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Ágrip 

Þessi greinagerð er lokaverkefni til B.Ed. prófs í grunnskólakennarafræðum frá 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Hún fjallar um hvernig ná má markmiðum nýrrar 

Aðalnámskrár um sjálfbærni á sviði textílmenntar. Í nýrri Aðalnámskrá koma fram sex 

grunnþættir til menntunnar og er einn þessara þátta sjálfbærni. Eftir útgáfu nýrrar 

Aðalnámskrár er vert að fjalla um sjálfbærni til að auka umhverfisvitund nemenda. Í 

greinagerðinni verður fjallað um sjálfbærni í samhengi við textílkennslu í grunnskólum. 

Textílmennt er tilvalinn vettvangur til að nýta sjálfbærni. Þar er hægt að huga að 

efnisnotkun og endurnýtingu en það er hluti af umhverfisvernd og þar af leiðandi 

sjálfbærni. Nemendur þurfa að gera sér grein fyrir að þeir þurfa að gera komandi kynslóð 

kleift að taka við umhverfinu í sama ásigkomulagi og þegar þeir tóku við því. Það er því 

mikilvægt að þeir tileinki sér viðeigandi vinnubrögð svo þeir geti verið þátttakendur í 

bættu umhverfi. 

Með greinagerðinni fylgir kennsluhefti sem er hugmyndabanki um endurnýtingu. Þar 

er að finna ýmis verkefni sem henta vel í textílkennslu í grunnskólum ásamt leiðbeiningum 

og má hver sem er fara eftir þeim með leyfi höfundar. 
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Formáli 

Viðfangsefnið í lokaverkefni þessu var valið vegna áhuga höfundar á textílkennslu í 

grunnskólum og umhverfisvernd. Tilvalið er að fjalla um einn af nýjum grunnþáttum til 

menntunar, sjálfbærni, sem kemur fram í nýrri Aðalnámskrá. Hugmyndabankinn um 

endurnýtingu sem fylgir greinagerðinni tekur einmitt mið af þessum tveim þáttum. 

 Höfundur vill þakka sambýlismanni sínum sérstaklega fyrir ómetanlegan stuðning, 

hvatningu og umbyrðalyndi á meðan skrifunum stóð og einnig fjölskyldu fyrir mikla 

hvatningu og góða hjálp þegar líða fór á lok skriftar. Höfundur er einnig ánægður með val 

á leiðbeinanda, Arngunni Sigurþórsdóttur, sem veitti góða og sanngjarna leiðsögn í 

gegnum skrifin. 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Siðareglur Háskóla 

Íslands (2003, 7. nóvember, http://www.hi.is/is/skolinn/sidareglur) og fylgt þeim 

samkvæmt bestu vitund. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til annarra eða fyrri eigin 

verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða orðalag. Ég þakka öllum 

sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf ábyrgð á því sem missagt 

kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 2013 

 

 

_________________________________  
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Inngangur 

Í nýrri Aðalnámskrá er greint frá sex grunnþáttum menntunar sem eiga að vera leiðarljós 

fyrir skólastarfið í heild. Grunnþættir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og 

mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Þeir eiga að birtast innan námsgreina og námssviða, í 

verkum nemenda, skólanámskrá, námsmati og skólabrag hvers skóla. Grunnskólinn er 

eina stig menntakerfisins með skólaskyldu og því er það mikilvægur vettvangur til að 

þroska nemendur og undirbúa þá fyrir þátttöku í lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013:36-37). Til að ná sem mestum árangri skal skólinn styðjast við ofantalda 

grunnþætti. 

 Með sjálfbærni er átt við „samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. 

Sjálfbærni felur m.a. í sér virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð, heilbrigði, lýðræðisleg 

vinnubrögð og réttlæti, ekki bara í nútíma heldur og gagnvart komandi kynslóðum“ 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:17). Með því er átt við að við gerum afkomendum okkar 

kleift að taka við umhverfinu í sama ástandi og er við tókum við því og þar af leiðandi 

þurfa ofantaldir þættir að spila saman í lífi okkar. Skólanum er skylt að gera nemendum 

grein fyrir þessum þáttum svo þeir hafi skilning á hvernig samfélagið er í dag og hvernig 

það hefur þróast (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:18). 

 Samkvæmt Aðalnámskrá er sjálfbærni samofin textílmenningu og því tækifæri til 

þess að vinna með sjálfbæra þróun á sviði textílmenntar í grunnskólunum. Í textílmennt er 

unnið með hráefni af ýmsum toga. Það geta verið allt frá umhverfisvænum efnum til 

mengandi iðnaðarvara. Með því að huga að umhverfisvernd og umhverfisvitund nemenda 

er hægt að efla skilning þeirra á umhverfinu og stuðla að endurnýtingu og þar af leiðandi 

sjálfbærni (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:158). 

 Í greinagerðinni verður tekið mið af nýrri Aðalnámskrá og greint frá 

grunnþáttunum sex sem í henni birtast. Lögð verður megin áhersla á sjálfbærni og farið 

yfir helstu markmið hennar og hvernig fylgja megi þeim eftir í grunnskólakennslu. 

Athugað verður hvernig hægt er að innleiða sjálfbærni í textílkennslu og hvernig hægt er 

að nýta hana í kennslustundum námsgreinarinnar. Einnig verður farið yfir framleiðsluferli 
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og eiginleika helstu textílefna sem notuð eru nú til dags ásamt áhrifum þeirra á umhverfið 

og hvernig mögulega er hægt að endurnýta þau eða nota á annan hátt.  

Greinagerðinni fylgir kennsluhefti sem er eins konar hugmyndabanki ætlaður fyrir 

nemendur í efstu bekkjum grunnskólanna. Í hugmyndabankanum eru settar fram 

hugmyndir um hvernig hægt er að endurnýta ýmsan fatnað í stað þess að farga honum. 

Markmiðið er að gera nemendum grein fyrir að fatnaður og önnur textílefni geta átt sér 

framhaldslíf, ekki er nauðsynlegt að henda því sem við hættum að nota heldur er hægt að 

endurnýta með ýmsum hætti í staðinn. 
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1 Aðalnámskrá og lög grunnskóla 

Samkvæmt grunnskólalögum ber skólum landsins að veita nemendum jöfn tækifæri til 

þekkingaröflunar og leikni og stuðla að stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. (Lög um 

grunnskóla nr. 91/2008). Þeim ber að mennta öll börn á árangursríkan hátt og veita þeim 

tækifæri til að stunda nám við hæfi í grunnskólum landsins, hvort sem um er að ræða 

bóklegt nám eða nám í list- og verkgreinum (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:33). Í lögum 

kemur einnig fram að markmið skólanna sé tvíþætt. Þeir eiga annars vegar að veita 

nemendum almenna menntun sem stuðlar að alhliða þroska og virkri þátttöku í 

lýðræðissamfélagi og hins vegar að undirbúa nemendur fyrir þátttöku þeirra í 

atvinnulífinu og frekara nám (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:34). 

Skólakerfið á að tryggja nemendum almenna menntun. Erfitt getur verið að skilgreina 

hvað almenn menntun er enda getur hún verið bundin stað og stund og jafnvel 

einstaklingnum sjálfum. Í nútíma samfélagi er almenn menntun skilgreind út frá 

samfélagslegum þörfum og einstaklingsbundnum þörfum. Almenn menntun byggist 

einnig á fjölbreytni í námi sem tengist menningu okkar, umhverfi og samfélagi 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:15). Í nýrri Aðalnámskrá koma fram sex grunnþættir til 

menntunar sem eiga að vera leiðarljós við námskrárgerð skólanna. Grunnþættirnir eiga að 

endurspeglast í starfsháttum og skólabrag skólanna og hafa þeir það hlutverk að stuðla að 

meiri samfellu í skólastarfinu öllu (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:16-17). 

1.1 Sex grunnþættir til menntunnar 

Grunnþættirnir sex sem koma fram í nýrri Aðalnámskrá byggjast á viðhorfi sem fram 

kemur í löggjöf skóla en það snýst um að unnið sé bæði að samfélagslegum markmiðum 

og markmiðum sérhvers einstaklings. Grunnþættirnir eiga að gera nemendum kleift að 

bjarga sér í samfélaginu ásamt getu til að vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig 

um framtíðarsýn en þeir eiga að ýta undir vilja til virkrar þátttöku í að viðhalda 

samfélaginu, breyta því og þróa (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:16). 

Þrátt fyrir að grunnþættirnir séu skilgreindir sem sex þættir þá tengjast þeir innbyrðis 

og eru háðir hvor öðrum. Með því að ganga út frá þessum þáttum má skapa meiri og betri 
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heildarsýn á skólastarfið. Þeir byggjast á þeirri hugmynd að ekki getur orðið lýðræði án 

tákn- og samskiptakerfis samfélagsins. Lýðræði þrífst ekki í samfélaginu án jafnréttis og 

mannréttindi verða ekki tryggð nema stuðlað sé að heilbrigði og velferð hvers og eins. 

Sjálfbærni tengist svo þessum þáttum á einn eða annan hátt en sjálfbærni felur í sér 

virðingu fyrir umhverfinu, ábyrgð og lýðræðisleg vinnubrögð (Aðalnámskrá grunnskóla 

2013:16-17). Hægt er að útskýra sjálfbærni á einfaldan hátt með því að segja að við 

skiljum við umhverfið í sama ásigkomulagi og þegar við tókum við því og með sama hætti 

gætum við þess að skerða ekki möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum í 

sama umhverfi. Að vissu leyti eru fleiri þættir sem felast á bak við hugtakið en samkvæmt 

skilgreiningu Aðalnámskrár er það aðallega áherslumunur frekar en merkingamunur sem 

farið er eftir. Þegar talað er um skólastarfið felur þessi áherslumunur í sér að margt smátt 

gerir eitt stórt og að ekki þarf alltaf að bíða eftir stóru breytingunum til að fagna yfir 

árangri þeirra smærri (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:19-21).  

Þrátt fyrir að grunnþættirnir sex í Aðalnámskrá séu samtvinnaðir hefur hver þeirra sín 

sérkenni. Hér verður að mestu leyti fjallað um sjálfbærni enda er það hugtak sem má sjá í 

síauknum mæli í samfélaginu. Hugtakið verður útskýrt út frá Aðalnámskrá og fjallað um 

stöðu sjálfbærni í samfélaginu í dag.  
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2 Sjálfbærni 

Í nýrri Aðalnámskrá er sjálfbærni útskýrð sem samspil umhverfis, efnahags, samfélags og 

velferðar. Einstaklingurinn verður að bera virðingu fyrir umhverfinu, axla ábyrgð og temja 

sér lýðræðisleg vinnubrögð. Hann þarf að gera sér grein fyrir að þessir þættir spila ekki 

einungis stórt hlutverk í samfélagi okkar í dag heldur einnig fyrir komandi kynslóðir. Til 

þess að hægt sé að stuðla að mannréttindum verður að leitast eftir sjálfbærni og jafnvægi 

í þróun samfélagsins. Sjálfbærni snýr einnig að jafnrétti milli þjóðfélagshópa og því fléttast 

hinir grunnþættirnir, heilbrigði og velferð annars vegar og lýðræði og mannréttindi hins 

vegar saman við sjálfbærnina (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:36-37). Skilgreining 

sjálfbærrar þróunar er ekki sú sama fyrir fólk alls staðar í heiminum. Fólk í vestrænu 

löndunum tengir eflaust sjálfbæra þróun við umhverfismál á meðan fólk í löndum, þar 

sem fátækt og misrétti eru útbreidd, tengir hugtakið frekar við velferðamál og 

mannréttindi. Það er því mikilvægt að hafa í huga að sjálfbær þróun snertir bæði velferð 

fólks og náttúru (Kristín Norðdal 2009). Undanfarin ár hafa stjórnvöld sett sér markmið 

sem snerta sjálfbærni til að vinna eftir á komandi árum. Hér á eftir verður greint frá 

hvernig samfélagið getur unnið að sjálfbærri þróun ásamt því hvernig má innleiða hana í 

skóla landsins. 

2.2 Samfélagið 

Árið 2002 gaf umhverfisráðuneytið út handbók sem hefur meðal annars að geyma 

skilgreiningu á helstu markmiðum stjórnvalda um sjálfbæra þróun. Í handbókinni, sem 

heitir Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku samfélagi, kemur fram að hægt sé að 

skipta sjálfbærri þróun í þrjár meginstoðir; efnahagsvöxt, félagslega velferð og vernd 

umhverfisins. Þessir þættir eru yfirleitt skoðaðir í samhengi við það hvernig hægt er að 

hámarka efnahagslega og félagslega velferð án þess að skaða umhverfið. Hugtakið 

sjálfbær þróun varð fyrst áberandi í alþjóðlegri umræðu árið 1992. Síðan þá hafa verið 

þróuð margvísleg viðmið, stjórntæki og tækni með það að markmiði að efnahagsvöxtur 

valdi ekki neikvæðum umhverfisáhrifum. Segir í handbókinni:  
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Sjálfbær þróun er ekkert töfrahugtak sem hefur að geyma einfaldar lausnir á vanda 

mannkyns en hún felur í sér gagnlega og árangursríka nálgun sem þjóðir heims hafa 

sameinast um að hafa að leiðarljósi í viðleitninni við að leysa mörg helstu viðfangsefni 

21. aldarinnar (Umhverfisráðuneytið 2002:9). 

 Samkvæmt stefnumörkun umhverfisráðuneytisins um velferð til framtíðar kemur 

fram að yfirsýn skortir yfir þann fjölda efna sem flutt eru til landsins en með auknum 

alþjóðaviðskiptum undanfarin ár dreifast efni nú hraðar og víðar en áður fyrr. Það er því 

mikilvægt fyrir Ísland að taka þátt í að takmarka notkun og losun hættulegra efna sem 

geta verið skaðleg umhverfinu (Umhverfisráðuneytið 2002:30). Í lögum eru eiturefni 

skilgreind sem hættuleg efni sem í litlu magni geta valdið dauða, bráðum eða langvarandi 

skaða á heilsu manna og dýra við innöndun, inntöku eða snertingu við húð (Lög um 

eiturefni og hættuleg efni nr. 52/1988). Umhverfisráðuneytið hefur nú hvatt fyrirtæki til 

að skipta út hættulegum efnum og vörum sem innihalda heilsuspillandi efni út fyrir önnur 

sem eru hættuminni en hafa sama notagildi (Umhverfisráðuneytið 2002:31). Stjórnvöld 

hafa einnig  verið hvött til að bjóða upp á aukið framboð á vistvænum vörum og þjónustu 

(Umhverfisráðuneytið 2010). Það er því mikilvægt fyrir neytendur að kynna sér þessar 

vistvænu vörur og þar af leiðandi vera þátttakendur í að ná markmiðum samfélagsins um 

sjálfbæra þróun.  

Umhverfismerktar vörur eru leið til að stuðla að sjálfbærri framleiðslu og neyslu 

einstaklinga og auðvelda neytendum að velja slíkar vörur og þjónustu. Eitt þekktasta 

umhverfismerkið hér á landi er Svanurinn. Hann var stofnaður 1989 af Norrænu 

ráðherranefndinni (Umhverfisráðuneytið 2009). Markmið Svansins er að minnka það álag 

sem neysla veldur umhverfinu en gerðar eru strangar kröfur til umhverfisþátta ásamt 

kröfum um notagildi og gæði (Norden 2012). Samkvæmt umhverfisráðuneytinu var tekin 

ákvörðun árið 2009 um að efla merkið enn frekar hér á landi og í samráði við ríkisstjórn 

voru sett markmið  um að efla umhverfismerkingar og vistvæn innkaup. Markmiðin áttu 

einnig að efla áhuga almennings, fyrirtækja og stofnana á umhverfismerktum vörum, auk 

þess að fjölga leyfishöfum, umhverfismerktum vörum og framboði á þjónustu til að 

standast kröfur um sjálfbæra þróun (Umhverfisráðuneytið 2009). Vissulega eru til fleiri 

umhverfismerkingar en Svanurinn. Ýmsar vefsíður, meðal annars vefsíða 

Umhverfisstofnunar, bjóða einnig upp á fróðleiksmola og aðrar upplýsingar um hvernig 

hægt er að tileinka sér sjálfbærari lífshætti. Grunnskólar geta verið þátttakendur í 
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sjálfbærri þróun með því að huga að efniskaupum. Þeir gætu meðal annars verslað 

Svansmerktar bækur eða ýmis efni sem hafa minna spillandi áhrif á umhverfið. 

2.1 Sjálfbærni í grunnskólum  

Sameinuðu þjóðirnar (SÞ) áttu frumkvæði að því að fá þjóðir heims til að berjast gegn 

vandamálum umhverfisins og misrétti manna á jörðinni og tileinkuðu sérstökum áratugi 

menntun til sjálfbærrar þróunar árin 2005-2014 (Kristín Norðdal 2009). Samkvæmt stefnu 

Sameinuðu þjóðanna hafa stjórnvöld í hverju landi það hlutverk að fylgja stefnunni eftir 

bestu getu. Fjöldi stofnana gegnir þar stóru hlutverki, þar á meðal skólarnir. Markmiðið er 

að móta heildstæða menntun sem felur í sér sjálfbæra þróun. Með menntun til 

sjálfbærrar þróunar er átt við að leggja áherslu á þátttöku nemenda og getu þeirra til að 

bregðast við þegar kemur að umhverfinu (Auður Pálsdóttir o.fl. 2009). 

 Árin 2007-2010 var unnið rannsóknar- og þróunarverkefni milli Háskóla Íslands og 

Háskólans á Akureyri, kallað GETA til sjálfbærni – menntun til aðgerða. 

Rannsóknahópurinn sem stóð á bak við verkefnið vann að því að finna leiðir til að efla 

menntun til sjálfbærrar þróunar í skólum landsins. Hópurinn setti saman ákveðna þætti 

sem nauðsynlegir eru fyrir slíka menntun. Þættirnir innihéldu meðal annars umfjöllun um 

gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart náttúru og umhverfi, ásamt þekkingu til að nota 

náttúruna skynsamlega. Skólinn er því kjörinn vettvangur til að efla meðvitund 

nemendanna um náttúruvernd og rækta með þeim ábyrgðarkennd og virðingu fyrir 

lífverum og umhverfinu í heild sinni. Það er því mikilvægt fyrir nemendur að fá tækifæri til 

að kynnast náttúrunni og tengjast henni tilfinningalega. Skólinn þarf einnig að stuðla að 

þekkingu sem gerir nemendum kleift að nota náttúruna skynsamlega. Til dæmis  þekkingu 

á hringrás náttúrunnar, endurnotkun og endurnýtingu og að mannkynið sé háð 

náttúruauðlindum og því beri að gæta þeirra vel (Kristín Norðdal 2009). 

Sjálfbær menntun er ekki síður mikilvæg þegar kemur að verklegum greinum í 

skólunum. Hugtakið nær yfir breitt svið svo kennarinn þarf að velta fyrir sér hvernig hann 

getur fengið nemendur til að láta sig málefnið varða. Mikilvægt er fyrir kennarann að fá 

nemendur til að skilja og túlka hugmyndir um sjálfbærni. Nemendur tengja oft við eigin 

reynslu en reynsla er einmitt nátengd samspili manneskjunnar við umhverfið. Það er ekki 

síður mikilvægt að gefa nemendum kost á því að taka þátt í að ákveða viðfangsefni. Með 

sameiginlegri ákvörðun er hægt að stuðla að áhuga nemendanna og þeim þáttum sem 
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þeim finnst vert að vinna með.  Það þarf einnig að huga að sjálfbærri efnisnotkun þegar 

unnið er að slíkri menntun. Það er hlutverk kennarans að hafa yfirsýn yfir þau efni sem 

notuð eru og gæta þess að ekki sé notast við efni sem geta verið skaðleg umhverfinu 

(Ásthildur B. Jónsdóttir 2011). Af þessu má sjá að kennarinn spilar stórt hlutverk þegar 

kemur að sjálfbærri menntun. Hann þarf að huga vel að hvernig hann leggur fram 

verkefnin í samræmi við sjálfbærni og gæta þess að nemendur skilji merkingu hugtaksins 

og hvernig þeir geta nota það. Kennarinn þarf einnig að huga að efnisnotkun í kennslu 

ásamt því að ýta undir endurnýtingu efna.   
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3 Textílmennt  

Textílmennt er hægt að rekja langt aftur í menningu Íslendinga. Námsgreinin byggir á 

rótgrónum handverkshefðum sem hafa þróast og tekið inn nýjar áherslur með tilliti til 

breyttra tíma og áherslu í menntun og uppeldi (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:158). Listir 

og handverk eru samtvinnuð daglegu lífi okkar og hafa oft meiri áhrif á okkur en við 

gerum okkur grein fyrir. Það er okkur eðlislægt að tjá okkur í mynd, í handverki eða með 

leik og hljómi. Hægt er að finna dæmi um það í allri mannkynssögunni og hefur það að 

hluta til hjálpað til við að móta hana að því sem hún er í dag (Aðalnámskrá grunnskóla 

2013:140). Einstaklingurinn þarf að vera meðvitaður um þessi mótunaröfl í samfélaginu 

svo hann geti nýtt sér þau til að þróa áfram samfélagið og kenna komandi kynslóð 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:18) . Verkgreinarnar eru því kjörinn vettvangur fyrir 

sjálfbæra menntun þar sem nemendur vinna með ábyrgð, taka tillit til tilfinninga annarra, 

setja sig í spor annarra menningarheima og huga að eigin umhverfi og náttúru. Þetta er 

talið vera grunnur að velferð þeirra og virkni í mótun samfélagsins (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013:141). 

Mikilvægt er fyrir skólann að gera nemendum grein fyrir ofantöldum þáttum snemma 

á skólagöngu sinni. Ef það er gert fá þeir tækifæri til að efla skilning sinn á hugtakinu 

sjálfbærni og læra að vinna með það. Með því að læra um helstu textílefni sem unnið er 

með í dag, framleiðsluferli þeirra, eiginleika og möguleg skaðleg áhrif þeirra á umhverfið 

geta nemendur vandað val sitt á þeim efnum sem þeir kjósa að nota. Einnig er mikilvægt 

fyrir skólann að kynna nemendum fyrir endurnýtingu efna og kenna þeim að nýta þau efni 

sem þeir finna í nærumhverfi sínu. Þetta á ekki einungis við um starf þeirra í skólanum 

heldur geta þeir einnig beitt þessum aðferðum heima fyrir. 

3.1 Verkgreinar í Aðalnámskrá 

Í 25. gr. grunnskólalaga kemur fram að skólar landsins skuli ákveða inntak og skipulag 

hverrar námsgreinar fyrir sig ásamt því að huga að hlutfallslegri skiptingu kennslustunda 

milli námssviða og námsgreina. Þeir þurfa að gæta þess að námið verði sem heildstæðast, 

en það er undir hverjum skóla komið að dreifa námsgreinum og námssviðum jafnt og þétt 
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á námstímann (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:34). Hægt er að nota 

viðmiðunarstundaskrá, sem finna má í Aðalnámskrá, sér til viðmiðunar, þrátt fyrir að hún 

veiti ákveðinn sveigjanleika til breytinga. Í viðmiðunarstundaskránni kemur fram að list- 

og verkgreinar eru með hæsta hlutfall vikulegra kennslutíma á eftir íslenskukennslu 

(Aðalnámskrá grunnskóla 2013:51-52). Það er því óhætt að segja að list- og verkgreinar 

séu stór og ekki síður mikilvægur þáttur í námsferli grunnskólanema. 

Námi í verkgreinum er hægt að skipta í tvo þætti. Annars vegar nám í greinunum 

sjálfum og hins vegar að greinarnar séu notaðar sem kennsluaðferðir og þær samþættar 

hinu almenna námi. Með þessum hætti geta nemendur tekist á við verkleg og skapandi 

verkefni sem reyna á hagnýta og fagurfræðilega hugsun. Menntun í verkgreinum hefur 

einnig að geyma skapandi vinnu nemenda, en sköpun er einmitt einn af grunnþáttum 

nýrrar Aðalnámskrár. Í verkgreinunum eiga nemendur að fá tækifæri til að vinna að 

hugmyndavinnu og þekkingaröflun með því að afla sér upplýsinga, kanna, rannsaka og 

prófa efni til notkunar (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:160-162) og þar af leiðandi 

undirbúa sig fyrir komandi verkefni. Hlutverk kennarans er að skapa virðingu og jákvætt 

viðhorf til verklegrar vinnu ásamt því að sjá til þess að nemendur öðlist sjálfstæði í verki, 

færni og þjálfun. Verkgreinar eru því góður undirbúningur fyrir lífið annars vegar og hins 

vegar frekara nám í svipuðum greinum (Aðalnámskrá grunnskóla 2013:152). Af þessu má 

sjá að verklegu greinarnar í grunnskólum eru afar mikilvægar og er það undir kennaranum 

komið að halda slíku viðhorfi gangandi hjá nemendum. Nemendur þurfa að fá tækifæri til 

að prófa sig áfram í verkefnavinnu og einnig vinna með ólík hráefni. 

3.2 Greinanámskrá 

Með textílmennt er átt við þekkingaröflun, hugmyndavinnu og sköpun. Nemendur vinna 

með efni og áhöld sem tengd eru greininni ásamt því að fá tækifæri til að vinna á 

sjálfstæðan hátt. Lögð er áhersla á framkvæmd og vinnuferli svo nemendur komi til með 

að beita fjölbreyttum aðferðum í verkefnavinnunni. Notast er við efni af ólíkum toga, en 

það getur verið allt frá umhverfisvænum hráefnum til mengandi iðnaðarvara. Það þykir 

því mikilvægt að huga að umhverfisvernd á meðan framkvæmd stendur og einnig stuðla 

að því að nemendur notist við endurnýtingu og sjálfbærni í starfi sínu (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013:158). 
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Samkvæmt hæfniviðmiðum í nýrri Aðalnámskrá má sjá að í fjórða bekk er nemendum 

gefinn kostur á að vinna með ólíkar tegundir textílefna og íslensk hráefni auk þess sem 

þau eru fengin til að huga að endurnýtingu efna. Í sjöunda bekk er fjallað um efnisfræði, 

unnið úr fjölbreyttum textílefnum og fjallað um íslensk hráefni í samhengi við sögu og 

sjálfbærni. Nemendur eiga einnig að gera sér grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og 

gerviefna og enn er haldið áfram að styðjast við endurnýtingu efna. Við lok tíunda bekkjar 

eiga nemendur svo að geta rökstutt efnisval sitt og ættu þá að vera komnir með ágætis 

tök á því á þessu stigi. Eins eiga þeir að geta sagt frá vinnsluferli textílefna við mismunandi 

aðstæður og geta sett það í samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd (Aðalnámskrá 

grunnskóla 2013:159-160). Við lok grunnskólagöngu ætti skólinn að hafa aukið vitund 

nemenda um umhverfið sitt. Þeir ættu einnig að hafa góða efnisþekkingu ásamt því að 

gera sér grein fyrir framleiðsluferli þeirra, eiginleika og áhrifum. Endurnýting hefur ekki 

síður spilað þátt í textílkennslu en mikilvægt er að nýta hana inn í kennslu og stuðla þar af 

leiðandi að sjálfbærri þróun. 
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4 Textíll og sjálfbærni 

Nú til dags geta hönnuðir, framleiðendur og neytendur valið úr fjöldanum öllum af efnum 

og öðrum hlutum til að vinna með. Þessi efni geta verið allt frá því að hafa lítil sem engin 

áhrif á umhverfið upp í að geta valdið gríðarlegu umhverfistjóni. Með umhverfistjóni er 

átt við mengun, eyðingu óendurnýtanlegra auðlinda, losun eiturefna og annarra 

hættulegra efna út í loft, vatn og land og síðast en ekki síst mikið magn af uppsöfnuðu 

sorpi (Fuad-luke 2009:278). Hvernig við lifum lífi okkar í dag getur haft töluverð áhrif á 

umhverfi framtíðarinnar. 

Í kjölfar þeirra efnahagsþrenginga sem íslenskt hagkerfi hefur þurft að glíma við á 

undanförnum árum má segja að það sé komið í tísku að búa til sín eigin föt og nýta sér 

þau efni sem eru til staðar í nærumhverfinu. Með því að sauma sinn eigin fatnað er hægt 

að styðja við vistvænt líferni. Það er gott fyrir hvern og einn að huga að neysluvenjum 

sínum og þeim afleiðingum sem þær hafa í för með sér. Þegar við kaupum inn vörur 

gleymum við stundum að hugsa um hvaðan þær komu eða hvernig þær voru búnar til. 

Barnaþrælkun, spilliefni og óendurnýtanleg efni geta legið að baki framleiðslu vörunnar 

(Singer 2010:26). Með því að búa til eigin fatnað, heimilisvörur, gjafir og þess háttar er 

hægt að minnka áhrif ofantaldra þátta og þar af leiðandi stuðla að sjálfbærri þróun. 

Mikil sóun á sér stað í vefnaðar- og tískuheiminum sem kemur illa við umhverfið. Í 

Bretlandi er til dæmis einni milljón tonna af vefnaði hent á ári hverju og er það allt að 10% 

af heimilissorpi þar í landi. Einungis fjórðungur efna er endurnýttur eða endurunninn þrátt 

fyrir að hægt sé að finna nýjan tilgang fyrir næstum allan vefnað. Á síðustu tuttugu árum 

hafa stórmarkaðir og verslanir sem selja fjöldaframleiddar vörur sprottið upp. Af þessum 

sökum hafa neytendur vanist því að kaupa óvandaðri föt á lægra verði um leið og þeir 

vaxa upp úr þeim, þær þarfnast viðgerðar eða einfaldlega þegar að eigandinn er orðinn 

leiður á þeim. Margir hafa talið það vera auðveldara að senda gömlu flíkurnar til 

góðgerðastofnana eða hreinlega henda þeim í stað þess að finna leið til að endurnýta þær 

(Singer 2010:23-24).  

Það er því óhætt að fullyrða að mikilvægt er að kynna nemendum fyrir endurnýtingu í 

textílkennslu skólanna og að ekki þurfi alltaf að kaupa ný efni til að geta búið til eitthvað 
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nýtt. Með því að fá nemendur til að koma með flíkur að heiman til að endurnýta í 

skólastofunni myndi skólinn ekki einungis spara pening heldur einnig stuðla að bættu 

umhverfi. 

4.1 Vistvænn lífsmáti 

Vistvæn kaup taka tillit til umhverfissjónarmiða og eru hluti af sjálfbærri þróun. Þau hafa 

aukist undanfarin ár m.a. í kjölfar hvatningar Umhverfisráðuneytisins um aukið framboð á 

vistvænum vörum og þjónustu. Vistvæn verslun og þjónusta hefur ekki einungis ávinning í 

för með sér fyrir kaupendur heldur einnig fyrir seljendur og samfélagið í heild. Með því að 

taka mið af umhverfisáhrifum við kaup á vöru er hægt að draga verulega úr 

umhverfisþáttum sem fylgja notkun slíkrar vöru og þjónustu og í leiðinni stuðla að betri 

heilsu manna og dýra. Vistvæn innkaup geta einnig minnkað kostnað og aukið gæði. Tekið 

er tillit til framleiðslu, viðhalds og förgunar vörunnar og þar af leiðandi kostnaður 

lækkaður þegar á heildina er litið (Vistvæn innkaup 2013). 

Vistvæn leið í textílvinnu getur að mörgu leyti verið áhugaverð og hægt er að leika sér 

með slíkt á nýtískulegan hátt. Hægt er að finna sér gamaldags mynstur eða efni með 

náttúrulegum þráðum sem vanalega myndu ekki finnast í fjöldaframleiddum flíkum eða 

vefnaði nú til dags (Singer 2010:24). Óhætt er að fullyrða að með auknum 

loftlagsbreytingum og gróðurhúsaáhrifum hafa hönnuðir og aðrir áhugamenn valið sér 

vistvænni leið í vinnu sinni. Vistvæn fatamerki hafa sprottið upp á síðustu tuttugu árum og 

í dag er vistvænn klæðnaður orðinn stór þáttur í tískuheiminum (Worsley 2011:204). Það 

getur kostað vinnu að huga að vistvænu líferni, hvort sem um er að ræða mat eða fatnað, 

og það getur verið erfitt að lifa þannig að öllu leyti. Ef hugað er að vistvænum kaupum eru 

gæðin ekki einungis meiri heldur verður það einnig ódýrara fyrir samfélagið í heild. 

4.2 Mengun 

Vefnaðarframleiðsla hefur stóraukist síðustu áratugi og fer enn vaxandi. Af þessum sökum 

má finna margvísleg efni sem geta borist í vatn og jarðveg og jafnvel safnast fyrir í 

mönnum og öðrum lífverum. Efnin geta verið hættuleg mönnum en þau geta valdið 

ertingu í húð, verið krabbameinsvaldandi og truflað hormónastarfsemi líkamans. Efnin eru 

ekki einungis skaðleg mönnum heldur geta þau einnig verið mengandi og valdið 

umhverfinu töluverðum skaða (Umhverfisstofnun). Við framleiðslu vefnaðarefna er oft 
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notast við kemísk efni og viðbætta liti. Þessi efni geta haft mengandi áhrif og eru talin 

skaðleg þeim sem sem koma að framleiðsluferli efnanna. Þessi tilteknu efni geta svo 

haldið áfram að valda skaða eftir að við höfum keypt vöruna og erum byrjuð að nota 

hana. Í sumum löndum, þá aðallega í þeim vestrænu, hefur verið sett löggjöf um 

umhverfisvernd á meðan önnur lönd setja engin skilyrði hvað varðar mengun við 

framleiðslu vefnaðarvara (Singer 2010). 

Mengun á sér ekki einungis stað við framleiðslu efna. Mengun verður einnig til við 

förgun úrgangs. Þegar úrgangur er skilinn eftir, fluttur eða honum dreift getur hann valdið 

skaða, mengun eða öðru óláni fyrir umhverfið. Í 11. grein reglugerðar um meðhöndlun 

úrgangs kemur fram að slík meðhöndlun er stranglega bönnuð og eftir bestu getu skal 

reynt að draga úr myndun hans (Reglugerð um meðhöndlun úrgangs nr. 773/2003). Í 

staðinn skal stefnt að endurnotkun og endurnýtingu úrgangs í samræmi við reglugerðir 

um slíka meðhöndlun án þess að heilsu manna stafi hætta af en endurnýting efna og 

efnisþátta er til þess gerð að draga úr almennri mengun (Reglugerð um skrá yfir spilliefni 

og annan úrgang nr. 184/2002). Að lokum má ekki gleyma pakkningum, tollum, gjöldum 

og gjaldeyriskostnaði ásamt olíu- og bensínkostnaði, sem fylgir því að flytja vörur um allan 

heim. Með því að hafa ofantalin atriði í huga þegar vara er keypt í verslun eða pöntuð að 

utan ásamt meðhöndlun eftir notkun er hægt að stíga smá skref í átt að sjálfbærri þróun. 

Greinilega má sjá að þörf er á því að kynna fyrir nemendum hvernig á að meðhöndla 

vörur og efni eftir notkun og ýta undir endurnýtingu. Með því er til dæmis hægt að 

minnka úrgang frá skólunum. Einnig er nauðsynlegt að gera þeim grein fyrir eiginleikum 

og áhrifum ýmissa efna sem þau geta svo tileinkað sér í vinnu sinni. 

4.3 Efnisfræði 

Erfitt getur verið að búa til vefnað sem ekki er skaðlegur umhverfinu og getur það verið 

afar flókið framleiðsluferli. Á meðan framleiðslu stendur eru efnin oft meðhöndluð með 

kemískum efnum og litum sem geta haft mengandi áhrif á umhverfið og geta verið 

heilsuspillandi fyrir þá sem koma að framleiðslunni (Singer 2010:11). Hér á eftir verður 

fjallað um helstu efni sem notuð eru í vefnaði nú til dags, framleiðsluferli þeirra, eiginleika 

og áhrif á umhverfið. 
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Árlega eru framleidd 24 milljón tonn af bómull um allan heim. Því miður fer stór hluti 

af þessari framleiðslu fram á svæðum þar sem er vatnsskortur og hættuleg efni og 

jarðeldsneyti eru notuð án þess að hugað sé nægilega að því að vernda bændur og aðra 

sem koma að framleiðslunni. Ekki nóg með það að bómull sé sums staðar framleidd á 

vafasaman hátt, heldur eru stærstu framleiðendurnir í Bandaríkjunum, Kína og á Indlandi 

svo að flytja þarf efnin langar vegalengdir til að koma þeim á viðeigandi saumastofur og 

búðir um heim allan (Singer 2010:11). Eins og sjá má á framleiðslumagni ár hvert er 

bómullin eitt vinsælasta efni í heimi. Hana má nota á margvíslegan hátt og er hún oft 

blönduð gerviefnum, en þá bætir eitt efnið annað upp (Halme  o.fl. 1989:12-13). 

Ullin er langt frá því að vera eins mengandi og framleiðsluferli bómullarinnar en getur 

þrátt fyrir það verið skaðleg fyrir umhverfið. Í ullarframleiðslu er notað gríðarlegt magn af 

vatni til að hreinsa og lita ullina og er frárennsli vatnsins að einhverju leyti mengandi. Um 

24% af ull í heiminum kemur frá Ástralíu og því mikið magn sem þarf að flytja um heim 

allan (Singer 2010:12). Við erum þó heppin hér á landi að töluvert er um ullarframleiðslu á 

Íslandi. Ullin er mynduð úr prótíni, svo kölluðu eggjahvítuefni, sem er sama efni og er í 

nöglum og hári og því óhætt að segja að hún sé mjög sterk. Ullin er hlý og vel teygjanleg, 

getur dregið í sig mikinn raka án þess að virðast vera blaut og síðast en ekki síst er hún að 

litlu leyti eldfim (Halme o.fl. 1989:15-16). 

Silki er náttúrlegt efni og er þar af leiðandi endurnýtanlegt. Silkiþræðir eru búnir til úr 

þráðum lirfu silkiormsins sem myndast þegar hún útbýr púpu sína (Singer 2010:13) og er 

efnið einungis ræktað í heitum löndum þar sem andrúmsloftið er ekki orðið of mengað 

(Halme o.fl. 1989:20). Það fer svo eftir því hvaða silki er verið að framleiða hvort ormurinn 

er látinn lifa eða ekki. Í fjöldaframleiðslu er ormurinn tekinn af lífi en í staðinn myndast 

langir þræðir sem hægt er að nýta í mjög sterk efni. Hins vegar ef hann er látinn lifa verða 

verða þræðirnir styttri og þá þarf að spinna þræðina saman, líkt og gert er með ullina 

(Singer 2010:13). Silki hefur svipaða eiginleika og ullin en það er tiltöllega sterkt og mjúkt, 

rafmagnast ekki og er afar þægilegt til að klæðast (Halme o.fl. 1989:20). Nokkrir 

silkiframleiðendur vinna nú að því að gera framleiðslu þráðanna lífræna og án allra 

eiturefna og ættum við að eiga von á betrumbættum vefnaði í framtíðinni (Singer 

2010:13). 
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Lokaorð 

Sjálfbærni er ekki nýtt hugtak en aukin umræða um umhverfismál undanfarin ár hefur 

gert fólk meðvitaðra um að huga að betra líferni og umhverfi. Í kjölfar samþykktar nýrrar 

Aðalnámskrá grunnskólanna hefur sjálfbærni verið fest svart á hvítt í menntakerfinu og er 

það nú undir skólanum komið að fylgja þessu eftir. Fram hefur komið að sjálfbærni snýr 

meðal annars að meðvitund einstaklingsins fyrir umhverfinu og því að gjörðir mannsins 

hafi ekki einungis áhrif á samfélagið í dag heldur einnig á komandi kynslóðir. Með 

vitundarvakningu um sjálfbærni í skólunum er áhersla lögð á þátttöku nemenda og getu til 

að bregðast við umhverfinu. Það er því óhætt að fullyrða að gott er fyrir börn að vera 

meðvituð um umhverfið sitt frá barnæsku svo þau geti tileinkað sér gagnrýna hugsun 

þegar þau komast á fullorðinsaldur. 

 Hugtakið sjálfbærni getur reynst flókið viðfangsefni fyrir börn enda snertir það 

mörg atriði í samfélaginu. Það er hlutverk kennarans að útskýra þessa þætti fyrir 

nemendum og einnig gera þeim grein fyrir heildar ferlinu, það er að segja hvernig vara 

verður til, hvernig hún er framleidd og flutt milli landa og heimsálfa og hvernig hún loks 

endar í höndunum á neytandanum. Nemendur þurfa einnig að gera sér grein fyrir að 

jörðin hefur einungis ákveðið magn auðlinda sem hægt er að nota við framleiðslu og ef 

ekki er rétt farið með þær mun fara verr fyrir umhverfið í heild.  

Textílkennsla er hentugur vettvangur til að nýta og miðla sjálfbærni en auðvitað er 

hægt að nýta hana í öllum námsgreinum skólans. Samkvæmt Aðalnámskrá eiga nemendur 

fljótlega á skólagöngunni að tileinka sér sjálfbær vinnubrögð sem snerta endurnýtingu og 

að geta greint eiginleika ýmissa efna. Mörg þessara efna geta haft skaðleg áhrif á 

umhverfið og er það undir kennaranum komið að gera nemendum grein fyrir þeim svo 

þeir geti tamið sér betri vinnubrögð og þar af leiðandi hugað að sjálfbærni. Kennarinn ætti 

að ýta undir mikilvægi endurnýtingar í textílkennslu og gera nemendum grein fyrir að ekki 

þarf alltaf að fá nýtt efni í hendurnar til að búa eitthvað til.  

Skólinn er kjörinn vettvangur til að byggja upp grunn fyrir umhverfisvitund 

nemendanna. Þeir þurfa að gera sér grein fyrir að afkomendur þeirra eiga að geta tekið 
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við umhverfinu í sama ásigkomulagi og þeir tóku við því. Stórar breytingar gerast ekki 

strax en með litlum skrefum er farið í átt að sjálfbærri þróun. 
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