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Útdráttur 
 
Eftirfarandi verkefni er lokaverkefni til B.Ed. -prófs á grunnskólabraut við 

Kennaraháskóla Íslands. Það fjallar um mikilvægi endurvinnslu og endurnýtingar 

í textílmennt og jafnframt fylgir því hugmyndabanki um nýtingu 

endurvinnanlegra efna í textílkennslu.  

 

Verkefnið byggist á þeirri grunnhugmynd að kennsla textílmenntar í skólum sé 

ekki aðeins leið til að styrkja verklega færni nemenda heldur er hún einnig afar 

vel til þess fallin að miðla til þeirra á áþreifanlegan og áhugaverðan hátt mjög 

mikilvægri fræðslu um umhverfismál og verklegan menningararf. Þetta er 

sérstaklega mikilvægt nú á tímum þegar framtíð mannkyns er mjög undir því 

komin að kynslóðirnar sem erfa landið nái að tileinka sér virðingu fyrir náttúrunni 

og ábyrgð við nýtingu auðlinda hennar.  Þá er ljóst að ef þjóðir vilja varðveita 

tengsl sín við sögu og menningu sína verða þær að bregðast við með því að efla 

fræðslu ungmenna á því sviði. Annars munu þau menningarlegu verðmæti glatast 

vegna þeirrar hnattvæðingar sem nú á sér stað. 

 

Verkefni þetta er tvískipt. Annars vegar er um fræðilegan hluta að ræða þar sem 

fjallað er um grunnskólalögin og aðalnámskrá grunnskóla. Þar er reynt  að varpa 

ljósi á hvort grunnskólalögin setji skólunum einhverjar skyldur um fræðslu er 

varðar auðlindir heimsins og þverrandi afrakstur þeirra og skoðað hvort  þau taki á 

einhvern hátt tillit til núverandi aðstæðna í heiminum. Námsgreinin textílmennt er 

skoðuð í því ljósi og einnig er fjallað um mikilvægi fræðslu um endurnýtingu og 

varðveislu menningararfs út frá alþjóðlegum samþykktum.   Hins vegar er um 

hugmyndahefti að ræða þar sem settar eru fram hugmyndir að verkefnum sem 

unnin eru úr endurnýtanlegum efnum og hlutum sem til falla í umhvefinu. 

Hugmyndin með heftinu er að vekja nemendur og kennara til umhugsunar um 

mikilvægi endurnýtingar.  
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Inngangur 

 

„Við andvörpum öll og stynjum yfir því að lífsgæðin séu að þverra 
vegna umhverfisspjalla, en samt stuðlar hvert og eitt einasta okkar á 
sinn eigin þægilega hátt að þeirri tortímingu. Nú er tímabært að hjá 
hverjum einasta einum vakni á ný sú virðing og umhyggja sem okkar 

ástkæra jörð verðskuldar“. 
(Ed Ashner. Bjargið jörðinni:179) 

 

Lengi hefur maðurinn verið meðvitaður um að auðlindir jarðarinnar eru ekki 

ótakmarkaðar. Geysileg fólksfjölgun á síðustu öld hefur meðal annars sýnt  fram á 

mikilvægi þess að allt sé gert til þess að koma í veg fyrir hvers konar ofnýtingu 

auðlinda. Sjálfbærni samfélaga er varla til staðar lengur þótt vissulega sé víða 

unnið að því að bæta þar um. Það er skylda okkar Íslendinga að leggja okkar að 

mörkum í samfélagi þjóðanna við að skapa betri og viðunandi heim fyrir komandi 

kynslóðir. Það gerum við ekki bara með orðskrúði og yfirlýsingum á tyllidögum 

heldur verðum við líka að láta verkin tala. Fræðsla í skólum með það að markmiði 

að auka skilning nemenda á samhenginu í umhverfinu, bæði í því stóra og smáa, 

er afar mikilvæg og þannig getum við fengið ungt fólk í virka baráttu fyrir betra 

umhverfi. Með vistvænum lífsstíl má meðal annars spara talsverða fjármuni auk 

þess sem lífsgæði geta  aukist til lengri tíma litið.  

Sú kynslóð Íslendinga sem þurfti að spara og nýta allt sem til féll er að hverfa. 

Kynslóðin sem nú elur upp börnin er vön að geta keypt hluti án umhugsunar um 

hvaðan þeir koma og hvernig þeir urðu til. Einnig er þessi kynslóð alin upp við 

mikið magn umbúða sem hingað til hefur  umhugsunarlaust verið fleygt á 

haugana. Þörfin fyrir aðhald og endurnýtingu efnisheimsins er mikilvæg og það er 

ekki síður mikilvægt að kynna fyrir nemendum á hvern hátt þeir geta lagt sitt að 

mörkum með aðhaldi og endurnýtingu.  
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Því er brýnt að næstu kynslóðir verði meðvitaðri um að auðlindirnar eru 

takmarkaðar og að öllum beri skylda til að leggja sitt að mörkum og stefna að  

vistvænum lífsmáta. 

 

Verkefni þetta er tvískipt. Annars vegar er um fræðilegan hluta að ræða þar sem 

fjallað er um grunnskólalögin og aðalnámskrá grunnskóla. Þar er reynt  að varpa 

ljósi á hvort grunnskólalögin setji skólunum einhverjar skyldur um fræðslu er 

varðar auðlindir heimsins og þverrandi afrakstur þeirra og skoðað hvort  þau taki á 

einhvern hátt tillit til núverandi aðstæðna í heiminum. Námsgreinin textílmennt er 

skoðuð í því ljósi og einnig er fjallað um mikilvægi fræðslu um endurnýtingu og 

varðveislu menningararfs út frá alþjóðlegum samþykktum. Kennslufræðilegir 

hugmyndasmiðir eins og Piaget, Vigotsky, John Dewey og Howard Gardner eru 

kynntir til sögunnar og viðhorf þeirra til kennslu og uppeldis eru tekin til 

skoðunar. Hins vegar er hugmyndahefti þar sem settar eru fram hugmyndir að 

verkefnum sem unnin eru úr endurnýtanlegum efnum og hlutum sem til falla í 

umhvefinu. Hugmyndin með heftinu er að vekja nemendur og kennara til 

umhugsunar um mikilvægi endurnýtingar.  
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2. Lög um grunnskóla og aðalnámskrá grunnskóla 
 

2.1. Hvað segja grunnskólalögin um endurnýtingu? 

 

Allt skólastarf á Íslandi er byggt á lögum frá Alþingi Íslendinga. Árið 1907 eru 

fyrst sett lög á Íslandi er varða fræðslu barna. Í takt við breytingar og framþróun í 

þjóðfélaginu hafa reglulega verið sett ný lög um fræðslu og menntun ungmenna. 

Fyrstu grunnskólalögin voru sett árið 1974 og með tilkomu þeirra laga verður til 9 

ára skólaskylda sem síðar verður 10 ára. Við þessar breytingar hverfa skilin á 

milli barnaskóla og gagnfræðaskóla. Árið 1995 tóku gildi ný grunnskólalög nr. 

66/1995 en þau hafa síðan tekið breytingum alls fimm sinnum, nú síðast  1. janúar 

2007.  Grunnskólalögunum er ætlað að taka til allra þátta er varða rekstur 

grunnskóla í landinu. Þar er fjallað um skólaskyldu, stjórnun, byggingar, fjárhag, 

kennsluskyldu og allt annað sem lýtur að skólastarfi. Grunnskólalögin segja 

einnig til um hvaða námsgreinar skuli kenna og á hvern hátt tímafjöldinn skiptist á 

milli námsgreina.  

 

Í 2. grein grunnskólalaganna segir: 

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

líf og starf í lýðræðisþjóðfélagi 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.          

 
Hér segir að hlutverk skólans sé að búa nemendur undir líf og starf í 

lýðræðisþjóðfélagi sem er í sífelldri þróun. Einnig segir að skólinn skuli temja 

nemendum víðsýni og efla skilning þeirra á kjörum fólks og umhverfi. Hér er 

glögglega gefið í skyn að grunnskólar verði að þróast í takt við það samfélag sem 

skólarnir eru í og að skólarnir eigi að búa nemendur undir að vera virkir 

þjóðfélagsþegnar að lokinni skólagöngu í því samfélagi sem bíður þeirra þá.  
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Í dag má öllum vera ljóst að auðlindir heimsins eru ekki ótæmandi og því 

nauðsynlegt að undirbúa nemendur undir líf í veröld þar sem ekki er endalaust 

hægt að kaupa og henda. 

 

2.2. Aðalnámskrá grunnskóla 

 

Í 29. gr. laga nr. 66/1995 um grunnskóla segir: 
 

 Menntamálaráðherra setur grunnskólum aðalnámskrá. Í henni er meðal      

annars kveðið nánar á um uppeldishlutverk grunnskólans og meginstefnu í 

kennslu og kennsluskipan í samræmi við hlutverk grunnskólans, sbr. 2. gr. 

grunnskólalaga. 

 

Og í 30. gr. sömu laga segir: 

 

Í aðalnámskrá1 skal kveðið á um meginmarkmið náms og kennslu. Í 

aðalnámskrá skal tilgreina [skyldunámsgreinar]2) og kveða á um 

uppbyggingu og skipan náms í grunnskóla, svo og hlutfallslega skiptingu 

tíma milli námssviða og námsgreina. Þess skal gætt að námið verði sem 

heildstæðast.  

 
Árið 1999 var gefin út viðamikil aðalnámskrá sem síðan var endurskoðuð og 

endurbætt og gefin út árið 2007. Aðalnámskráin tekur til allra þátta skólastarfsins 

og setur skýr markmið er varða alla kennslu og starfsemi grunnskólanna. Ekki er 

að finna miklar breytingar á milli þessara námskráa. Helstu breytingarnar eru að 

nýja aðalnámskráin gefur skólunum kost á meira sjálfstæði og meiri sveigjanleika 

í skipulagi náms og kennslu. Æskilegt hefði verið að aðalnámskráin hefði sett 

skólunum einhverjar vinnureglur eða á annan hátt hvatt skólana til að leggja meiri 

áherslu á umhverfismál og haft að geyma kafla þar sem skólum hefði verið gert 

skylt eða þeir hefðu alla vega verið hvattir til að innleiða markvissa 

umhverfisstefnu í skólana. 
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Aðalnámskráin er gefin út í þrettán hlutum og skiptast þeir í almennan hluta og 

tólf greinahluta. Í almenna hlutanum eru tilgreindar kjarnagreinar, fjallað um 

uppeldishlutverk skólanna, meginstefnu í kennslu- og kennsluskipan, 

meginmarkmið náms og margt fleira. Faggreinarnar eru síðan tólf talsins en hér 

verður einungis fjallað um eina þeirra, námskrána sem fjallar um listgreinar. 

 

2.3. Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar 

 

Námsgreinarnar myndlist, textílmennt, tónmennt, leikræn tjáning og dans falla 

undir þáttinn listgreinar. Listgreinanámskráin kom út árið 1999 en árið 2007 kom 

ný og endurbætt námskrá. Ekki eru miklar breytingar í nýju námskránni. Helstu 

breytingarnar eru þær að námskráin frá 2007 er ekki eins stýrandi og sú eldri. Hún 

gefur kennurum frjálsari hendur um skipulag kennslunnar.   

 

Í inngangi að kaflanum um textílmennt segir: 

Textílnám byggist á þekkingu á eðli efna og vinnuferla og ríkri hefð nýtingar 

og endurnýtingar. Í nútímasamfélagi verður æ brýnna að koma í veg fyrir 

mengun og sóun efna með endurnýtingu og endurvinnslu efnislegra gæða. 

Slíkum markmiðum verður ekki náð nema almenningur hafi þekkingu á efnum 

og eiginleikum þeirra og þá færni sem þarf til að hagnýta sér þessa eiginleika  

(Aðalnámskrá grunnskóla, listgreinar, 1999 :33 og Aðalnámskrá grunnskóla, 

listgreinar, 2007 : 17). 

 

Í áfangamarkmiðunum fyrir 7. bekk segir:  

 

Sögulegt og félagslegt samhengi: 

Nemendur 

- gera sér grein fyrir hvaða áhrif ofnotkun efna getur haft á lífríki jarðar 

- geta fjallað um neyslustýringu (Aðalnámskrá grunnskóla- 

listgreinar,1999 :46 og Aðalnámskrá grunnskóla -listgreinar 2007 : 21).  
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Hér segir ekki mikið um endurnýtingu en í innganginum er þó komið inn á að 

nemendur eigi að kynnast endurnýtinu og fræðast um efni og eiginleika þeirra. Í 

ljósi þeirra breytinga sem orðið hafa í heiminum á þessum 8 árum sem eru á milli 

námskránna hefði verið æskilegt að taka þáttinn um endurnýtingu fastari tökum 

og setja ákvæði inn í markmiðin fyrir alla aldurshópana um endurnýtingu og 

kennslu í hvernig má nýta hluti á nýjan hátt.  

 

2.4. Skólanámskrár 

 

Samkvæmt 31. grein grunnskólalaga nr. 66/1995, eins og henni var breytt með 

lögum nr. 98/2006, eiga allir grunnskólar að gefa út sína eigin skólanámskrá: 

  

Í hverjum skóla skal árlega gefa út skólanámskrá og er skólastjóri ábyrgur 

fyrir gerð hennar. Skólanámskrá er nánari útfærsla á aðalnámskrá 

grunnskóla og tekur mið af sérstöðu skólans og aðstæðum.   

   

Flestir skólar á Íslandi leggja mikla vinnu í að gera vandaðar skólanámskrár sem 

eru í flestum tilfellum endurskoðaðar og bættar á hverju hausti. Fyrir nokkrum 

árum var venja að nemendur og foreldrar fengju eintak af skólanámskránni að 

hausti en síðustu árin hafa skólarnir sett skólanámskrárnar inn á heimasíður sínar 

og þar eru þær öllum aðgengilegar. Ber að fagna þessum nýju vinnubrögðum sem 

spara mikinn pappír og einnig er auðvelt fyrir foreldra og kennara að fylgjast með 

starfi skólanna á hverjum tíma.       

Áhugavert er að skoða hvort textílkennarar grunnskólanna hafi á einhvern hátt sett 

sér markmið varðandi endurnýtingu og hvort þeir fræði nemendur, hvetji og virki 

til að endurnýta föt, efni og annað sem til fellur. Kaupa kennarar allan þann 

efnivið sem nemendur vinna með eða reyna þeir að endurnýta fatnað, gluggatjöld, 

sængurfatnað, umbúðir og annað tilfallandi verðlaust efni? 

Til að leita svara við framangreindum spurningum voru valdir 24 skólar af 

handahófi. Skólarnir eru misfjölmennir og dreifðir um allt land. Hluti skólanna 

eru handhafar Grænfánans en aðrir hafa ekki markað sér opinbera stefnu í 
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umhverfismálum. Við lestur textílhluta skólanámskráa þessara skóla kemur í ljós 

að textílkennarar hafa almennt ekki tekið endurnýtingu inn í námskrá sína. 

Algengt er að textílkennarar taki markmiðin úr aðalnámskránni fyrir hvern árgang 

og bæti örlitlu við og nefni síðan að lokum hvaða verkefni nemendur eigi að vinna 

þetta árið. Ekki fundust miklar upplýsingar um kennara sem hafa sett það sem 

markmið að nemendur fræðist um endurnýtingu og gerðu verkefni í tengslum við 

það. Án efa fjalla  margir kennarar um þetta málefni þótt þeir geti þess ekki í 

námskrá. En af hverju er það svo? Flestir sem hafa komið að skólamálum vita að 

textílkennarar hafa takmarkaða sjóði til að kaupa efni og áhöld og eru yfirleitt 

nýtnir og útsjónarsamir. Skriflegt kennsluefni í textílmennt er afar rýrt og má gera 

ráð fyrir að margir kennarar sakni kennsluefnis eða hugmynda til að nýta í 

kennslunni. Eitt af markmiðum þessa verkefnis er því að bæta örlítið úr skorti á 

hugmyndum um hvernig má endurnýta verðlaust efni svo úr verði eigulegir hlutir. 
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3. Textílmennt  

3.1. Námsgreinin textílmennt 

 

Textílmennt er einnig ríkur þáttur í félagslegum veruleika þjóðarinnar. Með 

hannyrðum skapar fólk sér persónulegan stíl, setur svip á heimili sitt og 

nánasta umhverfi, gleður sig og sína nánustu með því að skapa hluti sem 

hafa persónulegt gildi. Með hannyrðum hefur þjóðin átt og mun eiga 

möguleika á að búa í haginn með því að búa til og gera við hluti til daglegra 

nota. Á tímum breytinga á þjóðlífi og efnahagsástandi er verkkunnátta á 

sviði hannyrða samfélagsleg auðlind og trygging ákveðinna lífsgæða fyrir 

einstaklinginn.  

Námsgreinin textílmennt felur bæði í sér þátt hönnunar og handverks. 

Handverk á sér djúpar rætur í menningu þjóðarinnar, heimilisiðnaðinum, 

þar sem unnið er út frá hefð og rótgróinni þekkingu á efnum og aðferðum. 

Þeim menningararfi ber að skila áfram í takt við þá tíma er þjóðin lifir 

hverju sinni. Hönnun, hvort sem er fyrir fjöldaframleiðslu eða handverk, 

gegnir vaxandi hlutverki í samfélagi þar sem fólk starfar að mestu í 

manngerðu umhverfi. Fagið er nú undirstaða margbreytilegrar 

textílhönnunar, textílframleiðslu og listræns handiðnaðar. Textílhönnun er 

snar þáttur í mótun umhverfis, hvort sem borið er niður í tísku- eða 

listheiminum, því hver athöfn mannsins í daglegu starfi og leik útheimtir 

umgjörð og búninga (Aðalnámsskrá grunnskóla- listgreinar2007:16). 

 

Kennsla textílmenntar er afar nauðsynlegur þáttur í skólastarfi. Hlutverk skólanna 

er meðal annars að varðveita menningararf okkar í textílmennt og kynna hann 

fyrir nemendum. Aðalnámsskrá grunnskóla er tæki sem kennarar nota við 

kennsluna og reyna eftir mætti að fylgja henni í hvívetna. Margt bendir til að 

kennsla textílmenntar í dag sé nánast eingöngu kynning á verkþáttum  
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greinarinnar. Þar sem miklar þjóðfélagsbreytingar hafa átt sér stað á síðustu 

áratugum, er mikilvægt að skoða hvað það er sem kemur til með að nýtast 

nemendum best í ókominni framtíð. Meðal annars er nauðsynlegt að leggja grunn 

að góðri umhverfisvitund og gera sér grein fyrir hvernig megi tengja hana inn í 

námsgreinar eins og textílmennt. 

3.2. Skapandi hugsun 

 
Hvað er sköpunargáfa og hvaða aðferðum getum við beitt til að stuðla að skapandi 

hugsun og framkvæmd í kennslunni? 

Sköpunargáfa felur í sér hæfileika til að gera tilraunir, skapa nýjar hugmyndir og 

finna nýjar lausnir. Því felur hún í sér samleitna hugsun og sundurhverfa hugsun.  

Skapandi hugsun er hæfileiki til að búa til nýjar hugmyndir, finna upp nýjungar 

og hluti sem eru ekki aðeins nýir og óvenjulegir heldur einnig gagnlegir og mikils 

metnir af öðrum.  

Samleitin hugsun er að geta séð eina eða bestu lausnina á vandamáli með aðstoð 

rökrænnar úrvinnslu fyrirliggjandi upplýsinga. 

Sundurhverf hugsun er að geta séð margar hliðar eða lausnir á sama vandamáli og 

að geta séð vandamálið í nýju ljósi og uppgötva ný og markverð tengsl milli 

einstakra hluta þess. (Shaffer: 333) 

 

Fjölmargar leiðir eru mögulegar til að ýta undir og efla skapandi hugsun í 

skólastofunni. Það mætti leyfa nemendum að taka virkan þátt í að gera tilraunir út 

frá eigin hugmyndum og getu og skapa og hanna þar með verkefni sín. 

Nauðsynlegt er að nemendur fái tækifæri til að móta sína eigin túlkun, sín eigin 

listform og  mikilvægt er að skapa umhverfi í skólastofunni sem ýtir undir og 

fóstrar forvitni og sköpunargleði. Verkefnin í meðfylgjandi  hugmyndabanka eru 

þannig úr garði gerð að það er sköpunargleði og hugmyndavinna barnanna sem 

ræður því hver útkoma verkefnanna verður. 
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3.3. Efni og endurnýtanlegir hlutir í kennslu 

 
Við efniskaup þurfa kennarar að sýna mikla útsjónar- og sparsemi. Því er tilvalið 

að huga vel að því hvað hægt er að nýta af því sem til fellur í umhverfi okkar. Oft 

má gera skemmtilega hluti úr gömlu hlutum með útsjónarsemi og hugmyndaflugi 

og með því  að leyfa nemendum að taka virkan þátt í því ferli og fá þannig betri 

tilfinningu fyrir endurnýtingu. Eins og sjá má af hugmyndabankanum  er af ýmsu 

að taka. Flísefni er mikið notað í flíkur í dag og þykir henta nokkuð vel í kennslu 

þar sem auðvelt er að vinna það og það raknar ekki úr því. Flísefni á rætur sínar 

að rekja til fyrirtækisins Malden Mills í Bandaríkjunum sem kynnti á níunda 

áratug síðustu aldar efni sem átti eftir að valda byltingu í m.a. útivistarfatnaði. 

Efnið var nefnt Polartec Fleece og var á sínum tíma m.a. útnefnt sem ein af 

uppfinningum tuttugustu aldarinnar af tímaritinu Time. Efnið er að hluta til unnið 

úr plastflöskum sem tættar eru í flögur og síðan  umbreitt í mjóa plastþræði. 

(http://en.wikipedia.org/wiki/Polar_fleece/ sótt 4.3.2008) 

 

3.4. Tíska og hagsýni  

 

Hvað er tíska? Nú  á tímum nær tíska yfir mun víðara svið en á fyrstu áratugum 

síðustu aldar og ekki er heldur hægt að útiloka tískuna frá okkar daglega lífi. 

Tískan er afar mikilvæg menningarleg staðreynd og fyllilega sambærileg við list 

eða leikhús. 

Mikilvægasta einkenni tískunnar er túlkun á eigin persónuleika. Hin 

fagurfræðilega skemmtun við að breyta útliti og ánægjan yfir hinu nýja, verður 

eiginlegur tilgangur og notagildi fatnaðar skiptir meira máli. Tíska er þess vegna 

frá upphafi þjóðfélagslegt, sálfræðilegt og fagurfræðilegt fyrirbæri (Lehnert:8-

11.2000). 

Nú á tímum fjöldaframleiðslu á ódýrum fatnaði fyrir alla virðist tískan vera orðin 

lýðræðislegri. Tískan og tískustraumar taka stöðugum breytingum og fara í ótal  
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hringi. Því er mikilvægt að kynna fyrir nemendum og kennurum þá hagsýni sem 

felst í því að  endurnýta gamlan fatnað og annað sem til fellur og gefa því nýtt líf. 

Nú um stundir er í tísku að ganga í gömlum fötum og nú getur hver og einn fundið 

sinn eiginn stíl án þess að vera talinn eitthvað frábrugðinn. 

Með tilliti til þess hvað efni eru  dýr og fjárveitingar oft litlar til efniskaupa í 

skólum er tilvalið að kenna nemendum að nýta gömul föt sem þeir koma með að 

heiman eða fara með þeim og kaupa föt hjá Hjálpræðishernum eða Rauða 

krossinum. Þar fást ódýr föt sem síðan er hægt að breyta eftir eigin hugmyndum 

og smekk og gera sem ný. Þetta er ódýr og skemmtilegur kostur. Þarna fá 

nemendur bæði tækifæri til að skoða saumuð föt og spá í snið og liti fatnaðarins. 

Auk þess getur þetta kennt þeim hagsýni og sýnt þeim fram á að það er í raun 

hagur hvers og eins að geta nýtt fatnað og aðra hluti til hins ítrasta.  
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4. Umhverfið 

4.1. Staðardagskrá 21 

Íslendingar eru aðilar að tímamótaáætluninni „ Staðardagskrá 21 (Local Agenta 

21)“ sem er ætluð öllum sveitarstjórnum heims. Áætlunin var sett fram á 

heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna um „Umhverfi og þróun“ í Ríó de Janeiró 

árið 1992 og var tilgangur hennar að hjálpa sveitarstjórnum heims að nálgast 

markmiðin sem felast í „sjálfbærri þróun“. Sjálfbær þróun er skilgreind sem 

„þróun sem gerir okkur kleift að mæta þörfum okkar, án þess að stefna í voða 

möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.“ Hugtakið má rekja til 

Brundtland skýrslunnar sem birtist í bókinni „Sameiginleg framtíð vor“ sem gefin 

var út árið 1987. Það er í raun hugmyndafræði sem byggir á því markmiði að 

stemma stigu við stjórnlausri neyslu og misskiptingu og stuðla að skynsamlegri 

nýtingu auðlinda jarðar með umhverfisvernd og mannréttindi að leiðarljósi. 

Aðalmarkmið Staðardagskrár 21 er að móta þróun stórra sem smárra samfélaga 

með gildi sjálfbærrar þróunar sem leiðarvísi og að virkja íbúa til aukinnar 

meðvitundar og þátttöku, ekki eingöngu með tilliti til umhverfismála heldur 

einnig félags- og menningarmála. Þannig er Staðardagskrá 21 velferðaráætlun 

sem á að ná til allra í samfélaginu, bæði einstaklinga, félagasamtaka og 

atvinnulífs. Þau sveitarfélög sem eru þátttakandur í Staðardagskrá 21 hafa með 

þessari áætlun fengið í hendurnar öflugt stefnumótunartæki. Staðardagskrá 21 er 

heildaráætlun um þróun hvers samfélags fyrir sig fram á 21. öldina og er fyrst og 

fremst velferðaráætlun. Hún hefur ekki lagalegt gildi en hún hefur pólitískt og 

siðferðilegt gildi þar sem fulltrúar ríkisins undirgengust hana í Ríó 1992. 

(http://www.samband.is/dagskra21/sótt 14. febrúar 2008 )     

 

Mörg sveitarfélög á Íslandi hafa nú þegar hafið starf í átt til sjáfbærrar þróunar 

sem tryggir komandi kynslóðum viðunandi skilyrði til lífs með áætlun 

Staðardagskrár 21 að leiðarljósi og sífellt bætast ný í hópinn. Með þessu starfi er 
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verið að stuðla að því að Íslendingar geti uppfyllt alþjóðleg skilyrði um 

umhverfismál sem við höfum undirgengist með alþjóðlegum sáttmálum og reglum 

í ESB í gegn um EES samninga. Það er mjög mikilvægt að kennarar séu vakandi 

og sýni þessari áætlun sveitarfélaga sinna áhuga og fari að starfa í anda hennar. 

Nánar til tekið er hér um að ræða áætlun um verk sem vinna þarf í hverju 

sveitarfélagi fyrir sig til að nálgast markmiðið um „sjálfbæra þróun.“ 

Staðardagskrá 21 er því ekki einkamál sveitarstjórnarmanna heldur verður allur 

almenningur að taka þátt í henni og þar með skólarnir. Hún er ekki plagg eða 

umhverfisáætlun, heldur er hún fyrst og fremst ferli þar sem allir þegnar 

sveitarfélaganna þurfa að vera þátttakendur. Þar sem áætlunin á að vera vegvísir 

til framtíðar er mjög mikilvægt að skólar og leikskólar virki starfsmenn sína og 

nemendur þar sem skólastofnanir eru yfirleitt með stærstu vinnustöðum hvers 

sveitarfélags  og vega því þungt þegar á heildina er litið.  

Eftirfarandi fimm atriði hafa verið skilgreind sem meginþættir eða vegvísar fyrir 

Staðardagskrárstarfið: 

1. Heildarsýn og þvergfagleg hugsun 

2. Virk þátttaka íbúanna 

3. Hringrásarviðhorf 

4. Tillit til hnattrænna sjónarmiða 

5. Áhersla á langtímaáætlanir      

                                       (http://www.samband.is/dagskra21/sótt 14. febrúar 2008 )     
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4.2. Skóli á grænni grein 

Auðlindir jarðarinnar fara ört þverrandi og má þar meðal annars nefna 

frumlífsþarfir fólks eins og vatn, hreint loft og landrými sem aftur leiðir til þess að 

ekki er lengur hægt að framleiða matvæli vegna ofnýtingar jarðvegs.   

Á 15. blaðsíðu aðalnámskrár grunnskóla, almenna hluta, frá 1999 (í gildi til 2010) 

segir meðal annars að: 

Menntun eigi að efla gagnrýna, sjálfstæða hugsun hjá einstaklingum og 

hæfileika til þess að bregðast við nýjum aðstæðum. Í síbreytilegu umhverfi 

samtímans reyni á hæfni til þess að bregðast við nýjum aðstæðum, takast á við 

og tileinka sér nýjungar og framfarir á öllum sviðum.  

Einnig segir á þessari sömu síðu: 

Í grunnskólum ber að efla heilbrigða dómgreind, umburðarlyndi, 

náungakærleik og verðmætamat. 

Síðan segir í aðalnámskránni á blaðsíðu 17 að: 

Forsenda lýðræðis sé meðvitaður og ábyrgur einstaklingur sem sé fær 

um þátttöku í opnu og frjálsu þjóðfélagi. Hin siðferðilegu gildi 

samfélagsins verði að endurspeglast í öllu skólastarfi. 

Ef sveitarfélög starfa í anda Staðardagskrár 21 og ætla með því að gera 

sveitarfélag sitt sjálfbært, þarf að fá þegnana til þess að haga sér á margan hátt 

öðruvísi en þeir gera í dag í nútíma tæknisamfélögum eins og hér á landi. Þeir 

þurfa að breyta ýmsum venjum sínum og taka upp nýja siði í sínu daglega lífi. Til 

þess að svo megi verða þarf að fræða fólk og hafa áhrif á gildi þess, viðhorf og 

fyrri hegðun. Að mennta þegnana er því undirstaða „sjálfbærrar þróunar.“ 
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Þá kemur að þætti skólanna. Í dag er fjöldi „Skóla á grænni grein“ eða hafa 

flaggað Grænfánanum og vinna að því að halda honum með áframhaldandi starfi í 

átt til sjálfbærrar þróunar. Verkefninu „Skóli á grænni grein“ er lýst svo: 

Skólar á grænni grein er alþjóðlegt verkefni til að auka umhverfismennt og styrkja 

umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja komast á græna grein í umhverfismálum leitast 

við að stíga skrefin sjö. Þegar því marki er náð fá skólarnir leyfi til að flagga Grænfánanum 

næstu tvö ár en sú viðurkenning fæst endurnýjuð ef skólarnir halda áfram góðu starfi. 

Grænfáninn er umhverfismerki sem nýtur virðingar víða í Evrópu sem tákn um árangursríka 

fræðslu og umhverfisstefnu í skólum. Skrefin sjö eru ákveðin verkefni sem efla vitund 

nemenda, kennara og annarra starfsmanna skólans um umhverfismál. Verkefnin eru bæði til 

kennslu í bekk og til að bæta daglegan rekstur skóla. Þau auka þekkingu nemenda og 

skólafólks og styrkja grunn að því að tekin sé ábyrg afstaða og innleiddar raunhæfar aðgerðir í 

umhverfismálum skóla. Jafnframt sýnir reynslan í Evrópu að skólar sem taka þátt í verkefninu 

geta sparað talsvert í rekstri (http://www.landvernd.is/graenfaninn/ sótt 2. febrúar 

2008). 

 
Á ráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó 1992 var í upphafi lögð áhersla á menntun 

og í framhaldi af ráðstefnunni þróuðu samtökin Foundation for Environmental 

Education (FEE) umhverfisverkefni fyrir skóla eða Eco-Schools. Landvernd 

gerðist aðili að FEE árið 2000 og er þar nú í hópi félaga frá 41 þjóð víðs vegar að. 

Ári seinna hófst samstarf Landverndar og 12 íslenskra grunnskóla við að þróa 

verkefnið sem hér á Íslandi hefur verið kallað „Skólar á grænni grein”. Með 

þátttöku í verkefninu setja skólarnir sér markmið á sviði umhverfismála og reyna 

svo eftir fremsta megni að nálgast þau. Það er lögð áhersla á samábyrgð og 

þátttöku allra í skólasamfélaginu og nemendur eru þar fremstir í flokki. Það eru 

þeir sem eiga að erfa landið og því er mikilvægt að þeir temji sér ábyrga afstöðu 

og læri að umgangast landið og lesa það.  

Markmið verkefnisins er meðal annars að: 

• Bæta umhverfi skólans, minnka úrgang og notkun á vatni og orku 

• Efla samfélagskennd innan skólans 

• Auka umhverfisvitund með menntun og verkefnum innan kennslustofu og 

utan 
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• Styrkja lýðræðisleg vinnubrögð við stjórnun skólans þegar teknar eru 

ákvarðanir sem varða nemendur 

• Veita nemendum menntun og færni til að takast á við umhverfismál 

• Efla alþjóðlega samkennd og tungumálakunnáttu 

• Tengja skólann við samfélag sitt, fyrirtæki og almenning    

       (http://www.landvernd.is/graenfaninn/ sótt 2. febrúar 2008). 
 
Þegar skóli telur sig hafa náð þeim markmiðum sem hann setti sér í upphafi sækir 

hann um Grænfánann. Stýrihópur á vegum Landverndar metur þá það starf sem 

fram hefur farið í hverjum skóla fyrir sig og telji hann starfið jákvætt fær skólinn 

Grænfánann til tveggja ára í senn. Ef skólinn hugsar sér að  halda fánanum lengur 

en þessi tvö ár þarf hann að setja sér ný markmið og sýna fram á það eftir önnur 

tvö ár að hann verðskuldi að halda fánanum. 
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(Mynd 1. 

Myndin sýnir fjölda skóla á Íslandi haustið 2007 sem annað hvort stefna að 

Grænfánanum (=) eða hafa nú þegar flaggað honum (=). 

(http://www.landvernd.is/graenfaninn/ sótt  4. febrúar 2008) 
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Fjöldi skóla í heiminum

Skólar á grænni grein (R) um 20 þúsund, 
skólar með grænfána (A) um 7 þúsund

(Mynd 

2).Myndin sýnir fjölda skóla í öllum heiminum sem annað hvort stefna að 

Grænfánanum (=) eða hafa nú þegar flaggað honum (=). 

 (http://www.landvernd.is/graenfaninn/ sótt 4. febrúar 2008) 

 

 

 

4.3. Fossvogsskóli 

 
Fossvogsskóli er Grænfánaskóli. Áður en hann hóf þátttöku í verkefninu „Skóli á 

grænni grein“ voru teknar frá skólanum 12 ruslatunnur á viku af almennu sorpi. 

Nú fara frá skólanum 1-2 tunnur af almennu sorpi vikulega. Allt annað er flokkað, 

endurnýtt eða unnið. Í skólanum eru tæplega 300 nemendur, 31 kennari  og  annað 

starfsfólk. Það kostar 9,05 kr. á kíló að losa almennt sorp og má því álykta að 

skólinn hafi áður borgað 4.344,- kr. á viku í sorplosun en í dag borgi hann 543,- 

kr. á viku og er því um verulegan sparnað að ræða. Jafnframt er allur papppír 

flokkaður í Fossvogsskóla og farið með hann í endurvinnslu. Ekkert er greitt fyrir 

bylgjupappann en skólinn fær 1 kr. á kílóið af hvítum afgangspappír á 

endurvinnslustöðvum. Rafmagnsreikningur hefur einnig lækkað verulega í 
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Fossvogsskóla, jafnvel allt að 30%  í sumum mánuðum. Slökkt er í rýmum sem 

ekki er verið að nota og loftræstikerfið er klukkustillt þannig að að það fer í gang 

kl 7:00 á morgnana og er slökkt  á því kl 17:00 að deginum. Það er slökkt á öllu 

kerfinu um jól, páska og yfir sumartímann meðan kennsla fellur niður og öll ljós 

eru slökkt í stofum ef ekki stendur til að nota þær næstu 4 mínútur. Í 

Fossvogsskóla eru starfsmenn og nemendur vel meðvitaðir um mikilvægi 

endurnýtingar og endurnotkunar (Árni Freyr Sigurlaugsson. 2008). 

 

 

4.4. Hjallastefnan 

Hjallastefnan ehf er skólarekstrarfyrirtæki í eigu áhugafólks um skólastarf sem var 

uppaflega stofnað að Margréti Pálu Ólafsdóttur. Félagið rekur í dag átta leikskóla 

auk þess að reka einn einkaskóla sem starfar bæði á leik og grunnskólastigi. Þó að 

hver skóli hafi sína eigin stofnanamenningu starfa þeir þó að sameignlegum  

 

 

markmiðum og eru umhverfismarkmið þar ofarlega á baugi. Það segir meðal 

annars að beri: 

• að kenna börnum að virða umhverfið með nýtni, nægjusemi og hófsemi, 

umhirðu um náttúruna og endurvinnslu eftir föngum (http://www.hjalli.is/  

sótt 11. mars 2008). 

Æ fleiri skólar hafa umhverfismennt og endurnýtingu að leiðarljósi í námskrám 

sínum og öllum þáttum fagstarfsins. 
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4.5. UNESCO samningur um varðveislu menningarerfða 
(United Nations Educational, Scientific and Cultural 
Organization - UNESCO) 

 
2005-2014 er áratugur S.Þ. um menntun fyrir sjálfbæra þróun.  

UNESCO starfar á sviði: 

• menntamála  

• náttúru- og félagsvísinda  

• menningarmála  

• fjölmiðlamála og upplýsingatækni 

Íslenska UNESCO-nefndin er stofnuð í samræmi við VII. kafla stofnskrár 

Menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna  og er hlutverk hennar að vera 

ríkisstjórninni og sendinefnd Íslands á aðalráðstefnu UNESCO til ráðuneytis í 

málum er varða UNESCO og tengiliður milli UNESCO og íslenskra mennta-, 

vísinda- og annarra menningarstofnana. Jafnframt á nefndin að annast 

upplýsingastarfsemi um málefni UNESCO á Íslandi og hafa samvinnu við aðrar 

íslenskar nefndir sem starfa að málefnum Sameinuðu þjóðanna og sérstofnana 

þeirra. 

 

Sáttmáli UNESCO frá 2003 um varðveislu menningarerfða er niðurstaðan af 

áralöngu samningaferli og með honum á að standa vörð um menningarerfðir eða 

óáþreifanlegan menningararf (intangible heritage /patrimoine immateriel) þjóða 

og er honum ætlað að hafa margvísleg áhrif á menningarvernd í þeim áttatíu 

ríkjum sem þegar hafa gerst aðilar að honum. 

 

Almenn menntun felur í sér að leggja í samvinnu við heimilin rækt við 

heilbrigði og hollar lífsvenjur, að efla siðferðisvitund og stuðla að ábyrgri 

umgengni við allt líf og umhverfi. Almenn menntun á að styrkja 

einstaklinga til þess að átta sig á eigin stöðu í samfélaginu og að geta tengt 

þekkingu og færni við daglegt líf og umhverfi. Þessar skyldur skólans falla 
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m.a. undir hugtakið lífsleikni og miða að því, í samvinnu við heimilin, að 

búa nemendur undir líf og starf í lýðræðislegu þjóðfélagi og að dýpka 

skilning þeirra á samfélaginu og hlutverki einstaklingsins í því. Þar má 

nefna skilning á sögulegum forsendum samfélagsins, atvinnuháttum, 

menningu, náttúru, fjölskylduábyrgð, fjármálaskyldum, skyldum 

einstaklingsins og rétti hans. (Aðalnámskrá grunnskóla - almennur hluti 

2007: 15) 

 

Mikilvægt er að alþýðumenning þjóðarinnar glatist ekki í samfélagi samtímans. 

Alþýðumenning íslensku þjóðarinnar fólst í sjálfsþurftarbúskap (sjálfbærri 

þróun) menningararfleið sem byggir á verkþekkingu og handverki þar sem allt 

sem til féll var nýtt.  Kennsla textílmenntar í grunnskólum er vel fallin til 

kynningar á aldagamalli verklegri kunnáttu. Það er í raun skylda hverrar þjóðar 

að standa vörð um menningararfleið sína,  viðhalda og kenna þær aðferðir sem 

forfeðurnir þróuðu í sínu umhverfi, unnu að og nýttu sér í aldanna rás. 

 

UNESCO samningur um varðveislu menningarerfða er samningur sem 

Íslendingar hafa samþykkt og eru bundnir af. Hinn ósnertanlegi hluti 

menningararfsins er til dæmis siðvenjur, tjáningarform, þekking, færni og 

verkkunnátta. Þessi menningararfur verður aðeins varðveittur með því að kynna 

hann markvisst fyrir ungu fólki sem mun  tileinka sér hann og læri af þeim sem 

eldri eru. Nauðsynlegt er  að efla vitund fólks um mikilvægi menningarerfða og 

varðveislu þeirra. Hluti af menningararfi Íslendinga er hvers konar nýtni og 

endurvinnsla í gegnum aldirnar og hún samrýmist því vel „sjálfbærri þróun“ og 

því starfi sem skólar á grænni grein vinna að. 

Á ráðstefnu Norrænna heimilisiðnaðarfélaga í Norrænahúsinu í september árið 

2007 hélt Karl Aspelund hönnuður og kennari við Rhode Island School of 

Design's Department of Continuing Education mjög fróðlegt erindi sem hann 

nefndi „Handverkshefðin: Fyrirmynd til kennslu á visthæfri hönnun“. Þar kom 

hann meðal annars inn á nauðsyn þess að hönnuðir lagi sig að breyttum aðstæðum 

og taki upp grænar eða visthæfar aðferðir í hönnun og nýti sjálfbærar aðferðir sem 
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stuðli að lágmarksumhverfisálagi. Hann benti meðal annars á að handverkshefðin 

og aðferðir hennar, innihaldi margar nothæfar fyrirmyndir til kennslu á 

umhverfisvænni hönnun. Jafnframt benti hann á að framleiðsla á handverki 

hneigist til notkunar á hráefnum sem eru skaðlaus og vistvæn og í mörgum 

tilfellum endurunnin eða endurnýtt. Hann benti jafnframt á mikilvægi þess að 

hönnunarnemendur auki þekkingu sína á þjóðlegum aðferðum í handverki og 

verði þannig verndarar og forsvarsmenn þeirra og komi í veg fyrir að hefðirnar 

glatist. Hann sagði að grænar og visthæfar aðferðir ættu að vera hvati að nýrri 

samtvinnun handverks og hönnunar. Með því að nýta nærumhverfið og það sem 

til fellur í því mætti koma í veg fyrir margs konar mengun og bruðl. 

         (http://www.heimilisidnadur.is/KAspelund sótt 23.febrúar 2008)  
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5. Kennslufræðilegar kenningar  

5.1.Piaget 

Piaget taldi barnið taka virkan þátt í þroska sínum, (hugsmíðahyggja þ.e. barnið er 

virkt í eigin þroska, smíðar sjálft þekkinguna og sækist eftir örvun og reynslu). 

Vitsmunaþróun þess er ekki samfelld heldur fer hún fram í áföngum sem eru 

ólíkir hver öðrum og mynda fjögur þroskaskeið sem koma alltaf í sömu röð. Þessi 

þroskastig eru skynhreyfistig (the sensorimotor stage), foraðgerðastig (the 

preoperational stage), hlutbundið aðgerðastig (the concrete-operational stage) og 

formlegt aðgerðastig (the formal operational stage) (Shaffer. 2006:221-240). 

Samkvæmt Piaget eru einnig mikilvæg þrjú ferli í námi sem eru samlögun, 

aðhæfing og jafnvægi. Samlögun svo dæmi sé tekið er það þegar barn sér hund í 

fyrsta sinn þá verður reynslan til þess að hundurinn er samlagaður hugmyndum 

barnsins um öll dýr.  Aðhæfing á sér svo stað þegar barnið sér lamb og segir það 

vera hund en er leiðrétt og sagt að þetta sé lamb, niðurstaðan verður sú að ekki eru 

allt hundar sem eru með fjóra fætur. Þegar barnið getur samlagað og aðlagað nýjar 

upplýsingar kemst á jafnvægi.  Til að við náum sem oftast jafnvægi lagði Piaget 

það til að ný reynsla byggði á fyrri reynslu til að auðvelda þetta ferli (Shaffer. 

2006: 220-221). 

 

5.2.Vygotsky 

Rússneski sálfræðingurinn Vygotsky kannaði þroskaferli barna og byggði 

kenningar sínar á að menningarleg og félagsleg áhrif á manneskjuna væru 

líffræðilegum hneigðum yfirsterkari. Það verður til þess að maðurinn hegðar sér á 

ólíkan hátt við ólíkar aðstæður, lærir mismunandi hegðun í mismunandi 

menningarsamfélögum (Shaffer.2008:246). Vygotsky setti fram kenningar um 

„svæði mögulegs þroska” (Zone of Proximal Development)  það er svæði sem er  
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milli þess sem barn getur eða skilur sjálft án aðstoðar og þess sem barnið getur 

eða skilur með hjálp kennara eða skólafélaga. Nám á sér stað í félagslegu 

samhengi og með því að aðstoða barnið og hvetja það til að leysa erfiðari verkefni 

eykst geta þess og þroski (Schaffer. 2006 : 248-249). 

 

5.3.John Dewey 

John Dewey hefur verið kallaður faðir framsækinna uppeldisfræða. Hugmyndir 

hans voru meðal annars á þá leið að ekki dygði að einblína einungis á bóklegar 

greinar heldur væru verklegar greinar jafnmikilvægar ef ekki mikilvægari. Dewey 

gekk meðal annars það langt að segja að börn ættu ekki að byrja skólagöngu sína 

á því að læra þessi hefðbundnu fög eins og lestur, skrift og reikning. Mikilvægara 

væri að læra á þá starfsemi sem tengdist  hefðbundnu lífi. Með því telur Dewey að 

nemendur nái að tengjast raunveruleikanum og byggir það á því að nemendur læri 

með því að skapa og handfjatla hluti. Þar er hann að tala um getu til þess að 

matast, klæðast og eiga húsaskjól, kenning hans rennir stoðum undir mikilvægi 

verklegra greina í grunnskólum í dag (Myhre. 2001:175).  

Nefna má fleiri sem hafa svipaðar skoðanir á mikilvægi verklegra greina en 

Bruner var einn af þeim sem taldi að það væri vaxandi hlutverk skólanna að 

varðveita þann félagslega og verktæknilega arf sem til staðar er í hverju þjóðfélagi 

og skila honum til nemenda (Broddi Jóhannesson. 1978:44). 

 

5.4. Howard Gardner 

Þá má einnig minnast á fjölgreindir Howard Gardner og þá helst rýmisgreind og 

líkams- og hreyfigreind. Rýmisgreindin byggir á hæfileika til að skynja 

nákvæmlega hið sjónræna, rúmfræðilega umhverfi og til þess að umskapa þessa 

skynjun. Þessi greind felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formum, vídd og 

tengslunum þar á milli. Hún felur í sér hæfni til að sjá hluti fyrir sér, tjá á 

myndrænan hátt sjónrænar eða rúmfræðilegar hugmyndir og geta áttað sig á  
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rúmfræðilegum kerfum. Líkams- og hreyfigreindin byggir á færni í að nota allan 

líkamann til að tjá hugmyndir, tilfinningar og leikni í að búa til hluti og beita 

þeim. Þessi greind felur meðal annars í sér líkamlega færni eins og samhæfingu, 

jafnvægi, fingrafimi og styrk. (Armstrong. 2001:14). Með því að gefa nemendum 

kost á að vinna verklegar greinar eins og textíl þjálfar nemandinn samhæfingu 

huga og handar sem er grunnurinn að textílvinnu.  

 

 

Samkvæmt kenningum Piaget um samlögun, aðlögun og jafnvægi sem fjallað er 

um hér að framan, þurfum við að samlaga og aðlaga nýjar upplýsingar til að ná 

jafnvægi. Ef jafnvægi næst ekki þá höfnum við þeim upplýsingum sem okkur eru 

gefnar. Þess vegna þarf að tengja verkefnin reynsluheimi og þroska  barnanna. 

Þannig aukast líkurnar á því að þau nái að samlaga og aðlaga nýjar upplýsingar 

sem þeim eru gefnar upplýsingum sem þau búa yfir og ná þannig jafnvægi. Með 

endurtekinni þjálfun eykst færni nemenda í notkun ákveðinna vinnuaðferða. Með 

því að kynna fyrir nemendum strax í yngstu bekkjum grunnskólans að 

endurnýting ýmissa  hluta og efna sem til falla á heimilum og í umhverfinu er 

möguleg, ummyndast sú þekking í reynslu þeirra og í framtíðinni eiga þeir 

vonandi eftir að nýta sér hana og búa að þeirri þekkingu. 

Eins og segir í grunnskólalögunum  þá er hlutverk skólanna að búa nemendur 

undir líf og starf í síbreytilegu lýðræðisþjóðfélagi. Jafnframt á hann að temja þeim 

víðsýni og og um leið efla skilning þeirra á umhverfinu, þjóðfélaginu og skyldum 

þeirra við samfélagið. Í kaflanum um textílmennt í aðalnámskrá grunnskóla segir 

meðal annars að textílnámið eigi að byggjast á eðli efna og vinnuferli þeirra auk 

ríkri hefð nýtingar og endurnýtingar. Þar er jafnframt bent á að brýnt sé í 

nútímasamfélgi að koma í veg fyrir mengun og sóun efna. 

Með endurnýtingu efna er verið að kenna nemendum  aðhaldsemi og um leið að 

halda í þann gamla menningararf að nýta það sem til fellur. Auk þess tengjast þeir 

umhverfinu hnattrænt: Hvaðan kemur flíkin, hver hannaði hana og úr hvaða efni  
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er hún? Er efnið náttúrulegt eða gerfiefni? Þar með er kominn hinn félagslegi 

þáttur auk tengingar við umhverfið í menntun nemendans. 

 

Þegar skapað er námsumhverfi í anda hugsmíðahyggju er stuðlað að því að virkja 

þekkingu hvers nemenda til uppbyggingar frekari þekkingar. Nemendur hafa 

handfjatlað glös, diska, bolla og ýmsa nytjamuni á heimilum. En hafa þessir hlutir 

framhaldslíf ef þeir brotna?  Hægt væri að fá nemendur til þess að safna saman 

slíkum hlutum frá heimilum og úr umhverfinu og útbúa síðan mósaikmyndir eða 

aðra skrautmuni eftir þeirra hugmyndum. Auk þess sem gamla peysan hans pabba 

er gott efni í bangsa eða aðra fígúru og gamli kjóllinn hennar mömmu er 

fyrirtaksefni í nýjan árshátíðarkjól með tilheyrandi breytingum og skreytingum. 

Verkefnin í hugmyndabankanum snúast um endurnýtingu. Með því að vinna þessi 

verkefni skapast ákveðin reynsla sem barnið býr að auk þess sem sköpunargáfa og 

hugmyndaflug nemenda ræður útkomu verkefnanna. Vonandi  verður þessi 

hugmyndabanki uppspretta nýrra og frjórra verkefna. 
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6. Kennsluaðferðir 
 

Kennsluaðferðir skipta miklu máli í allri kennslu og þar með einnig í kennslu 

textílmenntar. Kennarar þurfa að vera vel meðvitaðir um  aðferðir sem þeir nota 

og jafnframt að nýta sér fleiri en eina kennsluaðferð. Samkvæmt 

fjölgreindarkenningu Dr. Thomas Amstrong hafa nemendur mismunandi 

námsgreindir og þó að ákveðin aðferð henti einum nemanda, hentar hún ef til vill 

alls ekki öðrum og svo framvegis.  

Í textílmenntakennslu er aðallega um að ræða  verklega kennslu og byggist hún á 

því að blanda saman ýmsum kennsluaðferðum og beita þeim með markvissum og 

áhugahvetjandi hætti. Gamalt kínverskt máltæki segir:„Segðu mér það, ég gleymi  

 

því. Sýndu mér það, ég man það. Leyfðu mér að fást við það, þá skil ég það.“ Má 

segja að þetta máltæki lýsi því  sem segja þarf um kennslu og í raun mætti hafa 

það að leiðarljósi. 

Megineinkenni góðrar verklegrar kennslu: 

• Markmiðin með náminu þurfa að vera ljós og nemendur að gera sér grein 

fyrir því hvernig hinar verklegu æfingar tengjast annars vegar fræðilegri 

undirstöðu og hins vegar hagnýtum viðfangsefnum. 

• Kennarinn sýnir gott fordæmi í kennslu með vinnubrögðum, aðferðum, 

umgengni og viðhorfi sínu til greinarinnar og viðfangsefna hennar. 

• Gott skipulag og góður vinnuandi eru nauðsynlegir þættir. 

• Viðfangsefnin eru áhugaverð og markviss og vekja áhuga hjá nemendum. 

• Endurgjöf  og umsagnir eru skýrar. (Ingvar Sigurgeirsson. 1999:86-88). 
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Lokaorð       

Ljóst er að skólar á Íslandi verða að marka sér mun skýrari stefnu í 

umhverfismálum. Þó að hér sé aðeins fjallað um grunnskóla á þetta við allt 

skólakerfið frá leikskólum til háskóla. Að mati höfunda hafa of fáir skólar sett sér 

skýr markmið í þessum efnum og yfirvöld hafa heldur ekki gengið á undan með 

góðu fordæmi. Æskilegt væri að menntamálaráðuneytið tæki fastar á þessum 

málum og markaði skýra stefnu. Árið 2007 var tekin í notkun ný aðalnámskrá og 

hefði ráðuneytið átt að nýta sér það og setja skólunum markmið með sjálfbæra 

þróun að leiðarljósi. Á meðan yfirvöld aðhafast lítið sem ekkert er ekki hægt að 

ætlast til að skólarnir taki fastar á málunum. Margir  skólar eru vissulega að vinna 

gott starf og langt komnir í að marka sér umhverfisstefnu og vinna eftir settum 

markmiðum, en betur má ef duga skal.  

Ef  Íslendingar ætla að standa við aðþjóðasamþykktir á borð við Staðardagskrá 21 

og UNESCO samninginn um varðveislu menningarerfða er mjög mikilvægt að 

börn kynnist sem yngst hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Kennsla 

textílmenntar fellur undir félagslega hugsmíðahyggju þar sem hlutverk kennarans 

er að hjálpa nemendanum að meðtaka nýjar hugmyndir og gera þær að sínum. 

Jafnframt er það hlutverk hans að finna viðfangsefni við hæfi og aðstoða 

nemandann við að öðlast nýja reynslu með vinnu sinni og um leið þekkingu sem 

nýtist honum á lífsleiðinni. 

 
Jörðin er rík og gjöful en auðlindir hennar eru ekki óþrjótandi. Kennurum ber að 

koma þeim staðreyndum til skila til nemenda sinna og einnig þeim menningarlega 

arfi sem við höfum fengið sem þjóð og okkar sameiginlegu skyldu til að skila því 

til komandi kynslóða. Með máttugum þrýstingi almenningsálitsins er hægt að ná 

sjálfbærni sveitarfélaga og þar eiga þeir sem erfa landið að fá að standa fremstir í 

flokki. 
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Í kaflanum um kennslufræðilegar kenningar er komið inn á kenningar helstu 

hugmyndasmiða uppeldisfræða. Þar er rauði þráðurinn að mikilvægt sé fyrir börn 

að þau fái að vinna með áþreifanlega hluti, fái að þróa, prófa, skapa og gera 

mistök til að ná tökum á verkefnunum. Því er mikilvægt að nemendur í 

textílmennt fái fjölbreyttan efnivið og mismunandi verkefni til að takast á við. Að 

sjá gamlar buxur breytast í tösku eða pils, gamla peysu verða að mjúkum púða, 

getur verið stórt þroskaskref fyrir barn sem er óvant slíkri vinnu. 

Listgreinakennarar hafa ekki aðgang að miklu íslensku kennsluefni og má segja 

að list- og verkgreinar hafi orðið töluvert út undan við gerð námsefnis. Kennarar 

eyða oft miklum tíma í að leita að hæfilegum verkefnum sem henta nemendum og 

þar sem hráefnið kostar ekki of mikið. Hugmyndabanki þessa verkefnis er 

hugsaður fyrir textílkennslu og miðar að því að nota eingöngu verðlítil og 

endurunnin efni. Þau miða að því að sköpunargáfa og hugmyndaflug nemendans 

ráði ferðinni. Þannig  byggjum við  upp einstaklinga sem hafa umhverfisvernd að 

leiðarljósi, tileinka sér gott verklag  og ríkt hugmyndaflug og áræðni til að nýta 

það sem til fellur. 
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