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Formáli 

Rannsókn þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed. gráðu í Kennaradeild 

Menntavísindasviðs Háskóla Íslands. Leiðbeinandinn minn var Skúlína Hlíf 

Kjartansdóttir doktorsnemi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands og vil ég 

þakka henni fyrir góða leiðsögn og stuðning. Fríði Ólafsdóttir dósent í 

textílmennt við Háskóla Íslands þakka ég einnig fyrir stuðning við upphaf 

verkefnisins, Tryggva Thayer fyrir aðstoð með rafræna síðu og Soffíu Auði 

Birgisdóttir fyrir yfirlestur.   

Þeir textílkennarar og textílkennaranemar sem tóku þátt í rannsókninni 

fá þakkir fyrir að gefa mér tíma sinn og deila með mér sinni reynslu og 

sínum skoðunum. Fjölskyldu, vinum og samstarfsfólki þakka ég aðstoð, 

umburðalyndi og þolinmæði.  
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Ágrip 

Verkefnið felst í rannsókn á þörfum textílkennara fyrir samstarfsvettvang og 

hönnun frumgerðar rafrænnar vefsíðu á MenntaMiðju, Textíltorgi þar sem 

textílkennarar geta haft samskipti um nám og kennslu og safnað saman efni 

sem tengist vinnu þeirra. Þar má nefna kennsluverkefni, hlekki á kveikjur, 

ítarefni og verslanir með efni tengdu faggreininni. Torgið á að auka samstarf 

og starfsþróun kennara. Rannsóknin felst í að kanna hvaða tilgangur, inntak 

og form henti veftorginu og hvers konar þarfir og aðgengi megi skilgreina 

fyrir þennan hóp. 

Í rannsókninni var rætt  við sex textílkennara og fjóra textílkennaranema, 

í tveim rýnihópaviðtölum, annað viðtalið var tekið á höfuðborgarsvæðinu 

og hitt var tekið á landsbyggðinni, viðtölin voru bæði tekin í janúar 2015. 

Niðurstöður rannsóknarinnar gáfu til kynna að viðmælendunum fannst 

vera þörf á rafrænni síðu sem eflir samstarf þeirra á milli og stuðlar að 

starfsþróun með annars vegar hugmyndabanka og hins vegar upplýsingum 

sem snúa að starfinu. Auk þess sem hóparnir voru sammála um 

uppsetningu síðunnar og fleiri þætti sem tengjast hönnun hennar. Einnig 

komu þeir með hugmyndir tengdar verkefnum fyrir nemendur. 

Með textíltorgi á MenntaMiðju á fjölbreytni verkefna að aukast og þau 

eiga að verða aðgengilegri fyrir kennara. Gagnabankinn er hugsaður sem 

þróunarverkefni þar sem hægt er að taka við verkefnum frá öðrum svo 

hann verði í áframhaldandi vexti. Á torginu eiga að vera til staðar þau gögn 

sem kennarar styðjast við í kennslu og við undirbúning á henni. 
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Abstract 

Viral Textile. Art and Crafts Community 

The purpose of this project is to explore the needs of textile teachers to 

communicate ideas and contribute to a virale textile community on the 

website MenntaMiðja, a community where teachers can exchange ideas 

and work related thoughts. Items that can be shared on the website include 

textile projects, links to ideas and further reading, also links to shop 

websites that are related to each topic. The project seeks to identify which 

form, links and projects are best suited to meet the needs of those who use 

this virale textile community and what kind of needs and access is best to 

define for this particular group. 

 In this research project I interviewed six textile teachers and four 

university students, who study textiles as their major subject, in two focus 

groups. The interviews took place in Reykhavík and in the countryside in 

January 2015.  

The results indicate that the focus groups thought that  a virale website 

like this one was needed and also that they agreed up on the design and 

other structural aspects of it. The focus groups furthermore came up with 

new ideas related to content and projects for students.  

This viral textile community will increase the variety and accessibility of  

different textile projects for teachers. An Idea-bank, in form of wiki-pages, 

creates the possibility for participants to submit their own projects onthe 

wiki-page. The MenntaMiðja webside makes it easier to find new projects, 

and they become more accessible for teachers. The collection of projects is 

a development project, that receives ideas and projects from contributors, 

so that the collection can continue to grow. The MenntaMiðja community 

website contains data for teachers, that facilitates preparation of learning 

designs and teaching. 
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1 Inngangur 

Greinagerð þessi fjallar um rannsókn sem gerð var til að kanna áhuga 

textílkennara á rafrænu torgi í textílmennt. Í framhaldi af rannsókn var 

unnin verklegur þáttur sem snýr að gerð síðunnar, uppsetningu hennar og 

verkefnabanka í textílmennt. 

Hugmyndin af rafrænu textíltorgi er tilkomin vegna þess að mér fannst 

vanta samstarfsvettvang fyrir kennara, aðgengi að verkefnabanka og 

upplýsingum sem tengjast textílmennt. Rafrænn hugmyndabanki er einnig í 

takt við þróun í tæknimálum, kosturinn við að hafa hann rafrænan er að þá 

er hægt að bæta í hann verkefnum, hafa hann í stöðugri þróun og 

áframhaldandi vexti og vinna með þær hugmyndir sem eru þar fyrir. Það er 

hægt að breyta bankanum og bæta hann jafnóðum og tæknibreytingar eiga 

sér stað. Ég fann fyrir því þegar ég hóf störf sem textílkennari að mig skorti 

upplýsingar sem tengjast greininni og aðgang að fjölbreyttum hugmyndum 

og verkefnum. 

Ég ákvað að gera rannsókn á áhuga textílkennara á slíkum banka og 

kanna hver þörfin fyrir hann væri, hvaða upplýsingar kennarar vilja að komi 

fram á síðunni, hvernig væri vænlegast að byggja hana upp og hvort 

kennurum finnist vöntun á slíkum samstarfsvettvangi. Rannsóknin var 

eigindleg og tekin voru rýnihópaviðtöl við textílkennara og 

textílkennaranema til að kanna hug þeirra til samstarfs á síðunni og 

uppsetningu hennar. Oft á tíðum vantar okkur að vita hvar við fáum hlutina 

og hvernig við viljum vinna þá. Suma daga skortir okkur hugmyndir og 

viljum geta haft þær okkur til stuðnings við kennslu og á móti þegar við 

fáum góða hugmynd langar okkur að deila henni og leyfa fleirum að njóta 

hennar. 

MenntaMiðja er samráðsvettvangur fyrir skólafólk sem getur varðað 

samstarf og starfsþróun, upplýsingamiðlun, bæði formlegt og óformlegt 

nám, námsefni, kennsluaðferðir, ráðgjöf, starfsþróun og fleira 

(MenntaMiðja.is, e.d). Á MenntaMiðju eru nú þegar til staðar nokkur 

námstorg og hugmyndin er að bæta þar við list- og verkgreinatorgi, þar sem 

einn hlekkur þess verður textíltorg er verður komið í framkvæmd með 

rannsókn minni og hugmyndabankanum sem henni fylgir. MenntaMiðja fer 

ört stækkandi og það gefur til kynna hversu mikil vöntun hefur verið fyrir 

slíkum samráðsvettvangi.  
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Ég vona að rannsóknin og rafræna torgið nýtist kennurum í starfi og að 

verkefnabankinn eigi eftir að vaxa og dafna eftir að hann verður kominn í 

gagnið.  
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2 Textílmennt 

Námsgreinin textílmennt nær bæði yfir hönnun og handverk, hún byggir á 

gömlum aðferðum sem hafa þróast í áranna rás. Mikilvægt er að varðveita 

hefðir og rótgróna þekkingu á efnum og aðferðum en um leið þarf að 

innleiða nýjar aðferðir og fylgja straumum hvað varðar breyttar þarfir og 

gildi textílmenntar í samfélaginu. Mikil uppsveifla hefur verið í íslenskri 

hönnun undanfarin ár og hún hlotið verðskuldaða athygli jafnt innanlands 

sem erlendis. Kjörið er fyrir textílkennara að nýta þann meðbyr sem íslensk 

hönnun hefur og kynna greinina vel og efla með því áhuga unga fólksins á 

handverki og hönnun. 

Mikil þróun hefur orðið í tæknimálum og í textílmennt, eins og í öðrum 

greinum, er mikilvægt að nýta þá tækni til nýsköpunar, vöruþróunar, 

hugmyndavinnu og samskipta. Textílmennt býður upp á mikla fjölbreytni og 

mikilvægt er að nýta sér hana í kennslu. Með fjölbreytni í greininni eru meiri 

líkur á að ná til nemendahópsins og að nemendur finni verkefni tengd sínu 

áhugasviði. Oft á tíðum eru skemmtileg verkefni í umferð í skólunum sem 

mættu fá meiri kynningu og útbreiðslu. Rafrænn hugmyndabanki ætti að 

geta svarað þessum þörfum og um leið er hann góður stuðningur við 

kennara í starfi. Með því að hafa hugmyndabankann rafrænan er hægt að 

breyta honum og bæta í takt við nýjar hugmyndir.  

Tæknin er forsenda myndunar samstarfsfélaga þar sem fólk vinnur að 

sameiginlegum markmiðum án kröfu um að hittast á ákveðnum stað, 

tæknin býður upp á rafræn samskipti um allan heim. Í gegnum tæknina er 

hægt að móta stefnu og koma sameiginlegum viðfangsefnum í framkvæmd 

óháð tíma og rúmi. Tíðar tæknibreytingar eru forsendan fyrir starfsamfélagi 

eins og Textíltorgi. 

2.1 Hæfniviðmið aðalnámskrár 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið hefur í nýrri aðalnámskrá sett upp 

hæfniviðmið í lok fjórða bekkjar, sjöunda bekkjar og tíunda bekkjar og ber 

kennurum að miða kennslu sína við þau. Í hæfniviðmiðunum eru þrír flokkar 

sem eru í fyrsta lagi: handverk, aðferðir og tækni, í öðru lagi: sköpun, 

hönnun og útfærsla og í þriðja lagi: menningararfur, umhverfi og efnisfræði. 

Undir þessum flokkum kemur fram hvað nemendur eiga að hafa tileinkað 

sér á hverju aldursbili sem miðað er við (Mennta- og menningar-
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málaráðuneyti, 2013; 158).  Auk þessara hæfniviðmiða fyrir textílmennt 

kemur til viðbótar menningarlæsi sem er sameiginlegt hæfniviðmið list- og 

verkgreina (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 142). 

Hæfniviðmiðin eru opin og miðast við lok hvers skólastigs, þau gefa 

kennurum aukið svigrúm til að velja leiðir og nálgast viðfangsefni á 

fjölbreyttan hátt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 158). Með 

hæfniviðmiðunum sjáum við að ekki eru sett föst viðmið um hvað eigi að 

kenna á hverju aldursbili, eða hverjar kröfurnar eru á vinnu nemenda, nema 

á mjög opinn hátt. Kennarar fá frjálsar hendur og geta kennt þær aðferðir 

eða þá verklegu þætti sem þeir kjósa hverju sinni, en með áherslur 

aðalnámskrár í fyrirrúmi.  

2.2 Rannsókn Anne Bamford 

Anne Bamford, prófessor og yfirmaður í Engine Room við University of the 

Arts í London, stýrði rannsókn á Íslandi á árunum 2008-2009, þar sem hún 

kannaði umfang og gæði list- og menningarfræðslu á Íslandi. Í rannsókninni 

voru viðfangsefni og árangur listfræðslu á Íslandi kortlögð, kannað hver 

gæði listfræðslunnar á Íslandi væru og hvaða möguleikar myndu felast í 

henni, bæði nú og í framtíðinni, og hverjar væru helstu áskoranirnar. 

Alþjóðleg úttekt á listfræðslu  á vegum UNESCO var gerð árið 2006 og 

rannsókn þessi tengist henni (Bamford, A., 2011; 15). 

Fram kemur í rannsókninni að almennt sé í skólum góð aðstaða og 

stuðningur við listgreinar. Stærsti hluti kennara er með réttindi og þar sem 

eru leiðbeinendur eru þeir mjög áhugasamir (Bamford, A., 2011; 36-37). Í 

flestöllum grunnskólum vinna sérmenntaðir myndmennta-, textíl- og 

smíðakennarar og aðbúnaður og tæki eru góð (Bamford, A., 2011; 43). 

Tekið er sérstaklega fram að áhersla á sýningar og kynningar sé ekki mikil og 

dæmi um að gömul verk séu á veggjum skólanna. Brýnt þykir að efla 

sýningar og kynningarstarf þar sem slíkt virki, samkvæmt rannsóknum, 

hvetjandi á nemendur (Bamford, A., 2011; 36-37). Sýningar, flutningur verka 

og kynningar virka sem hvatar til aukinna gæða og eru um leið stuðningur 

við starfið. Þjálfunarleysi í framkomu getur haft hamlandi áhrif á skapandi 

starf nemenda (Bamford, A., 2011; 86). 

Í skýrslu Bamford (2011) kemur fram að samkvæmt alþjóðlegum 

rannsóknum sé meginmarkmið listfræðslu að miðla menningu, listrænni 

færni og sköpun einstaklingsbundinna, félagslegra og menningarlegra 

verðmæta. Einnig kemur fram að viðhorf til list- og verkgreina á Íslandi er að 

ferli vinnunnar sé jafn mikilvægt og lokaútkoman, í ferlinu eigum við að 

njóta þess sem við erum að gera (Bamford, A., 2011; 63). Þegar við horfum 
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á ferlið út frá þessu sjónarmiði þá er vert að hafa í huga að verkefnin mega 

ekki vera of fastskorðuð heldur þarf að fylgja þeim frelsi til vals og athafna. 

Sem útgangspunktur árangursríkrar og góðrar listfræðslu voru sett fram 

gæðaviðmið á grundvelli skýrslu Bamford (Bamford, A., 2011; 70-71). 

„Þessi gæðaviðmið eru: 

 Virk samvinna skóla og listastofnana/samtaka og á milli kennara, 
listamanna og samfélagsins. 

 Dreifð ábyrgð á skipulagi, framkvæmd og mati. 

 Tækifæri til að koma fram opinberlega – flytja, sýna, kynna. 

 Samþætting listgreinakennslu og skapandi/listrænnar nálgunar í námi 
og kennslu almennt (menntun í gegnum listir). 

 Hlúð sé að gagnrýnu mati, krefjandi verkefnum og hvatt til áræðni. 

 Almenn áhersla á samvinnu. 

 Sveigjanlegt skólakerfi og sveigjanleg mörk á milli skóla og á milli 
skóla og samfélags. 

 Áhersla á að öll börn njóti og hafi aðgang að listfræðslu. 

 Nákvæm útfærsla á að nám, upplifanir og þroski barna sé metinn og 
því mati sé komið á framfæri með viðeigandi hætti. 

 Virk endur- og símenntun fyrir kennara, listamenn og almenning” 
(Bamford, A., 2011; 70-71). 

Þessi gæðaviðmið má nota til greiningar á því sem betur má fara í list- og 

handverkskennslu. Þegar horft er til þeirra þátta sem þarfnast úrbóta er virk 

samvinna einn þeirra, þar má nefna samvinnu við utanaðkomandi aðila eins 

og listamenn, atvinnulífið og menningarstofnanir. Auka ætti samvinnu svo 

hún nái til fleiri skóla, fleiri og ólíkra aðila og að hún standi yfir í lengri tíma 

en raun ber vitni. Samkvæmt rannsókn Bamford (2011) kemur fram að 

samvinna utanaðkomandi aðila sé meira í formi einangraðra verkefna, sem 

standi yfir í stuttan tíma, en tengist ekki beint því sem skólinn geri í 

listfræðslu. Þróa þarf samstarf milli menningarstofnanna á 

Reykjavíkursvæðinu og skóla á landsbyggðinni. Hvatt er til samvinnu þvert á 

skólastig svo samvinna myndist þeirra á milli. Skilgreiningin á virkri 

samvinnu er bein þátttaka ýmiskonar samtaka sem starfa að menningu og 

listum í framkvæmd og skipulagningu á listfræðslu í skólum, en hérlendis  

hefur ekki tekist að halda uppi slíkri samvinnu (Bamford, A., 2011; 75-76). 

Við gerð rannsóknarinnar um uppsetningu textíltorgs og rafræns 

hugmyndabanka í textílmennt munu þessi gæðaviðmið um virka samvinnu 

verða höfð til hliðsjónar. 
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Nauðsynlegt er byggja upp samfellda þróun í skapandi og menningarlegri 

færni innan skólanna til að byggja upp hæfni alla skólagönguna, mikilvægt 

er að byrja kennsluna snemma, reglubundin og vel skipulögð kennsla 

hjálpar listrænum hæfileikum barns að þroskast til fulls (Bamford, A., 2011; 

117). Áhugi skólastjórnenda á list- og menningarfræðslu hefur mikið að 

segja innan skólanna, þeir eru hvatning og skapa jákvæð áhrif sem smitast 

til starfsfólks og hefur áhrif á fagmennsku þeirra (Bamford, A., 2011; 123).  

Hvað varðar menntun kennara þá er lítil áhersla lögð á innsýn og 

aðferðir í list- og menningarfræðslu, þar hefur niðurskurður í greininni haft 

áhrif og tímum á þessu sviði verið fækkað (Bamford, A., 2011; 142).   

Í lok skýrslu Bamford (2011) eru settar fram tillögur til úrbóta á námi í 

list- og menningarfræðslu, tillögunum er skipt í fimm meginþætti.  

 Fyrsti þátturinn snýst um stefnumótun og framkvæmd en þar kemur 
fram að það ætti að þróa frekar menntun í nýjum miðlum, þróa þurfi 
námsleiðir í listum sem snýr með skipulögðum hætti að allri menntun 
barnsins með því að stuðla að samþættu skapandi námi í gegnum 
listir (Bamford, A., 2011; 167).  

 Þáttur tvö snýr að samvinnu og kemur þar fram að veita þurfi 
fjármagn til að miðla því sem vel er gert í listfræðslu og að koma þurfi 
á formlegu og öflugu samstarfi milli skóla og skapandi atvinnugreina 
(Bamford, A., 2011; 167). 

 Þriðji þátturinn snýr að aðgengi og er þar nefnt að stofna þyrfti nefnd 
sem stuðlar að fjölbreytileika í listfræðslu og fylgist með aðgengi í 
listnám. Tónskólar ættu að höfða markvissara til barna með sérþarfir 
(Bamford, A., 2011; 167). 

 Þáttur fjögur er um námsmat og þar kemur meðal annars fram að 
aðferðir við það séu takmarkaðar í list- og menningarfræðslu og þar 
þurfi rannsóknir og þróun til að bæta það (Bamford, A., 2011; 167). 

 Fimmti þátturinn snýr að menntun kennara og þar kemur fram að 
fylgjast þurfi með gæðum list- og menningarfræðslu, það þurfi að 
fjölga viðurkenndum námsleiðum bæði fyrir starfandi listamenn og 
kennara svo þeir hafi kost á að bæta hæfni sína í starfi (Bamford, A., 
2011; 168). 

2.3 Skemman 

Á Skemmunni, rafrænu gagnasafni háskóla á Íslandi, finnast verkefni sem 

lúta að textílmennt og má segja að ekki séu mörg þess efnis sem eru á 

mastersstigi en eitthvað er að finna af B.Ed. verkefnum sem ýmist eru opin 

öllum eða lokuð. Sum þessara verkefna eru hugmyndabankar sem hægt er 
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að nýta í kennslu en í flestum tilfellum eru þau afmörkuð við einhverja eina 

aðferð textíla eða einn aldurshóp. Verkefnabankarnir sem þar er að finna 

eru allt frá því að vera mynd, sem nemendur koma með sína 

persónumiðuðu sýn á, og upp í að vera verkefni með mjög nákvæmum 

lýsingum þar sem nemendur fylgja ákveðnum fyrirmælum en koma ekki 

sínum hugmyndum að í verkefninu. Þessir bankar eru allir útgefnir á pdf-

formi en ekki á rafrænum síðum. 

Ég fann þrjá hugmyndabanka í textílmennt sem eru til M.Ed. gráðu, einn 

þessara banka er lokaverkefni Guðrúnar Gísladóttir (2013) til M.Ed prófs á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands og heitir: Líf og list á landi, listir og 

náttúra, verkefnasafn. Verkefnið er tvíþætt, annars vegar greinagerð og hins 

vegar verkefnasafn fyrir kennara þar sem samþætt er náttúrufræði og list- 

og verkgreinar. Verkefnasafnið tengist köflum bókarinnar Líf á landi 

(Guðrún Gísladóttir, 2013).  

Annar bankinn er lokaverkefni Svönu Magnúsdóttur: Textílmennt í 

almennri kennslu, textílverkefnasafn fyrir yngsta stig í grunnskóla. Þau 

verkefni samþættir hún við námsefnisflokkinn „Komdu og skoðaðu“ sem er 

námsefni í náttúru- og samfélagsfræði. Verkefnabankinn er gerður með það 

í huga að á yngsta stigi eru víða umsjónarkennarar sem sjá um kennslu list- 

og verkgreina, án þess að hafa menntun í greininni, og er bankinn hugsaður 

til stuðnings við þá, í samþættingu við aðrar greinar (Svana Magnúsdóttir, 

2014). 

Hugmyndirnar á bak við þessa tvo verkefnabanka tel ég endurspegla 

áhuga textílkennara á að samþætta textílmennt við bókleg fög, en eins og 

fram kemur síðar í rannsókninni virðist það ekki vera gert í miklu mæli. 

Þriðji hugmyndabankinn eftir Ástu Rakel Hafsteinsdóttur heitir: Sköpun í 

list- og verkgreinum, hugmyndir að verkefnum fyrir yngsta stig 

grunnskólans. Hann inniheldur verkefni í leiklist og tjáningu, myndmennt og 

textílmennt, tíu verkefni í hverri grein. Ásta leggur áherslu á að verkefnin 

komi til móts við ólíkar þarfir nemenda og að nemendur fái að velja eigin 

leiðir við lausn verkefna og að þeir nýti sköpunarhæfileika sína (Ásta Rakel 

Hafsteinsdóttir, 2014). 

Árið 2003 var gerður vefur á vegum Námsgagnastofnunnar þar sem sett 

voru inn verkefni eftir starfandi textílkennara (Námsgagnastofnun, 2003). 

Fram kom, í rýnihópaviðtali í rannsókn minni, að á þessum vef hafi verið 

settar fram ákveðnar kröfur um hvaða upplýsingar kæmu fram á verkefnum 

og að þau væru öll sett upp á sama hátt. Við þennan vef unnu nokkrir aðilar 

sem sáu um að safna verkefnum. Á þessum tíma var greitt fyrir verkefnin og 

það ýtti við fólki að skila þeim inn, en það sem aftur á móti dró úr þeim var 
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að þurfa að vinna verkefnin á tölvu, því oft skorti þá kunnáttu. Textílsíðan á 

nams.is er ennþá til og opin öllum, en það er engin starfsemi lengur á henni. 

Verkefnin má finna á þessari slóð: 

http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm. Fram kom í fyrrnefndu viðtali 

að kannski væri von um betri undirtektir hjá yngra fólkinu vegna aukinnar 

tölvunotkunnar. Ef stofnað er starfsamfélag utan um síður eins og þessa er 

meiri von til þess að þær öðlist framhaldslíf og þess vegna skiptir miklu máli 

að virkja sem flesta með aðkomu að síðunni. Með reglulegri innsetningu á 

efni er starfinu haldið gangandi. 

2.4 MenntaMiðja 

MenntaMiðja er samráðsvettvangur til að efla samstarf aðila innan 

skólasamfélagsins með því að skapa vettvang sem stuðlar að samstarfi um 

þróun starfsins. Aðilar sem koma að verkefninu eru: Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennara-

samband Íslands, Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Hug- og 

félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri og Reykjavíkurborg (MenntaMiðja.is, 

e.d).  

MenntaMiðja er hugsuð sem umgjörð utan um grasrótarstarf sem vaxið 

hefur fram í tengslum við starfssamfélög skólafólks á netinu, starfssamfélög 

þar sem hópur fólks vinnur að sameiginlegum markmiðum. Á MenntaMiðju 

er samstarfsvilji þar sem gefið er til samfélagsins og fengið tilbaka frá 

samfélaginu í sömu mynt, þar er deilt þekkingu, þróaðir góðir starfshættir 

og byggt upp samfélag til lærdóms. Einnig er bilið milli fræðimanna og 

kennara brúað á MenntaMiðju með kynningum á rannsóknum og starfi og 

með þátttöku í því. Markmiðið er að efla og bæta símenntun og framfarir. 

Með því að styðja við starfssamfélög er MenntaMiðja að hlúa að og styðja 

við skólaþróun og starfsháttaþróun (MenntaMiðja.is, e.d.). 

Grunneiningar MenntaMiðjunnar eru mismunandi torg með ákveðnum 

málefnum þar sem fram fer raunverulegt starf, sem er mismunandi eftir 

gerð torganna. Viðfangsefni þeirra geta falist í samstarfi og símenntun, 

upplýsingamiðlun, miðlun námsefnis, formlegu og óformlegu námi, 

kynningu kennsluaðferða, ráðgjöf, starfsþróun og fleira (MenntaMiðja.is, 

e.d.).   

2.4.1 Starfssamfélög 

MenntaMiðjan er byggð á hugmyndafræði Etienne Wenger um 

starfssamfélög þar sem hópur fólks deilir áhuga sínum og hugmyndum á því 

sem það fæst við og nýtir regluleg samskipti til að læra hvernig hægt er að 

http://vefir.nams.is/textilmennt/index.htm
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gera hlutina betur og vinna að þeim í sameiningu. Hugmyndir Wenger 

snúast um hvernig aðkoma ólíkra aðila að samstarfi eins og þessu stuðlar að 

nýbreytni og þekkingarsköpun. Tvívirkjun (e. duality) er lykilhugtak í 

hugmyndafræði Wenger í þessu samhengi  og felst hún í því að samstarf 

ólíkra aðila skapi spennu og hvetji um leið til mótunar nýrra lausna á 

viðfangsefninu sem við er að etja (Wenger, E., 2011). 

Kostir starfssamfélaga eru margir bæði fyrir meðlimi þeirra og einnig 

fyrir starfið sem þeir vinna. Meðlimir fá hjálp við áskoranir innan félagsins, 

aðgang að sérþekkingu og starf þeirra verður innihaldsríkara, auk þess sem 

samstarf er gott fyrir sjálfstraustið og ánægjan af starfi með félögum verður 

meiri. Til lengri tíma litið er hægt að segja að ávinningur þess að vera í 

starfssamfélagi sé persónuleg þróun, möguleikar á starfsframa, þú ávinnur 

þér orðspor innan félagsins og eflir fagleg tengsl og faglega sjálfsmynd 

(Wenger, E., 2002). 

Ef litið er á ávinning þess að vinna í starfssamfélagi fyrir skipulag þá má 

þar nefna lausnaleit og tímasparnað við að geta unnið í samstarfi við aðra, 

auk þess sem þekkingu er deilt í slíkum félögum. Félögin geta starfað á 

ýmsan hátt og geta til stefnumótunar er mikil, í starfssamfélögum er 

auðvelt að stuðla að nýsköpun og mynda nýjar stefnur. Með rafrænum 

starfssamfélögum varðveitum við þá hæfni sem þar er deilt (Wenger, E., 

2002). 

„Markmið MenntaMiðju er því að virkja hópa fólks sem hafa þekkingu, 

áhuga og erindi í margbreytilega orðræðu um þróun menntunar og 

skólamála, s.s. kennara, skólastjórnendur, fræðimenn, stefnumótendur og 

ekki síst nemendur í menntunarfræðideildum háskólanna – þ.e. nýliðana, 

sem eru oft öflug uppspretta frjórra hugmynda” (MenntaMiðja.is, e.d.). 

Þessi hugmyndafræði styður við og hvetur til rafræns hugmyndabanka, eins 

og rannsókn þessi byggir á.   

Talis (Teaching and Learning International Survey) er rannsókn á vegum 

efnahags- og framfarastofnunar (OECD) sem gerð var árið 2013 í annað 

sinn, en hún hafði áður verið gerð árið 2008 (OECD, 2014). Rannsóknin er 

alþjóðleg samanburðarrannsókn og var unnin í samvinnu við OECD fyrir 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. Með rannsókninni er sjónum beint 

að námsumhverfi skólanna og er hægt að sjá stöðu íslenskra skóla í 

samanburði við önnur lönd og á milli ára (Ragnar F. Ólafsson, 2013).   

Í ljós kom að þátttaka í samstarfi kennara, sem sérstaklega var skipulagt 

með starfsþróun kennara í huga, er töluvert meiri á Íslandi en í öðrum Talis 

löndum, eða 56,3% á móti 36,9%. Þegar horft er til áranna 2008 og 2013 
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sést að þátttaka í starfsþróunarverkefnum á Íslandi hefur aukist mikið, á 

meðan hún stendur í stað í öðrum Talis löndum (Ragnar F. Ólafsson, 2013).  

Þegar horft er á hlutfall kennara sem telja sig hafa nokkra eða mikla þörf 

fyrir starfsþróun á tilteknum sviðum, má sjá að á Íslandi er þörfin meiri hvað 

varðar þekkingu á námskrá, námsmatsaðferðum og svo upplýsinga- og 

samskiptatækni við kennslu en í öðrum löndum. Hefur þessi þörf aukist 

töluvert milli áranna 2008 og 2013 (Ragnar F. Ólafsson, 2013). Þörfin fyrir 

upplýsinga- og samskiptatækni styður við uppbyggingu og stofnun 

starfsamfélags í textílmennt. 

2.4.2 Textíltorgið og uppbygging þess  

Ætlunin er að stofna, inn á MenntaMiðju, list- og verkgreinatorg þar sem 

textílmennt er einn hluti þess. Niðurstöður úr rannsókn minni á 

uppbyggingu rafrænnar síðu í textílmennt varpa ljósi á hvernig 

textílkennarar kjósa að hafa hana uppsetta og hvaða efni þeir telja að sé 

ákjósanlegt á torginu. Einnig verður tekið tillit til þátta eins og hvað hafi 

verið reynt áður og hvernig hafi tiltekist. Á torginu verður einnig 

verkefnabanki sem unninn er á síðunni wikispaces.com. 

Wikispaces er vettvangur menntunar, þar er hægt að búa til vinnusvæði 

fyrir kennslu og  miða það hvort sem er við framlag einstaklinga eða hópa. 

Wikispaces.com er vefsíða sem hægt er að nálgast á öllum helstu tölvum og 

snjalltækjum nú til dags (wikispaces.com., e.d.). 

2.5 Námskenningar 

Í bókinni Fagleg kennsla í fyrirrúmi eftir Hafdísi Guðjónsdóttir, Matthildi 

Guðmundsdóttir og Árdísi Ívarsdóttir (2005) segir að námskenningar 

auðveldi okkur að skilja hlutina og ná áttum varðandi hvernig við ættum að 

vinna úr efni. Hugsmíðahyggja hæfir vel list- og verkgreinum og einnig 

áherslur Dewey þar sem undirstöður náms eru frelsi, val og hvernig skal 

byggja á reynslu sem er þegar til staðar og er mismunandi eftir 

einstaklingum (Hafdís Guðjónsdóttir, Matthildur Guðmundsdóttir og Árdís 

Ívarsdóttir, 2005; 13). 

Námskenningar víkka skilning á náminu og geta hjálpað til við að skapa 

auðugt námsumhverfi. Mikilvægt er að finna út og skilja á hvaða hátt 

nemendur læra best og hvernig best er að stýra þeim í námi. Við 

skipulagningu kennslu byggja kennarar, ýmist meðvitað eða ómeðvitað, á 

ákveðnum kenningum. Gott er að setja kennslu og reynslu í fræðilegt 

samhengi með því að tengja aðferðir við kenningar og finna út hvaða 

kenningar hafa áhrif á okkur, í kennslufræðilegu tilliti. Eðlilegt er að heillast 
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meira af einni kenningu en annarri og taka jafnvel það sem okkur finnst best 

úr hverri og einni (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; 13). Það er misjafnt 

hvernig kenningar höfða til hvers og eins og sumar kenningar eiga við í 

tiltekinni kennslu en aðrar ekki. 
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3 Rannsóknir og fræði  

Hér er rýnt í rannsóknir og fræði, skoðuð er hugsmíðahyggja og áherslur 

Dewey og félagsleg hugsmíðahyggja. Einnig er farið yfir markmið og viðhorf 

menntunar- og námskrárfræðingsins Elliot Eisner í listgreinakennslu.  

3.1 Hugsmíðakenningin og félagsleg hugsmíðahyggja   

Hugsmíðakenningin segir að skilningur verði til við sambland af fyrri skilningi 

og nýrri reynslu. Nemendur eru þannig að byggja ofan á þá reynslu sem þeir 

hafa fyrir (Hafdís Guðjónsdóttir o.fl., 2005; 15-16). Þekking og reynsla 

nemenda getur verið mjög misjöfn í list- og verkgreinum og þess vegna 

verður fjölbreytni námsefnis að vera til staðar og við hæfi hvers og eins til 

að byggja á.  

Dewey (2000) segir að reynslan sjálf sé uppspretta menntunar, hann 

leggur áherslu á þjálfun hugsunar (e. training of thought) og segir að hugsun 

sé þjálfuð en ekki kennd og samræmist þetta verkhyggju hans. Hann segir 

að skapa þurfi skilyrði í skólum til að þjálfa hugsun nemenda (Dewey, J., 

2000; 7). Kennarar þurfa að geta haldið jafnvægi á milli þess sem þeir segja 

og sýna nemendum. Þeir þurfa að varast að koma með sitt framlag á undan 

þeim, frekar að vera tilbúnir að leiðbeina þegar reynsla nemenda er of 

takmörkuð og leggja þá inn það efni sem upp á vantar (Dewey, J., 2000; 

317).  

Til að gera verkefni (e. project) raunverulega menntandi segir Dewey 

(2000) að þau þurfi að uppfylla fjögur skilyrði. Það fyrsta er að áhuga þurfi 

að vera fullnægt og að áhuganum fylgi hugsun. Annað skilyrðið er að 

verkefnið eða vinnan við það sé einhvers virði og að því fylgi eitthvert gildi. 

Þriðja skilyrðið er að verkefnið veki forvitni sem krefst fræðslu og leiði með 

því nemandann á ný svið. Fjórða og síðasta skilyrðið er að verkefnið þarf að 

taka töluverðan tíma, það þarf að útfæra áætlun og tilgang með vinnunni, 

hvert skref á að undirbúa þörfina fyrir næsta skref (Dewey, J., 2000; 263-

264). Þessir þættir sem Dewey nefnir hér eiga vel við í öllum list- og 

verkgreinum og gott er að hafa þá í huga við gerð verkefna. 

Önnur kenning sem fellur vel að list- og verkgreinum er félagsleg 

hugsmíðahyggja, í henni er áhersla á að maðurinn sé samfélagsvera og því 

eigi að rannsaka hvernig nám eigi sér stað með samskiptum manna í 

mannlegu umhverfi. Ekki er hægt að miða eingöngu við einstaklinginn þar 
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sem hann endurspeglast af samfélaginu og menningunni sem hann býr í 

(Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

Nemandinn verður að vera virkur þátttakandi í uppbyggingu þekkingar, 

til að svo verði þarf hann að hafa áhuga á viðfangsefninu og að sjá tilgang 

með því. Sjálfstæð skapandi verkefni, þar sem nemendur vinna saman í 

hópum og hafa val um verkefni og útfærslu, stuðla að virkri þátttöku 

nemenda. Ætlast er til þess að skólaverkefni séu í samræmi við það sem 

gert er utan skólans og að eldri nemendur geti tengt verkefnavinnu sína við 

sambærilega faggrein úti í samfélaginu.  Áhersla er á að nemendur sjái 

árangur vinnu sinnar á áþreifanlegan hátt (Þuríður Jóhannsdóttir, 2009). 

3.2 Elliot Eisner   

Menntunar- og námskrárfræðingurinn Elliot Eisner (2002) setur fram fimm 

meginmarkmið sem hann segir bæta og auka menntun nemenda auk þess 

sem þau efli listgreinakennslu.  

Fyrst má nefna stolt listgreinakennara, listnámið á að tilheyra listinni en 

ekki vera sett inn í viðmið annarra greina, listgreinakennarar eiga að vera 

stoltir af því að hafa sérstöðu í kennarahópnum, miðað við t.d. 

bóknámsgreinar (Eisner, E. W., 2002; 42-45).   

Við eflum listrænan vitsmunaþroska nemenda með listgreinum. Með 

listnámi getum við stuðlað að færni nemenda í að skapa list, njóta hennar 

og að geta sett hana í menningarlegt samhengi (Eisner, E. W., 2002; 42-45).  

Listnám á að vera leið til sjálfsþekkingar, í gegnum hana átt þú að geta 

áttað þig á hvað er persónulegt, einkennandi og einstakt, bæði við þig og 

verk þín. Listgreinakennsla víkkar sjóndeildarhring nemenda og hjálpar þeim 

að sjá heiminn á misjafna vegu eftir aðstæðum (Eisner E. W., 2002; 42-45). 

Gott er að hafa þessi viðmið að leiðarljósi við kennslu allra greina og ekki 

síst list- og verkgreina. 

Eisner (2002) heldur því fram að ekki sé til hin eina rétta sýn á markmið 

listgreinakennslu, heldur horfir hann í sveigjanleika og að kennarar hafi 

ákveðnar stefnur til að vinna eftir. Hann flokkar tilgang menntunar og 

uppeldis í tvo flokka. Annars vegar nefnir hann sköpun, túlkun og tjáningu, 

þar er vísað til notkunar á fjölbreyttum efnivið og miðlum sem tjá á 

einstaklingsbundinn hátt tilfinningar, hugsanir og hugmyndir og finna með 

því nýja og skapandi sýn á viðfangsefnið. Hins vegar er það skynjun, greining 

og mat. Þar vísar hann til skilnings á innihaldi, færni, hugtökum og 

menningarlegu samhengi sem viðfangsefnin eru sprottin úr. Hann leggur 

áherslu á hæfni til að skynja og skilgreina verkefni og það að geta rökstutt 

þau á greinargóðan hátt (Eisner E. W., 2002). 
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Eisner (2002) segir að listin hafi áhrif á ímyndunaraflið og hjálpi okkur við 

að ímynda okkur það sem við getum ekki séð, heyrt eða fundið í 

raunveruleikanum. 

Áherslur Eisner á hæfnina á að skynja og að virkja ímyndunaraflið eru 

góðar og gildar og því mun verða leitast eftir, í viðtölunum, að fá fram 

hugmyndir um efni sem hvetur nemendur til sjálfstæðrar vinnu og skapandi 

útfærslu. Við gerð kennslusefnis og uppsetningu þess verður að hafa í huga 

þær rannsóknir og kenningar er liggja til grundvallar efninu móta 

viðfangsefnið og ýta undir að þörfum þess sé mætt. 
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4 Gildi list- og verkgreina í grunnskólum 

Í aðalnámskrá grunnskóla segir að með menntun í list- og verkgreinum sé 

hægt að stuðla að bættu siðferði og þjóðfélagslegri ábyrgð nemenda. „Þær 

eru vettvangur menntunar til sjálfbærni þar sem nemendur vinna með 

samábyrgð, tilfinningar sínar og annarra, samhengi við aðra 

menningarheima og eigið umhverfi og náttúru. Er það grunnur að velferð 

þeirra og virkni í mótun samfélagsins“ (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013; 141). 

Unnið er með fimm grunnstoðir í menntun í aðalnámskrá grunnskóla 

(2011). Þær eru: læsi í víðum skilningi, lýðræði, jafnrétti, menntun til 

sjálfbærni og skapandi starf. Mennta- og menningarmálaráðuneytið og 

Námsgagnastofnun hafa gefið út rit um grunnþætti menntunar og eitt 

þeirra fjallar um sköpun, sem er ein af grunnstoðum textílmennta (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011: 16). Í ritröðinni um Sköpun er því velt 

upp hvort deyfð og depurð sé stundum ástæða þess að fólk hafi ekki fundið 

það sem vekur gleði þess og áhuga (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra 

Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012: 13). Í sköpunarþættinum er gott að 

leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín, það býr ekki einungis í huganum, það 

býr einnig í líkamanum og nærist á þekkingu og upplifun sem það fær í 

gegnum öll skynfærin. Ímyndunarafl og kjarkur haldast oft í hendur, það er 

hvort við þorum að framkvæma það sem býr í huganum (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012; 19-21).  

Í aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin var út 2013, kemur einnig fram að 

með menntun í list- og verkgreinum þroski nemendur með sér sjálfstætt 

gildismat með áherslu á að njóta list- og verkmenningar og finni hæfileikum 

sínum farveg. Þeir geta haft áhrif á umhverfi sitt og mótað um leið 

menninguna með þátttöku sinni í skapandi starfi. Nemendur fá tækifæri til 

að leyfa ímyndunaraflinu að njóta sín, til að skapa og þróa eigin verk og þeir 

temja sér læsi á menningu og hið manngerða umhverfi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; 140-141). Þessar kröfur aðalnámskrár eru 

í samræmi við áherslur þeirra Bamford (2011) og Eisner (2002).  

Guðmundur Finnbogason (1994) færir þau rök fyrir mikilvægi list- og 

verkgreina að mikilvægt sé að börn læri að nota í sameiningu hug og hönd. 

Hann telur að nemandinn læri að vinna með athygli, nákvæmni og 

umhugsun. Hann segir að nemendur fái verkvit í list- og verkgreinum þar 
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sem þeir læri að nota vitið til að stýra hendinni (Guðmundur Finnbogason, 

1994; 102). 

4.1 Hlutverk list- og verkgreinakennara 

Fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013) að hlutverk 

textílmenntakennarans sé, eins og annarra list- og verkgreinakennara, að 

styðja nemandann í að þróa sínar eigin hugmyndir og kenna honum 

viðeigandi verklag. Hann þjálfar nemandann í skapandi, greinandi og 

túlkandi vinnubrögðum og hjálpar honum við að raungera hugmyndir sínar. 

Mikilvægt er að list- og verkgreinakennarar hafi mikla og góða þekkingu á 

faginu og leiðbeini nemendum með réttu vinnulagi. Er það forsenda þess að 

þeir geti fundið styrk sinn, átt frumkvæði og með auknum þroska og aldri 

þróað eigin útfærslur í verki. Námið þarf að vera merkingarbært og í því þarf 

að vera stígandi í samræmi við getu og þroska nemenda (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013; 163). Til að kveikja og viðhalda áhuga 

nemenda þurfa að vera nýjungar í náminu og fylgja þarf þeirri 

samfélagsþróun sem á sér stað, handverk verður að endurnýja í takt við 

breytta tíma. 

Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg Sigurðardóttir (2012) fjalla um, í ritinu 

Lýðræði og mannréttindi, að í skólasamfélaginu þurfi kennarar að bera 

virðingu fyrir nemendum og þeirra skoðunum. Nemanda sem er stýrt og 

hann mataður á efni er ekki líklegur til að þroska með sér frumkvæði og 

skapandi hugsun. Viðhorf kennara til barnsins og vinnu þess getur skipt 

sköpum í námi þess. Ef nemandinn er alltaf „látinn“ gera hlutina en ekki 

„leyft“ þá um leið sýnir kennarinn eða skólinn valdamun og nemandinn 

lærir að verða óvirkur og ósjálfstæður. Nemandinn verður að finna að hans 

skoðanir séu virtar og að hlustað sé á hann en með því er ýtt undir 

sjálfstæði hans og sjálfssvirðingu (Ólafur Páll Jónsson og Þóra Björg 

Sigurðardóttir, 2012; 32-33). 

4.2 Kennsluhættir í list- og verkgreinum 

Samkvæmt aðalnámsskrá grunnskóla (2013) fléttast saman í list- og 

verkgreinum fjórir þættir, þekkingaröflun og hugmyndavinna, framkvæmd, 

greining og samhengi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013: 160). 

Þegar horft er til textílmenntar myndu þessi atriði nýtast best á eftirfarandi 

hátt: 

Þekkingaöflun og hugmyndavinna snúast um að afla sér þekkingar, sanka 

að sér efni og prófa sig áfram með hugmyndir. Við framkvæmd er ferlið 

komið lengra og farið er að prófa, forma og framleiða. Með greiningu er átt 
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við að nemendur rannsaki og greini það sem þeir vinna með á gagnrýninn 

hátt og auki þannig skilning sinn á efninu. Að því er varðar samhengi þá 

setja nemendur það sem unnið er með í samhengi sem getur verið sögulegt, 

menningarlegt og/eða félagslegt (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013; 160-161). 

Rökrétt er að byggja á þessum þáttum og það hjálpar nemendum að sjá 

námið í víðara samhengi. Þeir læra að sjá hlutina frá fleiri sjónarhornum og 

einblína ekki bara á einn þátt verksins heldur reynir á samhæfingu huga, 

hjarta og handar. 

Samkvæmt könnun sem gerð var við útgáfu bókarinnar Starfshættir í 

grunnskólum kemur fram að sýnikennsla og útskýringar, auk verklegra 

æfinga, séu þeir kennsluhættir sem mest eru notaðir meðal list- og 

verkgreinakennara. Við vettvangsathugun kom í ljós að við kennsluhættina 

bættist samtal kennara og nemanda sem felur í sér bæði kennslu og 

útskýringar þegar samtalið á sér stað (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014; 

270) 

4.2.1 Einstaklingsmiðun 

Einstaklingsmiðað nám er þegar við mætum nemendum þar sem þeir eru 

staddir en erum ekki að ætlast til að það sama eigi við um alla, samvinna og 

lýðræðisleg vinnubrögð í skólastarfinu eru einnig mikilvæg. Með 

einstaklingsmiðun komum við til móts við ólíka nemendur (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014; 13). 

Í list- og verkgreinum kemur einstaklingsmiðunin mest fram í sjálfstæði 

nemenda í útfærslu hugmynda, þar eiga þeir frumkvæði og sköpunargleðin 

fær að njóta sín í töluverðu mæli, kennslan er þó almennt kennarastýrð. 

Samvinna nemenda er töluverð í list- og verkgreinum og hún er einn þáttur 

einstaklingsmiðaðs náms (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014; 272). Bandarísku 

kennslufræðingarnir Tomlinson og Allan (2000) skilgreina einstaklingsmiðun 

(e. differentiation) sem góð viðbrögð kennara við þörfum nemenda, þær 

segja að í raun eigi kennari að sinna námsþörfum nemandans eða hópsins 

frekar en að gera eins, og vaninn er, að kenna hópnum saman þar sem litið 

er á að allir nemendur séu flokkaðir eins (Tomlinson, C., A., og Allan S., D., 

2000; 4). Þær styðja einnig fjölgreindakenningu Howard Gardner, sem segir 

að kennarar þurfi að koma til móts við ólíka hæfileika nemenda (Tomlinson 

C. A. og Allan S. D., 2000; 21).  

Hugmyndin bak við fjölgreindarkenninguna er sú að skilgreining greindar 

sé of þröng og að maður búi yfir að minnsta kosti átta greindum sem séu 

mismunandi samansettar hjá hverjum og einum og það geri okkur sterk á 
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okkar sviði. Greindirnar átta eru að mati Gardner: málgreind, rök- og 

stærðfræðigreind, rýmisgreind, líkams- og hreyfigreind, tónlistargreind, 

samskiptagreind, sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind (Armstrong, T., 

2001). Samkvæmt fjölgreindakenningunni er ekki alltaf unnið rétt með þá 

nemendur sem eiga við erfiðleika að stríða, það sé oft horft framhjá þeirra 

sterku hliðum, og þróuðum greindum sem þeir búa yfir, og frekar einblínt á 

veikleika þeirra. Fjölgreindakenningin vinnur á allt annan hátt og þar er lögð 

áhersla á að greina styrkleika nemenda og vinna út frá þeim (Armstrong, T., 

2001; 121-122) 

Í greinasviðum aðalnámskrár grunnskóla (2013) kemur fram að nám í 

list- og verkgreinum þurfi að vera merkingarbært og að í því þurfi að felast 

stígandi þar sem tekið er mið af þroska og getu nemenda. Frístundastarf 

spilar stóran þátt í þessum greinum og bilið getur verið breitt á milli 

nemenda. Þess vegna er mikilvægt að einstaklingsmiða námið og taka með 

því tillit til ólíkra þarfa nemanda (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013; 162).   

Persónutenging eða persónumiðað nám (e. personalized instruction) er 

eitt þeirra hugtaka sem komið hefur fram í umræðuna undanfarin ár.  Í 

grein sinni „Um einstaklinsmiðað nám, opinn skóla og enn fleiri hugtök...“ 

bendir Ingvar Sigurgeirsson (2005) á að mörg orð séu notuð um svipaða 

kennsluhætti. Í persónumiðuðu námi er lögð áhersla á að hver nemandi fái 

persónulega þjónustu og áhersla er á einstaklingsbundnar þarfir nemenda 

og að koma til móts við þær (Ingvar Sigurgeirsson, 2005). Nemandinn tekur 

virkan þátt í uppsetningu námsins, hann hefur val um hvað hann lærir og 

hann velur viðeigandi tækni og úrræði til að styðja við nám sitt. Þetta gerir 

hann með sína hagsmuni, áhuga og metnað að leiðarljósi. Hann byggir upp 

tengslanet jafningja, sérfræðinga og kennara til að styðja við nám sitt. 

Kennarar leiðbeina nemendum við að byggja upp sjálfstæði, setja sér 

markmið og vinna að góðum árangri (Bray, B., og McClaskey, K., e.d.). 

Persónumiðað nám er nemendastýrt og list- og verkgreinarnar eru því 

góður vettvangur fyrir það.    

Með fjölbreytni og einstaklingsmiðun í huga þurfum við að hafa val um 

verkefni og námsefni. Styrkir það stöðu rafræns hugmyndabanka, ef 

fjölbreytni verkefna endurspeglar ólíkar þarfir nemenda.  

4.3 Samþætting námsgreina 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er lögð áhersla á að nemendur kynnist 

fjölbreytileika veraldarinnar í viðfangsefnum og aðferðum námsgreina. Í því 

samfélagi sem við búum í eru verkefni ekki sundurgreind heldur fléttast 
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margir þættir saman og því er lögð áhersla á það í skólastarfi, með 

samþættingu námsgreina er hafa sama snertiflöt og gera með því námið 

merkingarbærara (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, 51).  

Listir og handverk skipa stóran sess í daglegu lífi okkar og hafa áhrif á 

það og móta á margvíslegan hátt. Þess vegna er mælst til þess að listir, verk- 

og bóknám sé fléttað saman til að stuðla að heildstæðri menntun (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2011, 162). Virkni og sköpun er mikilvæg í 

verkefnum nemenda þannig að þau verði áþreifanleg afurð sem er unnin út 

frá vinnulagi hvers fags. Það er ekki nóg að lesa um greinina eða hlusta á 

upplýsingar um aðferðir, það þarf að iðka fagið. Mælst er til þess að það sé 

gert með samþættingu námsgreina þar sem aðferðir list- og verkgreina eru 

nýttar. Verkleg vinna nemenda skilar dýpri skilningi, þekkingu og reynslu úr 

mörgum námsgreinum. Að samþætta bóklegar og verklegar námsgreinar 

gefur nemendum tækifæri til að læra námsefnið á hlutbundinn hátt og 

dýpkar um leið innihald þess og gefur því aukna merkingu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011, 162). 

Þemanám er oft nefnt í samhengi við samþættingu, það býður upp á 

mikla möguleika á fjölbreyttum kennsluaðferðum auk þess sem það gefur 

kost á að blanda saman tveimur eða fleiri námsgreinum. Í þemanámi fá 

nemendur tækifæri til að nálgast viðfangsefni frá fleiru en einu sjónarhorni 

og geta oft á tíðum tengt verkefni við sitt áhugasvið (Lilja M. Jónsdóttir, 

1996, 9-11). 

Víða má finna áherslu á samþættingu, samkvæmt aðalnámskrá skal 

stuðla að henni og í skýrslu Bamford (2011) nefnir hún mikilvægi 

samþættingar. Fram kemur í rannsókn á starfsháttum grunnskóla (2014) að 

samþætting námsgreina sé fátíð, en í einhverjum tilfellum séu list- og 

verkgreinar samtengdar eða einnig tengdar við aðrar greinar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014; 272). Í sömu rannsókn er sú ályktun dregin að list- og 

verkgreinar séu aðgreindar frá öðrum greinum, kennarar þeirra vinni að 

einhverju marki saman en um leið í litlu samstarfi við aðra kennara, list- og 

verkgreinarnar eru frekar einangraðar frá öðrum greinum (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014; 272).  

Eisner (2002) bendir á að samþætting námsgreina stuðli að fjölbreyttara 

námi og nefnir fjóra þætti sem vert er að skoða því til stuðnings. Fyrst nefnir 

hann að listir séu oft notaðar til að átta sig á ákveðnum tímabilum í sögunni 

og er þá litið til þátta eins og lista, bókmennta, tónlistar og sögu. Næst 

nefnir hann að samþætting sé notuð til að sjá hvað sé sameiginlegt með og 

frábrugðið listgreinum. Leið þrjú er að skoða grunnhugmyndir út frá ólíkum 

námsgreinum og ólíkum hliðum þeirra. Fjórða leiðin sem hann nefnir eru 
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þrautalausnir er greina vandamál sem krefjast skoðunar þvert á 

námsgreinar. Það getur verið breytilegt hvaða námsgreinar eru samþættar 

hverju sinni en mestu skiptir að skilja samhengið á milli þeirra (Eisner, E. W., 

2002; 39-42). 

4.4 Endurnýting /sjálfbærni í textílmennt 

Í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er áhersla lögð á sjálfbærni og menntun til 

sjálfbærni en hún tekur mið af því að lögð sé áhersla á samspil umhverfis, 

félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags. Algengt er að hugtökin 

sjálfbærni og sjálfbær þróun séu skilgreind á þann hátt að við skilum 

umhverfinu til afkomenda okkar ekki í verra ásigkomulagi en við tókum við 

því og að við setjum mörk okkar við að mæta þörfum samtíðar, án þess að 

skerða með því möguleika komandi kynslóðar á að mæta sínum þörfum. 

Litið er á sjálfbærni sem jafnvægisástand í þjóðfélaginu og sjálfbæra þróun 

sem það ferli þegar breytingar eiga sér stað þar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Þegar nemendur læra um sjálfbærni þurfa þeir að vita hvað felst í að 

skapa samábyrgt samfélag og hver þeirra þáttur er í því. Þeir þurfa að vera 

meðvitaðir um náttúru og umhverfi, lýðræði, réttlæti og mannréttindi, 

jafnrétti og fjölmenningu, velferð og heilbrigði, sem og efnahagsþróun og 

framtíðarsýn (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). 

Textílmennt er meðal þeirra greina sem gefa áhugaverð tækifæri til að 

vinna með í sjálfbærni þar sem vinna má áþreifanleg verkefni sem geta 

snert persónulega tilveru nemenda á ýmsan hátt. Macdonald (2008) nefnir 

að við þurfum að bera virðingu fyrir jörðinni og um leið að tileinka okkur 

vinnubrögð og venjur sem minnka álag á vistkerfi og þróa þær leiðir áfram.  

Textílmennt býður upp á fjölda leiða til að vinna með sjálfbærni og með 

orð Macdonald (2008) að leiðarljósi getum við nýtt okkur hluti úr náttúrunni 

til að vinna með skemmtileg og nærtæk verkefni. Náttúran skartar fallegum 

litum, mynstrum og formum sem hægt er að sækja í, auk þess sem hægt er 

að nýta úr henni efni sem til falla (Macdonald, A., 2008). Inni í efnahagsþátt 

sjálfbærninnar getum við flokkað endurnýtingu fatnaðs og annarra 

textílverka, persónulegan sparnað og samfélagslega hagkvæmni. 

4.5 Nýsköpun, skapandi nálgun í textílgreinum 

Fram kemur hjá þeim Svanborgu R. Jónsdóttir og Allyson Macdonald (2013) 

að á Íslandi sé litið á nýsköpunar- og frumkvöðlamennt frá tveim 

sjónarhornum, annars vegar feli það í sér nýsköpun, þar sem um ræðir 

skapandi hugsun, og hins vegar sé það framkvæmdasemi og að efla 
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frumkvæði. Hið síðarnefnda á við um eldri nemendur eða eftir að 

skólaskyldu lýkur, en nýsköpunin á við um allan aldur. Litið er svo á að efla 

eigi hugsun og nýsköpunarhæfileika barna strax á leikskóla en með 

aldrinum sé aukin áhersla á frumkvæði og frumkvöðlahugsun (Svanborg R. 

Jónsdóttir og Allyson Macdonald, 2013)  

Í matsviðmiðum fyrir verkgreinar í aðalnámskrá grunnskóla (2013) 

kemur fram að nýsköpun sé einn af þeim þáttum sem taka þurfi mið af, 

tekið er fram að nemendur þurfi að geta greint og rökstutt hagnýtingu og 

nýsköpun í verkefnum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013; 165-

166). 

Í bókinni Sköpunarkjarkur eftir bræðurna Tom og David Kelley (2014) 

segja þeir að trúin á eigin getu til að knýja fram breytingar í umhverfinu sé 

lykillinn að sköpunarkjarki, sannfæringin um að maður geti framkvæmt og 

náð sínum markmiðum. Þeir bræður eru sannfærðir um að þessi fullvissa og 

trú á eigin getu sé kjarni nýsköpunar. Sköpunargáfan er okkur eðlislæg og 

það er undir okkur sjálfum komið hvernig við nýtum okkur hana, hún hefur 

áhrif á nýsköpun sem er lykillinn að vexti og velgengni. Til að nýta þessa 

gáfu þurfum við að hafa þor til að fylgja henni eftir, hún er meðfædd og á 

meðan við erum börn leyfum við henni að njóta sín en með aldrinum hafa 

margir lokað á hana og við verðum að geta losað um hana aftur (Kelley, T. 

og Kelley, D., 2014, 14-18). Ef kennarar eru nógu duglegir við að hvetja 

nemendur til að vinna með sinn sköpunarkjark þá er kjörið að nýta hann í 

nýsköpun og efla nemendur í að framkvæma sínar hugmyndir. 

Samkvæmt Kelley (2014) eru þrjár breytur sem koma fram í öllum 

nýsköpunarverkefnum en það eru: tæknileg atriði, viðskiptaþátturinn og 

mannlegur þáttur (Kelley, T. og Kelley, D., 2014, 15-18). Allir þessir þættir 

snúa að textílmenntinni og má þar nefna að tæknilegu atriðin eru stór 

þáttur í greininni þar sem allar aðferðir og vinna mótast af þeim.  

Á heimasíðu Nýsköpunarmiðstöðvar Íslands (nmi.is) má sjá ýmis konar 

upplýsingar um nýsköpun og hvernig staðið er að henni. Kynntir eru 

möguleikar sem eru í boði hérlendis og sá stuðningur sem hægt er að fá 

bæði við skipulagningu og framkvæmd verkefna. Nýsköpun er einn þeirra 

þátta sem eiga orðið heima inn í skólum landsins og því þarf að kynna hana 

markvisst fyrir nemendum, þeir verða að vita hvað er í boði og hvernig hægt 

er að standa að vinnunni með nýsköpun að markmiði (Nýsköpunarmiðstöð 

Íslands, e.d.). 

Undir Nýsköpunarstöð Íslands má einnig finna Fab-Lab (e. Fabrication 

Laboratory) en það er stafræn smiðja sem býður upp á mikla og fjölbreytta 

möguleika. Hún er vel tækjum búin og býður upp á að hægt sér að hanna, 
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móta og framleiða hluti með aðstoð stafrænnar tækni. Fab Lab smiðjurnar 

eru starfræktar á nokkrum stöðum á landinu og henta breiðum aldurshópi 

(Nýsköpurnarmiðstöð Íslands, e.d.). 

Þegar við horfum til list- og verkgreinakennslu er Fab-Lab smiðjan kjörin 

viðbót í kennslu þó ekki hafi allir skólar kost á að komast í slíka smiðju. 

Möguleikarnir eru miklir og fjölbreyttir og þarna fær sköpunargleðin að 

njóta sín. Í rafrænum hugmyndabanka eru verkefni sem snúa að Fab-Lab-

inu kjörin viðbót við annað og þau gefa nýja sýn á verkefni, við lifum á 

tækniöld og þurfum að innleiða verkefni í samræmi við það. 
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5 Rannsóknin   

Í þessum kafla verður greint frá rannsókn sem gerð var á uppsetningu 

rafrænnar vefsíðu og kennsluverkefna í textílmennt. 

Ég er starfandi textílkennari og þegar ég byrjaði að kenna fyrir tveim 

árum fannst mér skorta aðgengi að kennsluefni í textílgreinum. Þannig 

vaknaði áhuginn á rafrænum hugmyndabanka sem þróaðist síðar út í að 

vilja hafa síðuna einnig vettvang textílkennara, þar sem hægt væri að setja 

inn efni og miðla upplýsingum þeirra á milli. Ég lít svo á að kennarar eigi að 

deila því sem gott er á þeim forsendum að það sé ekki ástæða til að allir séu 

að finna upp hjólið og að kennslufræðin hvetji til samvinnu. 

Tilgangur rannsóknarinnar er því að fá fram nýjar hugmyndir og 

upplýsingar um hvort kennarar í textílgreinum hafi þörf fyrir rafrænan 

hugmyndabanka í textílmennt og hvernig megi svara þeim þörfum. Einnig er 

skoðuð samþætting námsgreina og hugmyndir um samþættingu, með því 

erum við komin með breiðari hóp en eingöngu þá sem kenna textílmennt. 

Rannsóknin beinist að því að leita svara við því til hvers þurfi að taka tillit við 

hönnun og uppsetningu veftorgs sem gefur gott aðgengi og hentar þörfum 

textílkennara. Jafnframt er kannað hvort torgið geti orðið vettvangur 

samstarfs og innlagna hugmynda og efnis. Við rannsóknina voru tekin 

rýnihópaviðtöl við kennara. Einnig var kannað hvaða fordæmi séu að slíkum 

samstarfsvettvangi og upplýsingamiðlum og hvaða rannsóknir hafi verið 

gerðar sem styðja við þessa rannsókn eða gerð hennar. 

5.1 Aðferðafræði 

Í bók Kruger (1994) kemur fram að í eigindlegum rannsóknum sé gögnum 

um mannlega hegðun og reynslu safnað og ýmsir þættir skoðaðir eins og 

þeir koma fyrir í sínu umhverfi. Ein þeirra aðferða er rýnihópaviðtöl, í þeim 

felst að tekið er viðtal við hóp fólks til að kanna viðhorf þeirra gagnvart 

ákveðnu viðfangsefni. Stærð hópanna þarf að miða við það að fá nægilega 

fjölbreyttar skoðanir fólks en um leið að allir fái tækifæri til að tjá sig. 

Passleg hópastærð getur verið frá fjórum og upp í tólf þátttakendur.  

Aðferðin snýst um félagsleg samskipti innan hópsins og er unnið út frá 

samræðum sem eiga sér stað á milli þátttakenda. Samræðurnar eru til að fá 

innsýn í hvernig fólk upplifir aðstæður eða viðburði. Tryggja verður að góð 

stjórn sé á hópnum til að halda viðtalinu innan skynsamlegra marka og ekki 
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sé einn þátttakandi sem leiði hópinn, allir verða að fá að segja sína skoðun 

(Kruger R. A., 1994, 16-17).  

Við undirbúning viðtalanna var stuðst við aðferðafræði Richard A. Kruger 

(2002) sem sett var fram í skýrslu hans: Designing and Conducting Focus 

Group Interviews, um framkvæmd rýnihópaviðtala. 

5.1.1 Rýnihópar, þátttakendur og viðtöl 

Varpað var fram spurningunni: „Til hvers þarf að taka tillit til við hönnun og 

uppsetningu veftorgs sem gefur gott aðgengi og hentar þörfum 

textílkennara, jafnframt því sem torgið hvetur til samstarfs og innlagna 

hugmynda og efnis?“ Til að leita svara við rannsóknarspurningunni voru 

tekin rýnihópaviðtöl við 10 textílkennara í tveimur hópum, annars vegar af 

landsbyggðinni og hins vegar af höfuðborgarsvæðinu. Til að byrja með voru 

bornar upp spurningar um þörf hugmyndabankans og velt upp hvaða 

skoðanir þátttakendur hafi á honum. Næst voru bornar upp hugmyndir að 

hlutverki og skipulagi torgsins og hvatt til  umræðna um breytingar, ef þurfa 

þótti. Einnig voru opnar spurningar lagðar fyrir þátttakendurnar um efni 

sem tengist torginu, þær spurningar snéru að kennslufræði, kveikjum, sölu- 

og samstarfsaðilum, kynningu á torginu og hvernig hægt væri að virkja 

textílkennara til þátttöku á innsetningu á efni til frambúðar. Einnig voru 

bornar upp spurningar sem lúta að framsetningu verkefna og hvernig best 

væri að hvetja nemendur til sjálfstæðrar vinnu og skapandi útfærslu á 

textílverkefnum í námi.  

Við val á hópunum, sem voru annars vegar af landsbyggðinni og hins 

vegar af höfuðborgarsvæðinu, var notað hentugleikaúrtak. Viðtalið sem 

tekið var á landsbyggðinni var tekið á heimslóðum rannsakanda. 

Hugmyndin með hópnum þar var að hafa hópinn breiðan og fjölbreyttan og 

voru viðmælendur þar af öllum skólastigum. Því var leitað til starfandi 

kennara í textílgreinum í leikskóla, grunnskóla og framhaldsskóla. 

Hópurinn af höfuðborgarsvæðinu var einnig valinn eftir hentugleika og 

var þar lögð áhersla á tenginguna við textílmennt og að viðkomandi starfi 

við skóla á svæðinu. Ég leitaði til textílkennara á höfuðborgarsvæðinu og sá 

mælti með tveim öðrum textílkennurum til að taka þátt í rannsókninni, auk 

þess sem ég fékk til liðs við mig tvo kennaranema sem útskrifast á 

textílkjörsviði vorið 2015. 

5.1.2 Gagnasöfnun, úrvinnsla og gagnagreining 

Í rýnihópaviðtölum má skipta greiningu gagna í þrjú stig, fyrsta stigið er 

þegar gögn eru greind á meðan á viðtalinu stendur, stjórnandi þarf að 
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fylgjast vel með þáttum eins og óskýrum upplýsingum, ef eitthvað er sett 

fram á óljósan eða yfirborðslegan hátt eða ef vafi er á túlkunaratriðum. 

Næsta stig er það sem fram fer strax eftir samræðurnar, þar sem skráð eru 

ýmis atriði sem komið hafa upp í viðtalinu og eins hvernig þátttaka 

viðmælenda var. Þriðja stigið er sú úrvinnsla sem fram fer eftir á og er 

viðtalið skráð frá orði til orðs eftir upptökum úr rýnihópaviðtölunum (Sóley 

S. Bender, 2013; 307). 

Viðtölin eru síðan greind (e. analysed) og kóðuð (e. coded), þá eru 

gögnin tekin saman og þeim raðað eftir flokkum. Við flokkun gagna er horft 

í endurtekningar og þemu sem upp koma í viðtalinu og niðurstöður unnar 

út frá þeim (Lichtman, M., 2013; 252-255). 

Í bók Lichtman (2013) segir að rannsakandi eigi ekki að reyna að vera 

hlutlaus eða vera hlutlægur heldur á hann að vera meðvitaður um sínar 

skoðanir og hugmyndir. Rannsakandinn er mikilvægur hlekkur í eigindlegum 

rannsóknum og á að hugsa um hvernig hann þjónar rannsókninni sem 

einhvers konar verkfæriþegar hann aflar gagna og greinir þau (Lichtman, M. 

2013). 

Kruger (2002) telur gagnlegt að skoða viðtöl út frá nokkrum þáttum, 

hann segir að horfa þurfi í orðanotkun (e. words), samhengi (e.context), 

innra samræmi (e. internal consistency), algengi atriða (e. frequency or 

extensiveness), styrkleika samræðna (e. intensity), nákvæmni í svörum (e. 

specificity) og heildarmynd (e. finding big ideas). Mikilvægt er að hafa alla 

þessa þætti í huga við greiningu viðtala og gera má ráð fyrir að þurfa að fara 

oftar en einu sinni yfir viðtalið í heild sinni til að ná öllum áhersluþáttum og 

atriðum sem áhrif hafa á rannsóknina (Kruger, R. A., 2002).  

5.1.3 Undirbúningur og gagnaöflun viðtala 

Áður en viðtölin voru tekin var rannsóknin tilkynnt til Persónuverndar.  

Viðtalið á landsbyggðinni var tekið í textílstofu grunnskólans þar og á 

höfuðborgarsvæðinu var viðtalið tekið hjá einum af viðmælendum, í 

námskeiðsaðstöðu sem hann hefur. Leitast var við að hafa andrúmsloftið 

afslappað og þægilegt í báðum tilfellum. Rannsakandi fór yfir tilgang og 

markmið rannsóknarinnar og kynnti fyrir viðmælendum hvert þeirra 

hlutverk væri. Viðmælendur skrifuðu undir upplýst samþykki á þátttöku og 

fengu undirskrifað afrit af rannsakanda.  

Viðtölin voru hljóðrituð á iPad með smáforritinu Recordium, leitað var 

leyfis hjá viðmælendum áður en upptaka hófst. Nafnleyndar er gætt í 

rannsókninni. 
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5.2 Niðurstöður 

Viðtölin voru hljóðrituð og meðan á þeim stóð var rannsakandinn vakandi 

yfir því sem þarfnaðist nánari útskýringa, hann tók þátt í samræðum og 

aflaði þeirra viðbótarupplýsinga sem hann taldi þurfa. Að viðtali loknu fór 

rannsakandi yfir stöðu viðtalsins og skráði hjá sér þær áherslur og 

hugmyndir sem komu fram, auk þess sem farið var yfir virkni og áhuga 

þátttakenda. Viðtölin voru afrituð og skrifuð upp frá orði til orðs, lesið var 

nokkrum sinnum yfir þau og hlustaði tvívegis á upptökuna í heild og oftar á 

einstaka kafla til að tryggja að allt væri rétt túlkað.  

Við úrvinnslu viðtalanna voru þeir þættir litamerktir (kóðar) sem áttu 

saman úr báðum viðtölunum og flokkaðir eftir spurningunum, um leið og 

þær voru lesnar saman. Eftir að hafa tekið saman þá þætti sem voru 

fyrirfram ákveðnir með spurningum úr viðtölunum nýtti rannsakandi allar 

viðbótarupplýsingar sem komu að gagni við rannsóknina til rökstuðnings við 

efnið.  

5.2.1 Textíltorg, vænleg hugmynd 

Textílkennararnir í viðtölunum voru allir sammála um mikilvægi rafræns 

hugmyndabanka og samskiptasíðu fyrir textílkennara. Þeir telja að aðgengi 

að upplýsingum sem snúi að greininni skorti. Einungis menntaðir 

textílkennarar fá aðgang að félagi textílkennara og Facebooksíðu félagsins 

og því skortir síðu sem allir hafi aðgang að. Með síðunni er hugmyndin að ná 

til allra aðila sem koma með einhverjum hætti að textílkennslu, hvort sem 

það eru textílkennarar, leiðbeinendur, kennarar í öðrum greinum eða 

jafnvel aðilar í frístundastarfi. Síðan á að vera hvatning til fjölbreyttar 

kennslu í greininni.  

Einn viðmælanda nefnir dæmi um að hann leiti að efni á netinu en finni 

lítið og að það vanti aðgengi að því efni sem við vitum að er í umferð en er 

ekki aðgengilegt. 

Flestir viðmælenda eru tilbúnir að deila sínu efni og sjá enga vankanta á 

því. Í framhaldi af því spinnst sú umræða að þeir skilji líka að það séu ekki 

allir tilbúnir að deila efni og það sé þeirra val, hvort og hverju þeir deili, en 

það getur verið misjafnt eftir vinnunni sem er á bak við verkefnin. 

5.2.2 Hugmyndir að uppsetningu bankans  

Uppsetning hugmyndabanka í textílmennt getur verið með ýmsu móti og 

rannsakandi lagði fram hugmyndir að nokkrum uppsetningum sem snéru að 

aldursskiptinu eftir skólastigum, erfiðleikastigi og aðferðum, auk þess sem 
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velt var upp öðrum möguleikum. Sú hugmynd sem varð fyrir valinu snýr að 

flokkun eftir aðferðum innan greinarinnar. Við val hennar voru allir kostir 

skoðaðir með gagnrýnum augum. Samkomulag varð um þessa uppsetningu 

þar sem viðmælendur telja hana vænlegasta, þar sem kröfur aðalnámskrár 

séu opnar og því séu möguleikarnir á blöndun erfiðleikastiga góður kostur, 

að nemendur upplifi ekki að þeir séu flokkaðir eftir getu.  

Töluverðar umræður sköpuðust í sambandi við flokkun eftir aðferðum, 

hvort ætti að hafa fleiri undirflokka og þá hvernig þeir myndu vera, hvort 

miða ætti við aldur eða skólastig, eins og gert er í aðalnámskránni, þar 

miðast hæfniviðmiðin við lok 4. bekkjar, 7. bekkjar og 10. bekkjar. En í ljósi 

þess hve breytt bil getur verið á getu nemenda varð niðurstaðan að halda 

sig eingöngu við aðferðaflokkinn. Einnig var skoðaður sá kostur að flokka 

eftir umfangi verkefna, hversu langan tíma þú ert að vinna þau. Endanleg 

niðurstaða varð sú að til að byrja með yrði einn flokkur en ef mikið efni 

kæmi inn í flokkana væri hægt að setja í þá undirflokka, sem myndu þá 

ráðast út frá því efni sem komið væri inn og myndi svara þeim kröfum. 

Einnig var komið með þá hugmynd að nota efnisorð á verkefnin þannig 

að ef slegið væri inn í leit á vef torgsins til dæmis „prjón“ þá kæmu upp öll 

verkefni með því efnisorði. Væri þá kostur að geta merkt sum verkefnin 

með fleirum en einu orði.  

Textílkennararnir voru sammála um að þær uppsetningar sem snéru að 

skiptingu eftir skólastigum gætu verið íþyngjandi fyrir þá nemendur sem 

ekki eru sterkir í greininni og þurfa að leita í stig neðan við sinn aldur, það 

þarf að vera hægt að einstaklingsmiða án þess að nemendur séu flokkaðir 

eftir getu. 

5.2.3 Kveikjur á torginu 

Þegar kemur að efnisvali á torgið er ljóst að mikið er til af hugmyndum og 

misjafnt er hvernig fólk vill vinna eða hvernig því hentar að vinna hverju 

sinni. Niðurstaða hópanna varð sú að þeir vilja sjá fjölbreytt verkefni og á 

öllum stigum á vinnuferlinu. Ein hugmyndin er að flokka verkefnin eftir því 

hvort þau séu fullbúin kennsluverkefni eða kveikja að hugmyndum eftir 

litum, þá hafi hvert verkefni sinn lit, eftir því á hvaða vinnslustigi þau eru. 

Einnig var nefnt að kostur væri að hafa tæknileiðbeiningar eða jafnvel 

kennaraleiðbeiningar, sem og myndbönd sem nemendur gætu skoðað í 

náminu, bæði til sýnikennslu og svo með gerð verkefna. 
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5.2.4 Kynningar á söluaðilum  

Þegar varpað var fram spurningu um hugmyndir að hlekkjum eða 

kynningum á söluaðilum efnis tengdu textíl á torginu, kom upp umræða um 

hvort rétt væri að auglýsa verslanir með þessum hætti eða hvort einungis 

væri settir inn þeir söluaðilar sem greiða fyrir auglýsingu. Þessi þáttur var 

skoðaður út frá nokkrum sjónarhornum og niðurstaðan varð sú að það væri 

alltaf textílkennurum í hag að fá þessar upplýsingar inn á torgið og best væri 

að hafa þær á sér svæði. Ein hugmyndin sem fram kom var að með 

verkefnunum myndi fylgja ábending um hvar hægt væri að nálgast efnið 

sem notað væri, en þar sem rafræna síðan er hugsuð sem framtíðarverkefni 

þá sáum við að hætta væri á að þær upplýsingar myndu úreldast.  

Rætt var um stefnu MenntaMiðju í málum eins og þessum, þegar 

verslanir væru nefndar, og ákveðið að bera undir starfsfólk hennar hvernig 

þessum málum væri háttað þar. Niðurstaðan varð sú að nöfn verslana væru 

birt á síðunni án þess að teknar væru greiðslur fyrir það og litið væri á þetta 

sem hag þeirra sem nota síðuna. Sú niðurstaða samræmist skoðun 

viðmælenda um að hlekkir eins og þessir séu nauðsynlegir bæði fyrir þá sem 

eru í kennslu og ekki síður fyrir hina sem eru að koma nýir inn og vantar 

upplýsingar um hvert eigi að leita. 

5.2.5 Kynning á torginu 

Þegar kemur að því að auglýsa textíltorgið þarf að skoða alla kosti, 

rannsakandi og viðmælendur vilja sjá virkni á síðunni og koma henni á 

framfæri hjá þeim aðilum sem geta notið góðs af henni. Þetta eru þeir kostir 

sem eru nefndir til kynningar á torginu: 

 Á félagsfundum hjá textílkennarafélaginu og á Facebook-síðu 

félagsins. 

 Hringja í skóla og senda tölvupóst, tryggja að hann berist til 

textílkennara. 

 Kynna síðuna fyrir nemendum á textílkjörsviði í Háskóla Íslands. 

 Ein hugmyndin er að bjóða lesendum að skrá sig á póstlista 

fréttabréfs, sem sendi tilkynningar um nýtt efni og einnig á 

haustin til að minna á síðuna. 

 Senda kynningarpóst á frístundamiðstöðvar.  

Einnig komu upp vangaveltur um hvort ætti að senda á leikskóla, 

framhaldsskóla og félagsstarf eldri borgara, en það náðust ekki niðurstöður 

með það í viðtölunum. Að betur athuguðu máli mun það verða gert til að 
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virkja sem flesta til að nota síðuna og með það að leiðarsljósi að á þessum 

stöðum er verið að vinna með sambærileg verkefni og gert er í skólunum. 

Rætt var um mikilvægi þess að þegar slegið sé inn á leitarvefi 

leitarorðum sem tengjast bankanum, að hann komi upp. Við nánari athugun 

kom í ljós að eins og staðan er núna gangi það ekki eftir tæknilega séð, en 

vonandi kemur það með tímanum.  

5.2.6 Að virkja textílkennara  

Þegar þeirri spurningu er velt upp hvað sé hægt að gera til að virkja 

textílkennara til þátttöku á torginu verður fátt um svör frá viðmælendum. 

Það kemur þó fram að notendur síðunnar þurfi að vera duglegir að smita út 

frá sér og vona að fólk eflist við að sjá efni koma inn. Það þarf að ná saman 

hóp til að deila verkefnum því það þurfa að koma inn reglulegar færslur til 

að halda fólki á síðunni. Vitneskja er um að nemar á textílkjörsviði séu að 

búa til kennsluverkefni og æskilegt væri að fá þau verkefni inn á vefinn, þar 

sem um er að ræða nýjar hugmyndir. 

Það virðist vera mjög misjafnt hvað fólk er tilbúið til að gera við 

verkefnin sín og hvort fólk yfir höfuð treysti sér í að setja verkefnin sín á 

opinn vef. Misjafnt er hvort viðkomandi er tilbúinn að deila sínu efni, án 

þess að fá eitthvað fyrir það, á meðan aðrir eru mjög opnir fyrir því. Mikil 

umræða var um verkefnin og hver ætti þau og hvað það væri í raun sem 

kæmi í veg fyrir að verkefnum væri deilt. Niðurstaða fékkst þó ekki í málið. 

Voru hugmyndir uppi um að ástæðan fyrir því að fólk væri tregt til að deila 

verkefnum sínum, án þess að fá greiðslu fyrir, væri kannski sú að mikil vinna 

lægi á bak við þau. Í sumum tilfellum skorti tölvukunnáttu til að vinna 

verkefni og deila þeim.  

5.2.7 Sjálfstæð vinna og skapandi útfærsla 

Þar sem hæfniviðmiðin í textílmennt hafa breyst töluvert með tilkomu 

aðalnámskrár grunnskóla (2013) veltum við fyrir okkur hvernig 

framsetningu verkefna væri best háttað, svo þau hvetji nemendur til 

sjálfstæðrar vinnu og skapandi útfærslu verkefna, í takt við námskrána.  

Það er greinilega misjafnt hvernig þessum þáttum er háttað hjá 

viðmælendunum en þeir hafa sínar skoðanir á þeim og það sköpuðust 

gagnrýnar umræður um málið. Einn viðmælenda nefnir myndir, hann notar 

myndir sem teknar eru frá fleiru en einu sjónarhorni, helst 2-3 hliðar af 

hlutnum, en með þeim fyrirmælum verða alltaf að vera skýr skilaboð um að 

nemandi sé ekki að fara að herma eftir myndinni, heldur eigi hann að vinna 

með sína eigin hugmynd að verkefninu. Annar nefnir stuttar útskýringar 
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sem nemendur vinni svo sjálfstætt með. Umræðan kom inn á Pinterest og 

textílkennararnir nota það töluvert mikið. Pinterest má segja að sé rafræn 

tilkynningatafla þar sem skoðendur geta safnað saman á vegg myndum sem 

þeir finna og finnst áhugaverðar. Þeir geta einnig deilt myndunum með 

vinum sínum. Tvær úr hópnum nota mikið myndir af Pinterest.com, en láta 

nemendur vinna hugmyndavinnuna sjálfa, þeir útfæra hugmyndina og 

teikna hana upp áður en hún er unnin. 

Einn kennarinn orðar það þannig:  

„Það er smá svona áskorun að eiga allt í einu að fara að vinna sjálfstætt 

og ákveða sjálfur hvernig hluturinn lítur út og hvað þig langar að gera, þú 

mátt bara gera það sem þig langar til.“ 

Ein hugmyndin sem var nefnd við sjálfstæða vinnu og skapandi útfærslu 

er að hafa efniviðinn sem notaður er við vinnuna fjölbreyttan, að nemendur 

geti sjálfir valið sér efniviðinn og unnið úr honum á sinn hátt. Kveikjan er þá 

alltaf sú sama, en nemandinn velur leiðina sem hann ætlar að fara að 

verkefninu. Með þessu erum við að fara með nemendur út fyrir 

þægindarammann eða kannski getum við kallað það „kennararammann”. 

Í þessari umræðu var einnig nefndur innblástur, að kenna nemendum 

hann, það er hægt að gera með því að vekja athygli þeirra á hlutunum frá 

mismunandi sjónarhornum. Kennari getur sýnt þeim blóm en lagt upp með 

að þeir geti gert munstur úr einum af þáttum blómsins, eins og blöðunum, 

stilkunum eða útsprungna blóminu. 

Það voru allir sammála um að það geti verið erfitt að ná nemendum út 

úr rammanum, þeir vilja oft á tíðum fá nákvæmar leiðbeiningar.  

5.2.8 Samþætting náms og þemanám 

Allir viðmælendur voru sammála um að samþætting eigi heima á 

textíltorginu og að þar væri gott að fá inn fjölbreyttar hugmyndir af 

þemanámi og uppbyggingu þess. Inn í umræðuna koma frásagnir af 

samþættingu, eins og hún þekkist í skólum sem viðmælendur þekkja til, og 

þeir eru sammála um að námið velti mikið á skólastjórnendum og 

kennurum, hvernig fyrirkomulag sé samþykkt innan skólanna. Í raun hafa 

viðhorf og tengsl skólastjórnenda mikil áhrif á list- og verkgreinakennsluna 

hvað varðar skipulag og fjölda tíma sem um ræðir. Einn viðmælanda nefndi 

dæmi um að list- og verkgreinakennarar fái auka tíma í töflu fyrir 

samþættingu og þemanám og hefur það gefist vel, en að þeirra sögn er það 

ekki algengt og til þess að það gangi þurfi allir aðilar að vera tilbúnir að 

leggja sitt af mörkum og að þurfa að fara út fyrir þægindarammann.  
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Fram kom í rannsókninni að hjá viðmælendum var einungis um 

samþættingu að ræða í einum af fimm skólum, þar sem textílmennt var 

samþætt með öðrum greinum, en þar var mjög vel staðið að 

samþættingunni og list- og verkgreinakennarar fengu sér tíma í töflu fyrir 

hana, þ.e.a.s. aukalega við list- og verkgreinakennslu. Þar voru svokallaðir 

þematímar tvo tíma í viku hjá tveimur aldurshópum þar sem list- og 

verkgreinakennarar koma með verkefni inn í þemaverkefni bekkjarins, í 

tilteknu dæmi í samfélagsfræðikennslu. Kennararnir þekktu líka til þar sem 

list- og verkgreinar eru samþættar og einn hafði unnið þannig verkefni. 

Viðmælendur voru sammála um að ef hægt væri að fá inn verkefni sem 

væru hluti af samþættu námi gæti það auðveldað öðrum skipulagningu á 

samþættum verkefnum. Svör textílkennaranna styðja við niðurstöður úr 

rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttir (2014) að samþætting sé fátíð en þó sé 

eitthvað um hana.  

5.3 Réttmæti og áreiðanleiki 

Einstaklingar í báðum hópunum voru áhugasamir og allir tóku virkan þátt í 

samræðunum. Annar hópurinn var af höfuðborgarsvæðinu og hinn af 

landsbyggðinni, báðir samanstóðu annars vegar af kennurum með reynslu 

og hins vegar af textílkennaranemum. Það er mat rannsakanda að þetta hafi 

verið góð blanda því miklar umræður sköpuðust milli þessara aðila. Þeir sem 

höfðu reynsluna voru duglegir að miðla henni og vekja áhuga nemanna. Ég 

tel að umræðurnar hefðu ekki spunnist á þennan hátt ef þessi breidd hefði 

ekki verið í hópnum og það er af hinu góða. Allir aðilar voru duglegir að 

koma sínum skoðunum á framfæri og rökstuddu mál sitt.  

Niðurstöður viðtalanna tveggja voru þær sömu um uppbyggingu 

bankans og þær hugmyndir sem komu fram voru á svipuðum nótum. Það 

sem aðgreindi hópana einna helst var stuðningsnetið sem var til staðar á 

Reykjavíkursvæðinu, þeir textílkennarar sem komu þaðan voru allir virkir 

meðlimir í félagi textílkennara og í allri orðræðu voru þeir meðvitaðri um 

það sem unnið var með í öðrum skólum og um það sem gert hefur verið í 

gegnum tíðina. 

5.4 Samantekt 

Niðurstöður rannsóknarinnar um uppsetningu rafrænnar síðu og 

kennsluverkefna í textílmennt  leiddu í ljós að þörf væri á slíkri síðu og  

samstaða var milli þeirra aðila sem rætt var við um uppbyggingu síðunnar 

og hugmyndir að kennsluverkefnunum. 
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Eins og fram kom í rannsókn Bamford (2011) hefur ekki tekist að halda 

uppi virkri samvinnu með þátttöku ýmisskonar samtaka sem starfa að 

menningu og listum í framkvæmd og skipulagningu á listfræðslu í skólum 

hér á landi. Textíltorgið býður upp á þessa möguleika og er tækifæri til 

stefnumótunar af þessu tagi og birtingarmynd þess. Bamford (2011) nefnir 

einnig að þróa þurfi frekari menntun í nýjum miðlum  og styður það einnig 

við þörfina fyrir textíltorginu. 

Niðurstöður rannsóknarinnar munu verða nýttar í uppbyggingu 

rafrænnar síðu á  MenntaMiðju þar sem sett verða fram þau atriði sem 

fram komu, má þar nefna lista yfir verslanir með efni sem snýr að greininni, 

fréttir sem tengjast greininni og tenging inn á rafrænan hugmyndabanka. 

Hugmyndabankinn er byggður á wikispaces.com og er uppsetningin á 

honum einnig unnin í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar. Flokkun 

verkefna í bankanum er eftir aðferðum textílmenntar og er það í samræmi 

við val viðmælenda í viðtölunum, það er gert með hæfniviðmið 

aðalnámskrár og einstaklingsmiðun í huga. Þegar nemendum er kennd 

tiltekin aðferð innan greinarinnar þá hafa þeir val um verkefni úr þeim flokki 

en ekki er verið að miða við ákveðinn aldur við val verkefna.  

Bankinn er hugsaður sem þróunarverkefni í vexti sem tekur við 

verkefnum frá utanaðkomandi aðilum. Við innsetningu á verkefnum er gert 

ráð fyrir að þeim fylgi mynd, stutt lýsing á verkefninu og hæfniviðmið 

samkvæmt aðalnámskrá sem hægt er að nota til stuðnings við námsmat 

verkefnisins. 

Síðan er unnin með það að leiðarljósi að fyrirkomulag hennar sé 

endurskoðað eftir þörfum, við vöxt hennar og þróun.
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6 Umræða 

Tilgangurinn með rafrænum hugmyndabanka í textílmennt er að þjóna 

þörfum textílkennara, efla samstarf þeirra á milli og stuðla að starfsþróun, 

með annars vegar verkefnabanka og hins vegar upplýsingum sem snúa að 

starfinu. Með verkefnabankanum á fjölbreytni verkefna að aukast og þau 

verða aðgengileg fyrir kennara og nemendur.  Gagnabankinn er skilgreindur 

sem þróunarverkefni sem getur tekið við verkefnum frá áhugafólki um 

textílmennt, sem dæmi má nefna kennara, nemendur og leiðbeinendur 

innan greinarinnar. Með nýjum verkefnum helst gagnabankinn í 

áframhaldandi vexti. Á textíltorginu eiga einnig að vera til staðar þau gögn 

sem kennarar styðjast við bæði í kennslu og í undirbúningi á henni. Gerður 

hefur verið listi með þeim verslunum sem selja vörur tengdar greininni og í 

grófum dráttum hvað þær selja. Greinar munu koma inn á síðuna með 

fréttum tengdum textílmennt. Tíminn mun síðan hugsanlega leiða í ljós að 

þörf sé á frekara efni eða upplýsingum á síðunni og verður reynt að svara 

því eftir bestu getu. 

Rannsóknarspurningin sem varpað var fram í upphafi var: „ Til hvers þarf 

að taka tillit við hönnun og uppsetningu veftorgs sem gefur gott aðgengi og 

hentar þörfum textílkennara, jafnframt því sem torgið hvetur til samstarfs 

og innlagna hugmynda og efnis?“ Niðurstöður rannsóknarinnar voru að 

viðmælendurnir voru allir sammála um mikilvægi rafrænu síðunnar og 

styrkti það stöðu mína sem rannsakanda að finna þann meðbyr. Þeir sáu 

ástæðu til að efla samstarf innan greinarinnar og með síðunni myndast 

samstarfsvettvangur textílkennara og aðila sem að greininni koma. Þar 

kemur hugmyndafræði Wenger sterk inn og styrkir stöðu síðunnar en hún 

snýst meðal annars um hvernig aðkoma ólíkra aðila að samstarfi eins og 

þessu stuðli að nýbreytni og þekkingasköpun. Í Alþjóðlegu 

samanburðarannsókninni Talis kemur fram að kennurum finnst aukin þörf á 

starfsþróun í upplýsinga og samskiptatækni. Þessar niðurstöður sýna að 

áhugi kennara er fyrir hendi á þessum þáttum og þörf er fyrir þá.  

Mikil vinna fór í uppbyggingu hugmyndabankans og margt sem þurfti að 

hafa til hliðsjónar. Vefsíðan býður upp á ýmsa möguleika en um leið eru líka 

til staðar takmarkanir sem felast að mestu leyti í samtengingum aðferða inn 

á síðunni og stillingum inn á leitarvélar. Það á eftir að reyna á þátttöku 

kennara og annarra áhugasamra um innsetningu á efni á síðuna, en komið 
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hafa fram hugmyndir um kynningu á síðunni og starfseminni þar sem 

sendur verður út tövupóstur á grunnskólana, síðan kynnt á félagsfundi og 

Facebook-síðu textílkennarafélagsins, hún kynnt fyrir nemendum á 

textílkjörsviði Háskóla Íslands og að sendur verður út kynningarpóstur á 

frístundamiðstöðvar. Texti í kynningarpóstinn er í viðauka C í 

greinargerðinni. 

Ýmis atriði þurfa að koma fram á síðu eins og þessari, hugmyndabankinn 

er flokkaður eftir aðferðum og settur var inn texti við hverja aðferð sem 

hefur þróast og breyst nokkrum sinnum í uppbyggingunni. Í fyrstu fannst 

mér rétt að hafa sambærilegar upplýsingar við allar aðferðir en við nánari 

athugun var það ekki nauðsynlegt, þar sem fjölbreytni aðferðanna er mikil 

og meiri þörf á texta á sumum síðum en öðrum. Sem dæmi má nefna að 

aðrar upplýsingar og tillögur fylgja endurnýtingu, þar sem efnisnýting kemur 

annars staðar frá en úr verslunum, en til dæmis prjóni, þar sem við getum 

verslað efniviðinn á mörgum stöðum. Þau verkefni sem koma inn á síðuna 

eru öllum opin og ekki er leyfilegt að nota þau í hagnaðarskyni. 

Þegar síðan og uppsetningin á henni var tilbúin þurfti að búa til og hlaða 

inn verkefnum í bankann og hafa þau yfirleitt verið á Word og Power-point 

skjölum, misjafnt eftir verkefnum, en seinna meir verður vonandi hægt að 

bæta inn myndböndum á síðuna, bæði með verkefnum og sýnikennslu. 

Verkefnin eru misítarleg, en eins og fram kom í rannsókninni fannst 

viðmælendunum kostur að hafa bæði fullbúin verkefni og hugmyndir af 

verkefnum sem hver útfærir á sinn hátt. Hverju verkefni þurfa þó að fylgja 

hæfniviðmið samkvæmt aðalnámskrá og eru þau notuð til grundvallar 

námsmati á viðkomandi verkefni. Verkefnum þurfa einnig að fylgja mynd og 

stutt lýsing, ein til tvær setningar. Í viðauka D má sjá nánari útlistun á 

síðunni og skjáskot af henni. 

Eins og fram kemur í aðalnámskrá grunnskóla (2013) eru hæfniviðmið 

list- og verkgreina opin og miðast við lok hvers skólastigs og gefa um leið 

kennurum aukið svigrúm til að velja leiðir til að nálgast viðfangsefnin á 

fjölbreyttan hátt. Fram kom í rannsókninni að kennarar vildu að 

hugmyndabankinn væri settur upp eftir aðferðum, en ekki aldursstigum, og 

styður það svigrúmið sem gefið er í aðalnámskrá þegar hæfniviðmiðin eru 

opin, en um leið og flokkað er eftir aldri er farið að þrengja verkefnavalið. 

Verkefnin eru hugsuð sem stuðningur við kennslu, en ekki eingöngu efni 

sem notað er óbreytt, því nemendur og kennarar eiga að geta aðlagað þau 

að sínum hugmyndum. Það sem vekur athygli mína er að í aðalnámskrá 

grunnskóla 2007 er textílmennt flokkuð undir listgrein en í aðalnámskrá 

2013 er hún komin undir verkgreinar, sem mér finnst stangast á við þær 
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breytingar sem gerðar hafa verið á aðalnámskránni, þ.e. hæfniviðmiðin í 

textílmennt eru orðin opnari en áður og meiri áhersla lögð á sköpun og val 

nemenda og því finnst mér þversögn í þessum breytingum. Rannsókn 

Bamford (2011) styður við þessar hugleiðingar þar sem hún túlkar greinina 

sem listgrein. 

Við gerð rannsóknarinnar og undirbúnings á henni var rannsókn Bamford 

(2011) höfð til hliðsjónar og tekið tillit til ýmissa þátta sem hún tekur til. 

Bamford (2011) nefnir meðal annars skort á samþættingu námsgreina og 

var sá þáttur skoðaður í rannsókninni. Niðurstaðan varð sú að setja 

samþættingu undir einn lið hugmyndabankans í von um að kveikja 

hugmyndir hjá kennurum um slík verkefni.  

Fram kemur í rannsókn Bamford (2011) að einn þeirra þátta sem þarfnist 

úrbóta í list- og handverkskennslu sé virk samvinna. Niðurstöður 

rýnihópaviðtalanna studdu það einnig og er það von mín að með rafrænni 

síðu aukist möguleikarnir á samvinnu og samstarfi. Á síðunni geta 

þátttakendur lagt hverjir öðrum lið og í slíku samstarfi er hægt að miðla 

þáttum sem allir notendur síðunnar geta notið góðs af, auk þess að hvetja 

til framsetningar hugmynda sem tengja námsgreinar.  

Ein þeirra hugmynda sem komið hafa fram um framtíðarsýn 

textíltorgsins er að hafa þar vettvang námsferla eða afurða nemenda, 

annað hvort í því formi að vísað sé í síður skólanna eða kennara. Bamford 

(2011) nefnir að lítið sé um sýningar og kynningar og að dæmi séu um að 

gömul verk séu á veggjum skólanna. Með því að bæta þessum möguleika 

við síðuna er kominn vettvangur til að svara þessum ábendingum Bamford 

(2011). 

Eins og fram hefur komið voru sett fram gæðaviðmið á grundvelli skýrslu 

Bamford (2011) sem útgangspunkt á árangursríka og góða listfræðslu og 

voru þau viðmið nýtt í undirbúningi fyrir rannsóknina og bendir allt til að 

með starfsamfélagi eins og textíltorgi sé hluta af þessum viðmiðum svarað. 

Má þar nefna virka samvinnu skóla og listastofnana/samtaka og á milli 

kennara, listamanna og samfélagsins, auk þess sem stuðlað er að 

samþættingu námsgreina og almennri áherslu á samvinnu. 

Það er von mín að Textíltorgið eigi eftir að vaxa og dafna og að þróun 

þess verði í takt við það sem gerist bæði í textílmennt og tækniframförum á 

komandi árum. Þegar litið er til þeirra verkefnabanka sem áður hafa verið 

gerðir eru þeir í flestum, ef ekki öllum, tilfellum gefnir út á prenti en ekki á 

rafrænu formi og má segja að stofnun textíltorgsins sé eitt skref í 

starfsþróun textílkennara og sama má segja um starfssamfélagið. Ætlunin er 

að skapa starfsvettvang þar sem hægt er að halda utan um þá þætti sem 
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snúa að greininni. Með virkri þátttöku utanaðkomandi aðila getum við 

eignast gott verkefnasafn og skapað samfélag þar sem allir leggja sitt af 

mörkum í starfsþróun.  

Eins og fram kom í tillögum til úrbóta á námi í list- og menningarfræðslu 

hjá Bamford (2011) þarf einnig að veita fjármagn til að miðla því sem vel er 

gert í listfræðslu og koma i á formlegu og öflugu samstarfi milli skóla og 

skapandi atvinnugreina. 

Hvað gerist eftir fimm ár eða tíu ár er okkur hulin ráðgáta en vonin er að 

textíltorgið vaxi og dafni í takt við nýja tíma. 
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7 Lokaorð 

Hugmyndin með þessu M.Ed. verkefni er að gera starfssamfélag fyrir 

textílkennara og þá sem að greininni koma. Undirtektirnar við rannsóknina 

voru góðar og í ljós kom að þörf er á slíkum vettvangi og þá möguleika sem 

hann býður uppá. Tækniþróun hefur verið mikil undanfarin ár og hún er 

kjörið tækifæri fyrir starfsamfélög eins og þetta. 

Það er eins með list- og verkgreinar og aðrar námsgreinar að við þurfum 

alltaf að vera vakandi yfir nýjungum og fjölbreytni í námsefni og 

kennsluaðferðum. Ég vona að rafræna síðan nýtist kennurum í starfi og 

stuðli að samstarfi innan greinarinnar, um leið vona ég að 

hugmyndabankinn komi sér vel fyrir bæði kennara og nemendur og verði til 

að auka fjöbreytni og verkefnaval nemenda.  

Ég hafði ánægju af vinnunni í kringum stofnun síðunnar og að 

hugmyndavinnunni í verkefnabankanum og vona að síðan nái að vaxa og 

dafna áfram. Eins og fram hefur komið er öllum opið að setja inn efni á 

síðuna og til að hún blómstri þurfa textílkennarar að vera duglegir að taka 

þátt í deilingu verkefna og að setja fram ábendingar varðandi greinina. Það 

er von mín að þátttaka á síðunni eigi eftir að vera góð og að notendur 

hennar eigi eftir að sýna frumkvæði og þátttökuvilja, því þannig getur síðan 

vaxið og þróast á þann veg að hún nýtist sem flestum á jákvæðan hátt. Með 

tímanum getur síðan vonandi orðið umræðuvettvangur um nám og kennslu 

í textílmennt og um leið aflvaki í þróun hugmynda í greininni. 

Ég hvet til þátttöku á síðunni, bæði með því að setja inn efni á hana og 

setja inn endurgjöf á innihald hennar: Slóðin á MenntaMiðju er: 

http://menntamidja.is/ og þar má finna mörg áhugaverð námssvæði, 

textíltorgið sem tilheyrir þessari greinargerð er eitt þeirra. 

 

 

 

http://menntamidja.is/
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Viðauki A – Punktar fyrir viðtöl 

Bjóða þátttakendur velkomna og þakka þeim fyrir að hafa komið. 

Stjórnandi kynnir sig og stöðu sína. 

Kynning á verkefninu mínu: 

Verkefnið felst í að gera frumgerð af rafrænni vefsíðu á MenntaMiðju-

www.menntamidja.is þar sem textílkennarar geta haft samskipti um nám og 

kennslu og safnað saman efni sem tengist vinnu þeirra.  

Nú þegar eru komin sjö mismunandi torg inn á MenntaMiðju og 

hugmyndin er að textíltorgið heyri undir list- og verkgreinatorg, sem á að 

stofna þar. Torgin eru til að styðja við samfélög skólafólks sem hefur 

ákveðið að taka höndum saman og vinna í þágu eigin starfsþróunar og 

símenntunar. Markmið MenntaMiðju er að virkja hópa sem hafa þekkingu, 

áhuga og erindi í margbreytilega orðræðu um þróun menntunar og 

skólamála. 

Með textíltorginu á fjölbreytni á verkefnum að aukast og þau verða 

aðgengileg fyrir kennara.  Gagnabankinn er hugsaður sem þróunarverkefni 

sem getur tekið við verkefnum frá öðrum og verið í áframhaldandi vexti. 

Einnig eiga að vera til staðar þau gögn sem kennarar styðjast við, bæði í 

kennslu og í undirbúningi á henni. 

 

Rannsóknarspurningin: Til hvers þarf að taka tillit við hönnun og 

uppsetningu veftorgs sem gefur gott aðgengi og hentar þörfum 

textílkennara, jafnframt því sem torgið hvetur til samstarfs og innlagna 

hugmynda og efnis? 

 

Útskýra af hverju við erum saman komin og tengja það við frásögn mína af 

verkefninu. Kynna ávinninginn af verkefninu sem er fyrst og fremst fyrir 

textílkennara, auk þess sem hann er fyrir bæði list- og verkgreinakennara og 

þá sem vinna með greinar samþættar við textíl. 

 

Upplýst samþykki 

Kynna siðferðilegar forsendur rannsóknar, Persónuvernd, og hvernig staðið 

er að henni í verkefninu. Biðja alla þátttakendur um að undirrita upplýst 
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samþykki, þar sem upplýsingar um rannsóknina og meðferð gagna koma 

fram. 

Fá samþykki fyrir að viðtalið verði tekið upp vegna úrvinnslu gagna. (Kveikja 

á upptöku) 

Áður en við byrjum: ræða mikilvægi þess að sjónarmið allra komi fram, setja 

okkur tímamörk fyrir umræður. 

Biðja þátttakendur alla um að kynna sig stuttlega og tengingu þeirra við 

viðfangsefnið. 

Næst á eftir verða viðmælendur spurðir hvort þeir telji rafænan banka og 

samskipti um nám og kennslu á textíltorgi vera vænlega hugmynd til 

þróunar í skólastarfi, biðja þá um rökstuðing á máli sínu; af hverju eða af 

hverju ekki og hvort þeir gætu hugsað sér að taka þátt í slíku verkefni og 

hvernig þeir gætu lagt því lið. 

Athugandi er með þrjár hugmyndir um uppsetningu á rafrænum 

verkefnabanka varðandi skipulag flokkunar verkefna á torginu, ef þurfa 

þykir til umræðna, breytinga og bætinga. Þar er um að ræða erfiðleikaskipt 

verkefni, aldurtengd verkefni eða verkefni sem flokkuð eru eftir aðferðum.  

 Hvers konar efni myndir þú vilja sjá sem kveikjur á torginu? 

 Hvernig finnst þér/ykkur hugmyndin um að hafa hlekki – kynningar 

á söluaðilum efnis tengdu textíl á torginu? 

 Hvaða verslunum gætir þú mælt með? 

 Hvaða leið telur þú vera árgangursríka til að auglýsa torg eins og 

þetta og vekja áhuga á því? 

 Hvaða leið er áhrifaríkust til að virkja textílkennara til þátttöku? 

 Hvernig framsetning verkefna myndir þú segja að hvetji nemendur 

til sjálfstæðrar vinnu og skapandi útfærslu? 

 Teljið þið hlekki á sniðugum hugmyndum án leiðbeininga geti verið 

gagnlegir? 

 Hvaða hugmyndir hafið þið um samþættingu náms og þemanám, 

finnst ykkur þær hugmyndir eiga heima á síðunni? 

Í lokin er farið yfir meginatriðin sem komið hafa fram í viðtalinu og 

þátttakendum boðið upp á að bæta einhverju við ef þeir vilja. 

 

Viðtalinu lokið og þakkað fyrir þátttökuna. 
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Viðauki B – Upplýst samþykki 

Upplýst samþykki fyrir þátttöku í eigindlegri rannsókn á uppsetningu 

rafrænnar síðu og kennsluverkefna í textílmennt. 

Ábyrgðarmaður rannsóknar: Anna Björg Kristjánsdóttir, Fákaleiru 4a, 780 

Höfn, sími 8940499. 

Rannsóknin  er  til M.Ed gráðu á Menntavísindasviði í  Háskóla  Íslands og 

fjallar um rafrænan gagnabanka í textílmennt.  

Leiðbeinandi er Skúlína Hlíf Kjartansdóttir. 

Við val þátttakenda var notað hentugleikaúrtrak, valið er út frá stöðu 

viðmælenda. 

Þátttaka í rannsókninni felst í rýnihópaviðtali, þar sem leitað verður álits 

þátttakenda á hugmyndum um textíltorg, uppsetningu þess og ávinning af 

því að hafa efni og upplýsingar sem tengjast textílmennt aðgengilegar á 

rafrænu formi.   

Viðmælandi er hvattur til að taka þátt í öllum spurningum en hann er 

ekki skyldugur til þess, frjálst er að hætta þátttöku hvenær sem er í 

rannsóknarferlinu kjósi viðmælandi það. 

Ég  undirritaður  veiti  samþykki  mitt  fyrir að  leyfa Önnu Björg 

Kristjánsdóttir að taka  við  mig  viðtal  um  hugmynd mína að rafrænum 

gagnabanka í textílmennt.  Viðtalið má taka  upp og úr því verða unnar 

rannsóknarniðurstöður. Viðtalsgögnum verður eytt  að  rannsókn  lokinni.  

Þátttakandinn fær dulnefni og engir nema rannsakandinn og 

leiðbeinandinn fá að sjá gögnin. Þegar vísað verður til viðtalsins verður ekki 

hægt að rekja svörin til viðmælandans.  

Ekki er vitað um neinar neikvæðar afleiðingar af þátttöku í þessari 

rannsókn. Rannsóknin hefur verið tilkynnt til Persónuverndar.  

Samþykki 

Ég er samþykk/ur þátttöku í rannsókninni. Mér hefur verið kynntur tilgangur 

hennar og í hverju þátttaka mín er fólgin.  

 

________________________________________________    _______________ 

Undirskrift þátttakanda                                                                       Dagsetning 

 

 ________________________________________________     ______________ 

Undirskrift rannsóknaraðila                                                               Dagsetning  
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Viðauki C – Kynning á Textíltorgi 

Textíltorg – starfsamfélag um textílmennt 

Mig langar að kynna fyrir ykkur M.Ed verkefnið mitt sem er unnið í 

samstarfi við MenntaMiðju. Verkefnið er rafræn síða á 

http://menntamidja.is/  og er einn hluti af list- og verkgreinatorgi, 

Textíltorg:  http://listogverk.menntamidja.is/  

Markmiðið með textíltorginu er að þjóna þörfum textílkennara, efla 

samstarf þeirra á milli og stuðla að starfsþróun, með annars vegar 

hugmyndabanka og hins vegar upplýsingum sem snúa að starfinu. 

Hlutverk mitt fólst í að gera rannsókn á þörfinni fyrir slíka síðu og hvernig 

textílkennarar myndu vilja hafa hana uppsetta, auk þess sem ég stofnaði 

hugmyndabanka og setti inn efni, bæði í hann og á textíltorgið. Með 

hugmyndabankanum á fjölbreytni verkefna að aukast og þau verða 

aðgengileg fyrir kennara og nemendur. Hann er hugsaður sem 

þróunarverkefni sem tekur við verkefnum frá áhugafólki um textílmennt, 

þannig að með nýjum verkefnum haldist bankinn í áframhaldandi vexti. 

Mig langar til að hvetja ykkur til að deila efni á síðuna svo hún geti vaxið 

og dafnað. Ég hef nú þegar sett inn nokkur verkefni þar og er von mín að þið 

munið gera það líka. Verkefnum þarf að fylgja hver markmið eða 

hæfniviðmið þeirra eru, það þarf að fylgja verkefninu mynd auk smá 

lýsingar á verkefninu, ein til tvær setningar. Þegar hugmyndir eru ekki okkar 

hugarfóstur þurfum við að geta heimilda um hvaðan þær eru fengnar. 

 

Reglan er að þau verkefni sem eru í bankanum séu öllum opin en ekki sé 

leyfilegt að nota þau í hagnaðarskyni, það sama gildir um aðsend verkefni. 

Ég vona að viðtökur Textíltorgsins verði góðar, allt efni sem snýr að 

greininni og er henni til hagsbóta er vel þegið á síðuna, auk þess sem 

hugmyndabankinn er alltaf opinn fyrir góðu efni. Allar ábendingar eða efni 

má senda á netfangið textilbanki@gmail.com 

Með von um góðar viðtökur 

Anna Björg Kristjánsdóttir 

http://menntamidja.is/
http://listogverk.menntamidja.is/
mailto:textilbanki@gmail.com


 

57 

Viðauki D – Innsýn á Textíltorg 

Síðan sem varð til í framhaldi af rannsókn um rafræna síðu í 
textílmennt, TextílTorg. 

Á Textíltorgi á MenntaMiðjunni er: 

 Forsíða þar sem koma inn fréttir varðandi textílmennt.  

 Flipi með markmiðum og framtíðarsýn síðunnar.  

 Flipi með upplýsingum um starfsemi síðunnar. 

 Flipi með lista yfir þær verslanir sem eru með efni tengdu greininni, 
með nokkrum orðum um hvað verslunin selur, og hlekk á heimasíðu 
hennar, þar sem það á við.  

 Flipi með hlekk inn á verkefnasafn í textílmennt sem er á wikispaces 
síðu, uppsettri eftir niðurstöðum rannsóknar. 

Á forsíðu wiki-síðunnar má finna almennar upplýsingar um bankann og 

hvatningarorð til kennara og annarra sem að greininni koma um að deila 

efni á síðuna og leiðbeiningar um hvernig maður snúi sér í þeim málum. Það 

kemur fram hvaða upplýsingar þurfi að fylgja verkefnum sem deilt er og 

hvernig staðið er að leyfum á verkefnum. Farið er í grófum dráttum yfir 

hæfniviðmið aðalnámskrár og að verkefnum skuli fylgja hæfniviðmið sem 

auðveldi kennurum að gera námsmat út frá þeim.  

Hugmyndabankinn sjálfur skiptist niður í:  

 Prjón.  

 Hekl.  

 Útsaum.  

 Þæfingu.  

 Saumavélina.  

 Endurnýtingu.  

 Samþættingu. 

 Annað.  

Þau verkefni sem komin eru inn í bankann eru á word- og power–point-

skjölum og eru öllum opin, svo hver og einn geti unnið með þau á þann hátt 

sem hann helst kýs. Verkefnin eru flokkuð eftir aðferðum og á hverri síðu 

má sjá mynd af viðkomandi verkefni, lýsingu af því í nokkrum orðum og svo 

hver sendir verkefnin inn.  
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Skjáskot af hugmyndabankanum. 

 

 

 

 


