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Ágrip 

Með þessari ritgerð var leitast við að komast að því hvert viðhorf nemenda í 8. bekk til 

textílmenntar væri með því að leggja könnun fyrir fimm bekki í þremur grunnskólum. Í 

könnuninni voru nemendur beðnir að svara hvað þeim fannst um textílmennt, gefa 

viðfangsefnum greinarinnar einkunn á bilinu 1-10, svara hvort þeir gætu hugsað sér að velja 

textílmennt sem valfag á unglingastigi og þá hvort saumaval eða prjónaval yrði fyrir valinu. 

Þá voru nemendur beðnir að svara hvernig þeir skynjuðu erfiðleikastig og fjölbreytni 

verkefna sem þeir höfðu tekist á við í textílmennt í 1. – 7. bekk. Að lokum voru nemendur 

spurðir hvort þeir töldu að þeir myndu nýta þá kunnáttu sem þeir höfðu öðlast  í daglegu 

lífi eða frekari námi. Niðurstöður voru metnar og munurinn á milli kynja og verkefna 

skoðaður. Niðurstöðurnar voru bornar saman við fjölgreinda- og kennslukenningar Howard 

Gardners. Með það að markmiði að skoða möguleikann á því að gera nemendum kleift að 

ráða meira verkefnavali miðað við hæfileika og áhugasvið. Niðurstöðurnar benda til að 

nemendur nái ekki að njóta textílmenntar til fulls sökum þess að val skortir og þeir séu að 

vinna verkefni sem ná ekki til þeirra. 
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Formáli 

Ritgerðin er 10 eininga lokaverkefni til B.Ed - gráðu í Faggreinakennslu í grunnskóla með 

textílmennt sem kjörsvið frá Kennaradeild Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. 

Leiðbeinanda mínum Ásdísi Ósk Jóelsdóttir þakka ég fyrir góða leiðsögn og stuðning við 

verkefnið. 

Þá vil ég þakka þeim þremur skólum sem samþykktu að leyfa mér að leggja stutta könnun 

fyrir nemendur í 8. bekk fyrir bakkalársritgerðina.  Nemendur sem tóku þátt fá einnig þakkir 

fyrir hjálpina og þeir kennarar sem þau voru í tíma hjá fyrir að gefa mér hluta af 

kennslutímanum. Valgerður Rún Benediktsdóttir fær einnig miklar þakkir fyrir yfirlestur og 

hvatningu við vinnslu ritgerðarinnar. Síðast en ekki síst eiga maðurinn minn og börnin þrjú 

þakkir skyldar fyrir þolinmæði. 

Efnisvalið kom til vegna viðhorfs samfélagsins til list- og verkgreina sem heyra má og sjá 

í fjölmiðlum og samræðum fólks.  Í kjölfarið ræddi ég við mín eigin börn, sem öll eru í 

grunnskóla en á mismunandi aldri, um list- og verkgreinar og sammældust þau um að 

textílmennt væri þeirra síst skemmtileg. Því var markmiðið að komast að því hvert viðhorf 

nemenda í 8. bekk almennt væri til greinarinnar og í hverju það viðhorf lægi. Við greiningu 

niðurstaðna var lögð áhersla á að skoða þær í ljósi kenninga Howards Gardner um 

fjölgreindir og hvernig nemendur gætu verið með mismunandi greindir innan 

textílgreinarinnar þar sem greinin býður upp á fjölbreyttar aðferðir og innan hverrar þeirra 

margvísleg viðfangsefni. 

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

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

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

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

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

vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni. 

 

Reykjavík, ____.__________________ 20__ 

 

___________________________________  
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1 Inngangur  

Textílmennt er skyldugrein í grunnskólum samkvæmt lögum og er gjarnan kennd sem 

skylda í 1. – 7. bekk og í boði sem sauma- eða prjónaval fyrir 8., 9. og 10. bekk. Viðhorf 

nemenda til greinarinnar hafa verið skoðuð áður í meistararitgerð Erlu Dísar Arnardóttur 

um viðhorf og væntingar nemenda á unglingastigi til textílmenntar þar sem tekin voru 

viðtöl við nemendur. Aðspurðir sögðust nemendur vilja hafa meira val innan greinarinnar 

og frelsi við útfærslu verkefna sinna þrátt fyrir að vera að vinna út frá sama þema svo sem 

að allir geri púða. 

Ekki var skoðað hvernig efla mætti textílmennt sem námgrein og hvort að viðfangsefni 

innan greinarinnar vektu mismikinn áhuga kynjanna. Borið hefur á því að drengir velji síður 

textílmennt sem valfag og því ástæða til að kanna betur af hverju svo er. Í þessari ritgerð er 

kannaður munur á viðhorfi kynjanna til textílmenntar. Var í því skyni lögð könnun fyrir 

nemendur í 8. bekk. Það aldursstig varð fyrir valinu vegna þess að þar hafa nemendur 

almennt lokið skylduhluta greinarinnar og eru í þeirri aðstöðu að geta tekið greinina í vali. 

Textílmennt er gríðarlega fjölbreytt grein og býður upp á margar aðferðir og margvíslegt 

verkefnaval innan hverrar aðferðar. Af þeim sökum ætti að gefast svigrúm fyrir eigið val 

nemenda í stað þess að einblína á að þeir vinni sama verkefnið með sama hætti og jafnvel 

sömu verkefni ár eftir ár. Niðurstöður könnunarinnar voru skoðaðar með hliðsjón af 

fjölgreindakenningu Gardners til að sýna fram á möguleika og kosti þess að vinna út frá vali 

nemenda. 

Hvernig upplifa nemendur textílmennt? Hvaða greinar vekja helst áhuga þeirra? Hvaða 

áhrif hefur kyn á áhuga nemenda? Sjá nemendur fyrir sér að geta nýtt þekkingu sína úr 

textílmennt eftir að skóla lýkur? Myndi aukið val í anda fjölgreindakenningar Gardners, hafa 

áhrif á viðhorf nemenda til textílmenntar? Þessum spurningum var leitast við að svara með 

niðurstöðum könnunarinnar og kennslukenningum Gardners. Úr gögnunum voru unnin 

stöpla- og línurit sem greina vel niðurstöðurnar. Þá voru skrifleg svör nemenda sett undir 

viðkomandi gröf til að sýna hvað liggur að baki tölunum. Niðurstöðurnar voru eins og talið 

var að drengir hefðu minni áhuga á textílmennt en stúlkur og væru því ólíklegri til að velja 

það í 8., 9. og 10. bekk. Greinilega kom í ljós að helstu viðfangsefni sem drengir höfðu áhuga 

á var vélsaumur og þar á eftir kom fatasaumur. Kom þó nokkuð á óvart að prjón var ekki 

aðalástæða þess að drengjum þætti textílmennt minna áhugaverð en stúlkum, og ekki var 

hægt að greina það í niðurstöðum að eitthvað ákveðið viðfangsefni stjórnaði því. Stúlkur 

voru almennt mun jákvæðari gagnvart greininni en það var ekki eins afgerandi og hafði 

verið talið áður en spurningalistinn var lagður fyrir. 
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2 Stutt saga um upphaf textílmenntar 

Til eru heimildir um að handavinna hafi verið kennd á landinu frá árinu 1873, en þó 

eingöngu stúlkum í sér saumaskólum (Víkverji, 1873). Handavinnukennsla ætluð bæði 

drengjum og stúlkum hófst ekki fyrr en árið 1901 í Barnaskóla Reykjavíkur, síðar 

Miðbæjarskóli (Ármann Halldórsson, 2001). Slík kennsla hófst einnig í Barnaskóla Akureyrar 

1908 undir stjórn Halldóru Bjarnadóttur (Vilhjálmur S. Vilhjálmsson, 1960). Greinin fór hægt 

af stað bæði vegna kostnaðar skólanna og heimilanna sem og aðstöðuleysis í skólunum. Í 

þá daga var handavinna kennd kynjaskipt þar sem drengir lærðu smíðar og stúlkur 

hannyrðir. Undantekning var á því í Barnaskóla Akureyrar þar sem yngstu deildinni var 

kennt saman og lærðu drengir einnig að sauma og prjóna (Ólafur Rastrick, 2008). Halldóra 

Bjarnadóttir skólastjóri skólans var einn harðasti baráttumaður fyrir því að handavinna yrði 

skyldugrein í barnaskólum. Hún taldi að í gegnum handverkið fengju börn hvatningu til iðni 

og sjálfstæðis ásamt því að vera fær um að leggja til heimilisins (Halldóra Bjarnadóttir, 

1912). Hún benti líka á að með bæði verklegri og bóklegri kennslu yrði námið minna einhæft 

og næði til fleiri nemenda (Halldóra Bjarnadóttir, 1991, bls. 30). Halldóra eignaðist 

bandamann í alþingismanninum Guðjóni Guðjónssyni sem flutti mál á Alþingi 1925 um 

nauðsyn greinarinnar með áherslu á verklegt nám drengja og stúlkna til þroska hugar og 

handa (Gunnar M. Magnússon, 1939). Handavinna var þó ekki gerð að skyldugrein fyrr en 

árið 1936 með lögum um fræðslu barna en þó aðeins talað um að nemendur fái tilsöng í 

greinunum (Lög um fræðslu barna nr.94/ 1936). 
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3 Fræðilegur bakgrunnur.  

Unnið var með greinasafn Howard Gardners The Developement and Education of the Mind 

(2006) og bókina Fjölgreindir í skólastofunni eftir Thomas Armstrong (2000) í greiningu 

gagna og útfærslum að hnitmiðaðara vali í textílkennslu. Þar fjallar Armstrong um 

fjölgreindakenningu Gardners og hvernig hann telur að greind snúist um hæfileika til 

þrautalausna og hönnun afurða í tengingu með umhverfið. (Armstrong, T., 2000,  bls. 14). 

Armstrong ræðir af hverju Gardner notar orðið greindir í stað sérgáfu eða hæfileika og 

hvernig við getum styrkt eða latt vissar greindir og leggur áherslu á að allir búi yfir öllum 

greindunum og hvernig þær eru mismunandi þróaðar hjá hverjum einstaklingi. Hann fjallar 

um mikilvægi þess að kennslu þurfi að aðlaga að þessu markmiði. (Armstrong, T.,2000,  bls. 

15) 

Gardner talar um Project Zero verkefnið sem hefur það meginmarkmið að skilja og efla 

nám, hugsun og sköpunarkraft í öllum greinum hjá einstaklingum og skólum. Lögð er 

áhersla á hver það er sem kemur að kennslu greinanna, persónulegri tengingu nemenda og 

möguleikann á að virkja val þeirra. (Gardner, H., 2006, bls. 103-105) 

Heimildir um viðhorf nemenda til textílmenntar hér á landi eru af skornum skammti. 

meistararitgerð Erlu Dísar Arnardóttur um viðhorf og væntingar nemenda á unglingastigi til 

námsgreinarinnar textílmenntar, leggur áherslu á Reggio Emilia stefnuna og 

nemendamiðaða kennslu. Í ritgerð hennar kemur fram að nemendur telja að þeir þurfi að 

fá aðeins meira val og frelsi í verkefni sín en þó þannig að um tiltekinn ramma utan um 

viðfangsefnið sé að ræða. Að nemendur fái frjálsari hendur með hvernig verkefnin séu leyst 

þó allir vinni að sama yfirþema svo sem púða (Erla Dís Arnardóttir, 2013). Viðfangsefni 

hennar eru álíka því sem skoðað er nema að í þessari ritgerð með þeirri breytingu að lagður 

var fyrir nemendur spurningalisti með tíu spurningum í stað þess að tala við nemendur 

beint, auk þess sem unnið var með niðurstöður út frá fjölgreindakenningu Howard 

Gardners.  

Við greiningu á viðhorfum nemenda til textílmenntar má einnig skoða hvaða 

kennsluaðferðum er beytt og hve langan tíma nemendur fá til að vinna að verkefnum 

sínum. Skoða ber einnig hvaða bakgrunn kennarar hafa og afstöðu þeirra til greinarinnar og 

bera það saman við kennslukenningar Gardners. Í starfsháttarrannsókninni Starfshættir í 

grunnskólum í upphafi 21. aldar, sem unnin var á vegum mennta- og 

menningamálaráðuneytisins og gefin var út árið 2014, með áherslu á List- og 

verkgreinahlutann, var ætlað að kanna hversu mikill tími var nýttur í kennslu greinanna og 

hvert viðhorf kennara var til hennar. Þar kemur fram hvernig skólarnir uppfylltu þær 
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viðmiðunarstundatöflur sem settar voru upp fyrir list- og verkgreinar skólaárið 2010-2011. 

Þar var einnig farið yfir að hversu miklu leyti kennarar nýta sér aðalnámskrá grunnskólanna 

og námskrá viðkomandi skóla við undirbúning kennslu og gerð eigin námskrár. Skoðuð var 

tenging á milli greina sem nemendum þykja skemmtilegar annars vegar og mikilvægar hins 

vegar. Athugað var hversu krefjandi og einstaklingsmiðuð verkefnin voru sem og í hverju 

val nemenda fólst í náminu. Kannað var hversu mikilvægt kennarar töldu að list- og 

verkgreinar væru kenndar af sérhæfðum kennurum sem og hvernig samstarfi 

sérgreinakennara var háttað á milli starfsfélaga sinna (Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. 

Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, Helga Rut Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns, Ragnheiður 

Júníusdóttir o.fl., 2014).  
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4 Rannsóknaraðferðir 

Í rannsókninni var stuðst við megindlega aðferðafræði að mestu leyti með stöðluðum 

spurningarlista sem innihélt tíu spurningar auk þess sem þátttakendur merktu við kyn sitt. 

Rannsóknarsniðið þróaðist með fyrirlögn spurningalistanna og úrvinnslu þeirra. 

Spurningalistarnir voru nafnlausir og því ekki hægt að rekja nein svör til þeirra einstaklinga 

sem þátt tóku. Þessi leið var farin til að fá vísbendingar um stöðu einstakra viðfangsefna 

innan textílmenntar sem hægt væri að setja upp í gröf til að sýna áþreifanlega muninn á 

milli viðfangsefna annars vegar og kynja hins vegar. Notast var við markmiðs- og 

tilviljunarúrtök þar sem spurningalistinn var lagður fyrir 8. bekk vegna þess að þeir 

nemendur eru ekki lengur í textílmennt sem skyldufagi, en eru nýlega hætt og standa á 

þeim tímamótum að geta valið greinina sem valfag. Gera má ráð fyrir að viðfangsefnin séu 

þeim því enn í fersku minni. Bekkirnir voru ekki valdir fyrirfram heldur var spurningalistinn 

lagður fyrir þá bekki sem voru lausir á þeim tíma sem komið var í skólana þrjá og var það 

því tilviljun hvaða bekkur varð fyrir valinu hverju sinni. Þátttakendur voru því 

margbreytilegir og gefa nokkuð góða mynd af áliti nemenda sem nýhættir eru í textílmennt 

sem skylduáfanga. Jafnar líkur voru á að nemendur væru í textílmennt í vali eða ekki. Í 

tveimur skólanna var spurningarlistinn lagður fyrir einn bekk eingöngu en í þriðja skólanum 

var hann lagður fyrir þrjá áttundu bekki og samtals tók 71 nemandi þátt þar af 38 drengir 

og 33 stúlkur. 

Spurningalistinn var settur upp með líkert kvörðum, jafnbilakvörðum og 

flokkunarkvörðum sem leyfðu nemendum að gefa upp skoðanir sínar og því teygir 

rannsóknin sig inn í eiginlegt rannsóknarsnið. Spurningalistinn var hnitmiðaður og varast 

var að nota orðin skemmtilegt og leiðinlegt til að koma í veg fyrir að hafa áhrif á svör 

nemenda með of tvíræðum orðum. Þess í stað voru líkert kvarðar sem innihéldu fimm 

möguleika; áhugaverð, nokkuð áhugaverð, allt í lagi, nokkuð óáhugaverð og óáhugaverð til 

að skilgreina viðhorf nemenda til textílmenntar. Nemendum gafst þar næst möguleiki á að 

útskýra hvað var áhugavert eða óáhugavert við verkefnin. Þá voru nemendur beðnir um að 

gera upp hug sinn á milli tveggja möguleika sem algengt er að séu í boði í elstu deildum 

skólanna, það er saumaval eða prjónaval og svara já og nei spurningum sem gátu gefið 

möguleika á að svara nánar af hverju sá möguleiki var valin. Einnig var þriggja þrepa líkert 

kvarði sem nemendur svöruðu til að gefa til kynna erfiðleikastig og fjölbreytileika verkefna 

sem þau hafa leyst í textílmennt. Að lokum gáfu nemendur fyrirfram ákveðnum 

viðfangsefnum greinarinnar einkunnir en þau voru, prjón, krosssaumur, vélsaumur, 

fatasaumur, hekl, þæfing og vefnaður. 
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Svörin voru sett inn í excel fyrir hvern skóla og kynskipt. Því næst voru allir skólarnir settir 

saman, lesið var úr niðurstöðum og sett upp í gröf hver munurinn var á milli kynjanna. 

Einkunnagjöf fyrir hvert viðfangsefni innan greininnar var sett upp í sér graf til að meta 

hvert fyrir sig. Þær athugasemdir sem nemendur skrifuðu inn á spurningablaðið voru 

skrifaðar niður undir númeri hvers skóla, við hvað athugasemdin var og hvort kynið skrifaði 

hana. Að því loknu var notast við hugmyndir Gardners við útfærslu lausna og hugmynda til 

bættrar kennslu. 

Áður en spurningalistinn var lagður fyrir var sendur tölvupóstur á átta mismunandi skóla 

á höfuðborgarsvæðinu ásamt eintaki af spurningarlistanum. Af þeim svöruðu þrír skólar 

játandi, tveir sendu svar um að þeir gætu ekki tekið þátt og þrír skólar svöruðu ekki. 

 

Tölvupósturinn var svohljóðandi: 

„Sæl, viðeigandi nafn tengiliðar. 

  

Ég er að vinna lokaverkefni til B.Ed gráðu við kennaradeild HÍ með 

sérhæfingu í textílmennt. Verkefnið snýst um viðhorf nemenda í 

unglingadeild til textílmenntar. Til að fá gögn til að vinna úr langar mig 

að leggja fyrir heilan bekk í unglingadeild stutta könnun sem er á einni 

blaðsíðu. Ég setti skjalið með sem fylgiskjal svo þið getið séð hvernig það 

er sett upp og að spurningarnar er ekki hægt að rekja til einstaks 

nemenda. 

  

Með von um samstarf,  

Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir“ 

Þeir skólar sem þátt tóku voru gríðarlega hjálpsamir og fóru kannanirnar fram í byrjun 

kennslustunda með kynningu á rannsakanda og tilgangi spurningalistans. Farið var yfir að 

könnunin væri nafnlaus og órekjanleg og nemendur beðnir að spyrja endilega ef eitthvað 

væri óskýrt. Þegar til spurninga kom var þeim svarað yfir hópinn til að það væri alveg skýrt 

um hvað var beðið. Nemendur fengu ótakmarkaðan tíma til að svara en flest höfðu lokið 

við það á 15-20 mínútum. Nemendur réttu upp hönd þegar þau voru búin og voru blöðin 

sótt til þeirra. Nemendum var í lokin þakkað fyrir þátttöku sína. 

Tveir af þeim skólum sem svöruðu tengjast rannsakanda lítillega þannig að börnin 

hennar ganga í annan þeirra en þó ekki í áttunda bekk. Í hinum hafði rannsakandi lagt fyrir 

þriggja vikna vettvangsverkefni árið áður og einhver þeirra kunna að hafa kannast við hana 
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aftur. Í þriðja skólann hafði rannsakandi ekki komið áður og þekkti engan innanhúss. Sem 

mótvægi við að nemendur gætu þekkt til rannsakanda var leitast við að ræða það ekki fyrr 

en eftir á ef það kom upp.  

Ákvæði 33. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga fjallar 

um vinnslu persónuupplýsinga sem hvorki er tilkynningaskyld né leyfisskyld. 

„Það hvort vinnsla persónuupplýsinga sé háð leyfi Persónuverndar fer eftir 

atvikum hverju sinni. Það fyrsta sem líta þarf til er hvort um vinnslu 

persónuupplýsinga sé að ræða í skilningi laganna, þ.e. hvort unnið sé með 

persónugreindar eða persónugreinanlegar upplýsingar um hinn skráða, n.t.t. 

upplýsingar sem beint eða óbeint má rekja til tiltekins einstaklings, sbr. 1. tölul. 

2. gr. laga nr. 77/2000 um persónuvernd og meðferð persónuupplýsinga. Sé um 

algjörlega ópersónugreinanlegar upplýsingar að ræða, s.s. ef 

ópersónugreinanlegur spurningalisti er lagður fyrir þátttakendur án þess að til 

sé dulkóðunarlykill, fellur vinnslan ekki undir gildissvið laganna og er þar með 

hvorki tilkynningarskyld né leyfisskyld“ (sótt af 

http://www.personuvernd.is/spurningar-og-svor/rannsoknir-kannanir-og-

verkefni/nr/1133) 

Spurningalistinn sem lagður var fyrir í þessari ritgerð fellur því ekki undir gildissvið 

laganna og því þarf ekki leyfi Persónuverndar. Spurt var í skólum hvort sérstakt leyfi 

þyrfti og var því í öllum tilfellum svarað neitandi og allir skólarnir veittu skriflegt leyfi. 

http://www.personuvernd.is/spurningar-og-svor/rannsoknir-kannanir-og-verkefni/nr/1133
http://www.personuvernd.is/spurningar-og-svor/rannsoknir-kannanir-og-verkefni/nr/1133
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5 Fjölgreindarkenning Gardners 

Howard Gardner fannst nám sitt í grunnskóla óáhugavert og lítið krefjandi. Hann hefur 

helgað sig að því að skrifa um menntamál og setti meðal annars fram fjölgreindakenninguna 

eftir að hafa gagnrýnt hin almennu greindarpróf. Hann hélt því fram að til væru að minnsta 

kosti sjö grunngreindir og ekki væri réttmætt að ákvarða greind einstaklinga út frá getu 

hans til að leysa einangruð verkefni sem væru ólík því sem hann hefði gert áður eða ætti 

eftir að gera seinna. Hann taldi að greind snérist frekar um hæfileika einstaklinga í 

þrautalausnum og getu til að skapa afurðir í tengingu við umhverfi sitt (Armstrong, T., 2000, 

bls. 13-14). Gardner var í 28 ár forstjóri Project Zero rannsóknastofnunarinnar við Harvard 

Graduate School of Education sem einbeitir sér að því að skilja og efla nám, hugsun og 

sköpunarkraft í list- og verknámi (Armstrong, T., 2000, bls. 7). Áherslur stofnunarinnar í list- 

og verkgreinakennslu eru að nemendur læri ekki bara af einum aðila heldur fái innsýn í 

heim listanna, tengingu við starfandi listamenn, gagnrýnendur lista og rannsakendur 

listmuna. Bent er á að námskrár greinanna þurfi að vera gerðar af aðilum með djúpa 

þekkingu á málefnum sem geta sett sig í hugarheim listarinnar en ekki eingöngu sagt frá. 

Mikilvægt sé að nemandi geti lært persónulega tengingu við listina og tilfinningar sínar og 

annarra í henni. List- og verkgreinakennsla sé of mikilvæg til að vera í höndum einnar 

manneskju, jafnvel þó að viðkomandi sé lærður í viðkomandi fagi heldur þurfi hún að geta 

leitað eftir samstarfi við aðra kennara, listamenn, rannsakendur og ekki sýst nemendurna 

sjálfa. Samkvæmt kennslukenningum stofnunarinnar væri ákjósanlegt að allir nemendur 

lærðu allar list- og verkgreinar. Það sé þó ekki einfalt enda um að ræða margar greinar sem 

aftur tengjast mörgum mismunandi greindum. Mikilvægt sé að nemendur fái í byrjun að 

kynnast öllum greinunum en fái svo fljótlega að velja þær greinar þar sem áhugasvið og 

greindir þeirra eru sterkastar svo nemendur fái að blómstra í því sem þeir gera vel í stað 

þess að erfiða í greind sem þeir búa yfir minna af (Gardner, H., 2006, bls. 103-105).  

Í bókinni Fjölgreindir í skólastofunni (2000) er vitnað í orð Gardner frá árinu 1987 þar 

sem hann talar um fjölgreindakenninguna og að afar mikilvægt sé að við viðurkennum og 

leggjum rækt við allar greindirnar sem búa í manninum og samsetningu þeirra. Við séum 

ólík og það stafi aðallega af því að greindir okkar séu mismunandi samsettar. Telur hann að 

ef við viðurkennum það munum við eiga meira möguleika á að takast á við hin mörgu 

vandamál okkar tíma (Armstrong, T., 2000, bls. 13) 

Gardner notar orðið greind í stað sérgáfu eða hæfileika til að vega upp á móti því að 

talað sé um að fólk sé ekki greint en hafi í það minnsta hæfileika á öðru sviði svo sem tónlist 

eða myndlist. Hann gerir það vísvitandi til að ögra fólki til að lesa og mynda sér skoðanir á 
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kenningu sinni og til að breyta þeirri hugsun að einungis sé til ein gerð af greind. Ef hann 

hefði notað orðið hæfileikar hefði fólk mögulega litið framhjá henni (Armstrong, T., 2000,  

bls. 15). Eins og áður hefur komið fram leggur Gardner áherslu á að allir búi yfir öllum 

greindunum. Ekki sé um að ræða eina greind fyrir hvern einstakling, heldur séu þær 

misjafnlega þróaðar og að hægt sé að vinna að því að styrkja hinnar minna þróuðu greindir 

til að ná ásættanlegu getustigi. Með réttri örvun, eflingu og leiðsögn, að því gefnu að rétt 

umhverfisáhrif séu til staðar, eigi að vera hægt að efla vanþróaðari greindir. Þrátt fyrir að 

allir búi yfir öllum greindunum er einstaklingurinn misöflugur í hverri þeirra og mest í þeim 

sem hann eflir og örvar. Má því segja að það passi að allir séu góðir í einhverju en enginn 

sé góður í öllu (Armstrong, T., 2000, bls. 20-21). 

5.1 Fjölgreindirnar átta 

Upprunalega voru greindirnar sjö; málgreind, rök- og stærðfræðigreind, rýmisgreind, 

líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, samskiptagreind og sjálfsþekkingargreind. Seinna 

bættist við umhverfisgreind og Gardner hefur einnig rætt um níundu greindina, 

tilvistargreind, en henni hefur ekki verið bætt inn í kenninguna að fullu ennþá og mun því 

ekki vera rædd í þessari ritgerð. Hinar verða útskýrðar í stuttu máli og svo sérstök áhersla 

lögð á þær sem tengjast textílmennt helst það er rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind og 

sjálfsþekkingargreind.  

Málgreind snýst um næmi fyrir hljóðum, uppbyggingu máls, merkingu og hlutverkum 

orða. Einstaklingar með sterka málgreind hafa hæfileikan til að hafa áhrif með orðum sínum 

hvort sem er munnlega eða í rituðu máli. Þeir eiga einfalt með að sannfæra aðra um taka 

ákveðna afstöðu með mælskulist sinni. Í texílmennt mætti nýta málgreind þannig að 

nemendur haldi vinnudagbók um verkefni sín og jafnvel kynni þau fyrir öðrum. Einstaklingar 

með mikla málgreind eru til að mynda stjórnmálamenn, rithöfundar, skáld, sagnaþulir og 

má nefna Martin Luther King, Halldór Laxness og Þórarinn Eldjárn sem dæmi um menn með 

mikla málgreind. 

Rök- og stærðfræðigreind segir til um næmi fyrir röklegum og tölulegum mynstrum, 

staðhæfingum, stærðfræðiformúlum og hæfni til að nota tölur á áhrifaríkan hátt. 

Útreikningar og mælingar eru stór hluti af textílmennt og prjóna og saumaverkefnum og 

því mikilvæg greind fyrir greinina. Fólk sem er með þessa greind þróaða eru helst 

vísindamenn, stærðfræðingar, endurskoðendur og tölvuforritarar svo dæmi séu tekin. 

Undir þennan flokk myndu falla til dæmis, Marie Curie og Blaise Pascal sem fann upp Pascal 

tölvumálið. 
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Rýmisgreind segir til um getuna til að skynja hið sýnilega á nákvæman hátt og breyta 

sýninni. Fólk með rýmisgreind hefur hæfileika til að skynja rúmfræðilegt umhverfi og 

umskapa skynjunina. Næmi fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og þeirri tengingu sem 

næst á milli þeirra. Þessir einstaklingar geta séð fyrir sér hluti og tjáð sig á myndrænan hátt 

um hvernig þeir skynja þá. Þessi flokkur á stórt erindi við textílmenntina þar sem styrkleikar 

hér gætu hjálpað til við hugmyndavinnu og útfærslu verkefna. Í þennan flokk fall listamenn 

eins og Jóhannes Kjarval, Frida Kahlo, Leanardo Da Vinci og Louisa Matthíasdóttir svo 

einhverjir séu nefndir. 

Líkams- og hreyfigreind krefst hæfni í stjórn á eigin líkama og hæfileikin til að handleika 

hluti og beita verkfærum. Einstaklingar í þessum flokki eru oft leikarar sem geta með öllum 

líkamanum, látbragði og svipbrigðum tjáð tilfinningar og hugmyndir. Að sama skapa 

inniheldur hann handverksmenn og lækna sem eru færir í að nota hendurnar, búa til eða 

hanna hluti og búa yfir færni til að nota tæki til verksins. Þessi greind segir til um sérstaka 

líkamsfærni eins og samhæfingu, jafnvægi, styrk, sveigjanleika, hraða og fingrafimi og 

einnig gríðarlega næmt snertiskyn sem og hreyfi- og stöðuskyn. Verkfærni og hæfileikinn til 

að hanna og búa til hluti eftir hugmyndavinnunni er sterklega tengdur handverkinu sem til 

verður í textílmennt. Hér má finna íþróttamenn, leikara, handverksfólk og myndhöggvara 

svo eitthvað sé nefnt, svo sem Usain Bolt, Michael Jordan, Robin Williams, Ásmund 

Sveinsson, fatahönnuði eins og Steinunn og Núrgis og íslenska leikarann Ingvar E. 

Sigurðsson. 

Tónlistargreind byggist á hæfni til að búa til tónlist og greina takt, tónhæð og blæ hennar. 

Einstaklingar með þessa greind hafa hæfileika til að skynja tónlist og dæma um mismunandi 

gæði hennar. Þeir hafa margir hæfileika til að flytja tónlist, spila hana eftir eyranu eða eftir 

nótum. Hér er eðlilega um tónlistarmenn að ræða í víðum skilning svo sem flytjendur, 

gagnrýnendur, tónskáld og tónlistarunnendur einnig. Þar má nefna Tinu Turner, Gunnar 

Lárus Hjálmarsson (Dr. Gunna), Bob Marley og Vilhjálm Vilhjálmsson heitinn (Villa Vill). En í 

textílmenntarkennslu má nota tónlist til að búa til ákveðið andrúmsloft í tímum. 

Samskiptagreind snýst um hæfileikann að gera sér grein fyrir og bregðast rétt við skapi, 

hugarástandi, áhuga og óskum annarra. Fólk með þróaða samskiptagreind er næmt á aðra 

einstaklinga og hefur getu til að hafa áhrif á hvernig fólk bregst við. Textílmennt byggist 

yfirleitt á einstaklingsverkefnum en þó er hægt að hafa hópverkefni þar sem hópurinn 

vinnur að sameiginlegu verkefni hvort sem þeir vinna það saman í heild eða í sitt hvoru lagi 

og setja það svo saman. Nemendur geta einnig fengið það hlutverk að bera saman verk sín 

eða spyrja samnemendur ráða í tengslum við það. Í þennan flokk raðast oft ráðgjafar sem 
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og stjórnmálaleiðtogar og má þar nefna aftur Martin Luther King, Jón Sigurðsson og 

Winston Churchill. 

Sjálfsþekkingargreind felst í þekkingu á eigin styrkleikum og veikleikum. Fólk með þessa 

greind hefur góðan aðgang að eigin tilfinningum og hæfni til að greina á milli þeirra. Val í 

textílmennt myndi falla undir þjálfun á þessari greind og þó valið væri einungis innan viss 

þema þá myndi það líklega hjálpa til við sjálfsþekkingu nemenda. Nemendur sem fá slíka 

þjálfun læra samkvæmt kenningunni að setja sér markmið og tengja verkefni við 

persónulega reynslu. Þessir einstaklingar hafa skýra sjálfsmynd, sjálfsskilning, sjálfsvirðingu 

og sjálfsaga. Þeir lifa oft og starfa á grunni þeirrar sjálfsþekkingar svo sem sálfræðingar og 

trúarleiðtogar. Undir þennan flokk falla til dæmis Sigmund Frued, Buddha, biskupar og 

páfinn. 

Umhverfisgreind snýst um leikni í að þekkja fjölda tegunda úr dýra- og jurtaríkinu í 

umhverfi sínu og geta flokka þau niður. Einstaklingar gæddir þessari gáfu eru næmir fyrir 

fyrirbærum náttúrunnar svo sem veðri og landslagi. Í textílmennt væri hægt að fara í ferð 

út í náttúruna sem upplifun og forvera hugmyndavinnu. Þetta á ekki einungis við 

náttúrunna heldur einnig það að þekkja og flokka dauða hluti borgarlífsins. Í þennan flokk 

raðast náttúrufræðingar, dýralífsfræðingar og líffræðingar eins og David Attenborough og 

Darwin svo fáir sé nefndir. (Armstrong, T., 2000, bls. 14-16) 

5.2 Hlutverk kennarans í fjölgreindakenningunni 

Í bók sinni um fjölgreindakenninguna fjallar Thomas Armstrong um mikilvægi þess að 

kennari prófi á sjálfum sér það námslíkan sem hann ætlar fyrir kennsluna og uppgötvi um 

leið styrkleika sína og veikleika. Það muni einungis gera kennarann að sterkari leiðtoga fyrir 

vikið. Skorti kennarann fullan skilning á námslíkaninu er ólíklegt að hann noti það til fulls 

við kennsluna (Armstrong, T., 2000, bls 24).  

Út frá mikilvægi umhverfislegra þátta við þróun fjölgreinda einstaklinga skiptir viðhorf 

samfélagsins, kennara, foreldra og nemenda til greinarinnar miklu máli. 

Fjölgreindakenningunni er ætlað að minnka það kennsluviðmót að nemandinn sitji og taki 

við upplýsingum og vinni eingöngu eftir fyrirmælum námsefnis eða kennara. Núverandi 

kennslu mætti aðlaga að þessu markmiði og list- og verkgreinar eru tilvaldar til að gera það 

þannig að nemandi fái tækifæri til að stjórna meira verkefnavali sínu og hvernig hann leysir 

þau.  

Kennari geti nýtt rýmisgreind sína og nemenda með því að nota ljósmyndir, myndbönd, 

vettvangsferðir í söfn, heimsóknir frá starfandi listamönnum, verkefni í sjónhugsun, 
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hugmynda- og skissuvinnu og hugarkort í kennslu sinni og sjálfsnámi nemenda. Nemendur 

ættu að fá tíma og leyfi til að vinna vandaða hugmyndavinnu, teikna upp hugmyndir sínar 

og lita í mismunandi útgáfum. Armstrong leggur áherslu á að nemendur læri að nota 

hugmyndaskissur í vinnu sinni og að slíkar skissur séu ekki nákvæmar og vandaðar 

teikningar heldur einfaldar og lýsandi eins og sjá má í bókum fræðimanna eins og Darwins 

og Edisons sem notuðu slíkar myndir til að útskýra hluti sem við þekkjum vel í dag. Sumir 

nemendur gætu þurft að skrifa niður hugmyndir sínar einnig. Grafísk tákn eru ekki beint 

aðferðir nemenda en grafískar leiðbeiningar eru gott kennsluefni (Armstrong, T., 2000, bls. 

67-70). 

Þá er komið að líkams- og hreyfigreindinni þar sem nemendur nota aðgengilegt hráefni 

til að öðlast skynjun á möguleikum þess, gera tilraunir og prufur, skoða misjöfn efni og læra 

að taka meðvitaða ákvörðun um af hverju viðkomandi efni er valið. Hér er verklegt nám í 

gangi og nemendur geta lært mikið af hver öðrum og umhverfi sína fyrir utan það sem frá 

kennararnum kemur. Áríðandi er að finna leið til að samnýta þær greindir sem nemendur 

búa yfir og finna leiðir til að færa efnið frá einni yfir í aðra á meðan námið stendur yfir. Til 

þess að ná að komast yfir allt það efni sem æskilegt væri að nemandi hefði aðgang að þarf 

tíma. Gardner gælir við þá hugmynd að val eigi að hefjast fyrr á  námsleiðinni, þannig að 

nemendur hefðu meiri tíma í hverri valinni list- og verkgrein í stað þess að taka þær allar, 

til að kennslan innan þeirra sé markvissari og nemendur öðlast meiri reynslu og víðsýni í 

henni (Armstrong, T., 2000, bls. 67-70).  

Kennari þarf fyrst og fremst að hafa skýr markmið fyrir nemendur þannig að ekki fari á 

milli mála hvaða kröfum þarf að mæta. Hafa þarf efni í kennslunni sem vekur nemendur til 

umhugsunar og getur ýtt nemendum áfram í leit sinni. Mikilvægt er að kennari sé 

meðvitaður um mikilvægi hvatningar fyrir nemendur til að velta fyrir sér öllum möguleikum 

og gera frekar fleiri skissur en færri og hafa hugmyndavinnuna opna í byrjun. Kennari getur 

nýtt hugarkort til að setja upp hvað hann ætlar að nota úr hverri greind, að því loknu þarf 

kennari að velja viðeigandi aðferðir og viðfangsefni sem hentar hópnum en hafa samt val 

vegna þess hve ólíkir nemendur eru. Leiðbeiningar með viðfangsefnum skuli raðað í rétta 

tímaröð og unnið eftir þeirra röð. Að lokum þarf að safna saman öllu efni, tækjum, kynna 

sér aðferðir og setja sér tímaramma með þá vitneskju að hann getur skekst eða breyst á 

leiðinni. (Armstrong, T., 2000, bls. 52-56) 
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6 Fyrri athugannir á stöðu textílmenntar 

6.1 Staða textílmenntar í grunnskólum skólaárið 2010 - 2011 

Í gegnum tíðina hefur ekki verið mikið rannsakað hver raunverulegur ávinningur af kennslu 

list- og verkgreina er en mikil ástæða er til að skoða það í framtíðinni. Starfsháttarrannsókn 

á vegum mennta- og menningarmálaráðuneytisins sem gefin var út árið 2014 skoðaði hins 

vegar starfshætti í grunnskólum í upphafi 21. aldar. Í list- og verkgreinahlutanum kom í ljós 

að á skólaárinu 2010 - 2011 var samanlagður heildartímafjöldi í list- og verkgreinum minni 

en viðmiðunarstundaskrá sagði fyrir um eða með vöntun upp á 20% eða meira eftir 

greinum. Þrátt fyrir að í aðalnámskrá grunnskóla: almennum hluta (2006, bls. 13) segir 

„Hverri námsgrein innan list- og verkgreina er ætlaður kennslutími sem tiltekinn er í 

viðmiðunarnámskrá aðalnámskrár sem lágmarkstími hvers aldurstigs. Skólarnir hafa þó 

sveigjanleika innan hvers aldurstigs.“  Það má því áætla að ekki sé nógur tími gefin í verklegt 

nám þrátt fyrir að í nýrri aðalsnámskrá grunnskóla: almennur hluti (2011) standi „Gæta ber 

þess að jafnvægi sé milli bóklegs náms og verklegs. Bæði hugur og hönd hafa mikilvægu 

hlutverki að gegna þegar nemandi eflir með sér alhliða þroska. Þess skal gætt að ekki halli 

á verklegt nám þegar skólastarf er skipulagt.“ Hér mætti því nýta betur val í þessum 

greinum til að nemendur gætu þróað greindir sínar samkvæmt fjölgreindakenningu 

Gardners sem bendir á að ekki sé hægt að nýta gefin tíma til að kenna allar þær list- og 

verkgreinar sem í boði séu þótt það líti vel út á pappír. Má líkja því við að reyna að smyrja 

brauðsneið með of litlu smjöri og reyna að teygja það vel út á endana, það verður aldrei 

alveg eins og ætlast var til (Gerður G. Óskarsdóttir, Kristín Á. Ólafsdóttir, Brynjar Ólafsson, 

Helga Rut Guðmundsdóttir, Ingibjörg Kaldalóns og Ragnheiður júníusdóttir, 2014, bls. 267-

268). 

Í starfsháttarrannsókninni kom fram að list- og verkgreinakennarar nýti ekki 

aðalnámskrána nema að litlu leyti við undirbúning kennslu en þó eitthvað í byrjun skólaárs 

til að setja sér markmið. Kennurum þykir aðalnámskráin of opin og því byggist skilningur og 

áhersla hver kennara á hans eigin túlkun og útfærslu á námskránni og þróa þeir með sér 

sína eigin námskrá eftir sem líður á starfsaldur þeirra. Helst virðast þeir fylgja aðalnámskrá 

í upphafi kennsluferils síns. Ekki hefur verið mikið rannsakað með hvaða kennsluháttum og 

aðferðum textílmennt er kennd en starfsháttarrannsóknin bendir áberandi á að það er 

mjög persónubundið þegar unnið er með jafn opna námskrá. Fram kom að í textílmennt 

var helst beitt; beinni kennslu með samræðum við nemendur, fyrirlestrum, sýnikennslu, 

útskýringum, tilraunavinnu og verklegum æfingum (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 

244, 269).  
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Rannsóknin bendir á að almennt séu nemendur þeirrar skoðunar að list- og verkgreinar 

séu skemmtilegar. Í sjöunda bekk segja 66% nemenda að textílmennt sé skemmtileg sem 

setur hana í 7. sæti yfir þær greinar sem spurt var um 60% nemenda þótti greinin mikilvæg 

en það setur greinina í 11. sæti af 15 sætum. Nemendur í tíunda bekk sögðu hins vegar 

einungis í 36% tilfella að textílmennt væri skemmtileg og einungis 19% töldu hana 

mikilvæga og lenti greinin í næst neðsta sæti í báðum flokkum. Svipað viðmót mátti greina 

hjá foreldrum (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl. 2014, bls. 248-249, 265-267). 

Einnig kemur fram að almennir kennara séu almennt á því að list- og verkgreinar séu 

mikilvægar þó þeir séu ekki alveg samstiga um hversu mikilvægar. Hins vegar voru þeir ekki 

eins sammála um mikilvægi þess að list- og verkgreinakennarar þyrftu að vera sérhæfðir í 

sinni grein. Þar kom fram að 48% almennra kennara töldu svo vera á meðan 70% list- og 

verkgreinakennara voru þeirrar skoðunar. Jöfnuðust hlutföllin meira út þegar spurt var 

hverjir væru nokkuð sammála. List- og verkgreinakennarar eru líka mun frekar í samstarfi 

við almenna kennara eða list- og verkgreinakennara annarra faga en kennara í sínu fagi úr 

öðrum skólum. Telja verður að þessu þurfi að breyta enda getur það verið mikill styrkur 

fyrir kennara að bera saman bækur sínar og læra nýjar aðferðir og sjá ný og spennandi 

verkefni (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 270-272).  

Minna fer fyrir vali nemenda eins og fram kemur í rannsókninni þegar skoðuð er 

þrepaskipting í einstaklingsmiðuð námi. Fyrsta þrep er að verkefni séu unnin út frá 

ákveðinni lausn þar sem útkoman er þekkt. Annað þrep er þegar nemandi vinnur að 

viðfangsefni sem hefur meira en eina lausn og velur úr hverja þeirra hann tekur. Þriðja þrep 

næst ef ekki er nein ein lausn og nemandi stjórnar hvert farið er með verkefnið og byggist 

það þá á hugmyndaflugi einstaklingsins þó innan marka kennarans sem getur nýtt þema til 

að setja mörkin. Í textílmennt var um jafnasta skiptingu að ræða milli þrepanna þar sem um 

13% nemenda voru á fyrsta þrepi, 26% á öðru þrepi og 31% á þriðja þrepi. Það veit á gott 

að um 57% nemenda séu á öðru til þriðja þrepi og hafi þar með einhverja stjórn á sínum 

verkefnum. Fram kom þó að nemendur hafa ekki val um hvaða verkefni þau velja heldur 

frekar hvernig þeir útfæra þau (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 262-264).   

Á meðan ekki er staðið að vali í list- og verkgreinum eins og hugmyndir Gardners benda 

á í fjölgreindakenningunni, þar sem nemendur hafa fyrr stjórn á námi sínu og vali sem 

byggist á styrkleikum þeirra er það á ábyrgð kennara greinanna að haga vali í greinum sínum 

á þann hátt. Með því nái nemendur að nýta styrkleika sinn í hverri grein og geti valið um 

viðfangsefni innan hennar í stað þess að vinna eftir stöðluðu formi. Ætla má að það myndi 

hafa áhrif á viðhorf nemenda til greinanna og auka skilning þeirra á gildi og nytsemi hennar. 
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6.2 Fyrri afstaða nemenda á unglingastigi til greinarinnar 

Í fyrrgreindri meistararitgerð Erlu Dísar kemur eftirfarandi fram í niðurstöðum hennar: „Þeir 

töluðu t.d. um að erfitt gæti verið fyrir textílkennara að fylgjast með fimmtán ólíkum 

verkefnum. Þeir vildu frelsi en ekki óreiðu. Þeim fannst sniðugt að hafa ákveðið frelsi innan 

ákveðins ramma eins og t.d. að gera tösku hver með sínum hætti.“ En einnig kom þar fram 

að ekki voru allir nemendur sammála um að það væri nóg val og vildu hafa meira að segja 

um hvað nemendur gerðu (Erla Dís Arnardóttir, 2013, bls. 46). Í heildina kemst Erla Dís að 

því að nemendur sem hún ræddi við vildu hafa frelsi í námi sínu og kennslu án þess að missa 

á því tökin. Þau vildu geta haft áhrif á verkefnaval og framvindu þeirra, að á þau væri hlustað 

og ekki lokað á hugmyndir þeirra án gaumgæfilegrar skoðunar. Nemendur voru ekki mikið 

fyrir verkefni sem ekki kröfðust þess að hugmyndafluginu væri leyft að flæða aðeins (Erla 

Dís Arnardóttir, 2013, bls. 59). Enda segir aðalnámskrá grunnskóla: greinasvið (2013, bls. 

158): „Textílmennt er ríkur þáttur í félagslegum veruleika þar sem einstaklingarnir skapa 

sér persónulegan stíl í klæðaburði í nánasta umhverfi sínu en auk þess læra þau að búa til 

afurðir sem hafa persónulegt gildi. Í textílnámi er mikilvægt að nemendur greini, meti og 

setji textíl í samhengi við umhverfi, menningu, listir, nýsköpun og hagnýtingu þekkingar.“  

Í ljósi framangreinds er vert að skoða hvað aðalnámskrá grunnskólana (2011) segir um 

val nemenda: „Tilgangurinn með valfrelsi nemenda á unglingastigi er að hægt sé að laga 

námið sem mest að þörfum einstaklingsins og gera hverjum og einum kleift að leggja eigin 

áherslur í námi miðað við áhugasvið og framtíðaráform í samvinnu við foreldra, kennara og 

námsráðgjafa.“ Það er því þörf á að kynna nemendum snemma þá möguleika sem greinin 

hefur bæði námslega og á starfsvettvangi í framtíðinni. Enn fremur kemur fram í 

aðalnámskránni að nemendur eigi að geta valið um viðfangsefni sem miði að því að víkka 

sjóndeildarhring þeirra, stuðli að aukinni lífsfyllingu og dýpki þekkingu, leikni og hæfni á 

tilteknum sviðum í samræmi við áhuga þeirra (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 50). Þetta virðist að einhverju leyti vanta í textílmennt í dag, það er að taka þarfir og 

áhuga nemenda inn í skipulagningu námsins, enda segir  aðalnámsskrá grunnskóla - 

listgreinar (2007) að þegar nám sé skipulagt skuli það gert með tilsjón til forsendna, þroska, 

áhuga og þarfa nemandans. Út frá viðhorfi nemenda til textílmenntar má greina hvort þetta 

skiptir máli og hvort nóg sé um val á milli verkefna til að ná til allra nemenda. Jafnframt 

hvort val á milli sérgreina ætti að byrja fyrr en það gerir nú til að nemendur geti styrkt 

áhugasvið sín og blómstrað í því í stað þessa að erfiða í einhverju sem vekur ekki áhuga 

þeirra.  Í 26. grein grunnskólalaga frá árinu 2008 kemur fram um val í námi „Frá upphafi 

grunnskóla skulu nemendur eiga val í námi sínu, svo sem um viðfangsefni, námsaðferðir og 

námsgreinar, í samræmi við viðmið í aðalnámskrá grunnskóla og skipulag skóla. Markmiðið 
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með því er að gera nemendur ábyrga fyrir eigin námi og skapa sveigjanleika í skólastarfi.“ 

(lög um grunnskóla nr. 91/2008). 

Valáfanga mætti því nýta fyrr í námsferli nemenda, jafnvel niður í fjórða bekk, þar sem 

nemendur velja með hliðsjón af áhugasviðum sínum til að öðlast aukið sjálfstraust og stjórn 

á námi sínu. Þannig er hægt að hjálpa nemendum að finna styrkleika sína og vinna sig lengra 

áfram með þá, öðlast skilning á notagildi og tilgangi námsins sem og þeim möguleikum sem 

fylgja því í frekara námi eða starfi. 

Þrátt fyrir mikilvægi allra greina er áhersla lögð á textílmennt hér og val nemenda sem 

þarf að skoða betur og útfæra á þann hátt að nemendur hafi meira val til að geta unnið 

með sína styrkleika. Textílmennt hefur gríðarlega margar hliðar eins og sést á þeim mörgu 

viðfangsefnum sem greinin fæst við svo sem prjón, hekl, krosssaum, vélsaum, fatasaum, 

þæfingu, vefnað og fleira. Í dag eru verkefni mikið unnin ár eftir ár í sömu bekkjarárgöngum, 

en eitthvað er um flæðandi námskrár þar sem unnið er með verkefni sem eru mismunandi 

í tvö til þrjú ár og þannig unnið með stærri verkefnabanka. Miðað við svör nemenda í 

spurningakönnuninni má sjá að þau vilja hafa val á milli verkefna og að áhugi þeirra og geta 

í verkefnum er misjöfn. Kennarar sem hafa flæðandi námskrá milli tveggja til þriggja ára 

ættu á auðveldari hátt að geta breytt valinu í sinni kennslu þar sem fjöldi 

verkefnamöguleika er innan hverrar aðferðar. Hægt væri að nota til dæmis stöðvavinnu 

með yfirþema. Þá hefðu nemendur val um aðferð að sameiginlegu markmiði. Sem dæmi 

má nefna að allir nemendur eiga að búa til púða en megi velja um aðferð við gerð hans, svo 

sem sauma út mynd í java og sauma á bak úr efni, sauma hann saman úr efni báðu megin, 

þar sem möguleiki er á að nota einlit efni sem nemendur skreyta sjálfir eða forskreytt efni. 

Einnig býður fjölbreytileiki textílmenntar upp á að prjóna eða hekla púðann, jafnvel hafa 

prjónles öðru megin og efni hinu megin jafnvel nýta eldra efni í hann með áherslu á 

endurvinnslu efna. Þá er ekki búið að reifa þann möguleika hvernig púðinn skal vera í laginu 

og byggist slíkt á hugmyndavinnu nemandans. Slík verkefni myndu taka meira tillit til getu 

nemenda sem geta eflt sína styrkleika eða farið út fyrir þægindarammann og reynt eitthvað 

nýtt en það yrði þá val nemandans og á hans ábyrgð. Niðurstöðurnar sýna skýrt að 

nemendur hafa misjafnan smekk á verkefnum og telja sig hafa hæfileika í sumu en síður í 

öðru. Nemendur svöruðu spurningunni um af hverju þetta væri áhugavert eða óáhugavert 

meðal annars eftirfarandi: „Ég er nokkuð góður að prjóna“, „Mér finnst gaman að sauma í 

saumvél“, „Nær bara ekki til mín“ og „Það tekur langan tíma með eitt verkefni og maður 

gerir alltaf það sama“. Aukið val um úrvinnslu verkefna út frá kennsluhugmyndum 

fjölgreindarkenningarinnar myndi breyta upplifun nemenda þannig að þeir hefðu áhrif á 

nám sitt og hvað þeir fá út úr því. Slík uppsetning á kennslustund og verkefnum er vissulega 
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meiri vinna fyrir kennarann í upphafi en til lengri tíma litið yrðu kennslustundir einfaldari 

og markvissari. Fjölgreindakenning Gardners tekst á við allar þær greindir sem einstaklingur 

býr yfir og vinnur út frá því að fólk nýti styrkleika sína og áhugasvið í úrvinnslu verkefna. Því 

eru fjölgreindir Gardners tilvaldar til að vinna með innan greinarinnar enda margir 

möguleikar í starfi og leik einstaklinga sem felast í þeirri tækni sem kennd er í textílmennt.  

Störf sem tengjast fatasaum eru til dæmis fatahönnun, klæðskerar, kjólameistarar og fleira. 

Textílhönnuðir eru sérhæfðir í prjóni, útsaum og þrykki meðal annars. Þæfing og vinnsla í 

ull er vinsæl og tengist fatahönnun eins og sjá má í hönnun fyrirtækisins Volcano. 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni sína að nemendur hafa mjög misjafnan áhuga á 

viðfangsefnum textílmenntar og ekki síst er áberandi munur á milli kynja um ágæti þeirra. 

Bendir það til þess að í valáföngum sérstaklega þyrfti að bjóða upp á kynskipta textílmennt. 

Í ljós kom að drengir töldu minni líkur á að þeir gætu hugsað sér að velja textílmennt en 

stúlkur en gera má ráð fyrir að það hlutfall myndi breytast ef val hæfist fyrr. Drengjum þótti 

almennt frekar að um fjölbreytt verkefni væri að ræða en stúlkum þóttu þau oft of auðveld. 

Svipuð niðurstaða fékkst þegar nemendur voru spurðir um erfiðleikastig verkefna. Bendir 

það til að betur megi gera í uppsetningu verkefna þar sem fjölbreytileiki og erfileikastig er 

meira bundið við val nemenda og hugsanlega gæti verið að kynskipt textílkennsla gæti haft 

áhrif líka en það þyrfti að rannsaka frekar.  
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7 Niðurstöður 

Drengir og stúlkur eru ekki á einu máli um ágæti textílmenntar. Stúlkur virðast fremur telja 

textílmennt áhugaverða en drengir sem eru almennt þeirrar skoðunar að textílmennt sé allt 

í lagi. Fimm drengir telja hana þó nokkuð áhugaverða á móti þeim fjórtán sem telja hana 

nokkuð óáhugaverða. Eingöngu einni stúlku þótti textílmennt nokkuð óáhugaverð en tvær 

stúlkur og þrír drengir töldu hana óáhugaverða. 

 

Mynd 1 - Textílmennt er? 

Drengir voru langflestir á því að þeir myndu ekki geta hugsað sér að velja textílmennt 

sem valfag en stúlkurnar voru flestar til í að velja textílmennt sem valfag. 

 

Mynd 2 – Gætir þú hugsað þér að velja textílmennt sem valfag? 
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Á heildina litið virtust allir nemendur frekar kjósa saumaval fram yfir prjónaval en nokkuð 

var um að strákar sem merktu við nei í spurningunni á undan merktu ekki við þennan lið. 

Áhugavert er að sjá að kynjahlutfalli var jafnt í prjónavali.  

 

Mynd 3- Saumaval eða prjónaval? 

Skynjun drengja á erfiðleikastigum verkefna sem lögð voru fyrir þau í hverjum flokki 

sýndu að  almennt þóttu þeim verkefnin hæfilega erfið. Helstu frávik voru að þeim þótti 

hekl helst of erfitt og vélsaumur stundum of auðveldur. Aðspurðir af hverju viðfangsefnin 

væru áhugaverð eða óáhugaverð svöruðu drengirnir meðal annars, „Þau geta verið of létt“, 

„Því maður er alltaf að nota hendurnar“, Það er gaman að læra að prjóna“, „Krosssaumur 

að gera munstur“, „Þau geta verið of erfið“, „Það er leiðinlegt að sauma“ og „Hef engan 

tilgang til að læra það“. Mikilvægt er að vinna út frá áhugasviði þeirra til að hafa áhrif á 

hvernig þeir skynja verkefnin. 

 

Mynd 4- Hvernig drengir skynja erfiðleikastig verkefna 
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Skynjun stúlkna á erfiðleikastigum verkefna sem lögð voru fyrir þau í hverjum flokki sýndi 

fram á að almennt þætti þeim verkefnin hæfilega erfið. Helstu frávik voru að þeim þætti 

þæfing of auðveld sem og vefnaður. Nokkrar þeirra virtust líka telja að prjón, krosssaumur 

og vélsaumur væru oft of létt. Þá mátti sjá að það sem þeim þætti helst erfitt að hekla. 

Nemendur útskýrðu hvað það var við viðfangsefnin sem var áhugavert og óáhugavert með 

eftirtöldum hætti, „Mér finnst gaman að sauma“, „Bara af því að mér finnst allt í lagi að 

drepa tíman með einhverju svona“, „Kann kannski ekki sum og sum eru flókin“ og „því mér 

finnst það flókið og leiðinlegt“.  Bendi það til þess að val þeirra og áhugasvið hafi áhrif á 

hvernig þær skynja verkefnin. 

 

Mynd 5- Hvernig stúlkur skynja erfiðleikastig verkefna 

Bæði kynin virðast sammála um að verkefnin séu almennt fjölbreytt og er það mjög 

áberandi meðal drengjanna. Stúlkurnar virðast þó telja minni fjölbreytileika í prjóni og hekli 

en meiri í vélsaum, fatasaum og þæfingu. Þrátt fyrir það kom fyrir að nemendur segðu að 

þeir hefðu gert sömu verkefnin of oft til að njóta þeirra fyllilega.  
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Mynd 6- Hversu fjölbreytt eru verkefnin? - Drengir 

 

Mynd 7- Hversu fjölbreytt eru verkefnin? - Stúlkur 
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Mynd 8- Telur þú að þú munir nýta textílþekkingu þína í daglegu lífi? 

Nær allir drengirnir svöruðu neitandi þegar þeir voru spurðir hvort þeir teldu að þeir 

myndu nýta textílþekkingu í frekara námi. Einungis níu stúlkur töldu að þær mundu nýta 

hana þannig og tuttugu stúlkur að þær mundu ekki gera það. Fjórar stúlkur svöruðu ekki 

spurningunni. Tvær stúlkur svöruðu þessari spurningu skemmtilega og sögðu annars vegar 

„Textílmennt er mjög áhugaverð“ og hins vegar sagðist hin ætla að „Hanna föt“. Þótt fá 

þeirra sjái þá möguleika sem greinin býður upp á í námi þá virðist það að einhverju leyta 

skila sér til þeirra. 

 

Mynd 9- Telur þú að þú munir nýta textílþekkingu þína í frekara námi? 
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þar sem 1 var minnst áhugavert og 10 mest áhugavert. Þar var áberandi að strákar notuðu 
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Fyrir prjón var áberandi hve miklu hærri einkunnir stúlkur gáfu viðfangsefninu þó að 

nokkrir drengir virtust hafa gaman af prjóni. Sjá mátti á svörum nemenda að bæði drengir 

og stúlkur hefðu gaman að prjóni þrátt fyrir að drengir gæfu því almennt slaka einkunn. 

Drengirnir minntust á það sem þeir töldu áhugavert „Ég gæti prjónað bolta“, „Það er gaman 

að læra að prjóna“, „Ég er nokkuð góður að prjóna“ en einnig það sem þeim þótti 

óáhugavert „Leiðinlegt að prjóna“, „Því mér finnst það ekki skemmtilegt“, „hef engan 

tilgang til að læra það“, „Leiðinlegt að prjóna“, „Nær bara ekki til mín“,  og svo það sem 

kom mest á óvart „Ég er maður!!!“. Stúlkurnar ræddu almennt jákvætt um prjón „Það er 

skemmtilegt að vinna með prjóna og gera allskonar t.d. í saumavél, húfu, vettlinga og margt 

fleira“, „Ég veit það ekki. Þá fáum við að læra að prjóna“, Ég hef lengi haft áhuga á að 

prjóna“. Þær voru þó ekki allar sammála um ágæti þess „Af því þau eru leiðinleg“, „Oft það 

sama“ og Því ég kann ekki að prjóna og hef engan áhuga“. 

 

Mynd 10- Viðhorf til prjóns 

Drengjunum þótti krosssaumur áberandi minna spennandi en stúlkunum en þó voru 

nokkrir sem þótti hann skemmtilegur. Í skriflegum svörum drengjanna var að finna 
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finnst það ekki skemmtilegt“ og yfir í „Það er ekki gaman“. Stúlkurnar voru eilítið jákvæðari, 

„Mér finnst gaman að sauma“, „Maður er að duna sér í rólegheitum“, „Því það er 

skemmtilegt“. En sumar voru minna jákvæðar og skrifuðu, „Útaf því að það mun ekki beint 

hjálpa okkur í framtíðinni og bara er ekki skemmtilegt“, „Það tekur langan tíma með eitt 
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Mynd 11- Viðhorf til krosssaums 

Þegar um vélsaum var að ræða virtist meiri samstaða um viðfangsefnið og strákar virtust 

frekar spenntari fyrir þeim viðfangsefnum en þeim sem nefnd hafa verið hér á undan. 

Stúlkurnar voru almennt mjög ánægðar með vélsauminn. Drengirnir voru almennt jákvæðir 

í skrifum sínum hér, „Þau voru bara skemmtileg“, „Því saumavélar eru áhugaverðar“, „Mér 

finnst gaman að búa til eitthvað sem ég er ánægður með í endann“, „Mér finnst gaman að 

sauma í saumavél“ og ekki virtust þeir hafa neitt neikvætt að segja um vélsaum en einn 

taldi nauðsynlegt að útskýra af hverju þetta væri allt óáhugavert með því að segja „Ég er 

maður!!!“ Stúlkurnar sáu frekar jákvæðar hliðar á vélsaumnum með orðunum, „Af því 

maður fær að skapa eitthvað“, „Af því að það sem ég kann er áhugavert“, „Því það er 

skemmtilegt“, „Því það er gaman að gera þetta og maður fær sjaldan leið á því“ en einnig 

komu fram atriði um af hverju það gat verið óáhugavert, „Ég er ekkert góð í að sauma og 

mér finnst ekki alltaf gaman í textíl“, „Mér finnst leiðinlegt að láta vélar gera vinnuna fyrir 

mig“ og „Af því að kennarinn hjálpar aldrei“.  

 

Mynd 12- Viðhorf til vélsaums 
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Fatasaumur skoraði ekki mjög hátt hjá drengjunum en almennt fannst þeim hann þó 

ágætur. Stúlkurnar voru yfir heildina sáttari við fatasaum þó hann væri ekki númer eitt yfir 

allt.  Drengirnir skrifuðu ekki mikið um fatasaum sérstaklega en sjá mátti setningar á borð 

við, „Því þau eru skemmtilegust“, „Skemmtileg“, „Þau geta verið of erfið“, „Það er leiðinlegt 

að sauma“ og „Leiðinlegt“. Stúlkurnar voru jákvæðari en alls ekki allar, „“Því það er gaman 

að búa eitthvað til sjálf“, „Því það er flott að t.d. gera trefil, buxur o.fl.“, „Af því að það er 

svo gaman“, „Ég elska föt og þá er auðvitað gaman að gera sín eigin“, „Af því að það er 

tvöfalt meiri vinna og einbeiting“ og „Mér finnst fatasaumur leiðinlegur …“ 

 

Mynd 13- Viðhorf til fatasaums 

Hekl var mjög neðarlega á vinsældalista drengjanna og miðlungs hjá stúlkunum og flestir 

settu fyrir sig að það væri flókið. 

 

Mynd 14- Viðhorf til hekls 

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Viðhorf til fatasaums

Drengir Stúlkur

0

2

4

6

8

10

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N/A

Viðhorf til hekls

Drengir Stúlkur



32 

Bæði kyn voru mjög samstiga um álit sitt á þæfingu og voru annnað hvort mjög lítið hrifin 

af því eða fannst það allt í lagi. 

 

Mynd 15- Viðhorf til þæfingar 

Einnig voru kynin frekar samstiga um álit sitt á vefnaði um að það væri óspennandi eða 

allt í lagi. 

 

Mynd 16- Viðhorf til vefnaðar 
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stunda handavinnu. Í ljós kom að ekki var jafn afgerandi munur á áliti kynjanna á ágæti 

textílmenntar og að ekki var um eitt viðfangsefni aðallega að sakast í þeim efnum. Drengir 

voru hrifnastir af vélsaum af öllum viðfangsefnunum en þó voru nokkrir sem töldu sig góða 

í að prjóna og þótti það gaman. Stúlkurnar voru jákvæðari fyrir viðfangsefnunum og þrátt 

fyrir að þeim þætti skemmtilegast í vélsaum og fatasaum þá voru þær einnig hrifnar af 

prjóni og krosssaum.  Stúlkur voru líklegri til að taka textílmennt sem valfag en, flestir 

drengirnir svöruðu engu að síður að ef þeir myndu velja textílmennt yrði saumval fyrir 

valinu. Bendir það til að hægt sé að ná til þeirra í valáfanga séu þeir settir upp á áhugaverðan 

hátt og kynntir fyrir þeim tímalega með spennandi verkefnum. Mögulega væri ein leið að 

hafa áfangana kynjaskipta með verkefnum sem miðast að áhugasviðum kynjanna en það 

þyrfti að kanna betur áður en sú leið væri farin. Almennt gáfu drengir lægri einkunnir en 

stúlkur fyrir viðfangasefnin, prjón, krosssaum, hekl og vefnað. Kynin voru meira samstíga 

þegar koma að vélsaumi, fatasaumi og þæfingu. Stúlkurnar gáfu yfir heildina hærri 

einkunnir fyrir viðfangsefnin og helst það í hendur við að þær telja sig frekar koma til með 

að nýta textílþekkingu sína í daglegu lífi. Fleiri stúlkur en strákar töldu að þau myndu nýta 

það í frekara námi en þó var það minnihluti stúlknanna sem svaraði þannig. 
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8 Samantekt 

8.1 Almennt 

Langan tíma tók að gera textílmennt að skyldugrein í grunnskólum ásamt fleiri list- og 

verkgreinum en það hafðist fyrir tilstuðlan baráttufólks sem ekki gaf tommu eftir. Í dag þykir 

það sjálfsagt að kenna list- og verkgreinar sem skyldufög í grunnskólum en þau hafa ekki 

öðlast alveg sama stall og bókgreinar.  

Í starfsháttarrannsókn á vegum mennta- og menningamálaráðuneytisins um starfshætti 

í grunnskólum í upphafi 21. aldar er sýnt fram á að ekki sé fullnýttur sá tími sem hverri list- 

og verkgrein er áætlaður í viðmiðunarstundaskrám. Er það til marks um að þær séu ekki 

teknar jafn alvarlega og bókgreinar, þrátt fyrir að aðalnámskrá grunnskólanna (2006) taki 

fram að gæta þurfi jafnvægis á milli bóklegs og verklegs náms. Í rannsókninni kom einnig 

fram að almennir kennarar telja list- og verkgreinar mikilvægar en þó ekki til jafns við 

bóklegar greinar. Nemendur telja samkvæmt rannsókninni að list- og verkgreinar séu 

skemmtilegastar en telja þær þó ekki mikilvægar fyrir framtíðina. Fram kom einnig að 

nemendur hafa almennt ekki val um verkefni heldur frekar hvernig þeir útfæra þau. 

Áður var búið að skoða viðhorf nemenda á unglingastigi til textílmenntar í 

meistararitgerð Erlu Dísar. Þar var rætt við nemendur og fram kom að nemendur vildu fá 

meira val um verkefni sín en gerðu sér grein fyrir að samt þyrfti ákveðinn rammi að vera til 

staðar. Þau vildu fá að leggja inn sínar hugmyndir og að þau fengu að reyna á sig í 

verkefnunum. Stemma niðurstöður Erlu Dísar við þær niðurstöður sem komist er að í 

þessari ritgerð. Ekki er skrýtið að nemendur vilji fá að virkja val sitt enda stendur í 26. grein 

grunnskólalaga frá 2008 að nemandi eigi frá upphafi skólagöngu að eiga val í sínu námi. 

8.2 Svör við einstökum spurningum 

Niðurstöður úr spurningakönnuninni sýna að nemendur hafa mjög skiptar skoðanir á 

viðfangsefni textílmenntar og vali tengdu greininni. Munurinn á milli kynja var áhugaverður 

og sýndi að stúlkur voru almennt jákvæðari í garð textílmenntar en drengir. Langflestum 

stúlkunum þótti textílmennt vera áhugaverð en drengjum fannst hún allt í lagi eða nokkuð 

óáhugaverð. Einnig var gríðarlegur munur þegar spurt var hvort nemendur gætu hugsað 

sér að taka textílmennt sem valfag. Einungis sex drengir af 38 gátu hugsað sér að velja 

greinina í vali á móti 26 stúlkum af 33 sem sáu fyrir sér að velja það. Drengjum þótti almennt 

frekar að um fjölbreytt verkefni væri að ræða en stúlkum þóttu  þau oft of auðveld. Svipuð 

niðurstaða fékkst þegar nemendur voru spurðir um erfiðleikastig verkefna. Mikill 

kynjamunur er á viðhorfi til viðfangsefnanna innan greinarinnar og einungis þrennt sem 
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bæði drengir og stúlkur voru svo til sammála um það er vélsaumur, þæfing og vefnaður. 

Stúlkur voru almennt jákvæðari fyrir viðfangsefnunum og áberandi var munurinn í prjóni, 

krosssaum, fatasaum og hekli. Drengir töldu sig ekki koma til með að nýta textílþekkingu 

sína í daglegu lífi eða frekara námi. Stúlkur voru opnari fyrir notkun hennar í daglegu lífi en 

fáar töldu að þær myndu nýta hana til frekara náms. Áberandi var að þrátt fyrir að drengir 

sögðust ekki ætla að velja textílmennt í vali myndu þeir velja saumaval ef þeir kæmu til með 

að gera það og átti það yfirleitt við um stelpurnar líka. Bendir það til að betur megi gera í 

uppsetningu verkefna þar sem fjölbreytileiki og erfileikastig er meira bundið við val 

nemenda. Áhugavert væri að kanna hvort það hlutfall myndi breytast ef val hæfist fyrr á 

námsleiðinni eins og Gardner bendir á til að nýta betur styrkleika og sjálfsþekkingu 

nemenda. Hugsanlega gæti verið að kynskipt textílkennsla hefði áhrif líka en það þyrfti að 

rannsaka frekar.  

Þær greindir sem helst tengjast textílmennt eru rýmisgreind og líkams- og hreyfigreind 

eins og áður hefur komið fram. Sú tenging sést í hæfileikunum til að teikna upp og skissa 

hugmyndir, sjá fyrir sér útkomuna fyrirfram og hafa tilfinningu fyrir litum, formum, línum 

og lögun út frá rýmisgreindinni. Í líkams- og hreyfigreindinni er að finna tæknilegu 

hæfileikana til að leysa verkefnin og næmi fyrir verklegu hliðinni sem fer í að búa til og 

hanna afurðirnar. Einstaklingar sem eru sterkir á þessum tveimur sviðum ættu því að vera 

líklegir til að standa sig vel í list- og verkgreinum og með aðstoð sjálfsþekkingargreindar 

ættu nemendur að geta nýtt hæfileika sín til að velja þá grein sem áhugi, drifkraftur og 

sköpun hallast að.  

Varðandi námsframvindu nemandans er mikilvægt að kennarinn leitist við að draga fram 

styrkleika hans og beina honum inn á þá braut frekar en að skipuleggja námið þannig að 

erfitt sé fyrir nemandann að uppfylla skilyrðin vegna þess að verkefnin og lausnir þeirra 

bjóða ekki upp á sveigjanleika. Að því sögðu hafa allar greindirnar áhrif á okkur í öllu okkar 

daglega lífi og því einnig í námi. Rannsóknin í samanburði við kenningar Gardners sýnir að 

með því að leggja áherslu á að vinna með allar fjölgreindir megi gera námið markvissara og 

nemendavænna. Aðferðir og viðfangsefni innan textílgreinarinnar hafa gríðarlega margar 

hliðar og möguleika þannig að ef vel er staðið að skipulagi og innihaldi kennslunnar ættu 

nemendur auðveldlega að hafa tækifæri til að finna og vinna verkefni við hæfi. 
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9 Umræða 

Niðurstöðurnar benda til að nemendur nái ekki að nýta textílmennt til fulls sökum þess að 

val á verkefnum skorti og þeir hafi ekki næga stjórn á námi sínu.  Þeir vinni verkefni sem ná 

ekki til þeirra og séu því ekki að efla styrkleika sína og hugmyndaflug. Úr því mætti bæta 

með auknu vali og frelsi nemenda í lausnum verkefna. Textílmennt er gríðarlega viðamikil 

grein. Margvísleg viðfangsefni hennar gefa möguleika á fjölmörgum leiðum til að útfæra 

verkefnin svo sem prjón, krosssaum, vélsaum, fatasaum, hekl, þæfingu, vefnað og útsaum 

meðal annars. Textílgreinin býður einnig upp á að nemendur endurnýti efni, skreyti það 

sjálfir á marga mismunandi vegu svo sem með þrykki, taulitum, útsaum, teikningum og 

fleiru. Vegna þeirra miklu möguleika sem nemendur hafa til að velja úr er 

fjölgreindakenningin góður valmöguleiki til að vinna út frá innan textílgreinarinnar. Hún 

tekur til margvíslegra greinda og tekur tillit til þess að einstaklingur er ekki einungis með 

eina greind heldur hefur mismikla styrkleika í hverri þeirra.  Samsetningar greinda 

einstaklinga eru jafnmargar og þeir ólíku nemendur sem að stunda greinina í grunnskólum. 

Mikilvægt er því að nemendur sjálfir séu við stjórnvölinn þegar kemur að vali verkefna þó 

að unnið sé að sameiginlegu endamarkmiði. Nemendur hafa sama markmið en fara sínar 

eigin leiðir í hugmyndavinnu og sköpun til að nálgast markmiðið. Viðhorf nemenda til 

textílmenntar er viðunandi en alltaf má gera betur og bæta ímynd greinarinnar enn frekar. 

Með því að setja stjórnina fyrr í hendur nemenda hvað varðar úrvinnslu verkefna má áætla 

að þeir séu líklegri til að finna tilgang með greininni.  

Gera má ráð fyrir að aukið val hafi einnig áhrif á viðhorf nemenda til nytsemi þeirrar 

þekkingar sem þau öðlast í náminu. Bæði kynin sáu fyrir sér að helsta nytsemi textílmenntar 

í daglegu lífi væri að gera við föt eftir þörfum. Má vera að það hafi heilmikið að gera með 

fjárhagstöðu heimila án þess þó að það hafi verið kannað sérstaklega. En athygli vakti að 

bæði kyn minntust á fataviðgerðir svo ekki er öll von úti að ná drengjum í val í textílmennt. 

Hvort sem kynjaskipt kennsla eða áherslumunur verkefna skiptir þar meira máli þá er það 

viðfangsefni til að rannsaka enn frekar. Möguleikinn á breytileika verkefna er endalaus 

innan greinarinnar og mögulega væri hægt að ná athygli drengja með því að setja verkefni 

upp sem nytjaverkefni það er að þeir hanni eitthvað sem þeir sjái fyrir sér að geta nýtt, og 

væri spennandi að vinna frekar með þá hugmynd sem kennsluefni. 

Spurningalistinn var lagður fyrir 71 nemanda í áttunda bekk þriggja grunnskóla, 38 

drengi og 33 stúlkur og því ekki hægt að alhæfa um niðurstöðurnar á alla aldurshópa 

grunnskólanna en líta má á niðurstöðurnar sem áskorun til að fara nýjar leiðir til að auka 

vegsemd og virðingu greinarinnar.  
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11 Viðaukar 

11.1 Samþykki skólanna 

      

 
   
    

mars 2015 

 

 
Háskóli Íslands 

 

 

 

 

 

Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir, hefur óskar eftir  að fá að leggja fyrir könnun í Vættaskóla sem 

tengist lokaverkefni hennar til B.Ed. gráðu. 

 

Vættaskóli hefur gefið henni leyfi til að leggja hana fyrir mánudaginn 16. mars kl. 09:00 og 

leggja fyrir nemendur í 8. bekk umrædda könnun.  

 

 

 

       Virðingarfyllst, 

 

      
 _________________________________ 

       Jóhanna S. Vilbergsdóttir, skólastjóri 
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Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir, hefur óskar eftir að fá að leggja fyrir könnun í 

Hólabrekkuskóla sem tengist lokaverkefni hennar til B.Ed. gráðu. Hólabrekkuskóli hefur 

gefið henni leyfi til að leggja hana fyrir fimmtudaginn 5.mars kl. 09:00 og leggja fyrir 

nemendur í 8. bekk umrædda könnun. 

Berglind Arndal 

 

 

 

Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir, hefur óskað eftir að fá að leggja fyrir könnun í 

Ingunnarskóla sem tengist lokaverkefni hennar til B.Ed. gráðu. 

Ingunnarskóli hefur gefið henni leyfi til að leggja umrædda könnun fyrir nemendur í 8. 

bekk fimmtudaginn 12. mars kl. 09:00.  

Guðfinna A. Guðmundsdóttir  
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11.2 Spurningakönnun sem lögð var fyrir 

Spurningakönnun fyrir lokaverkefni til B.Ed gráðu í Háskóla Íslands 

Ég heiti Hafrún Ásta Hafsteinsdóttir og er grunnskólakennaranemi með áherslu á 

faggreinakennslu í textlímennt. Ég er á þriðja ári og er að vinna að lokaritgerð minni til 

B.Ed gráðu. 

Ég er að skoða viðhorf nemenda á elsta stigi grunnskóla til textílmenntar og mismunandi 

viðfangsefna innan hennar. Spurningarnar eru tíu og eru lagðar fyrir á einni blaðsíðu. 

Spurningarnar eru annars vegar krossaspurningar og hinsvegar skriflegar spurningar. 

Miðað er við að nemendur hafi lokið textílmennt á miðstigi. Svörin eru nafnlaus og ekki 

hægt að rekja þau til einstakra nemenda. 

 

Kyn   

 

 

Bekkur 

 

 

 

  

karlkyns kvenkyns 

  

8. bekkur 9. bekkur 10. bekkur 
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1. Textílmennt er? (fjórir möguleikar) 

Áhugaverð Nokkuð áhugaverð Allt í lagi Nokkuð óáhugaverð óáhugaverð 

 
    

 
2. Gefðu eftirfarandi viðfangsefnum einkunn frá 1-10 (1 er minnst áhugavert og 10 er mest 

áhugavert) 

Prjón Krosssaumur Vélsaumur Fatasaumur Hekl þæfing Vefnaður 

 
      

 
3. Hvers vegna eru viðfangsefnin áhugaverð? 

 

 
4. Hvers vegna eru viðfangsefnin óáhugaverð? 

 

 
5. Gætirðu hugsað þér að velja textílmennt sem valfag? 

Já Nei 

 
 

 
6. Ef já, hvort mundirðu frekar velja saumaval eða prjónaval? 

Saumaval Prjónaval 

 
 

 
7. Fannst þér verkefnin sem voru lögð fyrir ykkur of auðveld, passlega erfið eða of erfið? 

 Prjón Útsaumur Vélsaumur Fatasaumur Hekl þæfing Vefnaður 

Of auðveld 
       

Passlega erfið 
       

Of erfið 
       

 
8. Voru verkefnin sem lögð voru fyrir ykkur fjölbreytt?  

 Prjón Útsaumur Vélsaumur Fatasaumur Hekl þæfing Vefnaður 

Mjög 
fjölbreytt 

       

Fjölbreytt 
       

Ekki fjölbreytt 
       

 
9. Telurðu að þú munir nýta þekkingu þína úr textílmennt í daglegu lífi? 

Já Nei Ef já þá hvernig? 

 
  

 
10. Telurðu að þú munir nýta þekkingu þína úr textílmennt í frekara námi? 

Já Nei Ef já þá hvernig? 
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