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Ágrip 

 

Í meistaraverkefninu Hafið leita ég leiða við þróun eigin starfskenningar í 

textílmenntun í grunnskólum á Íslandi með því að lýsa og greina verkefni sem kennir 

textíl í gegnum sjónarmið sjálfbærni. Meistaraverkefnið Hafið var unnið í samvinnu 

við 5. bekk Barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík. Verkefnið samanstóð af 

textílsmiðju þar sem nemendur fræddust um umhverfismál og sjálfbærni og hönnuðu 

og framleiddu endurnýtanlega innkaupapoka úr gömlum efnum. Verkefnið fór fram á 

vinnustofu höfundar, „Grýtunni“, en nemendur unnu að sameiginlegu verki sem 

þrykkt var á aðra hlið pokanna. Leitað var fanga í nærumhverfi Íslands sem er 

Atlantshafið og uppspretta verkanna var lífríki sjávar, en í fyrirlestrum og umræðum 

tengdum verkefninu gafst tækifæri til að fræða og ræða um verndun lífríkis, nauðsyn 

þess að henda ekki rusli í hafið, og forðast ofveiði. Verkefnið var unnið út frá 

fræðilegum nálgunum menntunar til sjálfbærni og greint samkvæmt 

greiningarlyklinum Connecting the Dots og CRAFT, vinnuferli samfélagsmiðaðra 

listverkefna. 
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Abstract 

 

 

In the master‘s thesis The Sea I explore ways in which to develop my professional 

theory on textile education in Icelandic primary schools by describing and analyzing a 

project that raises awareness of the issues of sustainability through textile work. The 

project  is a collaborative effort with 5th grade students from the Reykjavik Hjalli 

Model Children‘s School. The project was a textile workshop during which students 

were introduced to issues concerning sustainability and nature conservancy while they 

designed and produced re-usable shopping bags from up-cycled materials. The 

project‘s objectives were to develop textile education in elementary schools within the 

framework of Education for Sustainability (EFS). The project was carried out in the 

author‘s studio, the Grytan, where students collaborated on a design for one side of 

the bags. The subject matter was taken from the Atlantic Sea, Iceland’s natural 

environment and the inspiration for the designs were taken from sea life. During 

lectures and discussions related to the project students were given the chance to learn 

about and discuss issues of ocean conservation, the necessity of preventing 

contamination, and the unsustainable harvesting of the sea’s resources. The project 

was based on the theoretical approach and methods of Education for Sustainability 

and the strategic framework of Connecting the Dots, as well as the CRAFT process 

for community based art. 
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Guðmundsdóttur fyrir góðar hugmyndir, hvatningu og andlegan stuðning. 
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Inngangur 

Í þessari ritgerð mun ég fjalla um textílsmiðjuna Hafið sem ég vann með nemendum í 

5. bekk Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavíkur, þar sem börnin fengu leiðsögn við 

að hanna og framleiða endurnýtanlega innkaupapoka úr gömlu taui með það að 

markmiði að nemendur öðlist betri meðvitund um sjálfbærni og umhverfisvernd. 

Verkefnið spratt út frá textílhönnunar bakgrunni mínum og áhuga mínum á sjálfbærni. 

Ég er menntaður textílhönnuður með BA gráðu frá Listaháskóla Íslands, og í 

fatahönnun og fatatækni frá Escuela Guerrero í Barcelona. Að námi loknu starfaði ég 

hjá ZO-ON Iceland, við hönnun og framleiðslu útivistarfatnaðar. Einnig starfaði ég 

um nokkurt skeið hjá Icewear í þróun ullarlínu.  

Ég stofnaði mitt eigið fyrirtæki árið 2009, Beslu, sem sérhæfir sig í textílvörum og 

barnafatnaði með það að leiðarljósi að nota endurunninn og lífrænan textíl í vörur 

sínar, ásamt efnivið sem er framleiddur í nærumhverfi, svo sem íslensku ullina. Ég hef 

verið ein af Kirsuberjakonum, en í Kirsuberjatrénu starfa ellefu listakonur og 

hönnuðir sem reka verslunina saman.  

Allt frá því að ég byrjaði að hafa áhuga á textíl og fatahönnun varð ég strax vör við að 

þeir heimar sem mig líkaði við rákust á. Mér líkaði helst við og hafði mest gaman af 

hinum skapandi heimi textíls og fatahönnunar en gramdist um leið hvernig hann var. 

Ég þurfi oft að vinna með svuntu, hanska og grímu þar sem við vorum mikið að vinna 

með eiturefni. Vegna þess byrjaði ég snemma að endurnýta gömul efni og finna upp 

nýjar leiðir til að vinna með það sem ég hafði og fékk strax tilhneigingu til þess að 

nýta það sem gamalt var og forðast eiturefnin. Áhugi minn á sjálfbærni jókst með 

hverju ári án þess að ég hefði í raun heyrt mikið talað um hana í sjálfu sér. Frá því að 

ég tók mín fyrstu skref í textílheiminum til dagsins í dag hef ég þróast meir og meir í 

átt að algjörri virðingu fyrir náttúrunni og leitað leiða til að endurnýta textíl. Verk mín 

hafa endurspeglað það viðhorf í endurnýtingu og lífræna ræktun textíls. Þegar ég hóf 

nám við listkennsludeild LHÍ sá ég sannfæringu mína í því sem ég hafði verið að gera.  

 



 

 11 

 

Mynd 1: Besla 2011, endurunnir barnakjólar úr gömlum sængurfötum. Ljósmyndari: Jenný 
Guðmundsdóttir. 

 

Mynd 2: Besla 2011, endurunnar kápur úr gömlum gardínum. Ljósmyndari: Jenný Guðmundsdóttir. 
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Í kennaranáminu við listkennsludeild Listaháskóla Íslands þróuðust hugmyndir 

mínar um menntun til sjálfbærni og rannsóknarspurning þessa meistaraverkefnis 

kviknaði:   

Hvernig má nýta aðferðir og kenningar menntunar til sjálfbærni í textílnámi?  

 

Sjálfbærni merkir getu til þess að viðhalda ákveðnu ferli þannig að við getum verið 

viss um að framtíðaríbúar jarðar geti gengið að auðlindum hennar jafnt og við og í 

sama ásigkomulagi (Áshildur B. Jónsdóttir, 2012). Sjálfbær þróun felur í sér að við 

getum lifað innihaldsríku lífi við betri lífskjör. Erfitt er að tala um sjálfbærni öðruvísi 

en í sambandi við grunngildin fjögur: mannréttindi og réttindi barna, lýðræði, 

félagslega aðild og sjálfbæra þróun. Fólk á Vesturlöndum tengir oft sjálfbæra þróun 

við umhverfismál en þar sem misrétti og fátækt ríkir tengist sjálfbærni við 

velferðarmál og mannréttindi. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að sjálfbær þróun 

snýst um hvort tveggja (Langhelle, 2000, Huckle, 2006). 

Sjálfbærni er einn af sex grunnþáttum menntunar í Aðalnámskrá. Samkvæmt 

Aðalnámskrá felst sjálfbærnimenntun m.a. í því að börn og ungmenni takist í námi 

sínu á við margvíslega álitamál og ágreiningsefni. Kennsla og starfshættir innan 

skólans skulu fléttast saman við það viðhorf að markmið menntunar sé geta til 

aðgerða. Í því felst þjálfun í lýðræðislegum vinnubrögðum og því að stuðlað sé að 

áhuga og vilja til þess að börn og ungmenni taki þátt í samfélaginu (Aðalnámskrá 

grunnskóla, 2011). 

Sjálfbærni er mikilvægt baráttumál hvað varðar textílframleiðslu. Á tímum 

offramleiðslu og sóunar í textíl og fatahönnunarheiminum hafa sprottið upp ýmsar 

hreyfingar sem mótsvar, svo sem hæglát hönnun (slow fashion), endurhönnun 

(upcycled / recycled) og handverk. Hinsvegar hafa þessar hugmyndir ekki rutt sér til 

rúms innan textílkennslu í íslensku skólakerfi. Lítið sem ekkert er gert til að uppfylla 

kröfur nýrrar námskrár og mikil þörf er á að víkka sjóndeildarhring nemenda og 

kynna fyrir þeim mikilvægi sjálfbærninnar og hvernig nemendur geta látið sitt eftir 

liggja í umhverfi sínu, hvernig þeir geta orðið opnari og aukið meðvitund fyrir þeim 

efnivið sem við höfum og getum nýtt. 

Við undirbúning á verkefninu Hafið studdist ég við fræðilegar aðferðir og kenningar 

um menntun til sjálfbærni svo og samfélagsmiðaða list. Við undirbúning kennslu, 
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framkvæmd verkefnis og greiningu studdist ég við kenningar fræðimanna á borð við 

Soren Breiting, Per Wickenberg, William M. Timpson og Stephen Sterling um 

menntun til sjálfbærni, svo og við greiningarlykilinn Connecting the Dots, sem Stan 

Kozak og Susan Elliot þróuðu. Aðferðafræði CRAFT ferlisins í samfélagslist, þróað 

af Mat Schwarzman, var einnig nýtt við undirbúning og greiningu. Að lokum studdist 

ég við áherslur í námskrá 2011 um læsi, sköpun og sjálfbærni sem hagkvæmt var að 

sníða verkefnið að. 

Í meistaraverkefninu leita ég leiða við þróun eigin starfskenningar í textílmenntun í 

grunnskólum á Íslandi með því að lýsa og greina verkefni sem kennir textíl í gegnum 

sjónarmið sjálfbærni. Að lokinni framkvæmd verkefnisins Hafið dreg ég þá ályktun 

að það sé mikilvægt að tengja fræði og framkvæmd til þess að börn á grunnskólaaldri 

nái að tileinka sér þau gildi sem menntun til sjálfbærni miðast við.  Í framhaldi af 

þessu verkefni stefni ég á að skrifa handbók um hugmyndir að umhverfisvænum 

verkefnum fyrir textílkennara. 

Í fyrri hluta þessarar ritgerðar mun ég fjalla um fræðilegan bakgrunn sjálfbærninnar 

og greina frá áherslum Aðalnámskrár grunnskóla. Þar næst fjalla ég um verkefnið 

Hafið sem ég kenndi börnum í 5. bekk Barnaskóla Hjallastefnunar í Reykjavík, 

undirbúning og aðferðir, tilgang þess og markmið. Þar á eftir mun ég greina verkefnið 

með skírskotun í þau fræði sem liggja því til grundvallar. Að lokum mun ég fjalla um 

framtíðarsýn, um hvernig mætti útfæra þetta verkefni og skapa önnur fyrir 

textílkennara og aðra sem áhuga hafa á málefninu. 
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1. Sjálfbærni 

Starfskenning byggir á gildismati mínu, reynslu og þekkingu. Áhugi minn á sjálfbærni 

og textíl og fatahönnun gefur mér löngun til að miðla fagi mínu og gera nemendur 

mína ábyrga fyrir umhverfinu og þykja vænt um hvort annað. Ég mun njóta þess af 

alúð og bestu getu að fræða þau og ná því besta fram í hverjum og einum en þannig að 

það skili sér til baka til samfélagsins. Ég tel best að ná fram þessum viðhorfum mínum 

með því að samhæfa fræði og framkvæmd við kennslu almennt, því að með því að 

framkvæma tileinka börn sér ákveðin gildi.  

 

 

1.1 Skilgreining og þróun hugtaks 

Árið 1987 var sjálfbær þróun skilgreind á eftirfarandi hátt í Brundtland-skýrslu 

Sameinuðu þjóðanna: 

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

voða möguleikum komandi kynslóða á að mæta þörfum sínum.  

(UN, 1987:24.) 

Samkvæmt Brundtland-skýrslunni hvílir sjálfbær þróun á þremur megin stoðum: 

umhverfisvernd, efnahagsþróun og félagslegri velferð og jöfnuði. Til þess að nálgast 

þessar stoðir þarf að varast ofnotkun á auðlindum jarðar og eyðingu óendurnýjanlegra 

auðlinda. Sjálfbært samfélag varast ofnotkun endurnýjanlegra auðlinda og eyðingu 

óendurnýjanlegra auðlinda og lífríki og loftgæðum er haldið við. Sjálfbært samfélag 

sér borgurum fyrir vörum og þjónustu ásamt félagslegri velferð, góðu menntakerfi og 

heilbrigðiskerfi. Stoðirnar þrjár byggja á því að það sé skilningur og jöfnuður milli 

þessa þriggja þátta (Menntamálaráðuneytið, 2010). 

Brundtland-skýrslan markaði upphafið af útbreiðslu hugtakanna sjálfbærni og sjálfbær 

þróun. Á heimsráðstefnu Sameinuðu þjóðanna í Ríó de Janeiro 1992, settu þjóðir 

heims stefnu á sjálfbæra þróun. Í fyrstu grunnreglu Ríó-yfirlýsingarinnar segir: 

„Sjálfbær þróun snýst um manninn og möguleika hans. Fólk á að geta starfað og lifað 

heilbrigðu lífi í sátt við náttúruna.“ (Umhverfisráðuneytið, 2010) 

 Kjarni stefnunnar var langtíma áætlunargerð þar sem umhverfisvernd og þróun 

menningar fer saman. Þar með var hugtakið sjálfbær þróun víkkað úr því að vísa 
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einungis til umhverfisverndar yfir í heildstæða þróun þar sem efnahagsleg og 

félagsleg velferð einstaklinga verður órjúfanlegur hluti af umhverfisvernd (Auður 

Pálsdóttir, Allison Macdonald, Ingólfur Jóhannesson, 2009). 

Á ráðstefnunni var unnið að alþjóðasamþykktum og áætlunum sem eiga að stuðla að 

bættu umhverfi og aukinni velferð. Fundurinn markaði tímamót í umhverfistefnu 

vegna samþykkta sem hann skilaði og sem voru teknar saman í Staðardagskrá 21, 

Local Agenda 21, áætlun sem kom út úr Ríó fundinum. Áætlunin er ekki bindandi eða 

staðfestur alþjóðlegur sáttmáli heldur ályktun og siðferðileg skylda fyrir stjórnvöld 

um allan að fara eftir. Áætlunin tekur jafnt á umhverfismálum, efnahags og 

félagslegum þáttum. Stjórnvöldum er ætlað að vinna verkefnin í samráði við í búa á 

hverjum stað (UN, 1992). 

Umræðan um sjálfbærni hefur verið í stöðugri þróun frá þeim tíma en Sameinuðu 

þjóðirnar lýstu áratuginn 2005–2014 áratug menntunar til sjálfbærrar þróunar (UN, 

2005). Byggist hugmyndin á því að unnið sé jöfnum höndum við að auka skilning og 

almenna vitund á hugtakinu sjálfbær þróun (Ingólfur Ásgeir Jóhannesson o.fl., 2008).  

Mikið vatn hefur runnið til sjávar frá því ráðstefnan í Río var haldin. Heimurinn hefur 

breyst meira en nokkuð okkar hefði getað ímyndað sér á þeim tíma. Internetið er eitt 

af því sem skipar stóran sess í að hjálpa til við umhverfisstefnur heimsins. Sú 

tækniþróun sem hefur átt sér stað hefur gert fólk meðvitaðra um hvað þurfi að gera. 

Útbreiðsla samfélagsmiðla eins og Facebook, sem hefur ríflega milljarð notenda, 

hefur líka auðveldað samskipti þeirra sem áhugasamir eru um umhverfismál og 

sjálfbæra þróun. Félagsfræðingar hafa einnig bent á að samhliða því sem upplýsingar 

streymi milli notenda samfélagsmiðils eins og Facebook verði einnig „félagslegt smit“ 

milli þeirra sem haft geti áhrif á hegðun og athafnir (Christakis, 2008). 

Einnig hafa ýmis umhverfisvæn merki sprottið upp ásamt því að neytandinn gerir enn 

meiri kröfur á að ýmsum umhverfisreglum sé fylgt og svo er komið að þau vörumerki 

sem ekki fylgja þeim reglum eiga undir högg að sækja (UNEP, 2011). 

Á síðustu áratugum hafa komið fram róttækari skilgreiningar á hugtakinu sjálfbærni, 

svo sem að sjálfbær þróun feli í sér að efnahagslegri velferð og samfélagslegu réttlæti 

beri að ná innan vistfræðilegra takmarka jarðarinnar (Huckle, 2006). Sú vistfræðilega 

heimssýn er andstæða við hina þröngu efnahagssýn flestra stjórnvalda, en þau hafa 

einblínt á uppbyggingu iðnaðar sem hefur oft haft það í för með sér að mengun hefur 
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farið úr böndunum og vistkerfi raskast (Orr o.fl., 2005). Vistfræðileg takmörk jarðar 

hafa, að mati sumra vísindamanna, verið þanin svo út að nú megi líta svo á að nýtt 

jarðsögulegt tímabil sé hafið, anthropocene, hið nýja tímabil mannsins sem 

skilgreinist af djúpstæðum áhrifum mannsins á jörðina, s.s. fólksfjölgun, þétt byggð 

borga og gríðarlegur bruni jarðefnaeldsneytis, loftslagsbreytingar og útdauði plantna 

og dýra (Smithsonian, 2013). Markmið hinnar vistfræðilegu hugsunar er að sporna við 

þessari þróun og stuðla að sjálfbærri endurnýjun hagkerfisins en hagkerfið er ein af 

mælistikum okkar á lífsgæði. Ein leið er að nýta vísindalegar rannsóknir og tileinka 

okkur meiri og betri þekkingu á umhverfi okkar. Í því samhengi verður fræðsla og 

samtal að aðalatriði (Orr o.fl, 2005).  

Á Íslandi er hugtakið sjálfbærni tiltölulega ungt nýyrði en orðið sjálft er samsett úr 

tveimur orðum: sjálf og að vera bær (Vísindavefur, 28.10. 2014). Í Morgunblaðinu 

árið 1995 birtist eftirfarandi hugleiðing um hugtakið:  

Maðurinn er hluti af ríki náttúrunnar og kristin siðfræði býður okkur að vera 

ráðsmenn guðs í þessu ríki. Ekki með yfirgangi, heldur til að viðhalda því af 

skynsemi og með hluttekningu. Í stefnuskrá núverandi ríkisstjórnar í 

umhverfismálum er þessu hlutverki gefið hið óþjála heiti: sjálfbær þróun. 

(Karólína Hulda Guðmundsdóttir, Morgunblaðið 4.4. 1995.) 

Sveitarfélög á Íslandi tóku upp umræðu um sjálfbærni á ráðstefnu um umhverfismál á 

Egilsstöðum árið 1997 og á næstu árum tóku mörg sveitarfélög upp Staðardagskrá 21 

og undirrituðu yfirlýsingu kennda við Ólafsvík um að móta stefnu samkvæmt 

sjálfbærum gildum. Í stefnumótun Sambands íslenskra sveitarfélaga milli 2011 og 

2014 var sjálfbærni skilgreind sem eitt af meginmarkmiðum sambandsins. 

Stykkishólmur hefur til að mynda verið í forystu í umhverfismálum og er fyrsta 

sveitafélagið sem er algjörlega hætt að nota plastpoka í verslunum. Ríkið skuldbatt sig 

einnig til að hafa sjálfbærni að leiðarljósi í skjalinu Velferð til framtíðar 2010-2013 

(Samband íslenskra sveitarfélaga, 2014). 

1.2. Menntun til sjálfbærni 

Engin ein skilgreining er til á menntun til sjálfbærni en hinsvegar eru fræðimenn 

sammála að besta leiðin til að stuðla að því að hugmyndir um sjálfbærni síist inn í 

þjóðfélagið og menningu sé í gegnum menntun (Breiting, 2006). Samkvæmt Breiting 
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samræmir menntun til sjálfbærni (e. Education for Sustainability, EFS) áherslur á 

umhverfisvernd, nýtingu náttúruauðlinda við efnahagslega og félagslega velferð og 

varpar ljósi á vandamálin sem skapast þegar félags-, efnahags- og menningarlegir 

þættir kallast ekki á við umverfisþætti. Menntun til sjálfbærni leggur áherslu á 

fjölbreytileika hvað varðar náttúru, menningu og samfélag og nauðsyn þess að tryggja 

gott líf, bæði í dag og í framtíðinni. Því mætti segja að menntun til sjálfbærrar þróunar 

leitist við að hafa áhrifa á hegðun og viðhorf nemenda og aðstoða þá við að læra 

hvernig megi breyta heiminum (Wickenberg o.fl., 2004). Hugtakið er ekki 

menntastefna í sjálfu sér heldur áherslur í menntun sem í eðli sínu eru þverfaglegar og 

ekki bundnar við ákveðið námsefni (Wickenberg o.fl., 2004). Menntun til sjálfbærni 

veitir nemendum hvatningu og þau tól og tæki sem þeir þurfa til að leita sér að 

þekkingu og þróa með sér gildi sem stuðla að sér sjálfbærari lífstíl, þekkingu sem 

síðan nýtist þeim við að taka ákvarðanir sem taka ábyrgð á umhverfinu (Huckle, 

2006). 

Hugtakið menntun til sjálfbærni hefur breiðst út innan alþjóðastofnana og stjórnkerfa 

á síðustu árum. Samkvæmt UNESCO hvílir menntun til sjálfbærni á fimm 

grunnstoðum: 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Grunnstoðir	  	  UNESCO	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  HAFIÐ	  

Að	  læra	  til	  að	  vita	   Að	  læra	  að	  bera	  virðingu	  fyrir	  

umhverfinu	  og	  umhverfismálum	  sem	  

heimurinn	  stendur	  frammi	  fyrir	  og	  	  

kynnast	  hugtakinu	  sjálfbærni.	  

Að	  læra	  til	  að	  vera	   Þroska	  viðhorf	  sitt	  gagnvart	  

umhverfinu.	  Af	  hverju	  viljum	  við	  gera	  

margnota	  innkaupapoka	  úr	  

endurunnum	  efnivið?	  

Að	  læra	  til	  að	  búa	  saman	  

	  

Öðlast	  færni	  í	  umburðarlyndi	  bæði	  

gagnvart	  hvort	  öðru	  og	  umhverfinu.	  
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Að	  læra	  til	  að	  gera/öðlast	  færni	   Skynja	  að	  hvert	  okkar	  getur	  haft	  áhrif	  

og	  	  vera	  stolt	  af	  því	  að	  hafa	  færni	  til	  

þess	  að	  framleiða	  pokana.	  Sýning	  á	  

verkum	  nemenda	  í	  skólanum	  fyrir	  

foreldra	  og	  aðstandendur	  sýnir	  

nemendum	  að	  þeir	  geta	  haft	  áhrif.	  

Að	  læra	  til	  að	  umbreyta	  sjálfum	  sér	  og	  

samfélaginu	  

Nemendur	  verða	  upplýstir	  um	  hvað	  

þeir	  geta	  sjálfir	  gert	  fyrir	  umhverfið,	  í	  

gegnum	  sköpun	  	  og	  pokarnir	  verða	  

sýnilegir	  í	  umhverfinu.	  

(Þýð. Ásthildur Jónsdóttir, 2011.) 

 

Í menntun til sjálfbærni mæta börn viðfangsefnum sem hafa samfélagslegt mikilvægi. 

Kennarar skapa námsaðstæður með spennandi verkefnum sem nemendum  þykir 

áhugaverð. Æskilegt er að menntun til sjálfbærni tengist þeirra daglega lífi og 

nærumhverfi.  Menntun til sjálfbærni tekur mið af því að stuðla að samábyrgu 

þjóðfélagi. Þar sem sjálfbær þróun snýst um hvernig aðstæður samfélagið skapar 

einstaklingum nú og í komandi framtíð er mikilvægt að láta sig varða allt og alla í 

kringum sig (Breiting, 2006). 

Margir fræðimenn líta svo á að sterk tengsl séu milli menntunar og útbreiðslu 

sjálfbærra gilda. Samkvæmt Forrand og Silka verður umhverfisvitund sterkari, betri 

og skilvirkari eftir því sem menntakerfi þjóða verða betri. Það skapast vægi með þeim 

hætti að það verði samtvinnun á niðurstöðum á rannsóknum og hinum félagslega 

þætti, og einnig markast stefna í umhverfismálum. Með því að kenna sjálfbær gildi 

getur einstaklingurinn sjálfur haft áhrif þannig að meiri árangur náist (Forrand og 

Silka, 2006). 

Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2011) er hlutverk kennara að stunda kennslu- 

og uppeldisfræðilegt starf með nemendum. Einnig er þeim ætlað að vekja og viðhalda 

áhuga þeirra á námi, veita þeim handleiðslu á fjölbreyttan hátt og stuðla að góðum 

starfsanda. Segja má að kennarastarfið sé ákveðið leiðtogahlutverk varðandi nám 

nemandans. Kennarar þurfa að skapa nemendum frjóar og fjölbreytilegar 
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námsaðstæður. Kennsla sem lagar sig að þörfum og stöðu einstakra nemenda í skóla 

án aðgreiningar eykur líkur á námsárangri (Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). 

 Að vinna með tilfinningar og siðferðisleg gildi færir okkur nær því að þykja vænt um 

umhverfið og styrkja viðhorf okkar hnattrænt. Virkni einstaklingsins skiptir miklu 

máli í því samhengi og jafn miklu máli og við sem þjóðfélag, því margt smátt gerir 

eitt stórt eins og máltækið segir. Með því móti er hægt að rækta með börnum 

ábyrgðakennd og virðingu fyrir lífinu og náttúrunni. Það eykur samt ekki eitt og sér 

færni þeirra til þess að vernda náttúruna en með því að kynna fyrir þeim ýmsar leiðir 

til þess að umgangast náttúruna taka þau það sem veganesti út í lífið og læra að bera 

virðingu fyrir öllu lífi (Forrand og Silka, 2006). 

Fræðimaðurinn Stephen Sterling telur hinsvegar að á síðustu áratugum hafi 

menntakerfi Vesturlanda verið sniðið að þörfum markaðarins frekar en að mennta 

heilsteypta manneskju. Höfuðáhersla menntakerfisins hafi þannig verið að skapa 

mannauð sem geti knúið áfram stöðuga stækkun efnahagskerfa, en þær áherslur 

vanræki nauðsyn þess að stuðla að sjálfbærari heimi. Að hans mati felur menntun til 

sjálfbærni í sér hugarfarsbreytingu sem leggur nýjar áherslur á mannvæn og 

umhverfisvæn gildi. Menntun til sjálfbærni felur í sér einhverskonar „djúpnám“ (e. 

deep learning) sem felur í sér getu til að skoða okkur sjálf, hvernig við lærum og 

hvernig við hugsum. Slík námsaðferð felur í sér umbreytingu (e. transformative) í 

námi. Að mati Sterling er vestræn menntun eins og hún er í dag ekki til þess fallin að 

aðstoða okkur við að breyta lífi okkar og gera það sjálfbærara (Sterling, 2001). 

Áherslan á mannvæn og umhverfisvæn gildi sem hægt er að heimfæra á nærumhverfi 

er kjarninn í skrifum fræðimanna um menntun til sjálfbærni. Breiting telur að á 

hverjum stað þurfi áherslur í menntun til sjálfbærni að endurspegla áherslur í 

nærumhverfi nemenda og síðan áherslur í víðara samhengi (Breiting, 2006). 

Samkvæmt Timpson o.fl er mikilvægt að hjálpa nemendum að sjá að manneskjan er 

hluti af flókinni heild og að þegar við tölum um umhverfisvernd séum við ekki bara 

að tala um fjarlæga staði heldur um okkar nærumhverfi og að hvert og eitt okkar og 

það sem við gerum í okkar daglega lífi sé mikilvægur þáttur í að gera heiminn 

sjálfbæran. Í því samhengi er mikilvægt að hjálpa nemendum að skoða sínar daglegu 

venjur og skilja afleiðingar þeirra á sjálfbærni. Einnig er mikilvægt að hjálpa 
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nemendum að velta fyrir sér hugtakinu „að vanta eitthvað“. Hversu raunveruleg er 

þessi vöntun eða er hún búin til af markaðnum? (Timpson o.fl.) 

Gott andrúmsloft innan skólastofunnar er mikilvægur þáttur í menntun til sjálfbærni. 

Samkvæmt Søren Breiting er húmor við kennslu í menntun til sjálfbærni mikilvægur 

liður í að skapa vellíðan meðal nemenda − brjóta ísinn þannig að nemendum líði vel 

(Breiting, 2006). En samkvæmt Timpson o.fl. er einnig mikilvægt að búa til regluverk 

innan skólastofunnar sem stuðlar að því að allir fái að segja sína skoðun og ræða 

málin og skapa þannig gott andrúmsloft til kennslu (Timpson o.fl., 2006).  

Þessar hugmyndir endurspeglast í aðalnámskrá 2011 þar sem áhersla er lögð á að 

nemendur verði gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og 

lýðræðissamfélagi (Aðalnámskrá, 2011). 

Íslensk stjórnvöld hafa markað stefnu í átt að sjálfbærri þróun. Umhverfis- og 

auðlindaráðuneyti hefur birt eftirfarandi sýn á menntun til sjálfbærrar þróunar:  

 

- að virða, meta og varðveita þann árangur sem náðst hefur; 

- að hafa mætur á undrum Jarðar og þjóðum heims; 

- að búa í heimi þar sem allir hafa næga fæðu til að lifa heilbrigðu og gjöfulu lífi; 

- að leggja mat á, annast og lagfæra ástand Jarðar okkar; 

- að skapa góðan, öruggan og réttlátan heim og njóta hans; 

- að vera ábyrgir borgarar sem rækja rétt sinn og skyldur í samfélagi, þjóðfélagi og 

heiminum öllum. 

(Sigrún Helgadóttir, 2005.) 

Á Grænni grein er umhverfismenntunarskýrsla, sem Umhverfis- og 

auðlindaráðuneytið gefur út, og ætlað er að hvetja fólk til að haga sér skynsamlega í 

umhverfinu. Í skýrslunni kemur fram að áður fyrr hafi umhverfismennt verið hluti af 

menningu, uppeldi og fræðslu, en í sífellt flóknara umhverfi þurfi samfélagið og 

skólar að taka þátt í að auka umhverfisvitund (Sigrún Helgadóttir, 2005). 

Liður í því starfi er meðal annars Skólar á grænni grein, alþjóðlegt verkefni til að 

auka umhverfismennt og styrkja umhverfisstefnu í skólum. Þeir skólar sem vilja 

komast „á græna grein“ í umhverfismálum þurfa að uppfylla ákveðin skilyrði, stíga 

sjö skref, og að þeim loknum fá þeir leyfi til að flagga svonefndum Grænfána í tvö ár 
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og jafnvel lengur, en Grænfáninn er alþjóðlegt umhverfismerki á vegum stofnunar um 

umhverfismenntun, Foundation for Environmental Education (FEE), sem nýtur 

virðingar víða í Evrópu. Fjörutíu íslenskir grunnskólar hafa þegar fengið Grænfánann 

en aðeins 1 af 38 framhaldsskólum. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið telur sjálfbærni einn af sex grunnþáttum 

menntunar og henni felist að þroska nemendur og byggja þannig með þeim upp 

samábyrgt þjóðfélag. Katrín Jakobsdóttir, þáverandi mennta- og 

menningarmálaráðherra, lagði áherslu á það við mótun nýrrar námskrár að styrkja 

hlutverk skólakerfisins í uppbyggingu og endurmótun samfélagsins eftir bankahrunið 

2008. Einstaklingsmiðuð og samfélagsmiðuð menntagildi á öllum skólastigum urðu 

að grunnþáttum menntunar sem fléttast inn á aðalnámsskrár á öllum skólastigum 

(Menntamálaráðuneyti, 2011).  

Einn liður í þeirri stefnu er þróunarverkefnið Geta til sjálfbærni – menntun til aðgerða 

sem byggt er á hugmyndinni Geta til aðgerða (e. action competence) (Breiting o.fl 

1999). Verkefnið var unnið af hóp fræðimanna frá Háskóla Íslands og Háskólanum á 

Akureyri veturinn 2008–2009. Markmiðið var að finna leiðir til að þróa skólastarf á 

Íslandi í átt að menntun til sjálfbærni. Fjórir grunnskólar og fjórir leikskólar tóku þátt 

í verkefninu. Hópurinn mótaði hugtakið sjálfbærni eins og það kemur að skólastarfi, 

s.s. verndun umhverfis, efnahagsþróun, félagsleg velferð og jöfnuður. Áhersla er lögð 

á styrk, færni og getu nemenda í lýðræðislegu samfélagi (ráðstefnurit Netlu, 

Menntakvika 2012). Kristín Norðdahl tók viðtöl við 25 kennara sem tóku þátt í 

verkefninu og niðurstaða rannsóknarinnar var sú að námsmöguleikar útikennslu séu 

meiri, að nýting útisvæðis ýtti undir leik og námsgetu barnanna, efldi vellíðan og 

heilbrigði þeirra (Kristín Norðdahl, 2014). 

Aðferðafræði brautryðjenda í menntamálum eins og John Dewey og Maria 

Montessori, sem gengur út á að virkja nemendur og tengja við umheiminn, fellur vel 

að hugmyndum um menntun til sjálfbærni (Orr o.fl., 2005). Í menntun til sjálfbærni er 

mikilvægt að skapa aðstæður fyrir nemendur til að læra að taka upplýstar ákvarðanir í 

þágu sjálfs sín og annarra  þar sem tekið er mið af bæði þekkingu, leikni og hæfni 

(Aðalnámskrá grunnskóla, 2011). Í menntun til sjálfbærni er unnið með siðferðisleg 

gildi, viðhorf og tilfinningar þar sem nemendur tengja við eigin reynslu og tengja 

hnattrænt og við heimaslóð. Í gegnum verklegar æfingar skapast forsendur fyrir 
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nemendur að tileinka sér þessi gildi á mun dýpri hátt en að halda fyrirlestur og láta 

þau hlusta; með framkvæmd kynnast nemendur sjálfbærum lausnum af eigin raun 

(Timpson, o.fl., 2006). Í textílmennt  eru mörg tækifæri til að leggja áherslu á atriði 

sem varða sjálfbærni. Þar ber fyrst að nefna endurvinnslu og endurnýtingu efna sem er 

mikilvægur þáttur sjálfbærninnar.  

1.3. Textíliðnaðurinn og sjálfbær tíska 

Keyptu minna, veldu vel og láttu það endast. 

(VivienneWestwood, Minney, 2011.) 

Gríðarlegt magn er framleitt af textíl og fatnaði á hverju ári í heiminum. Að meðaltali 

er 15% af framleiðslunni hent og af því fara 85% í landfyllingar. Rusl verður til á 

öllum stigum framleiðslunnar. Textíliðnaðurinn er næst mest vatnsmengandi iðnaður 

á eftir landbúnaði en að meðaltali þarf 10.850 lítra af vatni til að framleiða eitt par af 

gallabuxum (Brown, 2013). Árlega eru seldar um 450 milljónir gallabuxna í 

Bandaríkjunum sem reikna má að noti 5,2 trilljón lítra af vatni. Það er sama magn og 

allt Kaliforníufylki notar árlega í drykkjarvatn. Á sama tíma hafa 780 milljónir manna 

ekki aðgang af hreinu drykkjarvatni (Brown, 2013). Um átta þúsund efni eru notuð í 

textílframleiðslu þar á meðað hættuleg efni, eins og nónýlfenól-etoxýlöt, þalöt og 

málmleysinginn antímon, sem finna má í nær helmingi tískufatnaðar (Greenpeace, 

2014). 

Fjölmargar greinar og rannsóknir sýna að um 90% af grunnvatni í Kína, sem er eitt 

stærsta iðnaðarland í heimi, eru menguð sem að miklu leyti má rekja til litunar- og 

prentverksmiðja. Á síðustu 50 árum hafa Kínverjar einnig þurrkað upp um 1.000 vötn 

í Kína og má það meðal annars rekja til textíliðnaðar (Frumin and Khuan, 2011).  

Í dag einkennist tískuiðnaðurinn m.a. af vinnuþrælkun, mengun, eiturefnanotkun og 

mikilli neyslu en innan iðnaðarins er almennt samþykkt að sjálfbærni verður eitt af 

meginviðfangsefnum 21. aldarinnar (Fletcher o.fl., 2012). 

Sjálfbær tíska og fatahönnun tekur ekki frá umhverfinu á nokkurn hátt, allt frá fyrstu 

stigum framleiðslunnar til loka afurðar. Í sjálfbærri tísku er það notað sem fyrir er. 

Dæmi um það er t.d. svo kallaður vintage-fatnaður sem lengi hefur verið í tísku. 

Margir hönnuðir nota vintage-föt og breyta þeim og gefa þeim þannig nýtt líf. Aðrir 

nota gömul efni, föt eða gamla lagera sem eru á leiðinni á haugana. 
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Í Vogue blaði árið 2007 er fyrst talað um að sjálfbær tíska sé ekki tískufyrirbrigði sem 

myndi endast (Earth to Fashion, Vogue, maí 2007, 128-132). Í dag ber meira á því að 

fatahönnuðir nútímans keppist við að nota umhverfisvæn efni ásamt endurnýttum en 

margir sem fylgjast vel með tísku hafa gert sér grein fyrir að þeir eiga fullan fataskáp 

af fötum sem þeir nota ekki og munu ekki nota (Black, 2013). 

Innan tískuheimsins hafa spunnist umræður um „slow“ og „fast“ tísku. Fatnaður sem 

er vandaður (slow fashion) endist lengur og er þannig umhverfisvænni  og býr til 

verðmæti fyrir alla þá sem koma að framleiðslunni en fatnaður sem er framleiddur í 

svokölluðu „fast fashion“ af stóru tískufyrirtækjunum er ekki eins vandaður og endist 

ekki eins vel. Neytandinn ætti ávallt að spyrja sig þeirrar siðferðislegu spurninga: Af 

hverju er fatnaðurinn sem ég er að kaupa svona ódýr? Og af hverju endist hann svona 

stutt? Helstu ástæður eru oft ódýrt vinnuafl þar sem fólk í þriðja heiminum fær ekki 

mannsæmandi laun, vinnur löngum stundum án þess að fá hlé og er því miður 

stundum börn. Vinnuaflið fær oftast langminnst fyrir vöruna (Fletcher o.fl., 2012). 

Handunnar vörur og vörur sem gerðar eru í nærsamfélagi okkar eru oft mun betri 

kostur en þær sem fluttar eru hálfa leið yfir hnöttinn. Sjálfbærast er þó ef vörurnar eru 

unnar úr hráefni sem er að finna í nærsamfélaginu. Þannig sparast orka og þar af 

leiðandi er minni mengun (Minney, 2011). Algengt er að fólk leitist við að nýta 

verðlaus hráefni í hönnun sína. Til að mynda nýta brasilískir hönnuðir og listamenn í 

auknum mæli „rusl“. Þar er einnig að finna mikið af handverksfólki sem endurnýtir 

hráefni sem annars væri fleygt. Þetta er orðinn hluti af menningu þjóðarinnar og hafa 

sum hönnunarmerki náð svo langt að sýna afraksturinn á tískuviku í París (Brown, 

2013). 

Fatnaður og vörur sem hlotið hafa vottun sem „Fair Trade“ eru líklegri til að teljast til 

sjálfbærrar framleiðslu. Fair Trade vottunin tryggir að framleiðendur hafi fjárfest í 

menntun, félagslegri uppbyggingu, efnahagslegri sjálfbærni og náttúruvernd. Þar fá 

allir sem koma að framleiðslu vörunnar sanngjarna greiðslu og hráefni er oftast það 

sem er framleiðandanum næst. Kunnátta samfélagsins er nýtt og dæmi eru um að  

mæður og fátækt fólk geti unnið vinnuna heima hjá sér og sinnt börnunum sínum um 

leið. Í Fair Trade er þess gætt að allir fái sanngjarna greiðslu, svo sem bóndi, 

textílframleiðandi, hönnuður, fataframleiðandinn, smásalinn og að neytandinn sé vel 

upplýstur um framleiðslu vörunnar. Einhver fyrirtæki setja allar þessar upplýsingar á 
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netið, þannig að góð og gegnsæ framleiðsla eigi sér stað. Þannig getur líka neytandinn 

séð hvað mikið er borgað fyrir framleiðslu vöru og af hverju hún kostar það sem hún 

kostar (Hudson, Hudson og Fridell, 2013). 

Þróun ullariðnaðar á Íslandi frá því á seinni hluta nítjándu aldar er í gott dæmi 

um sjálfbærni í textíliðnaði. Fyrstu verksmiðjur ullariðnaðar voru knúnar af vatnsafli 

og voru því algjörlega sjálfbærar. Það er nokkuð sérstakt að á Íslandi höfum við alla 

tíð haft sjálfbæra framleiðslu í ullariðnaði ásamt því að kennt er að prjóna í 

grunnskólum landsins og það að kunna að prjóna er hvergi jafn algengt eins og hér á 

Íslandi og stuðlar að sjálfbjargarviðleitni (Magnús Guðmundsson, 1988). Elstu 

heimildir um prjónaskap hér á landi eru frá 1581. Við eigum íslensku kindina sem 

vappar um í lausagöngu og borðar það sem náttúran gefur henni. Kjötið og ullin 

hennar eru því mjög lífræn. Ullarframleiðsla á Íslandi er því mjög umhverfisvæn og 

sjálfbær (Magnús Guðmundson,1988). 

 

1.4. Textílmennt og áherslur í aðalnámskrá: læsi, sköpun og sjálfbærni 

Í Aðalnámskrá grunnskóla eru markmið menntunar til sjálfbærni, jafnréttis, lýðræðis- 

og mannréttinda þau að: 

[B]örn og ungmenni skilji samfélagið eins og það er og hefur þróast. 

Jafnframt miðar þessi menntun að því að börn og ungmenni verði fær um að 

taka þátt í að móta samfélagið og öðlist þannig sýn til framtíðarinnar og 

hugsjónir til að beita sér fyrir. Með því að nota orðin og orðasamböndin 

sjálfbærnimenntun, lýðræðis- og mannréttindamenntun og jafnréttismenntun 

er ekki endilega verið að mótað nýjar námsgreinar eða ný námssvið heldur 

eru orðin notuð til vísbendingar um námsefni og viðhorf sem leggja skal 

áherslu á (Aðalnámskrá, 2011, bls. 18). 

Í aðalnámskrá er hugtakið „læsi“ greint sem einn af grunnþáttum menntunar á öllum 

skólastigum. Námskráin setur hugtakið í vítt samhengi en í því felst ekki einungis læsi 

í hefðbundnum skilningi heldur læsi á alla þætti umhverfisins, m.a. efnahags-, 

samfélags- og náttúruþætti (Menntamálaráðuneyti, 2010). Til að læra að lesa náttúru 

og samfélag þarf fólk þó að upplifa, skoða og skilja umhverfi sitt. Ólæsi á það mikla 

sköpunarverk er lífshættulegt (Sigrún Helgadóttir, 2013). Börnin taka því þátt í 
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samfélaginu strax í grunnskóla og finna að þau eru mikilvæg í þessu stóra samhengi. 

Ekki er einungis mikilvægt að búa yfir þekkingu, leikni og hæfni heldur getað leitað 

sér af nýrri þekkingu og greint hana og miðlað (Aðalnámskrá, bls. 17-19). 

Í Aðalnámsskrá er einnig fjallað um mikilvægi þess að tengja umfjöllun um sjálfbærni 

og umhverfisvernd við textílmenntun: 

Í textílmennt er unnið með efni af ólíkum toga allt frá umhverfisvænum 

hráefnum til mengandi iðnaðarvöru. Þess vegna er mikilvægt að huga að 

umhverfisvernd og umhverfisvitund og stuðla að endurnýtingu og sjálfbærni 

(Aðalnámskrá, 2011). 

Þar sem textílframleiðsla er hvað mest mengandi iðnaður í heiminum er mikilvægt að 

við textílkennslu á öllum skólastigum sé komið inn á þetta í kennslu, þegar unnið er 

með efnivið sem er endurnýttur eða efni sem skaða umhverfið.  

Í textílmenntun er sköpun lykilþáttur. Í aðalnámskrá er sköpun skilgreind sem:  

[N]auðsynlegur þáttur í allri menntun og nær þannig til allra annarra 

grunnþátta. Sköpun er mikilvægur þáttur í öllu námi og starfi, ekki einungis í 

listmenntun. Allir grunnþættirnir eiga sér rætur í gagnrýninni hugsun, 

ígrundun, vísindalegum viðhorfum og lýðræðislegu gildismati 

(Aðalnámskrá, 2011). 

En sköpun snýst ekki eingöngu um að skapa eitthvað nýtt og frumlegt heldur 

hagnýtingu þess sem til er fyrir. Í ritröð um grunnþætti menntunar skilgreindi 

Menntamálaráðuneytið mikilvægi sköpunar: Án skapandi hugsunar leysum við ekki 

vandamál heimsins. Mikið af auðlindum dagsins í dag munu þorna upp á næstu árum. 

Sköpun og hugkvæmni hafa komið okkur þangað sem við erum og án þeirra verður 

vandi okkar jarðarbúa ekki leystur (Menntamálaráðuneytið, 2012).   

Samkvæmt Sigrúnu Helgadóttur þarf: „ ... mannkyn nú ... að beita sköpunargáfu sinni, 

hugviti og færni sem aldrei fyrr og finna út hvernig best megi vinna með náttúrunni og 

í takt við lögmál hennar, ekki síst lögmálið um takmarkaðan vöxt og endurnýtingu og 

endurvinnslu hringrása“ (Sigrún Helgadóttir, 2013). 

Textílnám byggist meðal annars á þekkingaröflun, hugmyndavinnu og sköpun þar 

sem nemendur vinna með efni og áhöld greinarinnar á sjálfstæðan hátt. Af því leiðir 
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að í textílmennt eru sköpun, læsi og sjálfbærni samofin og mikil tækifæri til þess að 

vinna með þau eins og í verkefninu Hafinu. Hæfniviðmiðin í textílkennslu eru opin og 

gefa kennurum tækifæri til að nálgast viðfangsefnin með fjölbreyttum útfærslum.  

Hæfniviðmiðum í textílmennt er skipt upp í þrjá efnisflokka:  

Handverk, aðferðir og tækni - Í fyrstu eru notaðar einfaldar aðferðir og kynnast 

nemendur viðeigandi áhöldum. Nemendur kynnast ýmsum gerðum textílefna og læra 

að fara eftir leiðbeiningum. Efnisfræðin, einföld snið, uppskriftir eru helsta tækni sem 

nemendur fara í ásamt einfaldri saumtækni. 

Sköpun, hönnun og útfærsla - Nemendur læra að tjá hugmyndir sínar og þróa þær. Í 

lok 10. bekkjar er beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í hönnun og textíl. Leggja mat á 

eigin verk og ræða fagurfræði og hagnýtingu í eigin verkum. 

Menning og umhverfi - Kynnast og þekkja íslenskt hráefni og séreinkenni íslenskrar 

textílvinnu, handverks, textílsögu og menningararfs. Kynnast mismunandi tegundum 

textílefna. Nota ný og endurunnin efni og geta gert grein fyrir endurnýtingu og 

efnisveitum. Geta sett í samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd (Aðalnámskrá, 

2011). 

Hér á næstu blaðsíðu má sjá hæfniviðmið í textílkennslu til vinstri og hvernig þau 

samsvara áherslum í verkefninu Hafið til hægri: 
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Þrískipt hæfniviðmið 
textílmenntar 

Sjálfbærniverkefnið Hafið 

Handverk, aðferðir og tækni Kynnumst sjálfsbjargarviðleitni og nemendur læra 

einföldustu aðferðir saumtækni. Nemendur læra að 

fylgja leiðbeiningum og kynnast ýmsum textílefnum 

sem eru í efnisveitu. 

Sköpun, hönnun og útfærsla Útfæra eigin margnota innkaupapoka, velja efni og 

gefa því nýtt líf. Samvinna nemenda er snar þáttur í 

verkefninu sem og umburðarlyndi til samnemenda. 

Menning og umhverfi Meðvitund í efnisvali sé út frá 

umhverfissjónarmiðum. Efni og afgangar sem falla til 

í nærumhverfi og af heimilum nemenda. Læra að nýta 

efnið vel og fræðast um hvað rusl gerir umhverfi 

okkar. 

 

Þekking á efnum og aðferðum textílmennt eflir þekkingu og verkfærni í greininni. 

Útfærslur auka skilning á vinnuferli, hugmyndavinnu og nemendur gera sér grein fyrir 

gildi handverksins. Lögð er áhersla á framkvæmd og ferli. Textílmennt gefur 

nemendum tækifæri á að þroska samhæfingu hugar og handa (learning by doing) sem 

gefur mjög góða möguleika á því að læra við upplifunina – ferlið fer í gegnum huga 

og hönd – og tjá sig um leið. Í textílmennt kynnast nemendur einnig að skapa 

persónulegan stíl í klæðnaði og afurðir þeirra gefa persónulegt gildi. Nemendur læra 

þar að setja textíl í samhengi við umhverfi, menningu, listir og nýsköpun. 
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1.5. Samfélagsleg listverkefni 

 

Mynd 3: Tenging samfélagslegra listverkefna við samfélagið samkvæmt Jokela ofl. 2013 

Samtal eða samvinna milli hönnunar og myndlistar við þjóðfélagið getur breytt 

sköpum. Skólar geta með uppeldi sínu unnið í samvinnu með listamönnum og 

galleríum. Út úr slíkum verkefnum getur komið samfélagslist í hinum ýmsu myndum: 

Nytjalist (hönnun) og samtalslist (Dialogic Art)( Jokela o.fl., 2013). 

Í einföldum skilningi er samfélagslist eitthvað sem tengir listamanninn við 

samfélagið. Oftast er tenging við nánasta umhverfi og listamaðurinn bendir á það sem 

farið hefur úrskeiðis í samfélaginu og gerir gagn.  

Listamaðurinn vinnur oft með jaðarhópum svo sem fólki með einhverskonar fötlun 

eða í neyslu, viðkvæmum hópum, til dæmis börnum, eldri borgurum, nýbúum eða 

fátæku fólki. Oft á tíðum eru þetta einnig hópar sem njóta ekki lista. Skilaboð til 

þjóðfélagins eru t.d mannréttindi, umhverfisvernd, geðvernd og jafnrétti. Listamenn 

koma með þessu móti fram mótvægi við fagurfræði í listum og veita mótspyrna gegn 

hnattvæðingu. Í kringum 1960 brutust úr allskyns hreyfingar hvað varðaði pólitík, 

efnahag og menningu. Gagnrýni á menningu sem er aðeins fyrir fáa útvalda í 

kapítalísku samfélagi. Listamenn tóku upp málstað þeirra sem voru undir í 

samfélaginu, þannig fóru margir að líta svo á að listamaðurinn bæri ekki bara ábyrgð á 

sjálfum sér heldur einnig samfélagslega ábyrgð (Cleveland, 2008). 
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Samfélagsmiðuð listverkefni miðast við að það er ferlið sem skiptir máli, þ.e. áhrif 

ferlisins á þátttakendur frekar en áþreifanleg útkoma verksins. Slík listverkefni henta 

því vel til menntunar til sjálfbærni þar sem áhersla er lögð á að tengja nemandann við 

nærumhverfi sitt. Á vegum UNESCO eru mörg slík verkefni í framkvæmd í dag 

(UNESCO, 2014). 

Árið 2005 kom út í Bandaríkjunum bókin Beginner‘s Guide to Community Based Arts 

þar sem Mat Schwarzman lýsir tíu samfélagsmiðuðum listverkefnum og hannar ferli 

sem hann kallar CRAFT-ferlið sem getur hjálpað listamönnum sem áhuga hafa á að 

framkvæma samfélagsmiðuð listverkefni að þróa, skipuleggja, framkvæma og greina 

verkefni sín, (Schwarzman, 2005). Við undirbúning, framkvæmd og greiningu á 

verkefninu Hafið studdist ég við þessa beinagrind. 

CRAFT ferlið samanstendur af fimm meginþáttum: 

Contact/Tengjast – Að tengjast þeim samfélagshóp sem þú ætlar að vinna með 

Research/Rannsókn – Rannsaka umhverfið sem þú ætlar að vinna í og bakgrunn þessa 

samfélagshóps 

Action/Framkvæmd – Verkefnið sjálft framkvæmt 

Feedback/Viðbrögð – Svörun frá markhópnum 

Teaching/Kennsla – Niðurstöðum verkefnis skilað áfram í umhverfið 

Með því að fara með nemendur á vinnustofuna mína, skapa ég þannig tengsl við 

samfélagið. Nemendur fá að kynnast raunverulegum aðstæðum textílhönnuðar og fá 

að prófa sjálf hvernig textílhönnuðir vinna með textílþrykki. Nemendur fara svo út í 

samfélagið með pokana sína og skapa þannig grundvöll fyrir umræður um pokana. Af 

hverju þeir bjuggu þá til og hversvegna þeir myndskreyttu þá með myndum úr hafinu. 
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2. Aðferðafræði – Undirbúningur og markmið verkefnis 

2.1 Connecting the Dots 

Við greiningu á eftirfarandi verkefni styðst ég við greiningarlykilinn Connecting the 

Dots, sem byggir á menntun til sjálfbærni sem fræðimennirnir Stan Kozak og Susan 

Elliot þróuðu. Greiningarlykillinn skiptist niður í sjö meginþætti sem miðast við að 

nemendur læri að bera ábyrgð og virðingu fyrir umhverfinu, ásamt því að beita 

gagnrýnni hugsun og hafa trú á eigin getu. Lykillinn hjálpar kennurum að greina 

námsefnið, átta sig á hvað þurfi að gera og hvernig sé best að vinna að hverjum þætti 

fyrir sig.  

 

 

Mynd 4: Eftir Kozak og Elliot (2011). Íslensk þýðing: Ásthildur B. Jónsdóttir. 

 

 

 

er beitt

      er 
nau!synlegt

   "róast
stigvaxandi

lærist best 
      me!

krefst

    vísa
veginn a!

sk#rir

er farsælt 
a! ö!last Geta til 

a!ger!a

Lei!ir til

A! deila 
ábyrg!

Undirbúa
nemendur
fyrir

Tengsl vi!
raunveruleikan

hafa
Vangaveltna um 
$ölbreytt sjónarhorn

"arfnast

Leitara!fer!ir
í kennslu

Le
i!

ir 
til

   %nnur
tengingar
vi!

Menntun til sjálfbærni
Fyrir ábyrga "jó!félags"egna

sam"ætt 
nám

úti í / í tengslum
vi! nærsamfélag



 

 31 

Áhersluþættirnir sjö sem tilheyra Connecting the Dots 

1. Samfélagið sem skólastofa. Kennslustofan okkar er vinnuumhverfi 

textílhönnuðar. Með því að nemendur fari í alvöru aðstæður, ná þau betri 

tengingu við efnið. 

2. Samþætt nám. Mikilvægt er að tengja saman námsgreinar og þekkingu. 

Menntun til sjálfbærni felur í sér kröfu á greinandi hugsunarhátt og með 

samþættingu nýtum við þekkinguna betur. Textíll, saumtækni, sjálfbærni. 

3. Læra til gagns. Í verklegu námi lærum við frá fyrstu hendi. Verkefnið hefur 

þjóðfélagslegan ágóða með nýrri þekkingu nemenda.  

4. Tengja við raunveruleikann. Samkvæmt greiningarlyklinum er mikilvægt fyrir 

nemendur að vinna raunveruleg verkefni í stað ímyndaðra verkefna. 

Nemendur tengja betur og finna sjálfir að verkefnið skiptir máli fyrir 

þjóðfélagið og þau sjálf. 

5. Að skoða önnur sjónarhorn. Skoða nokkur sjónarhorn þegar þau vinna 

verkefni. Með því finna nemendur betri lausnir 

6. Spurningar. Nemandinn spyr spurninga í gegnum ferlið til að finna svör. 

Kennari leitast við að skapa aðstæður til þess svara spurningum og nemendur 

verða sjálfstæðari í verkefnavinnunni og fá frumkvæði til að finna lausnir. 

7. Deila ábyrgð. Nemendur læra að vinna saman að ákveðnu verkefni og sem 

hópur. Hópurinn gerir sameiginlega mynd sem hann þarf að vera sammála um. 

Með því að deila ábyrgð verður máttur verkefnisins meiri og hvetur til 

umburðarlyndis og þolinmæði. 

(Kozak & Elliot, 2011) 

Við undirbúning og framkvæmd verkefnisins Hafið studdist ég við greiningartöflu 
Connecting the Dots, sem rætt var um í kafla 1.6.  Eftirfarandi tafla sýnir hvernig ég 
greini mitt verkefni í samræmi við það ferli: 
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Hvað? Hvernig? Hversvegna? 

Útlistunar- og sýnikennsla. 

Samfélagið sem 

kennsluvettvangur. 

Endurnýting á textílefnum á 

vinnustofu textílhönnuðar. 

Auka umhverfismeðvitund 

nemenda. Þekking á 

umhverfisvernd og skynjun á 

verðmæti alls lífs og 

mikilvægi endurnýtingu.  

Samþætting. Verkefnið samþættir myndlist, textíl, 

hönnun, sjálfbærni, skapandi hugsun 

og samvinnu. 

Dýpkar skilning á umhverfinu 

og mikilvægi þess að bera 

virðingu fyrir öllu lífi og 

náttúru. 

Læra til gagns. Nemendur læra að nýta gamlan efnivið 

og sjá nýja möguleika í honum. 

Umhverfisfræðslan skilar sér svo út í 

samfélagið frá nemendunum sem taka 

með sér fróðleikinn heim. 

Hvetur nemendur til þess að 

verða virkir þátttakendur í 

eigin samfélagi. Kennir 

nemendum að þeir geta breytt 

rétt og miðlað því áfram. 

Tengsl við raunveruleikann. Nemendur íhugi hvað sé gert við 

gamlan textíl heima og gamlan efnivið 

yfirleitt. Kynnast nútímahugsun í 

umhverfisvernd. 

Með því að gera raunverulegt 

verkefni tengja nemendur 

betur við raunveruleikan og 

skilja aðstæður betur. 

Skoða önnur sjónarhorn. Munurinn á að kaupa allt nýtt og nýta 

það gamla. Hvað verður um það 

gamla? 

Með því að skoða önnur 

sjónarmið sjá nemendur betur 

lausnir.  

Spurningar og gagnrýnin 

hugsun. 

Nemendur kynnast gagnrýnni hugsun 

og spyrja spurninga sem kennari leitast 

við að svara  

Fræðslunni er ekki þröngvað 

uppá nemendur heldur hvattir 

til að sjá hlutina í öðru ljósi. 

Deila ábyrgð. Kennari leiðbeinir í gegnum alla 

vinnuna  

Með því að deila ábyrgð í 

vinnunni verður máttur 

verkefnisins meiri og hvetur 

til umburðarlyndis og 

þolinmæði.  
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2.2. Undirbúningur og skipulag verkefnis 

Mótun verkefnisins á rætur að rekja í raun til allrar minnar hönnunar og áhuga míns á 

endurnýtingu textíls. Í gegnum kennaranámið hef ég tengt öll verkefni á einn eða 

annan hátt við endurnýtingu textíls. Áður hafði ég verið með textílvinnusmiðju á 

Menningarnótt og leyft gestum og gangandi að gera sér margnota innkaupatösku úr 

gömlum textíl. Einnig setti ég upp litla sýningu í skólanum sem dóttir mín tók þátt í 

með mér. Samvinna okkar snérist í raun um það sama og áður, vinna með gamlan 

textíl og fræða hana um leið um virðingu fyrir umhverfinu. Þessi tvö verkefni mótuðu 

svo í raun kennsluna við Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík og 

mastersverkefnið í heild. 

Verkefnið Hafið var textílkennsla fyrir 5. bekk í Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík og haldið á minni vinnustofu í Grýtunni. Kristín Cardew hafði samband við 

Listaháskólann og ég aðlagaði hugmynd mína fyrir Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík. Kristín er hópstjóri 5. bekkjar Barnaskólans. Nemendur voru 23 og 

skiptust í þrjá hópa. Hver hópur samanstóð af 7-8 nemendum sem var mjög góður 

fjöldi fyrir verklegt verkefni eins og þetta. Miðað við pláss á vinnustofu, aðstöðu og 

alla vinnu varðandi verkefnið hefðu ekki getað verið fleiri nemendur. Aðalnámskrá 

grunnskóla var höfð til hliðsjónar í þessu verkefni og þar er margt sem ég tók mið af: 

* Skapandi hugsun og frumkvæði í efnistökum og úrvinnslu. Hæfni nemenda til 

að nota þekkingu og leikni, draga ályktanir, áræðni til að leita nýrra lausna og 

beita gagnrýninni hugsun og röksemdafærslu 

* Hæfni nemenda til að vinna sjálfstætt, í samstarfi við aðra og undir leiðsögn  

* (mikilvægi þekkingar) á fjölbreyttum efnum og aðferðum greinarinnar, auk 

þess að efla verkfærni og stuðla að notkun viðeigandi tækja  

(Aðalnámskrá, 2011.) 

Kennsluáætlun var þétt og gekk vel upp en vel væri hægt að hafa rýmri tíma á 

námskeiðinu. Námskeiðið er mjög einstaklingsmiðað ásamt því að nemendur æfast í 

samvinnu. Nemendur vinna að sinni persónulegri innkaupatösku meðan þeir þurfa að 

vinna saman að mynd sem fer á töskuna. Allir nemendurnir fá að setja sinn 

persónulega stíl og eiga þátt í sköpunarferlinu með samnemendum sínum. 
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Í undirbúningi námskeiðsins setti ég upp tíma og kennsluáætlun þar sem gróflega er 

sett niður hvað vinna ætti á hverjum degi. Þau gildi menntunar til sjálfbærni sem ég 

hafði að leiðarljósi voru að skólastarf  byggðist á siðferðislegum gildum, virðingu og 

gagnrýninni hugsun gagnvart þeim áhrifum sem við höfum á jörðina. Það sem við 

gerum á heimaslóð skiptir ekki síður máli en þátttaka á heimsvísu. Til þess að stuðla 

að gagnrýnni afstöðu nemenda til málefna sem tengjast umhverfi og náttúru er 

mikilvægt að skapa aðstæður fyrir rökræður og tilraunir sem hjálpa nemendum að 

öðlast þekkingu, leikni og hæfni á sviði sjálfbærni. 

Námsáætlun: 

Námskeiðið spannaði þrjá kennsludaga, 9-12. 

1. dagur: Nemendur og kennari kynnast í léttum leik. Kennari kynnir verkefnið í 

heild fyrir nemendum og fræðsla hefst. Hugmynda- og teiknivinna í kjölfarið. 

2. dagur: Mynd nemenda færð yfir á þrykkramma. Nemendur þrykkja á pappír og 

sníða í gömul efni og afganga. Þrykkja á efni. 

3. dagur: Nemendur sauma saman tösku. 

4. dagur: Sameiginlega sýning í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík á verkum 

nemenda.  
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2.3. Markmið og kennsluhættir verkefnis 

Markmið verkefnisins var að nemendur læri að umgangast umhverfi sitt af virðingu 

og væntumþykju. Það að sauma margnota poka gerir þau meðvituð um 

plastpokanotkun og eykur skilning á endurnýtingu, auk þess sem öðlist skilning á því 

að þau sjálf geti haft áhrif og beri ábyrgð í samfélaginu. Meðvitund gagnvart 

sjálfbærni og kynnast hugtakinu. Nemendur fræðist með umræðum og fái áhuga á 

endurnýtingu. 

Eftirfarandi hæfniviðmið aðstoðuðu við að leggja mat á árangur námskeiðs: 

Að loknu námskeiði þá eiga nemendur að geta 

 

• Unnið eftir leiðbeiningum 

• Unnið/teiknað mynd í samvinnu við aðra nemendur 

• Unnið með hugmyndarflugið í efnisvali  

• Þekkt ferli textílþrykks 

• Greint frá mikilvægi endurnýtingar og hvar sé hægt að finna gömul textílefni. 

• Verið meðvitaðri um förgun textíls og plasts 

• Nýtt sér gamlan textíl og gefið honum nýtt líf 

• Unnið eftir einföldu sniði 

• Skreytt textílvinnu sína með þrykki 

• Notað saumavél og lokið einföldu saumaverkefni  

• Unnið eftir ferli 

 

Kennsluhættir: 

Aðallega var unnið með fyrirlestra, myndmiðlun , sýnikennslu og umræður sem 

hjálpar nemendum að finna sín persónulegu tengsl við málefnið, en það er 

grunnnálgun í menntun til sjálfbærni. Nemendum voru gerð ljós markmiðin með 

verkefninu og þeim gerð grein fyrir hvernig verklegi þáttur námskeiðsins tengir við 

raunverulegar aðstæður jafnt á við fræðilega þáttinn.  Ásamt fyrirlestrum studdist 

kennari við myndmiðlun. Stutt myndskeið voru sýnd. Í sýnikennslu var svo farið yfir 

verkferli og mikilvægt var að allir nemendur sæu jafn vel sýnikennsluna. Sýnikennsla 

er mikilvæg þannig að nemendur sjái hvernig kennari hugsar um viðfangsefnið, ásamt 

því að nemendur lesa í fas og verklag kennara. Einnig eru umræðuaðferð notuð en hún 
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er til þess að hjálpa nemendum að hafa greinandi hugsun í verkefninu. 

Samræðuaðferðir eru notaðar til að fá nemendur til að velta fyrir sér námsefninu á 

sinn hátt (Ingvar Sigurgeirsson, 1999). Ýmisleg tæki og efni voru notuð við 

kennsluna, svo sem lýsingargræja fyrir silkiþrykksramma, hitapressa fyrir fixeringu, 

straujárn, stór vaskur, þrykkborð, þrykklitir, þrykkrammar og litir. 
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3. Verkefnið - Framkvæmd 

3.1. Fræðsluþátturinn  

Ég ræddi við krakkana á námskeiðinu á einfaldan hátt til útskýringar á 

sjálfbærnihugtakinu. Þau höfðu sum heyrt það nefnt, ekki öll þó og útskýrðu það 

þannig að það væri þannig að maður færi í endurvinnsluna og svoleiðis. 

Viðbrögð þeirra við myndböndunum sem ég sýndi þeim komu mér ekki á óvart. Þau 

meðtóku þau vel og þau útskýrðu nokkuð vel á myndrænan hátt um hvað þetta snýst 

allt saman.  

Fyrsta myndbandið var stutt og fjallaði um hvað í raun það þýði að vera grænn. Þau 

virtust skilja það jafnvel betur en orðið sjálfbærni. Í byrjun myndbands er leikið með 

orðtakið að vera grænn og  síðan sýnt á óvægin hátt hvað plast gerir við náttúruna 

okkar. Sýnt frá eyju langt úti í hafi, langt frá mannabyggðum þar sem mjög mikið 

hefur safnast fyrir af plasti. Hafstraumar bera það þangað og fuglalíf eyjunnar fer 

mjög illa vegna plastsins. Fuglarnir éta plastdraslið og deyja kvalarfullum dauðdaga. 

Þetta hefur án efa tekið á krakkana, þar sem þetta er sýnt á sorglegan hátt. Nokkrir 

nemendur höfðu þó séð frá þessu.  

Upp komu ýmsar spurningar eins og hvernig komst allt þetta plast þangað? 

Skilningurinn jókst án efa á málinu að þetta væri það sama hér eins og á þessari eyju 

langt frá okkur. Ruslið sem við hendum og fýkur jafnvel út í sjó hér, getur og mun 

ábyggilega láta einhverjum dýrum í sjónum líða illa. Plastið brotnar niður í litlar kúlur 

og minnstu dýrin í sjónum borða þær og svo koll af kolli. Síðasta myndskeiði útskýrir 

þetta mjög vel. Myndin er teiknuð og sýnir vel hvað við sem þjóðfélag getum gert til 

þess að hjálpast að í þessum málum. Nemendur sáu myndrænt hvernig litlu 

plastkornin komust svo alla leið upp á diskinn okkar. Litlu fiskarnir urðu matur þeirra 

stóru og svo framvegis. Við ræddum um það hversu mikið væri um plast í öllu sem 

við gerðum og hvað við gætum notað í staðinn. Í lok myndskeiðs var svo farið í hvað 

við getum gert sem einstaklingar.  

Án efa hafa myndskeiðin og umræðurnar hreyft við þeim, frætt þau um hvað þau sjálf 

geti gert og að lítil skref skipti miklu máli.  
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Áhersluþættir í fyrirlestrum og spurningar sem spunnust út frá þeim í samræðum voru 

eftirfarandi:  

* Njóta náttúrunnar og þekkja okkar nánasta umhverfi. 

* Bera virðingu fyrir lífríkinu og ganga vel um. 

* Förum vel með náttúruauðlindir, spörum orku, flokkum úrgang og 

endurnýtum það sem hægt er. 

* Hvað er hægt að gera annað við ruslið? Búa eitthvað til úr ruslinu? 

* Nýta það sem til er og fara vel með það. Þarf ekki alltaf að kaupa nýtt. 

* Sjálfbærni snýst um umhverfi, ábyrgð, virðingu og lýðræðisleg vinnubrögð og 

réttlæti í nútíð og framtíð. 

* Í sjálfbærnimenntun er lögð áhersla á skilning á þeim takmörkunum sem 

vistkerfi jarðar setur manninum, jöfnuð innan og milli kynslóða, skynsamlega 

nýtingu auðlinda og sanngjarnri skiptingu þeirra. 

* Forsenda fyrir sjálfbæru samfélagi er virkir borgarar sem eru meðvitaðir um 

gildi, viðhorf og tilfinningar sínar gagnvart þessum þáttum. 

3.2. Verklegi þátturinn 

Þegar komið var að verklega þættinum, var spurningin hvort þau ættu að teikna 

myndir af ruslinu og plastinu í sjónum eða lífverunum. Eðlileg spurning þar sem 

fræðslan snérist mikið til um allt ruslið sem lendir í sjónum. Við ræddum þetta og 

vorum sammála um að við vildum frekar ganga með fjölnota tösku með fallegum 

dýrum utan á heldur en myndum af rusli, það gerði okkur án efa glaðari.  

Krakkarnir voru flest snögg að mynda sér hugmyndir um það sem þau vildu teikna. 

Sjálfbærni snýst jú aðallega um að við berum virðingu fyrir umhverfinu en líka hvert 

fyrir öðru og ég útskýrði fyrir þeim að myndin sem þau ætluðu að teikna væri 

samvinnumynd. Þannig læra þau að bera virðingu fyrir því sem hinir gera og njóta 

verka hinna með sínum eigin. Í öll skiptin gekk sú samvinna einstaklega vel. Þau báru 

virðingu fyrir teikningum hinna og engin neikvæð gagnrýni kom upp. Einnig þurftu 

þau að sýna biðlund oftar en einu sinni og gekk það nokkuð vel hjá þeim. Það var 

gegnumgangandi hjá nemendum áhugi fyrir viðfangsefninu sem skilaði sér í mikilli 
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ánægju hjá mér, ég var fyrst og fremst sannfærð um að ég væri að gefa af mér og 

fræða nemendur um mikilvæg málefni.  

Það var virkilega gott að endurtaka námskeiðið þrisvar sinnum. Í hvert skipti gat ég 

bætt mig og lært af þeim mistökum sem upp komu, aðallega tæknilegum atriðum 

varðandi lýsingu á rammana. Ég áttaði mig líka á hversu mikil fræðsla fór fram í raun, 

sem ég gerði mér ekki grein fyrir í fyrstu. Þegar ég kenni svona námskeið aftur mun 

ég án efa gera það enn betur. Sennilegast verður þó að ég kenni það inní skólastofu og 

þá munu ýmsir tæknilegir þættir breytast sem koma svo sem ekki að sök, en fræðilegi 

þátturinn verður sá sami og ábyggilega betri og ítarlegri með hverju skiptinu.  

Vinnuferlið þótti skemmtilegt hjá nemendum og voru mjög áhugasöm. Þau lærðu með 

því að framkvæma (learning by experience).  

3.3. Dagbók verkefnisins Hafsins 

Textílkennsla í Grýtunni, fyrir Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík. 

 

 

Mynd 5: Teikning eftir nemanda. 
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Hópur 1 

Sunnudagur 12. okt.  

Undirbúningur hafinn í Grýtu fyrir Hjallastefnukrakkana. Allsherjar tiltekt og farið 

var í Sorpu. Stillti upp hillum, reddaði stólum og færði stórt vinnuborð þannig auðvelt 

væri fyrir krakkana að athafna sig. Í hillurnar fór svo haugur af efnum, efnisafgöngum 

og gömlum fötum sem ég hafði annaðhvort auglýst eftir eða fengið gefins. Tók um 3-

4 tíma að undirbúa vinnustofuna fyrir kennsluna. 

 

Mánudagur 13. okt.  

Krakkarnir heita Harríet, Kría, Þorvaldur Nói, Sindri, Orri, Sigur og Monika Mist.  

Þau mættu rúmlega 9 eða um 15 mínútur yfir. Kristín byrjaði á að segja mér að það 

væri svolítil vandræði að þurfa bíða eftir þeim sem væru seinir þar sem þau koma 

keyrandi í skólabíl til mín á vinnustofuna. Leist vel á hópinn og bauð þeim að setjast í 

sófahornið og hengja af sér. Við byrjuðum á því kynna okkur og ég kynnti fyrir þeim 

spottaleikinn og bauð þeim að draga mislanga spotta. Ég byrjaði á að vefja honum um 

fingur mér og segja stuttlega frá mér. Bað þau svo að gera eins. Góð byrjun þegar 

maður þekkir ekki til og er að hittast í fyrsta skipti. Ég fór síðan yfir kynningu á sjálfri 

mér og sýndi þeim myndir af minni hönnun sem var ágæt byrjun á að sýna þeim hvað 

hægt væri að gera úr gömlum efnum og afgöngum. Því næst hélt ég uppi smá umræðu 

um sjálfbærni og útskýrði hugtakið. Sýndi þeim vídeóskot sem hjálpaði mér að 

útskýra hversvegna jörðin þarfnast þess að við hugsum betur um hana og að þau sem 

einstaklingar skipti máli í því samhengi. Eftir umræður bauð ég þeim að setjast niður 

og teikna dýr úr sjónum, sem við ætluðum að setja á margnota innkaupapokann. Úr 

öllum teikningunum varð svo ein samvinnumynd sem við púsluðum saman. Í lokin 

lýstum við myndirnar á silkiþrykksrammann. Mikil samvinna var í hópnum og 

fylgdust þau mjög vel með ferlinu. Mikill spenningur var í þeim yfir hvernig myndi 

takast til í lýsingarferlinu. Við þurftum að lýsa tvisvar í rammann, en það virtist ekkert 

hagga þeim.  
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Mynd 6: Nemendur sitja og teikna. 

Þriðjudagur 14. okt.  

Við fórum beint í það að prófa rammann okkar. Lét þau safnast saman við borð og 

völdum okkur nokkra liti. Allir fengu að prófa að þrykkja á pappír og kom það 

sérstaklega vel út. Allir fengu að setja sinn persónulega blæ með því að velja litina, 

dökkt, ljóst eða jafnvel röndótt. Mikill áhugi var fyrir að sprauta á rammann og þvo 

hann. Skiptust þau á að sprauta á hann. Meðan hann þornaði fórum við í að velja 

okkur efni úr hillunum og sniðum pokana okkar. Þau tóku leiðbeiningunum vel og 

sniðu með sóma og klipptu efnin. 

Einhver var örvhentur og fékk hjálp við að klippa. Þegar allir höfðu sniðið sinn poka, 

var silkiþrykksramminn þornaður og við náðum að þrykkja á framhlið pokanna fyrir 

lok dags.  
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Mynd 7: Nemandi prufuþrykkir. 
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Fimmtudagur 16. okt.  

Síðasti dagurinn fór í að sauma eins og ég gerði ráð fyrir á kennsluáætluninni. Fór vel 

yfir saumavélina og hvernig hún virkar, sýndi þeim öll helstu atriðin sem þau þyrftu 

að vita til þess að getað saumað pokann. Það var frábært í lok dags að sjá hve sumir 

nemendanna hefðu tekið leiðbeiningu vel og þá sérstaklega einn strákurinn. Hann 

kláraði að sauma pokann án þess að þurfa nokkrar frekari leiðbeiningar. Ég varð 

rosalega ánægð að sjá það því þar með vissi ég að ég hefði talað skýrt og ekki gleymt 

neinu. En við erum jú eins misjöfn eins og við erum mörg og persónuleiki hvers og 

eins kom vel fram í gerð pokans, enda ekkert skemmtilegt þegar þeir verða eins.  

Ég var mjög meðvituð að leyfa þeim að gera þetta einum, var ekki að laga hlutina þótt 

ég leiðbeindi þeim vel. Pokarnir urðu allir fallegir á sinn hátt. Mikil ánægja var hjá 

þeim í lokin þegar þau náðu að leggja lokahönd á pokann sinn, og stoltið leyndi sér 

ekki. 

 

 

Mynd 8: Nemendur í lok námskeiðs með pokana sína, hópur 1. 
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Hópur 2 

Þriðjudagur 21. okt. 

Dagurinn fór í að undirbúa fyrir hóp 2. Þreif úr römmum og bar í þá aftur. 

Miðvikudagur 22. okt. 

Krakkarnir heita: Númi, Kolbeinn, Bjartur S., Auður, Jóhanna, Jenný Una, Henrik Nói 

og Flóki Hrafn. 

Krakkarnir komu rétt um níuleytið. Ég var komin hálftíma fyrr. Ég sá strax á þessum 

hóp að hann var rólegri en sá fyrri. Bauð þeim að taka af sér og setjast í sófana. Fórum 

í spottaleikinn og kynntumst aðeins þannig.  

Fór svo í það að segja þeim frá hvað við ætluðum að gera. Nokkuð góð umræða varð 

strax um verkefnið og hvernig við getum farið vel með umhverfið okkar. Krakkarnir 

voru sérstaklega kurteisir, réttu upp hönd þegar þau vildu segja eitthvað eða komast 

að. Þau virtust einnig vera mjög móttækileg fyrir myndefninu sem ég sýndi þeim og 

mér fannst þau skilja betur tilgang verkefnisins en fyrri hópurinn. Þegar þau byrjuðu 

að teikna gekk það eins og í sögu, þau höfðu öll sínar hugmyndir af dýrum í sjónum 

sem þau vildu teikna. Ég ákvað að breyta örlítið frá fyrra skiptinu og lét þau bara 

teikna með blýanti. Þegar þau voru komin vel á stað þá labbaði ég á milli og leyfði 

þeim að velja dýr sem þau vildu setja á sameiginlegu myndina. Ástæða þess var helst 

sú að í fyrra skiptið skildu þau síður hvað þau voru að gera þegar þau áttu að teikna á 

gagnsæjan pappír með svörtum penna. Einnig gátu þau valið úr þarna og dregið upp 

það dýr sem þau vildu fá og raðað þeim sjálf á blaðið sem gekk á milli. Einnig var of 

þykkt þegar gagnsæi pappírinn var tvöfaldur í lýsingunni. 

Kristín hafði talað um að þau þyrftu að fara um ellefuleytið og hvort að það væri í 

lagi. Ég var sérstaklega ánægð eftir daginn með þeim. Þau voru vandvirk og 

áhugasöm öll með tölu. Þau voru mjög dugleg að nýta sér tölvuna mína, og virtust öll 

kunna að fletta upp á Google myndum af dýrum úr sjónum. 
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Mynd 9: Nemandi teiknar inná sameiginlega mynd. 

 

Fimmtudagur 23. okt. 

Krakkarnir mættu rúmlega 9. Flóki kom fyrr en pabbi hans skutlaði honum. 

Fórum strax í það að lýsa í rammann. Byrjaði á því að lýsa hvað við værum að fara 

gera og að ljósið sæi um það að herða stensilinn í rammanum og að myndin þeirra 

myndi blokka ljósið þannig að þar myndi stensillin renna úr þegar við myndum skola 

rammann eftir lýsingu. Þau voru mjög áhugasöm og voru mjög virk í ferlinu. Ekki 

heppnaðist lýsinginn í fyrsta skipti og þurftum við að lýsa í annan ramma. Eftir 

lýsingu skiptust þau á að sprauta vatni í rammann, sem var mikið sport. Þegar myndin 

í rammanum var komin í ljós, settum við hann í viftuna og létum hann þorna. Á 

meðan völdu allir sér efni í töskuna og hjálpuðumst að við sníðagerðina. Ég fór yfir 

hvernig sniðið ætti að snúa, hvenær ætti að setja títuprjóna, hvenær ætti að taka þá úr, 

strika eftir sniðinu með penna eða krít og að lokum klippa út. Það gekk mjög vel hjá 

þeim, allir rétthendir í þessum hóp, þannig að ekki var vandræði með skærin. Meðan 

sniðið var þornaði ramminn og var tilbúinn í þrykk þegar allir höfðu sniðið sína tösku. 

Nú fengu allir að prófa þrykkja á pappír. Setti gulan, rauðan, hvítan og fjólubláan 
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þannig að regnbogamynstur myndaðist. Síðan prófaði hver á eftir öðrum. Einnig 

náðum við að þrykkja einum lit á töskurnar hjá öllum nema Jóhönnu, hún vildi fá 

svart á sína tösku, en restinn hafði valið frekar dökk efni þannig að við byrjuðum á að 

þrykkja með hvítu. Þrykkið kom mjög vel út. Myndirnar höfðu framkallast mjög vel í 

rammann þrátt fyrir mjóar línur í teikningunum. Við þurftum einu sinni að þvo 

rammann í millitíðinni þar sem þornaði í honum í miðju kafi. Nýttum tíman vel í dag 

og vinnan gekk vel. Þau fóru rétt um tólfleytið en þá tók við hjá mér frekari 

undirbúningur fyrir morgundaginn. Þvo rammann vel ásamt þeim áhöldum sem við 

notuðum í þrykkið. Braut saman böndin á pokunum, straujaði þá og setti í þá 

títuprjóna þannig að böndin myndu haldast vel þegar krakkarnir saumuðu böndin. 

Undirbúningurinn tók einn og hálfan tíma þennan dag. Fór af vinnustofunni kl 13:30. 

 

 

Mynd 10: Nemandi sníður í töskuna. 

 

 

 



 

 47 

Föstudagur 24. okt. 

Krakkarnir komu um níuleytið. Þessi dagur varð mikið maraþon. Byrjuðum á því að 

þrykkja annan lit ofan á það sem við höfðum þrykkt annan daginn. Rauður litur fór 

ofan á þann hvíta og kom þetta sérstaklega vel út. Því næst létum við litinn þorna. 

Allir fóru beint í að sauma töskurnar og tók það góðan tíma hjá þessum hóp. Þau 

þurftu meira hjálp en fyrri hópurinn. Saumavélarnar flæktust heldur mikið og einn 

nemandinn lenti í því að bíða lengi eftir að komast að. Sá nemandi var þó mjög 

þolinmóður og teiknaði á meðan. Allir náðu að klára, en rútubílstjórinn þurfti að bíða 

smá stund eftir að sá síðasti kláraði pokann sinn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 11: Nemendur sitja og sauma saman pokana sína. 
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Hópur 3 

Mánudagur 27. okt. 

Dagurinn fór í að undirbúa fyrir þriðja hópinn. Mætti um tíuleytið á vinnustofuna og 

byrjaði á að hreinsa rammana, þurrkaði þá og bar í þá að nýju. Klippti niður pappír, 

yddaði blýanta og lagaði til í efnisveitunni. Rúmlega tólf labbaði ég út. 

Þriðjudagur 28. okt.  

Krakkarnir heita: Anna Sigyn, Hildur Þórey, Kári Hrafn, Valur, Bjartur G., Konráð, 

Fönn og Dóra  Hópurinn mætti tímalega með Gunni sem er líka kjarnakennari í 

Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík. Nemendur voru átta í þetta skiptið og 

viðurkenni ég að ég hafði strax pínu áhyggjur af því þar sem ég var aðeins með fimm 

saumavélar og reynslan af hóp tvö var að tíminn væri heldur knappur. Dagurinn 

byrjaði þó vel, fórum í spottaleikinn góða og nemendur voru opnir fyrir því að segja 

frá sjálfum sér í leiknum. 

Því næst fór ég yfir fræðsluna og umræður hófust. Horfðum á vídeóin og þau virtust 

mjög móttækileg fyrir þeim. Því næst fengu þau blýanta og blöð til að teikna allt það 

sem þau vildu úr sjónum. Teikningin fór rólega af stað en einn nemandinn var mjög 

frjór að teikna. Þau teiknuðu svo eitt af öðru inná sameiginlegu myndina en þau höfðu 

flest mikinn áhuga á að gera fleiri myndir en eina. Því næst fórum við í lýsingu, sem 

því miður heppnaðist ekki sem var mjög leiðinlegt. En ég útskýrði fyrir þeim að 

stundum gerðist þetta þar sem lýsingarstensillinn rennur út á tíma og ég hef greinilega 

notað einn svoleiðis. Hafði undirbúið annan ramma deginum áður en því miður 

gerðist það sama.  

Ég var ögn óróleg, en án þess að hugsa sett ég í gang sníðmennskuna. Þar sem það 

datt inn án þess að í raun að hafa ætlað að setja það í gang þann daginn, gekk það vel. 

Dálítið kaos og nemendur höfðu greinilega ekki tekið vel eftir fyrirmælum þar sem 

þau æddu soldið áfram klipptu efnið án þess að hafa títað það saman. Það er merkilegt 

við kennslu á þessum þremur hópum hvað mismunandi hlutir hafa komið upp og 

engin kennsla var eins þrátt fyrir sömu kennsluáætlun. Bíllinn sótti þau korter í tólf og 

tókum saman í hvelli. 

Ég hefði þurft að bera í nýjan ramma strax sama dag, en náði því ekki þann daginn 

vegna persónulegra aðstæðna og verð því að breyta skipulagi námskeiðsins algjörlega. 
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Ber í nýjan ramma á morgun eftir kennslu. Þau koma því á morgun og klára að sníða, 

og byrja að sauma. Þá er hægt að byrja á því að lýsa í ramman á fimmtudagsmorgni, 

þrykkja á efnið strax held ég að sé eina vitið og láta pappírinn mæta afgangi. 

Gæti orðið örlítið kaos þar sem þau eru líka átta en ég hef ábyggilega gott af því að 

þurfa breyta áætluninni fyrirvaralaust, þar sem kennarastarfið býður eflaust upp á 

ýmsar óvæntar uppákomur. 

 

 

Mynd 12: Nemandi vinnur að sameiginlegri mynd. 

 

 

Miðvikudagur 29. okt. 

Ég mæti á vinnustofuna og þá er samstarfskona mín sem deilir með mér 

vinnustofunni, búinn að bera í rammana fyrir mig óumbeðinn!! 

Þvílíkur léttir. Fyrra planið nær að halda sér.  
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Ég tek á móti þeim 9:10 í Grýtuna. Ég byrja á því að fara í gegnum með þeim hvað 

við gerðum í gær, og mér þyki leiðinlegt að lýsingin hafi ekki tekist. Segi þeim frá 

plani dagsins, sem er lýsa í rammann aftur. Klára að sníða töskurnar. Prófa að þrykkja 

á pappír og þrykkja svo á efnið í töskuna. En áður en við förum í lýsinguna, útskýri ég 

vel hvernig maður sníðir í tösku því í gær hafði ég útskýrt þetta í flýti. Fór vel yfir 

sníðamennskuna og sneið í eina tösku fyrir sjálfa mig. Þetta virtist vera skýrt hjá 

okkur og við héldum í lýsinguna þar á eftir. Ég krossaði fingur með þeim og gerði 

þetta ögn meira spennandi en í gær. Allir hjálpuðust að í kringum lýsingarborðið og 

þar á eftir sprautuðu með vatni á ramman til að fá myndina fram. Allt gekk að óskum í 

þetta skiptið. Ljómandi vel gekk að sníða í töskurnar, þrátt fyrir að nemendur væru 

átta þá bar ekki á því þannig lagað. Þau voru áhugasöm og kláruðu verkefnin hvert á 

fætur öðru með sóma. Þegar allir höfðu sníðið í sína tösku söfnuðumst við saman við 

þrykkborðið og allir fengu að þrykkja sína mynd. 

Settum gulan, rauðan, hvítan og fjólubláan saman í rammann þannig að allir fengu 

mismunandi röndótt og mismunandi dökka eða ljósa samsetningu. 

Mikill áhugi var fyrir að hjálpast að við að skola rammann eftir notkun. Meðan 

ramminn þornaði eftir þvottinn, tók ég einn í einu við strauborðið og sýndi þeim 

hvernig við straujuðum niður böndin og útskýrði fyrir þeim hversvegna væri gott að 

strauja áður en saumað væri. Þegar ramminn þornaði komum við saman aftur við 

þrykkborðið og töluðum okkur saman um hvaða lit við vildum setja á töskuna. 

Útskýrði að í boði væri að setja tvo liti, en við þyrftum að vera sammála um það. 

Fjólublár varð fyrir valinu. Allir nemendurnir þrykktu á sitt efni. Þegar þar var komið 

var klukkan orðin 11:45 og byrjuðum við að taka saman efnisbúta og þrykkliti. Tvær 

stelpur sáu um að þrífa úr rammanum og þvo sköfuna. Gunnur fór svo með strákana í 

sinn bíl og annar starfsmaður frá Hjallaskólanum sótti stelpurnar. Þegar þær voru 

farnar gekk ég betur frá, stillti upp saumavélunum fyrir morgundaginn, saumaði 

saman nokkur bönd, þar sem nokkrir höfðu sniðið sín bönd þannig að það þurfti að 

sauma þau saman nokkur spor áður en þau voru straujuð. Öll böndin tilbúinn fyrir 

morgundaginn. Ég kláraði svo að þvo úr römmunum sem misheppnuðust í gær. Fór 

um eittleytið. 

 

 



 

 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fimmtudagur 30. okt. 

Síðasti dagurinn á námskeiðinu. Lokadagur. Pínu spenningur sem ég finn fyrir. Líka 

ánægju. Ég er ánægð hvernig tekist hefur til á námskeiðunum. Þau komu heldur seint í 

dag, circa 15 mín yfir 9. Við byrjuðum á að ræða hvaða lit við ætluðum að bæta við á 

þrykkið. Umræðan var mjög skýr hjá þeim að þau voru hæstánægð með fjólubláa 

litinn sem þau þrykktu daginn áður og að þau vildu alls ekki bæta við hann. Það var í 

besta lagi og skelltum við okkur því næst í það að sauma töskuna saman. Ég sýndi 

þeim skref fyrir skref hvernig taskan er saumuð saman. Því næst settust þau niður og 

Mynd 13: Nemendur hjálpast að við að ganga frá.   
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byrjuðu að sauma böndin á töskurnar. Þeir sem fengu ekki saumavélar strax fóru í það 

að hitafixera þrykkið. Mér finnst áberandi hvað strákunum gekk betur að sauma í 

flestum tilfellum. Það er mjög persónubundið hvort þau nái góðu sambandi við 

saumavélarnar eða ekki og sýndi oft á tíðum persónuleika hvers og eins hvernig gekk. 

Hvort þau væru vandvirk, tóku vel leiðbeiningum, hlustuðu á fyrirmæli, sýndu 

tillitssemi við hina nemendurna og þolinmæði. Þau þurftu vel þennan tíma sem þau 

fengu í að sauma og kláruðum 10 mínútur í 12, akkúrat á tíma. 

Eftir tímann var tiltekt og frágangur, fór um eittleytið af vinnustofunni. 

Barnaskóli Hjallastefnunnar í Reykjavík, Nauthólsvegi 78 

Kl. 17-19 sama dag 

Sýning fyrir foreldra á námskeiðinu. Gunnur hafði verið búinn að setja inn myndir í 

tölvuna og lét renna á meðan á skjá. Hún hafði verið búinn að hengja upp töskurnar en 

mér fannst vanta myndirnar sem sýndu ferlið í teikningunni sem endaði á prenti. 

Góður endir á ánægjulegur samstarfi við Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík. 

 

 

Mynd 14: Nemendur í hóp 3 í lok námskeiðs með pokana sína. 
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4. Niðurstöður og framtíðarsýn 

Í verkefninu Hafinu var farið inn á ýmsar skapandi leiðir til að virkja nemendur í að 

vinna sjálfstætt, vinna í samstarfi og ekki síst undir leiðsögn. Markmiðið er að 

nemendur munu svo geta nýtt sér þá þekkingu sem þeir fá á námskeiðinu og miðlað 

áfram. Námskeiðið getur því stuðlað að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð 

nemenda. 

Umfjöllunin er byggð á viðtali sem höfundur tók við Kristínu Cardew, kennara og 

hópstjóra 5. bekkjar í Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík en svör hennar voru 

unnin í samvinnu við aðra kennara sem voru viðstaddir námskeiðin. 

4.1 Tengsl verkefnisins Hafið við öll svið sjálfbærrar þróunar 

Kennurum Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík fannst námskeiðið almennt hafa 

skilað sér vel til aukins viðhorfs til umhverfisins. Sagði þau nota pokana mikið og 

hafa talað mikið um fuglana og plastið sem var eitt aðal umhugsunarefni 

námskeiðsins og lék stórt atriði í myndbandinu sem ég sýndi. Nemendur tengdu þetta 

verkefnið við önnur verkefni sem þeir hafa unnið innan Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík. Einnig hafa þau verið í nýsköpun og hefur námskeiðið mitt tengst þar inn 

líka. Að lokum sagði hún að þetta hefði kveikt ljós hjá þeim en nauðsynlegt væri að 

koma oftar að. 

Nemendur kynntust líka hvernig hringrás plastsins getur orðið ef við skilum því ekki 

frá okkur á endurvinnslustöðvar. Með einu myndbandinu var það sýnt vel, að plast 

sem endar í sjónum getur endað uppá matardiskinum okkar. Þau gerðu sér grein fyrir 

að þau skipta máli í þeim litlu skrefum sem þau taka til umhverfisvitundar. Þótt 

verkefnið Hafið hafi í raun verið lítið í sniðum, skiptir það máli. 

Myndböndin sýndu vel hvernig neysla almennings í dag er og af hverju við þurfum að 

sýna ábyrgð gagnvart samfélaginu og bregðast við.  Í sjálfbærnimenntun sköpum við 

samábyrgt samfélag og með umræðum náðist markmiðið að vekja upp áhuga og 

hugmyndir af áframhaldandi verkefnum sem sköpuðust  í vinnuferlinu. 

Við ræddum að ekki er nauðsynlegt að eignast allt nýtt, heldur sjá að margir 

möguleikana felist í því að nýta gamalt og eins hvað það kosti efnahagslífið þegar við 

kaupum vörur og mat frá fjarlægum löndum í stað þess að kaupa í heimabyggð og 
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hver ávinningurinn sé fyrir umhverfið. Hvað þurfa sumar vörur að ferðast langt til 

þess eins að komast til okkar? Og hvað ætli það hafi kostað okkur og umhverfið? 

Huckle telur að menntun til sjálfbærni gefi nemendum þau tól og tæki sem þarf til að 

leita að frekari þekkingu og taka upplýstar ákvarðanir (Huckle, 2006). Það hefur sýnt 

sig varðandi þátttakendur Hafsins, að mér meðtalinni. Við höfum meiri þekkingu á 

viðfangsefninu og verðum sterkari í okkar sannfæringu, bæði ég sem kennari og þau 

sem nemendur. Nemendur töluðu um að þeir hefðu talað um verkefnið heima hjá sér 

og sýnir það að verkefnið vakti áhuga og greinilegt var að viðkomandi nemanda þótti 

þess vert að fræða fjölskyldumeðlimi. 

„Að læra til að umbreyta sjálfum sér og samfélaginu“ er ein af fimm grunnstoðum 

UNESCO um menntun til sjálfbærni sem endurspegla verkefnið Hafið. Aðrar 

grunnstoðir svo sem „að læra til að vita“ og „að læra til að gera“ eiga vel við í 

verkefninu líka. Nemendur lærðu að vera meðvitaðri og breiða út þekkinguna. 

 

4.2 Hvernig stuðlaði verkefnið Hafið að aukinni þekkingu, leikni og hæfni 

nemenda á sviði sjálfbærni? 

 

Nemendur öðluðust þekkingu á sviði sjálfbærni að því leyti sem snéri að virðingu 

fyrir umhverfi sínu og hvers vegna það er mikilvægt bera þá virðingu. Gömlu efnin 

finnast víða, á heimilum okkar leynist fjársjóður sem við áttum okkur ekki á. Ég 

auglýsi eftir efniviði hjá mínum nánustu og í hvert sinn fæ ég nóg að moða úr. Ég 

útskýrði vel fyrir þeim hvernig þeir gætu fundið sinn textílfjarsjóð. 

 

Brynja var búin að undirbúa sig vel fyrir fyrsta tímann. Börnin horfðu á 

myndband um endurnýtingu og eyðandi áhrif óendurvinnanlegs sorps í 

lífríkinu. Þetta vakti spurningar hjá börnunum sem Brynja vann úr með þeim. 

Að því búnu kynnti hún verkefnið, sem var margnota taska úr notuðu efni, 

s.s. dúkum, kjólum, gardínum o.fl. Vinnan gekk mjög vel fyrir sig. Það voru 

7-8 börn í hverjum hópi sem var mjög góð stærð til að hægt væri að sinna 

börnunum vel. Þau teiknuðu, þrykktu, sniðu töskurnar og saumuðu og voru 

öll mjög virk og ánægð. Útkoman var mjög góð og voru öll börnin ánægð 

með sína tösku (Kristín Cardew,17.12.2014). 
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Í menntun til sjálfbærni eru vettvangsferðir hluti af menntunarferlinu. Með því að vera 

á vinnustofu minni í Grýtunni, kynntust nemendur raunverulegum aðstæðum 

textílsþrykks og vinnuaðstöðu textílhönnuðar.  

Nemendur prófuðu sig áfram í sameiningu með þrykkið, en öll fengu þau að prófa að 

þrykkja á pappír áður en þau þrykktu á sína tösku. 

 

4.3 Hvernig tókst verkefninu Hafið að vekja umræður um siðferðisleg gildi og 

álitamál? 

Á íslandi fleygjum við í ruslið um 110.000 plastpokum í ruslið á hverjum degi. 

(Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014) 

Við ræddum hvað mikið plast sé út um allt og oft sé maturinn í plastumbúðum í 

plastpokum og svo í öðrum plastpoka fyrir heimferðina. Ástæðan er sú að við erum 

búinn að venja okkur á þetta. Umræður spunnust um hversu auðvelt er að taka með 

sér innkaupapoka og sleppa þannig burðarpokanum. Umræður um allt plastið og 

hvaða áhrif það hefur. Allt plastið sem safnast um í sjónum þar sem myndast hafa 

plasteyjur, eins og myndböndin sýndu okkur. Árlega deyja fjöldi fugla og öðrum 

dýrum sem flækjast í plasti eða étið það. 

Eftir verkefnið Hafið voru nemendur miklu meðvitaðri um hvernig þeir gætu sjálfir 

minnkað plastmengun, endurunnið plast og farið með það í endurvinnslustöðvar. 

Wickenberg telur að menntun til sjálfbærni geti breytt viðhorfum nemenda til 

umhverfisins (Wickenberg o.fl., 2004). Ég tel að nokkrir nemendur hafi breytt 

viðhorfi sínu til rusls á víðavangi eftir námskeiðið. Fræðslan sem fram fór vakti þau 

sannarlega til meðvitundar. Fræðslan snerti þau, þegar kom að því að þau sáu að það 

kæmi niður á mörgum dýrum, jafnvel langt í burtu, þegar þau hentu rusli hér. 

Að verkefni loknu ræddu nemendur um það í skólanum. 

 Verkefnið vakti spurningar og áhuga á umhverfismálum hjá börnunum. Eins 

 datt þeim í hug fleiri flíkur sem þau myndu gjarnan vilja sauma og hanna með 

 eigin mynstri. (Kristín Cardew, 17.12. 2014) 
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4.4 Tengsl við lýðræðisleg vinnubrögð í verkefninu Hafið  

 

Virkni nemenda var mjög góð, og vinnubrögð þeirra einstaklega lýðræðisleg. Þau 

tóku tillit hvert til annars og virtu verk hinna nemenda. Helsti galli á framkvæmdinni 

var sá að hluti nemenda þurfti hverju sinni í verklega ferlinu að hafa biðlund. Það 

gekk hinsvegar prýðilega. Einn nemandinn var með stuðningsfulltrúa með sér og var 

ekki jafn virkur. 

Samvinna og samábyrgð í efnisnotkun var til fyrirmyndar, en farið var vel yfir 

verkferlið áður en vinnan byrjaði. Umgengni var góð en ég virkjaði þau í tiltekt og að 

þvo ramma og sköfur eftir notkun. 

Verkefnið sem slíkt hentar í raun öllum aldurshópum, enda sýndi það sig eftir 

textílvinnustofuna á Menningarnótt, en þar komu gestir og gangandi inn og gerðu sinn 

taupoka, aldurinn var breiður. Eftir Menningarnótt gat ég betrumbætt snið svo það 

hentaði betur fyrir yngri nemendur. Nemendur Barnaskóla Hjallastefnunnar í 

Reykjavík fengu þó miklu meiri fræðslu og gerðu sina eigin mynd, sem gestir 

Menningarnætur fengu ekki.  

Umræður mynduðust eftir myndböndin en ef ég myndi gera verkefnið aftur myndi ég 

sennilega þróa samræðurnar og hafa þær lengri og dýpri. Verkefnavinna væri vel til 

þess fallin. 

 

Það var misjafnt eftir einstaklingum, en allt verkefnið virkaði vel á börnin. 

Þeim fannst mjög gaman að þrykkja þar sem þau þekktu ekki þá tækni fyrir. 

Sum þeirra höfðu aldrei saumað í saumavél fyrr og voru þau mjög spennt 

fyrir því. Almennt var ekkert í ferlinu sem orkaði neikvætt á hópinn eða olli 

því að þau misstu áhugann (Kristín Cardew, 17.12. 2014). 

 

4.5 Hvernig féll hugmyndafræði og framkvæmd verkefnisins Hafið að starfi 

Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík? 

Breiting telur að besta leiðin til að sjálfbærni hugmyndir síist inn í þjóðfélagið sé í 

gegnum menntun (Breiting, 2006) en samkvæmt Kristínu Cardew féll verkefnið Hafið 

vel að hugmyndafræði og starfi innan Barnaskóla Hjallastefnunnar í Reykjavík: 

Um var að ræða skýrt, afmarkað verkefni sem fellur vel að okkar vinnu í 
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Barnaskólanum, þar sem sundurgreining og skýr markmið eru lykilatriði og 

falla að meginreglum Hjallastefnunnar (Kristín Cardew, 17.12. 2014). 

Í Hjallastefnunni er skýr og vel kynnt skólastefna. Í skólanum er börnum skipt í kjarna 

eða bekki eftir kyni og aldri. Markmið kynjaskiptingarinnar er „að auka möguleikana 

á jákvæðri blöndum þar sem stúlkur og drengir geta mæst án þess að gjalda fyrir kyn 

sitt“. Grunnstef Hjallastefnunnar er mjög tengt áherslum menntunar til sjálfbærni en 

grunnstoðirnar eru jafnrétti, réttlæti og lýðræði. Hjallastefnan hefur sjö meginreglur 

sem snúa að börnum og foreldrum, starfsfólki, umhverfi, efniviði, náttúru og 

samfélagi.  

 Hjallastefnunni er ætlað að mæta hverju barni eins og það er og virða og 

 viðurkenna ólíkar þarfir aldurshópa, kynja og einstaklinga. Skólanum ber 

 einnig að virða valfrelsi og ólíkan áhuga barna og hlúa á víðfeðman hátt að 

 velgengni allra (Skóla- og frístundasvið Reykjavíkurborgar, 2013). 

 

Hugmyndafræði þessa verkefnis fellur vel að starfinu í Barnaskólanum í 

Reykjavík. Umhverfisstefna, endurnýting og nýsköpun er stór þáttur í okkar 

starfi. Börnin fóru á vinnustofu Brynju sem gerði vinnuna áhugaverðari og 

raunveruleikatengdari, auk þess sem öll áhöld, tæki og efni voru til staðar og 

því ekkert sem kom í veg fyrir eða tafði framkvæmdina. Hugmyndafræðin og 

framkvæmdin á öll mjög vel við inni í okkar starfi. Hóparnir voru litlir og því 

framkvæmanlegt í þetta sinn. Það þyrfti hins vegar að athuga 

kostnaðarhliðina áður en ákveðið væri að nota þetta sem framtíðarnámsefni 

innan skólans. Eins og staðan er núna, þar sem ekki er eiginleg textílstofa í 

skólanum, þá er þetta mjög góð leið, fyrir utan hvað það gefur börnunum 

mikið að fara á vinnustofu listakonunnar og vinna þar (Kristín Cardew17.12. 

2014).  
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Mynd 15: Flæðirit af verkefninu Hafið. 

Flæðiritið hér að ofan sýnir verkefnið Hafið og starfskenningu mína. Hugmyndir 

mínar að betri heimi í gegnum nám. Skilningur og þátttaka okkar allra færir okkur 

virðingu fyrir umhverfinu, gefur okkur betri skilning á vistspori og neyslu og hvernig 

við getum sýnt ábyrgð í gjörðum. Samspil manns og náttúru er ein af lausnunum. 

Framtíðarsýn mín er sú að kenna frekari verkefni tengd textíl og sjálfbærni en 

handbók af hugmyndum fyrir textílkennara er í smíðum. 

Í verkefninu tókst að kenna nemendum að bera virðingu fyrir lífinu og náttúrunni og 

auka ábyrgðarkennd þeirra. Forrand og Silka telja slíkt hið sama hornstein menntunar 

til sjálfbærni (Forrand og Silka, 2006). Eftir áhorf á myndbandinu, var að merkja 

samkennd og virðingu hjá nemendum þegar horft var á dýrin sem verða fyrir barðinu 

á mengun af manna völdum og einnig skilning á því að það sem við gerum hér á 

Verkefnið 
Hafið 

Samspil 
manns og 
náttúru. 

Samvinna 
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Virðing	  

Framtíðar-‐
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þessari stundu skiptir máli fyrir dýr, menn og náttúru í fjarlægum löndum. Í því 

samhengi talar Breiting um að áherslur í menntun til sjálfbærni þurfa að endurspegla 

áherslur í nærumhverfi nemandans (Breiting, 2006). Hafið endurspeglar að vissu leyti 

þessar áherslur þar sem nærumhverfi Íslendinga er Atlantshafið.  

Við ræddum mikið um hafið og að það sem fýkur á haf út hér getur dúkkað upp 

hinum megin á hnettinum síðar. Við ræddum einnig um fiskveiðar eftir eitt 

myndbandið sem sýnir sérstaklega vel hvernig plast brotnar niður í litlar agnir sem 

smáir fiskar borða sem stærri fiskar borða og svo koll af kolli þar til fiskurinn endar á 

disknum okkar. Þarna var þetta sýnt svart á hvítu og við áttuðum okkur á að umhverfi 

okkar Íslendinga, sem alltaf er rómað fyrir að vera hreint og fallegt, væri það kannski 

ekki eftir allt ef við fengjum að sjá ofan í sjóinn við strendurnar. Einnig ræddum við 

um tegundir dýra sem eru í útrýmingarhættu og hvernig sum dýr og fuglar og jafnvel 

skjaldbökur éta plast eða flækjast í því og deyja ljótum dauðdaga. 

Timpson talar um mikilvægi þess að í menntun til sjálfbærni að nemendur læri að 

skoða sjálfan sig og sínar eigin venjur og velti fyrir sér hugmyndinni hvort þeim 

virkilega vanti eitthvað (Timpson o.fl.,2006).  Í verkefninu kom upp mikil umræða 

um nýtni og að við þurfum ekki alltaf eitthvað glænýtt til þess að gera eitthvað nýtt. 

Vel væri hægt að gera nýtt úr gömlu. Eins og efnisveitan bauð uppá gera töskur úr 

gömlum gardínum, efnum og jafnvel gömlum kjólum. Þau virtust hafa mjög gaman af 

því og sáu möguleikana í efnunum. Gömlu kjólarnir voru mjög vinsælir. Nemendur 

sögðu mér frá ýmsum venjum fjölskyldunnar og hverju væri hægt að breyta. 

Orr o.fl. telja áherslur fræðimanna á borð við Dewey um að læra til að framkvæma 

samsvara vel menntun til sjálfbærni þar sem að við framkvæmdina tileinka börn sér 

ákveðin gildi jafnvel betur en með því að lesa um þau (Orr, 2005). Í Hafinu sáu þau 

með berum augum og fengu að snerta og skoða efnisveituna sem var haugur af 

gömlum efnum sem aðrir höfðu viljað henda. Þau gerðu sér miklu betur grein fyrir 

efniviðnum sem leynist víðast hvar og á heimilum þeirra og að ekki þurfi alltaf að 

kaupa nýtt. Með því að sníða og sauma pokann sjálf gerðu þau sér vel grein fyrir 

ferlinu og einhverjir ætluðu að endurtaka leikinn heima. Flest þeirra höfðu ekki 

saumað á saumavél áður en áhuginn kviknaði hjá mörgum á að geta saumað sjálf.  

Í Aðalnámskrá 2011 er lögð áhersla á nemendur verði gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. Í verkefninu ríkti mikil virðing fyrir 
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hinum, hlustað var á skoðanir annarra og rétt upp hönd til að spyrja spurninga. Allir 

fengu að tjá sínar skoðanir og þegar gera þurfti málamiðlun varðandi val á litum, gekk 

það einstaklega vel. Ég leiddi samræður þeirra og gerði mitt besta til að vera góð 

fyrirmynd. 

Verkefnið Hafið hjálpaði án efa nemendum að öðlast getu til aðgerða. Það hjálpaði 

þeim að opna augun fyrir því að þau sjálf geta skipt máli og að saman gerum við stóra 

hluti. 

Hæfniviðmið námskeiðsins  

 

• Unnið eftir leiðbeiningum 

Gekk mjög vel, nemendur fylgdu vel leiðbeiningum , og sumir hverjir frábærlega 

vel. Hlustuðu vel á fyrirmæli og unnu samkvæmt því. 

 

• Unnið/teiknað mynd í samvinnu við aðra nemendur 

Samvinnan gekk vel, ekkert ósætti komu upp og sagði það mér líka til um að 

þessir nemendur þekkja hver annan og bera virðingu hver fyrir öðrum.  

 

• Unnið með hugmyndarflugið í efnisvali  

Nemendur voru flestir sjálfstæðir í efnisvali og voru gömlu kjólarnir mjög 

vinsælir. Nemendur sýndu þor þegar einhverjir blönduðu saman efnum og 

mynstrum í sína útfærslu. 

 

• Kynnst ferli textílþrykks 

Öllum fannst þeim textílþrykkið mjög áhugavert ferli og sýndu því mikinn áhuga. 

Fylgdust vel með ferlinu en það er besta leiðin til að skilja ferlið. 

 

• Greint frá mikilvægi endurnýtingar og hvar sé hægt að finna gömul textílefni. 

Vel komst til skila hvar væri hægt að finna gömul efni og mikilvægi 

endurnýtingar kom mjög vel fram á námskeiðinu. 

 

• Meðvitaðri um förgun textíls og plasts 
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Við áhorf myndbandanna sáu nemendur mjög vel  hversu mikið af plasti er hennt í 

heiminum og hvaða afleiðingar það hefur. 

 

• Nýtt sér gamlan textíl og gefið honum nýtt líf 

Nemendur kynntust endurnýtingu með því að gera sér tösku og margir hverjir 

fengu löngun til að vinna enn frekar. 

 

• Unnið eftir einföldu sniði 

Vel  gekk að hjá nemendum að strika eftir sniði og klippa eftir því. Upp kom að 

þeir nemendur sem voru örvhentir áttu erfitt með að nota rétthend skæri . 

Nauðsynlegt er að hafa skæri fyrir bæði rétt- og örvhenta. 

 

• Skreytt textílvinnu sína með þrykki 

Gekk vel og fóru vel eftir leiðbeiningum.  

	  

• Notað saumavél og lokið einföldu saumaverkefni  

Að kenna á saumavélar er þolinmæðisvinna. Þær flækjast oft og hver og einn þarf 

mikla hjálp. Þetta var mesti álagstími verkefnisins, en allir gátu klárað sinn poka á 

þeim tíma sem ætlast var. Nemendur eru eins misjafnir eins og þeir eru margir og 

útkoma pokanna líka. 

 

• Unnið eftir ferli 

Lang flestir tóku vel eftir og gátu unnið eftir ferli. 

 

Að neðan greini ég verkefnið Hafið samkvæmt CRAFT ferlinu: 
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CRAFT Verkefni Lærdómurinn Samfélagslegi þátturinn 

Tengiliðir 

Contact 

Stjórnendur 

Hjallaskólans.  

Nemendur spurðu 

spurninga sem ég 

reyndi að svara af 

bestu getu. 

Komst í samband við 

fólk sem gat aðstoðað 

mig og frætt mig. 

Rannsókn 

Research 

Umræður skapast. 

Hvaða álitamál í 

sjálfbærni eru sýnileg í 

nærsamfélagi íslands, 

niðurstaða mengun í 

hafi. 

Upplýsingasöfnun 

umumhverfisvandamál 

sem hafið stendur fyrir  

 

Pokarnir urðu sýnilegir 

út í samfélaginu / börnin 

unnu verkefnið utan 

skólans 

Framkvæmd 

Action 

Sköpunin: Nemendur 

unnu að teikningum 

sem áttu að skreyta 

margnota 

innkaupapokann. 

Samvinna: Nemendur 

unnu saman að einni 

sameiginlegri útkomu 

við myndina sem 

myndi prýða poka 

þeirra allra. 

Sýning: Þegar allir 

hóparnir höfðu klárað 

sitt námskeið var haldin 

sýning á afrakstrinum í 

Hjallaskólanum, 

foreldrum og vinum 

boðið. 

Endurgjöf -

samtal og 

umsögn 

Feed-back 

Fékk umfjöllun í 

Fréttablaði og mbl.is 

þegar pilot-verkefnið 

var gert, á 

menningarnótt í 

Kirsuberjatrénu.  

Endurgjöf: 

Stjórnendur 

Hjallaskólans gáfu 

endurgjöf sem hægt 

var að bera lærdóm af. 

Tengsl við önnur 

verkefni. Framkvæmd 

mun nýtast við önnur 

verkefni. Samtvinnun 

fræða og framkvæmdar. 

Kennslan 

Hvernig má láta 

kunnáttuna 

ganga áfram? 

Teaching 

Kunnátta nemenda 

skilar sér úr verkefninu 

út í samfélagið með 

samræðum við sína 

nákomnu og kenna 

þeim sem þeir hafa 

lært. 

Hvernig má nýta sér 

verkefnið? 

Gera kennslubók um 

endurnýtingu textíls og 

nýta þær hugmyndir 

sem sköpuðust í ferli 

verkefnisins 

Félagslegar breytingar. 

Nemendur hafa lært af 

námskeiðinu og munu 

búa yfir vitneskju um 

umhverfið sem á eftir að 

skila sér til umhverfisins 

aftur 
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Helstu kostir verkefnisins Hafið sem kennslutæki í menntun til sjálfbærni er 

samþætting fræðslu og framkvæmdar í verkefninu. Í byrjun verkefnis undirbý ég 

nemendur með fræðslu og útskýri fyrir þeim umhverfisvandamál og gildin taka þau 

síðan betur inn með framkvæmdinni. Niðurstaða mín er sú að verkefnið Hafið hentar 

vel sem kennslutæki sniðið að áherslum í Aðalnámskrá um læsi, sköpun og sjálfbærni. 

4.6 Framtíðarsýn 

Margar útfærslur er hægt að gera á verkefninu Hafinu og er mjög líklegt að gera þurfi 

þrykkútfærslur með einfaldari hætti þar sem alvöru lýsingargræjur eru ekki í 

venjulegum textílstofum í skólum. Það myndi þó ekki koma að sök í vinnuferlinu 

sjálfu. Að öðru leyti getur verkefnið verið kennt eins. Hinsvegar er vel hægt að taka 

það lengra og vinna með ýmislegt annað en innkaupapoka, hægt er að láta 

hugmyndaflugið ráða. Þess vegna hef ég hug á að útfæra kennslubók fyrir 

grunnskólanemendur í þessum efnum, einskonar handbók hugmynda í textíl með 

áherslur á sjálfbærni. Mikil vöntun er á kennsluefni í faginu og tel ég að svona bók 

geti nýst fleirum en bara skólum, einnig þeim sem áhuga hafa á efninu. Hvort bókin 

verður gefin út sem handbók eða stafræn á vefnum skiptir ekki öllu máli, þó að kostir 

handbókarinnar séu sá að fleiri utan kennarastéttarinnar geta notið fræðslunnar og 

hugmyndanna að endurnýtingu textíls en stafræna útgáfan er umhverfisvænni.  

Út frá Hafinu gæti spunnist að gefa af sér og læra sjálfbjargarviðleitni. Nemendur 

gætu saumað, prjónað eða nýtt annan gamlan textíl sem á að henda í það að búa til 

eitthvað handa þeim sem minna mega sín, læra og kynnast samkennd. Nemendur gætu 

lært um jöfnuð í samfélaginu út frá verkefninu og skapast gætu umræður um verkefni, 

til að mynda hvernig hægt sé að vinna á móti fátækt. Kenna mætti nýtni og að hún sé 

skemmtileg og flott. Verkefnin geta snúist um fjölbreytileika okkar allra og að við 

séum ekki öll eins. Virkja má fyrirtæki í nærumhverfi skólastarfs í að vinna með 

nemendum á einn eða annan hátt. Nemendur kynnast þá því sem er að gerast í 

hverfinu sínu og þekkja umhverfið sitt betur. Einnig er hægt að virkja fyrirtækin í því 

að gefa nemendum afganga eða „rusl“ sem fellur til og virkja þannig skapandi hug 

nemenda til að nýta sér efniviðinn. 

Gott væri líka að vekja nemendur til umhugsunar að hægt sé að lita ull eða vefnað 

með náttúrunni. Tína jafnvel sjálfir að hausti jurtir í litunina eins og gert er á efri 

stigum textílkennslu svo sem í textíldeild Myndlistarskólans í Reykjavík. 
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Litun hefur ekki verið mjög fyrirferðamikil á yngri námstigum og engar 

kennslulýsingar á því. Nýting lita úr íslenska jurtaríkinu væri góð viðbót og myndi 

passa einstaklega vel inní hugmyndina þar sem jurtirnar gætu verið tíndar að vori eða 

hausti og litað í kjölfarið. Mikilvægt væri að kenna það sem við getum nýtt beint af 

landinu okkar, án krókaleiða og um leið vera nýta það sem er af fellur. 

Mikilvægt er þó að leggja inn verkefni eftir getu þannig að allir fái að njóta sín og 

upplifi að þeim gangi vel, þannig er hægt að auka vellíðun nemenda.  
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5. Lokaorð  

Hvernig er hægt að breyta hlutunum? Jú það er hægt að kenna ungum nemendum það 

á einfaldan hátt. Fara í gegnum helstu daglegu hluti með þeim og sýna fram á 

mikilvægi einstaklingsins. Ábyrgð okkar er að upplýsa þau um hina mörgu möguleika 

sem við höfum. Hvatning getur gert margt og það að hvetja nemendur að standa upp 

og segja sína skoðun getur hjálpað til.  

Í verkefni sem kynnir börnunum sjálfbærni læra þau af reynslunni og verkefnið Hafið 

er gott dæmi um það; nemendur fara í gegnum ferli eftir fræðslu, gera afurð úr 

endurnýttum efnivið og öðlast skilning á því af hverju það sé mikilvægt. Nemendur 

fara svo heim með reynsluna og fræða jafnvel þá sem heima eru (Timpson o.fl., 

2006). 

Það má alls ekki vanmeta svona stutt námskeið því eins og áður hefur komið fram 

gerir margt smátt eitthvað miklu stærra í því samhengi. Samábyrgð og skoðun 

tilfinninga okkar til umhverfisins, eins og ég gerði í Hafinu, hefur meiri áhrif á 

nemendur og verður ferskara í minni fyrir vikið. Sorglegt myndband um líf fugla sem 

eiga enga von vegna gjörða mannsins glæðir með börnunum skilning á því að það sem 

við gerum í okkar umhverfi getur látið fugla eða aðrar lífverur hinum megin á 

hnettinum þjást ef við erum ekki meðvituð um hvað við getum gert betur fyrir 

náttúruna og umhverfið.  

Menntun í listgreinum getur því stuðlað að bættu siðferði nemenda. Listgreinar eru 

góður vettvangur fyrir menntun til sjálfbærni sem ætti án efa að virkja betur í skólum. 

Þegar á botninn er hvolft er það grunnur að velferð í samfélaginu. 
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Viðauki : Kennsluáætlun verkefnisins 
 
 
Kennsluætlun 

Verkefnið er unnið með 5. bekk Barnaskóla Hjallaskólans í Reykjavík 

 

Námsgrein 

Textílmennt, verkefni unnið með 5. bekk í Barnaskóla Hjallaskólans í Reykjavík. 

 

Lýsing  

Í námskeiðinu „Hafið“ munu nemendur 5. bekkjar Barnaskóla Hjallaskólans í 

Reykjavík velta fyrir sér lífinu í sjónum og hvað leynist þar. Umhverfisvitund rædd í 

hinu stóra samhengi og það að við skiptum öll máli.  

Unnar verðar teikningar út frá hugmyndum nemenda um það sem leynist í sjónum 

sem verða svo yfirfærðar á efni sem saumuð verður úr margnota taska. 

 

Ýtarlegri lýsing  

Fyrsti dagur: 

9:00 – 9:30 – Stutt kynning á námskeiðinu. Fæ nemendur til að segja örstutt frá 

sjálfum sér með spottaleik, þannig að við kynnumst örlítið. Kynni mig sem hönnuð 

með stuttu PP. 

9:30 –10:00 – Útskýri hvað við ætlum að gera og hversvegna. Margnota tösku og 

hvernig við ætlum að gera hana. En af hverju þurfum við margnota tösku? Farið 

verður yfir umhverfisvitund með umræðum og myndbönd af YouTube skoðuð.  

10:00 – 10:30 – Nemendur setjast og teikna eftir að hafa séð og rætt umhverfisvernd. 

Markmiðið gera eina samvinnumynd.   

10:00 – 12:30 – Teikningar kláraðar og  mynd lýst á ramma. 

Annar dagur: 

Þrykkramminn er prófaður. Allir fá að prófa að þrykkja á pappír. Nemendur velja sér 

efni í töskuna úr efnisveitu.  Sniðið er úr efnunum í töskuna. 

Þrykkt er á efnið og taskan er tilbúin fyrir saum. 

Þriðji dagur: 

Taskan saumuð saman. 
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Umræður 

Hvað er að vera grænn? 

Teikna á báðar hliðar á blaðinu, fara vel með pappír 

Spara orku 

Gefa föt sem við erum hætt að nota, til einhvers minni eða til Rauða krossins 

Hugsa um nýjar leiðir til að endurnýta 

Kenna fullorðna fólkinu að endurnýta 

Hvað er sjálfbærni? 

Hugtakið er stórt og mikið 

Hugtakið felur í sér að við skilum jörðinni af okkur í ekki lakara lagi en við tókum við 

henni 

Sjálfbærni er endurnýting 

Sjálfbærni er virðing fyrir lífinu og náttúrunni 

Sjálfbærni er hringrás 

Hvað getum við gert? 

Hvernig berum við virðingu fyrir umhverfinu? 

Hvað leynist í hafinu? 

Hvað gerir plastið við lífið og náttúruna? 

 

 

 

 

 

Fræðsluefni af YouTube 

Hvað þýðir að vera grænn? 

https://www.youtube.com/watch?v=lieN18OTlME 

 

Bird Island 

https://www.youtube.com/watch?v=5s3b2wMf1KY 

 

Plastic planet 

https://www.youtube.com/watch?v=73sGgmZoMBQ 
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Myndasería frá Maldív-eyjum 

http://www.dailymail.co.uk/news/article-2774725/Incredible-photos-mountains-

plastic-bottles-washed-idyllic-honeymoon-islands-

Maldives.html?utm_content=buffer29bfc#i-182ebd56b419ed92 

 

 

Staðreyndir úr myndskeiðunum hér að ofan: 

 

• Aðeins 5% af plasti er endurunnið og við þurfum því að gera betur 

• Strætó tekur jafn marga farþega og 40 einkabílar 

• Maturinn okkar þarf að meðaltali að ferðast 2.414 km til að komast á diskinn 

okkar. 

 

Markmið 

Markmið verkefnisins var að nemendur læri umgangast umhverfi sitt af virðingu og 

væntumþykju. Með því að sauma margnota poka opnar það meðvitund þeirra 

gagnvart plastpokanotkun og skilningur eykst hvað varðar endurnýtingu. Þau öðlist 

þannig skilning á því að þau sjálf geti haft áhrif og beri ábyrgð í samfélaginu, verði 

meðvituð sjálfbærni og kynnist hugtakinu. Einnig að nemendur fræðist með 

umræðum og fái áhuga á endurnýtingu. 

 

 

Hæfniviðmið 

Að loknu námskeiði: 

 

• Geti nemendur unnið/teiknað mynd í samvinnu við aðra nemendur 

• Þekkt nemendur feril textílþrykks 

• Geti nemendur greint frá mikilvægi endurnýtinu  

• Séu nemendur meðvitaðir um förgun textíls og plasts 

• Geti nemendur nýtt sér gamlan textíl og gefið honum nýtt líf 

• Geti nemendur notað saumavél og lokið einföldu saumaverkefni  
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Kennslufyrirkomulag/kennsluhættir 

Nemendur komi á vinnustofu mína í Grýtuna, þrjá morgna 9-12. 

Þrír hópar, einn í senn, með 7-8 nemendum í hverjum hóp. 

Kennslan byggist upp á að vera í og sjá raunverulegar aðstæður. Þar sem vinnustofa 

mín er raunverulegt textílþrykkverkstæði gerir kleift að ég get sýnt þeim frá ferli 

textílþrykks sem ég hefði annars ekki getað í venjulegri kennslustofu. Þetta verkefni 

snýst um samþættingu textíls og sjálfbærni menntunar. Umræður fari fram á fyrsta 

degi og með samræðuaðferð (stýrð umræða) sem hefur það að markmiði að vekja 

athygli nemenda á viðfangsefninu og spurningar. Einnig fá nemendur sýnikennslu og 

fá svo að reyna á eigin skinni að sýnikennslunni lokinni. Mikilvægt er að nemendur 

mæti alla dagana á réttum tíma og vinni verkefni á staðnum. Öll vinnan fer fram á 

staðnum, ekki farið fram á neina heimavinnu. 

 

Rökstuðningur 

Menntun til sjálfbærni í textílkennslu getur aukið umhverfisvitund og þannig spornað 

við þróun umhverfisspjalla. 

Nemendur læri að umgangast sitt nánasta umhverfi af virðinu og væntumþyggju og 

sjái að hver og einn skiptir máli í því stóra samhengi. Þeir geti lagt sitt af mörkum til 

samfélagsins.  

Nemendur sjái að hægt sé að endurnýta efni og gömul föt í allskyns hugmyndir.  

 

Í Aðalnámskrá segir: 

„Í textílmennt er unnið með efni af ólíkum toga allt frá umhverfisvænum hráefnum til 

mengandi iðnaðarvöru. Þess vegna er mikilvægt að huga að umhverfisvernd og 

umhverfisvitund og stuðla að endurnýtingu og sjálfbærni” (Aðalnámskrá grunnskóla,  

bls. 160). 

 

Á námskeiðinu kynnast nemendur sjálfbærnihugtakinu og hvað það þýði. 

Nemendur kynnist vinnu textil og fatahönnuðar og fá að upplifa raunverulegar 

aðstæður. 
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Námsmat:  

Mun notast við símat til þess að meta nemendur. Einnig mun ég gefa hverjum og 

einum nemenda umsögn í lok verkefnisins. 

 

 

 

Nafn 

 

alltaf  oftast stundum aldrei 

Sjálfstæð 

vinnubrögð 

    

Vandvirkni     

Leggur sig 

fram við 

verkefnið 

    

Tekur virkan 

þátt 

    

Frumkvæði      

Vinnur vel í 

samvinnu við 

aðra 

    

Spyr spurninga     

Áhugasemi     

Fer eftir 

leiðbeiningum 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


