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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var lotukerfi í list- og verkgreinum í grunnskólum 

á Íslandi. Tilgangurinn var að skoða umfang lotukerfisins og hvaða forsendur 

lágu að baki þegar kerfið var tekið upp. Meginmarkmið rannsóknarinnar var að 

skoða kosti og galla þess að kenna námsgreinina textílmennt í lotum ásamt því 

að skoða stöðu hennar í lotukerfi grunnskólanna. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru 66 skólastjórnendur í skólum sem 

kenna list- og verkgreinar í lotum og textílkennarar í sömu skólum. Gagna-

söfnun hófst í apríl 2011 og lauk í júní. Skólastjórnendur svöruðu stuttri 

spurningakönnun í síma en textílkennurum var boðið að svara lengri 

rafrænni spurningakönnun og svöruðu 47 kennarar könnuninni. Nánari 

viðtöl voru tekin við þrjá textílkennara. 

Rannsóknin leiðir í ljós að tæplega 40% grunnskóla á Íslandi kenna list- 

og verkgreinar að einhverju leyti í lotum. Niðurstöður gefa til kynna að 

lotukerfið hafi verið að þróast jafnt og þétt innan grunnskólanna frá því um 

síðustu aldamót og flestir skólar hafa tekið það upp til þess að þróa 

nýbreytni í skólastarfi ásamt því að skapa rými fyrir fleiri námsgreinar. 

Almenn ánægja ríkir með lotukerfið og kostir þess virðast hafa mun 

meira vægi en ókostir. Meginniðurstöður eru þær að kerfið býður upp á 

skilvirkara og fjölbreyttara nám, bæði í textílmennt og öðrum greinum 

innan þess. Nemendur kennarar og skólastjórnendur virðast ánægðir með 

kerfið. Þrátt fyrir almenna ánægju þurfa textílkennarar að standa vörð um 

kennslugrein sína og vera á varðbergi gagnvart miklu álagi og of stórum 

nemendahópum auk þess að gæta þess að nemendur fái þann fjölda 

kennslustunda sem námskrá segir til um.  

Niðurstöður má túlka þannig að lotukerfi í list- og verkgreinum sé 

áhugaverð nýbreytni í skólastarfi og að það sé komið til að vera. Náms-

greinin textílmennt virðist hafa nokkurn meðbyr um þessar mundir og flestir 

textílkennarar telja hana vera bæði listgrein og verkgrein. 
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Abstract 

Block scheduling in arts and craft: the case of textile education 

The subject of this research is block scheduling in arts and crafts subjects in 
compulsory schools in Iceland. The purpose was to view the extent to which 
this system is being used and the reasons for starting to use it. The main 
goal of the research was to assess the advantages and disadvantages of 
teaching the subject textiles in blocks and to evaluate the status of the 
subject at the same time. Block scheduling has emerged in Icelandic schools 
since the National Curriculum appeared in 1999. 

Participants in the research were 66 principals in compulsory schools 
where arts and crafts subjects are taught in blocks and textile teachers in 
these same schools. Collection of data started in April and was finished in 
June 2011. All principals answered a short list of questions by telephone 
and then the textile teachers in the schools using block scheduling were 
asked to answer a questionnaire sent by e-mail. In all, 47 teachers from 66 
schools answered the questionnaire and three of them were interviewed in 
detail. 

The research shows that nearly 40% of the compulsory schools in 
Iceland teach arts and crafts subjects in blocks to some extent. The 
conclusions indicate that block scheduling has been developing gradually 
but steadily since the turn of the last century and most compulsory schools 
have started teaching it this way in order to develop innovative ways, as 
well as to make way for more subjects. 

Teachers and principals are in general content with block scheduling and 
its advantages seem to outweigh the disadvantages. The main conclusions 
are that the system offers more effective and diverse textile learning 
opportunities which please both teachers and pupils. Despite this general 
satisfaction, textile teachers must be on their guard against a heavy 
workload, the number of pupils per class and that the pupils get the 
number of lessons specified in the curriculum. 

The conclusions are that block scheduling in the subject of arts and 
crafts is an interesting and innovative method in the work of compulsory 
schools in general and is here to stay. Textiles as a subject has widespread 
support at this moment in time and most textile teachers consider the 
subject as a one of both arts and crafts. 
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1 Inngangur 

Rannsókn þessari er ætlað að skoða lotukerfi í list- og verkgreinum. Þann 

ytri ramma sem settur hefur verið utan um list- og verkgreinar í mörgum 

grunnskólum á Íslandi. Rannsókninni er einnig ætlað að varpa ljósi á náms-

greinina textílmennt og stöðu hennar í lotukerfi grunnskólanna.  

Hvatinn að verkefninu er breytt fyrirkomulag list- og verkgreina sem 

hefur verið að þróast innan grunnskólanna frá því að ný Aðalnámskrá kom 

út árið 1999. Helsta kveikja verkefnisins er umræða á meðal textílkennara 

um kosti og galla þess að kenna textílmennt í lotum. Með útkomu 

Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 verður sú breyting frá fyrri námskrá, að 

fimm námsgreinar eru settar undir svið sem heitir listir og eru þær ýmist 

sjálfstæðar, skyldubundnar námsgreinar eða eiga að vera samþættar með 

öðrum námsgreinum. (Menntamálaráðuneytið, 1999b). Raunin hefur verið 

sú að þær námsgreinar sem falla undir sviðið listir, eru oft settar í lotur til 

þess að hægt sé að koma þeim öllum fyrir í stundatöflu skólans. 

Í ljósi þess að Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar frá 1999 er í brenni-

depli þessarar rannsóknar, er rétt að geta þess að námskráin var í gildi til 

2010 þrátt fyrir endurskoðaða útgáfu árið 2007. Í útgáfunni frá 2007 var 

ekki gerð nein önnur breyting en sú, að færa þrepamarkmið sem voru höfð 

á eftir áfangamarkmiðum og setja þau í viðauka (Menntamálaráðuneytið, 

listgreinar 2007). Meðan á rannsókn þessari stóð, kom út ný Aðalnámskrá 

grunnskóla, almennur hluti (Menntamálaráðuneytið, 2011) en endurskoðun 

á listgreinum stendur yfir, þannig að námskrá í textílmennt frá 1999/2007 er 

í raun enn í gildi. 

1.1  Markmið og tilgangur  

Meginmarkmið verkefnisins er að skoða kosti og galla þess að kenna textíl-

mennt í lotukerfi sem sett hefur verið upp fyrir kennslu list- og verkgreina í 

mörgum grunnskólum á Íslandi. Það sem liggur til grundvallar markmið-

unum er sú staðreynd að lotukerfi er notað sem ytri rammi fyrir list- og 

verkgreinar í mörgum grunnskólum. Til að ná þessum markmiðum þarf að: 

 Kanna umfang lotukerfisins í grunnskólum á Íslandi, hversu 
margir skólar vinna í slíku kerfi, hvaða námsgreinar fara inn í 
kerfið, tímamagn námsgreinarinnar textílmennt og stærð 
nemendahópa. 
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 Rannsaka hvers vegna kerfið hefur verið tekið upp, hvaða 
forsendur liggja þar að baki og hvað stýrir þeim ytri ramma sem 
settur hefur verið utan um list- og verkgreinar. 

 Skoða námsgreinina textílmennt, stöðu hennar og hvernig hún 
hefur þróast í lotukerfi á undanförnum árum. 

 Kanna viðhorf skólastjórnenda og textílkennara til lotukerfis í 
list- og verkgreinum og draga fram hvaða kosti og galla þeir sjá 
við kerfið.  

1.2 Gildi verkefnisins og rök fyrir vali á viðfangsefni 

Frá því að Aðalnámskrá grunnskóla 1999 kom út hafa ýmsar breytingar 

átt sér stað í skipulagi list- og verkgreina. Ytra skipulag þeirra hefur þróast 

frá hefðbundnu skipulagi sem er oftast annaskipt kerfi, þ.e. að hver 

námsgrein er kennd eina önn eða hálft skólaárið og svo er skipt um grein við 

annaskipti, yfir í það, að margir skólar hafa tekið upp svokallað lotukerfi í 

list- og verkgreinum. Þá eru námsgreinar kenndar í lotum ákveðinn viku-

fjölda í senn, eða samskonar skipulag og oft er notað í þemanámi og 

skapandi vinnu (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Í þessu lotukerfi geta verið 

mismunandi margar námsgreinar og þær geta líka haft mismunandi fjölda 

kennslustunda á bak við sig. Má leiða líkum að því að lotukerfið hafi verið 

sett upp til þess að koma öllum námsgreinum nýrrar Aðalnámskrár fyrir í 

stundatöflu. Aðalnámskrá frá 1999 er töluvert breytt frá fyrri námskrá; má 

þar nefna að textílmennt fer undir námssvið lista ásamt tveimur nýjum 

námsgreinum sem eru ekki sjálfstæðar skyldubundnar námsgreinar en þær 

eru dans og leikræn tjáning. Þessar tvær greinar fá ekki skilgreindan tíma í 

kennslu heldur er ætlast til þess að þær séu samþættar öðrum náms-

greinum eða kenndar á námskeiðum (Menntamálaráðuneytið, 1999b).  

Að mínu mati er það bæði áhugavert og mikilvægt fyrir kennara og 

skólastjórnendur að vita hvernig farið er að þessu. Er það gert með því að 

skera niður kennslustundafjölda í bóknámsgreinum eða er aukið við heildar 

kennslustundafjölda í list- og verkgreinum? Hvernig er hægt að koma öllum 

námsgreinunum fyrir á stundatöflu? Er lotukerfið lausnin?  

Einnig er áhugavert að skoða hvað liggur að baki þeirri þróun sem hefur átt 

sér stað, athuga forsendur fyrir breytingunum og hvað stjórnar því kerfi sem 

hér er til skoðunar. Með því að skoða kosti og galla lotukerfis í list- og 

verkgreinum fást upplýsingar sem ættu að geta komið sér vel fyrir skóla-

stjórnendur og textílkennara sem vilja breyta og setja upp slíkt kerfi og einnig 

fyrir þá sem þegar hafa sett upp kerfið en vilja þróa það og bæta enn frekar. 
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Ætla má að viðfangsefni rannsóknarinnar geti verið áhugavert og mikil-

vægt, bæði fyrir textílkennara og skólastjórnendur. Með því fá þeir tækifæri 

til að sjá hvað hefur gerst með tilkomu lotukerfis í list- og verkgreinum, sem 

og að fylgjast með þeirri skólaþróun sem orðið hefur. Einnig má greina 

hvaða áhrif lotukerfið hefur á stöðu textílmenntar í grunnskólanum, bæði 

fyrir textílkennara og nemendur.  

1.3 Hugtök og skilgreiningar 

Í skólaumræðu er oft talað um list- og verkgreinar sem yfirheiti yfir flokk 
tiltekinna námsgreina. Heitin munu óhjákvæmilega koma oft fyrir í þessari 
umfjöllun. Gjarnan er talað um list- og verkgreinar sem eina heild en 
innihaldið er ekki alltaf skýrt. það er heldur ekki alltaf ljóst hvaða 
námsgreinar falla undir þennan flokk enda eru list- og verkgreinar ekki eitt 
svið í Aðalnámskrá grunnskóla og þessi heiti eru ekki notuð þar. Það er 
líklegt að heitin, list- og verkgreinar, séu oft notuð saman vegna þess að 
viðfangsefni þeirra eru tengd og þess vegna er ekki alltaf hægt að aðgreina 
þau í umfjöllun (Brynjar Ólafsson, 2008). 

Listgreinar eru þær námsgreinar sem falla undir listasvið í námskrá og 
samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 falla fimm listgreinar undir 
þetta svið en það eru dans, leikræn tjáning, myndlist, tónmennt og 
textílmennt. Það má einnig álykta sem svo, að verið sé að fjalla um 
námsgreinar sem falla ekki undir hefðbundið bóknám og mun það oftast 
eiga við hér. 

Textílmennt er heiti á námsgrein í núgildandi námskrá en í eldri 

námskrám hefur námsgreinin heitið handavinna stúlkna, handmennt, 

hannyrðir o.fl. Textílmennt er nýyrði yfir þessa námsgrein sem kom fyrst 

fyrir í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999b). 

Orðið textíll er alþjóðlegt en er löngu viðurkennt tökuorð í íslensku máli. 

Þegar talað er um textíl er átt við þráðavinnu og vefjarefni, hluti gerða úr 

prjóni, hekli og vefnaði (Árni Böðvarsson, 1985). Textíldeild Þjóðminja-

safnsins og Listaháskólans er dæmi um notkun orðsins til margra ára. Orðið 

textíll hefur íslenska beygingu eins og orðið bíll og hentar þess vegna vel og 

merking þess nær einnig vel yfir þá vinnu sem fengist er við í grunnskólum. 

Í erlendum rannsóknum um textílmennt er hún oft flokkuð með náms-

greinum sem kallast „craft“ og það er einnig talað um hana sem „art and 

craft“ og jafnvel „craft and design“ eða „art design“.  

Í Svíþjóð er orðið „slöjd“ yfirheiti yfir handverksgreinar sem er gjarnan 

skipt í mjúk efni fyrir textílvinnu „textilslöjd“ og hörð efni fyrir tré og málm-

vinnu „slöjd“ (Johansson og Hasselskog, 2003). Upphaflega merkir orðið 
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„slöjd“„lagtækur“ eða „hagur“ en í menntunarlegum skilningi vísar það til 

uppeldisfræðilegra gilda þ.e. um gildi handverks fyrir menntun barna 

(Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Lota er hugtak sem er notað yfir eitthvað sem fengist er við án þess að 

taka hlé, þ.e. eitthvað sem gert er í einum áfanga, samfellt eða án þess að 

stoppa. Einnig er talað um að gera eitthvað í skorpu án þess að taka hlé. 

Samkvæmt íslenskri orðabók er orðið lota kvenkyns nafnorð og talað um að 

vinna verkið í einni lotu eða tveimur lotum eða að sigra í fyrstu lotu og 

annarri lotu (Árni Böðvarsson, 1985). Víða í grunnskólum er talað um lotur 

og þá er átt við þann tíma sem ákveðnar námsgreinar eru kenndar í, t.d. sex 

til átta vikur samfleytt og svo byrjar ný lota þegar skipt er um námsgreinar. 

Á sama hátt hefur það kerfi sem byggt er utan um ákveðnar námsgreinar 

verið kallað lotukerfi. Þess ber þó að gæta að sumir skólar nota til dæmis 

orðið smiðjur í stað lotu eða lotukerfis. Hér verður ýmist fjallað um lotur 

eða lotukerfi þegar átt er við það kerfi sem byggst hefur utan um loturnar. 

1.4 Handavinna í íslenskum námskrám  

Áður en námskrár komu fram á sjónarsviðið á Íslandi var að mestu farið eftir 

lögum um fræðslumál. Fyrstu fræðslulögin voru samþykkt frá Alþingi árið 

1907 og þar er ekki getið um kennslu í handavinnu (Lög um fræðslu barna, 

nr. 59/1907). Ný lög um fræðslu barna voru gefin út árið 1926. Í þeim lögum 

er heldur ekki minnst á handavinnu en hins vegar er gert ráð fyrir að börn 

læri að teikna (Lög um fræðslu barna, nr. 40/1926). 

1.4.1 Áhugi fyrir handavinnukennslu um aldamótin 1900 

Áhugamenn um menntamál á Íslandi skrifuðu greinar í blöð og tímarit 

nokkru áður en fyrstu fræðslulögin tóku gildi og þeir voru hlynntir því að 

handavinnukennsla yrði gerð að skyldunámsgrein fyrir börn. 

Finninn Uno Cygnæus (1810-1888 og Svíinn Otto Salomon (1849-1907) 

voru frumkvöðlar á sviði handverkskennslu, þeir komu fram með kerfis-

bundnar kennsluaðferðir fyrir uppeldismiðað handverk sem varð síðan 

lögbundið í alþýðufræðslu í Finnlandi og Svíþjóð. Kennsluaðferðir þessar 

breiddust út um víða veröld og höfðu áhrif á upphaf handavinnukennslu á 

Íslandi (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011).  

Jón Þórarinsson, alþingismaður og skólastjóri taldi mikilvægt að kenna 

handavinnu í íslenskum skólum eftir að hann hafði kynnt sér alþýðufræðslu 

og skólamál á ferðalögum sínum um Norðurlöndin, þar sem hann hreifst 
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sérstaklega af námsgreininni „slöjd“ (Gunnar M. Magnúss, 1939). „Slöjd-

stefnan“ kom fram á sjónarsviðið undir lok 19. aldar og breiddist út um 

Evrópu, einkum Norðurlöndin. Í„slöjd“ eða skólaiðnaði eins og námsgreinin 

var kölluð á Íslandi, var lögð áhersla á uppeldisfræðileg gildi (Brynjar 

Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2011). Í grein sinni um skólaiðnað segir Jón 

Þórarinsson að markmiðið sé að veita unglingum andlegt og líkamlegt 

uppeldi. Hann gerðist líka svo framsýnn að telja það æskilegt að stúlkur 

fengju einnig smíðakennslu og sagði að skólaiðnaðurinn væri vel fallinn til 

þess að útrýma þeirri heimsku að stúlkur ættu einungis að kunna ákveðin 

verk. Hann taldi einnig, að þegar kynin væru saman í skóla og ynnu sömu 

vinnu, þá minnkaði eða hyrfi munurinn á karlmannsverkum og kvenmanns-

verkum og að konur fengju trú á eigin getu (Jón Þórarinsson, 1891). Jón 

talar hins vegar ekkert um að karlmenn fari inn á svið kvenna eða þurfi að 

styrkja trú sína á eigin getu. 

Guðmundur Finnbogason (1994) kynnti sér fræðslumál í nágranna-

löndunum og var einn helsti boðberi uppeldis- og menntamála á Íslandi í 

byrjun 20. aldarinnar. Í bókinni Lýðmenntun, sem kom fyrst út árið 1903, 

fjallar Guðmundur meðal annars um framkvæmd skólastarfs og hvaða 

námsgreinar sé mikilvægt að kenna. Þar telur hann mikilvægt að kenna 

handavinnu (Guðmundur Finnbogason, 1994). 

Þó svo að handavinna sé ekki gerð að skyldunámsgrein í barnaskólum á 

upphafsárum barnafræðslu á Íslandi, hófst kennsla hennar löngu áður en 

hún var lögleidd, bæði í kvennaskólum og barnaskólum. 

Guðrún Jónsdóttir var kennari í Miðbæjarskólanum frá 1927. Hún hafði áður 

verið þar nemandi frá 1914-1919 og þá var handavinna kennd í 3. – 8. bekk. 

Guðrún segir í Hugur og Hönd, að haustið 1901 hafi verið byrjað að kenna 

handavinnu í skólanum en að hún hafi raunverulega ekki orðið að skyldu-

námsgrein fyrr en með lagasetningu árið 1936 (Guðrún Sigurðardóttir, 1983).  

Halldóra Bjarnadóttir (1912) barðist fyrir því að handavinna yrði kennd 

sem víðast og vildi gera hana að skyldunámsgrein í barnaskólum og 

unglingaskólum. Halldóra lagði áherslu á heimilisiðnað og menntun kvenna. 

Hún taldi mikilvægt að börn væru meðvituð um nýtni, þau ættu að vera 

kappsöm og að þau gætu lagt sitt af mörkum til þess að afla heimilum tekna 

með vinnu sinni (Halldóra Bjarnadóttir, 1912).  

Handavinna var kennd eftir mismunandi markmiðum og aðferðum áður 

en hún var lögleidd og oft var horft til þess hvernig hún var kennd á 

heimilum. Barnaskóli Akureyrar var einn af fyrstu skólunum á Íslandi sem 

tók upp handavinnukennslu. Halldóra Bjarnadóttir lýsir kennslunni þannig í 

tímaritinu Hlín árið 1919 að drengjum sé kennt sér og stúlkum sér nema í 
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yngstu deildunum, þar séu kynin saman. Hún færir rök fyrir réttmæti 

kennslunnar og segir jafnframt að þess verði ekki langt að bíða að 

handavinna verði tekin upp í öllum barnaskólum landsins og þess vegna 

þurfi að samræma kennsluna (Halldóra Bjarnadóttir, 1919).  

Árið 1926 skrifar Halldóra enn um handavinnukennslu og mikilvægi þess 

að gera hana að skyldunámsgrein í barnaskóla. Hún segir m.a. að handa-

vinna þroski vitsmuni barna ekki síður en bóklegt nám, geri börn sjálfbjarga 

og þroski smekkvísi og fegurðartilfinningu þeirra. Halldóra taldi nauðsynlegt 

að kennt væri eftir ákveðinni áætlun í hverri deild fyrir sig í öllum deildum 

skólans, að öðrum kosti yrði kennslan ekki markviss. Auk þess lagði hún til 

að kennslustundir í handavinnu væru ekki færri en tvær á viku í öllum 

deildum og að þær ættu að vera samliggjandi (Halldóra Bjarnadóttir, 1926). 

Fræðslumálastjóra voru sendar tillögur um að handavinnukennsla yrði 

gerð að skyldunámsgrein, kennd eftir ákveðnu kerfi og mikilvægi 

kennslunnar rökstutt (Halldóra Bjarnadóttir 1929). Þar sem greinaskrif og 

tillögur Halldóru báru ekki árangur, sendi hún greinargerð til Kennara-

sambands Íslands og bað um stuðning við tillögur sínar sem hún hafði sent 

fræðslumálastjóra. Hún bætir því við að hún hafi 20 ára reynslu af kerfi sem 

hún hafi þróað á Akureyri og hafi reynst vel. Handavinnukennslu megi 

byggja á þessu kerfi, nauðsynlegt sé að samræma og taka upp námskrá og 

auk þess að mennta kennara fyrir greinina (Halldóra Bjarnadóttir, 1931). 

1.4.2 Lagabreytingar 1936 

Formleg námsskrá fyrir skyldunám í handavinnu kom fyrst út á Íslandi 

með nýjum fræðslulögum árið 1936. Í 5. grein fræðslulaganna er kveðið á 

um þær kröfur sem gerðar eru til barna á fullnaðarprófi við 14 ára aldur. Þar 

segir að börn eigi að hafa fengið nokkra tilsögn í handíðum (Lög um fræðslu 

barna, nr. 94/1936). Ekki er tilgreint nánar um hverskyns handíðir skal 

fengist við.  

Hér skapaðist sú hefð að skipta handavinnu niður í tvær kynbundnar 

greinar, þ.e. handavinnu drengja og handavinnu stúlkna. Ekki var kveðið á 

um kynjaskiptingu í lögunum en greinaskrif Halldóru Bjarnadóttur um skipu-

lag kennslu í Barnaskóla Akureyrar gætu hafa haft áhrif á þessa skiptingu 

(Halldóra Bjarnadóttir, 1929). Einnig er líklegt að þessi skipting hafi orðið til 

vegna ríkjandi hefða í verkaskiptingu karla og kvenna á þessum tíma frekar 

en að sérstök markmið hafi ráðið einhverju þar um. Kynjaskiptingin hélst 

óbreytt næstu fjörutíu árin og var þá handavinna stúlkna ýmist nefnd 
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handavinna, hannyrðir eða saumar og algengast var að handavinna drengja 

væri kölluð smíðar (Menntamálaráðuneytið, 1977). 

Árið 1948 voru gefin út Drög að námskrám fyrir barnaskóla og gagn-

fræðaskóla. Í drögunum er handavinnu skipt eftir kynjum í handavinnu 

drengja og handavinnu stúlkna og getið um tilgang námsins í nokkrum 

liðum og má túlka það sem markmið. Þar segir meðal annars að tilgangur 

handavinnunámsins sé að veita nemendum alhliða þroska og auk þess er 

getið um færnimið og hvað á að kenna á hverju aldursstigi frá 7 til 16 ára. 

Athyglisvert er að í drögunum er lagt til að handavinnukennsla verði 4 

stundir á viku í hverjum bekk í barna- og gagnfræðaskólum og 8 stundir í 

verknámsdeildum gagnfræðaskóla (Fræðslumálastjórnin, 1948). Drög þessi 

voru frumdrög eða tillögur, ætluð kennurum og öðrum sérfræðingum til 

umsagnar. Ekki mun hafa verið gefin út fullunnin námskrá á þessum tíma og 

drögin voru gefin út í handriti. 

Næst kom út ný námskrá árið 1960 og nær hún yfir allt skyldunámsstigið. 

Í formála segir að námskráin sé ein heild, byggð upp stig af stigi og hafi það 

hlutverk að leiðbeina skólastjórnendum og kennurum um starfstilhögun og 

námsefni í hinum ýmsu námsgreinum, auk þess að gefa heildaryfirlit yfir 

námsefni (Menntamálaráðuneytið, 1960).  

Markmið fyrir handavinnu stúlkna voru m.a. að nemendur æfi hug og 

hönd, þeir læri að meta fagra og vandaða vinnu, þroski með sér vandvirkni 

og efli smekkvísi sína til að geta valið liti og efni til þess að vinna úr. Einnig 

er gert ráð fyrir að nemendur kunni skil á þeim efnum sem þeir vinna með. 

Námsefni er síðan skipt niður og nánar tilgreint hvað á að kenna á hverju 

aldursstigi frá 7 til 12 ára. Viðfangsefni handavinnunámsins gefa til kynna að 

markmið þess sé fyrst og fremst að mennta stúlkur til vinnu á heimilum og 

að undirbúa þær fyrir húsmóðurhlutverkið þó að þess sé ekki getið 

sérstaklega í markmiðunum (Menntamálaráðuneytið, 1960). Um nám á 

unglingastigi var tekið fram að viðfangsefni sé miðað við bóknámsdeildir en 

þar sem verknámsdeildir séu, skuli sömu viðfangsefni gilda en leggja skuli 

áherslu á meiri vinnu.  

Athygli vekur að í námskránni frá 1960 er talað um að æskilegt sé að kennslan 

fari að mestu fram sem hópkennsla þar sem kennarinn sýni verkefni og hvernig á 

að vinna það. Kennsluaðferðir eru ekki tilgreindar frekar.  

1.4.3 Ný lög 1974 og ný námskrá 1977 

Fyrstu grunnskólalögin voru sett árið 1974, lögin mörkuðu nokkur tímamót í 

skólasögu á Íslandi. Í lögunum er m.a. kveðið á um jafnrétti til náms og einnig 

var gert ráð fyrir sérkennslu í grunnskólum landsins (Lög um grunnskóla, nr. 
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63/1974). Í kjölfar nýrra laga var hafist handa við gerð Aðalnámskrár sem var 

síðan gefin út árið 1977 (Menntamálaráðuneytið, 1977). Námskráin er bæði 

ítarleg og viðamikil og ýmsir nýir þætti komu inn, s.s. námsáætlanir, þjónusta 

við nemendur með sérþarfir og sérstakur kafli um námsmat. Auk þess var 

fjallað um samþættingu og skörun námsgreina, bæði innbyrðis skörun mynd- 

og handmenntagreina og tengsl við aðrar námsgreinar. Í námskránni má greina 

ýmsar áherslu- og stefnubreytingar sem voru ríkjandi á 8. áratugnum og ber þar 

helst að nefna jafnréttisbaráttuna.  

Með námskránni frá 1977 urðu stór þáttaskil í sögu handavinnukennslu á 

Íslandi. Námsgreinarnar handavinna stúlkna og handavinna drengja verða 

ekki lengur til sem kynbundnar námsgreinar og um leið er stigið skref til 

aukins jafnréttis kynjanna, þau fá bæði tækifæri til þess að fást við sömu 

námsgreinar óháð kyni. Í námskránni segir að mynd- og handmennt sé 

samþætt námsgrein sem feli í sér hannyrðir, smíði og teiknun. Færð eru rök 

fyrir því að setja námsgreinarnar saman undir eitt heiti, þær séu á margan 

hátt mjög skyldar, hafi sömu heildarmarkmið og styðji hver aðra (Mennta-

málaráðuneytið, 1977). 

Sú breyting að hafa hannyrðir og smíði ekki lengur kynbundnar greinar, 

hafði það í för með sér að kennslustundum í hvorri grein fyrir sig fækkaði 

um helming. Í stað þess að nemendur væru í einni námsgrein yfir heilt 

skólaár, skiptust tvær greinar niður á skólaárið án þess að kennslustundum 

væri fjölgað.  

Sköpunarþættinum er gefið mikið svigrúm í þessari námskrá og einnig er 

fjallað sérstaklega um verklega kennslu. Námskráin hefur líka þá sérstöðu 

að gefa nemendum aukið svigrúm til þess að velja fleiri kennslustundir í list- 

og verkgreinum en ekki að velja þær burt eins og síðar hefur orðið. 

Næsta Aðalnámskrá kom út árið 1989, án þess að hafa í för með sér 

miklar breytingar. Mynd- og handmennt var áfram svið með þremur undir-

greinum eins og áður en sú breyting verður að handmennt fær nafnið 

hannyrðir en smíði og myndmennt halda sínum fyrri nöfnum (Mennta-

málaráðuneytið, 1989). Það má þó segja að þessi námskrá sé að nokkru 

marki þrengri og stífari en fyrri námskrá. Fjallað er um sameiginlegt megin-

inntak fyrir allt sviðið og síðan eru ákveðnir verkþættir flokkaðir niður fyrir 

hvern aldursflokk í hannyrðum. Námsgreinin er aðeins skyldubundin í 4. – 8. 

bekk. Gert er ráð fyrir vali í 7.- 9. bekk.  

1.4.4 Samantekt 

Hér hefur verið rakin þróun námsgreinarinnar textílmennt í íslenskum 

námskrám frá því að barnafræðsla hófst á Íslandi og fram til ársins 1989. 
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Greina má mikilvægar breytingar sem verða á þróun námsgreinarinnar á 

þessu tímabili Fyrst ber að nefna lagasetningu árið 1936 þegar námsgreinin 

var gerð að skyldunámsgrein í barna- og unglingaskólum. Í námskrá í mynd- 

og handmennt frá 1977 verða aftur söguleg tímamót þegar námsgreinin 

hættir að vera kynbundin og kennslustundum fækkar um helming. Í þessari 

námskrá er líka ný hlið þar sem gert er ráð fyrir sköpun og jafnvel 

samþættingu við aðrar námsgreinar. 

1.5 Rannsóknarspurningar  

Lotukerfi í list- og verkgreinum í grunnskólum á Íslandi er til skoðunar. Til þess að 

afmarka viðfangsefni rannsóknarinnar er áherslan lögð á að skoða námsgreinina 

textílmennt og hvað kennurum finnst um að kenna hana í lotum eða lotukerfi. 

Einnig er áhugavert að kanna stöðu námsgreinarinnar textílmennt í grunnskólum 

og hvernig hún hefur þróast með Aðalnámskrá frá 1999.  

Settar eru fram fjórar spurningar: 

1. Hvers vegna var lotukerfi tekið upp í grunnskólum?  

2. Hverjir eru helstu kostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

3. Hverjir eru helstu gallar þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

4. Hver er staða textílmenntar í grunnskólum á Íslandi? 

1.6 Afstaða til viðfangsefnis 

Segja má að tengsl mín við verkefnið séu nokkuð sterk þar sem ég er 

textílkennari og hef lengst af starfað sem slík á grunnskólastigi. Á undan-

förnum árum hef ég einnig komið nálægt menntun textílkennara sem 

kennari á einstökum námskeiðum á Menntavísindasviði HÍ og áður KHÍ. 

Ásamt þessu hef ég starfað mikið að félagsmálum textílkennara, meðal 

annars gegnt formennsku í Félagi textílkennara um árabil og setið í stjórn 

NST sem eru samtök smíða- og textílkennara á Norðurlöndunum. Einnig hef 

ég unnið við endurskoðun á aðalnámskrám og skrifaði ásamt Fríði Ólafs-

dóttur, dósent á Menntavísindasviði, kaflann textílmennt í Aðalnámskrá, 

listgreinar sem kom út árið 1999. Ég hef mikinn áhuga á textílmennt; tel 

hana vera mikilvæga námsgrein og vil veg hennar sem mestan í grunn-

skólum. Með tilliti til þessara tengsla reyndi ég að gæta hlutleysis í viðtölum 

og við gerð spurningalista. Þó að ég hafi sjálf ekki reynslu af því að kenna í 

lotukerfi má ætla að þekking mín á viðfangsefninu hafi komið sér vel og 
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auðveldað mér að afla viðeigandi upplýsinga. Það er einnig óhjákvæmilegt 

að ég taki vissa afstöðu í ályktunum sem koma hér síðar. 

1.7 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í nokkra kafla og undirkafla. Í inngangi er sagt frá tilgangi og 

markmiðum verkefnisins, færð rök fyrir vali á viðfangsefni, auk þess sem ljósi er 

varpað á gildi rannsóknarinnar. Hugtök skilgreind og söguleg yfirlit yfir 

námsgreinina textílmennt frá því að farið var að kenna hana í barnaskólum ásamt 

þróun hennar í íslenskum námskrám allt til ársins 1989. Rannsóknarspurningar 

kynntar og greint frá afstöðu höfundar til verkefnisins. 

Í kafla tvö er fræðilegur bakgrunnur rannsóknarinnar reifaður. Fjallað er um 

námskrárfræði og kenningar. Yfirlit yfir rannsóknir sem tengjast viðfangsefninu og 

fræðileg skrif sem renna stoðum undir mikilvægi list- og verkgreina í skólakerfinu. 

Námsgreinin textílmennt er skilgreind og staða hennar skoðuð. Einnig er farið yfir 

stöðu þekkingar á viðfangsefni rannsóknarinnar og litið á breytingar sem varða 

ytra skipulag list- og verkgreina í skólastarfi.  

Þriðji kafli fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferðir 

eru kynntar, ásamt þátttakendum, úrtaki, framkvæmd rannsóknar og úr-

vinnslu gagna. Að lokum er komið inn á siðferðileg atriði. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar; annars vegar 

niðurstöður úr spurningakönnun skólastjórnenda og hins vegar niðurstöður 

úr spurningakönnun og viðtölum við textílkennara. Í fimmta kafla eru 

umræður þar sem niðurstöður eru dregnar saman og túlkaðar með hliðsjón 

af rannsóknarspurningum ritgerðarinnar. Í lokin er horft til framtíðar og 

settar fram hugmyndir um frekari rannsóknir. 
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2 Fræðilegur bakgrunnur  

Hér verður leitað fanga í fræðasviðum sem renna stoðum undir rannsókn-

ina. Kaflinn skiptist í fjóra undirkafla sem hver um sig er í nokkrum liðum. 

Í fyrsta kafla er námskrárfræði til umfjöllunar; hlutverk hennar og 

markmið. Rætt er um ákvarðanatöku og framkvæmd námskrár, kenningar, 

líkön og einnig er greint frá því hvernig námskrá verður til. Að lokum er sagt 

frá námskrárvinnu á Íslandi og námsgreininni textílmennt í Aðalnámskrá frá 

1999. Annar kafli fjallar um námsgreinina textílmennt, skilgreiningar og gildi 

hennar fyrir nemendur í grunnskóla og auk þess er rætt um samþættingu 

námsgreina. Í þriðja kafla er farið yfir stöðu þekkingar, nokkrar rannsóknir 

sem varða list- og verkgreinar eru kynntar og fjallað er um ytra skipulag list- 

og verkgreina og reynslu af því að breyta ytra skipulagi námsgreina. Í fjórða 

kafla er samantekt og niðurlag. 

2.1 Námskrár og kenningar 

2.1.1 Hlutverk námskrár 

Námskrár gegna því hlutverki að segja til um hvað á að kenna hverju sinni. 

Óhætt er að segja að skólastarf stjórnist að miklu leyti af því hvað stendur í 

námskránni. Samkvæmt lögum um grunnskóla setur menntamálaráðherra 

grunnskólum aðalnámskrá. Í henni er m.a. kveðið á um meginstefnur í 

kennslu og kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008).  

Námskráin er lögbundin og kennurum ber að fara eftir henni eins og 

kostur er ásamt því að fara eftir lögum um grunnskóla. Aðalnámskrá 

grunnskóla hefur ígildi reglugerða, hún er útfærsla á skólalöggjöfinni og 

verður þess vegna meginviðfangsefni skólastarfs (Guðrún Geirsdóttir, 1998). 

Námskrá hefur ekki eingöngu það hlutverk að segja til um inntak náms 

því samkvæmt Marsh og Willis (2003), snýst hlutverk námskrárinnar um 

áætlun, framkvæmd og mat skólastarfsins. Eisner segir að námskrá sé 

næring fyrir skólastarfið og hafi það hlutverk að leiðbeina nemendum svo 

þeir geti lagt áherslu á að læra það sem talið er mikilvægt hverju sinni. Að 

hans mati er námskráin þungamiðja skólastarfsins og námið þungamiðja 

námskrárinnar (Eisner, 1997). 

Segja má að námskráin sé leiðarljós fyrir yfirvöld, skóla og foreldra. 
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Námskrá er í sífelldri endurskoðun og nýjar Aðalnámskrár grunnskóla fylgja 

oft í kjölfar nýrra ríkisstjórna. 

2.1.2 Ákvörðun um námskrá 

Ákvörðun um námskrá er ekki einföld og námskrárgerð er ferli sem margir koma 

að. Stefna skólayfirvalda getur haft mikil áhrif á innihald námskrár. 

Menntamálaráðherra skipar fulltrúa til að vinna við námskrárgerð ásamt ýmsum 

fagfélögum kennara og hagsmunasamtaka og til verður hópur einstaklinga sem 

hefur ólík gildi og mismunandi skoðanir. Í vinnuferlinu geta stjórnmálaskoðanir og 

fagleg sjónarmið togast á en að lokum er ákvörðunin oftast málamiðlun. Marsh 

og Willis (2003) halda því fram að hægt sé að taka ákvarðanir um námskrá með 

hliðsjón af þremur meginsjónarmiðum, það er eðli námsefnis, eðli samfélagins og 

eðli einstaklingsins. Hver og ein námsgrein hafi sitt lögmál, samfélagið taki 

breytingum frá einum tíma til annars, þarfir þess séu mismunandi og að hver og 

einn einstaklingur sé sérstakur. 

Að mati Guðrúnar Geirsdóttur (1998) endurspeglast menntahugmyndir 

þjóðfélagsins í námskrám hverju sinni og í víðri merkingu má segja að hún sé 

greiningartæki sem velur úr viðfangsefni sem eru þess virði að miðla áfram til 

næstu kynslóða. Í námskrám má greina ríkjandi hugmyndir um markmið 

menntunar og kveðið er á um innihald og skipulag náms auk námsmats. 

Það er ekki nóg að námskráin sé skrifuð og gefin út, það þarf líka að 

innleiða hana svo hægt verði að framkvæma hana og hún þarf tíma til að 

þróast áður en henni er að fullu hrint í framkvæmd. 

2.1.3 Framkvæmd námskrár 

Það þarf bæði kennara og nemendur til þess að framkvæma námskrá og 

það kemur í hlut kennara að leiða framkvæmdina og um leið gegna þeir 

stóru hlutverki í námskrárþróun. 

Framkvæmd námskrár snýst ekki bara um kennsluna sjálfa, heldur felur 
hún í sér þrjú grundvallar svið sem eru áætlun, framkvæmd og raunverulegt 
mat. Marsh og Willis telja að námskrárþróun feli ekki aðeins í sér áætlun um 
námskrá, hún sé líka áætlun um framkvæmd og virki sem áhald til að meta 
og breyta. Námskráin þróast yfirleitt ekki án átaka og kennarar gegna þar 
lykilhlutverki. Þeir hafa sérþekkingu á því sem gerist í kennslunni, þeir hafa 
tækifæri til að þróa og meta áfram það sem gert er og geta greint og 
endurskoðað. Kennarar eru þeir sem framkvæma, þeir fylla það bil sem 
myndast á milli áætlaðrar námskrár og þeirrar sem er raunveruleg reynsla 
nemenda (Marsh og Willis, 2003). 
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Hin raunverulega námskrá verður svo til út frá því svigrúmi sem 

kennarinn hefur í skólastarfinu, ekki aðeins í kennslustofunni, heldur út frá 

þeim ramma sem skólanámskráin setur og því starfsumhverfi sem kenn-

arinn vinnur í.  

Ætla má að markmið námskrárinnar stjórni miklu um inntak, framkvæmd 

og mat námsins. Þegar kennari tekur ákvörðun um kennslu er líklegt að 

hann hafi markmið námskrárinnar að leiðarljósi.  

2.1.4 Markmið og námskrárlíkön  

Við námskrárgerð eru notuð ýmis líkön til þess að smíða námskrána. Margar 

kenningar hafa komið fram við þá smíði og mótast þær gjarnan af öðru sem 

gerist samhliða í samfélaginu. Það er mismunandi hvaða kenningar hafa náð 

að vera ríkjandi, sumar eru skammlífar á meðan aðrar hafa náð að festa 

rætur og verða langlífar. Marsh og Willis álíta að hina eina sanna kenning sé 

ekki til, engin ein kenning vísi bestu leiðina við námskrárgerð. Þeir segja 

jafnframt að sú kenning sem mest sé notuð sé samningur við lögmál og 

aðferðir (Marsh og Willis, 2003). 

Flest námskrárlíkön byggja á markmiðum sem ætlað er að vísa veginn og 

skipuleggja skólastarfið. Í Aðalnámskrá grunnskóla, almennum hluta, segir; 

„Skýr markmið eru grundvallarþáttur skólastarfs. Markmið eru leiðarvísir í 

öllu skólastarfi og forsenda áætlanagerðar um nám og kennslu. Þau stýra 

kennslunni og námsmatinu og eru grundvöllur mats á gæðum skólastarfs.“ 

(Menntamálaráðuneytið, 1999a, 2006, bls. 11). 

Námskrárlíkön Elliot Eisners, Decker Walkers og Ralph Tylers eru á meðal 

þekktustu námskrárlíkananna. Við gerð námsskrár er sjaldnast hægt að 

nálgast hana út frá einu líkani, heldur er þeim blandað saman og það þarf 

að taka mið af því hvað hentar aðstæðum á hverjum stað og tíma. Eitt líkan 

getur ekki gilt fyrir alla, alls staðar á öllum tímum. 

Eitt mest notaða námskrárlíkanið kom frá Tyler (1949) en hann er talinn 

einn af brautryðjendum í námskrárfræðum. Líkan Tylers, sem er 60 ára 

gamalt og er enn mikið notað, byggir á línulegri rökhugsun. Tyler gekk út frá 

þörfum nemenda, samfélagsins og fræðagreinanna og segir að þetta séu 

þrjár uppsprettur, þar sem hver og ein hafi gildi fyrir þekkinguna og engin 

ein þeirra sé fullkomin, heldur þurfi að blanda þeim saman. Sé 

uppsprettunum blandað, skapist grunnur til að ganga út frá þegar 

ákvarðanir eru teknar um markmið skólastarfs. Markmiðin eiga rætur í 
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þessum sömu uppsprettum og sé þeim blandað saman, verði til lýsing á því 

atferli og þeirri þekkingu sem stefna skuli að. Samkvæmt Tyler þarf að velja 

markmiðin út frá heimspekilegu og sálfræðilegu sjónarhorni og það gerir 

hann með því að svara fjórum grundvallarspurningum sem eru um tilgang 

náms, viðfangsefni sem séu líkleg til að ná markmiðunum, skipulag sem 

henti viðfangsefninu og hvernig unnt sé að meta hvort fyrirhugaður 

tilgangur hefur náðst. Rökstuðningur Tylers felst í því að svara spurning-

unum á kerfisbundinn hátt og hann gengur úr frá svari fyrstu spurningar-

innar þegar hann svarar þeirri næstu og svo koll af kolli (Tyler, 1949). 

Eisner (1994) setti sitt líkan fram um 1960 og leggur hann áherslu á 

skapandi hugsun. Líkan Eisners hefur verið kallað listræna leiðin því það 

hefur sveigjanlega afstöðu og ófyrirséða nálgun. Hann gengur út frá 

hefðbundnum uppsprettum; nemanda, samfélagi og fræðagreinum og segir 

að það þurfi að ná samkomulagi um markmið sem megi ekki vera of 

nákvæmlega skilgreind. Hann segir að þeir sem taki ákvarðanir um innihald 

og form námskrár hafi takmarkalaust val (, 1994).  

Eisner (1994) leggur áherslu á námsreynslu barna, að námstækifæri þurfi 

að vera fjölbreytt og kennarar þurfi stöðugt að skapa nemendum frumlegar, 

merkingarbærar og áhugaverðar námsaðstæður. Einnig telur hann fjöl-

breytilega samþættingu námsgreina mikilvæga. Hann lítur á kennslu sem 

list, með áherslu á sköpunarþáttinn og vill að fagurfræðilegum sjónarmiðum 

sé haldið á lofti, sem og að öllum tjáningarformum séu gefin tækifæri. 

Árið 1971 kom Walker fram með sitt námskrárlíkan sem hefur verið 

kallað málamiðlunarlíkanið (Marsh og Willis, 2003). Walker skiptir ferli við 

námskrárvinnu í þrjá flokka: grunn, málamiðlun og hönnun. Í grunninum 

koma saman ólíkir einstaklingar með mismunandi viðhorf og gildi og þeir 

eru málsvarar ákveðinna greina, fræða eða viðhorfa. Í grunninum er tekist á 

um skoðanir, hvað skuli setja í námskrá. Skipulag og innihald umræðna er 

óformlegt en niðurstöður þeirra eru notaðar í frekari námskrárvinnu. Næst 

tekur við málamiðlunarstig en á því stigi eru áherslur skoðaðar og hvaða 

ákvarðanir þarf að taka. Hópurinn þarf að skilgreina þau atriði sem skipta 

mestu máli og ná fram málamiðlun um deilumál. Þau atriði sem ekki næst 

samkomulag um, falla út og þar með er búið að afmarka ákveðið innihald 

námskrárinnar. Síðasta stig Walkers í ferlinu er hönnunarstig; þegar búið er 

að afmarka og skilgreina innihaldið, er hægt að hanna námskrána. 
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2.1.5 Námskrárvinna á Íslandi  

Námskrár eru gjarnan endurskoðaðar eða nýjar skrifaðar þegar upp kemur 

þrýstingur á breytingar. Breytingarnar geta verið af margvíslegum toga og 

sjaldnast eru allir á sama máli um þær. Pólitískur þrýstingur getur ráðið 

miklu um breytingar í námskrám, meðal annars vegna þess að námskrám er 

ætlað að endurspegla stefnu stjórnvalda hverju sinni (Allyson Macdonald, 

Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). 

Námskrárhöfundar eða hönnuðir er það fólk sem fær þá ábyrgð að 

hanna og búa til námskrá. Útkoman verður skrifuð námskrá, þar sem gefin 

eru fyrirmæli um það hvernig koma megi henni í framkvæmd. Hönnuðirnir 

geta verið mjög margir og umfang vinnu þeirra mismikið; sumir vinna allt 

ferlið á meðan aðrir vinna aðeins hluta þess (Marsh & Willis, 2003). 

Hér á eftir verður gerð grein fyrir vinnuferli við gerð Aðalnámskrár sem 

kom út árið 1999. Höfundur tók þátt í starfi forvinnuhóps um endurskoðun 

aðalnámskrár grunn- og framhaldsskóla og er annar tveggja höfunda 

námskrár í textílmennt sem þá var gefin út fyrir grunnskóla.  

Vinna við nýja Aðalnámskrá grunnskóla fór fram samhliða vinnu við gerð 

nýrrar Aðalnámskrár framhaldsskóla. Á sama tíma var einnig gefin út Aðal-

námskrá fyrir leikskóla í fyrsta skipti á Íslandi (Menntamálaráðuneytið, 1999d).  

Skipaðir voru forvinnuhópar um endurskoðun aðalnámskrár grunn- og 

framhaldsskóla árið 1996 og 1997 (Menntamálaráðuneytið, 1996). Hóparnir 

voru stefnumótandi og höfðu m.a. það hlutverk að rökstyðja þörf og tilgang 

námssviða og námsgreina innan þess. Auk þess var forvinnuhópum falið að 

skilgreina helstu markmið og setja fram lokamarkmið fyrir sínar náms-

greinar. Forvinnuhóparnir skiluðu af sér skýrslum 1997 og voru skýrslurnar 

grunnur að áframhaldandi vinnu við námskrárgerðina (Menntamála-

ráðuneytið, 1997). 

Má líkja starfi forvinnuhópanna við málamiðlunarlíkan Walkers. Í 

hópunum voru einstaklingar með ólík viðhorf og gildi og voru „málsvarar“ 

ákveðinna kennslugreina eða fræða. Tekist var á um skoðanir og áherslur og 

síðan farin málamiðlunarleið til þess að taka ákvarðanir um áherslur og að 

velja markmiðin. 

Forvinnuhópur á svið lista var skipaður með erindisbréfi menntamála-

ráðherra í febrúar 1997. Í hópnum störfuðu 7 fulltrúar, sérfræðingar og 

fulltrúar fyrir námsgreinarnar handmennt, myndlist og tónmennt. Félög 
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tón-, hand-, og myndmenntakennara stofnuðu bakhópa sem voru fulltrúum 

sinna námsgreina til aðstoðar og störfuðu á milli funda. Aðilar á sviði dans, 

leiklistar og hönnunar voru kallaðir til skrafs og ráðagerða á nokkrum 

fundum forvinnuhópsins (Menntamálaráðuneytið, 1997). Mikil vinna fór 

fram í bakhópunum og fulltrúar úr bakhópi handmenntakennara funduð 

með fulltrúum úr bakhópi smíðakennara þá kom í ljós að hugmyndir voru 

uppi um að setja námsgreinarnar handmennt og smíði undir sviðið lífsleikni. 

Fulltrúar þessara námsgreina í forvinnuhópunum máttu heyja harða varnar-

baráttu til þess að halda þeim áfram inni sem sjálfstæðum, skyldubundnum 

námsgreinum. Sú hugmynd að setja smíði og hannyrðir undir sviðið lífsleikni 

er eflaust upphafið að því að greinarnar hættu að haldast í hendur og 

þróuðust hvor í sína áttina.  

Málamiðlun náðist innan forvinnuhópanna, námsgreinarnar smíði og 

hannyrðir fengu ný nöfn og voru aðskildar hvor frá annarri, þ.e. fóru undir 

sitt hvort sviðið í nýrri Aðalnámskrá. Smíði fékk nafnið Hönnun og smíði og 

fór undir nýtt svið, upplýsinga- og tæknimennt (Menntamálaráðuneytið, 

1999c). Hannyrðir fengu nafnið handavinna í skýrslu forvinnuhóps og var 

sett undir svið listgreina (Menntamálaráðuneytið, 1997). Þegar Aðalnám-

skráin var skrifuð breyttist nafnið handavinna í textílmennt. Nafnið 

textílmennt kom til af frumkvæði Handavinnukennarafélags Íslands, sem nú 

heitir Félag textílkennara (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2006). 

Forvinnuhópar luku vinnu sinni, hér var stefnan mótuð og grunnurinn 

lagður fyrir frekari námskrárvinnu. Nokkrir sem störfuðu í forvinnuhópunum 

voru ráðnir til áframhaldandi námskrárvinnu ásamt nýju fólki.  

Nýir vinnuhópar voru skipaðir af sérfræðingum námsgreina til að skrifa 
sjálfa námskrána og máta inn í líkan sem gilti fyrir allar námsgreinarnar:  

Meira en tvö hundruð kennarar og aðrir sérfræðingar hafa lagt 

hönd á plóginn í þessu mikla verki. Við verklok eru þeim öllum 

færðar einlægar þakkir. Samráð var haft við fulltrúa stjórnmála-

flokka og hagsmunasamtaka. Skólastefnan að baki námskránum var 

kynnt með því að senda fræðslurit á hvert heimili og með fundum 

um land allt. (Menntamálaráðuneytið, 1999a, bls. 5). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 má greina líkan Tylers, hina línulegu nálgun 

þar sem í öllum námsgreinum er gengið út frá þremur flokkum markmiða: 

lokamarkmiðum, áfangamarkmiðum og þrepamarkmiðum. Hver námsgrein er 
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gefin út í sérhefti eða í hefti með hliðstæðum greinum sem flokkaðar eru saman 

og má þar nefna heftið Listgreinar sem inniheldur námsgreinarnar myndlist, 

textílmennt, tónmennt, leikræna tjáningu og dans. 

Þó svo að stefnan fyrir Aðalnámskrá 1999 hafi verið mótuð að nokkru 

leyti í forvinnuhópunum má segja að pólitísk stefna þáverandi menntmála-

ráðherra hafi gefið tóninn í upphafi og ráðið hvernig verkið var unnið. 

Pólitíska miðstýringu má meðal annars sjá á stífum tímaramma og umgjörð 

sem sett var utan um forvinnuhópa og vinnuhópa. Rammi með stýrðum 

markmiðum, þar sem allar námsgreinar áttu að stefna að mælanlegum 

lokamarkmiðum kom frá ráðherranum en kennarar og málsvarar ákveðinna 

kennslugreina áttu að leggja til inntak námskrárinnar (Allyson Macdonald, 

Þorsteinn Hjartarson og Þuríður Jóhannsdóttir, 2005).  

Segja má að form námskrárinnar hafi truflað innihaldið, formið hafði 

áhrif á allt verkið og innihaldið líka. Praktískar úrlausnir voru vandamál 

þeirra sem unnu námskrárvinnuna, þeir þurftu að greina og meta mögulega 

framkvæmd fyrirhugaðrar námskrár og leita raunhæfra lausna. Í rannsókn 

Allyson, Þorsteins og Þuríðar (2005) sem þau gerðu á tilurð og vinnu við 

námskrárgerð í upplýsinga- og tæknimennt í Aðalnámskrá 1999, kom fram 

að námskrárvinnan getur varla talist vera í anda ráðagerðar eins og 

fræðimennirnir Reid, Schwab o.fl. leggja til að sé gert. Þar sem ráðagerð er 

viðhöfð, koma ólíkir aðilar saman og meta valkosti þar sem gengið er út frá 

því að lokaákvörðun byggist á vali um fleiri en eina leið. Einnig er gert ráð 

fyrir að vinnan við námskrárgerðina sé ferli þar sem leitað er lausna á þeim 

vandamálum sem upp koma. Í ferlinu leita ráðamenn eftir áliti annarra til 

þess að átta sig á eigin skoðunum og síðan er leitað eftir samhljóma áliti um 

framkvæmd og loks unnið út frá þeirri niðurstöðu sem samkomulag náðist 

um (Allyson, o.fl. 2005). 

Reynsla mín af námskrárvinnu er nokkuð samhljóma því sem lýst er hér 

að ofan. Þó svo að það væri bæði áhugavert og ögrandi að berjast fyrir sína 

námsgrein þá var pólitísk miðstýring greinileg og virkaði hamlandi þegar 

þurfti að sníða hana inn í fyrirfram ákveðið mót án tillits til þarfa greinar-

innar. Í þessu samhengi má nefna að erfitt var að sjá fyrir mögulega 

framkvæmd á námssvið Lista í nýrri Aðalnámskrá, eitt svið yfir fimm 

námsgreinar sem fengu 32% af bundnum stundum námskrárinnar (Mennta-

málaráðuneytið, 1999a). Í listgreinahefti námskrárinnar eru síðan tilgreind 

metnaðarfull markmið fyrir allar námsgreinar sviðsins en heildartími til 
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ráðstöfunar fyrir hverja grein er óleyst verkefni sem sett er yfir á þá sem 

eiga að framkvæma námskrána. 

Þegar litið er til baka finnst mér þó athyglisverðast að hafa gengið í gegnum 

vinnu í forvinnuhóp og síðan unnið við að skrifa námskrána án þess að hafa lært 

nokkuð um námskrárfræði eða námskrárgerð áður en vinnan hófst.  

2.1.6 Námskrá í textílmennt 1999 

Með útkomu námskrárinnar 1999 er brotið blað í sögu handavinnukennslu 

á Íslandi eins og áður hefur verið vikið að. Nýtt nafn er á námsgreininni, hún 

sett undir svið listgreina og fylgir sama líkani og námskrár sem gerðar voru 

fyrir allar námsgreinar grunnskólans.  

Námskráin er töluvert breytt frá fyrri námskrá og er bæði metnaðarfull 

og viðamikil. Inntak textílnáms er flokkað í þrjá flokka: lögmál og aðferðir 

greinarinnar, félagslegt og sögulegt samhengi, og fagurfræði og rýni 

(Menntamálaráðuneytið, 1999b). Gengið er út frá þrepamarkmiðum, 

áfangamarkmiðum og lokamarkmiðum. Áhersla er lögð á hugmyndavinnu, 

túlkun og þekkingarmarkmið ásamt því að gera áfram ráð fyrir verkfærni, 

sköpun og að unnið sé eftir ferli. Einnig eru sett fram markmið um að tengja 

textílmennt við tölvutækni eins og gert var við aðrar námsgreinar í 

námskránum frá 1999. 

Námskráin hefur hlotið gagnrýni fyrir að vera ofhlaðin markmiðum þó 

svo að sumir telji það vera bæði styrkleika hennar og veikleika. Þetta kom 

m.a. fram í könnun sem gerð var á meðal textílkennara um það hvernig þeir 

notuðu námskrána. Könnunin leiddi í ljós að styrkleikar námskrárinnar koma 

fram í faglegri og góðri uppsetningu, fjölbreyttu úrvali verkþátta og góðum 

markmiðum. Helstu veikleikar námskrárinnar voru hversu yfirgripsmikil hún 

er miðað við þann tíma sem ætlaður er til kennslu greinarinnar og óraun-

hæft er að uppfylla öll markmiðin (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2006). 

Textílmennt er skyldubundin námsgrein frá 2. og upp í 8. bekk og gert er 

ráð fyrir að hún sé valgrein í 9. og 10. bekk. Að öðru leyti er skólum í sjálfs 

vald sett hvernig þeir raða námsgreininni á milli árganga, sé áfanga- og 

lokamarkmiðum fylgt. Nokkuð erfitt er að sjá hvort kennslustundafjöldi 

greinarinnar minnkaði eða jókst í þessari námskrá, vegna þess að list-

greinum var gefið sameiginlegt hlutfall í prósentum af heildarkennslu-

stundafjölda í hverjum árgangi. Þrátt fyrir þetta var gömul viðmiðunar-

stundaskrá látin halda sér og þar var gert ráð fyrir einni kennslustund á viku 

fyrir hvern árgang upp í 8. bekk en erfitt hefur verið að fylgjast með hvernig 
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lágmarkskennslustundafjölda er framfylgt. Auk þess eru skólanámskrár sér-

stakar fyrir hvern skóla.  

Með grunnskólalögum frá 1995 er grunnskólum skylt að semja skóla-

námskrá og hafa þar með ákveðið frelsi til að útfæra Aðalnámskrána frekar 

(Lög um grunnskóla, nr. 66/1995). Ýmsar leiðir hafa verið farnar í skipulagi 

kennslustunda og sumir skólar hafa tekið upp lotukerfi í list- og verkgreinum. 

2.2 Textílmennt, skilgreiningar og gildi greinarinnar 

Það er ljóst að námsgreinin textílmennt hefur haft þá sérstöðu að vera 

flokkuð sem verkgrein og sem listgrein í námskrám. Þetta gerir umfjöllun 

um greinina örlítið flókna þegar litið er til erlendra rannsókna og einnig 

þegar leitað er í íslenskum heimildum. Áhugavert er að kanna hvernig 

textílkennarar vilja skilgreina námsgrein sína. Er rétt að skilgreina hana 

annað hvort sem listgrein eða verkgrein? Eða getur textílmennt verið bæði 

listgrein og verkgrein? Það má líka velta því fyrir sér hvort einhver önnur 

skilgreining eigi betur við. Má ætla að það sé löngu tímabært og nokkuð 

brýnt að textílkennarar skilgreini sjálfir námsgrein sína. Draga má þá ályktun 

að góð skilgreining gefi vitneskju um ímynd heillar fagstéttar og hlýtur að 

vera styrkjandi bæði fyrir námsgreinina og fyrir textílkennara. 

2.2.1 Er námsgreinin textílmennt listgrein eða verkgrein? 

Jón Torfi Jónasson (2001) heldur því fram í grein sinni Um gildi list- og verk-

greina í almennri menntun, að vandi greinanna sé flókinn og margir þættir 

hafi þar áhrif á. Hann segir meðal annars að skilgreiningar séu á reiki og 

margt sé sett undir hatt list- og verkgreina. Rökstuðningur fyrir gildi 

greinanna sé bæði óljós og ósamstæður og það vanti rannsóknir sem 

staðfesta gildi greinanna. Einnig telur Jón Torfi að sterk hefð bóklegs náms 

geri list- og verkgreinum erfitt fyrir (Jón Torfi Jónasson, 2001). 

Sænskar rannsóknir kalla líka eftir rökstuðningi fyrir tilvist „slöjd“ greina í 

grunnskólanum Samkvæmt sænskum lögum um grunnskóla frá því á 9. 

áratug síðustu aldar, voru „slöjd“ greinarnar sameinaðar í eina námsgrein. 

Sameiningin hefur gengið illa bæði í grunnskólanum og í kennaranáminu, 

þess vegna er talið nauðsynlegt að skilgreina námsgreinararnar upp á nýtt í 

sænska skólakerfinu. Hasselskog (2011) gengur svo langt að segja að 

greinarnar byggi hvorki á hefðum, né að um sé að ræða nýjar námsgreinar, 

og vill gefa þeim nýtt nafn og ný gildi (Hasselskog, 2011). 

Elizabeth Garber (2002) komst að því í rannsókn sinni að í Finnlandi eru 

mismundandi skilgreiningar í gangi á list- og verkgreinum og má jafnvel 
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greina togstreitu í þeim efnum. Hún telur list- og verkgreinar hafa haft 

sterka stöðu vegna hefða og einnig vegna þess hve menningararfurinn er 

sterkur hjá finnsku þjóðinni (Garber, 2002). Ætla má að á Íslandi sé okkur 

jafnnauðsynlegt að skilgreina námsgreinina textílmennt og færa rök fyrir 

tilvist hennar í skólakerfinu.  

Athyglisvert er að skoða hvernig námsgreinin textílmennt hefur þróast 

frá því að vera verkgrein og vera nú flokkuð með listgreinum, frá því að 

Aðalnámskrá kom út árið 1999. Ekki voru allir textílkennarar sáttir við þessa 

breytingu í námsskránni og örlað hefur á ágreiningi um þetta í umræðum á 

meðal þeirra. Það getur líka verið kostur og jafnvel styrkur fyrir greinina að 

skilgreina hana bæði sem listgrein og verkgrein og láta þá þætti vinna 

saman. Seija Karppinen (2008) heldur því fram í rannsókn sinni sem hún 

gerði í finnskum grunnskólum, að námsgreinin textílmennt sé sterkari sem 

list- og verkgrein heldur en sem annað hvort listgrein eða verkgrein. 

Karppinen (2008) skrifar um líkan sem er hannað til þess að skoða og 

skilgreina hvernig listir og handverk eru í framkvæmd. Hér er um að ræða 

kerfi sem sett var upp í finnskum skólum á 10. áratugnum og nær yfir níu 

svið lista. Tilgangurinn var að styðja við list- og verkgreinar í almennum 

skólum, m.a. til þess að þær fengju viðurkenningu og stuðning frá hinu 

opinbera til jafns við tónlist sem hafði fengið góðan stuðning síðustu hálfa 

öldina á undan. Kerfið náði yfir kennslu barna á aldrinum 11-16 ára og auk 

þess að styðja við almenna listkennslu. Kerfið að bjóða nemendum uppá 

tækifæri til þess að auka hæfni sína í fleiri en einni grein og samþætta. Það 

kom í ljós þegar stuðningskerfið var notað og handverk og listir vinna saman 

verður til ný nálgun; handverk eitt og sér leggur oftast áherslu á verkfærni 

eða tækni en í listum er nálgunin listræn. Saman leggja þessir þættir áherslu 

á ferli sem byggir á skynjun, listrænni reynslu og sjálfsgagnrýni. Nemendur 

kynnast fjölbreyttum efnivið, verkfærni og tækni, leiðir að sköpun 

handverksins undirstrika félagshyggju, fjölhæfni og sköpun. Innihaldið 

verður ekki aðeins metið út frá því haganlega eða því hvernig ákveðin afurð 

lítur út í lokin eins og gert er í handverki einu og sér, heldur verður 

innihaldið merkingarbært (Karppinen, 2008). 

2.2.2 Samþætting námsgreina 

Þegar samþætting námsgreina hefur þau áhrif að vera merkingarbær fyrir 

nemendur má reikna með að hún sé áhugaverð. Karppinen (2008) hefur 

búið til líkan (tafla 1) þar sem hún útskýrir annars vegar hvaða áhrif það 

hefur þegar handverk er kennt sem einangruð námsgreina í skóla og hins 
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vegar áhrif þess þegar listir og handverk vinna saman eða eru samþættar á 

styrkjandi hátt. 

Tafla 1 Áhrif þess að kenna handverk sem einangraða námsgrein og áhrif þess 
að samþætta handverk og listir, byggt á Karpppinen 2008 

 Handverk, skólavinna Handverk og listir vinna saman 

Styrkur Verðlaunar og fullnægir Verðlaunar og fullnægir 

Áhersla Færni og kunnátta til þess að 
búa til vöru/afurð 

Ferli; að búa til færni/leikni og 
samskipti við aðra 

Hugsun Byggist á tæknilausnum, 
rökræðum og umhugsun 

Byggist á hugsun, tilfinningum, 
endurspeglar menningu og samfélag 

Gildismat Að utan: sem athafnasemi, 
kunnátta eða virkni 

Að innan: Hversu vel tekst mér að tjá 
mig, sjálfsgagnrýni, ímynd og túlkun 

Útlit Handverk eins og það lítur út 
en greinilega ekki list 

Undirliggjandi menning samfélagsins 
er greinileg eins og sést í listum 

Notagildi Að þróa handverkskunnáttu 
og tæknilega hugsun 

Að þróa listræna hugsun 
einstaklingsins 

Afurð Eitthvað til að nota Kallar fram tilfinningar 

Taflan sýnir að samvinna lista og handverks hefur víðtækari og stundum dýpri 

áhrif en handverkið eitt og sér. Karppinen segir að handverk og listir hafi verið 

mjög aðgreindir þættir í finnskri menningu og telur að mikilvægur tilgangur þess 

að nemendur vinni með handverk og listir saman sé að virkja börn til sköpunar og 

sjálfstjáningar, ímyndunar og skynjunar. Hugsun einstaklingsins eflist, verði 

listræn og auðveldi honum að umbreyta hugsun sinni í nýjum aðstæðum, auk 

þess sem hugsun hans verði sýnileg í hegðun eða afurð. 

Samþætting námsgreina getur verið af ýmsum toga og er framkvæmd á 

mismunandi forsendum. Margir þekkja samþættingu sem tengd er við 

þemanám og stendur yfir í nokkra daga eða þemanám sem nær yfir 

ákveðnar námsgreinar í nokkrar vikur. Einnig eru til skólar sem leggja 

áherslu á samþættingu námsgreina og hafa mótað sér skólastefnu með 

slíkum markmiðum. 

Dewey lagði áherslu á að námsgreinar væru ekki kenndar aðgreindar og 

að nemendur tengdust lífinu fyrir utan skólastofuna. Philip W. Jackson 

(1998), prófessor við háskólann í Chicago, skrifaði um tilraunir Dewey og 

framtíðarskólann. Hann segir að Dewey hafi með tilraunum sínum búið til 

sérstaka námskrá þar sem boðið var upp á nám í listum, samfélagsfræði, 
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vísindum, heimilisfræði o.fl. án þess að þær væru sérstakar námsgreinar í 

skólanum og að áhugi og virkni nemenda réðu því vægi sem greinarnar 

hefðu (Jackson, 1998). Hér má draga þá ályktun að um samþætta námskrá 

sé að ræða þó svo að hún hafi ekki verið til í eiginlegri mynd. 

Howard Gardner, höfundur fjölgreindarkenninganna, telur nauðsynlegt 

að samþætta námsgreinar, m.a. til þess að tengja nemendur við þá veröld 

sem þeir lifa í. Hann segir að einangraðir fræðimolar og kennsla í fræðilegri 

færni sé þess eðlis að geta eflt hæfni nemenda til frekara náms og veiti 

þeim ýmsar grunnupplýsingar en tengi þá lítið við lífið utan skólastofunnar 

(Armstrong, 2001). 

Í námskrá fyrir mynd- og handmennt frá 1977 er sérstakur kafli um 

tengsl námsgreinanna. Þar er gert ráð fyrir að nálgast námsgreinarnar að 

einhverju leyti út frá samræmdri heild til þess að gefa þeim aukið gildi. 

Ásamt því að efla tengsl og skörun mynd- og handmenntagreina innbyrðis, 

er lagt til að þær tengist einnig öðrum greinum grunnskólans. Tekið er fram 

að forsenda fyrir samþættingu sé mikil og góð samvinna kennara og að 

samþætting megi ekki verða til þess að skerða hið eiginlega mynd- og 

handmenntanám (Menntamálaráðuneytið, mynd- og handmennt 1977). 

Þetta er nokkuð athyglisverð nýbreytni í námskrá á Íslandi og tilraun til þess 

að samþætta námsgreinar í einhverri mynd. 

Í umræðu um skólamál og skólaþróun er gjarnan talað um samþættingu 

sem áhugaverðan kost í skólastarfinu og ýmsar tilraunir hafa verið gerðar í 

þeim efnum og má þar nefna áhugavert þróunarverkefni sem nýlega var 

unnið í Norðlingaskóla. Frá upphafi skólans hefur verið lögð áhersla á mikla 

samþættingu námsgreina, bæði bóklegra og verklegra greina. Þróunar-

verkefnið „smiðjur“ er notað um starfið í Norðlingaskóla þar sem nemendur 

vinna að samþættum námsgreinum í aldursblönduðum hópum (Ingvar 

Sigurgeirsson, Ágúst Ólason, Björn Gunnlaugsson, Hildur Jóhannsdóttir og 

Sif Vígþórsdóttir, 2010). 

Eins og vikið hefur verið að, telja margir náms- og kennslufræðingar 

samþættingu námsgreina mjög mikilvæga og nauðsynlega svo nám geti 

verið merkingarbært fyrir nemendur. Í þessu samhengi er athyglisvert að 

velta því fyrir sér hvers vegna samþætting námsgreina hefur ekki þróast 

meira innan skólanna en raun ber vitni. Ef til vill er hefðbundið skipulag 

skólanna, þar sem stundatöflur og faggreinakennsla setur stífa umgjörð, 

fjötrar sem erfitt er að brjótast út úr. Fræðimenn hafa bent á að faggreina-

menning og skipulag skóla er sterkt afl sem taka verði tillit til í skólaþróun 

og þar sem vald og þekking tvinnast saman er hætta á valdabaráttu ef ekki 
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er farið varlega í breytingar (Allyson Macdonald, Þorsteinn Hjartarson og 

Þuríður Jóhannsdóttir, 2005). 

Samþætting námsgreina getur verið flókin í framkvæmd og byggist á 

góðri samvinnu kennara. Samþætting er framkvæmd á ólíkum forsendum 

og ekki er víst að allir leggi sama skilning í hvað hún felur í sér eða hvaða 

gildi hún hefur fyrir nemendur. 

Marcella L. Kysilka (1998), háskólaprófessor í Florida, hefur skrifað um 

samþættingu námsgreina og telur að samþætt námskrá sé forsenda þess að 

vel takist til. Hún telur þó að samþættri námskrá verði ekki auðveldlega 

hrint í framkvæmd vegna þess hve flókin hún sé, og sömuleiðis sé erfitt að 

breyta hefðum skóla sem byggja á faggreinakennslu (Kysilka, 1998). Hún 

hefur sett upp líkan fyrir samþætta námskrá þar sem nálgunin byggir á 

mismunandi grunni. Líkanið (tafla 2) skiptist í fjögur stig flokka sem hafa 

mismunandi innihald og leiða af sér ólík hlutverk. 

Tafla 2 Líkan fyrir samþættingu í námskrá (Kysilka, 1998) 

Líkan Innihald 

námskrár 

Hlutverk  

kennara 

Hlutverk 
nemenda 

Námsgreina 
kennsla 

Námsgreinabundið Kennir sína 
námsgrein 

Eru hlutlausir, 
taka við því sem 
kennarinn miðlar 

Námsgreinakennsla Ákveðið þema í 
brennidepli 

Kennir sína 
námsgrein 

Nemendur taka á 
móti, hafa val 
innan verkefnisins 

Námsgreinar 
tengjast 

Vítt þema, þarfir 
og áhugi nemenda 
hafa áhrif 

Kennarar vinna 
saman 

Taka þátt í 
verkefninu eru 

Samþætting Þarfir og áhugi 
nemenda 

Kennari leiðbeinir Taka ákvarðanir, 
eru skapandi 
sjálfstæðir 
rannsakendur 

Kysilka (2008) segir að um mismunandi stig samþættingar sé að ræða og 

hún segir enn fremur að sum stigin feli ekki í sér neina samþættingu. 

Fyrsta stig: Námsgreinar eru kenndar aðgreindar, kennarinn skammtar 

nemandanum þekkinguna og nemandinn hefur ekkert annað hlutverk en að 

taka við. Á þessu stigi er ekki um samþættingu að ræða. 
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Annað stig: Námsgreinar eru aðgreindar en samkvæmt námskrá er 

ákveðið þema viðfangsefni. Kennari kennir sína námsgrein, getur jafnvel 

kennt einstaklingsmiðað. Nemandi tekur við frá kennara, getur verið virkur 

og stundum fengið ákveðið val innan verkefnisins. Hér er varla um sam-

þættingu að ræða. 

Þriðja stig: Námsgreinar tengjast. Innihald námskrár er vítt þema, út frá 

þörfum og áhuga nemenda. Kennarinn hefur það hlutverk að vera í teymi 

með fleiri kennurum og fer inn á svið fleiri námsgreina ef hann treystir sér 

til. Það sem gerist á þessu stigi er háð viðfangsefninu og hvernig nemendur 

bregðast við því. Hlutverk nemenda getur haft ólíkar birtingarmyndir. Hér 

getur verið um samþættingu námsgreina að ræða.  

Fjórða stig: Innihald námskrárinnar fer eftir þörfum og áhuga nemenda. 

Hlutverk kennara er að leiðbeina og sjá um að beina nemendum í réttan 

farveg eftir áhuga og viðfangsefni og að bjarga málunum. Nemandinn hefur 

það hlutverk að taka ákvarðanir og vera sjálfstæður og skapandi 

rannsakandi. Á þessu stigi ráða forsendur nemenda og hér er um alvöru 

samþættingu að ræða (Kysilka, 1998). 

2.2.3 Um gildi þess að kenna textílmennt í grunnskóla 

Oft hefur verið talað um að auka veg og vanda list- og verkgreina í 

skólakerfinu og gjarnan hallar á þessar greinar þegar þrengir að. Þær eru 

yfirleitt dýrari en aðrar námsgreinar og liggja þess vegna betur við höggi 

þegar skera á niður. Á tyllidögum eru list- og verkgreinar gjarnan hafðar 

fremstar í flokki, hvort sem um ræðir sýningar eða listrænan flutning. 

Ráðamenn þjóðarinnar hampa þessum greinum í ræðu og riti og segjast vilja 

veg þeirra sem mestan. 

Til eru ýmsar kenningar sem styðja gildi þess að kenna list- og 

verkgreinar í grunnskóla eða færa rök fyrir mikilvægi þeirra í þroska barna. 

Þó svo að gildi þess að kenna textílmennt hafi ekki verið rannsakað 

sérstaklega, þá getur eflaust flest af því sem ritað hefur verið um gildi list- 

og verkgreina í skólakerfinu eða gildi þeirra fyrir þroska barna, líka átt við 

um textílmennt.  

Þeir kennismiðir og heimspekingar sem ritað hafa um gildi list- og 

verkgreina fyrir börn hafa flestir gert það út frá þroskaferli barna og 

uppeldislegum sjónarmiðum. Frá 17. og 18. öld má nefna Rousseau, 

Pestalozzi og Comenius, sem töldu að verkleg vinna samhliða bóknámi 

þroskaði mikilvæga eiginleika einstaklingsins (Myhre, 1988). 

Slöjd-hreyfingin kom fram á Norðurlöndunum á 19. öldinni með Finnann 

Uno Cygnæus í broddi fylkingar. Hann lagði áherslu á líkamlega vinnu í 
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uppeldinu í gegnum handavinnu sem seinna var kölluð skólaiðnaður á 

Íslandi. Otto Salomon gerðist talsmaður slöjd-hreyfingarinnar og stofnaði 

Näs-handavinnuskólann í Svíþjóð (Myhre, 1988). Näs-skólinn hefur verið 

kallaður vagga smíðakennslunnar. 

Bandaríski heimspekingurinn John Dewey (2000) kom fram með 

kenningu sína „Learning by doing“ þar sem hann lagði áherslu á að nám 

snúist ekki um að læra utanbókar, heldur snúist nám um reynslu. Nemendur 

þurfi að framkvæma sjálfir, því við það öðlist þeir reynslu sem þeir síðan 

byggi þekkingu sína á (Dewey, 2000). Þó svo að Dewey fjalli ekki sérstaklega 

um list- og verkgreinar, leggur hann áherslu á gildi þess að nemendur læri 

með því að nota þekkingu sína, prófi sig áfram og séu gagnrýnir í hugsun. 

Með því dýpki þeir þekkingu sína og sérhver reynsla búi nemandann undir 

frekari og víðtækari reynslu. Tilbúið námsefni var ekki í anda Dewey og hann 

gerði ráð fyrir að ólíkar námsgreinar væru samþættar. 

Howard Gardner (1999) hefur líka lagt sitt af mörkum til stuðnings list- 

og verkgreinum með fjölgreindarkenningunni. Með henni rökstyður hann 

einstaklingsmiðað nám og að styrkleikar einstaklingsins fái að njóta sín. 

Hann segir að ólíkir hæfileikar fólks séu mjög fjölbreyttir og kallar það 

greindir. Hann skiptir greind upp í nokkur svið sem upphaflega voru sjö: 

tónlistargreind, rýmisgreind, hreyfigreind, rök- og stærðfræðigreind, mál-

greind, félagsgreind og sjálfsþekkingargreind (Gardner, 1999). Seinna bætti 

hann umhverfisgreindinni við og hefur talað um að bæta níundu greindinni 

sem hann segir vera tilvistargreind (Armstrong, 2001). 

Gardner leggur áherslu á að mismunandi hæfileikar og áhugi nemenda 

þurfi að njóta sín í skólastarfi. Hann talar um að sterkar greindir ein-

staklingsins geti notið sín en auk þess sé ekki síður mikilvægt að nota 

fjölgreindarkenninguna til þess að finna veikleika og leggja áherslu á að 

styrkja þá (Armstrong, 2001). 

Eisner (2002) hefur skrifað mikið um gildi þess að kenna og nota listir í 

skólastarfi. Í bókinni The Arts and Creation of Mind fjallar hann um þau áhrif 

sem listin hefur á mótun einstaklingsins sem hugsandi veru. Hann segir að 

tilgang menntunar og uppeldis megi greina í tvo flokka. Annars vegar ræðir 

hann um sköpun túlkun og tjáningu. Þar sem við notum fjölbreyttan efnivið 

og margskonar miðla til þess að tjá tilfinningar, hugsanir og hugmyndir á 

einstaklingsbundinn hátt. Um leið og tjáningin, skynjunin eða túlkunin fer 

fram finnum við nýjar skapandi lausnir á viðfangsefnum okkar. Hins vegar 

nefnir hann skynjun, greiningu og mat. Hér vísar hann til skilnings á 

hugtökum og innihaldi ásamt því menningarlega samhengi sem þau eru 
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sprottin úr. Hæfni einstaklingsins til að skynja og skilgreina verkefni og meta 

þau á rökstuddan hátt.  

Að mati Eisner er listgreinakennsla vel til þess fallin að víkka sjóndeildarhring 

nemenda og gera þeim kleift að sjá tilveruna í mismunandi ljósi eftir 

aðstæðum. Aðalatriðið sé að auka hæfni og þroska nemenda í gegnum þá 

reynslu að skapa og skynja á áhrifaríkan hátt, auk þess að gefa þeim tíma til að 

upplifa og skynja heiminn á eigin forsendum. Enn fremur segir hann að listin 

virki á skynfærin og með því verðum við næmari fyrir umhverfinu. Listin hafi 

áhrif á ímyndunaraflið sem gerir okkur auðveldara að ímynda okkur það sem 

við getum ekki heyrt, séð eða fundið í raunveruleikanum. Listin sé okkur 

fyrirmynd og gefi okkur tækifæri til að sjá heiminn á nýjan hátt. Við lærum að 

sjá, finna og tjá í gegnum listina og um leið höfum við tileinkað okkur 

hugsunarhátt sem leiðir til endursköpunar á okkur sjálfum (Eisner, 2002). 

Mihaly Csikszentmihalyi (1996) er sálfræðingur og starfar við háskólann í 

Chicago og hefur skrifað um mikilvægi skapandi hugsunar í námi barna. 

Rökstuðningur hans fyrir skapandi hugsun í skólastarfi er m.a. sá að skapandi 

einstaklingar eigi auðveldara með að laga sig að nýjum aðstæðum í flóknu og 

síbreytilegu samfélagi og þeir hafi hæfileika til þess að nýta sér það sem hendi 

er næst til þess að ná markmiðum sínum. Csikszentmihalyi segir að skapandi 

hugsun fari í gegnum ákveðið ferli sem hafi fimm tímaskeið: 

 Fyrsta stig er undirbúningur: Hugmynd kviknar, hugmyndin 
þarfnast nánari útfærslu, það þarf að vinna áfram með hana. 

 Annað stig er meðganga: Viðfangsefnið heldur áfram að gerjast í 
undirmeðvitundinni. Hér getur orðið til línulegt ferli ef hugsun er 
stýrt til þess að finna lausn en ef viðfangsefnið fær að gerjast í 
friði geta komið upp óvæntar tengingar. 

 Þriðja stig er tími innsæis: Hér eru gerðar uppgötvanir, 
hugmyndir kvikna í ólíklegustu aðstæðum þegar hugurinn fær 
hvíld frá ferlinu, t.d. í nýju umhverfi, sundi, göngutúr eða úti í 
náttúrunni. 

 Fjórða stig er mat: Hér er lagt mat á hvað skal vinna með áfram 
og hverju á að sleppa. Þetta er tímabil óöryggis og reynir á 
tilfinningarnar. Meta þarf hvort uppgötvunin er frumleg eða hafi 
einhverja þýðingu. Fimmta stigið er framleiðsla: Hér er unnið að 
verkinu sjálfu og þetta stig er yfirleitt tímafrekast. 
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Sköpunarferlið er ekki línulegt að mati Csikszentmihalyi en hann segir að 

hugurinn fari fram og til baka og á milli tímaskeiða og breytingar verði á 

ferlinu (Csikszentmihalyi, 1996). 

Thomas Ziehe (2011) prófessor við háskólann í Hannover hefur lagt stund á 

barna- og unglingasálfræði og telur hann mikilvægt að nemendur gangi í 

gegnum ferli í námi sínu svo að það verði merkingarbært. Hann segir í grein 

sinni Vill utmana ungas världar að í nútímasamfélagi sé tilhneiging til að steypa 

alla í sama mótið, hefðirnar týnist og menningin þynnist út. Ziehe leggur 

áherslu á að hlutverk kennara sé að vekja áhuga nemenda á hinu óþekkta svo 

að þeir verði forvitnir og vilji kanna nýjar slóðir. Hann telur list- og verkgreinar 

vera góða leið til að þroska einstaklinginn, kveikja áhuga og búa til nýja veröld 

fyrir hann og í því felist áskorun. Menning og fagurfræði hafa sérstaka þýðingu 

fyrir börn að mati Ziehe; segir þær gegna hlutverki sem hann líkir við brú. 

Hlutverkið er að brúa bilið á milli þeirrar veraldar sem börnin lifa í og þess sem 

er framandi eða ókunnugt. Það ókunna þarf að vekja áhuga svo nemandinn geti 

stigið út á brúna. Þar með hefst ferli sem nemandinn gengur í gegnum, hann 

hefur áttað sig á að hið óþekkta getur verið áhugavert og heldur áfram. 

Markmiðið er að nemendur séu ánægðir þegar þeir hafa farið í gegnum allt 

ferlið þrátt fyrir hindranir og óöryggi á leiðinni. Til þess að komast yfir hindranir 

þarf að horfa fram á veginn (Ziehe, 2011). 

2.3 Staða þekkingar 

2.3.1 Rannsóknir á Íslandi 

Staða listgreina í grunnskólum Reykjavíkur var til rannsóknar hjá Mennta-

sviði Reykjavíkur árið 2009, í kjölfarið var gefin út skýrsla með niðurstöðum. 

Þar kom fram að 23 af 36 skólum í Reykjavík höfðu tekið upp kennslu list- og 

verkgreina í lotukerfi að einhverju leyti. 

Í skýrslunni kom einnig fram að í flestum grunnskólum í Reykjavík var 

textílmennt kennd frá 2. bekk og upp í 8. bekk en einungis 50% skólanna 

buðu upp á textílmennt á unglingastigi (Menntasvið Reykjavíkur, 2009). Í 

skýrslunni má sjá að í yngstu bekkjum grunnskólans voru ekki alltaf fag-

menntaðir textílkennarar sem sinntu kennslunni. Áhugavert er að veita 

þessu nánari athygli. Hver hefur þróunin verið; sinna bekkjarkennarar textíl-

menntinni í yngstu bekkjunum?  

Nýlega fór fram heildarúttekt á listgreinakennslu á Íslandi. Rannsóknin 

var unnin fyrir Menntamálaráðuneytið og nær yfir öll skólastigin (Bamford, 
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2009). Í niðurstöðum Bamford má sjá að hún telur textílmennt hafa sterka 

stöðu innan grunnskólans vegna þess að hún er skyldubundin námsgrein. 

Það er ekki ólíklegt að þetta sé einmitt ein meginástæða þess, að textíl-

mennt hefur sterkari stöðu en dans og leikræn tjáning sem eru ekki 

skyldubundnar námsgreinar samkvæmt Aðalnámskrá og hafa ekki tíma í 

töflu, heldur eiga þær að vera samþættar öðrum námsgreinum eða vera 

kenndar á námskeiðum. Það má líka greina mótsögn í rannsókn Bamford, 

vegna þess að hún telur að það skorti samþættingu námsgreina í list-

greinum á Íslandi (Bamford, 2009). Mótsögnin fer þó eftir því, hverskonar 

samþættingu er verið að tala um.  

Staða námsgreinarinnar hönnun og smíði í íslenskum grunnskólum var til 

skoðunar í rannsókn Brynjars Ólafssonar (2008). Hann kannaði einnig 

almennt viðhorf til greinarinnar, rannsókn hans nær yfir svið list- og 

verkgreina. Brynjar lagði áherslu á handverksgreinar og komst að þeirri 

niðurstöðu að staða handmennta í grunnskólum sé í besta falli „veik“. Hann 

komst líka að því, að viðhorf til handmennta var jákvætt og viðhorf yfirvalda 

virtist líka vera jákvætt. Það birtist meðal annars í yfirlýsingum um að auka 

beri hlut list- og verkgreina í grunnskólanum (Brynjar Ólafsson, 2008). 

Rannsókn á starfi textílkennara, viðhorfi þeirra til eigin námsgreinar og 

hvaða framtíðarsýn þeir hefðu fyrir námsgreinina textílmennt, var unnin af 

Guðrúnu Hannele Henttinen (2000). Hún komst meðal annars að því að 

fagvitund eldri textílkennara er sterkari en þeirra yngri en aftur á móti 

virtust yngri kennararnir hafa betri þekkingu á kennslufræði. Hún taldi þó að 

kennslufræði textílkennara væri víða ábótavant og að þeir noti fábreyttar 

kennsluaðferðir. Í þessari rannsókn kom líka fram, að Guðrún taldi 

textílkennarar hafi sína persónulegu námskrá og þau markmið sem kenn-

arar settu sér væru ekki endilega samhljóma skólanámskránni (Guðrún 

Hannele Henttinen, 2000).  

Viðhorf íslenskra handmenntakennara til eigin kennslugreina og hvernig 

þau samtvinnast þeirra eigin lífsviðhorfum var rannsóknarefni í doktors-

rannsókn Guðrúnar Helgadóttur (1997) við háskólann í Columbia. Guðrún 

komst að því að samhengi er á milli þeirra viðhorfa sem kennarar hafa til 

kennslugreina sinna, lífsskoðana og starfsvals. Viðhorf kennaranna endur-

speglar líka einkenni þess tímabils sem starfsferill þeirra nær yfir og 

viðhorfin eru mjög kynjabundin enda er verið að fjalla um námsgreinar sem 

hafa verið mjög kynjabundnar þ.e. handavinnu og smíði. Guðrún kemst 

meðal annars að því að samfélagsumræðan hefur mótandi áhrif á viðhorf 

kennara og má í því samhengi nefna jafnréttisbaráttu kvenna. Hún komst að 

því að stúlkur gengu inn í smíðakennslu án nokkurra vandkvæða eftir að 
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samkennsla kynjanna hófst eftir 1977, aftur á móti var erfiðara að taka við 

drengjum í handavinnukennslu. Guðrún segir að kvenkyns smíðakennarar 

hafi upplifað togstreitu á milli hefðbundins kynhlutverks og fagímyndar. 

Slíka togstreitu hafi ekki verið að finna hjá handavinnukennurum vegna 

þeirrar ímyndar sem námsgrein þeirra hefur, að vera kvennagrein og allir 

kennararnir hafi verið konur. 

Úr niðurstöðum Guðrúnar má lesa að námsgreinin handavinna hefur átt 

í vök að verjast vegna þess að hún er kvennagrein og í því ljósi telur hún 

nauðsynlegt að kennarar sjái sjálfir um að hefja hana til vegs og virðingar. 

Hún segir það nauðsynlegt að sérgreinakennarar sjái um kynningastarf eigin 

kennslugreina, þar sem þeir útskýri mikilvægi greinanna fyrir öðrum kenn-

urum, foreldrum og almenningi, ekki sé hægt að ætlast til þess að fá 

stuðning samfélagsins heldur þurfi að hafa fyrir því að ná í hann (Guðrún 

Helgadóttir, 1997). 

Meistaraverkefni Guðrúnar Helgadóttur frá 1989 er á sama sviði og 

doktorsverkefni hennar en auk smíða og handavinnu er fjallað um náms-

greinina myndmennt. Rannsóknin leiddi í ljós að list- og verkgreinakennarar 

töldu sig flestir njóta virðingar sem sérfræðingar í sínu fagi en töldu sig 

jafnframt hafa minni áhrif en aðrir kennarar innan skólans. Flestir kennarar 

voru hlynntir samþættingu við aðrar list- og verkgreinar þó að þeir teldu sig 

ekki hafa mikið samstarf við aðra kennara. Athyglisvert er að Guðrún segir 

samhengi vera á milli kennslumagns í list- og verkgreinum og þess hvort að 

kennari líti á sig sem sérgreinakennara. Þeir kennarar sem kenna sérgrein í 

nokkra tíma á viku svo að þeir geti fyllt upp í stöðuhlutfall sitt, skilgreina sig 

ekki sem sérgreinakennara (Guðrún Helgadóttir, 1989). 

Bæði Guðrún Helgadóttir (1997) og Guðrún Hannele Henttinen (2000) 

komust að þeirri niðurstöðu í rannsóknum sínum að námsgreinin textíl-

mennt væri mjög mótuð af því að hafa verið sérstök kvennagrein í gegnum 

tíðina og tilheyrt heimavinnandi kvennastétt sem var lítils metin. Þær telja 

báðar að námsgreinin hafi liðið fyrir þessa forsögu og þess vegna oft á 

tíðum verið lægra sett en aðrar námsgreinar í skólakerfinu (Guðrún Helga-

dóttir, 1997 ; Guðrún Hannele Henttinen, 2000). 

2.3.2 Rannsóknir í nágrannalöndum 

Norðurlöndin eru þau lönd sem við berum okkur helst saman við þegar 

kemur að list- og verkgreinum í grunnskólanum. Í Finnlandi og Svíþjóð hafa 

þessar greinar verið hvað líkastar því sem við þekkjum á Íslandi og þar er 

hægt að finna áhugaverðar rannsóknir innan list- og verkgreina, sem og 

rannsóknir sem snúa sérstaklega að námsgreininni textílmennt. 
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Marléne Johansson (2011) dósent við Háskólann í Gautaborg, vinnur nú að 

doktorsrannsókn sinni, þar sem hún rannsakar hvers konar þekkingu „slöjd“ færir 

nemendum. Hún færir rök fyrir því að ekki sé hægt að læra allt með því að lesa 

um fræðin í bókum; list- og verkgreinar færi okkur þekkingu sem við öðlumst 

með því að upplifa og skynja í gegnum efnisheiminn og framkvæmdina. Hún segir 

enn fremur að þrátt fyrir að „slöjd“ sé ein vinsælasta námsgreinin í 

grunnskólanum, telji nemendur hana ekki vera mikilvæga fyrir framtíð sína eða til 

þess að komast áfram í lífinu (Johannsson, 2011).  

Peter Hasselskog (2011) kennir „slöjdkennurum“ framtíðarinnar við 

Háskólann í Gautaborg. Þar hefur kennaramenntuninni verið breytt og 

kennaranemar þurfa að búa sig undir að kenna bæði mjúk og hörð efni í 

„slöjd“. Hann segir að námsgreinin „slöjd“ sé í alvarlegri kreppu og að 

ástandið eigi eftir að versna, verði ekkert að gert. Útskrifaðir „slöjd-

kennarar“ verði færri en þeir sem fari á eftirlaun á næstu árum. Peter segir 

það sömuleiðis vera slæmt að sú ímynd sem námsgreinin hefur, virðist vera 

gömul og byggjast á því sem foreldrar okkar eða afar og ömmur lærðu. 

Þessu þurfi kennarar sjálfir að breyta. Hann telur það ekki nóg að 

námsgreinin sé vinsæl meðal nemenda því stjórnmálamenn vilji önnur rök 

og að nauðsynlegt sé að setja ný markmið fyrir greinina og jafnvel að gefa 

henni nýtt nafn (Hasselskog, 2011).  

Rachel Mason (2005) færir rök fyrir því að efla þurfi handverk og 

heimilisiðnað, eins og tíðkaðist áður fyrr, í listnámi á unglingastigi. Hún 

segist hafa komist að því í rannsókn sinni, að breskir unglingar hafi þörf fyrir 

að skapa sjálfir sínar eigin afurðir og að það sé mikilvægt að samtvinna 

gamlar hefðir í handverki inn í listnám á unglingastigi (Mason, 2005).  

2.3.3 Skipulag skólastarfs 

Skólastarf í grunnskólum á Íslandi er skipulagt út frá ytri umgjörð sem er 

lagarammi, Aðalnámskrá og skólastefna sem sett er í hverju sveitafélagi 

fyrir sig. Flestum skólum er síðan í sjálfsvald sett hvernig þeir skipuleggja 

sinn ytri ramma svo framalega að farið sé að lögum og reglugerðum um 

skólahald.  

Allri skólaþróun fylgja breytingar af einhverjum toga og gera má ráð fyrir 

að skólinn sé í sífelldri þróun eða breytingaferli þó svo að margir vilji meina 

að hann breytist hægt. 

2.3.4 Breytingar  

Skólastjórnendur og kennarar geta þurft að ganga í gegnum miklar breyt-

ingar þegar ný lög um grunnskóla eru sett eða þegar nýjar námskrár eru 
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innleiddar. Margir þættir geta haft áhrif á breytingaferlið og hvernig til 

tekst. Oftar en ekki kemur það í hlut skólastjórnenda að innleiða breytingar 

og fá kennarana með sér til þátttöku. Kennarar eru taldir lykilmenn í allri 

skólaþróun og nýbreytni er ekki talin leiða til mikilla framfara nema að sátt 

sé um hana á meðal starfsmanna(Marsh og Willis, 2004). 

Til þess að breytingar í skólastarfi geti borið góðan árangur er mikilvægt 

að starfsfólk hafi skilning á því hvernig þær eiga sér stað og besta leiðin til 

að stjórna breytingum að mati (Fullan, 2001) er að leyfa þeim að þróast. 

Eðlilegt er að upp komi tímabili í breytingaferli þar sem ástandið er óreiðu-

kennt og þá eru góðir leiðtogar mikilvægir. Hægt er að innleiða breytingar 

og það er áríðandi að leiðtoginn hafi ekki of mörg járn í eldinum. Viðhorf og 

vinnulag þarf að vera í stöðugri þróun og endurskoðun (Fullan, 2001). 

Þegar breytingar eru boðaðar eða hafnar er hætt við að þær veki upp 

neikvæð viðbrögð starfsfólks vegna þess að þær skapa óöryggi. Fólki finnst 

því ógnað og tilfinningin verður hræðsla við hið ókunna. Þess vegna þarf að 

er aðlaga hegðun og athafnir að breyttum aðstæðum (Jón Baldvin 

Hannesson, Rósa Eggertsdóttir og Rúnar Sigþórsson, 2002). 

Í kjölfar nýrrar Aðalnámskrár árið 1977 gengu textíl- og smíða kennarar í 

gengum miklar breytingar þegar samkennsla kynjanna hófs (Menntamála-

ráðuneytið, 1977)og kennslutími þessara námsgreina var skorin niður um 

helming. Vandamál textílkennara beindust meðal annars að því að finna lausn á 

skertum kennslutíma og að koma til móts við bæði kynin í námsgrein sem hafði 

áður verið kvennagrein með viðfangsefnum sem voru miðuð út frá því að 

nemendur væru kvenkyns (Guðrún Hannele Hentinen, 2000). 

Breytingar í Aðalnámskrá árið 1999 höfðu mikil áhrif á ytra skipulag list- og 

verkgreina. Finna þurfti stað eða farveg fyrir tvær nýjar námsgreinar, dans og 

leikræna tjáningu svo að mögulegt væri að innleiða og framkvæma allar 

námsgreinar á sviði lista í námskránni (Menntamálaráðuneytið, 1999b).  

2.3.5 Ytri umgjörð og stundatöflur 

Frá árinu 1995 var grunnskólum skylt samkvæmt lögum að gera skóla-

námskrá sem er starfsáætlun skólans, nánari útfærsla á Aðalnámskrá. Í 

skólanámskrá skal meðal annars gera grein fyrir skólatíma, og kennsluskipan 

(Lög um grunnskóla nr. 91/2008). Kennsluskipan skólans er útfært nánar 

með stundatöflum sem segja til um daglegar kennslustundir sem oftast er 

sett upp í vikuskipulag. 

Hefðbundið skipulag fyrir kennslu textílmenntar var lengi tvær kennslu-

stundir á viku hálft skólaárið en á undanförnum árum hafa orðið breytingar 

á þessu skipulagi og víða verið tekið upp lotukerfi. Lotukerfi hefur verið að 
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þróast innan grunnskólanna frá árinu 1999 eins og áður hefur komið fram 

og virðist vera útfært með ýmsu móti. 

Melissa Kelly (2011) hefur reynslu af því að kenna í kerfi sem kallast 

„modular block schedules“. Hún kennir í bandarískum grunnskóla og segir 

að hefðbundnu skipulagi skólans hafi verið breytt til þess að ná lengri 

samfellu fyrir viðfangsefni nemenda. Aðalmarkmiðið var að ná lengri tím en 

einni kennslustun fyrir hverja námsgrein í senn. Ýmsar útfærslur hafa verið 

reyndar meðal annars að hafa tvo skóladaga vikunnar hefðbundna og þrjá 

daga þar sem nemendur eru í lengri lotum (Kelly, 2011). Skipulagið er gert 

fyrir eitt misseri í einu sem er hálft skólaár. Kelly segir skipulagið koma vel 

út en það hafi kosti og galla eins og flest önnur kerfi og það þurfi 

skólastjórnendur að kynna sér áður en þeir ákveði að breyta og innleiða 

nýtt kerfi. Að mati Kelly eru helsu kostir kerfisins þeir, að kennari hefur 

umsjón með færri nemendum, hópar eru minni og kennarar og nemendur 

ná betur saman. Hún segir enn fremur að það skorti sannanir því að 

lotukerfi komi vel út og kallar eftir rannsóknum. 

Karen Irmsher (2011) hefur get rannsókn á „modular block schedules“ í 

nokkrum grunnskólum í Oregon. Hún tók viðtöl við kennara sem höfðu 

reynslu af kennslu í slíku kerfi og spurði þá meðal annars um kosti og galla 

kerfisins. Irmsher segir að margir skólar hafi farið út í breytingar vegna þess 

að hefðbundið kerfi með allt að níu námsgreinum eða viðfangsefnum í sex 

til sjö klukkustundir á dag sé flókið og erfitt fyrir nemendur. Afköst 

nemenda séu lítil og erfitt sé að koma til móts við einstaklingmiðað nám. 

(Irmsher, 2011). 

Í rannsókninni kom fram að lotuskipulagið er mismunandi eftir skólum 

en miðast þó alltaf við það að búa til betri samfellur fyrir nemendur. Langar 

lotur fyrir hvern dag þar sem nemendur eru samfleytt í sama viðfangsefninu 

með sínum kennara. Markmiðið var að búa til sveigjanlegt námsskipulag 

sem kæmi til móts við þarfir nemenda og kennara. Einnig var breytilegt 

hvort að skipulagið náði yfir heilt skólaár, hálft eða fjórðung skólaársins. 

Rannsóknin leiddi í ljós að breytingar voru áskorun fyrir kennara, þær 

kröfðust undirbúnings sem miðaðist við þarfi hvers skólana og kennarar 

voru ánægðari eftir því sem kerfið var orðið þróaðra og loturnar lengri og 

fleiri. Allir skólarnir töldu sig hafa haft ávinning af breytingunum. 

Að mati kennara sem tóku þátt í rannsókninni voru helstu kostir kerfisins 

þessir: Kennarar höfðu meiri tíma fyrir hvern nemanda, þeir höfðu betri 

yfirsýn vegna þess að þeir höfðu umsjón með færri nemendum. Samskipti 

kennara og nemenda urðu betri, afköst nemenda meiri, kerfið kom betur til 

móts við þarfir nemenda og kennara (Irmsher, 2011). 
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Helstu ókostir sem kennarar nefndu við lotukerfi voru að nemendur gátu 

misst mikið úr ef að þeir voru fjarverandi á þeim dögum sem kennt var í 

lotum. Erfitt var að skipuleggja sumar námsgreinar eða það hentaði ekki að 

kenna þær samfleytt í langan tíma, má þar nefna íþróttir. Mögulegt var að 

námsgreinar fengju ekki alltaf nægan tím. 

2.4 Samantekt 

Hér hefur verið fjallað um kenningar í námskrárfræði, námskrárvinnu á 

Íslandi og þriðja breytingatímabilið í þróun námsgreinarinnar textílmennt 

var skoðað. Breytingar sem fylgdu í kjölfar námskrár sem kom út 1999 þar 

sem textílmennt fer undir svið lista, hættir að haldast í hendur við smíði. 

Námskráin er markmiðshlaðin, áherslan er á hugmyndavinnu, túlkun, 

tjáningu, greiningu og mat ásamt því að nota tölvutækni og þekkingar-

markmið verða meira áberandi en áður hefur verið. 

Rætt var um samþættingu námsgreina, skilgreiningar og gildi náms-

greinarinnar textílmennt og leitað eftir rökum til stuðnings greininni 

Þeir fræðimenn sem vitnað er í hér í kaflanum og hafa rennt stoðum 

undi gildi þess að list- og verkgreinar eigi heima í skólakerfinu, eiga það 

sameiginlegt að hafa þroska barna í brennidepli. Bóknám eitt og sér nái ekki 

að þroska með einstaklingnum sömu hæfni og list- og verkgreinar bjóði. 

Áhersla fræðimannanna er þó mismunandi eftir því á hvaða tímabili þeir 

komu fram með kenningar sínar. Þær áherslur sem helst má greina, eru að 

börn fái tækifæri til þess að vinna með höndum og framkvæma, fást við 

fjölbreyttan efnivið, skynja, greina, meta og ganga í gegnum reynslu og ferli. 

Einnig leggja fræðimennirnir til að börn fái að vinna á eigin forsendum á 

skapandi hátt, leiti lausna, komist yfir landamæri, setji hlutina í samhengi og 

sjái heiminn í nýju ljósi. Að mínu mati eru þetta allt mikilvægar áherslur sem 

samrýmast vel þörfum nemenda sem nú eru í grunnskóla. 

Ef litið er á rannsóknir sem varða list- og verkgreinar í grunnskólanum, 

má sjá að flestar þeirra kalla á enn frekari rannsóknir. Rannsóknir sem 

styrkja tilvist greinanna í grunnskóla og rannsóknir sem skilgreina hlutverk 

og gildi þeirra fyrir börn og unglinga. Flestar rannsóknirar sem voru til 

skoðunar benda á mikilvægi þess að nemendur; tengi fortíð við nútíð, gangi 

í gegnum ferli og fái að upplifa reynslu af því að vinna á skapandi hátt með 

höndum og huga. Einnig benda nokkrar rannsóknir á mikilvægi þess að 

námsgreinar séu samþættar. 

Í lok kaflans var fjallað um breytingar á ytri ramma í skipulagi kennslu og 

leitað eftir rannsóknum sem hafa breytt hefðbundnu skipulagi skólastarfs. 
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Í ljósi þess að list- og verkgreinar eru kenndar í lotukerfi í mörgum grunn-

skólum er áhugavert að skoða það nánar. Það gæti verið gagnlegt að athuga 

hvers vegna námsgreinarnar eru kenndar í lotukerfi, beina sjónum 

sérstaklega að einni námsgrein textílmennt. Ásamt því að skoða stöðu 

hennar og hvernig hún hefur þróast í lotukerfinu. Einnig að fá fram vitneskju 

um helstu kosti og galla þess að kenna textílmennt í lotum. Hvernig sjá 

textílkennarar sína námsgrein? Er textílmenntin sterk, sjálfstæð grein eða 

þarf að samþætta hana meira öðrum námsgreinum? Er textílmennt ef til vill 

samþætt með öðrum námsgreinum? Rannsóknarspurningunum sem koma í 

kaflanum hér á eftir er ætlað að leiða fram svör.  
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3 Aðferðir 

Í rannsókninni eru bæði notaðar eigindlegar og megindlegar rannsóknar-
aðferðir, viðtöl og spurningakannanir. Í undirköflunum hér á eftir verður 
skýrt nánar frá aðferðafræði rannsóknarinnar, framkvæmd og úrvinnslu 
gagna. Í lok kaflans verða þátttakendur rannsóknarinnar kynntir. 

3.1 Markmið rannsóknar og rannsóknarspurningar 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða lotukerfi í list- og verkgreinum í 
grunnskólum og beina sjónum sérstaklega að námsgreininni textílmennt.  

Markmiðið var að kanna umfang lotukerfisins í grunnskólum á Íslandi, 

hvað margir skólar vinna í slíku kerfi, hvaða námsgreinar fara inn í kerfið, 

tímamagn námsgreinarinnar textílmenntar og stærð nemendahópa. Leita 

eftir svörum við því hvers vegna kerfið hefur verið tekið upp og hvaða 

forsendur lágu að baki þeim breytingum sem hafa orðið á þeim ytri ramma 

sem settur hefur verið utan um list- og verkgreinar. Ég vildi skoða 

námsgreinina textílmennt, stöðu hennar og hvernig hún hefur þróast í 

lotukerfi á undanförnum árum. 

Settar voru fram fjórar rannsóknarspurningar: 

1. Hvers vegna var lotukerfi tekið upp í grunnskólunum?  

2. Hverjir eru helstu kostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

3. Hverjir eru helstu gallar þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

4. Hver er staða textílmenntar í grunnskólum á Íslandi?  

3.1.1 Úrtak og val á þátttakendum 

Notað var markmiðsúrtak (purposive sampling) við öflun gagna. Það er við 

hæfi að nota markmiðsúrtak þar sem hér þurfti að afla upplýsinga sem varða alla 

grunnskóla á Íslandi og síðan að vinna áfram með þá sem hentuðu rannsókninni. 

Hér voru það skólar sem kenna textílmennt í lotukerfi. Þórólfur Þórlindsson og 

Þorlákur Karlsson segja að rannsakendur beiti markmiðsúrtaki í sérstökum 

aðstæðum þar sem þeir þurfi að velja úrtak sem hæfi markmiði rannsóknarinnar 

(Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2003). 
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Þátttakendur rannsóknarinnar voru skólastjórnendur og textílkennarar 

þeirra skóla sem voru í úrtakinu.  

3.1.2 Spurningalistar og viðtöl 

Til þess að textílkennarar fengju að vita af áformum mínum um rannsóknina 

var farin sú leiða að senda félagi textílkennara bréf þar sem rannsóknin var 

kynnt og póstlisti félagsins notaður til þess að senda kynninguna áfram til 

félagsmanna. Kynningarbréf til félagsmanna er í fylgiskjali lV. 

Þrír textílkennarar með reynslu af kennslu í lotukerfi voru fengnir til þess 

að forprófa spurningalistana áður en þeir voru endanlega hannaðir og 

sendir til út textílkennara.  

Skólastjórnendum og textílkennurum voru sendir spurningalistar. Í 

fylgiskjali I er kynningarbréf ásamt spurningum sem lagðar voru fyrir skóla-

stjórnendur. Kynningarbréf til textílkennara er í fylgiskjali II og í fylgiskjali V 

eru spurningar sem lagðar voru fyrir þá.  

Báðir hóparnir voru inntir eftir svörum sem vörðuðu kosti og galla 

lotukerfisins, ásamt því að greina frá því hvaða forsendur þeir teldu að hafi 

helst legið að baki þegar kerfið var tekið upp. Auk þessa inniheldur 

spurningalisti textílkennaranna viðamiklar spurningar sem varða þeirra 

námsgrein sérstaklega. 

Til þess að skoða nánar þær upplýsingar sem tölfræðin gefur okkur og 

kafa dýpra í efnið, voru tekin hálf opin viðtöl við þrjá textílkennara sem hafa 

reynslu af því að kenna textílmennt í lotukerfi og fá fram þeirra skoðanir á 

kerfinu. Flick segir að ákveðinn viðtalsrammi sé hafður til hliðsjónar í 

viðtölum en ramminn sé þó sveigjanlegur og rými sé til að fjölga eða fækka 

spurningum eftir þörfum. Hann segir auknar vinsældir þessarar aðferðar 

eiga sér rætur í þeirri trú að hálf opin viðtöl séu líkleg til að varpa ljósi á 

skoðanir viðmælandans (Flick, 2002). 

Þar sem hér var verið að skoða viðfangsefni list- og verkgreina, er við 

hæfi að beita einnig eigindlegri aðferð. Eisner álítur að eigindlegar 

rannsóknaraðferðir hafi samsvörun til lista; listir geti ekki verið án reynslu 

vegna þess að beita þurfi eigindlegri hugsun við að byggja upp listaverk. 

Hann á við, að það er ekki fyrirfram ákveðið hvað mun koma út úr viðtali og 

ekki sé heldur hægt að ganga út frá ákveðinni niðurstöðu þegar unnið er við 

listaverk. Það er því ekki ljóst fyrirfram hver niðurstaðan verður, hvorki í 

listaverki eða viðtali. Reynsla hefur mikil áhrif á framvindu vinnunnar og 

útkoman getur orðið önnur en lagt var upp með í upphafi (Eisner, 1998). 
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Til þess að fylgja rannsóknarspurningunum eftir og fá fjölbreyttari svör 

en þau sem lokaðir spurningalistar geta gefið, voru valdir þrír mismunandi 

grunnskólar þar sem textílkennarar voru beðnir um viðtal. Búin var til 

viðtalsrammi fyrir hálf opin viðtöl við textílkennarana, viðtalsramminn er í 

fylgiskjali III. 

3.2 Framkvæmd rannsóknar 

Rannsóknin var framkvæmd á vor- og sumarönn 2011. Gagnasöfnun hófst í 

apríl og lauk í júní. Í upphafi var sendur tölvupóstur til skólastjórnenda í 

öllum grunnskólum á Íslandi þar sem rannsóknin var kynnt og beðið um 

svör við eftirfarandi spurningu: 

Er textílmennt kennd í lotukerfi í þínum skóla? 

a)___ já 

b)___ nei ( ef svarið er nei er ekki nauðsynlegt að spyrja frekar) 

Haft var símasamband við þá skólastjórnendur sem svöruðu ekki 

tölvupósti og með því náðist svar frá öllum þ.e. 100%. 

Jafnóðum voru búnir til tveir flokkar; annars vegar skólar sem kenna 

textílmennt að einhverju eða öllu leyti í lotukerfi og hins vegar skólar sem 

gera það ekki. Af 174 grunnskólum á Íslandi voru 69 skólar sem hentuðu 

rannsókninni og stjórnendur þeirra fengu sent bréf í tölvupósti þar sem 

stuttur spurningalisti var lagður fyrir þá. Bréfi til skólastjórnenda, var fylgt 

eftir með símaviðtali og þeir beðnir að svara spurningunum. Um leið var 

fengið leyfi til að senda rafrænan spurningalista til textílkennara skólans og 

beðið um nafn og netfang viðkomandi kennara. 

Þátttaka skólastjórnenda í rannsókninni var 96%. Af þeim 69 skólum sem 

voru í úrtakinu svöruðu 66 stjórnendur spurningalistanum en þrír báðust 

undan þátttöku. 

Í framhaldi af því fengu textílkennarar í sömu skólum sendan rafrænan 

spurningalista. 

Að síðustu voru tekin viðtöl við þrjá textílkennara í ólíkum grunnskólum 

á höfuðborgarsvæðinu. Viðtölin fóru fram í skólum viðkomandi kennara og 

voru tekin upp í kennslustofum þeirra. Hvert viðtal tók 35-45 mínútur. 

3.2.1 Þátttakendur 

Þátttakendur í rannsókninni voru 66 skólastjórnendur og 47 textílkennarar. 

Þeir svöruðu spurningalistum og auk þess voru tekin hálfopin viðtöl við þrjá 

af textílkennurunum. 
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Við val á kennurum til viðtals var tekið mið af því að þeir hefðu nokkra 

reynslu af því að kenna textílmennt í lotum og í hverskonar skóla þeir 

störfuðu, reynt var að hafa skólana ólíka, bæði nýja og gamla. 

Í spurningakönnun sem lögð var fyrir textílkennara, kom fram að flestir 

svarenda höfðu lokið B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands á kjörsviði 

textílmennar (tafla 3) eða 62% og 21% voru með próf frá Kennaraskóla 

Íslands.  

Tafla 3  Menntun textílkennara sem svöruðu spurningakönnun 

B.Ed. -gráða frá 
Kennaraháskóla Íslands, 
kjörsvið textílmenntar 

Annað nám Próf frá Kennaraskóla 
Íslands 

62% 29% 21% 

Alls höfðu 29% þátttakenda annað nám að baki eða höfðu lokið kennaranámi að 

viðbættri annarri námsgrein en þær eru dýrahjúkrunarfræði, garðyrkjufræði, 

myndlistarnám, listfræði, meistaranám í iðnmenntun og tónlistarnám. 

3.2.2 Kynning á viðmælendum 

Viðmælendur mínir eru þrír textílkennarar á höfuðborgarsvæðinu; þeim er hér 

gefið dulnefni og ártöl sem tengjast aldri þeirra og ferli þeirra eru námunduð að 

heilum tug. Viðmælendurnir eiga það allir sameiginlegt að hafa útskrifast frá 

textíldeild Kennaraháskóla Íslands skömmu eftir aldamótin 2000.  

Arna Arnardóttir er fædd um 1950 og hefur starfað við kennslu 

síðastliðin tíu ár. Arna hefur reynslu af því að vera bæði umsjónarkennari í 

bekk og textílkennari en síðustu ár hefur hún eingöngu sinnt textílmennt-

inni. Arna starfar í gömlum skóla í rótgrónu hverfi og hefur skólinn verið í 

fararbroddi við innleiðingu lotukerfis í list- og verkgreinum. 

Birna Björnsdóttir er fædd rétt fyrir 1960 og á þrjátíu ára starfsferil að 

baki. Fyrstu tuttugu árin starfaði hún sem almennur kennari og kenndi 

aðallega samfélagsgreinar. Um aldamótin 2000 fór hún í nám í textíldeild 

Kennaraháskólans og fyrir nokkrum árum bætti hún við sig eins árs námi í 

handverksskóla í Danmörku. Síðustu sex ár hefur Birna eingöngu kennt 

textílmennt í frekar hefðbundnum skóla sem er staðsettur í eldra úthverfi. 

Dóra Daníelsdóttir er fædd rétt eftir 1970. Hún hefur tæplega tíu ára 

kennslureynslu og hefur alla tíð starfað sem textílkennari. Dóra starfar í 

nýjum skóla sem leggur sérstaka áherslu á list- og verkgreinar. Hún hefur 
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starfað þar frá upphafi skólahalds og hefur fengið að taka þátt í því að móta 

skólastarfið og þróa lotukerfið. 

3.2.3 Úrvinnsla gagna 

Við úrvinnslu gagna úr spurningalistum var notuð lýsandi tölfræði en henni 

er beitt til þess að finna hvað er dæmigert fyrir gögnin og þau síðan flokkuð 

eftir eðli sínu. Samkvæmt Amalíu Björnsdóttur (2003) eru breytur mældar á 

ólíkum kvörðum eftir því hvað þær eiga að kalla fram. Hér eru notaðir 

nafnkvarðar og raðkvarðar til að flokka í viðeigandi flokka. 

Unnið var með kannanakerfi háskólanema þar sem gögnum var safnað 

rafrænt og unnið úr svörum. Viðtölin voru afrituð og eru 35 blaðsíður. 

Viðtalsgögnin voru kóðuð og flokkuð í þemu. Opin kóðun er aðferð sem er 

notuð þegar rannsóknarsniðið er grunduð kenning. Þá er farið yfir gögnin 

með opnum huga og textinn flokkaður. Reynt er að finna fjölbreytt þemu og 

síðan eru sameiginlegir þættir dregnir fram til að mynda meginþemu eða 

flokka sem síðan er unnið með enn frekar (Emerson, 1995). 

3.2.4 Siðferðileg atriði 

Rannsóknin var tilkynnt til Persónuverndar. Einnig var sótt um leyfi fyrir 

rannsókninni hjá Skóladeild Akureyrar, Fræðsluskrifstofu Garðabæjar og 

Fræðslumiðstöð Reykjavíkur. 

Ekki var óskað viðkvæmra, persónulegra upplýsinga í þessari rannsókn 

og eftir að skráningu gagna lauk er ekki hægt að persónugreina upplýsingar.  
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4 Niðurstöður 

Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar í nokkrum undirköflum. 

Greint verður frá niðurstöðum spurningakönnunar sem lögð var fyrir skóla-

stjórnendur annars vegar og spurningakönnun ásamt viðtölum við 

textílkennara hins vegar. Að því búnu er samantekt helstu niðurstaðna. 

Könnun í upphafi rannsóknar leiddi í ljós að 69 grunnskólar, eða tæplega 

40% grunnskóla á Íslandi, kenna list- og verkgreinar að einhverju eða öllu 

leyti í lotukerfi. 

4.1 Sjónarmið skólastjórnenda 

Í úrtaki rannsóknarinnar voru 69 grunnskólar og jafnmargir skóla-

stjórnendur. Þar af svöruðu 66 þeirra spurningakönnuninni eða 96% en þrír 

báðust undan þátttöku í rannsókninni. 

Niðurstöður úr svörum skólastjórnenda eru flokkaðar eftir spurningum í 

köflunum hér á eftir. Að mati skólastjórnenda hefur lotukerfi í list- og verk-

greinum mun fleiri kosti en ókosti.  

4.1.1 Forsendur þess að taka upp lotukerfi í list- og verkgreinum 

Skólastjórnendur voru beðnir um að velja þrjú atriði af sex sem höfðu áhrif 

á það, að lotukerfi var tekið upp og raða þeim eftir mikilvægi. Meirihluti 

þeirra (tafla 4), eða 58%, taldi að lotukerfi í list- og verkgreinum hafi verið 

tekið upp í þeim tilgangi að skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, 42% töldu 

ástæðuna hafa verið frumkvöðla- og þróunarstarf en 33% svöruðu því að 

það hefði verið vegna hagræðingar í fjármálum og mannafla. 

Tafla 4 Forsendur þess að lotukerfi í list- og verkgreinum var tekið upp 

1. Skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, s.s. leikræna tjáningu, dans o.fl. 58% 

2. Frumkvöðlastarf/þróunarstarf 42% 

3. Hagræðing í fjármálum og mannafla 32% 

4. Breytt Aðalnámskrá frá 1999 15% 

5. Þrýstingur frá kennurum 13% 

6. Annað: Aldursblöndun, sveiganleiki, námsskipulag og samstarf kennara 54% 
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Undir liðnum „Annað“ þar sem skólastjórnendum gafst færi á opnu svari, 

kom fram að þeir töldu að lotukerfið hefði verið sett upp til þess að skapa 

betra námsskipulag fyrir nemendur sem skilaði þéttari og betri samfellu í 

námi. Einnig kom fram að lotukerfið samræmdist vel stefnu skólanna og að 

góður árangur í öðrum skólum hefði ýtt undir breytingar. Aldursblöndun 

árganga var líka nefnd, enda talin gefa meiri sveigjanleika og auðveldi það 

að koma öllum hópum fyrir í sérgreinastofum, sem og að búa til hæfilega 

stóra nemendahópa. Kerfið virðist líka skapa rými fyrir samstarf kennara. 

Hér koma nokkur dæmigerð svör frá skólastjórnendum: 

Góð leið til blöndunar, heill árgangur blandast og fer allur í einu í 

list- og verkgreinar. Þá eru bekkjarkennarar lausir á meðan. Eins og 

taflan er hjá okkur skapar þetta líka rými fyrir aukið samstarf 

kennarahópa, bóknámskennarar eru lausir á ákveðnum tíma og list- 

og verkgreinakennarar allir lausir á sama tíma. 

Skólinn leggur áherslu á teymisvinnu og þetta skipulag hentar vel 

fyrir hana, kennararnir sem kenna list- og verkgreinar í lotum geta 

haft meira samstarf, þeir sjá alfarið um skipulagninguna. 

Færri hópar í einu fyrir list- og verkgreinakennara, minna 

umfang og betra skipulag fyrir þá. Nemendur fá markvissari 

kennslu á styttri tíma. 

Með hagsmuni nemandans að leiðarljósi, að hann fái fleiri 

stundir yfir styttra tímabil og geti einbeitt sér og kafað dýpra í 

viðfangsefnið. Að nemandinn sé ekki með mörg verkefni í gangi 

og langur tími líður á milli þess sem hann kemur að verkefninu 

eins og þegar hver list- og verkgrein var kennd einu sinni í viku.  

Skólastjórnendur í litlum skólum í dreifibýli sögðu þann sveigjanleika 

sem kerfið býður uppá, hafa ráðið mestu um ákvörðun þeirra um að breyta. 

Aldursblöndun nemenda gæfi þeim kost á að hafa sem flestar námsgreinar í 

boði og auk þess væri lotukerfið gott stjórntæki til þess að búa til heppilega 

nemendahópa. 

Aðalástæðan var að finna leið til að auka félagaval. Við erum 

lítill skóli með fáa nemendur í sumum árgöngum og þetta kerfi 

gefur okkur tækifæri til að aldursblanda. 
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Settum þetta upp til þess að geta aldursblandað og búið til heppilega 

hópa; við erum mjög lítill skóli og höfum þetta eins sveigjanlegt og hægt er. 

4.1.2 Helstu kostir þess að kenna list- og verkgreinar í lotum  

Skólastjórnendur virðast vera mjög ánægðir með lotukerfi í list- og verk-

greinum og telja það hafa mikla kosti. Þeir voru beðnir að velja þrjá helstu 

kosti þess að kenna list og verkgreinar í lotum. Gefnir voru sex svar-

möguleikar 

Að mati skólastjórnenda eru kostirnir margir (tafla 5). Gott skipulag fyrir 

margar námsgreinar var svar 67% skólastjórnenda, 65% töldu það vera 

ánægða kennara og 65% álitu helsta kostinn vera ánægða nemendur.  

Tafla 5  Helstu kostir þess að kenna list- og verkgreinar í lotum 

1. Gott skipulag fyrir margar námsgreinar 67% 

2. Ánægðir kennarar 65% 

3. Ánægðir nemendur 65% 

4. Sparnaður í fjármálum og mannafla 23% 

5. Ánægðir foreldrar  15% 

6. Annað; markvisst nám og námsmat, góð námsframvinda, 
sveigjanlegt kerfi og góð samfella í námi 40% 

Það kom sterklega fram í opnum svörum skólastjórnenda að lotukerfið 

býður upp á meiri skilvirkni og betri samfellu og framvindu í námi. Einnig 

nefndu þeir sveigjanleika, sem og markvissara nám og námsmat. Þeir sögðu 

kerfið gefa skólastarfinu meiri fjölbreytni, fleiri möguleika á einstaklings-

miðuðu námi og auknu svigrúmi fyrir samvinnu kennara. 

Markvissara nám, margir nemendur blómstra í list- og 

verkgreinum þótt þeim gangi illa í bóklegu námi. 

Fjölbreyttara félagaval. Kerfið gefur meira svigrúm í kennslu og 

það er auðveldara að koma til móts við alla nemendur. 

Góð samfella og gott skipulag sem gefur kost á markvissri 

þjálfun til að hugsa, þjálfa og skapa. 
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Þetta er gott námsskipulag, samfella verður góð, nemendur 

mjög ánægðir. Skapar meiri sveigjanleika í skólastarfinu og 

auðveldara að koma til móts við nemendur á þeirra forsendum. 

Betra námsfyrirkomulag, nemendur ná meiri samfellu og 

námsframvinda verður meiri.  

4.1.3  Helstu ókostir þess að kenna list- og verkgreinar í lotum  

Þegar skólastjórnendur voru spurðir um helstu ókosti þess að kenna list- og 

verkgreinar í lotum, vildu nokkrir þeirra helst ekki nefna neina ókosti, því 

kostirnir væru svo yfirgnæfandi að það væri varla hægt að nefna ókosti.  

Ég sé enga ókosti við þetta skipulag. 

Nefndir voru fimm valmöguleikar og niðurstaðan var sú (tafla 6) að 39% 

skólastjórnenda sögðu að helsti ókostur þess að kenna list- og verkgreinar í 

lotum væri sá, að kennslustundafjöldi er ekki alltaf nægur. Erfiðleikar við að 

manna forföll var helsti ókosturinn að mati 32% skólastjórnenda og 12% 

þeirra töldu að erfiðleikar við töflugerð væri helsti ókosturinn.  

Tafla 6 Helstu ókostir þess að kenna list og verkgreinar í lotum. 

1. Fjöldi kennslustunda ekki nægur 39% 

2. Erfitt að manna forföll 32% 

3. Erfiðleikar við töflugerð 12% 

4. Kerfið ósveigjanlegt 9% 

5. Kennarar ekki ánægðir með kerfið 5% 

6. Annað; veikindi nemenda, dýrt kerfi, fáar kennslustundir og stórir hópar 39% 

Annan ókost við kerfið sögðu skólastjórnendur vera forföll eða veikindi 

nemenda, vegna þess að ekki væri hægt að bæta það tímatap, frekar en í 

forföllum kennara. Þeir sögðu enn fremur að það væri ekki erfitt að manna 

forföll kerfisins vegna, heldur vegna þess að faggreinakennarar væru ekki til 

staðar í afleysingar. 

Erfitt ef kennari er veikur af því að við erum með þrjá tíma í einu og 

það er líka erfitt af því að þetta er faggrein sem fáir ganga inní. 
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Ekki erfitt að manna forföll vegna kerfisins heldur vegna faggreina-

kennara, það kemur enginn í staðinn með sömu faggrein en í raun og 

veru er auðvelt að láta hópinn á næsta list- og verkgreinakennara. 

Erfiðleikar við forföll, snúa að því að þegar sami kennarinn er mikið 

frá, þá er mikið álag á hina list- og verkgreinakennarana. 

Skólastjórnendur töluðu líka um að kerfið væri dýrt og ef árgangar væru 

stórir, kæmi það niður á fjölda kennslustunda. Niðurskurður í list- og verk-

greinum ætti eftir að hafa frekari áhrif á þessa þætti. Einnig væri hætta á að 

samfell í námi rofnaði og að kerfið gæti skert möguleika á samþættingu. 

Auk þess nefndu þeir: 

Ef nemandi er veikur í eina eða tvær vikur er hætta á að hann 

missi mikið úr og svo er hætta á því að það myndist gap í 

náminu ef nemandi er t.d. í textílmennt að hausti og svo ekki 

fyrr en að vori árið eftir. Kerfið getur skert möguleika á 

samþættingu og það er líka ókostur að fjöldi nemenda í árgangi 

stjórnar kerfinu, ef árgangur er of stór verða of fáir tímar. 

Fjöldi kennslustunda er ekki alltaf nægur í hverri námsgrein 

fyrir sig ef árgangar eru stórir, vegna þess að þá þurfum við að 

skipta í fleiri hópa. 

Ókostur núna… í niðurskurðinum verða hóparnir stækkaðir og 

ekki hægt að bjóða uppá eins fjölbreyttar námsgreinar. 

Aðeins einn stjórnandi var ekki ánægður með kerfið og taldi það ekki 

hafa neina kosti og það mismunaði nemendum: 

Sé enga kosti við þetta kerfi, það er gengið á rétt nemenda. 

Nemendum sem læra í gegnum verklegt nám er mismunað. 

Aðalnámskráin gerir ráð fyrir jafnrétti til náms og hér er það 

brotið. Það er mikil hætta á að samfella í námi verði gloppótt 

vegna þess að það er engin trygging fyrir því að það myndist 

ekki of langt gap á milli þess sem nemendur eru í ákveðinni 

námsgrein og þar með er ekki hægt að tala um mikla 

faggreinakennslu. 



 

58 

4.2 Sjónarmið og reynsla textílkennara 

Textílkennararnir, sem boðin var þátttaka í rannsókninni, starfa í sömu 

grunnskólum og þeir skólastjórnendur sem tóku þátt. Niðurstöður eru 

annars vegar byggðar á svörum 47 textílkennara sem svöruðu spurninga-

könnuninni og hins vegar viðtölum við þrjá textílkennara, þær Örnu, Birnu 

og Dóru sem starfa í heildstæðum grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  

Alls var 66 textílkennurum boðið að svara könnuninni og sem fyrr segir 

svöruðu 47 þeirra, sem er 71% þátttaka. Flestir þátttakenda eru á aldrinum 

41-50 ára. Kennslureynsla þátttakenda var 5 ár eða minna hjá 30% 

kennaranna og 26% þeirra höfðu kennt í 6 – 10 ár.  

4.2.1 Skólar sem kenna list- og verkgreinar í lotum 

Algengt er að skólar sem kenna list- og verkgreinar í lotum séu frekar stórir, 

heildstæðir grunnskólar (tafla 7) og flestir þeirra, eða 90%, eru staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða í þéttbýli.  

Tafla 7 Hlutfall og staðsetning skóla sem kenna í lotum 

1. Á höfuðborgarsvæðinu 62% 

2. Í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins 28% 

3. Í dreifbýli 9% 

Lotukerfi hefur verið sett upp fyrir ýmsar námsgreinar og fyrir alla 

árganga grunnskólans. Algengast er að kennt sé í lotum á miðstigi og kerfið 

virðist líka vera umfangsmeira á því stigi. 

4.2.2 Námsgreinar kenndar í lotukerfi 

Lotukerfi hefur verið sett upp fyrir alla árganga grunnskólans með ýmsum 

námsgreinum. Kennarar voru beðnir um að fylla inní töflu þær námsgreinar 

sem kenndar voru í hverjum árgangi fyrir sig skólaárið 2010-2011. tafla 8 

sýnir hve stórt prósentuhlutfall af hverjum árgangi frá 1. - 10. bekk fékk 

kennslu í viðkomandi námsgrein, í lotukerfi. 

Út úr töflunni má lesa að þrjár algengustu námsgreinarnar í lotukerfinu 

voru hönnun og smíði, myndlist og textílmennt. Heimilisfræði fylgir fast á 

eftir en dans og leikræn tjáning eru ekki algengar námsgreinar í kerfinu. 

Einnig er hægt að sjá að algengara er að kenna í lotum á miðstigi og yngri 

bekkjum grunnskólans, eða frá 3.og 4. bekk og upp í 7. og 8. bekk. 
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Tafla 8 Námsgreinar kenndar í lotum og hlutfall árganga í íslenskum 
grunnskólum sem fá kennslu í viðkomandi námsgrein í lotukerfi 

Námsgreinar/árgangar 
% 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Hönnun og smíði 49 74 80 91 91 91 94 69 37 37 

Myndlist 51 74 80 91 91 91 94 68 40 40 

Textílmennt 49 74 77 89 89 89 91 66 37 37 

Heimilisfræði 43 63 66 74 77 80 83 63 31 31 

Tónmennt 31 42 45 51 34 34 22 17 3 3 

Tölvu og 
upplýsingatækni 

20 22 25 34 31 41 40 31 17 17 

Leikræn tjáning 14 17 17 20 22 20 20 25 22 20 

Vísindi/náttúrufræði 11 11 11 17 17 17 17 17 14 14 

Dans 8 8 9 14 11 9 9 3 0 0 

Aðrar námsgreinar 14 14 14 14 14 14 17 14 14 11 

4.2.3 Lotukerfi í list- og verkgreinum tekið upp 

Frá aldamótunum 2000 hefur lotukerfið orðið æ algengara í grunnskólum 

landsins. Aðeins 13% skólanna höfðu notað kerfið lengur en 10 ár (mynd 1) 

og 19% höfðu tekið það upp á síðastliðnum þremur árum. 

Mynd 1 Hve lengi hafa skólar kennt list- og verkgreinar í lotum 
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Textílkennarar voru beðnir að nefna helstu þrjár helstu forsendurnar 

fyrir því að lotukerfi var tekið upp í skólunum. Að mati þeirra voru helstu 

forsendurnar (tafla 9) frumkvöðla- og þróunarstarf og hagræðing í fjár-

málum og mannafla, 49% sögðu svo hafa verið og 34% sögðu það hafa verið 

til að skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, s.s. leikræna tjáningu og dans. 

Tafla 9 Helstu forsendur fyrir því að taka upp lotukerfi í list- og verkgreinum 

Frumkvöðla- og 
þróunarstarf 

Hagræðing í fjármálum 
og mannafla 

Skapa rými fyrir fleiri 
námsgreinar, s.s. leikræna 

tjáningu, dans o.fl. 

49% 49% 34% 

Annað sem kom fram í svörum textíkennara, var að kerfið opnaði möguleika á 

því að stækka nemendahópa þegar heilum árgangi væri blandað saman, ásamt 

því að gefa nemendum tækifæri til þess að kynnast fleirum. Þeir nefndu líka að 

það skapaðist hagræðing af því að hafa heilan árgang í list- og verkgreinum á 

sama tíma og kennari næði betri tengslum við nemendur. 

Arna starfaði ekki í skólanum þegar lotukerfi í list- og verkgreinum var 

komið á en hún heldur því fram að það hafi verið til þess að efla og auka 

leikræna tjáningu. 

…það sem lá að baki var þessi söngleikjahefð sem hefur skapast í 

þessum skóla og gífurlegur áhugi… að koma leiklist meira inn í 

kennsluna …ég held að leiklistarkennarinn sem gegndi 

forystuhlutverki meðal list- og verkgreinakennara hérna og 

skipulagði þessa listasmiðju ...hafði mikinn áhuga á að auka þessa 

leiklist, það hafði verið kennd leiklist sem val áður en þarna var 

þetta innleitt sem föst grein á móti hinum verklegu greinunum...  

Dóra segir að lotukerfi í list- og verkgreinum hafi verið frá upphafi skólans. 

Lotukerfi var útgangspunktur þegar skólinn var stofnaður 

...kennarar komu inn í þessa hugmynd og byrjuðu strax að 

vinna eftir henni… engar breytingar …þessi skóli er svona  

Hún segir enn fremur að kennarar skólans hafi fengið að móta og þróa 

lotukerfið. 
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… það gekk mjög vel og líka bara gott að það er samstarf við 

kennarana. Það er alveg tekið tillit til þess sem kennararnir eru 

að vinna eftir. 

4.2.4 Breytingar 

Þegar spurt var hvort kennarar hefðu verið með í ráðum þegar lotukerfið 

var tekið upp (tafla 10), kvað 60% þeirra svo hafa verið að einhverju leyti en 

25% sögðust hafa mjög lítið eða ekkert fengið að vera með í ráðum. 

Tafla 10 Kennarar hafðir með í ráðum þegar lotukerfi var tekið upp 

Vorum mikið eða mjög mikið með í ráðum 30% 

Voru að nokkru leyti með í ráðum 30% 

Voru lítið eða ekkert með í ráðum 25% 

Svöruðu ekki 15% 

Meiri hluti textílkennarana (mynd 2) eða 66% þeirra taldi breytingarnar hafa 

gengið vel. 

Mynd 2 Mat á breytingum 

Flestir textílkennarar sem kenna fagið í lotum sögðust ekki vilja breyta 

yfir í hefðbundið annakerfi en 62% þeirra höfðu líka reynslu af því að kenna 

í hefðbundnu annakerfi.  
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4.2.5 Hvað hefur áhrif á ákvörðun um að setja námsgreinar í 
lotukerfi? 

Textílkennarar voru spurðir hvaða þættir hefðu ráðið mestu þegar ákvörðun var 

tekin um að kenna námsgreinar í lotukerfi. Þeir voru beðnir að merkja við þrjú 

atriði og raða þeim eftir mikilvægi (tafla 11). Vilji til að breyta og bæta skólastarfið 

ræður mestu að mati flestra kennaranna en 83% settu það í 1.-3. sæti. 

Hagkvæmnisástæður komu þar á eftir en 56% kennaranna sögðu að fjöldi 

nemenda í árgangi réði miklu. Námsframboð eða hvað kennarar væru tilbúnir að 

kenna, var að mati 40% kennarana einn af þremur mikilvægustu þáttunum sem 

hafa áhrif á ákvörðun um það hvort námsgrein er kennd í lotukerfi.  

Tafla 11 Þættir sem ráða mestu þegar ákvörðun er tekin um að kenna námsgrein í 
lotum 

 1. sæti 2. sæti 3. sæti Samtals 

Vilji til að breyta/bæta skólastarfið 36% 27% 20% 83% 

Hagkvæmni: fjöldi nemenda í árgangi 36% 20%  56% 

Námsframboð: hvað kennarar eru 
tilbúnir að kenna  20% 20% 40% 

Þörf á því að koma öllum 
námsgreinum að í stundatöflu 15%  20% 35% 

Viðfangsefni skv. Aðalnámskrá og 
skólanámskrá   20% 20% 

Arna sagði, að í upphafi hefði verið ákveðið að kenna myndmennt, 

heimilisfræði, textílmennt, leikræna tjáningu og hönnun og smíði í lotukerfi 

og það hefði haldið sér síðan: 

Alltaf þessar sömu greinar og nú er þetta búið að vera í átta ár 

og við erum búin að fara fram á að það verði settur á 

starfshópur næsta vetur til að endurskoða þetta, bara til að 

kryfja þetta til mergjar. 

4.2.6 Námsmat í lotukerfi 

Algengt er að skólar sem kenna námsgreinar í lotum noti símat (tafla 12). Alls 

sögðu 66% textílkennara að símat væri í gangi á meðan lotan stæði yfir og 49% 

þeirra sögðu að námsmat færi fram í lok hverrar lotu. Samræmt námsmat fyrir 

námsgreinar í lotukerfinu var í 42% skólanna en 28% kennara sögðu að hver 

námsgrein væri með sitt námsmat án samráðs við aðrar greinar. 
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Tafla 12 Námsmat í lotukerfi 

Símat í gangi á meðan lotan stendur yfir 66% 

Námsmat fer fram i lok hverrar lotu 49% 

Samræmt námsmat fyrir námsgreinar í lotukerfi en hver grein sinnir sínu mati 42% 

Hver grein með sitt námsmat án samráðs við aðrar greinar í lotukerfinu 28% 

Dóra var ánægð með námsmatið í sínum skóla: 

Námsmatið hérna er mjög markvisst og mjög ítarlegt og gott... að 

mínu mati. Það er gefin skrifleg umsögn um hvern og einn og alveg 

farið í alla þætti og við erum einmitt nýbúin að vera að funda um 

námsmat og þá ákveðið að passa upp á að gefa eftir hæfni eða 

færni … frekar en … að setja út á hegðun eða svoleiðis. Það hefur 

nefnilega oft verið viðkvæðið að það er verið að gefa fyrir hegðun 

sem er þá kannski á kostnað færnimiðaðra þátta. 

4.2.7 Samþætting námsgreina 

Skiptar skoðanir eru á meðal textílkennara um hvort að lotukerfið gefi 

svigrúm til þess að samþætta námsgreinar (mynd 3). Svigrúm til þess að 

samþætta er mikið að mati 34% textílkennara, 30% þeirra telja lítið svigrúm 

vera fyrir samþættingu og 23% sögðu að námsgreinar væru ekki samþættar 

í lotukerfinu. Aðeins 9% kennaranna svöruðu því að mikið væri um 

samþættingu námsgreina. 

Mynd 3  Svigrúm til þess að samþætta námsgreinar í lotukerfi 

Birna sagði það erfiðleikum bundið að samþætta námsgreinar í lotukerfinu: 
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Nei, því miður ekki og við höfum reynt það… það virðist vera svo 

erfitt í skipulaginu… við reyndum þetta einu sinni í 7. bekk, þau 

voru að búa til lampana… ég eiginlega kom inn í þetta verkefni, 

þetta var á fyrsta árinu mínu hér… við reyndum að samþætta en 

það gekk oft erfiðlega að passa upp á að þessi væri kominn með 

lampann sinn og skerminn og setja þetta saman, af því að þarna 

kannski varstu að byrja í smíðum og svo í lokin varstu í textílmennt 

og lampinn alltaf bíðandi. Eða þá omvendt. Það krafðist svakalegs 

utan umhalds. Einu sinni leystum við þetta þannig … að þá byrjuð-

um við eina lotuna saman, ég og smíðakennarinn, lögðum inn 

saman textílinn og smíðarnar. Það var spennandi en þá fór maður 

aftur að hamast með tímann, alltaf þessi pressa með tímann og 

þennan skerta sveigjanleika sem heftir sköpun. Það er svo 

hábölvað og þá er maður aftur farinn að pota í umsjónarkennara. 

“Æ, lánaðu mér einn tíma”. Og nota götin sín og allt þetta, 

hlaupandi dálítið á eftir verkefninu.  

Arna taldi það slæmt að kerfið byði ekki upp á samþættingu námsgreina: 

Þetta kerfi býður ekki upp á neina samþættingu, það er líka það 

sem okkur þykir svolítið slæmt. Eina sem við höfum verið með í 

fjórða bekk, þá hefur verið svona Afríkuþema, þá hafa þau gert 

svona Afríkuhúfur hjá mér og flautur í smíðinni og gert leikrit 

tengt Afríku og svo er haldin hátíð að vori sem er mjög 

skemmtilegt en það er samt ekki bein samvinna… hver og einn 

með sitt verkefni en þegar hjólið er svona þarf alltaf hvað að 

taka við af öðru…  

4.3 Námsgreinin textílmennt kennd í lotukerfi  

Textílkennarar voru beðnir um að fylla inní töflu kennslustundafjölda í 

textílmennt fyrir 1. – 10. bekk skólaárið 2010 - 2011, hvort sem námsgreinin var 

kennd í lotum eða eftir annaskiptu kerfi. Einnig voru þeir beðnir um að merkja við 

hvort fagmenntaður textílkennari sinnti kennslunni eða hvort kennslan væri í 

höndum bekkjarkennara og hvort námsgreinin væri í boði sem valgrein eða væri 

ekki kennd í skólanum. Í ljós kom að í yngstu bekkjunum sinntu ekki alltaf 

fagmenntaðir textílkennarar kennslunni og dæmi var um bekkjarkennara sem 

ekki var fagmenntaður textílkennari en sá um textílkennslu í 7. bekk. Alls voru 20 

tilfelli þar sem bekkjarkennarar sáu um textílkennslu frá 1. – 7. bekk. 

Kennslustundafjöldi í textílmennt gat spannað frá 6 kennslustundum á einu 
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skólaári og upp í 120 kennslustundir (tafla 13). Til að finna út viðmið fyrir 

kennslustundafjölda er reiknað út miðgildi fyrir hvern árgang í töflunni. 

Tafla 13 Kennslustundafjöldi í textílmennt skólaárið 2010 – 2011. 

Bekkur/árgangur Kennslustundafjöldi á ári Miðgildi 

1. Bekkur 6 - 40 21 

2. Bekkur 6 - 66 26 

3. bekkur 8 - 66 30 

4. bekkur 8 - 66 30 

5. bekkur 10 - 66 34 

6. bekkur 14 - 66 32 

7. bekkur 15 - 56 28 

8. bekkur 17 - 80 32 

9. bekkur 16 - 120 40 

10. bekkur 10 - 120 40 

Úr töflunni má lesa að miðgildi kennslustunda er frá 21 stund í 1. og 2. 

bekk og upp í 40 stundir þegar best lætur í 9. og 10. bekk. 

Í einum skóla var textílmennt ekki kennd í 1. bekk og í öðrum var hún 

ekki kennd í 5. bekk. Algengt var að textílmennt væri aðeins í boði sem val-

grein í 8., 9. og 10. bekk (tafla 14) og í nokkrum skólum var hún ekki kennd í 

þessum bekkjum.  

Tafla 14 Textílmennt valgrein eða ekki kennd 

1. bekkur 5. bekkur 8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 

Ekki kennd Í 
einum skóla  

Ekki kennd Í 
einum skóla 

Ekki kennd Í 2 
skólum 

Ekki kennd Í 
fimm skólum 

Ekki kennd Í 
tíu skólum 

  Valgrein Í átta 
skólum 

Valgrein Í 
fimmtán 
skólum 

Valgrein Í 
tuttugu og 
þremur 
skólum 

4.3.1 Helstu kostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi  

Textílkennarar voru beðnir um að merkja við þrjá helstu kosti þess að kenna 

textílmennt í lotukerfi. Tafla 15 sýnir að 68% sögðu skilvirkt nám vera helsta 
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kostinn, 62% nefndu góða samfellu í námi og hversu auðvelt það er að 

kenna í skorpum var helsti kosturinn að mati 60% textílkennara. 

Tafla 15 Helstu kostir þess að kenna textílmennt í lotum  

Skilvirkt nám Góð samfella í námi 
Auðvelt að kenna 

nemendum í skorpum 

68% 62% 60% 

Annað sem textílkennarar nefndu sem helsta kostinn var umsjón með 

færri nemendum, auðveldara að kynnast nemendum þegar þeir koma örar, 

auðveldari agastjórnun og tækifæri til að þróa kennsluáætlun. á milli lota. 

Arna taldi að lotukerfið hefði jákvæð áhrif á áhuga nemenda og sagði að 

það gæfi henni líka ákveðið frelsi: 

Það sem mér finnst jákvætt við þetta lotukerfi er að krakkarnir 

koma náttúrulega tvisvar í viku, þau muna hvað þau eru að gera 

og þau eru áhugasöm, vilja gjarnan koma, vita að þetta er tímabil 

sem þau þurfa þá að leggja sig svolítið fram og vinna svolítið vel til 

að koma einhverju í verk, þannig að mér finnst það jákvætt. Mér 

finnst náttúrulega kerfið að mörgu leyti gott … maður er svona 

frjáls og ef maður er með hóp sem maður sér að hlutirnir eru ekki 

alveg að ganga, þá getur maður gert eitthvað annað. 

Birna sagði það kost við loturnar að kynnast nemendum vel: 

…ég sé alveg kostina við þær… maður kynnist nemandanum 

mjög vel meðan á þessu stendur… það er svolítið gott að taka 

svona fag í striklotu. 

Dóra sagði það góðan kost að geta stjórnað og valið í hópa og telur 

einnig gott að kenna þétt í stuttan tíma: 

Mér finnst mjög gott að kenna eftir þessu kerfi. Það er svolítið hægt 

að stjórna hópunum… við erum fjórar í samstarfi, við getum svolítið 

stjórnað sjálfar innbyrðis hópunum okkar. Það er ekki endilega skipt 

eftir bekkjum… heldur fáum við árganginn… við getum hagrætt 

nemendum... leikið okkur með þetta. Við höfum prófað ýmislegt… 

kynjaskipt… leyft vinkonum, sem hefur verið stíað í sundur eða 

eitthvað svoleiðis í bekkjunum að vera saman í list- og verkgreinum 
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og öfugt, við höfum líka getað stíað í sundur einstaklingum sem 

geta ekki unnið saman þótt þeir séu saman í bekk þannig að við 

höfum getað hvílt nemendur… Mér finnst gott að fá þau í marga 

tíma stutt í einu, það er að segja frekar en að vera að teygja þau í 

heilt skólaár eða hálft skólaár.  

4.3.2 Helstu ókostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi  

Textílkennarar voru beðnir að merkja við þrjá helstu ókosti þess að kenna 

textílmennt í lotukerfi (tafla 16). 57% þeirra sögðu of fáar kennslustundir 

vera helsta ókostinn, mikið álag á kennara var helsti ókosturinn að mati 55% 

kennara og 53% töldu það vera erfiðleika við að manna forföll.  

Tafla 16 Helstu ókostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi 

Of fáar kennslustundir Mikið álag á kennara Erfiðleikar við að manna forföll 

57% 55% 53% 

Textílkennarar nefndu líka fleiri ókosti, svo sem hættu á því að það líði of 

langur tími á milli þess sem nemendur koma í næstu lotu í textílmennt, 

vandamál þegar nemendur eru veikir, heimanám í prjóni, skort á aðstoð við 

erfiða nemendur og of mikla samkennslu. 

Dóra taldi forföll helsta ókost þess að kenna textílmennt í lotum: 

Það er fyrst og fremst forföll, myndi ég segja. Þau missa og 

missa mikið ef það eru forföll hjá þeim eða kennaranum.  

Arna áleit það ókost að nemendafjöldi í hópunum og fjöldi námsgreina 

sem kenndur er í lotukerfinu hverju sinni, stýrðu mjög miklu:  

Fyrirkomulaginu var breytt í fyrra, það eru fimm fög en bara 

fjórir hópar. Áður var… skipt í fimm hópa og þá vorum við alltaf 

með svona frekar litla hópa, yfirleitt svona kringum tíu, jafnvel 

níu, upp í ellefu en núna erum við með… marga hópa sem eru 

fjórtán til fimmtán, og það gerir það að verkum að ef þú ert 

með svona einstaklingsmiðað þá tekur það svo mikinn tíma og 

þá verður þetta svo erfitt… hvernig getur maður höndlað það.  

Hún sagði enn fremur að niðurskurður og stórir hópar leiddu til 

einhæfari verkefna: 
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…leiðin sem maður grípur til er að einfalda verkefnin og stýra 

meira inn í... fastan farveg. Mér finnst það eiginlega það 

ergilegasta, mér finnst þetta lotukerfi að mörgu leyti mjög 

sniðugt en þetta var náttúrulega mjög slæmt þegar skorið var 

niður um 20 % í fyrra.  

Helstu ókostir þess að kenna textílmennt í lotum að mati Birnu er 
hættan á því að það líði of langur tími á milli þess sem nemandinn fær 
kennslu í faginu og hverskyns forföll: 

Ef það eru veikindi eða eitthvað sérstakt kemur upp… þá bara 

skemmast loturnar og það er náttúrulega dálítið alvarlegt. Ef 

því er ekki stýrt nægjanlega, að hóparnir halda sér milli ára… þú 

getur kannski bara misst... heilt ár sem líður… eitt og hálft ár, 

kannski. Þannig að þá er langt síðan þau voru síðast í faginu. 

Það er ókosturinn... og á vorin núna, það er verið að taka 

nemendur úr skólanum. Það eru nokkrir sem hafa verið að fara 

í sveitina, fengið að fara fyrr og maður er alveg á fullu í síðustu 

tímunum að láta hlutina ganga upp. 

4.3.3 Hversu miklir kostir fylgja því að kenna textílmennt í lotum? 

Mikill meirihluti textílkennara eða 74% þeirra taldi það hafa mjög mikla eða 

mikla kosti að kenna textílmennt í lotum (mynd 4). Aðeins 2% sögðu að það 

hefði litla kosti og 19% kennarana taldi það hafa nokkra kosti.  

Mynd 4 Kostir þess að kenna textílmennt í lotum 
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4.3.4 Hversu miklir ókostir fylgja því að kenna textílmennt í lotum? 

Textílkennarar voru beðnir um að meta hversu mikla ókosti það hefði í för 

með sér að kenna textílmennt í lotum. Meirihluti þeirra taldi það ekki hafa 

mikla ókosti (mynd 5). 75% svöruðu að það hefði litla eða mjög litla ókosti 

að kenna textílmennt í lotum en aðeins 6% kennaranna taldi það hafa mikla 

ókosti og 17% svöruðu því að það hefði nokkra ókosti.  

Mynd 5 Ókostir fylgja því að kenna textílmennt í lotum. 

4.3.5 Hvernig skilgreina textílkennarar námsgrein sína? 

Textílkennarar voru beðnir um að skilgreina námsgrein sína textílmennt. 

Flestir kennararnir (tafla 17) eða 96% sögðust skilgreina námsgreinina textíl-

mennt bæði sem listgrein og verkgrein. 

Tafla 17 Textílkennarar skilgreina námsgrein sína  

List- og verkgrein Verkgrein Listgrein Annað 

96% 13% 11% 6% 

 

Að mati Birnu hefur textílmennt hvorki þróast sem listgrein né verkgrein, 

þó svo að henni finnist það fara vel saman: 

...nei, mér finnst hún ekki hafa þróast… í hvoruga áttina. …í 

umræðunni... þegar við tölum saman, textílkennarar, þá togast 

þetta á. Sem manni finnst svo skrítið, listgrein-verkgrein. Hvers 

vegna fer þetta ekki saman? Þiggur frá listinni, þiggur frá 

verkinu. Mér finnst það fara saman… og ég berst fyrir því að 
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það fari saman, en í umræðunni við aðra kennara sé ég oft 

þessa togstreitu… 

Arna telur það jákvætt að textílmennt þróist sem listgrein: 

Mér finnst hún náttúrulega hafa þróast heldur í áttina að því að 

vera listgrein miðað við það sem maður lærði sem krakki, þá 

voru allir að vinna sömu verkefnin, með sömu efnin og allt það 

en núna er þetta einstaklingsmiðaða nám og maður er að 

reyna að gera þetta svolítið kreatívt… ég held þetta sé jákvætt,  

Dóra er þeirrar skoðunar að námskráin ýti undir að textílmennt sé listgrein: 

Sko, mér finnst námskráin vera ef ég les hana yfir að hún ætti 

að vera listgrein en ég einhvern veginn kýs sjálf að leggja meiri 

áherslu á hana sem verkgrein. Mér finnst ég vera að kenna 

hana sem nytja.... Ég er kannski líka að velja þannig verkefni… 

það er alltaf sköpun og svoleiðis… með. En ég einhvern veginn 

upplifi þetta þannig að ég þurfi að kenna þeim þetta sem verk, 

kenna þeim tæknina við hitt og þetta, áður en ég get farið að... 

4.4 Rúmast viðfangsefni textílnáms samkvæmt Aðalnámskrá 
í lotukerfi? 

Viðfangsefni textílnáms er skipt upp í þrjá flokka í Aðalnámskrá: lögmál og 

aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi, fagurfræði og rýni. Skiptar skoð-

anir voru um það meðal textílkennara hvernig þessir þættir rúmast fyrir í 

lotukerfinu. Um helmingur (tafla 18), eða 51% taldi að oftast væri hægt að 

koma öllum þáttum námskrárinnar fyrir í lotukerfinu en 47% sögðu að ekki 

væri hægt að koma öllum þáttum fyrir í lotukerfinu. 

Tafla 18 Hvernig rúmast viðfangsefni aðalnámskrár í lotukerfi? 

Oftast hægt að koma öllum þáttum 
Aðalnámskrár fyrir í lotukerfinu 

Ekki hægt að koma öllum þáttum 
Aðalnámskrár fyrir í lotukerfinu 

51% 47% 

Dóra segir að það þurfi meiri tíma til þess að komast yfir alla þætti nám-

skrárinnar: 
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…þau mættu fá helmingi fleiri tíma í þessu. Ég var að lesa yfir um 

daginn og ég sé það að við komumst ekkert yfir hér að gera nema 

brot af því sem stendur. Maður er að reyna að fara yfir marga 

þætti, maður nær ekki... Maður þarf bara að velja það besta.  

Birna segist þurfa að velja áhersluþætti úr námskránni: 

Já, ég þarf svolítið að velja úr vegna þess að… ég fæ fræðilega séð 

ekki nemendur fyrr en í 4. bekk. Þannig að þá er alveg undir hælinn 

lagt hvort þau hafa fengið grunninn… ég hef bara virkilega þurft að 

sortera úr og velja, hvað vil ég gera og ef ég segi að 

meginmarkmiðið hjá mér sem textílkennara sé að börnin séu 

skapandi, finni úr umhverfinu og færi það yfir í textílinn eða 

eitthvað sem býr innra með þeim og svo þarf að byrja...  

4.4.1 Skólanámskrá unnin út frá Aðalnámskrá, lotukerfi kynnt 

Skólanámskrá í textílmennt var unnin út frá Aðalnámskrá í 98% tilvika og 85% 

textílkennara sögðu að lotukerfið væri kynnt í skólanámskránni en hins vegar 

sögðu 11% kennarana að ekki væri fjallað um lotukerfið í skólanámskránni.  

4.4.2 Svigrúm til þess að þróa kennsluáætlun  

Mikill meirihluti textílkennara (mynd 6) eða 86% þeirra taldi sig hafa svig-

rúm til þess að þróa kennsluáætlun sína og gera nauðsynlegar breytingar um 

leið og þeir voru að kenna eða á milli lota áður en þeir byrjuðu með nýja hópa  

Mynd 6 Svigrúm til að þróa og breyta námskrá 
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Arna sagðist breyta kennsluáætlun ef hún þyrfti: 

…maður er svona frjáls og ef maður er með hóp sem maður sér 

að hlutirnir eru ekki alveg að ganga, þá getur maður gert 

eitthvað annað. 

Dóra breytir sömuleiðis sinni kennsluáætlun:  

Alveg hiklaust, ég hef alveg tekið út verkefni sem mér finnst alls 

ekki ganga, tekið þau alveg út eða breytt og bætt.  

4.4.3 Áhersluþættir í textílkennslu 

Textílkennararnir voru spurðir um hverjir væru helstu áhersluþættir þeirra í 

kennslu og voru beðnir um að raða þeim eftir mikilvægi. Verkleg færni, sjálf-

stæð vinnubrögð og skapandi hugmyndavinna voru helstu áhersluþættir 

þeirra. Í ljós kom (tafla 19) að 74% textílkennara sögðust leggja mesta 

áherslu á að nemendur lærðu verklega færni, 64% sögðu það vera sjálfstæð 

vinnubrögð og skapandi vinna með eigin hugmyndir var aðal áherslu-

þátturinn hjá 60% kennaranna.  

Tafla 19 Áhersluþættir í textílkennslu 

 1 2 3 Alls 

Að nemandinn læri verklega færni 51% 23%  74% 

Að nemandinn læri sjálfstæð vinnubrögð  36% 28% 64% 

Að nemandinn vinni á skapandi hátt eftir eigin 
hugmynd 30%  30% 60% 

Dóra nefndi verklega þætti: 

Við erum mest með prjón og vélsaum... svo tökum við alltaf 

annað með. 

Birna leggur áherslu á sköpunarþátt og verkfærni: 

…á sköpunarþáttinn, að virkja nemandann. Að fá hann svolítið út úr 

þægindarammanum… að skoða hlutina í kringum… að færa 

sköpunina inn í allt sem tilheyrir textílmenntinni, efnin og að læra 

verkfærnina, verkþáttinn með sköpuninni, með því að nemend-

urnir tengist, opni augu sín og tengi sig verkefnunum sínum.  
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Arna telur mikilvægt að leggja verklegan grunn svo nemendur geti unnið 

sjálfstætt og skapandi: 

Þær liggja náttúrulega fyrst og fremst í verkmenntuninni, á 

grunninum af því þú verður að kunna einhverja grunnþætti til að 

geta gert eitthvað sjálfstætt og kreatívt. Þú þarft að kunna á 

saumavélina, þarft að kunna að prjóna. Við leggjum áherslu á það. 

4.4.4 Þættir sem hafa styrkjandi og veikjandi áhrif á námsgreinina 
textílmennt 

Góður aðbúnaður og skilningsríkir og jákvæðir stjórnendur og áhugasamir 

nemendur hafa styrkjandi áhrif á greinina að mati textílkennara. Þeir segja 

líka að mikill áhugi í samfélaginu, jákvæð viðhorf til handverks og listsköp-

unar ásamt jákvæðri umræði um list- og verkgreinar hafi mikið að segja. 

Arna sagði: „Mér finnst greinin njóta velvilja og mér finnst stjórnendur já-

kvæðir í okkar garð“. Einnig nefndu textílkennarar góð kennslugögn, áhuga-

sama kennara og frelsi til þess að gera breytingar.  

Margir textílkennarar telja slæmt hve nemendahópar eru stórir og álag 

mikið á kennara auk niðurskurðar á fjármagni. Þeir töluðu um að neikvæð 

umræða hefði veikjandi áhrif á námsgreinina, hún væri talin vera dýr og 

mikil áhersla lögð á bóklegar greinar. Einnig nefndu þeir áhugalausa 

kennara, skort á námsefni og stífa námskrá. 

Verri kjör hafa veikjandi áhrif á námsgreinina textílmennt að mati Örnu: 

Við þurfum að passa, textílkennarar, að hóparnir mega ekki 

vera of stórir og líka kjaralega séð finnst mér svolítið 

ósanngjarnt að þegar umsjónarkennari er kominn með 21 

nemanda fær hann auka álagsflokk fyrir hann en þó að við 

séum með fimmtán fáum við engan… finnst þetta svona... 

ósanngjarnt. Þessi niðurskurður hefur náttúrulega...  

4.4.5 Styrkleikar og veikleikar textílkennarans 

Textílkennarar voru beðnir um að nefna helstu styrkleika sína í kennslu. Löng 

kennslureynsla, ánægja af kennslu og samveru með börnum ásamt 

sveigjanleika, þolinmæði og góðri agastjórnun eru styrkleikar sem margir 

nefndu. Fagþekking og öryggi í greininni, ásamt skapandi hugsun, hug-

myndaauðgi og góðum skipulagshæfileikum eru styrkleikar sem einnig komu 

fram. Að lokum nefndu þeir fagmennsku, færni í því að koma til móts við 

nemendur og að þeir væru opnir fyrir nýjum hugmyndum og nýjum leiðum. 
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Helstu veikleikar sem textílkennarar nefndu voru agastjórnun, lítil færni í 

sniðteikningu og vinnu með snið ásamt lítilli færni í fatasaumi. Að vera ekki 

menntaður textíllakennari var helsti veikleiki fimm kennara sem svöruðu. 

4.4.6 Framhaldsnám og endurmenntun textílkennara 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru spurðir um framhaldsnám á háskólastigi 

og endurmenntun. Sögðust 10% þátttakenda hafa lokið framhaldsnámi á 

háskólastigi, 13% voru í framhaldsnámi og helmingur þeirra var í meistara-

námi. Meirihluti textílkennara (mynd 7) eða 64% þeirra sinnir endurmennt-

un árlega eða oftar. 

Mynd 7 Endurmenntun textílkennara 

4.4.7 Hvaða þættir úr námi textílkennarans nýtast best í kennslu? 

Kennarar voru beðnir um að meta hvaða þættir úr námi þeirra kæmu að 

bestu notum í kennslu. Kennslufræði og færni í verklegum þáttum voru þeir 

þættir sem flestir nefndu. Sömuleiðis nefndu margir að skapandi starf, hug-

myndavinna og listsköpun nýttist þeim vel. 

4.4.8 Fagfélag 

Spurt var um fagfélag þátttakenda og kom í ljós að flestir eða 64% voru 

félagsmenn í Félagi textílkennara 

4.5 Samantekt helstu niðurstaðna 

Niðurstöður sýna að lotukerfi í list- og verkgreinum hefur verið sett upp í 

40% grunnskóla á Íslandi á síðustu tólf árum. Forsendur fyrir því að setja 

kerfið upp voru einkum þörf á auknu rými fyrir fleiri námsgreinar, frum-
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kvöðla- og þróunarstarf og hagræðingarsjónarmið, þ.e. að hagræða í fjár-

málum og mannafla. Fjölbreytt úrval námsgreina er að finna í lotukerfinu en 

algengustu greinarnar þar eru hönnun og smíði, myndlist og textílmennt. 

Skólastjórnendur eru mjög ánægðir með lotukerfi í list- og verkgreinum 

og telja kosti þess mikla, einkum og sér í lagi gott námsskipulag, ánægða 

kennara og nemendur, auk þess sem kerfið hafi áhrif á skilvirkara nám og 

aukna námsframvindu. Textílkennarar eru sammála skólastjórnendum um 

skilvirkara nám og þeir telja góða samfellu í námi og hversu auðvelt er að 

kenna nemendum í lotum einnig vera helstu kosti kerfisins. Kerfið býður 

einnig uppá aldursblöndun og aukinn sveigjanleika í skólastarfinu. Ókostir 

lotukerfisins eru fáir og léttvægir að mati skólastjórnenda en helst ber að 

nefna að kennslustundafjöldi er ekki alltaf nægur, forföll kennara geta verið 

vandamál, ásamt töflugerð. Textílkennarar eru sammála skólastjórnendum 

um þann ókost að kennslustundafjöldi sé ekki alltaf nægur. Einnig telja þeir 

mikið álag á textílkennara og forföll nemenda og kennara vera ókosti sem 

fylgja kerfinu. Textílkennarar telja að vilji til að breyta og bæta skólastarfið 

og hagræðing nemendafjölda ráði mestu um hvaða námsgreinar eru 

kenndar í lotukerfi, ásamt því hvað kennarar eru tilbúnir að kenna. 

Námsgreinin textílmennt nýtur velvilja skólastjórnenda og einnig í sam-

félaginu að mati textílkennara. Helstu áherslur í textílkennslu eru á verklega þætti 

og sjálfstæð vinnubrögð ásamt því að leggja áherslu á sakapandi þætti og 

hugmyndavinnu. Textílkennarar telja námsgrein sína vera bæði list- og verkgrein. 

 





 

77 

5  Umræða 

Markmið þessarar rannsóknar var að skoða lotukerfi í list- og verkgreinum í 

grunnskólum á Íslandi, umfang þess og viðhorf skólastjórnenda og textíl-

kennara til kerfisins. Athygli var beint að námsgreininni textílmennt og 

stöðu hennar, einnig kostum og göllum sem fylgja því að kenna hana í 

lotukerfi.  

Skólastjórnendur eru mjög ánægðir með lotukerfi í list- og verkgreinum 

og telja það hafa mikla kosti og fáa ókosti. Textílkennarar eru líka nokkuð 

ánægðir með kerfið; segja það hafa nokkuð mikla kosti en þó þurfi að gæta 

mjög vel að ákveðnum göllum sem fylgi kerfinu. Einnig þurfi að standa vörð 

um námsgreinina textílmennt þar sem hún er kennd í lotum. Helst þurfi að 

gæta að því að kennslustundir verði ekki of fáar og nemendahópar ekki of 

stórir, en þeir hafi tilhneigingu til að stækka, og auk þess sé mikið álag á 

textílkennara. Þrátt fyrir þetta virðist námsgreinin textílmennt standa 

nokkuð vel um þessar mundir, eða a.m.k. hafa nokkurn meðbyr. 

Hér verður umræða um helst niðurstöður rannsóknarinnar með tilvísun í 

fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar og leitast við að svara rannsóknar-

spurningum. 

5.1 Lotukerfi í list- og verkgreinum 

Lotukerfi í list- og verkgreinum hefur nú verið sett upp í tæplega 40% grunn-

skóla landsins. Kerfið hefur verið að ryðja sér til rúms á síðustu tólf árum 

eða allt frá því að ný Aðalnámskrá frá 1999 var innleidd.  

Algengast er að skólarnir séu heildstæðir, frekar stórir, staðsettir á 

höfuðborgarsvæðinu eða í þéttbýli. Fjöldi námsgreina sem kenndar eru í 

kerfinu, er mjög breytilegur frá einum skóla til annars.  

Hér eru nýjar upplýsingar um lotukerfi í grunnskólum á Íslandi og gera 

má ráð fyrir að lotukerfi í list- og verkgreinum sé komið til að vera, meðal 

annars vegna þess að það er almenn ánægja með kerfið. 

5.1.1 Forsendur fyrir því að taka upp lotukerfi í list- og 
verkgreinum  

Skólastjórnendur og textílkennarar eru mjög sammála um þær forsendur 

sem lágu að baki þegar lotukerfi í list- og verkgreinum var tekið upp. Helstu 
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forsendur innleiðingar þess eru frumkvöðla- og þróunarstarf, leið til að 

skapa rými fyrir fleiri námsgreinar og hagræðing í fjármunum og mannafla. 

Frumkvöðla- og þróunarstarf er í samræmi við þau rök sem komu fram í 

rannsóknum í Oregon, þar vildu kennarar og skólastjórnendur leita leiða til 

að bæta skólastarfið (Irmsher, 2011). 

Sú kenning að skapa rými fyrir fleiri námsgreinar er í samræmi við 

breytingar sem urðu á Aðalnámskrá 1999, þegar fimm námsgreinar voru 

settar undir svið lista (Menntamálaráðuneytið, 1999b). Tvær listgreinar, 

dans og leikræn tjáning, eru ekki skyldubundnar námsgreinar, fá ekki sér-

stakan tíma í viðmiðunarstundaskrá og ætlast er til að þær séu samþættar 

öðrum námsgreinum eða kenndar á námskeiðum. Það er ljóst að þurft 

hefur að bregðast við og finna leiðir til þess að koma dansi og leikrænni 

tjáningu fyrir í stundatöflum nemenda. Það vekur athygli að þessar greinar 

skuli ekki vera umfangsmeiri í lotukerfinu en raun ber vitni sbr. töflu 9. Þeir 

skólar sem kenna dans í lotum ná 14% hlutfalli í þeim árgangi sem skorar 

hæst og 25% þegar leikræn tjáning er skoðuð. Sú staðreynd að lotukerfið 

hefur víða verið sett upp til þess að skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, 

virðist ekki hafa skilað tilætluðum árangri fyrir námsgreinarnar dans og 

leikræna tjáningu.  

Í rannsókn á lotukerfi í grunnskólum í Oregon kom fram að lotukerfi 

þeirra hentaði ekki öllum námsgreinum þar á meðal íþróttum (Irmsher, 

2011) en erfitt er að draga þá ályktun að sama gildi um dans og leikræna 

tjáningu vegna þess að í Oregon voru lotur oftast skipulagðar yfir heilan dag 

en hér á landi tvær til þrjár kennslustundir í senn.  

5.1.2 Breytingar 

Telja má að breytingar úr hefðbundnu annakerfi list- og verkgreina yfir í 

lotukerfi hafi gengið nokkuð vel fyrir sig og tekist vel. Enda voru kennarar 

nokkuð oft hafðir með í ráðum en það er ein helsta forsendan fyrir því að 

breytigar í skólastarfi geti gengið ve (Fullan, 2001). Þetta er líka í samræmi 

við niðurstöður Irmsher (2011) sem segir að breytingar í Oregon hafi 

þarfnast undirbúnings í samræmi við þarfir skólans.  

5.1.3 Ytri rammi lotukerfis  

Ekki er alltaf ljóst hvað stýrir því hvaða námsgreinar fara í lotukerfið og 

ákvarðanir um það eru ekki endilega teknar á faglegum forsendum, heldur 

virðist vera horft á hvað hentar hverju sinni. Skólastjórar höfðu á orði að 

erfitt væri að stýra kerfinu ef námsgreinar væru of margar og að kerfið yrði 

of dýrt ef nemendur væru of fáir. Textílkennarar telja að hagræðing nem-
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endafjölda og vilji til að bæta skólastarfið ráði mestu um hvaða námsgreinar 

eru settar inn í kerfið. 

Út frá þessu má draga þá ályktun að ytri rammi lotukerfisins stjórnist af 

nemendafjölda í árgangi og þeim námsgreinafjölda sem hentar nemenda-

fjölda í viðkomandi árgangi. Það má líka segja að þarna sé verið að velja inn í 

kerfið út frá hagkvæmis sjónarmiðum þó svo að það hafi ekki verið upphaf-

leg forsenda fyrir kerfinu. 

Á meðan skólastjórnendur reyna að láta allar námsgreinar komast að í 

samræmi við námskrár, hafa textílkennarar áhyggjur af þeim tíma sem 

kennslugrein þeirra fær í hverjum árgangi og að hóparnir verði ekki of stórir.  

Fram kom í svörum skólastjórnenda, að lotukerfið gæfi þeim möguleika 

til að stækka nemendahópa þegar heilum árgangi er blandað, þeir töldu 

sveigjanleika líka vera einn af kostum kerfisins. Hér má draga þá ályktun að 

kerfið bjóði uppá ákveðið svigrúm til að hagræða nemendahópum hvort 

sem það er vegna fjölda nemenda eða samsetningar hópsins.  

Erfitt er að henda reiður á, hvort nemendur fá þann kennslustundafjölda 

í listum sem námskrá segir til um. Námskráin er mjög fljótandi þegar reikna 

á tíma í hverri listgrein fyrir sig. Greinunum er blandað saman og prósentu-

tala gefin fyrir öll skólaárin (Menntamálaráðuneytið, 2007). Síðan er skólum 

í sjálfsvald sett að raða í sína skólanámskrá eftir árgöngum sbr. lög um 

skólanámskrár.  

Það er áhyggjuefni bæði hjá skólastjórnendum og textílkennurum að 

kennslustundafjöldi sé ekki alltaf nægur, textílkennarar ganga út frá sinni 

námsgrein en skólastjórar ganga út frá fleiri námsgreinum. Fjöldi kennslu-

stunda í hverri námsgrein ræðst líka af því hvað margar námsgreinar eru 

inni í kerfinu hverju sinni. Of lítill tími fyrir námsgreinar var líka áhyggjuefni 

bandarískar kennara (Irmsher, 2011). Út frá þessu má álykta að faggreina-

kennarar þurfi virkilega að gæta sinna námsgreina í lotukerfi svo að þær fái 

nægan tíma í samræmi við námskrá og viðfangsefni. 

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að algengustu námsgreinarnar 

í lotukerfinu eru hönnun og smíði, myndlist og textílmennt (tafla 20),þess 

vegna má gera ráð fyrir að kennarar þessara greina þurfi að vera á verði og 

gæta þeirra í lotukerfinu.  
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Tafla 20  Hlutfall skóla sem kenna námsgreinarnar í lotukerfi sbr. tafla 8. 

% skóla sem kenna námsgreinar Hönnun og smíði Myndlist Textílmennt 

3. bekkur 80% 80% 77% 

4. bekkur 91% 91% 89% 

5. bekkur 91% 85% 89% 

6. bekkur 91% 91% 89% 

7. bekkur 94% 94% 91% 

5.1.4 Kostir lotukerfisins  

Skólastjórnendur eru mjög jákvæðir og ánægðir með lotukerfið og sumir þeirra 

sjá eingöngu kosti við það. Sú staðreynd að kerfið hentar vel til þess að 

skipuleggja kennslu fyrir margar námsgreinar er helsti kosturinn. Að mati 

bandarískra kennara er aukin sveigjanleiki skólastarfsins einn af kostum kerfisins 

(Irmsher, 2011). Skólastjórnendur hafa svigrúm til þess að raða inn í lotukerfið 

eftir hentugleika ásamt því að þróa og skipuleggja á faglegum forsendum.  

Einnig er það mikill kostur að hafa ánægða kennara og ánægða 

nemendur, það er í samræmi við frásagnir bandaríkra kennara sem töldu að 

lotukerfið kæmi betur til móts við þarfir nemenda og kennara og að það 

væri skilvirkara (Irmsher, 2011 ; Kelly, 2011). Skilvirkt og markvisst nám eru 

ekki síðri kostir, Irmsher og Kelly styðja það. Má draga þá ályktun að 

kostirnir vegi hver annan upp. Ánægðir kennarar og ánægðir nemendur 

hljóta að fá betri uppskeru. Fjölbreytni, sveigjanleiki og möguleiki á 

einstaklingsmiðuðu námi eru sömuleiðis góðir kostir. Allt eru þetta kostir 

sem styðja við list- og verkgreinar og má þar nefna Gardner og fjölgreindar-

kenninguna ásamt kenningum Dewey. 

Athyglisvert var að heyra frá skólastjórnendum í litlum skólum í dreifbýli 

sem fagna lotukerfinu og segja það gefi sveigjanleika og tækifæri til þess að 

bjóða nemendum fjölbreyttari námstækifæri, sem og tækifæri á auknu 

félagavali í fámennum skólum þegar árgöngum er blandað. Samkvæmt 

þessu stuðlar kerfið að því að koma til móts við þarfir nemenda og getur 

einnig hentað fámenum skólum. 

5.1.5 Lotukerfi í list- og verkgreinum hefur fáa ókosti  

Lotukerfi í list- og verkgreinum virðist hafa fáa ókosti að mati skólastjórn-

enda. Þeir telja kostina svo yfirgnæfandi að það taki því varla að tala um 

ókosti. Þeir gátu þó verið nokkuð sammála um að það væri ókostur að fjöldi 
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kennslustunda væri ekki alltaf nægur og erfiðleikar vegna forfalla kennara 

þar sem faggreinakennarar eru ekki til staðar til afleysinga. Textílkennarar 

nefndu þessa ókosti líka og fjarvera nemenda í skólunum í Oregan var 

áhyggjuefni kennara þar (Imsher, 2011). Draga má þá ályktun að hér séu 

umtalsverðir ókostir sem geta jafnvel haft margfeldisáhrif ef kennslustunda-

fjöldi námsgreinar er í lágmarki og kennari forfallast. Enginn getur fyllt hans 

skarð og þá munu kennslustundir verða enn færri. Sama getur gilt um forföll 

nemenda ef þeir eru frá um tíma.  

5.1.6 Samfella í námi 

Skólastjórnendur nefndu að kerfið hefði verið sett upp til þess að búa til 

betra námsskipulag fyrir nemendur og það skapaði þéttari og betri samfellu 

í námi. Samfella í námi er líka kostur að mati textílkennara. Samfella í námi 

er þó ekki tryggð nema á meðan lotan stendur yfir vegna þess að langur tími 

getur liðið frá því að nemandi lýkur við eina námsgrein í lotukerfi þangað til 

hann fer í sömu námsgrein aftur. Bæði skólastjórnendur og textílkennarar 

nefndu hættu á því að samfella gæti rofnað í lotukerfinu.  

5.2 Námsgreinin textílmennt 

Textílmennt er ein af þremur umfangsmestu námsgreinunum í lotukerfinu. 

Hún er kennd í öllum árgöngum Flestar kennslustundir eru á miðstigi grunn-

skólans og þar er sömuleiðis algengast að textílmennt sé kennd í lotum. 

5.2.1 Breytilegur fjöldi kennslustunda í textílmennt  

Með breyttu fyrirkomulagi list- og verkgreina virðist það tímamagn, sem 

nemendur fá í hverri grein fyrir sig vera mjög mismunandi á milli skóla. Eins 

og fram kemur í töflu 13 um kennslustundafjölda í textílmennt er hann afar 

breytilegur bæði eftir skólum og árgöngum. Fæstu kennslustundirnar voru í 

1.- og 2. bekk, fóru niður í 6 kennslustundir á einu ári, flestar kennslustundir 

voru í 9. og 10. bekk og fóru upp í 120 stundir á einu ári. Erfitt er að sjá hver 

raunverulegur kennslustundafjöldi í textílmennt er eða hvort að kennslu-

stundum hefur fækkað með tilkomu lotukerfis í list- og verkgreinum. Í töflu 

13 var reiknað út miðgildi fyrir kennslustundir í textílmennt og þá sést að 

fjöldi kennslustundia getur verið frá 21 stund og upp í 40 stundir. Ef gengið 

er út frá því að kennslustundir hafi ekki verið færi en 40 stundir á ári áður 

en lotukerfið kom til má draga þá ályktun að kennslustundum hafi raun-

verulega fækkað. 

Til þess að fylgjast með því hvort nemendur fá þann kennslustundafjölda í 

textílmennt sem þeim ber samkvæmt námskrá, er nauðsynlegt að textílkennarar 
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fylgist sjálfir með sinni skólanámskrá. Það má þó ljóst vera að ekkert er tryggt 

þegar nemendur flytja milli skóla, sbr. lög um skólanámskrár  

5.2.2 Kostir þess að kenna textílmennt í lotum  

Kostir þess að kenna textílmennt í lotum eru nokkuð miklir að mati textíl-

kennara sbr. mynd 4. Þeir helstu eru skilvirkt nám, góð samfella í námi og 

hversu auðvelt það er að kenna í skorpum. Gera má ráð fyrir að skilvirkt 

nám og góð samfella skapist um leið og nemendur eru í þéttu skipulagi 

afmarkaðan tíma og að námið verði markvissara eins og skólastjórnendur 

nefndu. Leiða má líkum að því að það auðveldi textílkennaranum að hafa 

umsjón með færri nemendum í hópum í einu og um leið ætti hann að fá 

tækifæri til að kynnast nemendum betur þegar þeir koma þéttar sbr. 

rannsókn Irmsher (2011).  

Betri agastjórnun er líka kostur og líklegt er að kostir kerfisins vinni 

saman og hafi þau áhrif að auðvelda agastjórnun. 

5.2.3 Ókostir þess að kenna textílmennt í lotum 

Þrátt fyrir að kostir þess að kenna textílmennt í lotum séu miklir þurfa textíl-

kennarar að standa vörð um þá ókosti sem fylgja.  

Hér virðast tveir þættir vega þyngst; hætta á því að kennslustundafjöldi verði 

ekki nægur, bæði vegna þess að það getur hallað á í upphafi ef of margar 

námsgreinargreinar eru settar í lotukerfið og einnig ef forföll verða mikil, vegna 

þess að þau verða ekki bætt upp hvort sem það er vegna nemenda eða kennara. 

Álagsþáttur er óhjákvæmilegur fylgifiskur þessara þátta. 

5.2.4 Staða greinarinnar 

Námsgreinin virðist standa nokkuð sterk, hafa meðbyr í samfélaginu og 

skólastjórnendur eru mjög jákvæðir og skilningsríkir í garð greinarinnar. Sé 

textílmennt borin saman við aðrar listgreinar má sjá að hún hefur sterkari 

stöðu en dans og leikræn tjáning, sbr. rannsókn Anne Bamford (2009). 

Nokkuð sterk staða greinarinnar skapast meðal annars af jákvæðri 

umræðu um list- og verkgreinar og jákvæðu viðhorfi til listsköpunar og 

handverks. Það er athyglisvert að skoða rannsókn sem Brynjar Ólafsson 

(2008) gerði á stöðu handmennta í grunnskólanum en þar kemst hann að 

þeirri niðurstöðu að staða handmennta sé í besta falli veik. Hér er um 

nokkra mótsögn að ræða við mínar niðurstöður. Þó svo að ýmislegt hafi 

breyst á síðustu þremur árum er ekki ólíklegt að efnahagskreppan og breytt 

gildismat í samfélaginu hafi hér jákvæð áhrif á stöðu textílmenntar.  
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Niðurstöður mínar varðandi stöðu greinarinnar eru heldur ekki í samræmi við 

niðurstöður í rannsóknum Guðrúnar Helgadóttur (1997) og Guðrúnar Hannele 

Henttinen (2000). Þær komust báðar að því að námsgreinin textílmennt væri 

lægra sett en aðrar námsgreinar í skólakerfinu og liði fyrir það að hafa lengst af 

verið kvennagein. Hér er áhugavert viðfangsefni til að skoða betur, hvað hefur 

breyst. Það má velta því fyrir sér hvort að námskrárnar hafi hér einhver áhrif. Mín 

rannsókn er gerð með hliðsjón af námskrá frá 1999 en námskrá frá 1989 var í 

gildi þegar eldri rannsóknirnar voru gerðar. 

Þrátt fyrir nokkuð sterka stöðu greinarinnar er nauðsynlegt að halda 

henni á lofti og sækja fram þegar hún hefur meðbyr sbr. Guðrúnu Helga-

dóttir (1997) sem segir nauðsynlegt að faggreinakennarar kynni sína sér-

greina og haldi henni á lofti innan og utan skólasamfélagsins. Einnig er 

mikilvægt að verjast þáttum sem hafa neikvæð áhrif á greinina en þar ber 

helst að nefna neikvæða umræðu, textílkennarar nefndu einnig áhugalausa 

kennara og verri kjör textílkennara  

Sú staðreynd að það skuli ekki alltaf vera fagmenntaður textílkennari 
sem sér um kennslu textílmenntar, hefur neikvæð áhrif á stöðu greinar-
innar. Kennara sem fylla upp í stöður sínar með því að kenna nokkrar 
stundir á viku telja sig ekki vera faggreinakennara sbr. Guðrúnu Helgadóttir 
(1997). Í rannsókn minni kom fram að tuttugu bekkjarkennarar sáu um 
textílkennslu í 1.-7. bekk. Það kom líka fram í skýrslu Menntasviðs Reykja-
víkur (2009) að í yngstu bekkjunum grunnskólanna væru það oft bekkjar-
kennarar sem væru látnir sjá um textílkennslu. Hér sést að margir sinna 
textíkennslu sem aukastarfi hvort sem þeir eru sérstaklega menntaðir til 
þess eða ekki og draga verður þá ályktun að það hafi neikvæð áhrif á stöðu 
greinarinnar. Neikvæð áhrif skapast meðal annas af því að eingöngu fag-
menntaðir textílkennarar hafa aðgang að endurmenntunarnámskeiðum á 
vegum Félags textílkennara. 

5.2.5 Textílmennt bæði listgrein og verkgrein 

Flestir textílkennarar skilgreina námsgrein sína bæði sem listgrein og verk-

grein sbr. töflu 17 og voru 95% þeirra sammála um þessa skilgreiningu. 

Samkvæmt niðurstöðunum er textílmennt bæði listgrein og verkgrein og 

ég tel mikilvægt að vinna með hana sem slíka. Rannsókn Mason (2005) 

styrkir þá kenningu að mikilvægt sé að vinna með textílmennt sem list- og 

verkgrein, hún komst að þeirri niðurstöðu að unglingar hafi þörf fyrir að 

skapa eigin afurð með því að blanda hefðbundnu handverki inn í listnám. Ef 

unnið er með textílmennt sem blöndu af listgrein og verkgrein, hefur hún 

ekki aðeins víðtækari og dýpri tilgang í skólakerfinu, heldur verður hún 

einnig merkingarbær fyrir nemendur. Rannsókn Karppinen (2008) styrkir 
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þetta sjónarmið, sem og skrif Eisner (2002) um mikilvægi listkennslu í 

skólakerfinu. Auk þess má greina ýmsa þætti í námskrám fyrir textílmennt 

allt frá 1977 sem styrkja þessa blöndu, svo sem sköpun, túlkun, tjáning og 

skynjun ásamt áherslu á verklega þætti (Menntamálaráðuneytið, 1977). 

5.2.6 Samþætting námsgreina  

Samþætting námsgreina kemur oft fyrir í umræðunni og skólastjórnendur 

nefna það sem áhugaverðan kost lotukerfisins. Textílkennarar hafa mis-

munandi skoðanir á því hvort að lotukerfið gefi nægjanlegt svigrúm til 

samþættingar námsgreina og (mynd 3) sýnir að 23% textílkennara segja að 

námsgreinar séu ekki samþættar í lotukerfinu. 

Samþættingu námsgreina þarf að skoða sbr. Bamford (2009) sem segir í 

skýrslu sinni að það skorti samþættingu námsgreina í listgreinum á Íslandi. 

Þrátt fyrir það hefur textílmennt sterkari stöðu en dans og leikræn tjáning 

sem eiga að samþættast með öðrum greinum. Hér má velta því fyrir sér um 

hvernig samþættingu er verið að ræða eða hvort að hún er eftirsóknarverð. 

Er verið að tala um þemanám eða samþættingu á forsendum nemenda skv. 

Kysilka (1998) sem segir að samþætting námsgreina sé eftirsóknarverð 

þegar hún er gerð á forsendum nemenda, þá sæki nemendur þekkingu í 

fleiri námsgreinar út frá sínum þörfum og því viðfangsefni sem unnið er 

með. Dewey og Gardner styðja líka samþættingu á forsendum nemenda. 

Einn textílkennari nefndi að hann samþætti námsgreinar sjálfur hjá sér, nýtti 

sér það sem hann þekkti úr öðrum námsgreinum. 

Það má líka velta því fyrir sér hvort að staða textílmenntar sé ekki 

sterkari nú en áður af því að hún flokkast með listgreinum en er líka 

skilgreind sem verkgrein sbr. finnska líkanið sem Karppinen (2005) 

rannsakaði og áhrif þess að listir og handverk ynnu saman, útkoman var 

merkingarbært nám fyrir nemendur.  

5.3 Textílkennarar 

5.3.1 Menntun textílkennara 

Í kafla 3.2.1 kom fram að flestir textílkennararnir eru með B.Ed.- gráðu frá 

Kennaraháskóla Íslands og höfðu textílmennt sem sérgrein en 29% þeirra 

sem kenna textílmennt eru ekki fagmenntaðir textílkennarar. Þeir höfðu 

annað nám að baki eða kennarapróf ásamt annarri sérgrein.  

Kennslufræði, verkleg færni, skapandi starf, hugmyndavinna og list-

sköpun eru mikilvægir þættir í námi textílkennara og nýtast þeim vel í starfi. 
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Áhersluþættir sem textílkennarar telja mikilvæga eru í samræmi við áherslu-

þætti námskrárinnar sbr. Aðalnámskrá, 1999b og 2007. 

5.3.2 Áhersluþættir í textílkennslu 

Textílkennarar eiga það sameiginlegt að leggja megináherslu á að nemendur 

læri verklega færni og sjálfstæð vinnubrögð, ásamt því að nemendur vinni á 

skapandi hátt eftir eigin hugmynd. Þetta er í takt við viðfangsefni nám-

skrárinnar; lögmál og aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi, fagurfræði 

og rýni (Menntamálaráðuneytið, 1999b/2007) Einnig dreg ég þá ályktun að 

áhersluþættir textílkennarans og áhersluþættir námskrárinnar styðji við 

kenninguna um að námsgreinin textílmennt sé bæði listgrein og verkgrein. 

5.3.3 Námskrárnotkun textílkennara 

Textílkennarar hafa svigrúm til þess að breyta og bæta námskrá sína um leið 

og þeir kenna. Guðrún Hannele Henttinen (2000) og Guðrún Helgadóttir 

(1997) komust að því í rannsóknum sínum að textílkennarar hefðu sína 

persónulegu námskrá og settu sér markmið sem væru ekki endilega sam-

hljóma skólanámskránni. Mér sýnist textílkennarar þróa námskrá sína 

samkvæmt fræðilegum vinnubrögðum, sbr. Marsh og Willis (2003) þeir nota 

hana sem áætlun um framkvæmd og sem verkfæri til þess að meta og 

breyta. Raunveruleg námskrá skapast út frá svigrúmi kennarans í skóla-

stofunni og starfsumhverfi hans. 

Viðfangsefni textílnáms er skipt upp í þrjá flokka í Aðalnámskránni; 

lögmál og aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi, fagurfræði og rýni. 

Samkvæmt töflu 18 eru skiptar skoðanir á því hvort að allir þættir nám-

skrárinnar rúmist fyrir í lotukerfinu. Rúmlega helmingur textílkennarana 

telur sig oftast geta komið öllum þáttum námskrárinnar fyrir í lotukerfinu en 

tæpur helmingur þeirra telur svo ekki vera. Hér má draga þá ályktun að 

námskráin sé full viðamikil eða að það séu ekki nógu margar kennslustundir 

lagðar undir greinina. 

5.4 Rannsóknarspurningum svarað 

Í upphafi voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar: 

 Hvers vegna var lotukerfi tekið upp í grunnskólum?  

 Hverjir eru helstu kostir þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

 Hverjir eru helstu gallar þess að kenna textílmennt í lotukerfi? 

 Hver er staða textílmenntar í grunnskólum á Íslandi? 
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Helstu svör við rannsóknarspurningunum verða dregin hér saman. 

Lotukerfi í list- og verkgreinum var sett upp til þess að skapa rými fyrir fleiri 
námsgreinar eftir að námskráin 1999 kom út. Markmiðið var líka að efla 
frumkvöðla og þróunarstarf ásamt því að hagræða í fjármálum og mannafla. 
Kerfið var líka sett upp til að auka sveigjanleika í skólastarfinu. 

Helstu kostir þess að kenna list og verkgreinar í lotum að mati skóla-
stjórnenda er gott námsskipulag fyrir margar námsgreinar, ánægðir 
nemendur og kennarar. Einnig góð námsframvinda og markvisst nám. Að 
mati textílkennara felast kostir textílkennslu í lotukerfi í því að námið verður 
skilvirkara, það næst góð samfella í námi og auðvelt að kenna í skorpum. 

Ókostir lotukerfisins eru fáir að mati skólastjórnenda, helst að kennslu-
stundafjöldi verður ekki nægur. Textílkennarar eru sammála því og segja 
það líka ókost að það sé mikið álag á textílkennara og erfiðleikar vegna 
forfalla kennara og nemenda vegna þess að ekki sé svigrúm til þess að bæta 
upp tapaðar kennslustundir. 

Námsgreinin textílmennt kemur nokkuð sterkt út úr rannsókninni, virðist 

hafa meðbyr en þó hallar víða á að kennslustundafjöldi sé nægur og ekki 

eru alltaf fagmenntaðir kennarar sem sjá um textílkennsluna. 

Þó að margt virðist gott við breytt fyrirkomulag list- og verkgreina og 

margir kennarar séu ánægðir með það, bendir ýmislegt til þess að það 

stjórnist af hagkvæmissjónarmiðum, það er að segja til að spara fjármagn 

og mannafla. Hér eru nokkuð veigamiklar breytingar á ferðinni sem mikil-

vægt er að skoða og kortleggja þegar horft er fram á veginn. Er þessi skóla-

þróun til komin af faglegum forsendum? Er þróunin til hagsbóta fyrir 

námsgreinina textílmennt? Er hún góð fyrir nemendur? 

5.4.1 Lotukerfi í list- og verkgreinum komið til að vera 

Lotukerfi í list- og verkgreinum hefur víða fest sig í sessi og er komið til 

að vera. Erfitt er að spá fyrir um framtíðina en almenn ánægja skóla-

stjórnenda með kerfið bendir til þess að þeir snúi ekki til baka eða taki 

upp annaskipt kerfi.  

Í þessu ljósi er mikilvægt að rýna gaumgæfilega í kosti kerfisins, halda 

í þá og styrkja enn frekar. Um leið og haldið er í kosti kerfisins og þeir 

styrktir, þarf að horfast í augu við þá ókosti sem fylgja kerfinu og leitast 

við að minnka áhrif þeirra.  

Það þarf að: 

 Hafa stærð nemendahópa viðráðanlega og ekki fleiri en 12-15 
nemendur í hverjum hópi.  
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 Sjá til þess að kennslustundafjöldi sé nægur miðað við námskrá 
og viðfangsefni. 

 Hafa kennara ánægða með því að koma til móts við þarfir þeirra 
og þarfir þeirra kennslugreina. 

 Skipuleggja námsgreinar í kerfinu með það að leiðarljósi að 
kerfið verði ekki of umfangsmikið, hæfilegur fjöldi námsgreina sé 
í hverri lotu, 4-5 námsgreinar hafa verið nefndar í því sambandi. 

5.4.2 Textílmennt þróast í lotukerfi 

Textílmennt er hvað umfangsmest námsgreina í lotukerfi list- og verkgreina 

og ætla má að hún verði það áfram í næstu framtíð. 

Mikilvægt er að textílmennt fái að þróast á jákvæðan hátt í kerfinu með þeim 

kostum sem því fylgja, að hún haldi nokkuð sterkri stöðu sinni og tilvist hennar 

styrkist enn frekar. Til þess ná þessu þarf að gæta þess að fagmenntaðir 

textílkennarar sjái alfarið um textílkennsluna. Þeim séu búin góð vinnuskilyrði 

meðal annars með því að hafa nemendahópa viðráðanlega, ekki fleiri en 12 – 15 í 

hóp. Einnig þarf að koma til móts við þarfir textílkennara með því að bjóða þeim 

vinnuaðstöðu sem hentar þeirra kennslugrein og sjá til þess að 

kennslustundafjöldi sé nægur miðað við viðfangsefni námskrár. Mjög mikilvægt 

er að koma í veg fyrir að kennslustundafjöldi rýrni vegna forfall nemenda og 

kennara, til þess að svo megi verða þarf að hafa kerfið sveigjanlegt svo að hægt 

sé að bæta upp tapaða kennslustundir. 
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6  Lokaorð 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á list- og verkgreinum í grunnskólum á 
Íslandi og enn færri fjalla um námsgreinina textílmennt að einhverju 
marki. Mér er ekki kunnugt um að lotukerfi í þessum greinum hafi verið 
skoðað sérstaklega áður. Hér er því um að ræða viðbót við rannsóknir á 
sviði textílmennta, ásamt nýjum upplýsingum um lotukerfi í fyrrnefndum 
greinum. Það er von mín að þessar upplýsingar verði gott innlegg í skóla-
málaumræðuna.  

Rannsókn þessi gefur upplýsingar um umfang lotukerfis í list- og 
verkgreinum í íslenskum grunnskólum og um kosti og galla sem fylgja kennslu 
í lotukerfi, einkum og sér í lagi þeim sem fylgja því að kenna námsgreinina 
textílmennt í slíku kerfi. Upplýsingar þessar geta nýst bæði skólastjórnendum 
og kennurum sem vilja setja upp lotukerfi í list- og verkgreinum. Þá geta 
niðurstöðurnar einnig haft gildi fyrir þá þeim sem hafa nú þegar sett upp slíkt 
kerfi og vilja þróa það enn frekar. Loks veitir rannsóknin upplýsingar um stöðu 
textílmenntar sem námsgreinar og einnig upplýsingar um það hvernig 
textílkennarar skilgreina námsgrein sína. Rannsóknin ætti þess vegna að hafa 
nokkurt gildi fyrir textílkennara. 

Að mínu mati er lotukerfi í list- og verkgreinum áhugaverð nýbreytni í 
skólastarfi og námsgreinin textílmennt kemur nokkuð sterk út úr rann-
sókninni, það er að segja að hún virðist hafa meðbyr um þessar mundir 
og greina má mikla jákvæðni í garð greinarinnar, bæði af hálfu skóla-
stjórnenda og samfélagsins. Í þessari stöðu er mikilvægt að halda áfram 
og efla greinina enn frekar. 

Rannsókninni eru ýmsar takmarkanir settar og rannsóknargögn gefa 
ekki skýra mynd af stærð nemendahópa í lotukerfi eða fjölda kennslu-
stunda í hverjum árgangi. Þá er hún langt frá því að vera tæmandi og 
kallar á enn fleiri spurningar en hún svarar. Það er þó von mín að 
rannsókn þessi verði innlegg í umræðuna um gildi list- og verkgreina í 
skólakerfinu, að hún styrki námsgreinina textílmennt og verði öðrum 
hvatning til frekari rannsókna á sviði textílmennta.  

Áhugavert væri að rannsaka gildi námsgreinarinnar textílmenntar í 
grunnskólanum og fá svör og rök fyrir tilvist hennar í skólakerfinu. Einnig 
væri áhugavert að skoða ánægða textílkennara og nemendur í lotukerfi 
og afla upplýsinga um hvað eykur ánægju þeirra í skólastarfinu. 

Áhersluþættir í textílkennslu voru skoðaðir í þessari rannsókn, áhuga-
vert er líka að skoða innihald textílkennslu í íslenskum grunnskólum. 
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Sú niðurstaða að námsgreinin textílmennt skuli koma sterkari út úr þessari 
rannsókn en fyrri rannsóknum sem gerðar hafa verið á stöðu hennar er 
verðugt rannsóknarefni. Áhugavert væri að skoða hvað hefur breyst og hvaða 
þættir hafa styrkt stöðu greinarinnar. Getur verið að námskrárbreytingar hafi 
þar áhrif á? Er mögulegt að gömul handverksgrein og kvennagrein hafi 
sterkari stöðu þegar hún er flokkuð með listgreinum? 

Í rannsókninni liggja fyrir upplýsingar um lotukerfi í list- og verk-
greinum í grunnskólum á Íslandi, meðal annars um kosti og galla þess að 
kenna textílmennt í lotum. Ég tel að hér kenni nýrra grasa og ýmislegt 
nýtt hafi komi fram um lotukerfið, enda er mér ekki kunnugt um að 
kerfið hafi verið rannsakað sérstaklega áður. 
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8 Viðaukar 

Viðauki 1. Bréf til skólastjóra 

Reykjavík, 26. apríl 2011 

Ágæti skólastjóri/aðstoðarskólastjóri! 

Ég heiti Arngunnur Sigurþórsdóttir og er að vinna við M.Ed.verkefni í 

menntunarfræðum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsókn mín 

beinist að því að skoða stöðu námsgreinarinnar textílmennt í grunnskólum á 

Íslandi. Meginmarkmiðið er að kanna kosti og galla þess að kenna 

textílmennt í lotukerfi. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar. 

Farið verður með öll gögn sem trúnaðarmál og ekki verður hægt að rekja 

persónugreinanlegar upplýsingar. Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður 

verkefnisins er Dr. Allyson Macdonald.  

Í upphafi rannsóknarinnar þarf ég að skrá alla skóla sem kenna 

textílmennt að einhverju eða öllu leyti í lotum. Ef textílmennt er ekki kennd 

í lotum í þínum skóla, vil ég vinsamlegast biðja þig að senda mér þennan 

tölvupóst strax til baka, þá þarf ekki frekari upplýsingar.Ef ég fæ ekki 

tölvupóst frá þér,  lít ég svo á að textílmennt sé kennd í lotum í skólanum og 

langar að biðja þig að taka þátt í rannsókninni. Einnig óska ég leyfis þíns til 

þess að afla frekari upplýsinga hjá textílkennara skólans. 

Ég mun hafa símasamband við þig á tímabilinu 2.-10. maí og leggja fyrir 

þig spurningarnar hér að neðan.  

1. Hverjar telur þú vera helstu forsendur fyrir því að lotukerfi í list- 
og verkgreinum var tekið upp í skólanum? (merkja við 3 
mikilvægustu atriðin) 
a) ___breytt aðalnámskrá frá 1999 
b) ___þrýstingur frá kennurum 
c) ___frumkvöðlastarf/þróunarstarf 
d) ___hagræðing í fjármálum og mannafla 
e) ___skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, s.s. leikræna 

tjáningu, dans o.fl. 
f) ___annað, hvað?__________________________________ 
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2. Hverja telur þú vera helstu kosti þess að kenna list- og 
verkgreinar í lotum (merkja við 3 mikilvægustu atriðin)? 
a) ___sparnaður í fjármálum og mannafla 
b) ___ánægðir nemendur  
c) ___ánægðir kennarar 
d) ___ánægðir foreldrar 
e) ___gott skipulag fyrir margar námsgreinar 
f) ___annað, hvað?_________________________________ 

 

3. Hverja telur þú vera helstu ókosti  þess að kenna list- og 
verkgreinar í lotum (merkja við 3 mikilvægustu atriðin)? 
a) ___erfiðleikar við stundatöflugerð 
b) ___fjöldi kennslustunda ekki nægur 
c) ___ kennarar eru ekki ánægðir með kerfið 
d) ___kerfið er ósveigjanlegt  
e) ___erfitt að manna forföll 
f) ___ annað, hvað?__________________________________ 

 

Í framhaldi af þessum spurningum óska ég eftir leyfi þínu til að senda 

textílkennara skólans rafrænan spurningalista . Ég vil því biðja þig að hafa 

svör þín undirbúin ásamt nafni og netfangi viðkomandi kennara þegar ég 

hef samband.  

Með fyrirfram þökk, 

Arngunnur Sigurþórsdóttir 

ars26@hi.is 
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Viðauki 2.  
Bréf til textílkennara 

Reykjavík, 14. apríl. 2011 

Ágæti textílkennari! 

Ég heiti Arngunnur Sigurþórsdóttir og er að vinna M.Ed. verkefni í 

menntunarfræðum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

Rannsókn mín beinist að því að skoða stöðu námsgreinarinnar 

textílmennt í grunnskólum á Íslandi. Meginmarkmiðið er að kann kosti og 

galla þess að kenna textílmennt í lotum. Ég hef nú þegar haft samband við 

skólastjóra í þínum skóla og fengið leyfi fyrir rannsókninni með fyrirvara um 

samþykki þitt Þátttaka þín er mjög mikilvæg fyrir rannsókn mína.  

Skortur er á rannsóknum í textílmennt á Íslandi og er það von mín að 

þetta framlag verði bæði námsgreininni og textílkennurum til framdráttar. 

Spurningalistinn hér að neðan er sendur til textílkennara í öllum skólum 

sem kenna textílmennt að hluta eða öllu leyti í lotum. Niðurstöður 

rannsóknarinnar munu verða kynntar í Félagi textílkennara.  

Rannsóknin hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Ég mun gæta fyllsta 

trúnaðar og nafnleyndar og ekki verður hægt að rekja svör þín. Leiðbeinandi 

minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Allyson Macdonald. 

Með fyrirfram þökk, 

Arngunnur Sigurþórsdóttir. 

ars26@hi.is 
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Viðauki 3. Viðtalsrammi fyrir hálfopin viðtöl við textílkennara 

1. Forsendur og skipulag náms 

a) Hvaða hvatar voru fyrir breyttum ramma fyrir list- og verkgreinar?  

b) Hvaða námskrárfræðilegar forsendur liggja til grundvallar því að 

setja upp lotukerfi? 

c) Hverjir voru þátttakendur í skipulagningu og ákvarðanatöku þegar 

ákveðið var að setja list- og verkgreinar í lotur? 

d) Hvaða námsgreinar eru kenndar í lotum? 

2. Staða textílmenntar 

e) Styður lotukerfið við námsgreinina textílmennt? 

f) Er kennslustundafjöldi námsgreinarinnar textílmennt samkvæmt 

viðmiðunarstundaskrá? 

g) Er textílmennt samþætt öðrum námsgreinum? 

h) Hefur textílmennt þróast sem listgrein eða verkgrein? 

i) Hvar liggja áherslur kennslunnar í textílmennt? 

j) Er skólanámskrá í textílmennt unnin út frá Aðalnámskrá?  

3) Áhrif lotukerfisins 

k) Hafa forsendur fyrir kennslunni breyst (frá hefðbundnu kerfi) og þá 

hvernig? 

l) Annast fagmenntaðir textílkennarar kennslu textílmennta? 

m) Er samfella í textílnámi? 
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n) Er samvinna við aðra kennara í list- og verkgreinum ?  

o) Hvaða áhrif hefur lotukerfið á stöðu kennarans? 

p) Hvaða áhrif hefur kerfið á stöðu nemenda? 

q) Er samvinna við aðra kennara? 

r) Hvað finnst nemendum, kennurum og foreldrum um lotukerfið? 

s) Er eitthvað í lotukerfinu sem auðveldar eða torveldar framkvæmd 

námskrár? 

t) Hefur kennsla í lotukerfi áhrif á námsmat í textílmennt? 
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Viðauki 4. Kynningarbréf til Félags textílkennara 

Tilkynning til Félags textílkennara 25.03.2011. 

Ágætu félagskonur! 

Ég vil vekja athygli ykkar á því að ég er að vinna að M.Ed. verkefni mínu í  

Menntunarfræðum við Háskóla Íslands. Rannsókn mín beinist að því að 

skoða textílmennt í grunnskólum á Íslandi, meginviðfangsefnið er að skoða 

kosti og galla þess að kenna textílmennt í lotum. Ég mun senda 

spurningalista til textílkennara í þeim skólum sem kenna textílmennt að 

einhverju eða öllu leyti í lotum og vil hér undirstrika mikilvægi þess að þið 

sem fáið spurningalista takið þátt.  

Það er tilfinnanlegur skortur á rannsóknum í okkar grein og því mikilvægt 

að styðja við þær og efla eins og nokkur kostur er. Rannsóknir  eiga að 

styrkja námsgreinina og vera henni  og okkur kennurum til framdráttar. 

Niðurstöður rannsóknarinnar verða að sjálfsögðu birtar félagsmönnum. 

Með fyrirfram þökk, 

Arngunnur Sigurþórsdóttir 

  



 

103 

Viðauki 5. Spurningalisti textílkennara 

 

Rafrænn spurningalisti lagður fyrir textílkennara í grunnskólum á Íslandi 

sem kenna textílmennt í lotum. 

 
Ágæti textílkennari!  
Ég heiti Arngunnur Sigurþórsdóttir og er að vinna M.Ed. verkefni í menntunar-
fræðum á Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsókn mín beinist að því að 
skoða stöðu námsgreinarinnar textílmennt í grunnskólum á Íslandi. Megin-
markmiðið er að kann kosti og galla þess að kenna textílmennt í lotum.  

Ég hef nú þegar haft samband við skólastjóra í þínum skóla og fengið 
leyfi fyrir rannsókninni með fyrirvara um samþykki þitt. Þátttaka þín er mjög 
mikilvæg fyrir rannsókn mína. Skortur er á rannsóknum í textílmennt á 
Íslandi og er það von mín að þetta framlag verði bæði námsgreininni og 
textílkennurum til framdráttar.  

Spurningalistinn hér að neðan er sendur til textílkennara í öllum 
skólum sem kenna textílmennt að hluta eða öllu leyti í lotum. Niðurstöður 
rannsóknarinnar munu verða kynntar í Félagi textílkennara. Rannsóknin 
hefur verið tilkynnt til persónuverndar. Ég mun gæta fyllsta trúnaðar og 
nafnleyndar og ekki verður hægt að rekja svör þín.  
Leiðbeinandi minn og ábyrgðarmaður verkefnisins er Dr. Allyson 
Macdonald.  
 
Með fyrirfram þökk,  
Arngunnur Sigurþórsdóttir.  
ars26@hi.is  
 
Það eru 47 spurningar í þessari könnun 
 

1. Fyrst verður spurt um skólann þar sem þú starfar  

 

2 Hvar kennir þú?  

 Vinsamlegast veldu allt sem við á:  á höfuðborgarsvæðinu 
(Álftanesi, Garðabæ, Hafnarfirði, Kópavogi, Mosfellsbæ, Reykjavík, 
Seltjarnarnesi)  

 í þéttbýli utan höfuðborgarsvæðisins  
 í dreifbýli  
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3. Í hvernig grunnskóla starfar þú?   
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 heildstæðum grunnskóla  
 nemendur eru á efsta stigi  
 nemendur eru á miðstigi og yngsta stigi  
 annað fyrirkomulag, hvaða?  

 
4. Hver er nemendafjöldi í skólanum? *  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 100 nemendur eða færri  
 100-200 nemendur  
 200-300 nemendur  
 300-400 nemendur  
 400-500 nemendur  
 fleiri en 500 nemendur  

 
5. Á hvaða aldursstigi kennir þú aðallega?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 á yngsta stigi (1. – 4. bekk)  
 á miðstigi (5. – 7. bekk)  
 á unglingastigi (8. – 10. bekk)  
 Annað, hvað?  

 
6. Sinnir þú fleiri námsgreinum en textílmennt? *  
Vinsamlegast veldu allt sem við á:  

 bekkjarkennslu og textílmennt  
 eingöngu textílmennt  
 textílmennt o. fl. námsgreinum?  

 
7. Næst verður spurt um lotukerfi í list- og verkgreinum.  
 
8. Hvernig reynslu hefur þú af kennslu í list- og verkgreinum?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 Hef kennt í skóla þar sem list- og verkgreinum er skipt eftir önnum 
hálft skólaárið í senn  

 Hef ekki kennt í skóla þar sem list- og verkgreinum er skipt eftir 
önnum hálft skólaárið í senn  
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9. Hverjar telur þú vera helstu forsendur fyrir því að lotukerfi í list- og 
verkgreinum var tekið upp í skólanum 
Vinsamlegast veldu allt sem við á:  

 breytt aðalnámskrá frá 1999  
 þrýstingur frá kennurum  
 frumkvöðlastarf/þróunarstarf  
 hagræðing í fjármálum og mannafla  
 skapa rými fyrir fleiri námsgreinar, s.s. leikræna tjáningu. dans o.fl.  

Annað, hvað?:_______________________________________________  
 
10. Spurningar 11 og 12 eiga við ef þú hefur starfað í skólanum þegar 
lotukerfi í list- og verkgreinum var komið á:  
 
11. Voru kennarar hafðir með í ráðum og skipulagningu þegar ákveðið var 
að setja textílmennt í lotukerfi?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 mjög mikið  
 mikið  
 að nokkru leyti  
 lítið  
 mjög lítið/ekkert  

 
12. Hversu vel gengu breytingarnar fyrir sig?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 mjög vel  
 vel  
 hvorki vel né illa  
 illa  
 mjög illa  

 
13. Hvað hefur lotukerfi í list- og verkgreinum verið lengi í skólanum?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 3 ár eða skemur  
 4-5 ár  
 6-7 ár  
 8-10 ár  
 lengur en 10 ár  
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14. Hvaða þætti telur þú ráða mestu um, hvaða námsgreinar fara í 
lotukerfið? Merktu við frá 1-6 eftir mikilvægi; 1 hefur mest áhrif og 6 hefur 
minnst áhrif. 
Vinsamlegast númeraðu hvern kassa í forgangsröð frá 1 að 6  

 Hagkvæmni: fjöldi nemenda í árgangi  
 Námsframboð: hvað kennarar eru tilbúnir að kenna  
 Viðfangsefni: skv. Aðalnámskrá og skólanámskrá  
 Þörf á því að koma öllum námsgreinum að í stundatöflu  
 Vilji til að breyta/bæta skólastarfið  

Annað _____________________________________________________  
 
15. Hvernig er námsmati í lotukerfi háttað?  
Vinsamlegast veldu allt sem við á:  

 námsmat námsgreina í lotukerfi er samræmt fyrir greinarnar en 
hver grein sinnir sínu mati  

 hver námsgrein er með sitt námsmat án samráðs við aðrar greinar  
 námsmat fer fram í lok hverrar lotu  
 símat er í gangi á meðan lotan stendur yfir  

 
16. Myndir þú vilja breyta lotukerfi list- og verkgreina yfir í hefðbundið 
annakerfi ef þú hefðir kost á því?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 já  
 nei  
 veit ekki  

 
17. Býður lotukerfi í list- og verkgreinum upp á samþættingu námsgreina?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi:  

 mikið svigrúm til að samþætta námsgreinar  
 lítið svigrúm til að samþætta námsgreinar  
 námsgreinar eru ekki samþættar  
 mikið um samþættingu námsgreina  

 

18. Nú verður spurt um námsgreinina textílmennt. Vinsamlegast svaraðu 

öllum spurningunum þó svo þú kennir ekki öllum árgöngum skólans.  
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19. Hverja telur þú vera þrjá helstu kosti þess að kenna textílmennt í 

lotukerfi? Merktu við 3 atriði.  

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 3 svör 

 námið verður skilvirkara  
 ánægðir nemendur  
 góð samfella í námi  
 auðvelt að kenna nemendum í skorpum  
 námsárangur oftast góður  

annað, hvað?:____________________________________________  

 

20. Hversu mikla kosti telur þú það hafa að kenna textílmennt í lotukerfi?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 mjög mikla  
 mikla  
 nokkra  
 litla  
 mjög litla  

21. Hverja telur þú vera þrjá helstu ókosti þess að kenna textílmennt í 
lotukerfi? Merktu við 3 atriði. 

Vinsamlegast veldu í mesta lagi 3 svör 

 stórir nemendahópar  
 of fáar kennslustundir  
 mikið álag á kennara  
 erfitt að manna forföll  
 erfitt að fylgja markmiðum námskrár  
 annað, hvað?:  

22. Hversu mikla ókosti telur þú það hafa að kenna textílmennt í lotukerfi? 

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 mjög mikla  
 mikla  
 nokkra  
 litla  
 mjög litla  
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23. Hvernig skilgreinir þú námsgreinina textílmennt?  

Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 textílmennt er verkgrein  
 textílmennt er listgrein  
 textílmennt er bæði listgrein og verkgrein  

 Annað, hvað?:________________________________________  

24. Viðfangsefni textílnáms er flokkað í þrjá flokka í Aðalnámskránni; lögmál 
og aðferðir, félagslegt og sögulegt samhengi, fagurfræði og rýni. Hvert er 
mat þitt á þessari flokkun þegar textílmennt er kennd í lotum?  

Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 ekki hægt að koma öllum þáttum fyrir í lotukerfinu  
 oftast er hægt að koma öllum þáttunum fyrir í lotukerfinu  

25. Á hvaða þætti leggur þú mesta áherslu þegar þú kennir textílmennt? 
Raðaðu frá 1-6 eftir mikilvægi; 1 er mikilvægast og 6 hefur minnst mikilvægi. 
Vinsamlegast númeraðu hvern kassa í forgangsröð frá 1 að 6 

 að nemandinn læri verklega færni  
 að nemandinn gangi í gegnum ferli  
 að nemandinn vinni á skapandi hátt, eftir eigin hugmynd  
 að nemandinn geti alltaf skilað fullunninni afurð  
 að nemandinn vinni eftir vinnulýsingum/leiðbeiningum  
 að nemandinn læri sjálfstæð vinnubrögð  

26. Er skólanámskrá í textílmennt unnin út frá Aðalnámskránni?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

27. Er sagt frá lotukerfinu í skólanámskránni?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  
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28. Hvers konar svigrúm hefur þú til þess að þróa kennsluáætlun þína í 
lotukerfinu?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 ég get þróað og gert breytingar um leið og ég er að kenna  
 ég get þróað og gert breytingar á milli hópa, áður en ný lota hefst  
 ég get ekki gert breytingar fyrr en skólaárinu lýkur  

 Annað, hvað?__________________________________________  

29. Hér koma nokkrar opnar spurningar:  
30. Nefndu hér þætti sem þú telur að hafi styrkjandi áhrif á námsgreinina 
textílmennt:  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:______________________________ 
 
31. Nefndu hér þætti sem þú telur að hafi veikjandi áhrif á námsgreinina 
textílmennt: 
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:_____________________________ 
 
32. Hvaða þættir hafa nýst þér best úr námi þínu eftir að þú hófst kennslu?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:______________________________ 
 
33. Hverjir eru helstu styrkleikar þínir í kennslunni?  
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:______________________________ 
 
34. Hvar liggja helstu veikleikar þínir í kennslunni? 
Vinsamlegast skrifaðu svar þitt hér:______________________________ 
 
35. Nú verður spurt um bakgrunn þinn.  
36. Hver er aldur þinn? Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 30 ára eða yngri  
 31-40 ára  
 41-50 ára  
 51-60 ára  
 eldri en 60 ára  
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37. Hver er menntun þín? 
Vinsamlega merktu í reitinn fyrir framan og skráðu valgrein/-ar eða svið fyrir 
aftan ef við á 
Vinsamlegast veldu allt sem við á og skrifaðu athugasemd. 

 B.Ed. gráða frá Kennaraháskóla Íslands _______________________ 
 B.Ed. gráða frá Háskólanum á Akureyri _______________________ 
 Kennarapróf frá Kennaraskóla Íslands ________________________ 
 B.S. /B.A. gráða með kennsluréttindum _______________________ 
 B.S. /B.A. gráða án kennsluréttinda __________________________ 
 B.A. gráða frá Listaháskóla Íslands ___________________________ 
 B.A. gráða frá Listaháskóla Íslands með kennsluréttindum ________ 
 annað nám, hvaða? _______________________________________ 
 erlendur háskóli__________________________________________ 

38. Erlendur háskóli  
Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 
Svar var við spurningu 37 Hver er menntun þín? Vinsamlega merktu í reitinn 
fyrir framan og skráðu valgrein/-ar eða svið fyrir aftan ef við á) 
Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

Háskóli ____________________________ 
Gráða______________________________ 
Valgreinar/svið _______________________ 
 

39. Hefur þú lokið framhaldsnámi á háskólastigi?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 Já  
 Nei  

40 [já] Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 
Svar var Já við spurningu '39 (Hefur þú lokið framhaldsnámi á háskólastigi?) 
Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

hvaða? ________________________________________________ 

einingafjöldi? ____________________________________________ 

gráða ?__________________________________________________ 

 

  



 

111 

41 [nei] Svaraðu aðeins þessari spurningu ef eftirfarandi skilyrðum er mætt: 
Svar var 'Nei' við spurningu '39 Hefur þú lokið framhaldsnámi á 
háskólastigi?) 
Vinsamlegast skrifaðu svar(svör) hér: 

ég er í framhaldsnámi, hvaða? ______________________________ 

ég er ekki í framhaldsnámi__________________________________ 

 

42. Ert þú félagsmaður í einhverju eftirtalinna fagfélaga?  
Vinsamlegast veldu allt sem við á: 

 Félagi textílkennara  
 Félagi fata-  
 Félagi myndlistarkennara og textílhönnuða 
 Textílfélaginu  

 öðru, hverju?:  

 

43. Ferð þú reglulega á endurmenntunarnámskeið í þínu fagi?  
Merktu við það sem á best við: 
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 minnst einu sinni á ári  
 annað hvert ár  
 þriðja hvert ár  
 sjaldnar en á þriggja ára fresti  
 aldrei  

44. Hvað hefur þú kennt mörg ár í grunnskóla?  
Vinsamlegast veldu aðeins eitt af eftirfarandi: 

 minna en 5 ár  
 6-10 ár  
 11-20 ár  
 21-30 ár  
 meira en 30 ár 

45. Að lokum ert þú beðin að fylla inn í tvær töflur, athugaðu að þú gætir 
þurft að skoða skólanámskrána um leið og þú svarar.  
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46. Merktu inn í töfluna hér að neðan allar þær námsgreinar sem eru 
kenndar að einhverju eða öllu leyti í lotum skólaárið 2010-2011.  
 

Merktu við allt sem við á: 
 

 1. b 2. b 3. b 4. b 5. b 6. b 7. b 8. b 9. b 10. b 

Heimilisfræði           

Hönnun og 
smíði           

Tónmenn           

Leikræn tjáning           

Dans           

Myndlist           

Vísindi Náttúru-
fræði 

          

Tölvu- og 
Upplýsingatækni 

          

Textílmennt           

Aðrar náms-
greinar           
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47. Merktu inn í töfluna það sem á við um kennsluskipulag í hverjum bekk 
fyrir sig í textílmennt skólaárið 2010-2011.  
 
Athugaðu að setja tölustafi í reitina; fjöldi kennslustunda á viku og lengd 
lotu í vikum, í aðra reiti getur þú merkt við með x.  

 

 1. b 2. b 3. b 4. b 5. b 6. b 7. b 8. b 9. b 10. b 

Kennsla í 
annaskiptu 
kerfi 

          

Kennsla í 
lotum           

Fjöldi 
kennslustunda 
á viku 

          

Lengd hverrar 
lotu í vikum 

          

Fagmenntaður 
textíllakennari 
kennir 

          

Bekkjarkennari 
sinnir 
kennslunni 

          

Valgrein           

Textílmennt 
ekki kennd 

          

Textílmennt           

Aðrar náms-
greinar           

 

Könnuninni er lokið. Takk fyrir þátttökuna 

 Ljúka við könnunina 
Þakka þér fyrir að ljúka þessari könnun 


