26- 28 kennslustundir. Það eru 13-14 nemendur í hverjum hóp stundum 15. 

Urður hefur sex saumavélaborð en hefur aðgang að átta vélum og ein overlock vél er 

í stofunni. 

Ásgarðsskóli var stofnaður 1877 og er hann einsetinn skóli með rúmlega 500 

nemendur frá 1.-10. bekk. Embla er þar starfandi textílkennari en hún var sú eina af 

viðmælendum okkar sem útskrifaðist sem textílkennari frá einu af Norðurlöndunum. 

Embla var Hjallastefnukennari í mörg ár áður en hún tók að sér 

textílmenntakennsluna fyrir fimm árum. Nemendur skólans koma fyrst inn í 

textílstofuna í 4. bekk en hefðin var áður að það voru smiðjur í gangi en þetta árið 

varð breyting á og nú er skólinn með lotukerfi þannig að nemendur fá fjórar 

kennslustundir á viku. 

Glaðheimaskóli var stofnaður 1958 nemendur þar eru 300 talsins frá 1.-7. bekk í 16 

bekkjadeildum. Þökk er þar eini textílkennarinn. Í skólanum er annarkerfi og 

nemendurnir fá tvo tíma í viku ½ veturinn og byrja í 3. bekk. Nemendur eru um 12 í 

hverjum hóp. Þökk hefur kennt í 24 ár en aðeins ca átta ár í textílstofunni. Það eru 

sex saumavélar af gerðinni Pfaff. 
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12 Niðurstöður 

Hér birtum við helstu niðurstöður sem skipta máli varðandi vinnu okkar fyrir 

námskverið og til að svara rannsóknarspurningu okkar. Niðurstöðunum skiptum við í 

fjögur þemu samkvæmt viðtalsrammanum. 

    Fyrsta þemað er afstaða til skóla- og aðalnámskrár grunnskóla. 

Niðurstöðurnar komu okkur svolítið á óvart. Ekkert samræmi var á milli skólana eftir 

því hvenær nemendur byrja í textílmennt, í einum skóla byrja þau í 1. bekk en í 

hinum byrja þau í 4. bekk og svo þar á milli. En hvort sem skólarnir voru með 

annakerfi eða lotukerfi var passað upp á að þau fengju tímafjölda eftir 

aðalnámskránni. 

Allir kennararnir notuðu og kynntu sér aðalnámskránna og allir nema Bestla í 

Útgarðsskóla sáu um gerð skólanámskrár í textílmennt fyrir sinn skóla. Fjórir af 

fimm kennurum töldu saumavélakennsluna vera mjög mikilvæga innan textílfagsins 

aðeins einn taldi að hún væri jafn mikilvæga og annað innan textílfagsins. 

    Annað þema, viðhorf kennara til náms og kennslu. 

Kennsluaðferðir sem kennarar notuðu við saumavélakennsluna hjá byrjendum voru 

hópinnlögn, sýnikennsla, einstaklingskennsla, samvinnunám og nefndi Urður í 

Miðgarðsskóla ...markmiðin er að gera þau fær við að vinna sjálf og vera sjálfstæð 

við vinnuna þá nota ég mikið samvinnunám og innlögnin er þannig að þau vinna 

saman tvö og tvö yfirleitt. 

Allir kennararnir nema einn notuðu leikniæfingar á blöðum sem hjálpagögn við 

kennsluna. Þrír af fimm viðmælenda okkar notuðu blöð þar sem farið var yfir helstu 

hugtök saumavélarinnar. Bestla í Útgarði sagðist auk blaðana nota skjávarpa sem 

hjálpargagn. Sumir kennarana náðu í leikniæfingarnar af námsgagnavefnum en 

annars gerður þeir námsefnið sjálfir. 

Urður í Miðgarðsskóla lagði mikla vinnu í sitt námsefni. Hún gerði 

leiðbeiningabækling, mismunandi gátlista og sjónrænar myndir af hvernig 

saumavélin var þrædd og aðferð við spóluhúsið. Allt þetta efni var vel kynnt og er 

bæklingurinn við hverja saumavél, gátlistana unnu þau saman og sjónrænu 

leiðbeiningarnar voru fyrir ofan saumavélarnar. Í hinum skólunum sáust hvergi 
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vinnulýsingar né leiðbeiningar af nokkru tagi í tengslum við saumavélina. 

Nemendur allra þessara skóla fá engar kennslubækur í hendur við 

saumavélakennsluna en máttu eiga ljósrituðu blöðin sem þau fengu með 

leikniæfingum og/eða hugtakalistana. 

Þegar kennararnir voru spurðir hvort þeir vildu fá kennsluleiðbeiningar/námsgögn til 

að styðjast við voru svörin þessi: Já nemendamiðaðar, ...til að sýna á spjöldum eða 

glærum, ...bæði nemendamiðarar og kennaramiðaðar, Já... ég nota vídeo sem nemi 

hjá mér gerði fyrir saumavélakennslu. 

Embla í Ásgarðsskóla skar sig frá hinum kennurunum og sagði: Nei, mér finnst það 

nú ekki ég er með svona teikningar einhverjar...það eru svo fá sem kveikja fyrr en þú 

sest með þeim og sýnir þeim verklegt. 

Áhuginn fyrir saumavélinni er sá sami hjá kynjunum og aðeins einn kennarinn nefndi 

að ári áður en valið hefst þá fannst henni áhuginn dala hjá strákunum. Aðeins tveir 

kennararnir svöruðu því til að þeir höfðuðu til strákana við byrjun 

saumavélakennslunnar. 

Freyja í Valhallarskóla sagði þetta: Já ég líki þessu við bíl, stíga á bensínið, má ekki 

keyra út af... Aðeins Urður í Miðgarðsskóla kynnti fyrir þeim sögu saumavélarinnar, 

orð Urðar, ...svona lauslega það er allt í mínum kolli bara...  

    Þriðja þema, tækniatriði. Aðstaða fyrir saumavélakennslu hjá kennurunum var 

allstaðar góð nema hjá Bestlu í Útgarðsskóla saumavélarnar voru niðurfelldar í 

borðin og fannst henni það takmarka nýtingu þeirra einnig var saumavélakostur 

hennar og hjá Freyju í Valhallarskóla yfirhöfuð í lélegu ásigkomulagi. Annarstaðar í 

var tækjakosturinn mjög ásættanlegur. 

Hvenær nemendum var kynnt sporgerðir og aðrar aðgerðir saumavélarinnar hélst í 

hendur við á hvaða aldri þau byrjuðu í textílmennt. Saumavélakennslan virtist 

allstaðar byrja strax nema í skólunum þar sem þau komu inn í fyrsta bekk þar var 

látið nægja að kynna saumavélina lauslega fyrir þeim. Kennararnir voru allir 

sammála um að erfiðast væri fyrir nemendurna að tileinka sér það sem viðkemur 

spólunni, að spóla, ná undirtvinnanum upp og að setja spóluna rétt í. 

    Fjórða þema, menning og sjálfstæði. Saumavélaverkefnin eru almennt höfð til 

sýnis. Þrír kennarar svöruðu því til að þeir væru ekki með skapandi verkefni við 

saumavélina. Urður í Miðgarðsskóla segir...þó maður hefði áhuga þá er bara tíminn 

svo naumur....rétt tími til að fara í gegnum það sem við viljum að þau læri. 
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Hinir tveir sem svöruðu játandi voru samt sem áður bara með eitt ákveðið verkefni 

svona mest til að kynna skapandi vinnu með saumavél. 

Svör kennaranna voru mjög mismunandi þegar þeir svöruðu spurningunni um 

hvernig þeir efli sjálfstæði nemenda sinna á saumavélina...fá aðstoð hjá félögum, 

nýta þau hjálpargögnin sem til eru, hvet þau til að gera sem mest sjálf, prófa sig 

áfram sem mest. 
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13 Umræður og lokaorð 

Ytra réttmæti rannsóknarinnar er fremur veikt þar sem úrtakið er lítið því er ekki 

hægt að alhæfa neitt um niðurstöðurnar. En ýmislegt í niðurstöðum okkar rannsóknar 

er sambærilegt við niðurstöður Guðrúnar Hannele Henttinen (2000:144-7) þar sem 

segir meðal annars að textílkennararnir semji sitt eigið námsefni og nýti almennt ekki 

vinnulýsingar né önnur hjálpargögn. Guðrún segir einnig að textílkennarar kenni 

greinina á eigin forsendum og búi til persónulega námskrá sem er frábrugðin næsta 

skóla. Það má líka vekja athygli á því að í niðurstöðum okkar kom í ljós að það er 

breitt bil á milli skóla, hvenær nemendur hefja nám í textílmennt og hvaða aðferðum 

kennararnir beita við kennsluna. Því er hægt að draga þá ályktun að það sé að hluta 

vegna þess að námsskrárnar eru ólíkar. Það kom mikið á óvart að í tveimur af fimm 

skólum væru saumavélarnar gamlar og slitnar. Það á vel við orð Guðrúnar H. 

Henttinen (2000:148) þar sem hún segir í rannsóknarniðurstöðum sínum: 

Það er umhugsunarefni hve kennara sýna skólastjórnendum umburðalyndi 

þegar innkaup á saumavélum er annars vegar, þeir sætta sig við að fara aftast 

í biðröðina. 

Svar við rannsóknarspurningunni okkar er þetta: Kennarar hafa ekki námsgögn til að 

nýta sér til aðstoðar við saumavélakennsluna. Í báðum rannsóknunum okkar og 

Guðrúnar H. Henttinen er greinilegt að textílkennarar eru á hverju ári að finna upp 

hjólið. Kennarar þurfa að skoða betur þær kennsluaðferðir sem þeir beita við 

saumavélakennsluna og nýta sér fleiri hjálpargögn eins og vinnulýsingar. Gera 

nemendur sína læsa á hverskonar leiðbeiningar og nýta kennsluaðferðina 

samvinnunám. Það kom fram í umræðum eftir viðtal við Urði í Miðgarðsskóla að 

þegar hún fór markvisst að kenna nemendum sínum að lesa leiðbeiningabæklinginn 

sem hún gerði þá minnkaði bilanatíðni saumavélanna umtalsvert. 

   Við álítum eftir þessa rannsókn að textílkennarar þurfi á meiri samskiptum að halda 

sín á milli. Einnig teljum við að bárátta fyrir faglegum og fræðilegum þáttum 

greinarinnar eigi að vera í höndum textílkennarafélagsins. Endurmenntun í 

kennslufræðum list- og verkgreina þarf að auka. Textílkennarar verða hreinlega að 

ýta á að Námsgagnastofnun efli útgáfu af námsefni og kennslugögnum. 



41 

Höfundar eru þeirrar skoðunar að metnaðar og áhugaleysi þar á bæ sé með 

ólíkindum. Textílkennarar ættu að sameinast um að skoða og huga að námsefni sem 

þeir telja að kæmi þeim best að notum og koma því á framfæri við 

Námsgagnastofnun, með því eflum við stöðu textílkennara. 

    Eftir að hafa skoðað þróun og áhrif námskrár textílmennta undanfarna áratugi 

finnst okkur áberandi að verkkunnátta hafi beðið lægri hlut við sköpunarþáttinn. 

Árum áður þótti vandað verk mikilvægt en nú er hönnun og frjálsræði allsráðandi. En 

hve langt getur textílkennarinn gengið í frjálsræði með nemendunum ef réttur 

grunnur er ekki til staðar. Þörf er á fleiri og viðameiri rannsóknum til að styðja við 

niðurstöður okkar og er aldrei að vita nema að við stöllur höldum áfram með 

rannsóknir og námsgagnaútgáfu greininni til heilla. 
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Viðauki 

Viðtalsrammi sem var lagður fyrir textílkennara. 

 

Skóli:                                    Dagsetning: 

Nafn kennara:                            Saumavélagerð: 

Athugandi:      Annað 

Meðrannsóknarfélagi: 

 

Fyrsta þema: Afstaða til Aðalnámsskrá og skólanámskrá 

1. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna 2007 eiga börn að byrja í 3 bekk í 

textílstofunni.   Er því þannig háttað í þínum skóla? 

2. Hvernig kerfi er við lýði í skólanum Lotukerfi - Annakerfi og hvernig skiptast 

þau? 

3. Hve marga tíma fá nemendur þínir á viku? 

4. Hvað hefur þú kennt textílmennt lengi? 

5. Hefur þú kynnt þér námsskrá textílmenntar 2007 frá menntamálaráðuneytinu? 

6. Nýtir þú Aðalnámskrá grunnskóla 2007 eða eldri námskrár við samningu 

kennslumarkmiða þinna? 

7. Kynnirðu þér skólanámskrána í þínum skóla við samningu námsmarkmiða 

þinna? 

8. Tekur þú þátt í þróun skólanámskrár. Ef ekki: Hvers vegna? 

9. Hve mikilvæga telur þú að saumavélakennsla sé á skalanum 1-10. 1 minnst 

mikilvægt, 10 mjög mikilvægt innan textílgreinarinnar? 

Annað þema: Viðhorf kennara til náms og kennslu 

10. Hvaða kennsluaðferðir notar Þú (kennarinn) oftast í textílstofunni? 

(Umræður, samvinnunám, hópkennslu, vettvangsferðir, einstaklingskennslu, 

sýnikennslu, innlagnir, kveikjur. Þetta var ekki nefnt þegar kennarinn var 

spurður). 
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11. Hvaða kennsluaðferðum beitir þú við saumavélakennsluna hjá byrjendum? 

12. Hvaða hjálpargögn notar kennarinn við saumavélakennsluna? (Glærur, power 

point, blöð, tölvu. Þessi atriði voru ekki nefnd í spurningunni). 

13. Fá nemendur einhver námsgögn/kennsluleiðbeiningar í hendur í byrjun/eða 

seinna vegna saumavélarkennslunnar. Ef já, hvaða? 

14. Finnst þér vanta kennsluleiðbeiningar/námsgögn sem þú gætir stuðst við, í 

saumavélakennslunni. Ef já, hvernig? Kennaramiðaðar eða nemendamiðaðar? 

15.  Eru leiðbeiningar um notkun saumavélanna sýnilegar í stofunni/aðgengilegar 

fyrir nemendur, og þá hvernig eru þær kynntar fyrir nemendum? 

16. Höfðar þú til áhugasviðs kynjanna þegar þú kynnir fyrir þeim saumavélina? 

17.  Verður þú vör við mun á áhuga hjá strákum og stelpum er kemur að námi 

/kennslu á saumavél? 

18. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskólanna 2007 eiga nemendur að fá sögulegt 

ágrip um saumavélina. Kynnir þú fyrir nemendum sögu saumavélarinnar á 

Íslandi þegar þú byrjar saumavélakennsluna? 

Þriðja þema: Tækniatriði 

19. Í hvaða bekk fara þau yfir helstu þætti saumavélarinnar? 

20. Hve margir nemendur eru í einu þegar þú kennir á saumavélina? 

21. Hvenær læra nemendurnir að þræða yfirtvinna? 

22. Hvenær læra nemendurnir að þræða undirtvinna? 

23. Hvenær læra nemendurnir að spóla á spóluna? 

24. Hvenær læra nemendurnir að sauma víxlspor/sikk sakk? 

25. Hvenær læra nemendurnir að nota skrautsauma? 

26. Hvaða tækni við saumavélina eiga nemendur erfiðast með að tileinka sér? 

Fjórða þema: Menning og sjálfstæði 

27. Eru saumavélaverkefnin sem nemendur gera höfð til sýnis í skólanum? 

28. Kennir þú nemendum að nota saumavélina á skapandi hátt, það er ekki bara 

til að sauma nytjaspor og nytjahluti? 

29. Hvernig eflir þú sjálfsstæði nemenda þinna við saumavélina? 

30. Hvort gengur drengjum eða stúlkum betur að tileinka sér saumavélatæknina 

og verða sjálfbjarga? 

31. Hvenær finnst þér meirihluti nemenda þinna vera orðin sjálfbjarga á 

saumavélina? 


