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Ágrip  

Endurnýting er mikilvægur þáttur í íslenskri menningu og hefur fylgt mannkyninu 

gegnum árin. Hér áður fyrr var endurnýting helst tilkomin af nauðsyn, sökum 

fátæktar og skorts á efnivið til að vinna úr. Nú á tímum snýr endurnýting að 

samfélagslegum gildum og umhverfisvitund sem stuðlar að sjálfbærni og 

endurnýtingu. Í verkefni þessu er fari yfir það hvernig endurnýting í textílkennsu 

fellur að þeim markmiðum og gildum sem ný Aðalnámskrá grunnskóla leggur 

áherslu á. Nýjasta útgáfa Aðalnámskrár grunnskóla er byggð á sex grunnstoðum 

menntunnar og taka hæfniviðmið námsgreina mið af þeim. Mikil og hröð þróun og 

tækninýjungar hafa leitt af sér breytingar á samfélaginu í heild, endurnýting hefur 

þróast frá því að vera nauðsyn yfir í að snúa að vitundavakningu um mikilvægi þess 

að hlúa vel að umhverfinu. Endurnýting í textílkennslu býður upp á fjölbreyttni í 

kennsluháttum og verkefnavali og skapar tækifæri til að auka frumkvæði, 

sköpunargleði og sjálfbærni nemenda. Allt eru þetta liðir í grunnþáttum menntunar 

sem ný Aðalnámskrá grunnskóla byggir á. Því er ljóst að endurnýting í textílkennslu 

fellur vel að grunnþáttum menntunar og eykur umhverfisvitund nemenda. Þar að 

auki stuðlar endurnýting í textílkennslu að sjálfbærni í skólastarfi sem er hluti af 

þróun samfélagsins. Höfundur vonast til að verkefni þetta kveiki áhuga textílkennara 

á að hafa endurvinnslu í huga þegar kemur að skipulagi kennslunnar.  
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FORMÁLI 

Höfundur vill  koma á framfæri þakklæti til allra þeirra sem veittu stuðning og 

aðstoð við gerð þessa verkefnis. Arngunnur Sigurþórsdóttir aðjúnkt við Háskóla 

Íslands og leiðbeinandi minn hlýtur sérstakt þakklæti fyrir góða leiðsögn. Í 

æfingakennslu minni í Árskóla á Sauðárkróki lærði ég margt gagnlegt og 

skemmtilegt sem hefur nýst mér vel í mínu námi. Vil ég þakka þeim Einarínu 

Einarsdóttur, Lydíu Jósafatsdóttur og Ólöfu Hartmannsdóttur fyrir góðar móttökur 

og fyrir að kynna mér fjölbreytt og skemmtilegt starf textílkennarans. Auk þess 

þakka ég stjórnendum og öðru starfsfólki Árskóla fyrir hlýlegar móttökur. 

Æfingakennslan í Brekkuskóla á Akureyri var einstaklega skemmtileg og lærdómsrík, 

vil ég þakka Ágústu Karlsdóttur æfingakennara mínum kærlega fyrir frábæra 

leiðsögn og skemmtilegan tíma. Stjórnendum og öðru starfsfólki Brekkuskóla þakka 

ég einnig fyrir góðar móttökur. Stjórnendum, starfsfólki og nemendum 

Varmahlíðarskóla ber ég bestu þakkir fyrir allt sem þau hafa kennt mér og aðstoðað 

mig við í mínu námi. Edda Hlíf systir mín fær miklar þakkir fyrir allan stuðninginn, 

yfirlesturinn og aðstoðina. Síðast en ekki síst vil ég koma á framfæri þakklæti til 

fjölskyldu minnar, eiginmanns og barna sem hafa sýnt mér stuðning og þolinmæði.   

 

Þetta lokaverkefni er samið af mér undirrituðum. 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(ur) 

ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Akureyri, 12.maí 2013 

 

__________________________________________________________________ 
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1 Inngangur  

Greinagerð þessi er fyrri hluti lokaverkefnis til B.Ed. prófs. Seinni hluti verkefnisins 

er verkefnahefti með hugmyndum af kennsluverkefnum sem unnin eru úr 

endurnýtanlegum efnivið. Verkefnaheftinu er ætlað  að vekja áhuga textílkennara í 

grunnskólum á að velja endurnýtanlegan efnivið í textílkennslu og gefa þeim 

hugmyndir af verkefnum í endurnýtingu. Kennsluverkefnin taka mið af 

kennsluaðferðum og markmiðum sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla. 

Ástæður þess að þetta verkefni varð fyrir valinu er áhugi höfundar á 

endurnýtanlegum efnivið sem kviknaði fyrst á barnsaldri. Auk þess sem vinna með 

endurnýtanlegan efnivið fellur vel að áherslum grunnþáttanna sex sem ný 

greinanámskrá Aðalnámskrár 2013 byggir á og stuðlar að sjálfbærni í skólastarfi og 

samfélaginu í heild.  

Markmið verkefnisins er annars vegar að vekja áhuga textílkennara á að 

leggja aukna áherslu á verkefni sem unnin eru úr endurnýtanlegum efnivið og hins 

vegar að kanna hvernig endurnýting í textílkennslu fellur að grunnþáttum 

menntunar sem Aðalnámskrár grunnskóla byggist á.  Endurnýting í textílkennslu 

stuðlar að sjálfbærni í skólakerfinu og samfélaginu í heild. Hlutverk textílkennslu í 

grunnskólum er margþætt og stuðar meðal annars að því að nemendur öðlist færni í 

verklegum vinnubrögðum og geti tekið þátt í að móta eigin umhverfi og skapað sér 

persónulegan stíl. Í textílkennslu skapast kjörið tækifæri til að styrkja 

umhverfisvitund nemenda og fræða þá um mikilvægi endurnýtingar. Endurnýting í 

textílmennt hefur þróast frá því að vera nauðsyn sökum skorts á efnivið, yfir í 

vitundarvakningu samfélagsins á mikilvægi þess að hlúa vel að umhverfinu og 

auðlindum heims.  

Í upphafi greinagerðarinnar er verkefnaheftið „Aftur   nýtt – endurnýtanlegur 

efniviður í textílkennslu“  kynnt og sagt frá hvers vegna höfundur velur að fjalla um 

endurnýtingu í textílkennslu. Þar er sagt frá kennsluverkefnum sem eru miðuð út frá 

endurnýtanlegum efnivið,  farið yfir hvernig verkefnin falla að þeim áherslum sem 

grunnþættir menntunnar segja til um og markmið verkefnaheftisins útlistuð. Í næsta 

kafla er farið yfir áherslum um sjálfbærni sem settar eru í grunnskólalögum. Einnig 

er greint frá sífellt aukinni áherslu á sjálfbæra þróun í grunnskólum landsins.  
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Kaflinn Hlutverk Aðalnámskrár og grunnþættir menntunnar greinir  frá 

hlutverki Aðalnámskrár og hvernig kennsluskipulag miðast við það sem þar er sett 

fram. Kynntir eru sex grunnþættir menntunnar sem Aðalnámskrá grunnskóla byggir 

á. Fjallað er sérstaklega um þrjá grunnþætti menntunar sem falla vel að 

endurnýtingu í textílkennslu, það eru læsi, sköpun og sjálfbærni.  

Í næsta kafla er námsgreinin textílmennt kynnt og farið yfir hvernig 

námsgreinin tekur mið af þróun og breytingum samfélagsins. Sagt er frá  tækifærum 

sem skapast í textílkennslu til að vinna með grunnþætti menntunnar og þroska 

verkkunnáttu og sjálfstæði nemenda.  

Kaflarnir Hæfniviðmið og Námsmat í textílkennslu fjalla um mikilvægi þess að 

nemendur læri verkleg vinnubrögð sem stuðla að sjálfstæði þeirra og gera þeim 

kleift að móta eigin stíl. Komið er inn á mikilvægi þess að efla sköpunargleði 

nemenda og ólíkar tjáningarleiðir þeirra. Sagt er frá hvernig skipulag kennslu, 

markmiða og námsmats tengjast og mynda heildarferli. 

Í kaflanum Grunnþættir menntunnar sem eru samofnir textílmenningu og 

textílkennslu er fjallað sérstaklega um grunnþætti menntunnar sem falla vel að 

textílkennslu. Allt grunnskólanám er skipulagt eftir viðmiðum og gildum sem miðuð 

eru út frá grunnþáttunum.   

Í kaflanum Endurnýting í textílkennslu er farið yfir hvernig endurnýting í 

textílkennslu stuðlar að sjálfbærni og fellur vel að þeim gildum sem sett eru fram í 

Aðalnámskrá grunnskóla. Niðurstöður verkefnisnins sýna fram á mikilvægi þess að  

auka áherslu á endurnýtingu í textílkennslu í grunnskólum landsins.  
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2 Verkefnahefti um endurnýtingu í textílkennslu 

2.1 Aftur nýtt – endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu 

Seinni hluti þessa verkefnisins er hugmyndahefti  sem inniheldur ellefu 

kennsluverkefni með viðfangsefnum sem  unnin eru úr endurnýtanlegum efnivið. 

Verkefnin eru samin með tilliti til grunnþáttanna sex sem  Aðalnámskrá grunnskóla 

byggir á. Markmið verkefnanna taka mið af hæfniviðmiðum og áherslum sem  sett 

eru  í aðalnámskrá til viðmiðunar um getu nemenda í textílmennt við lok 4., 7. og 

10. bekkjar. Kennsluverkefnin í verkefnaheftinu eru fjölbreytt og miserfið og taka 

þannig mið af fjölbreyttum hópi nemenda, verkefnin má útfæra með mismunandi 

hætti eftir áhuga og getu nemenda. Komið er inn á samþættingu námsgreina auk 

þess sem sum verkefnanna má útfæra fyrir hópavinnu. Kennsluverkefnin bjóða upp 

á fjölbreytt námsmat og henta vel með öðrum textílverkefnum, einnig  má 

skipuleggja valáfanga í textílmennt þar sem eingöngu eru unnin verkefni tengd 

endurnýtingu.   

2.2 Markmið verkefnaheftisins 

Markmið verkefnaheftisins er að vekja áhuga textílkennara á endurnýtingu í 

textílkennslu og gefa þeim hugmyndir um hvernig útfæra megi verkefni í 

endurnýtingu.  Verkefnaheftinu er einnig ætlað að  veita textílkennurum innblástur 

og hvatningu til að hafa endurnýtingu í huga þegar kemur að skipulagi 

textílkennslunnar og vali á viðfangsefnum. Verkefnin í heftinu miðast öll við 

endurnýtanlegan efnivið og taka mið af grunnþáttum menntunnar sem ný 

Aðalnámskrá grunnskóla byggist á. Endurnýting í textílkennslu stuðlar að sjálfbærni í 

skólastarfi, síðustu ár hefur verið lögð vaxandi áhersla á sjálfbærni og 

umhverfisvitund í grunnskólum landsins.  
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3 Grunnskólalögin og sjálfbærni í skólastarfi 

3.1 Hvað segja grunnskólalögin um sjálfbærni? 

Skólastarf á Íslandi er byggt á grunnskólalögum sem sett eru á Alþingi. Í 

grunnskólalögunum eru tilteknir allir rekstrarþættir grunskóla landsins og farið yfir 

skólaskyldu og allt sem snýr að almennu skólastarfi.  

Í grunnskólalögum 91/2008, 2. grein segir: 

„Hlutverk grunnskólans, í samvinnu við heimilin, er að búa nemendur undir líf 

og starf í lýðræðisþjóðfelagi sem er í sífelldri þróun. Starfshættir skólans 

skulu því mótast af umburðarlyndi, kristilegu siðgæði og lýðræðislegu 

samstarfi. Skólinn skal temja nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á 

kjörum fólks og umhverfi, á íslensku þjóðfélagi, sögu þess og sérkennum og á 

skyldum einstaklingsins við samfélagið.“ 

 

Samkvæmt því sem hér segir er hlutverk grunnskólanna meðal annars að veita 

nemendum menntun sem tekur mið af þróun samfélagsins og stuðla að 

umhverfisvitund þeirra, þannig að nemendur geti tekið  virkan þátt í mótun 

samfélagsins. Með fjölbreyttum kennsluháttum og námsefni er námi í grunnskólum  

ætlað að auka víðsýni nemenda og gera þeim kleift að vera virkir þátttakendur í 

mótun eigin samfélags. Í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla er lögð aukin áhersla á 

sjálfbærni í skólastarfi en sjálfbærni er einn af grunnþáttum menntunar sem nýja 

Aðalnámskráin byggist á. 
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3.2 Sjálfbær þróun í skólastarfi  

Í skýrslu Sameinuðu þjóðanna um umhverfi og þróun sem kom út árið 1987 var 

hugtakið sjálfbær þróun fyrst kynnt. Í skýrslunni er hugtakið skilgreint sem:  

 

„Mannleg starfsemi sem fullnægir þörfum samtímans án þess að draga úr 

möguleikum framtíðarkynslóða til að fullnægja sínum þörfum“ 

(Umhverfisráðuneytið, 2007). 

 

Hröð þróun samfélagsins og tæknivæðing hefur leitt af sér aukna neyslu almennings 

og ofnýtingu auðlinda. Því er brýn þörf  á að staldra við og fá almenning til að huga 

að því hvaða afleiðingar þetta hefur í för með sér ef ekkert verður að gert. 

Undanfarin ár hefur orðið vitundarvakning meðal almennings og mikið verið talað 

um sjálfbærni og mikilvægi endurnýtingar, víða er farið að flokka rusl sem er liður af 

þeirri vitundarvakningu. Áhersla á menntun til sjálfbærrar þróunnar hefur aukist 

síðustu árin og sjálfbærni orðin einn af grunnþáttum menntunnar. 

Sameinuðu þjóðirnar hafa útnefnt áratuginn 2005-2014  Áratug menntunnar 

til sjálfbærrar þróunnar. Með því að tileinka heilan áratug menntun til sjálfbærrar 

þróunnar er ætlunin  að vinna að þeim gildum sem felast í hugtakinu og auka 

skilning almennings á því sem felst í sjálfbærni. Því er mikilvægt að í öllu námi sé 

stuðlað að breyttu hugarfari með því að virkja fólk til ábyrgðar á að stuðla að 

sjáfbærum og réttlátari samfélögum fyrir alla. Markmiðin sem sett eru fyrir 

menntun til sjálfbærrar þróunnar eru að skapa samábyrgt þjóðfélag. Til að ná 

þessum markmiðum þarf að þroska hvern einstakling sem virkan borgara sem er 

meðvitaður um eigin gildi, viðhorf og tilfinningar gagnvart þeim þáttum sem lúta að 

sjálfbærni (Umhverfisráðuneytið, 2010:9).  

Textílmennt er kjörinn vettvangur til að fræða nemendur um mikilvægi 

endurnýtingar og kenna þeim hvernig skapa má nýtt úr notuðu í stað þess að henda 

og kaupa nýtt. Hægt er að útfæra margvísleg verkefni fyrir endurnýtanlegan efnivið. 

Á hverju heimili er margt sem til fellur sem nýta má í textílkennsluna, upplagt er að 

fá heimilin í samvinnu við skólann til að safna efnivið fyrir textílkennsluna. Það má 

t.d. gera með því að auglýsa í byrjun skólaárs eftir fatnaði, garnafgöngum, 
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ullarvörum, rúmfötum, umbúðum og fleiru sem nýta má í textílkennslu. Endurnýting 

í textílkennslu sparar fjármuni fyrir skólana og stuðlar að sjálfbærri þróun og bættu 

umhverfi.    

Rannsóknarhópurinn GETA til sjálfbærni- menntun til aðgerða  birti árið 2009 

niðurstöður úr þriggja ára rannsókn sinni um mikilvægi þess að gera sjálfbæra þróun 

að sýnilegu viðmiði í grunnskólastarfi.  Hópurinn setti fram þrjár forsendur sem 

menntun til sjálfbærrar þróunnar byggist á. Forsendurnar eru þekking, virðing og 

ábyrgð. Markmiðið er að veita nemendum þekkingu á sviði sjálfbærrar þróunnar, 

þannig að þeir geti veitt náttúru og manneskjum viðeigandi virðingu og efla með 

þeim hætti sameiginlega ábyrgð til  framtíðar. Skólastarfið ætti því að byggjast á 

þessum þrem forsendum sem hver hefur sinn vettvang í skólastarfinu. Þegar 

rannsóknarhópurinn vann þetta verkefni var sjálfbær þróun ekki einn af 

áhersluþáttum Aðalnámskrár grunnskóla. Miklar breytingar hafa verið á námskránni 

síðan rannsóknin var gerð og er sjálfbærni nú einn af grunnþáttum menntunar sem 

ný Aðalnámskrá grunnskóla byggir á (Auður Pálsdóttir, Allyson Macdonald og 

Ingólfur Á. Jóhannesson, 2009).   

 

4 Hlutverk Aðalnámskrár og grunnþættir menntunnar 

4.1 Aðalnámskrá 

Aðalnámskrá grunnskóla er skrifuð út frá lögum um grunnskóla (nr. 91/2008), 

Hlutverk Aðalnámskrár er að segja frá tilgangi og markmiðum skólastarfsins hverju 

sinni. Þar er sett fram heildarmynd menntunnar og skilgreindar þær menntastefnur 

sem lögin fela í sér, þannig er hún  ætluð til  leiðbeiningar í skólakerfinu og til 

almennra upplýsinga um starfsemi skóla í landinu.  Aðalnámskráin er því  

nokkurskonar samningur þjóðarinnar um menntamál og hvernig þeim skuli háttað í 

skólum landsins (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:11).  

Aðalnámskráin er byggð á sex grunnþáttum menntunar og eru áherslur og markmið 

hverrar námsgreinar áætluð út frá þeim. 
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4.2  Grunnþættir menntunar 

Aðalnámskráin er byggð á sex grunnþáttum menntunnar sem eru læsi, sjálfbærni, 

heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþáttunum 

er ætlað að gera nemendur meðvitaðari um eigið samfélag, menningu, umhverfi og 

náttúru.  Helstu áhersluþættir grunnþáttanna stuðla að því að byggja nemendur og 

ungmenni upp  sem sjálfbjarga einstaklinga í samfélaginu en einnig að kenna þeim 

að vinna með öðrum. Þar að auki taka grunnþættirnir mið af samfélaginu með því 

að stuðla að jafnrétti og lýðræði, leggja áherslu á að hlúa vel að náttúrunni og rækta 

eigið samfélag. Í menntun og skólastarfi tengjast grunnþættirnir allir innbyrðis og 

eru háðir hver öðrum, þannig skapast meiri heildarsýn yfir allt skólastarfið 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:16-17).  

Þegar kennsla námsgreina er skipulögð er tekið mið af helstu áhersluþáttum 

sem settir eru fram í Aðalnámskrá grunnskóla.  

5 Námsgreinin textílmennt  

Textílmennt er námsgrein sem tekur bæði fyrir handverk og hönnun, auk þess sem  

vinnuaðferðir í textílmennt eru stór hluti af menningararfi Íslendinga. Má  þar nefna 

textílaðferðir eins og prjón, hekl, útsaum, vefnað, tóvinnu og fleiri aðferðir sem hafa 

fylgt Íslendingum í áraraði.  

Námsgreinin hefur þróast og tekið mið af nýjum áherslum og breyttum 

þörfum miðað við áhersluþætti menntunnar og uppeldis hverju sinni. Nám í 

textílmennt hefur meðal annars þau markmið að auka verkþekkingu nemenda, að 

efla sköpunarhæfileika þeirra með tilraunavinnu og hugmyndaöflun og auka færni  

nemenda til að skapa afurðir sem bera vott af persónulegum stíl þeirra 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:158).  

Í skipulagi textílkennslu, líkt og í öllu kennsluskipulagi, er mikilvægt að 

skipuleggja námsefni, kennsluhætti og námsmatsaðferðir sem eina heild. 

Aðalnámskrá grunnskóla setur hæfniviðmið fyrir hvert námssvið þar sem hæfni 

nemenda við lok 4., 7. og 10. bekkjar er áætluð. Hæfniviðmiðin taka mið af 

grunnþáttunum menntunar og skal hafa þau til hliðsjónar þegar kennslan er 

skipulögð.  
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6 Hæfniviðmið og námsmat í textílkennslu 

6.1 Hæfniviðmið í textílkennslu 

Í textílmennt er hæfniviðmiðum skipt upp í þrjá efnisflokka eftir helstu 

áherslusviðum greinarinnar. Flokkunum er ætlað að auka yfirsýn yfir námsþætti 

greinarinnar sem skarast og þeim sem vinna saman. Hæfniviðmiðin eru opin sem 

gefur kennurum kost á að velja fjölbreytt viðfangsefni sem þeir geta útfært á ýmsa 

vegu og stuðst við fjölbreytta kennsluhætti. Fyrsti flokkurinn inniheldur handverk, 

aðferðir og tækni þar sem hæfniviðmiðunum er ætlað að auka þekkingu nemenda á 

fjölbreyttum efnum og aðferðum greinarinnar, auka verkfærni þeirra og kenna þeim 

að nota viðeigandi tæki við verkefnavinnuna. Flokkurinn sköpun, hönnun og 

útfærsla inniheldur þættir sem snúa að sköpun, hönnunar- og hugmyndavinnu. Þar 

er lögð áhersla á skilning nemenda á vinnuferlinu og að þeir þekki gildi handverks. 

Þriðji flokkurinn er menning og umhverfi, þar  sem hæfniviðmiðin snúast um að 

auka skilning nemenda á menningu og umhverfi sem tengist textílmennt.  

Megináhersla er lögð á umhverfisvernd og umhverfisvitund nemenda (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2013:158).  

Hæfniviðmið í textílmennt auðvelda textílkennurum að skipuleggja kennsluna 

og velja viðfangsefni sem taka mið af helstu áhersluþáttum hverju sinni. 

Textílverkefni sem unnin eru úr endurnýtanlegum efnivið falla vel að öllum 

efnisþáttum hæfniviðmiðana. Endurnýtanlegur efniviður getur verið mjög 

fjölbreyttur og býður þar af leiðandi upp á fræðslu um mismunandi textílefni. 

Áhersluþættina sköpun, hönnun og hugmyndavinnu má útfæra með ýmsum hætti 

þegar unnið er með endurnýtingu í textílkennslu. Endurnýting í textílkennslu býður 

upp á fjölbreytt viðfangsefni sem  stuðla að sjálfstæði nemenda í vinnubrögðum og 

auka verkkunnáttu þeirra. Hæfniviðmiðin eru höfð til hliðsjónar við skipulag 

kennslunar og viðfangsefni, kennsluhættir og námsmatsaðferðir valin eftir þeim 

markmiðum sem sett eru  hverju sinni.   
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6.2 Námsmatsaðferðir í textílmennt 

Kennarar skipuleggja kennslu með mismunandi hætti og misjafnt hvaða  

námsmatsaðferðir eru notaðar hverju sinni. Til að nemendur geti nýtt sér endurgjöf 

kennara er mikilvægt að endurgjöfin sé leiðbeinandi, regluleg og markviss 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:162).  

Námsmatsaðferðir sem gjarnan eru notaðar í textílmennt eru frammistöðumat, 

sjálfsmat og jafningjamat. Frammistöðumat tekur mið af heildar ferlinu frá 

hugmyndavinnu til fullunnins verkefnis. Áður en verkefnavinnan hefst eru tilgreind 

ákveðin frammistöðuviðmið sem stuðst er við þegar færni nemenda og verkefni 

þeirra eru metin. Sjálfsmat gengur út á að nemendur meta sjálfir vinnu sína og 

verklag. Þessi aðferð gerir nemendur meðvitaðari um eigið nám og eykur skilning 

þeirra á því hvar styrkleikar þeirra liggja og hvað þeir þurfa að bæta. Í jafningjamati 

meta nemendur hvern annan, gott er að nota þessa aðferð þegar nemendur vinna 

verkefni í hópvinnu (Aðalnámskrá grunnskóla, 2013:162-163). 

Frammistöðumat hentar í flestum tilfellum mjög vel í textílkennslu þar sem 

tekið er mið af heildarferlinu og nemendur læra því að undirbúningsvinnan skiptir 

ekki síður máli en lokaafurðin. Þegar unnið er með endurnýtanlegan efnivið í 

textílkennslu má einnig útfæra verkefni sem miðast við að stuðst sé við sjálfsmat 

eða jafningjamat. Einnig má nota fleiri matsaðferðir í textílkennslu, svo sem 

ferilmöppur þar sem nemendur safna öllum verkefnum sínum í möppu sem er  tekin 

til mats við námslok.  Allar þessar námsmatsaðferðir henta vel í textílkennslu þar 

sem unnið er með endurnýtanlegan efnivið, mikilvægt er að markmið námsmatsins 

séu skýr og taki mið að helstu áhersluþáttum sem miðaðir eru við grunnþætti 

menntunnar.  

7 Grunnþættir menntunnar sem  eru samofnir textílmenningu 
og textílkennslu  

Í textílmennt skapast tækifæri til að vinna með grunnþættina sköpun, læsi og 

sjálfbærni sem eru mikilvægar stoðir i textílkennslu.  
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7.1 Læsi 

Læsi felst ekki eingöngu í að umbreyta bókstöfum í hljóð og raða þeim saman 

þannig að þau myndi orð og setningar. Læsi snýst líka um að tengja efni ritmálsins 

við  reynslu og upplifun, hvernig orðin tengjast daglegu lífi. Í  skólunum er notast við 

margskonar efnivið og verkfæri sem nemendur þurfa að kunna skil á til að geta 

meðtekið það nám sem fram fer. Ekki er lengur nægilegt að geta lesið ritað mál á 

blað eða bók, miðlalæsi er einnig mikilvægur þáttur í skólastarfi nútímanns þar sem 

mikill hluti námsins fer fram í gegnum tölvur. Miðlalæsi er skilgreint sem færni í að 

nota fjölbreyttra miðla, annarsvegar til að meta og greina efni og hins vegar til að 

búa til og miðla efni með margvíslegum aðferðum. (Stefán Jökulsson, 2012:6-9).  

 Þróun samfélagsins hefur haft í för með sér miklar tækninýjungar sem einnig 

hafa komið inn í skólana. Í textílmennt eru skýringarmyndir oft stór hluti 

námsefnisins þar sem myndirnar eru ekki síður mikilvægur þáttur námsefnisins en 

ritaður texti. Því er nauðsynlegt að  nemendur séu læsir á myndmál og geti tengt 

saman myndir og ritaðan texta.  Hugmyndavinna og heimildaöflun í textílkennslu fer 

að miklu leyti fram í gegnum netmiðla, því mikilvægt að nemendur séu færir um að 

skilja og meta það efni sem þeir finna á netinu. 

7.2 Sköpun 

Samkvæmt  skýrslunni All Our Futures: Creativity, Culture and Education, er 

skilgreiningin á sköpun eftirfarandi:  

„Sköpun er ferli sem byggist á ímyndunaraflinu og niðurstaðan er í senn 

frumleg og hefur gildi“ (Elísabet I.Ragnarsdóttir, Ingibjörg Jóhannsdóttir og 

Torfi Hjartarson, 2012:18).  

 

Sköpun snýst um að fara út fyrir hefðbundinn ramma og reyna nýjar aðferðir, finna 

upp á einhverju sem hefur ekki verið gert áður og móta sinn eigin stíl. Með sköpun 

gefst nemendum kostur á að þroska persónuleika sinn á eigin forsendum. Sköpun er 

mikilvægur þáttur í allri menntun (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011:24).  
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Þegar unnið er með sköpun í kennslu gefst möguleiki á að stuðla að jafnrétti 

kynja og hvetja til virkrar þátttöku í mótun samfélagsins. Stelpum og strákum gefast 

ekki alltaf sömu tækifærin til að stunda listiðkun eða skapandi starf, oft vill val þeirra 

markast af því sem samfélaginu þykir hefðbundið fyrir stráka eða stelpur. Því er 

mikilvægt að í skapandi skólastarfi sé ekki einskorðað við kynbundnar hefðir eða 

staðalímyndir, heldur vinni stelpur og strákar saman að skapandi verkefnum. Námið 

þarf einnig að vera þannig uppbyggt að það höfði til beggja kynja. Sköpun, jafnrétti 

og lýðræði eru grunnþættir menntunar sem fylgjast að, aukið vægi sköpunar í 

skólastarfi gerir nemendur betur undirbúna til að takast á við spennandi verkefni 

framtíðarinnar og opna þeim dyr að spennandi möguleikum (Elísabet I. Ragnarsdótti 

o.fl., 2012:12).  

Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, skapandi starf felur í sér að 

virkja nemendur í að nota fjölbreyttar aðferðir og eigið hugmyndaflug til að skapa 

eitthvað nýtt. Sköpun er uppgötvun þar sem forvitni og ímyndunarafl nemenda fær 

að njóta sín, þeir fá tækifæri til að beita fjölbreyttum aðferðum og skapa eftir eigin 

hugmyndum. Þegar unnið er á skapandi hátt þarf að vinna rannsóknarvinnu, leita 

leiða og finna út hvaða aðferðir henta best hverju sinni. Þegar unnið er með 

endurnýtanlegan efnivið í textílkennslu opnast ótal möguleikar fyrir nemendur til að 

nýta eigin hugmyndarflug og skapa nýtt úr notuðu. Textílkennarinn getur útfært 

ákveðin viðfangsefni til að láta nemendur vinna, einnig er hægt að leyfa nemendum 

að finna út hvað þeir geta gert úr þeim efnivið sem þeir hafa úr að moða. 

Endurvinnsla í textílmennt er því kjörinn vettvangur til að virkja sköpunarhæfileika 

nemenda.  

 

7.3 Sjálfbærni 

Grunnþátturinn sjálfbærni felur meðal annars í sér að nemendur læra að bera 

virðingu fyrir eigin umhverfi og að þeir séu meðvitaðir um hvernig koma megi í veg 

fyrir spillingu þess. Sjálfbærni felst einnig í að taka ábyrgð, vera meðvitaður um 

almennt heilbrigði, lýðræðisleg vinnubrögð, jafnrétti og réttlæti. Til að sjálfbærni 

geti orðið í skólastarfi er nauðsynlegt að lýðræði, mannréttindi, heilbrigði og velferð 
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séu þar samferða. Þrátt fyrir að þessir þættir séu allir sjálfstæðir grunnþættir 

menntunar þurfa þeir að fylgjast að til að ná þeim markmiðum  í skólastarfinu sem 

þeim er ætlað (Aðalnámskrá grunnskóla,2011:19-20).  

Sjálfbær þróun felst í sameiginlegri ábyrgð allra á að huga vel að umhverfinu 

og því vistkerfi sem við búum í. Daglegar athafnir, neysla, efnsleg framleiðsla og 

verðmætasköpun eru allt þættir sem hafa áhrif á umhverfið og samfélagið í heild. 

Því er mikilvægt að huga að því að sjálfbærni, mannréttindi og lýðræðisleg 

vinnubrögð  eru þættir sem gefa fólki kost á að hafa áhrif á eigið umhverfi og 

samfélag (Ólafur P. Jónsson og Þóra B. Sigurðardóttir, 2012:20-21). 

Sjálfbærni í skólastarfi stuðlar að umhverfisvitund nemenda og eykur víðsýni 

þeirra á því hvaða áhrif þeir geta haft á umhverfi sitt. Hlutverk kennarans er að 

skapa nemendum tækifæri til að finna út hvernig nemendur geta haft sjálfbærni að 

leiðarljósi í verkefnavinnu sinni. Í textílkennslu getur kennarinn stuðlað að sjálfbærni 

t.d. með því að útfæra viðfangsefni sem unnin eru úr endurnýtanlegum efnivið og 

frætt nemendur um textíliðnað og hvaða áhrif hann getur haft á umhverfið. Þannig 

eflist skilningur nemenda á mikilvægi þess að stuðla að sjálfbærni í skólastarfinu og 

samfélaginu í heild.  

8 Endurnýting í textílkennslu tekur mið af grunnþáttum 
menntunnar 

8.1 Endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu 

Vinna með endurnýtanlegan efnivið í textílkennslu byggist á þeim markmiðum og 

áherslum sem ný Aðalnámskrá grunnskóla leggur áherslu á. Nemendur fá tækifæri 

til að vinna með eigin hugmyndir og beita fjölbreyttum vinnuaðferðum til að ná 

fram tilsettum markmiðum. Í textílkennslu er mikilvægt að sköpunargleði nemenda 

fái að njóta sín og að nemendur öðlist færni og sjálfsöryggi til að vinna að 

verkefnum sínum með fjölbreyttum hætti. Þegar unnið er með endurnýtanlegan 

efnivið skapast nemendum tækifæri til að virkja eigin sköpunargleði og 

ímyndunarafl og  þróa hugmyndir sínar með því að skapa nýtt úr notuðu. 

Efniviðurinn sem almennt er unnið  með í textílkennslu er mismunandi og getur 

verið allt frá því að vera umhverfisvænt hráefni til mengandi iðnaðarvöru. Því er 
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nauðsynlegt að huga að endurnýtingu  og sjálfbærni við skipulag textílkennslunar og 

stuðla þannig að umhverfisvitund nemenda. Endurnýting  stuðlar að sjálfbærni þar 

sem notast er við þann efnivið sem þegar er til í stað þess að kaupa nýtt.  
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Lokaorð 

Endurnýting í textílkennslu fellur vel að grunnþáttum menntunnar og stuðlar að 

sjálfbærni í skólastarfi. Endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu er einnig ódýr 

kostur þar sem notast er við það sem til er í stað þess að kaupa nýtt til að vinna úr. 

Þegar til lengri tíma er litið getur endurnýting í textílkennslu sparað háar fjárhæðir í 

grunnskólum landsins. Með endurnýtingu í textílmennt er verið að virkja 

sköpunargleði og sjálfstæði nemenda og stuðla að fjölbreyttni í kennsluháttum. 

Nemendum  gefst kostur á að vinna með eigin hugmyndir, skapa nýtt úr notuðu og 

beita fjölbreyttum aðferðum til að skapa sinn eigin stíl. Vinna með endurnýtanlegan 

efnivið í textílkennslu býður upp á fjölbreytta möguleika á að efla helstu 

áhersluþætti sem settir eru fram í Aðalnámskrá. Endurnýting í textílkennslu skapar 

tækifæri til að auka umhverfisvitund nemenda og stuðlar að sjálfbærni í skólastarfi 

sem er einn af grunnþáttum menntunar. Þegar nemendur vinna undirbúiningsvinnu 

sína afla þeir upplýsinga, safna hugmyndum og finna út aðferðir sem henta best 

hverju sinni. Við undirbúningsvinnuna skoða nemendur fjölbreytta miðla til að safna 

gögnum fyrir verkefnavinnuna, fletta blöðum og bókum, skoða snið og 

sniðteikningar og afla upplýsinga á netinu, þannig efla þeir grunnþáttinn læsi. 

Endurnýtanlegur efniviður býður upp á fjölbreytt viðfangsefni sem útfæra má með 

ýmsum hætti. Nemendum gefst kostur á að nota eigin hugmyndaflug og  

fjölbreyttar textílaðferðir til að skapa eftir eigin hugmyndum, þannig eflist 

sköpunarþáttur þeirra og sjálfstæði þeirra í vinnubrögðum eykst um leið. Því er ljóst 

að endurnýting í textílkennslu hentar vel til að ná þeim markmiðum sem sett eru 

fram í Aðalnámskrá og tekur mið af  grunnþáttum menntunnar sem námskráin 

byggist á. Því til viðbótar eykst umhverfisvitund nemenda og skólastarfið færist 

skrefi nær sjálfbærni.  
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