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Ágrip 

Klukkan hennar ömmu er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræði við 

menntavísindasvið Háskóla Íslands. Verkefnið er tvískipt, annars vegar barnabók og 

hins vegar fræðileg greinargerð. 

Verkefnið varð til í kjölfar rannsóknarvinnu á íslensku ullinni og íslenskum textíl. 

Markmið þess er að vekja athygli og áhuga barna og ungmenna á þeim hluta íslensks 

menningararfs sem falinn er í rannsóknarefninu.  

Efninu eru gerð skil í barnabók sem ætluð er ungum lesendum, skáldsögu sem 

byggð er á heimildum. Lestur barnabóka getur haft víðtæk áhrif á þroska barna, 

víkkað sjóndeildarhring þeirra og komið að einhverju leyti í stað reynslu. 

Barnabækur eru góð leið til að vekja forvitni lesenda á viðfangsefninu, en forvitni er 

að margra mati undirstaða náms. 

Bókin er ekki kennslubók í textílmennt, en hana má nota sem grunn að slíku námi 

enda tengist efni hennar markmiðum með kennslu í textílmennt sem fjallað er um í 

listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla. 
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Formáli 

Grunnskólakennaranám er fjölbreytt nám sem mótast af mörgum ólíkum þáttum. 

Nemanum, samnemendum, kennurum, fræðunum, æfingakennurum, nemendum í 

grunnskólum og samfélaginu í heild. Allir þessir þættir eru breytilegir frá degi til 

dags. Fræðin hafa áhrif á þroska einstaklingsins, sem aftur hefur áhrif á þróun 

fræðanna. Ekkert er nákvæmlega eins og það var í gær og því alveg hægt að fullyrða 

að námið sé lifandi. 

Kennsla byggir að miklu leyti á miðlun reynslu. Góðir kennarar smita nemendur 

sína af áhuga á viðfangsefnum hverju sinni, ekki síst vegna eigin áhuga. Slíkan áhuga 

er erfitt að gera sér upp og því hljóta þeir einstaklingar sem veljast í kennslustörf og 

mennta sig í kennslufræðum að hafa áhuga á einhverju, viðfangsefnunum, fræðunum 

eða lífinu sjálfu. 

Sjálf hef ég mikinn áhuga. Áhuga sem hefur breyst frá því að ég hóf kennaranám, 

en þó var það einmitt áhuginn sem kom mér af stað og hefur haldið mér við efnið. 

Lokaverkefni þetta sameinar mörg ólík áhuga- og áhrifasvið mín.  

Verkefnið skiptist í barnabók um íslensku ullina og greinargerð sem rökstyður 

efnisval og tengir það við kennslufræði og kennslu. Bókin fjallar um unga stúlku, 

Gerðu, sem finnur prjónaklukku í fórum ömmu sinnar. Amman fræðir hana um það 

hvaðan ullin kemur og hvernig er unnið úr henni. Að lokum kennir amman Gerðu að 

prjóna, ekki ólíkt því þegar Valgerður amma mín kenndi mér að prjóna og lagði þar 

með grunn að ævilöngum áhuga mínum á textíl. 

Bókin, Klukkan hennar ömmu, er skáldsaga byggð á heimildum sem aflað var 

með lestri bóka, heimsóknum á söfn, viðtölum og skoðun ljósmynda, auk 

áðurnefndrar skírskotunar til eigin reynslu. 

Þó að bókin byggi á heimildum er ekki nauðsynlegt að tilgreina þær sérstaklega í 

endanlegri útgáfu hennar, þar sem ekkert er tekið beint úr verkum annarra. Öllum 

heimildum hennar eru þó gerð ýtarleg skil í Fylgiskjali 1, en það er eintak af bókinni 

sem búið er að merkja inn allar heimildir og ýmsar athugasemdir varðandi texta og 

myndmál. 

Júlía Guðrún Sveinbjörnsdóttir, teiknaði myndirnar í bókinni. Hugmyndir að 

myndum og endanleg útfærsla þeirra, svo sem vinna í tölvuforritinu Photoshop, var 

þó að mestu í höndum höfundar. Christian Mehr og Brain Büchi aðstoðuðu við 
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uppsetningu og prentun bókarinnar. Kann ég þeim öllum bestu þakkir fyrir 

samstarfið. 

Hér á undan er því líst hvernig góðir kennarar smita nemendur með áhuga sínum á 

viðfangsefninu og nálgun sinni á því. Fríður Ólafsdóttir er dæmi um slíkan kennara, 

en án hennar og fjölskyldu minnar hefði þetta verkefni aldrei orðið til. Hjartans 

þakkir fyrir innblásturinn, hvatninguna, jákvæðnina og uppbyggilegu gagnrýnina. 
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Inngangur 

Barnabækur nútímans eiga og verða að hafa skemmtanagildi, enda í ríkri samkeppni 

við aðra afþreyingu sem börnum stendur til boða, en þær mega einnig hafa 

fræðslugildi. Góðar barnabækur geta haft áhrif á þroska lesenda sinna á margskonar 

hátt svo sem með því að auka þekkingu þeirra á heiminum eða samfélaginu sem þeir 

búa í (Berns, 2007:321 og 336).  

Barnabækur eru hluti af menningu barna og geta einnig miðlað til þeirra 

menningu. Íslenska ullin, íslenskur textíll og íslenskur heimilisiðnaður er hluti af 

íslenskri menningu, hluti sem betur mætti rannsaka og meira mætti fjalla um. 

Klukkan hennar ömmu er leið höfundar til að heiðra þennan mikilvæga menningararf 

og vekja áhuga og forvitni lesenda á viðfangsefninu.  

Í Klukkunni hennar ömmu er íslenska ullin kynnt fyrir ungum lesendum, hvaðan 

hún kemur og hvað verður úr henni. Þó svo að sagan í bókinni sé skáldsaga, er hún 

unnin út frá fjölbreyttum heimildum.  

Sagan er sett fram í máli og myndum, þar sem áhersla er lögð á að nota rétt orð og 

hugtök tengd ull og ullarvinnslu, í þeim tilgangi að auka fræðilegt gildi hennar. Þá er 

leitast við að hafa myndmálið, sem skiptir afar miklu máli í bók sem þessari, einfalt 

en skýrt og samkvæmt þeim veruleika sem bókin fjallar um. 

Bókin, Klukkan hennar ömmu, er ekki ætluð sem námsefni í textílmennt, en er 

sannarlegar til þess fallin að styðja við kennslu í greininni og er góður undanfari þess 

náms sem Aðalnámskrá grunnskóla fjallar um. 
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Val á viðfangsefni 

Skrifaðar hafa verið bækur um íslenskan textíl sem byggja að áhugaverðum 

rannsóknum svo sem bók Fríðar Ólafsdóttur Íslensk karlmannaföt 1740-1850 og 

bækur Elsu E. Guðjónsson. Geyma þessar bækur mikilvægar heimildir um 

viðfangsefnið, heimildir sem annars er hætt við að myndu glatast. En, betur má ef 

duga skal. Mikið er til af íslenskum textíl og handverki á söfnum víða um land svo 

og á heimilum landsmanna, en það er ekki nóg. Til þess að munirnir hafi einhverja 

merkingu verður saga þeirra einnig að varðveitast og vera miðlað til komandi 

kynslóða.  

 

Textílmennt er ríkur þáttur í íslenskri menningu. Íslenskur 

útsaumur, tóvinna, prjón og vefnaður er meðal gersema 

íslenskrar listasögu, arfleifð sem þjóðin þarf að þekkja og 

meta sem veganesti til framtíðar. (Aðalnámskrá grunnskóla – 

Listgreinar, 2007:16) 

 

Hugmyndin að verkefninu, Klukkan hennar ömmu, kviknaði í kjölfar 

rannsóknarvinnu á íslenskum textíl á námskeiðinu Söguskoðun textíla á 

menntavísindasviði Háskóla Íslands, þar sem höfundur rannsakaði prjónaklukkur. 

Rannsóknarvinnan leiddi af sér áhuga á frekari rannsóknum á íslenskum textíl, ekki 

síst íslensku ullinni og vangaveltur um hvernig heppilegast væri að gera slíkum 

rannsóknum skil. Ennfremur hvernig hægt væri að vekja áhuga barna og ungmenna á 

þeim mikilvæga menningararfi sem íslenskur textíll er. 

Berns segir: „ Books are written language. [...] Language is the means of passing 

on the cultural heritage from one generation to the next“ (2007: 343). Af þessu má 

ætla að bækur séu heppileg leið til að miðla menningararfinum og sé ætlunin að ná til 

barna hljóta barnabækur að vera leiðin. 

 

Barnabækur eru ómissandi í leikskólastarfi, bæði til 

málörvunar og til að miðla fróðleik og reynslu. (Aðalnámskrá 

leikskóla, 1999:20) 

 

Margir líta svo á að formlegt nám hefjist í grunnskóla, en flestir hljóta þó að vera 

sammála um að heilmikið nám á sér stað fyrr. Börn læra heima hjá sér og í 

leikskólum, af fólkinu í kringum sig og umhverfinu. Sú þekking sem börn koma með 
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inn í grunnskólana er grunnur sem frekara nám byggir á (Drög að nýrri aðalnámskrá 

grunnskóla, 2010: 36). Með því að vekja áhuga ungra barna á textíl og textíltengdu 

efni í gegnum bækur eða á annan hátt er því verið að búa til grunn að frekara námi í 

greininni.  

 

Markmið 

Handverk á sér djúpar rætur í menningu þjóðarinnar, 

heimilisiðnaðinum, þar sem unnið er út frá hefð og rótgróinni 

þekkingu á efnum og aðferðum. Þeim menningararfi ber að 

skila áfram í takt við þá tíma er þjóðin lifir hverju sinni. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007:16) 

 

Íslenskt samfélag hefur breyst hratt síðustu hundrað árin og margt sem þótti sjálfsagt 

áður fyrr, þekkist vart í dag, prjónaklukkur eru gott dæmi um þetta.  

Meginmarkmið verkefnisins er að vekja áhuga lesenda á íslenskum textíl, íslensku 

ullinni og íslenskum heimilisiðnaði og fá þá um leið til að horfa í kringum sig, taka 

eftir og sýna áhuga á hlutum í nærumhverfi sínu. 

 

Um forvitnina hefur kennarinn venjulega meira að læra en að 

kenna. Honum tekst sjaldan að komast í það hlutverk að vekja 

eða jafnvel að auka hana. Það er frekar í hans verkahring að 

útvega þau gögn og skapa þau skilyrði sem stuðla að því að 

beina líkamlegri forvitni að könnunum sem hafa eitthvert 

keppnismark og skila árangri í aukinni þekkingu og stuðla að 

því að félagslegri forvitni verði breytt í hæfni til að uppgötva 

hluti sem aðrir vita, hæfni til að spyrja bækur spurninga jafnt 

sem fólk. (Dewey, 2000:80) 

 

Í bókinni, Klukkan hennar ömmu, finnur Gerða litla gamla prjónaklukku í kistu hjá 

ömmu sinni og klukkan verður kveikja að frásögn ömmunnar. Á svipaðan hátt má 

ætla að lesendur geti spurt um hluti í umhverfi sínu. Þá eru teikningar af hlutum í 

bókinni, svo sem á æskuheimili ömmunnar, sem eru aðrir eða öðruvísi en þekkist á 

nútímaheimilum.  

Markmiðið með myndefninu í bókinni er að fá lesendur til að taka eftir 

hversdagslegum hlutum sem oftar en ekki falla inn í umhverfið án þess að þeim sé 

sérstaklega veitt athygli. 
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Fræðileg umfjöllun 

Fjölmargir fræðimenn, svo sem Piaget, Montessori og Dewey leggja áherslu á 

mikilvægi þess að börn fái að upplifa það sem þau eru að læra um. Upplifunin hefur 

meiri áhrif en myndir (Mooney, 2000:75). 

 

For example, children might be interested in how things 

grow. If a teacher reads them a finely illustrated book on how 

things grow, this instruction will increase the child‘s 

knowledge base. But if a the child has the opportunity to 

actually plant a garden at school, the process of digging, 

watering, observing, and actually experiencing growing 

things will help the child to construct a knowledge of 

growing things that he cannot ever achieve merely by looking 

at pictures. (Mooney, 2000: 62) 

 

Bækur koma aldrei í stað reynslu en geta sennilega bætt upp fyrir reynsluleysi að 

einhverju leyti og þannig haft áhrif á vitrænan þroska lesenda. 

Piaget og Dewey voru sammála um að forvitni væri lykilatriði í námi barna og að 

hlutverk kennara væri að vekja áhuga og ýta undir forvitni nemenda sinna (Mooney, 

2000:62). Bækur geta sannarlega vakið áhuga lesenda á því viðfangsefni sem fjallað 

er um hverju sinni og orðið kveikjan að forvitni sem leiðir af sér sjálfstæðar 

athuganir eða rannsóknir.  

Auk þess að hafa áhrif á vitrænan þroska með því að auka við þekkingu, 

félagslegan þroska með fyrirmyndum og tilfinningaþroska með því að gera börnum 

kleift að setja sig í spor annarra, hefur lestur barnabóka mikil áhrif á málþroska og 

læsi (Berns, 2007:343-345).  

 

Evidence indicates that young children who are often read to 

at home acquire an appreciation of the use of print to make 

meaning, and that this appreciation helps them when they 

start school. (Cole, Cole og Lightfoot, 2005: 432) 

 

Með því að lesa fyrir börn frá unga aldri, geta foreldrar því haft jákvæð áhrif á það 

hversu tilbúin börn eru til að læra í upphafi formlegrar skólagöngu (Berns, 

2007:222).  

Lev Vygotsky setti fram kenninguna um zone of proximal development eða svæði 

hins mögulega þroska, það er bilið milli þess sem einstaklingur getur sjálfur án 
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aðstoðar og þess sem hann getur með aðstoð sér reyndari einstaklinga (Cole, Cole og 

Lightfoot, 2005:196). Þetta á vel við þegar verið er að kynna bækur fyrir börnum eða 

lesa fyrir þau. 

 

Often a child‘s introduction to print begins with the reader‘s 

directing the child‘s attention to the illustrations that 

accompany a story. As the child‘s knowledge increases, 

adults supply less help. This kind of tailored support keeps 

changing to fit children‘s growing competence in a manner 

that [...] allow children to participate in a full activity (in this 

case, reading a book) before they are fully competent. (Cole, 

Cole og Lightfoot, 2005: 432) 

 

Þannig skiptir aðstoð hins reyndari einstaklings, hins fullorðna, miklu máli. Lestur 

barnabóka er ekki aðeins skemmtun heldur sjónræn og málfarsleg upplifun, sem 

getur eflt menningarvitund og jafnvel styrkt fjölskyldutengsl. 

 

Tenging við nám og kennslu 

Nýlega voru birtar niðurstöður nýrrar rannsóknar sem sýna að „skapandi greinar eru 

einn af undirstöðuatvinnuvegum þjóðarinnar“ (Mennta- og menningarmála- 

ráðuneytið, 2010). Í rannsókninni eru skapandi greinar skilgreindar nánar og áhersla 

lögð á nýsköpun í listum svo og varðveislu og miðlun menningar og menningararfs 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010). Þessar niðurstöður og áhersla á 

mikilvægi sköpunar og menningar er í fullu samræmi við það sem er að gerast 

annarstaðar í heiminum, svo sem í Bandaríkjunum (Nanna Kristín Christiansen, 

2010:44). Áhersla á skapandi hugsun og tjáningu ætti að vera gegnum gangandi í 

allri námskrárgerð, sama í hvaða fagi og á hvaða skólastigi, en ekki aðeins í 

listgreinum. Slíkt leiðir af sér sterkari skapandi greinar (Bamford, 2009:15). 

Árið 2005 lagði framkvæmdastjórn Evrópusambandsins fram tillögu fyrir 

Evrópuþingið, þar sem búið var að skilgreina átta þætti sem leggja ætti áherslu á í 

öllu námi, þætti sem hefðu áhrif á færni einstaklinga í lífinu. Einn af þessum þáttum 

er cultural expression, sem Nanna Kristín Christiansen þýðir sem „menningarlegt 

læsi og geta til tjáningar“ (Nanna Kristín Christiansen, 2010: 45). Þessi þáttur er 

skilgreindur á eftirfarandi hátt: 
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Appreciation of the importance of the creative expression of 

ideas, experiences and emotions in a range of media, 

including music, performing arts, literature, and the visual 

arts. (Commission of the European Communities, 2005:19) 

 

Niðurstaða úttektar Anne Bamford á listgreinakennslu hér á landi er að gæði 

listgreinakennslu hér á landi séu mjög mikil og listgreinakennarar vel menntaðir.  en 

að auka megi samþættingu lista eða skapandi starfs og annarra námsgreina (Bamford, 

2009:8).  

Á Íslandi hefur mikil áhersla verið lögð á sköpun í listgreinum á öllum 

skólastigum. Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla segir: „Öll listgreinakennsla 

miðar að því að þroska sköpunargáfu, efla sjálfsvitund og auka menningarskilning 

nemenda“ (Aðalnámskrá grunnskóla, 2007:7). Í þessu felst ekki bara krafa um að 

nemendur fái að glíma við skapandi verkefni, heldur á einnig að vera áhersla á að 

nemendur læri orð og hugtök tengd viðfangsefnunum og öðlist þannig færni í að tjá 

sig um listina í víðara samhengi (Bamford, 2009:68). 

Textílmennt er listgrein, sem á sér ríka hefð í menningu þjóðarinnar. Saga textíls 

er ekki síður merkileg en bókmennta- eða listasaga, en þar sem margir af dýrgripum 

íslensk textíls hafa verið til hversdagslegra nota eiga þeir til að gleymast. Með öflugri 

og fjölbreyttri textílkennslu sem ekki er bara afurðamiðuð, geta textílkennarar svo og 

aðrir sem koma að uppeldi barna og ungmenna haft áhrif á þróun sögunar og 

varðveislu hennar. Er þetta verkefni ein leið að því marki. 

Í listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla er fjallað um textílmennt. Þar segir 

meðal annars um sögulegt og félagslegt samhengi lokamarkmiða í textílmennt: 

 

Nemandi hafi tileinkað sér þekkingu á því menningarlega 

samhengi sem handverk og hönnun sprettur úr, á 

verkmenningararfi og helstu stefnum og straumum í hönnun 

og handverki, nánar tiltekið: 

o þekkingu á sögu og þróun íslensks heimilisiðnaðar og 

handverks 

o þekkingu á helstu dýrgripum íslenskrar textílsögu 

o tilfinningu fyrir daglegri notkun textíla 

o þekkingu á efnahagslegu og félagslegu hlutverki 

handverks, heimilisiðnaðar og hönnunnar.  

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007:18-19)  
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Þessu eru gerð ýtarlegri skil með áfangamarkmiðum sem skipt er eftir skólastigum 

og þrepamarkmiðum hvers bekkjar fyrir sig. Með auknum þroska eru gerðar meiri 

kröfur til nemenda, það er farið: 

 

o frá hinu einfalda til hins flókna 

o frá hinu almenna til hins sérhæfða. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007:8) 

 

Sé litið á efni bókarinnar, Klukkan hennar ömmu, út frá þeim markmiðum sem sett 

eru fram fyrir kennslu í textílmennt í Listgreinahluta Aðalnámskrár grunnskóla má 

ætla að bókin geti vel verið grunnur að því námi. 

Í áfangamarkmiðum fyrir yngsta stig, 1. - 4. bekk, má sjá að nemendur eiga í lok 

4. bekkjar að:  

 

o geta sýnt fram á þekkingu á eiginleikum ullar- og 

baðmullarefna 

o hafa lært hugtök og heiti sem tengjast viðfangsefnum 

o þekkja dæmi um íslensk textílverk 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007:19) 

 

Þetta heldur svo áfram í áfangamarkmiðum fyrir miðstig, 5. – 7. bekk, þar sem talað 

er um að nemendur þurfi í lok 7. bekkjar að: 

 

o geta sýnt fram á þekkingu á sérkennum og tengslum 

íslenskrar textíliðju heimilisiðnaðar og handverks. 

(Aðalnámskrá grunnskóla – Listgreinar, 2007:20). 

 

Til að ná þessum áfangamarkmiðum eru betur skilgreind þrepamarkmið fyrir hvern 

bekk fyrir sig. Þar er rík áhersla lögð á ullina hjá flestum árgöngum og það að 

nemendur átti sig á því hvaðan hún kemur og hvað sé hægt að gera úr henni. Einnig 

er talað um sögulegt mikilvægi hennar og gildi hennar í menningu þjóðarinnar. Þá er 

mikil áhersla á þjálfun í notkun hugtaka og heita tengdum hverskonar textíl 

(Aðalnámskrá gunnskóla – Listgreinar, 2007:58-65). Allt eru þetta atriði sem finna 

má í Klukkunni hennar ömmu.  

Eins og áður hefur komið fram er Klukkan hennar ömmu ekki kennslubók í 

textílmennt, heldur skáldsaga. Saga sem er vel til þess fallin vekja á áhuga lesenda á 
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textíl í víðum skilningi. Nái hún því markmiði er sagan góður undirbúningur fyrir 

nám í textílmennt á grunnskólastigi. 

 

Nýting verkefnisins 

Bókin, Klukkan hennar ömmu, á heima víða og getur nýst á fjölbreyttan hátt. Hana 

má lesa heima og í skólum, hjá ömmu og afa, frænku og frænda, jafnvel mætti nýta 

hana sem inngang að heimsókn barna á söfn sem geyma menningararf þjóðarinnar.  

Bókin er skrifuð með unga lesendur í huga, börn á leikskólaaldri og í fyrstu 

bekkjum grunnskólans. Þetta eru lesendur sem sjaldnast eru farnir að lesa sjálfir, 

heldur er lesið fyrir þá. Þegar lesið er fyrir börn eiga sér stað samskipti milli þess sem 

les og þess sem hlutstar, samskipti sem þjóna markmiðum þessa verkefnis vel. Þá er 

átt við að lesandi aðlagar söguna að þroska áheyrenda, útskýrir orð og hugtök og 

vekur athygli á myndmálinu (Berns, 2007:342). Slíkt kallar jafnvel á dæmi úr 

nærumhverfi barnsins, en það leiðir oft af sér frekari spurningar, ef vel tekst til. Þar 

með hefur bókinni með hjálp lesanda tekist að vekja forvitni barnsins á 

viðfangsefninu, en eins og áður hefur komið fram er forvitni að margra mati 

forsendan fyrir námi.   
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Fylgiskjal 1 
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Klukkan hennar ömmu er barnabók, skáldsaga sem að miklu leyti er byggð á 

heimildum og rannsóknum höfundar. Sagan er sögð í máli og myndum, sem saman 

skapa eina heild.  

Textinn er saminn af Silju Kristjánsdóttur, höfundi bókarinnar, sem jafnframt 

litaði teikningar Júlíu Guðrúnar Sveinbjörnsdóttur og skeytti inn í þær ljósmyndum. 

Myndefnið var ákveðið af höfundi sem leitaði fanga í fjölmörgum heimildum svo 

sem ljósmyndum, bókum, viðtölum og með heimsóknum á söfn.  

Í þessu fylgiskjali með greinargerðinni, Klukkan hennar ömmu – barnabók um 

íslensku ullina, má finna allar ljósmyndir sem notaðar voru beint eða óbeint við gerð 

bókarinnar. Hver opna bókarinnar er skoðuð og eiga heimildirnar jafnt við texta sem 

og myndir. Þær ljósmyndir sem skeytt hefur verið inn í teikningarnar eru sýndar fyrst 

ásamt þeim teikningum sem við eiga, en myndir sem aðeins hefur verið stuðst við 

sem heimildir koma þar á eftir. Komi sama ljósmynd fyrir á fleiri en einni blaðsíðu er 

hún aðeins sýnd þar sem hún kemur fyrst fyrir, en síðan vísað í númer hennar.  

Loks koma aðrar heimildir eða athugasemdir frá höfundi þegar þurfa þykir.  
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Forsíða 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teikning: 

 

Ljósmyndir: 

   

  
Mynd 1 Mynd 2 



19 

 

Heimildir: 

 Varðandi prjónaklukkur, útlit og notkun, vísar höfundur í 

rannsókn sína á flíkinni sem gerð var á námskeiðinu 

Söguskoðun textíla á menntavísindasviði Háskóla Íslands 

vorið 2010. 

 

Mynd 3 

Mynd 3 
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Titilsíða 

 

Teikning: 

 

Ljósmynd: 

 

 

 

  

Mynd 4 
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Blaðsíður 2-3 

 

Teikningar: 

   

 

Athugasemdir: 

Það var meðvituð ákvörðun að hafa Gerðu í bláum kjól og með gulan trefil, í stað 

þess að hafa kjólinn bleikan eða rauðan. Þetta gerði ég sennilega vegna bakgrunns 

mín hjá Hjallastefnunni, en tilgangurinn er sá að litirnir fæli ekki annað kynið frá 

bókinni. Bókin er fyrir öll börn.  
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Blaðsíður 4-5 

 

 

Teikningar: 

   

Ljósmyndir:  

   
Mynd 5 Mynd 6 



23 

       

 

 

  

Mynd 7 Mynd 8 Mynd 9 
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Blaðsíða 6-7 

 

 

Teikningar: 

   

Ljósmyndir: 

     

 

  

Mynd 12 Mynd 10 Mynd 11 
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Blaðsíða 8-9 

 

 

Teikning: 

 

Ljósmyndir: 

- Mynd 1 
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Blaðsíða 10-11 

 

 

Teikningar Júlíu: 

   

 

Ljósmyndir: 

 - Mynd 1 

 - Mynd 8 

 - Mynd 9 

 

Athugasemdir: 

Til að leggja áherslu á að farið sé aftur í tímann á myndinni á blaðsíðu 13 var dagatal 

sett upp á vegg.  
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Blaðsíður 12-13 

 

 

Teikningar: 

 

Ljósmyndir: 

   

 

  

Mynd 14 Mynd 13 
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Blaðsíður 14-15 

 

 

Teikning: 

 

Ljósmynd: 

 

 

Heimildir: 

Um störf barna í sveitum fyrr á tímum eru ýmsar heimildir. Höfundur skoðaði meðal 

annars bókina Bernskan: líf, leikir og störf íslenskra barna fyrr og nú eftir Símon Jón 

Jóhannsson. Auk þess eru til fjöldinn allur af ljósmyndum á vef Ljósmyndasafns 

Reykjavíkur: http://www.ljosmyndasafnreykjavikur.is/.  

Mynd 15 
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Hér voru munnlegar heimildir einnig hafðar til hliðsjónar, 

en þar sem ekkert var tekið beint úr heimildum er ekki 

nauðsynlegt að geta þeirra frekar eða hafa þær í sérstakri 

heimildaská. 

  

Mynd 16 
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Blaðsíður 16-17 

 

 

Teikning: 

 

Ljósmyndir: 

 - Mynd 9 

 - Mynd 14 

   

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 17 
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Heimildir: 

   

 

 

 

 

  

Mynd 18 Mynd 19 
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Blaðsíður 18-19 

 

 

Teikningar: 

   

Ljósmyndir: 

 - Mynd 6 

 

 

 

 

 

 

Athugasemdir:  

Fyrir prentun bókarinnar var mórauðu ullinni skipt út fyrir hvíta. 

  

Mynd 20 
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Blaðsíður 20-21 

 

 

Teikningar: 

   

Ljósmyndir: 

 - Mynd 15 

     

 

Ahugasemdir: 

Myndin af Maríustakknum var aðeins notuð til að fá afbrigði af grænum lit. 

 

  

Mynd 22 Mynd 21 Mynd 23 
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Blaðsíður 22-23 

 

 

Teikning: 

   

 

Ljósmyndir: 

 - Mynd 9 

 - Mynd 13 

 - Mynd 15 

 

 

  



35 

Blaðsíður 24-25 

 

 

Teikning: 

 

Ljósmyndir: 

     

 

 

  

Mynd 25 Mynd 24 
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Blaðsíður 26-27 

 

Teikning: 
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Blaðsíður 28-29 

 

Teikning: 

 

Ljósmynd: 

 - Mynd 1 
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Blaðsíða 30 

 

Teikning: 

 

Ljósmynd: 

 Mynd 4 
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Baksíða 

Sama og titilsíða. 
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