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Ágrip 

Verkefnið, Óhefðbundinn efniviður í textílkennslu, inniheldur  greinargerð og hugmyndabók 

fyrir kennara. Verkefnið lýsir ákveðinni nálgun sem meðal annars er hægt að nýta við 

textílkennslu þar sem óhefðbundinn efniviður er notaður. Hugmyndabókin, Leiktu þér með 

efniviðinn og hugmyndin lifnar við, er ekki uppskriftabók að tilbúnum kennsluverkefnum 

heldur hugmyndabanki fyrir textílkennara. Stuðst er við markmið Aðalnámskrár grunnskóla 

og fjallað um mikilvægi endurvinnslu og endurnýtingar í nútímasamfélagi. Greint er frá 

kennsluaðferðum sem höfundar telja henta kennslu af þessu tagi og val þeirra er rökstutt með 

vísunum í Aðalnámskrá grunnskóla, Litróf kennsluaðferðanna eftir Ingvar Sigurgeirsson, 

fjölgreindakenningu Gardners, hugmyndafræði Reggio Emilia og John Dewey. Höfundar 

komast að þeirri niðurstöðu að ef þessum aðferðum er beitt, eru líkur til að það ýti undir 

sjálfstæð vinnubrögð nemenda, skapandi hugsun og víðsýni. Það er von höfunda að verkefnið 

nýtist kennurum sem leita leiða til að nota óhefðbundinn efnivið í kennslu. 
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Formáli 
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Inngangur 

Greinargerðin er fyrri hluti lokaverkefnis til B.Ed. prófs. Seinni hluti lokaverkefnisins er 

hugmyndabók þar sem sýnd eru dæmi um notkun á óhefðbundnum efniviði í textílkennslu. 

Hugmyndabókin er hugmyndabanki fyrir textílkennara en ekki uppskriftir að 

kennsluverkefnum. Bókin lýsir ákveðinni nálgun í gerð textílverkefna sem byggjast á 

rökstuddum kennsluaðferðum og markmiðum. Ástæður þess að þetta verkefni er valið eru að 

höfundum þykir vanta aðgengileg gögn á íslensku fyrir kennara sem vilja tileinka sér þessa 

nálgun og hugmyndafræðina að baki hennar. 

 

Greinargerðin hefst á rökstuðningi fyrir því að þetta verkefni er valið og þar á eftir er 

innihaldi bókarinnar gerð skil. Markmið verkefnisins eru útlistað með vísunum í 

Aðalnámskrá grunnskóla og  hugmyndum að námsmati lýst í framhaldi af því. Óhefðbundinn 

efniviður er síðan skilgreindur í samnefndum kafla og gerð grein fyrir tengslum hans við 

endurvinnslu. Mikilvægi endurnýtingar og endurvinnslu er rökstutt, meðal annars með 

vísunum í hugmyndafræði sem er kennd við ítalska bæinn Reggio Emilia. 

   

Kaflinn kennsluaðferðir fjallar meðal annars um þrautalausnir sem höfundar kjósa að nota í 

textílkennslu með óhefðbundnum efniviði. Höfundar telja að vinna með óhefðbundinn 

efnivið ætti að geta ýtt undir sjálfstæð vinnubrögð, skapandi hugsun og víðsýni nemenda. 

Höfundar telja að nemendur þurfi tækifæri til að þreifa á efniviði, uppgötva möguleika hans 

og tengja við aðferðir sem textílvinna bíður upp á. Þessar skoðanir eru rökstuddar í fræðilegri 

umfjöllun og tengdar við þær kennsluaðferðir sem höfundar leggja áherslu á. Það er von 

höfunda að eftir lestur verkefnisins fái textílkennarar innblástur og leiti leiða til að nota 

óhefðbundinn efnivið í textílkennslu.  
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Hvers vegna hugmyndabók fyrir kennara? 

Höfundar verkefnisins tóku þátt í listgreinanámskeiði við Kennaraháskóla Íslands; Inngangur 

að sjónlistum, haustið 2007. Á námskeiðinu var lögð áhersla á að skoða vinnuferlið að nálgun 

þess að hugmyndir verða til, þróast og breytast þar til að fullunnið verkefni verður til. 

Framsetning verkefna á listgreinanámskeiðinu opnaði augu höfunda fyrir því hvernig 

textílkennari getur boðið upp á námsefni þar sem nemendur fá að móta og skapa sín eigin 

verkefni og nota til þess fjölbreyttan efnivið og aðferðir. Þessa nálgun höfðu höfundar að 

leiðarljósi við vinnu á eigin kennsluverkefnum í vettvangsnámi textílmenntar í 

Langholtsskóla haustið 2008. 

 

Langholtsskóli er þátttakandi í Grænfánaverkefni Landverndar (Landvernd, e.d.). Höfundar 

vildu taka mið af markmiðum Grænfánaverkefnisins í vettvangsnámi sínu. Markmiðin 

byggjast meðal annars á því að auka umhverfisvitund nemenda með verkefnum innan skóla 

sem utan. Höfundar ákváðu því að kynna endurvinnslu og endurnýtingu fyrir nemendum og 

tengja við textílkennslu. Endurvinnsla og endurnýting hafa að öllum líkindum ávallt verið 

samofin daglegu lífi Íslendinga á einn eða annan hátt. Á árum áður hefur eflaust þótt sjálfsagt 

að nota þann efnivið sem féll til á heimilunum og hægt að nýta með einhverju móti því ekki 

hefur ekki alltaf verið hægt að kaupa það sem á þurfti að halda. Þannig má ætla að 

endurvinnsla og endurnýting hafi að ávallt verið hluti af íslenskri menningu. Í dag er 

umhverfisvitund, endurvinnsla og endurnýting í hávegum höfð eins og sést meðal annars í 

Grænfánaverkefni Landverndar (Landvernd, e.d.).  

 

Undirbúningur vettvangsnámsins í Langholtsskóla hófst á söfnun á efniviði úr mörgum 

áttum. Efnisafklippur, gardínur, efnisbútar og prufur af ýmsu tagi voru uppistaðan í  

kennsluverkefninu. Efniviðinn höfum við kosið að kalla óhefðbundinn efnivið. Með því eru 
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höfundar að vísa til þess að efniviðurinn var ekki aðkeyptur heldur fengin úr ólíkum áttum. 

Grunnhugmyndin er að efniviðurinn kostar ekki neitt heldur er það efni nýtt sem er allt í 

kringum okkur á nýjan og spennandi hátt.  

 

Eftir vettvangsnámið veltu höfundar fyrir sér hvort þeir gætu þróað þessa vinnu áfram. Áhugi 

á óhefðbundnum efniviði var í forgrunni og höfundar spurðu sjálfa sig hvort efniviðurinn 

væri í sjálfu sér hvati að hugmyndum nemenda eða hvort hugmyndir myndu ráðast af 

efniviðnum sem væri í boði hverju sinni. Eftir að hafa ígrundað vinnuferlið sem átti sér stað í 

vettvangsnáminu, komust höfundar að þeirri niðurstöðu að efniviður og innblástur að 

verkefnum helst í hendur. Það skipti ekki höfuðmáli hvort kemur á undan. Höfundar fóru því 

næst að leita leiða til þess að koma óhefðbundnum efniviði í daglega kennslu og gera 

nemendur meðvitaðri um endurvinnslu og endurnýtingu.  

 

Í bænum Reggio Emilia á Norður Ítalíu er gott dæmi um það hvernig íbúar samfélagsins, í 

samvinnu við starfsmenn tómstunda- og skólastarfsemi bæjarins hefur tekið höndum saman 

um að endurnýta og endurvinna efni. Þar er að finna söfnunarmiðstöðina Remida en hlutverk 

hennar er meðal annars að safna og flokka úreltum hlutum, efnisafgöngum og umbúðum til 

að nýta í skapandi starfi fyrir tómstunda- og skólastarf. Remida er samstarfsverkefni sem 

byggist á því að kenna nemendum að hugsa um verðmæti, bera virðingu fyrir hlutum, 

umhverfi og manneskjum. Hugmyndin að Remida söfnunarmiðstöðinni varð til innan 

leikskólasamfélagsins og byggist á hugmyndafræði sem er kennd við Reggio Emilia 

(Remida, e.d.).  
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Frumkvöðull hugmyndafræði Reggio Emilia er Loris Malaguzzi. Hann taldi vestrænt 

skólakerfi leggja ofuráherslu á orðin en afneita líkama og tilfinningum. Hann vildi leggja 

meiri áherslu á innsæi, hið óræða, hið myndræna og orðlausa skynjun og tjáningu barna. 

Hann taldi að börn þyrftu að sjá, snerta, skynja og grípa með öllum skilningarvitum til að 

öðlast skilning á því stóra og smáa til að geta fótað sig í flókinni tilveru (Börn hafa hundrað 

mál, 1988, bls. 71).  

 

Hugmyndafræðin heillaði höfunda og tóku þeir mið af henni við samningu þessa verkefnis. 

Verkefnið er unnið með það í huga að kennarar geti nýtt það sem ótæmandi uppsprettu 

hugmynda við samningu eigin kennsluverkefna. Bókin sem fylgir greinagerðinni er ekki 

uppskriftabók að kennsluverkefnum heldur hugmyndabók sem á að hvetja textílkennara til að 

hefjast handa við að vinna ný og skemmtileg verkefni til handa nemendum sínum. Nálgunin 

býður upp á samþættingu við aðrar námsgreinar grunnskólans.  

 

 

Leiktu þér með efniviðinn og hugmyndin lifnar við 

Seinni hluti B.Ed. verkefnisins er hugmyndabók sem höfundar nefna „Leiktu þér með 

efniviðinn og hugmyndin lifnar við“. Tilgangur bókarinnar er að vekja kennara til 

umhugsunar um það hvernig þeir geti komið óhefðbundnum efniviði inn í textílkennslu. Öll 

verkefnin í bókinni miða að því að nota óhefðbundinn efnivið. Þau eru útbúin með það í huga 

að nýta efni, afganga og hluti sem eru til allt í kringum okkur. Eins og komið hefur fram er 

þetta hugmyndabók fyrir textílkennara en ekki uppskrifir að kennsluverkefnum. Verkefnin í 

bókinni eru unnin af höfundum í námi þeirra við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og eru 

lögð fram sem hugmyndir að grunnskólaverkefnum. Auðveldlega má útfæra verkefnin með 

tilliti til aldurs og þroska nemenda. Bókinni er ætlað að hvetja textílkennara til hefjast handa 
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við ný og skemmtileg verkefni með nemendum. Höfundar leggja áherslu á að kennari hafi 

fyrirfram ákveðin markmið með verkefnum sem hann ætlar að leggja fyrir nemendur. Bókin 

byggist á ákveðinni nálgun sem hver og einn kennari útfærir með eigin markmiðum.  

 

Markmið 

Forsendur námsmats eru að markmið séu sett við upphaf verkefna og kröfur gerðar til 

nemenda sem þeir eiga að framfylgja. Verkefni án markmiða verður stefnulaust og erfitt 

getur orðið að meta það til einkunnar. Það þarf að skilgreina þau markmið sem stefnt er að 

áður en námsmatsaðferðir eru valdar (Gronlund og Linn, 1997, bls. 37).  

 

Eftir að hafa skoðað markmið textílkennslu í Aðalnámskrá grunnskóla sáu höfundar að þar 

eru markmið sem styðja við þá nálgun sem þetta verkefni tekur á. Þar kemur fram að 

textílnám byggist meðal annars á því að nota fjölbreyttan efnivið í textílkennslu. Þannig er 

hægt að fá nemendur til að skapa á sínum forsendum og virkja hugsun þeirra og sjálfstæði. 

Nemendur eiga jafnframt að þekkja og skilja eðli handverks og hönnunar í menningarlegu 

samhengi. Þá eiga nemendur að geta metið og skilgreint handverk á rökstuddan hátt (2007, 

bls. 17). Höfundar leitast eftir því að semja verkefni sem hjálpa nemendum að skapa á sínum 

forsendum, virkja hugsun þeirra og sjálfstæði samhliða því að kynna þeim endurvinnslu og 

endurnýtingu verðmæta. Þetta telja höfundar vera hægt með því að nota óhefðbundinn efnivið 

í kennslu.  

Meðal þess sem kemur fram í Aðalnámskrá grunnskóla er að nemandinn, þarfir hans og 

námsmöguleikar þurfa að vera í forgrunni þegar nám í textílmennt er skipulagt. Nemandi á að 

fá þjálfun í að móta hugmyndir og fylgja þeim eftir að fullunnu verki. Jafnframt á nemandi að 

læra sjálfstæð og öguð vinnubrögð (2007, bls.17).  
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Markmið höfunda með þessu verkefni er að sýna fram á að kennarar geti beitt ákveðnum 

aðferðum í gegnum óhefðbundinn efnivið í textílkennslu. Önnur markmið verkefnisins eru: 

• Að kennarar geti örvað nemendur til að sýna frumkvæði og vinna sjálfstætt 

• Að frumleiki og nýsköpun verði í fyrirrúmi við samningu og úrvinnslu verkefna 

• Að kennarar geti kennt tæknileg grunnatriði í gegnum óhefðbundinn efnivið 

• Að nemendur fái tækifæri til að rannsaka og vinna með óhefðbundinn efnivið  

• Að nemendur fái tækifæri til að finna sínar eigin leiðir í sköpun.  

 

Samkvæmt ofangreindum markmiðum telja höfundar óhefðbundinn efnivið tilvalinn til að 

virkja hugsun og sjálfstæði nemenda. Höfundar telja þessum markmiðum vera náð þegar 

nemendur hafa fengið þjálfun í að móta fullunnar hugmyndir eftir að hafa kynnt sér 

óhefðbundinn efnivið og lært að nota hann á sínum forsendum.  
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Námsmat 

Ef nemendur þekkja ekki hvaða markmið liggja að baki verkefnum, er ólíklegt að þeir geti 

framfylgt þeim á samviskusamlegan hátt. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla skal námsmat 

taka mið af settum markmiðum hverju sinni. Það skal hæfa verkefninu og meta fyrirfram 

ákveðna þætti sem hafa verið kynntir fyrir nemendum í upphafi hvers skólaárs (2007, bls. 17 

- 18). Námsmat er eðlileg framvinda markmiðssetningar. Nemendur sem fá ekki mat á 

verkefnum sínum, geta ekki vitað hvað þá vantar til að bæta sig í komandi verkefnavinnu. 

Einnig gæti nemendum þótt erfitt að leysa verkefni af fullum áhuga ef þeir vita ekki hvert er 

stefnt og það gæti orðið til þess að þeim fallist hendur ef þeir sjá ekki fyrir lokin á vinnu 

sinni. Að útskýra markmið náms fyrir nemendum hefur jákvæð áhrif á áhuga þeirra (Ingvar, 

1999a, bls. 14 - 15). Nemendur sem taka virkan þátt í að ræða markmið verkefna sinna skilja 

betur til hvers er ætlast af þeim (Ingvar, 1999a, bls. 91).  

 

Til að nemendur geti nýtt sér vinnuaðferðir sem byggjast á óhefðbundnum efniviði þurfa þeir 

að temja sér góða námstækni. Hún lærist með námi í verki ásamt skipulegri og samfelldri 

vinnu við lausn verkefna sem reyna bæði á hugsun og skilning. Jafnframt þarf skólinn að 

skapa þær aðstæður að þetta sé mögulegt (Dewey, 2000, bls. 6). Í þessu samhengi leikur 

kennarinn lykilhlutverk. Umhverfi skólastofunnar þarf að gera nemendum kleift að rannsaka 

efniviðinn. Framsetning og framboð efnisins hvílir þannig á herðum kennarans. Efniviðurinn 

verður að þjóna verkefninu og vekja nemendur til umhugsunar um lausnir á því verkefni sem 

þeir útfæra hverju sinni. 
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Kennari metur frammistöðu nemenda út frá mörgum þáttum og verður að hafa hugfast 

hvernig hann kemur að verkefnum nemenda sinna og hvernig hann metur frammistöðu þeirra 

með tilliti til fegurðar, vandvirkni og útfærslu. Þegar sköpunargleði nemenda er meiri en 

hæfni þeirra til verklegrar útfærslu geta þeir ekki tjáð tilfinningar sínar til verksins 

fullkomlega með framsetningu þess (Dewey, 2000, bls. 335). Kennari þarf því að vera 

meðvitaður um hvaða þætti á að meta með því að setja markmið fram í upphafi verkefnisins.  

 

Hvatning er öllum nemendum nauðsynleg. Nemandi sem sér eitthvað nýtt ætti að fá 

hvatningu til að túlka og vinna úr reynslu sinni og upplifun á þann hátt sem hann kýs sjálfur. 

Nemandi þarf gott svigrúm við þessa úrvinnslu og því mega hinir fullorðnu ekki hindra hann 

með óþarfa afskiptasemi eða hrokafullri afstöðu. Á þann hátt fær nemandi þá tilfinningu að 

túlkun hans er frá honum sjálfum komin og þarf ekki mat fullorðinna einstaklinga til að 

hjálpa sér við að mynda eigin skoðanir (Börn hafa hundrað mál, 1988, bls. 8). Því ættu 

kennarar að vara sig á að láta skoðanir sínar á ákveðnu verki hafa áhrif á námsmat heldur að 

reyna að horfa með augum barnsins á verkefni sem það útfærir. Fegurðarskyn nemenda þarf 

ekki að vera það sama og kennara. Námsmat verður því að taka mið af þroska og getu 

nemandans.  
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Óhefðbundinn efniviður 

Að öllum líkindum hefur það tíðkast frá örófi alda að spara og nýta allt það efni sem til fellur. 

Endurvinnsla og endurnýting er því ekki ný af nálinni heldur byggist þessi hugsun á gömlum 

samfélagslegum gildum og hefðum. Með endurnýtingu má ætla að nemendur læri 

aðhaldssemi um leið og þeim er kennt að halda í gamlan menningararf. Samkvæmt 

Aðalnámskrá grunnskóla þurfa nemendur að öðlast færni til að nýta sér þær aðferðir sem 

þessar hefðir taka mið af, jafnt innan skóla sem utan (2007, bls. 16). Þannig gerir samfélagið 

kröfur til kennara um að þeir kenni nemendum að flokka, endurvinna og endurnýta hluti úr 

daglegu lífi. 

 

Til að koma til móts við þessi markmið er tilvalið að virkja nemendur, foreldra og starfsfólk 

skóla til að safna efniviði til textílkennslu. Hlutir sem falla til á heimilum, hjá fyrirtækjum, í 

skólanum og nánasta umhverfi má nota í íslensku skólaumhverfi. Með því öðlast efniviðurinn 

nýtt hlutverk í stað þess að vera dæmdur ónýtur og fleygt á haugana. 

 

Þeir kennarar sem vilja safna óhefðbundnum efniviði gætu útbúið kerfi til flokkunar. 

Fjársjóðskistur sem tilheyra ákveðnu þema, tímabili eða árstíð eru spennandi leiðir sem 

höfundar hafa prófað í eigin verkefnum. Náttúran og nánasta umhverfi getur veitt öllum þeim 

sem á þurfa að halda innblástur þegar á að finna óhefðbundinn efnivið. 

 

Óhefðbundinn efniviður beinir þeim sem hann notar ekki í ákveðna átt, á sama hátt og 

hefðbundinn efniviður getur gert (Giudici, Rinaldi og Krechevsky, 2001, bls. 67). Slíkur 

efniviður bíður upp á spurningar, vekur forvitni og hefur ákveðið jafnvægi á milli 

einfaldleika og fjölbreytileika. Hann er jafnframt spennandi á þann hátt að þeir sem ætla sér 
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að nýta hann verða að skoða hann margoft til að geta gert sér grein fyrir möguleikum sem 

hann bíður upp á (Giudici o.fl., 2001, bls. 252). Með því að nýta óhefðbundinn efnivið í 

textílkennslu getur kennari opnað augu nemenda sinna fyrir nýjum leiðum í sköpun, tjáningu 

og úrlausn verkefna. 

 

Nemendur sem nota óhefðbundinn efnivið fá tækifæri til að beita þekkingu sinni í framandi 

samhengi og ögra fyrirfram ákveðnum skoðunum sínum. Samkvæmt fjölgreindakenningu 

Gardners eiga nemendur það til að halda í ákveðnar hugmyndir og fordóma sem þeir hafa 

haft frá forskólaaldri (Armstrong, 2001, bls. 128). Hefðbundinn efniviður getur að sama skapi 

stýrt nemendum í ákveðna átt og þeir sjá ekki fleiri en einn möguleika á útfærslu hans. Þeir 

geta haldið því fram að einhver ákveðinn litur, listastefna eða tískufyrirbæri sé ljótt eða 

óaðlaðandi og látið þar við sitja. Óhefðbundinn efniviður getur hins vegar boðið upp á fleiri 

möguleika í útfærslum þar sem hann vekur upp spurningar og krefur nemendur um svör. Fái 

nemendur tækifæri til þess að kynnast óhefðbundnum efniviði getur það hjálpar þeim að 

takast á við áðurnefnda fordóma (Armstrong, 2001, bls. 128).  

 

Kennsluaðferðir 

Að mörgu er að hyggja þegar textílkennsla er skipulögð með óhefðbundnum efniviði. Innlögn 

og kynning námsefnis er mikilvæg til að vekja áhuga nemenda á námsefninu þar sem ekki er 

hægt að ætlast til þess að þeir vinni verkefni sín af natni ef þeir eru áhugalausir frá byrjun. 

Ingvar Sigurgeirsson segir í bók sinni að mikilvægt sé að vekja áhuga nemenda ásamt því að 

gera þeim ljóst hver tengsl verkefna eru við önnur viðfangsefni eða námsefni. Jafnframt þurfa 

nemendur að vita að hverju er stefnt og hver markmið verkefna eru. Þá þarf að vekja áhuga 
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þeirra með því að draga athygli að viðfangsefninu og viðhalda þeim áhuga (Ingvar, 1999b, 

bls. 18 - 19). 

 

Að vekja áhuga nemenda 

Í bók sinni Litróf kennsluaðferðanna segir Ingvar að fjölmargar aðferðir séu til að vekja 

áhuga nemenda á viðfangsefnum sínum. Þankahríð sem byggir á opnum spurningum er góð 

kveikja. Hlutir og myndir eru einnig ágæt tæki til að hefja umræður af þessu tagi (Ingvar, 

1999b, bls. 19). Höfundar benda á nokkrar leiðir sem hægt er að nýta samhliða textílkennslu í 

bókinni sem fylgir greinargerðinni. Hversdagslegir hlutir eins og póstkort, ljósmyndir eða 

efniviðurinn sem unnið er út frá, geta verið góðar kveikjur að verkefnum. Annað námsefni 

sem nemendur hafa tileinkað sér er líka hægt að nota sem kveikju, til dæmis þjóðsögur, 

stærðfræði og náttúrufræði. 

 

Jafnframt getur verið góð leið að leggja á borð fyrir nemendur efnisbúta, tölur, garn, nagla, 

skrúfur, rafmagnsvíra og annað tilfallandi til að vekja þá til umhugsunar um námsefnið. Þá 

geta þeir þreifað á efniviðnum, skoðað hann og reynt að gera sér í hugarlund hvað má vinna 

úr honum. Þegar því er lokið er hægt að ræða við þá hvaða hugmyndir þeir hafi fengið út frá 

þessari efnisskoðun (Ingvar, 1999b, bls. 19).  

 

Grunnur að góðri kennslu 

Innlögn verkefna og útskýringar kennara eru grunnur að góðri kennslu. Verkefni verður ekki 

merkingarbært í huga nemenda fyrr en kennari hefur útskýrt „þrautina“ og gengið úr skugga 

um að þeir átti sig á því til hvers er ætlast af þeim (Ingvar, 1999a, bls. 60). Nemendum verður 
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að vera ljóst að um þraut er að ræða. Þannig þurfa þeir að finna eigin leiðir til að nýta þann 

efnivið sem er í boði hverju sinni til að leysa verkefnið.  

 

Nemendur þurfa að fá góðan tíma til að sjá hlutina fyrir sér og skipuleggja verkefnavinnu. 

Það er gott að leyfa þeim að skrá hjá sér hugmyndir, minnispunkta eða teikna til að hjálpa sér 

í þessu ferli (Ingvar, 1999b, bls. 113). Höfundar leggja til að nemendur útbúi sérstakar bækur 

fyrir þess háttar skráningu. Með því að kenna nemendum markvissar aðferðir til að skrá og 

vinna úr hugmyndum, minningum og draumum geta þeir tengt námsefnið við eigin 

reynsluheim. Þannig verður námið merkingarbært í þeirra huga.  

 

Með því að nota hugmyndabók læra nemendur að skrásetja og rannsaka, þróa hugmyndir og 

vinna í kjölfarið eigin sköpunarverk. Á þann hátt geta nemendur séð hlutina fyrir sér og 

skipulagt sig áður en haldið er af stað. Í hugmyndabókinni sem fylgir greinargerðinni eru 

dæmi um vinnu af þessu tagi.  

 

Þrautalausnir 

Þrautalausnir miða að því að nemendur rannsaka ákveðið efni, komast að niðurstöðu og 

kynna afrakstur vinnunnar. Þrautalausnir geta annað hvort verið opnar eða lokaðar og fer það 

eftir því hvort margar mögulegar lausnir komi til greina eða ekki. Ef lausnir geta verið fleiri 

en ein, er þrautin opin. Markmið þrautalausna er að þjálfa nemendur í rökhugsun og að takast 

á við fjölbreytt úrlausnarefni og leiða þau til lykta á markvissan hátt. Nemendur sem tileinka 

sér vinnuaðferðir opinna þrautalausna geta lært að glíma við viðfangsefni í víðu samhengi og 

leitað ólíkra leiða við úrlausnir verkefna (Ingvar, 1999b, bls. 109). Þar af leiðandi má ætla að 

nemendur verði sjálfstæðari í námi sínu fyrir vikið. Nemendur sem glíma á skipulegan hátt 

við margs konar úrlausnarefni í skóla, efla hæfni sína til að takast á við ýmis viðfangsefni í 
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sínu daglega lífi og taka ígrundaðar ákvarðanir eftir að hafa vegið og metið þá möguleika sem 

eru til staðar (Ingvar, 1999b, bls. 109).  

 

Af þessu má álykta að verkefni sem eru ekki fastmótuð eða einkennast af ströngum 

uppskriftum henti vel til þess að gefa nemendum tækifæri til þróunarvinnu þar sem verkefnin 

miða ekki að einni ákveðinni lausn. Þar af leiðandi ættu þrautalausnir að henta vel til vinnu 

með óhefðbundnum efniviði. 

 

Verkefni hugmyndabókarinnar sem fylgir þessari greinargerð mótast af þessari nálgun. 

Útfærsla þeirra byggist meðal annars á því að nemendur vinna hugmyndir sínar út frá 

efniviðnum sem er í boði, rannsaka efniviðinn, útfæra hugmynd og skila að lokum tilbúnu 

verkefni. Í hugmyndabókinni er að finna fjölbreyttar leiðir sem kennari getur útfært með tilliti 

til aldurs og þroska nemenda sinna.  
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Lokaorð 

Í nútíma samfélagi má gera ráð fyrir að meiri áhersla verði lögð á að reyna að koma í veg 

fyrir mengun og sóun samhliða þörfinni fyrir efnahagslegt aðhald. Með því að kenna 

nemendum að vinna með óhefðbundinn efnivið telja höfundar að komið sé til móts við þarfir 

þjóðfélagsins og nemendum kennt að nýta og endurnýta verðmæti á annan hátt en þeir hafa 

áður kynnst í textílmennt. Að horfa til umhverfisins og skoða það með markmið 

endurnýtingar í huga, telja höfundar að starf textílkennara geti orðið ánægjulegra og 

innihaldsríkara en áður. Nemendur eiga með þessum kennsluháttum meiri möguleika á að 

tileinka sér umhverfissjónarmið sem miða að endurnýtingu verðmæta og nýtni.  

 

Heimurinn er uppspretta nýrra hugmynda og verkefna ef við leyfum okkur að upplifa og 

njóta þess sem í kringum okkur er. Með því að hafa hugfast að hugmyndir og skapandi vinna 

byggjast á hinu hversdaglega opnast margar nýjar leiðir fyrir kennara og nemendur í skapandi 

skólastarfi. Höfundar telja að með því að nota óhefðbundinn í efnivið í textílkennslu þurfi 

nemendur að spyrja sjálfa sig stórra spurninga. Sem dæmi: Má þetta eða hvernig get ég unnið 

þetta á annan hátt? 

 

Læri nemendur að skoða og kanna efnivið á gagnrýninn hátt geta þeir losað sig við fyrirfram 

ákveðnar skoðanir og farið að kunna vel við efnivið sem þeim þótti ljótur eða óaðlaðandi 

áður. Þeir átta sig á því að stundum þarf að setja hluti í nýtt samhengi þegar tekist er á við 

framandi viðfangsefni. Óhefðbundinn efniviður fær nemandann til að hugsa út fyrir hinn 

hefðbundna ramma. Með því að leyfa nemendum að snerta og leika sér með efniviðinn öðlast 

þeir sterka tilfinningu fyrir viðfangsefninu sem getur leitt þá áfram í enn frekari rannsóknum.  
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Höfundar telja að með því að bjóða upp á óhefðbundinn efnivið í textílkennslu er mögulegt 

að efla skapandi hugsun og starf í öllu skólastarfi. Óhefðbundinn efniviður hefur ekki 

fyrirfram ákveðið hlutverk heldur verða nemendur að finna sjálfir út hvernig þeir hyggjast 

nýta efnið í verkefnin sem á að vinna. Óhefðbundinn efniviður getur ýtt undir sjálfstæð 

vinnubrögð, skapandi hugsun og víðsýni þar sem hann lýtur engum reglum eða lögmálum, 

það er ekkert sem má ekki prófa.  
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