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Ágrip 

Viðfangsefni rannsóknarinnar var sköpun í textílmennt á grunnskólastigi. 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar var að skoða þátt sköpunar í 

textílkennslu. Kannað var hvernig textílkennarar skilgreina hugtakið sköpun 

og hvort áherslubreytingar hafi átt sér stað í textílkennslu frá árinu 2013, í 

kjölfar útkomu aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011 og greinasvið 

2013.  

Ný menntastefna var birt árið 2011, með útgáfu aðalnámskrár 

grunnskóla: almennum hluta 2011. Megin markmið menntastefnunnar er að 

rækta þekkingu, leikni og viðhorf sem styrkir framtíðargetu einstaklinga, til 

að verða gagnrýnir, virkir og hæfir þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðis-

samfélagi. Kjarni nýrrar menntastefnu er settur saman úr sex grunnþáttum 

og er sköpun einn þeirra.  

Í fræðilegum bakgrunni ritgerðarinnar er fjallað er um forsendur sköpunar 

í íslenskri menntastefnu en jafnframt er leitast við að varpa skýru ljósi á 

sköpunarhugtakið með tilliti til menntunar. Rannsóknin er eigindleg og fór 

gagnasöfnun fram í formi viðtala á tveggja vikna tímabili í febrúar 2015. 

Viðmælendur voru fjórir reynslumiklir textílkennarar víðsvegar af höfuð-

borgarsvæðinu. 

Rannsóknin var unnin út frá rannsóknarspurningunni:  

 Hvernig samræmast hugmyndir textílkennara settum markmiðum 
aðalnámskrár, varðandi aukna áherslu á sköpun í textílmennt?  

Til stuðnings voru notaðar eftirfarandi undirspurningar:  

 Hver er staða innleiðingar sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár í 
textílmennt?  

 Hvaða kennsluaðferðir nýta textílkennarar við kennsluna? 

 Hvaða skilning leggja textílkennarar í hugtakið sköpun? 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að ný menntastefna frá árinu 

2011 og útgáfa aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011 og greinasvið 

2013, hafi ekki haft afgerandi áhrif á birtingamynd sköpunar í verklagi, 

viðhorfum og áherslum í textílmennt. Gefa niðurstöður vísbendingar um að 

skapandi starf hafi, að mati viðmælenda, almennt í gegnum tíðina verið 

einkennandi fyrir námsgreinina textílmennt. 
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Abstract 

The Manifestation of Creativity as a fundamental pillar in education 

reflected in techniques, outlooks and emphasis within Textile Craft-art 

 

The subject of this study was creativity in textile craft-art at the elementary 

level. The aim and purpose was to examine the role of creativity in textile 

teaching. It was explored how textile teachers define the concept of 

creativity and whether any change in emphasis has occurred since 2013 

following the publication of the general curriculum. A new education policy 

was published in 2011 with the main goal of cultivating knowledge, skill and 

an attitude that supports further development, encourage critical thinking 

and increase the proficiency of participant in a gender equal and democratic 

society. The core of the new education policy is composed of six basic 

elements where creativity is one of them. 

The theoretical background of this thesis focuses on the principle of 

creativity in Icelandic education policy but also seeks to clarify the concept 

of creativity with regard to education. The study is based on a qualitative 

methodology carried out by interviewing subjects during a two week interval 

in February 2015. The four respondents were experienced textile teachers 

from around the capital region. 

The study was based on the following research question: 

  How do textile teacher conceptions conform to the general 
curriculum, regarding increased emphasis on creativity in textile craft?  

In support of the research question the following sub-questions were used:  

 What is the current status of the introduction of creativity, as one of 
the basic pillars of education according to the general curriculum, 
within textile craft? 

 What sort of teaching methods are textile teachers using? 

 How do textile teachers define creativity?  

The results indicate that the new education policy from 2011 and the general 

curriculum from 2013 have not had a significant impact on the manifestation 

of creativity in the textile craft-art classrooms. It provides evidence that 

creativity in textile teaching have, according to the opinion of the 

respondents, been prevalent in textile classrooms throughout the years. 
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1 Inngangur 

Almenn menntun byggist á fjölbreyttu námi og er skilgreind í aðalnámskrá út 

frá samfélagslegum þörfum. Henni er ætlað að stuðla að hæfni einstaklinga 

til leysa hlutverk sín í flóknu samfélagi, jafnt í skólasamfélagi sem utan þess 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 9).  

Með innleiðingu nýrrar menntastefnu árið 2011 og útgáfu aðalnámskrár 

grunnskóla:almennur hluti 2011, voru settir fram sex grunnþættir menntunar 

sem ætlað er að flétta inn í skólastarf á öllum skólastigum. Grunnþættirnir 

eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti 

og sköpun. Grunnþættirnir voru síðan settir í frekara samhengi við hverja 

námsgrein við útgáfu aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011: 

greinasvið 2013 (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 16,84). 

Þegar talað er um grunnþætti í menntun vöknuðu upp spurningar 

varðandi bakgrunn sköpunarþáttarins sem er einn þessara grunnþátta; 

hvernig á birtingarmynd hans að vera og með hvaða hætti er hægt að flétta 

hann inn í nám? Áhugavert þótti að skoða hann í ljósi námsgreinarinnar 

textílmennt, sem var kjörsvið rannsakanda í kennaranáminu, og byggðist 

áhuginn á þeirri sannfæringu að sköpun sé nátengd starfinu sem fram fer 

innan textílgreinarinnar.  

Núgildandi aðalnámskrá grunnskóla segir sköpun vera nauðsynlegan þátt 

í allri menntun og eigi sér rætur í ígrundun, gagnrýnni hugsun, ásamt 

lýðræðislegu gildismati og vísindalegum viðhorfum (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 13). 

Námsgreinin textílmennt kemur nemendum í snertingu við fjölbreytta 

handverkstækni og efnivið sem hægt er að vinna með á hagnýtan og skapandi 

hátt, til góða fyrir sál og líkama en einnig samfélag og menningu.  

Textílkennarar geta valið áhersluþætti í kennslu sinni, því hæfniviðmið 

sem eru sett fram í textílmennt og birtast í greinasviðshluta aðalnámskrár er 

skipt í þrjá efnisflokka:  

 handverk, aðferðir og tækni  

 sköpun, hönnun og útfærsla 

 menning og umhverfi  
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Hæfniviðmiðin eru opin og veitir það kennurum svigrúm til að velja 

fjölbreyttar nálganir í kennsluháttum og viðfangsefnum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158–159). 

Í heimildaleitinni eru skoðaðar rannsóknir sem tengjast skapandi skóla-

starfi og sköpun almennt. Litið er til sköpunarferlisins og rýnt í áhrifaþætti og 

hindranir. Leitað er að rökum um mikilvægi þess að auka þátt sköpunar í 

textílkennslu.  

Til að nálgast viðfangsefni rannsóknarinnar betur var rætt við Ingibjörgu 

Jóhannsdóttur, skólastjóra Landakotsskóla því hún var í ritnefnd grunnþátta-

ritsins um sköpun sem Mennta- og menningarmálaráðuneytið gaf út. Hún var 

spurð hver hugmyndin að baki þessum grunnþætti menntunar hefði verið og 

hver hugsunin hefði verið varðandi innleiðinguna.  

Viðtöl voru tekin við fjóra starfandi textílkennara og þeir ynntir eftir 

reynslu og viðhorfum til núgildandi aðalnámskrár grunnskóla, hvernig 

innleiðingarferlið gengur að þeirra mati, auk þess sem spurt var um 

kennsluhætti og hvernig þeir vinna með sköpunarfyrirbærið. 

Niðurstöður úr viðtölum við textílkennarana verða bornar saman við 

kenningar og fræði sem undirstrika mikilvægi sköpunar fyrir menntun og 

þroska einstaklinga. Skoðað verður í kjölfarið hvernig sköpun í textílmennt 

samræmist fræðunum. 

1.1 Tilgangur og markmið  

Tilgangurinn með rannsókninni er að skoða þátt sköpunar í textílkennslu í 

grunnskólum. Markmiðið er að skoða hvernig textílkennarar vinna með 

sköpunarferli og hvaða merkingu þeir leggja í hugtakið sköpun, sem tilheyrir 

grunnþáttum menntunar. Einnig verður skoðað hvernig þeir vinna að 

markmiðum núgildandi aðalnámskrár grunnskóla almennur hluti 2011: 

greinasvið 2013 og hvort áherslubreytinga hafi orðið vart í kennslu 

textílmennta í kjölfar breyttrar menntastefnu.  

Rannsóknin gæti nýst starfandi og verðandi textílkennurum og orðið þeim 

hvatning og stuðningur til að auka vægi sköpunar í kennslu, en fyrst og fremst 

er hún hugsuð sem undirbúningur fyrir kennarastarfið og til að víkka 

sjónarsvið rannsakanda.  

1.2 Rannsóknarspurningar 

Hvernig samræmast hugmyndir textílkennara settum markmiðum aðalnám-

skrár, varðandi aukna áherslu á sköpun í textílmennt? 

Undirspurningar: 
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 Hver er staða innleiðingar sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár í 
textílmennt?  

 Hvaða kennsluaðferðir nýta textílkennarar við kennsluna? 

 Hvaða skilning leggja textílkennarar í hugtakið sköpun? 

1.3 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla. Í innganginum er farið yfir hugmyndir 

rannsakanda sem liggja til grundvallar vali á viðfangsefni ritgerðarinnar. Þar 

er einnig að finna tilgang og markmið ritgerðarinnar, rannsóknarspurningar 

og uppbyggingu ritgerðar og í lok fyrsta kafla eru skilgreiningar á hugtökum. 

Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Skoðað 

er hvað liggur til grundvallar grunnþættinum sköpun í íslenskri mennta-

stefnu, hver tilgangurinn er og hvaða þætti þarf að hafa í huga við innleiðingu 

breyttra áherslna. Sköpunarhugtakið er síðan skoðað út frá hugmyndum 

fræðimanna og dregnir eru fram grundvallarþættir sem hugtakið felur í sér. 

Sköpun er sett í samhengi við menntun og áhrifaþætti, þ.e. hvað getur ýtt 

undir sköpun og hvað getur dregið úr henni, auk þess sem skoðað verður 

hvernig leggja má mat á sköpun í skólastarfi.  

Rýnt verður í íslenskar rannsóknir sem snúa m.a. að kennsluháttum og 

ákvarðanatöku nemenda, auk rannsókna sem tengjast námsgreininni 

textílmennt á einn eða annan hátt. Námsgreinin textílmennt verður skoðuð í 

víðu samhengi, þ.e. staða námsgreinarinnar í aðalnámskrá, menntagildi, 

kennsluaðferðir sem geta ýtt undir sköpun, forsendur námsmats og 

námsefnisframboð. 

Þriðji kafli fjallar um eigindlega aðferðafræði og framkvæmd rannsóknar-

innar. Þar er að finna upplýsingar um þátttakendur, gagnaöflun og úrvinnslu 

gagna, takmarkanir og siðferðilega þætti.  

Í fjórða kafla eru niðurstöður kynntar og í fimmta kafla fer fram umræða 

þar sem niðurstöður eru skoðaðar í ljósi fræðilegrar umfjöllunar. 

Rannsóknarspurningum er svarað undir lok kaflans. Í lokaorðunum er 

rannsóknarefnið dregið saman og settar fram hugleiðingar rannsakanda og 

hugmyndir að frekara rannsóknarefni á sviði textílmennta. 

1.4 Skilgreiningar á hugtökum 

Ritgerðin hefur að geyma hugtök sem ítrekað koma fyrir og hafa merkingu 

sem rannsakandi telur æskilegt að útskýra nánar til að dýpka skilning lesanda. 

Grunnþættir menntunar: Grunnþættirnir eru læsi, sjálfbærni, heilbrigði og 

velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun. Grunnþættirnir snúast 
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um læsi á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru þannig að börn og 

ungmenni læri að byggja sig upp andlega og líkamlega, að bjarga sér í 

samfélaginu og vinna með öðrum. Grunnþættirnir snúast einnig um 

framtíðarsýn og getu og vilja til að hafa áhrif og taka virkan þátt í að viðhalda 

samfélagi sínu, breyta því og þróa það (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 16). Fjallað er ítarlega um sérhvern grunnþátt í 

sérstakri ritröð sem unnin var fyrir Námsgagnastofnun og Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. Ritröðina er hægt að finna á vef Mennta- og 

menningamálaráðuneytisins.  

 

Hönnun: Íslenska orðið hönnun kemur frá norrænni goðafræði þar sem 

dvergurinn Hannarr er nefndur, sá sem er þjóðhagur, getur skapað allt með 

verkviti sínu og handverki. Orðið hönnun er náskylt hugtakinu sköpun og er 

mjög vítt hugtak ýmist notað yfir verkfræðilegar lausnir, hönnunarlausnir 

(svo sem arkitektúr, vöruhönnun, grafíska hönnun, húsgagnahönnun og 

fatahönnun) og handverk. Hönnun hefur verið notað yfir hvaðeina sem fólk 

skapar eða skipuleggur en þarf að innihalda þætti sem höfða til  

skilningarvitanna, hafa notagildi og verður að eiga við rök að styðjast. 

Hönnun snýst um sköpun, þjónustu og samfélagslegar lausnir (Sóley 

Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007, bls. 13).  

 

Hæfni: Hugtakið felur í sér þekkingu og leikni og tengjast þessi hugtök 

siðferðilegum viðhorfum nemenda. Hæfni felur í sér yfirsýn og getu til að 

hagnýta þekkingu og leikni. Hæfni gerir fjölbreyttar kröfur á nemendur, m.a. 

á virkni, ábyrgð, sjálfstæði, sjálfsmat, og virðingu (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 39). 

 

Leikni er bæði verkleg og vitsmunaleg og felur í sér að geta notað ýmsar 

aðferðir, verklag og rökhugsun. Leikni er miðlað með því að beita ólíkum 

aðferðum, verkfærum og vinnubrögðum. Leikni er aflað með þjálfun verklags 

og aðferða. Leikni felur í sér greiningu með því að velja milli aferða og 

skiplagningu verkferla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

39). 

 

List- og verkgreinar samanstanda af ólíkum námsgreinum. Listgreinar 

skiptast í sviðslistir (dans, leiklist) sjónlistir og tónmennt og eru verk-

greinarnar heimilisfræði, textílmennt og hönnun og smíði. Margt er 

sameiginlegt með þessum námsgreinum, til að mynda fagurfræði og gildi, 

þekking á efni, áhersla á líkamsbeitingu, verkkunnáttu og tækni, ásamt 
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túlkun, tjáningu og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 139). 

 

NACCCE: National Advisory Committee on Creative and Cultural Education. 

NACCCE er bresk ráðgjafanefnd sem fjallar um nýjar áherslur í menntun, þ.e. 

aukna áherslu á sköpun og menningu í menntun og breytt vægi í námskrá á 

milli þess að læra þekkingu og færni og þess að hafa frelsi til tilrauna og 

nýsköpunar (NACCCE, 1999).  

 

Skapandi atvinnugreinar (e. creative industries): Sá iðnaður sem á rætur að 

rekja í einstaklingsbundna sköpun, hæfileika og færni og getur með nýtingu 

á hugviti, leitt af sér atvinnusköpun og auð fyrir samfélagið. Skapandi greinar 

eru meðal annars (byggt á flokkunarkerfi Menningarstofnunar sameinuðu 

þjóðanna, UNESCO): Menningar og náttúruarfleifð; sviðslistir og hátíðahöld; 

sjónræn list og handverk; bækur og fjölmiðlun; hljóð, mynd og gagnvirkir 

miðlar; hönnun og skapandi þjónustugreinar og óáþreifanleg menningar-

arfleifð (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 16; Sóley Stefánsdóttir og 

Halldór Gíslason, 2007, bls. 9). 

 

Sköpun: Hugtakið sköpun (e. creativity) er margslungið hugtak sem líklega 

ekkert íslenskt orð nær yfir merkingu þess með einföldum hætti. Í 

grunnþáttaritinu um sköpun er það skilgreint með til auðveldunar og 

útskýringar fyrir skólasamfélagið á eftirfarandi hátt: ,,Sköpun er margslungið 

ferli sem í grunninn byggist á ímyndunarafli og frumleika. Í gegnum 

sköpunarferlið verður til eitthvað sem hefur gildi eða þýðingu fyrir okkur sjálf, 

næsta umhverfi eða samfélagið í víðari skilningi’’ (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2012, bls. 18). Ýmis orð eru nátengd hugtakinu og hafa oft verð notuð 

undir sömu formerkjum án þess að greinarmunur sé gerður á. Má þar nefna 

orð á borð við skapandi hugsun, sköpunargleði, sköpunargáfa og 

sköpunarkraftur.  

 

Sköpunarkraftur: sköpunarkraftur byggir á ímyndunarafli og sé honum beitt 

í skólastarfi leiðir hann til þess að nýr skilningur vaknar og gefur 

lærdómsferlinu persónulegt gildi fyrir hvern og einn (Hrafnhildur Eiðsdóttir 

og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 1).  

 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

eða stofnun sameinuðu þjóðanna um menntun, vísindi og menningu.  
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Lykilhæfni tengist öllum námssviðum. Hún snýr að sjálfstæði og samvinnu, 

skapandi og gagnrýninni hugsun, nýtingu miðla og upplýsinga, hæfni í 

tjáningu og miðlun og hæfni í að taka ábyrgð á eigin námi. Menntagildi 

lykilhæfni felst meðal annars í því búa þá undir virka þátttöku í 

lýðræðissamfélagi og að þroska sjálfsvitund og samskiptahæfni nemenda 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 86–87). 

 

Þekking er bæði fræðileg og hagnýt. Þekkingu er miðlað með fjölbreyttum 

hætti, þ.e. verklega, bóklega eða munnlega. Þekkingar er aflað með hlustun, 

upplifun, umræðum eða með athöfnum. Þekking er greind með umræðum, 

samanburði og flokkun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 

39). 

 

Þjóðfundur: Fundur sem þessi er framtak þjóðarinnar sjálfrar og sameign 

hennar. Til fundarins voru boðaðir allt að 1500 Íslendingar sem er marktækt 

úrtak þjóðarinnar. Af þessum 1500 Íslendingum voru 300 fulltrúar stofnana 

og samtaka en hinir 1200 voru valdir handahófskennt úr þjóðskrá. Boðsgestir 

fengu sent bréf sem fylgt var eftir með símtölum. Þjóðfundur virkjar 

sameiginlegt innsæi og vitund almennings, þar sem þátttakendum er skipt 

niður í hópa sem vinna saman allan fundartímann og ræða samfélagið, 

grundvallargildi og framtíðarsýn (Spurningar og svör, e.d.; Þjóðfundur um 

nýjan sáttmála, e.d.). 
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2 Fræðileg umfjöllun 

Ólíkur skilningur er meðal fólks þegar kemur að sköpunarhugtakinu. Sumir 

vilja meina að aðeins fáir einstaklingar hafi fengið sköpunargáfur í vöggugjöf 

á meðan aðrir halda því fram að allir séu skapandi. Sjónarhornin eru mörg og 

hefur hugtakið verið rannsakað á fjölbreyttum sviðum þótt margir kjósi að 

tengja sköpun eingöngu við listir. Sköpun í skólastarfi er vinsælt viðfangsefni 

á okkar tímum og eru birtingarmyndirnar með ólíku sniði. En hvernig er hægt 

að skilja og skilgreina sköpun og af hverju er sköpun einn af grunnþáttum 

íslenskrar menntastefnu? 

2.1 Sköpun í kjarna íslenskrar menntastefnu 

Margar rannsóknir og úttektir hafa verið gerðar erlendis og nokkrar hérlendis 

með þróun í menntamálum að leiðarljósi. Við Íslendingar horfum gjarnan út 

fyrir landsteinana til að fylgja þessari þróun eftir og byggjum ákvarðanir um 

breytingar m.a. á niðurstöðum úr erlendum rannsóknum, tíðaranda og 

aðstæðum hverju sinni. Eftir efnahagshrunið árið 2008 urðu aðstæður í 

landinu með þeim hætti að áherslur menntunar voru teknar til endur-

skoðunar.  

Á þessum tíma var meðvitund um mikilvægi skapandi greina farin að 

aukast og ljóst var þekking fór að verða sú frumauðlind sem hagkerfi 

þekkingarsamfélags byggir á og hefur 21.öldin gjarnan verið kennd við öld 

hinna skapandi atvinnugreina. Verðmætasköpun þjóða hvílir því ekki lengur 

á framleiðslu og hráefnisöflun, heldur á þekkingu og hugmyndum (Sóley 

Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007, bls. 9).  

Í þessu samhengi hefur Ásdís Jóelsdóttir (2009, bls. 7) bent á, í bókinni 

Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 19.aldar til byrjun 

21.aldar, að nauðsynlegt sé að skoða í þessu ljósi sögulegt samhengi skapandi 

greina á Íslandi, og auka með því skilning komandi kynslóða á skapandi 

atvinnugreinum og mikilvægi þeirra þegar horft er til framtíðar.  

Því liggur ljóst fyrir að aðstæður í kjölfar hrunsins gáfu nýja sýn og kölluðu 

á breyttar áherslur í menntakerfinu. Menntastefnan sem birtist í núgildandi 

aðalnámskrá er gerð með tilliti til þessara aðstæðna og byggir á fyrrgreindum 

sex grunnþáttum menntunar, þar á meðal sköpun. 
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2.1.1 Af hverju sköpun? 

Til að fræðast betur um forsendurnar sem liggja að baki grunnþættinum 

sköpun var haft samband við Ingibjörgu Jóhannsdóttur skólastjóra 

Landakotsskóla, fyrrverandi skólastjóra Myndlistarskóla Reykjavíkur til 

margra ára. Ingibjörg var í ritnefnd þemaheftisins um sköpun, því lá vel við 

að leita til hennar og afla upplýsinga um hvers vegna sköpun var valin sem 

einn grunnþáttur menntunar.  

Ingibjörg (2015) sagði að hlutverk ritnefndar sköpunarheftisins hefði fyrst 

og fremst falist í því að skilgreina hugtakið sköpun og gera það sem 

merkingabærast fyrir skólakerfið. Aðspurð hvað hafi orðið til þess að sköpun 

var valinn grunnþáttur í kjarna menntastefnunnar, sagði hún að umræðan og 

aðstæður á Íslandi og úti í heimi eftir efnahagshrunið árið 2008 hafi verið aðal 

áhrifavaldur við mótun hennar. Hún sagði að sköpun hefði verið mikið til 

umræðu í tengslum við menntakerfi í Evrópu og horft hefði verið til þess. Hún 

minntist í því samhengi á árið 2009, sem var ár skapandi hugsunar og 

nýsköpunar í Evrópu (e. European Year of Creativity and Innovation 2009) 

(Ingibjörg Jóhannsdóttir, munnleg heimild, 19.janúar 2015).  

Umræðan um sköpun í menntun hefur staðið lengi yfir erlendis. Árið 1999 

gaf NACCCE út umfangsmikla skýrslu í Bretlandi sem bar yfirskriftina All Our 

Futures: Creativity, Culture and Education þar sem birtar voru tillögur um 

áherslubreytingar í menntun. Breytingarnar beindust að menningu og 

sköpun í menntun eða hvernig styðja mætti við skapandi og menningarlega 

þróun ungs fólks í formlegu og óformlegu námi. Í skýrslunni eru færð rök fyrir 

því að mikilvægt sé að auka sköpun í skólastarfi. Skapandi menntun (e. 

creative education) er sögð efla þekkingu, færni, útsjónarsemi og hvetja til 

nýsköpunar. Til að mæta þörfum og kröfum nútímans þurfa menntakerfi að 

vera í stöðugri þróun, byggja á breiðum grunni þekkingar og huga að 

fjölbreytni (NACCCE, 1999, bls. 2,5,6,18; Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 63–64).  

NACCCE skýrslan er orðin 16 ára gömul og sýnir að umræðan erlendis um 

að auka sköpun og skapandi hugsun í menntun er ekki ný á nálinni. Reynsla 

erlendra þjóða hefur verið fyrirmynd Íslands við mótun menntastefnunnar 

eins og Ingibjörg (2015) benti á.  

Í þemaheftinu Sköpun–ritröð um grunnþætti menntunar kemur fram að í 

tilefni af ári sköpunar og nýsköpunar í Evrópu árið 2009, sem minnst hefur 

verið á, hafi verið gerð könnun í 32 löndum á viðhorfum kennara til sköpunar 

í skólum. Niðurstöður könnunarinnar leiddu í ljós að flestir kennararnir voru 

þeirrar skoðunar að sköpun ætti að vera einn af grunnþáttum menntunar. 

Hægt væri að samþætta sköpun við allar námsgreinar því að allir gætu verið 
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skapandi. Þrátt fyrir þessi viðhorf kom í ljós að aðeins helmingur þátttakenda 

þótti sköpun spila stórt hlutverk í þeirra skóla (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012, bls. 9–10).  

Ingibjörg Jóhannsdóttir (munnleg heimild, 19.janúar 2015) rifjaði upp að 

haldinn hafi verið Þjóðfundur í Laugardalshöllinni árið 2009, vegna þeirra 

tímamóta sem Íslenskt þjóðfélag stóð á. Þjóðfundurinn bar yfirskriftina: 

Þjóðfundur–stefnumót við framtíðina. Á fundinum fór fram endurmat 

grunngilda sem ríktu í samfélaginu og ný framtíðarsýn rædd, þar á meðal 

framtíð menntamála. Hún sagði að sköpun hafi verið eitt þeirra gilda sem 

kom mjög sterkt fram á þessum fundi. 

Fram kemur á vefsíðu Þjóðfundarins að gildi sem þátttakendur fundarins 

vildu sjá sem grunn að skólastarfi voru virðing, gleði og sköpun. Í beinu 

framhaldi af þjóðfundinum í nóvember 2009 var annar fundur haldinn í 

febrúar 2010. Þar héldu umræður áfram og aukinn þungi var lagður í 

hugmyndir að aðgerðum í menntamálum (Virðing, gleði og sköpun, 2010). 

Á þessum tímamótum, í kjölfar hrunsins, sköpuðust ýmis tækifæri til 

breytinga. Liður í þessum breytingum var að fá sérfræðing að nafni Anne 

Bamford hingað til lands á árunum 2008–2009, til að stýra yfirgripsmikilli 

rannsókn á list- og menningarfræðslu (e. art and cultural education). 

Bamford er framkvæmdarstjóri Engine room og prófessor við University of 

the Arts í London og býr hún yfir gríðarlegri reynslu af listfræðslu- og 

menntarannsóknum (Bamford, 2011, bls. 15; EENC, 2010/2013). 

List- og menningarfræðsla fjallar í víðu samhengi um þætti á borð við 

tónlist, leiklist, dans, myndlist, hönnun, kvikmyndir, ljóðlist/bókmenntir, 

tölvuforritun, ljósmyndun, keramik, skartgripasmíði, iðnhönnun og textíllist. 

Þegar horft er til grunnskóla eru námsgreinarnar sem mynda grunn 

listfræðslunnar í flestum skólum skipt upp í listgreinar og verkgreinar 

(Bamford, 2011, bls. 17–18). 

Kveikjan að rannsókn Bamford á Íslandi var meðal annars skýrsla sem 

UNESCO gaf út árið 2006 í kjölfar heimsráðstefnu um listfræðslu sem haldin 

var í Lissabon í mars 2006 og fjallaði um eflingu sköpunarkrafts á 21. öld. Sú 

skýrsla var þýdd á íslensku árið 2007 og ber heitið Vegvísir fyrir listfræðslu (e. 

Road Map for Arts Education). Vegvísi þessum var ætlað að auka 

sameiginlegan skilning á mikilvægi listfræðslu og hlutverki hennar til bættrar 

menntunar með áherslu á aukna sköpun og menningarlega þróun (UNESCO, 

2007; Þingskjal nr. 268/2009-2010).  

Árið 2006, sama ár og heimsráðstefnan var haldin í Lissabon, gaf Bamford 

út bókina The Wow Factor, sem fjallar um menntun í listgreinum, menntun í 

gegnum listir og áhrif lista á menntun. Bókina byggði hún á alþjóðlegri 
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rannsókn sem hún stýrði og gerð var í 60 löndum fyrir hönd UNESCO. Bókin 

vakti víða mikla athygli, meðal annars á Íslandi, og var hún Mennta- og 

menningarmálaráðuneytinu hvatning til að fá Bamford hingað til lands til að 

stýra hér sambærilegri rannsókn (Þingskjal nr. 268/2009-2010).  

Bamford (2011) stýrði rannsókninni List-og menningarfræðsla á Íslandi 

sem beindist að gæðum og möguleikum á sviði listfræðslu ásamt því að leitast 

var við að skilgreina hvað væri gert innan þess sviðs, hvernig það væri gert, 

hver gæðin væru ásamt framtíðarmöguleikum. Niðurstöður rannsóknarinnar 

átti að nota til hliðsjónar við stefnumótun og þróunarvinnu á sviði 

listmenntunar og menningarfræðslu í landinu (Bamford, 2011, bls. 15; 

Þingskjal nr. 268/ 2009-2010). 

Rannsókn Bamford (2011) gefur góða mynd af stöðunni eins og hún var 

árið 2008–2009. Í skýrslunni eru ýmsar ábendingar og tillögur til úrbóta og 

kemur meðal annars fram að auka megi sköpun og samstarf milli námsgreina 

í kennslu. Að mati rýnihópa í rannsókninni var sköpun eitt af mikilvægustu 

markmiðum listfræðslu ásamt persónulegum þroska, samfélagslegum 

markmiðum og þeim gildum sem fjölbreytt listfræðsla býður upp á. Því vildi 

Bamford (2011) að horft yrði fram á veginn og lögð yrði áhersla á þjálfun í 

skapandi hugsun sem myndi nýtast samfélaginu í skapandi atvinnugreinum 

og um leið styrkja hagkerfið til framtíðar (Bamford, 2011, bls. 63-64,92).  

Því virðist ljóst að margir þættir spiluðu inn í þá ákvörðun að sköpun yrði 

hluti af kjarna nýrrar stefnu hér á landi. Sköpunarumræðan erlendis hafði 

verið áberandi á árunum fyrir efnahagshrunið og horfðu Íslendingar til þess 

við stefnumótunina. Tíðarandinn á Íslandi kallaði hástöfum á áherslu-

breytingar fyrir samfélagið í heild.  

Eins og fram kemur í þemaheftinu um sköpun, þarf skapandi hugsun til að 

ráða fram úr hvers kyns vanda á umbreytingartímum. Í sköpun liggur kraftur 

sem hefur mikla þýðingu fyrir einstaklinga og samfélagið í heild (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 11). 

Skilningur á hlutverki og mikilvægi sköpunar og hönnunar hefur farið 

vaxandi undanfarin ár. Í ársbyrjun 2011 skipaði iðnaðarráðherra, í samstarfi 

við mennta- og menningarmálaráðherra, stýrihóp til að vinna opinbera 

stefnumótun á sviði hönnunar, líkt og tíðkast hjá mörgum nágrannaþjóðum 

okkar. Hönnunarstefnan er sett fram vegna þess að hönnun er stór þáttur í 

aukinni verðmætasköpun og lífsgæðum. Hönnun snertir öll svið tilveru okkar 

í tengslum við atvinnulíf, samfélag og efnahagslíf og snýr meðal annars að 

þróun hugmynda, verkefna, vöru og þjónustu og er í umhverfi okkar allt um 

kring (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014, bls. 2–6).  
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Hönnun er skilgreind sem sköpunarkraftur sem notaður er til að ná ákveðnu 

takmarki. Orðið hönnun er í hönnunarstefnunni notað sem samheiti yfir 

mismunandi greinar sem sameina hagnýtar lausnir og sköpun. Hönnun mótar 

hugmyndir að framleiðslu afurða til ýmissa nota og tengir nýsköpun og 

sköpunarkraft. Til að virkja þá krafta sem hönnun býr yfir er í hönnunar-

stefnunni lögð áhersla á þrjár grunnstoðir: (1) Menntun og þekkingu, (2) 

starfs- og stuðningsumhverfi hönnuða og (3) vitundarvakningu (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið, 2014, bls. 2–6).  

Menntun og þekking sem grunnstoð til að virkja kraft er undirstaða 

þróunar. Með menntun skapast þekking og skilningur einstaklinga sem með 

tímanum skilar sér út í samfélagið. Eins og fram kemur í hönnunarstefnunni 

þarf með samspili hugar og handa, að auka skilning á efni, aðferðum og færni 

í hugmyndavinnu, leggja áherslu á sjálfstæð og fagleg vinnubrögð og ýta 

undir skapandi hugsun (Atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytið, 2014, bls. 

6). „Fólk, þekkingin og sköpunarkrafturinn eru auðlind og uppistaða skapandi 

atvinnugreina“ (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007, bls. 11).  

Ætla má að ofansögðu að aukin áhersla á sköpun í menntun sé því fyrst og 

fremst viðleitni til að styrkja innviði Íslands og rækta markvisst þá þekkingu, 

jákvætt viðhorf og færni sem hvetur einstaklinga til dáða og getur átt þátt í 

að bæta framtíðarmöguleika þeirra og samfélagsins í heild.  

 

2.1.2 Aðalnámskrá og ný menntastefna 2011 

Aðalnámskrá setur ramma um skólastarf á Íslandi. Þar er að finna upplýsingar 

um uppeldis- og menntunarhlutverk skóla og sameiginleg markmið sem 

byggð eru á grunnskólalögum. Í 2. grein grunnskólalaga (91/2008) segir að 

veita skuli nemendum tækifæri til að nýta sköpunarkraft sinn og að afla sér 

þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska. Skólastarfi er 

ætlað að leggja grunn að sjálfstæðri hugsun og frumkvæði nemenda og efla 

samstarfshæfni þeirra við aðra.  

Grunnþættirnir eiga að vera sýnilegir í öllu skólastarfi og endurspeglast í 

skólabrag, starfsháttum og samskiptum. Með því að flétta þættina inn í 

skólastarfið er leitast við að vekja skólasamfélagið til aukinnar meðvitundar 

um einstaklingsbundna og samfélagslega ábyrgð (Mennta- og menningar-

málaráðuneytið, 2013, bls. 16–17).  

Þar sem inntak aðalnámskrár er yfirgripsmikið og metnaðarfullt, vöknuðu 

spurningar um hvernig innleiðing nýrrar menntastefnu fer fram og hvort 

slíkar breytingar nái raunverulega inn í skólastarfið.  
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Michael Fullan (2007, bls. 123–124) fer yfir hugmyndir og hindranir við 

innleiðingu stefnubreytinga í menntamálum í bókinni The New Meaning of 

Educational Change. Hann heldur því fram að gera þurfi ráð fyrir að 

innleiðingarferli geti tekið frá 2–3 árum upp í 5–10 ár sem stjórnast af 

umfangi breytinganna. 

Eigi árangur að nást með innleiðingu nýrra áhersluþátta í menntakerfi, 

þarf undirbúningur að vera góður og segir Fullan (2007) að gera þurfi áætlanir 

sem fylgt er eftir og endurskoðaðar eftir þörfum. Um tímafrekt ferli sé að 

ræða en með stuðningi, leiðsögn og réttum aðstæðum ásamt þrautseigju og 

góðri samvinnu allra sem að innleiðingunni koma sé hægt að ná árangri, en 

ýmsir þættir geti þó staðið í vegi fyrir því að árangur náist (Fullan, 2007, bls. 

104–106).  

Á vef Mennta- og menningarmálaráðuneytisins kemur fram að stefnt hafi 

verið á að innleiðing nýrrar stefnu yrði lokið að vori 2015. Í ljósi könnunnar 

sem ráðuneytið gerði á meðal grunnskólanna kom í ljós að seinkun hefði 

orðið á innleiðingu nýrrar aðalnámskrár grunnskóla. Seinkunin stafar meðal 

annars af því að greinanámskráin var gefin út tveimur árum á eftir almenna 

hlutanum. Vegna þessa var óskað eftir því við ráðuneytið að fresta 

innleiðingu nýs námsmats. Ráðuneytið féllst á það og tekur nýtt námsmat 

gildi að vori 2016 (Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum 

námskrám, 2013; Seinkun á gildistöku nýs námsmats við lok grunnskóla, 

2013).  

Af þessu er ljóst að innleiðingarferli breyttrar menntastefnu og starfshátta 

þarf á góðum undirbúnings- og aðlögunartíma að halda, og eins og Fullan 

(2007, bls. 123) bendir réttilega á, þá breytist heilt menntakerfikerfi ekki á 

einni nóttu. 

Með skapandi skólastarfi er lagður grunnur að kraftmiklu og fjölbreyttu 

starfi innan skóla sem skilar af sér sterkari nemendum út í samfélagið, þar 

sem ráða þarf fram úr fjölbreyttum verkefnum (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 

2012). Til þess að það takist þarf samstillt átak allra innan skólasamfélagsins 

en hlutverk kennara og skólastjórnenda er mikilvægt í að fylgja mennta-

stefnunni eftir og stuðla að, styðja við og ýta undir færni nemenda í skapandi 

hugsun á skólatíma. 

En hvað felur sköpun í skólastarfi í sér? Hugmyndir fræðimanna um 

sköpunarhugtakið verða skoðaðar í ljósi menntunar og rýnt verður í 

rannsóknir sem sýna fram á mikilvægi sköpunar í menntun. 
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2.2 Sköpun og skapandi hugsun 

Sköpun og skapandi hugsun er einstaklingsbundin upplifun og túlkun og getur 

tengst inn í allt skólastarf og allar námsgreinar. Flestir eru sammála því að 

sköpun sé mikilvægur hluti af samfélagi og menningu, margir tengja sköpun 

eingöngu við listir án þess að velta frekar fyrir sér hvað felst í hugtakinu og 

hvaða þætti það hefur að geyma.  

Sumum hefur reynst erfitt að skilgreina hugtakið og greina í sundur ólíka 

þætti þess. Til að skilja hugtakið betur, einfalda það og setja í skiljanlegt 

samhengi, er útskýrt hvað P-in fjögur (P-in sex), litla-s-ið og stóra-S-ið standa 

fyrir. Það gæti eflaust hjálpað textílkennurum og öðrum kennurum að setja 

sköpun í samhengi við viðfangsefni í starfi sínu.  

2.2.1 Rammi um rannsóknir á sköpunarfyrirbærinu 

Sköpunarhugtakið er yfirgripsmikið hugtak og hefur verið rannsakað frá 

ólíkum sjónarhornum. Í ljósi fjölda rannsókna hafa verið gerðar tilraunir til að 

koma skipulagi þar á. Í Encyclopedia of Creativity fjalla Mark. A. Runco og D. 

Kim (2011, bls. 534–535) um P-in fjögur sem Mel nokkur Rohdes kom fram 

með árið 1962 í þeirri viðleitni að koma á skýrari og kerfisbundnari 

skipulagsramma um rannsóknir á sköpunarfyrirbærinu. Skipulagsrammi 

Rohdes var fjórþættur og skiptist þannig:  

 skapandi einstaklingur (e. the creative person)  

 sköpunarferli (e. the creative process)  

 áhrifavaldur sköpunar (e. the creative press/ place )  

 afurð (e. the creative product)  

Skipulagsrammanum var ætlað að auðvelda fræðimönnum að greina á milli 

mismunandi þátta sköpunarfyrirbærisins ásamt því að geta gefið 

vísbendingar um hvar þörf sé á nýjum rannsóknum. Ramminn hefur verið 

endurskoðaður síðan hann var upphaflega birtur og hafa tveir þættir bæst 

við. Annar þeirra er sannfæringarkraftur sköpunar (e. persuasion) og hinn er 

möguleikinn til að skapa (e. potential). 

2.2.2 Litla s-ið og stóra S-ið 

Litla s og stóra S varpa ljósi á ólíka birtingamynd sköpunargáfunnar. 

Samkvæmt Önnu Craft (2002) er svonefnt litla s-ið í sköpun (e. little-c 

creativity) leiðbeinandi við ákvarðanatöku hvers dags og er persónulegur 

eiginleiki sem allir bera með sér. Það felur í sér hæfileikann til að greina á milli 

valkosta og geta stjórnað því hvað við veljum í eigin lífi. Til að vera skapandi 
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þarf ímyndunarafl og getu til að hugsa út fyrir boxið ásamt því að vera 

frumlegur á einhvern hátt (Craft, 2002, bls. 43–44).  

Þessi tegund sköpunar er ekki bundin framleiðslu á afurð heldur felur hún 

í sér þjálfun ímyndunarafls. Litla s-ið felur því í sér notkun ímyndunarafls, 

þekkingar, eigin sköpunar og tjáningu tilfinninga í litlum skrefum. Lögð er 

áhersla á persónulega sigra frekar en að sköpunargáfur séu skoðaðar í ljósi 

ákveðins sviðs eða greinar (Craft, 2002, bls. 45,58) eða eins og Craft (2003, 

bls. 114) kýs að kalla það; sköpun lífsins (e. lifewide creativity) sem lýsir 

hversdagslegri sköpun. 

Stóra S-ið (e. big C creativity) er hins vegar sköpun á hærri stigum og á við 

um skapandi og hugmyndaríka einstaklinga sem búa yfir snilligáfum á 

ákveðnu sviðum eða innan ákveðinna greina. Framlag þeirra gefur aðra sýn á 

þá þekkingu sem fyrir er, með því að skapa nýja þekkingu eða uppgötvun sem 

hefur víðtæk áhrif (Craft, 2002, bls. 51–52; Craft, 2003, bls. 114–115 ). 

Það má því ætla að litla s-ið sé sú tegund sköpunar sem kennarar fást við 

dagsdaglega í skólastarfi og reyna að rækta með sínum nemendum. 

2.3 Hugmyndir fræðimanna  

Sköpunarfyrirbærið á sér langa sögu í menntarannsóknum og eru um fimmtíu 

ár síðan formlega var hugað að því að bæta sköpun við menntun (Plucker, 

Waitman og Hartley, 2011, bls. 439). Margir virðast sammála um að 

sköpunarhugtakið sé mjög umfangsmikið og flókið fyrirbæri enda hefur það 

verið rannsakað frá fjölbreyttum sjónarhornum á ýmsum fræðasviðum. 

Fræðimenn á borð við Csikszentmihalyi (1997); Piirto (2004); Kaufmann 

(2006) og Craft (2008) hafa skoðað sköpunarhugtakið og fjallað um skapandi 

hugsun, áhugann og viljann sem þarf til þess að skapa.  

Mihaly Csikszentmihalyi (1997, bls. 10) nefnir tvær ástæður fyrir því hvers 

vegna hann telur eftirsóknarvert að skoða sköpun og það sem felst í sköpun. 

Í fyrst lagi segir hann sköpun gera menningu innihaldsríkari og bæti lífsgæði 

fólks með óbeinum hætti. Hin ástæðan sem hann nefnir er sú að þekkingin 

um sköpun geti beinlínis kennt fólki að gera líf sitt áhugaveraðara og 

afkastameira. 

Þessar tvær ástæður Csikszentmihalyi ríma við þær hugmyndir sem fram 

koma í þemaheftinu um sköpun, sem ætlað er sem innblástur fyrir 

skólasamfélagið. Þar er talað er um mikilvæg tengsl sköpunar og menningar 

og þau áhrif sem sköpun getur haft bæði á menningu og einstaklinga. 

Skapandi verkefni og störf geta aukið lífisgæði og lífsgleði ekki síður en sú 

þekking og þroski sem vinnst með skapandi hugsun (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2012, bls. 11–13). 
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Jane Piirto (2004) prófessor í menntavísindum, fjallar meðal annars um 

sköpunarhugtakið frá sjónarhóli menntunarsálfræði (e. educational 

psychology) í bókinni Understanding Creativity. Á því sviði hafa fræðimenn 

beint athygli að áhrifaþáttum umhverfis og uppvaxtar og hvernig ýta megi 

undir og auka sköpunargáfur fólks. Sköpunarhæfileikar eru oft rannsakaðir 

innan afmarkaðra fræðasviða, frekar en að þeir séu skoðaðir í almennu 

samhengi. Með fræðasviði er til dæmis átt við tónlist, líffræði, hönnun, 

læknisfræði eða textílmennt. Innan hvers sviðs gilda reglur um hvenær 

ákveðnum áfanga er náð og hvaða leiðir á fara til að efla og ýta undir sköpun, 

m.ö.o. hvert fræðasvið býr yfir ákveðinni sérstöðu þar sem ólík viðmið gilda 

þegar sköpun er annars vegar (Piirto, 2004, bls. 23–24). 

Margir halda því fram að sköpun sé eitthvað sem gerist eingöngu í huga 

einstaklings. Norski prófessorinn Geir Kaufmann (2006, bls. 20–24) fjallar um 

sköpun í bókinni Hva er kreativitet og segir að ekki sé nóg að horfa eingöngu 

til hugmyndaferlisins því persónuleiki og hvatning spili einnig lykilhlutverk 

ásamt félagslegum aðstæðum. Hann telur þessa þætti háða hvorum öðrum.  

Hugmyndir Kaufmann (2006) ríma við hugmyndir Piirto (2004, bls. 37–38) 

sem bendir á að sköpun sé í persónuleikanum, í ferlinu og útkomunni. Hún 

heldur því fram að hæfileikar séu meðfæddir og þar með talið sköpunargáfur 

eða hæfileikinn til að skapa en jafnframt að hægt sé að efla sköpunargáfur og 

draga úr þeim. Sköpunargáfur eru hluti af vitsmunum einstaklinga og hefur 

uppvöxtur og menntun áhrif á hvernig þær þróast. Matilda Marie Joubert 

(2001, bls. 18) er þessu sammála og heldur því fram að frjótt ímyndunarafl sé 

öllum náttúrulegt en hlúa þurfi að því eigi það ekki að fjara út.  

Sjónarhornin eru mörg og bendir Craft (2008, bls. 6–7) á í greininni 

Creativity in the school að fræðimönnum greini á um hvaða skilning sé hægt 

að leggja í hugtakið. Hún hefur eftir Woods og Jeffrey og Mardell og félögum 

að hægt sé að yfirfæra sköpunarhæfni milli fræðasviða á meðan Gardner, 

Csikzsentmihalyi, Amabile og fleiri vilji meina að ekki sé hægt að skilja 

sköpunarfyrirbærið án þess að tengja það tilteknu sviði hvort sem um er að 

ræða innan menntunar eða á öðrum fræðasviðum. Sjálf telur Craft (2008) að 

skapandi hugmyndir séu ekki háðar fræðasviðum, heldur sé birtingarmynd 

þeirra samskonar milli sviða og felur að lokum í sér möguleikahugsun (e. 

possibility thinking). Það er breytingin á því hvað eitthvað er yfir í hvað gæti 

það orðið, með því að nota spurninguna hvað ef á viðeigandi hátt.  

Kaufmann (2006, bls. 12,20–24) bendir á að gera þurfi greinarmun á ný-

sköpun og hugmynd sem hefur verið aðlöguð að einhverju leyti (n. adaptiv 

opfinnsomhet). Í nýsköpun er grundvallarhugmyndafræði ýtt til hliðar og 

unnið er með hugmynd sem komið hefur upp en er ekki þekkt. Með aðlagaðri 
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hugmynd er átt við að unnið sé áfram með fyrirfram þekkta hugmynd og 

nýrra leiða leitað til að breyta eða bæta tilgang hennar. Kaufmann (2006) 

heldur því einnig fram að eitt af grundvallaratriðum varðandi sköpun felist í 

viljanum til að hugsa út fyrir boxið en taka þurfi með í reikninginn að 

hugmyndir beri ekki alltaf tilætlaðan árangur. Hann segir að í sköpunarferli 

þurfi áhuga, vilja og þrautseigju til að halda áfram því að á endanum getur 

hugmynd orðið stökkpallur að einhverri mun jákvæðari, betri og dýrmætari 

hugmynd, þrátt fyrir að í upphafi hafi hún litið út fyrir að vera óraunhæf. Þetta 

ferli segir hann lýsandi fyrir framfaraskref í sköpun, þegar hugmynd hefst á 

einhverjum upphafspunkti, en lýkur á allt öðrum stað. 

Piirto (2004, bls. 97) er sammála Kaufmann (2006) og segir hún að vilji 

einstaklingsins sé aðal drifkraftur sköpunar. Sé vilji fyrir hendi, hvort sem á 

við í kennslu, leiklist, íþróttum, uppfinningum, hönnun, textílmennt eða á 

öðrum vettvangi, er líklegt að sköpun muni eiga sér stað. Hún leggur þó 

áherslu á að skapandi einstaklingar þurfi á innri áhugahvöt að halda. Innri 

áhugahvöt felur í sér viljann til að halda áfram vegna gleðinnar sem vinnan 

gefur.  

Fleiri taka undir það því Regina Conti og Teresa Amabile (2011, bls. 150) 

benda á að innri áhugahvöt sé leiðandi afl í sköpun. Ytri áhugahvöt snýst aftur 

á móti um að ná einhverju markmiði óháð verkefninu, sem getur að þeirra 

mati haft slæm áhrif á sköpunarkraft. 

Csikszentmihalyi (1997, bls. 9–10,128,326) ræðir um athyglina sem þarf 

að hafa í námi. Hann segir að leggja þurfi við hlustir og taka vel eftir 

upplýsingum sé ætlunin að læra eitthvað vel. Til að sköpun geti átt sér stað 

segir hann að einstaklingur þurfi að búa yfir áhuga á viðfangsefninu og hafa 

vilja til að vinna að því. Samspil þessara þátta leiðir til betri einbeitingar að 

hans mati og eykur líkur á að einstaklingurinn nái svo sterkum tengslum við 

viðfangsefnið að hann sökkvi sér ofan í það með allri sinni athygli og nái 

þannig einskonar flæði.  

Csikszentmihalyi (1997) segir það einnig vera tilhneigingu að skapandi 

einstaklingur sé skilgreindur sem mjög forvitinn og opinn en um leið svo 

þrautseigur að það jaðri við þráhyggju. Þessa eiginleika telur hann að þurfi að 

vera til staðar hjá einstaklingi með nýjar hugmyndir til að láta þær verða að 

veruleika. 

Fræðimenn sem skoðað hafa sköpun í menntun virðast því sammála að 

drifkraftur sköpunar sé áhugi og vilji hvers einstaklings til að skapa. Þegar 

skoðuð er sköpun í menntun þarf að horfa til félagslegra áhrifaþátta auk 

vitsmunalegra og persónubundna eiginleika hvers einstaklings. 
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2.3.1 Ímyndurnarafl sem uppspretta sköpunar 

Bræðurnir Tom og David Kelley (2014, bls. 15) segja að sköpun sé það að nota 

ímyndunaraflið til að búa til eitthvað nýtt því alltaf þegar við þurfum að finna 

nýjar lausnir og nýjar leiðir þá kemur sköpunargáfan til kastanna. Það rímar 

við skilning Cramond (2011, bls. 572) sem heldur því fram að sköpun eigi sér 

stað þegar einstaklingur þekkir ekki lausn á vandamáli, því lausnaleit krefjist 

sköpunar að einhverju leyti.  

Jeffrey and Craft (2004, bls. 85–86) segja niðurstöður rannsókna á 

skapandi námi hafa sýnt að nemendur nota ímyndunaraflið og eigin reynslu 

til að þróa nám sitt. Þeir vinna saman að verkefnum á kerfisbundinn hátt, taka 

fullan þátt í námi og kennslu sem fram fer innan skólastofunnar og meta nám 

sitt með gagnrýnum hætti.  

Rannsókn Cremin, Burnard og Craft (2006, bls. 116–117) á skapandi námi 

og kennslu sýndi fram á að með réttum aðstæðum er hægt að ýta undir 

möguleikahugsun, sem þau telja vera kjarnann í skapandi námi. Nemendur 

þurfa ákveðið svigrúm til að velta hugmyndum fyrir sér, upphugsa ólíka 

möguleika og finna þannig lausnir. Kennarar geta með opnum og styðjandi 

spurningum hvatt nemendur til að sýna frumkvæði, prófa sig áfram og taka 

áhættu og komið þannig hugmyndum í framkvæmd. 

Til að finna lausnir benda Jeffrey and Craft (2004, bls. 81–82) hins vegar á 

að í fyrstu þurfi að greina vandamálin, finna síðan leiðir til að yfirstíga 

hindranir og kafa með þeim hætti enn dýpra í viðfangsefnið. 

Með núgildandi aðalnámskrá, sem af mörgum er talin mjög opin, ætti að 

vera hægt að bjóða nemendum í textílmennt upp á svipaðar aðstæður og 

þann stuðning sem fræðimenn telja að þurfi til að rækta með nemendum 

aukið ímyndunarafl og möguleikahugsun.  

2.3.2 Sköpunarferli  

Eisner (2002, bls. 72–92) fullyrðir að kennsla listgreina ýti undir færni 

einstaklings til að þroska hugann með reynslu sinni. Hann heldur því fram að 

listir kenni nemendum að hægt sé að skipta um skoðun í vinnuferlinu og 

endurskoða afstöðu sína. Að hans mati er sköpunarferlið mikilvægara en 

lokaútkoman, því telur hann brýna nauðsyn að nemandinn sé virkur í ferlinu.  

Piirto (2004, bls. 101–131) tekur í sama streng og segir að gera þurfi 

nemendum grein fyrir því að hæfileiki hvers og eins til að skapa skipti ekki 

höfuðmáli, heldur ferlið sjálft og sú vinna og metnaður sem lagður er í 

viðfangsefnið. Hún segir jafnframt að hvetja þurfi nemendur að taka áhættu 
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og fara út fyrir þægindarammann eins og Kaufmann (2006, bls. 12) hefur 

einnig bent á. 

Í þemaheftinu um sköpun kemur fram að oft sé litið svo á að sköpunarferli 

sé samsett úr tveimur þáttum. Annar þátturinn felur í sér notkun á 

ímyndunaraflinu, þar sem viðfangsefnið er rannsakað og ýmsum möguleikum 

er velt upp, auk þess að gerðar eru tilraunir og leitað er að áhugaverðum 

lausnum. Hinn þátturinn felur í sér vel ígrundaða ákvarðanatöku og val á milli 

möguleika sem voru rannsakaðir, prófaðir og gefa viðfangsefninu gildi í 

ákveðnu samhengi. Oft þarf að fara mörgum sinnum í gegnum þetta ferli áður 

en viðfangsefnið er tilbúið (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 19). 

Svipað er uppi á tenginum í skýrslu NACCCE (1999, bls. 29–32) nema þar 

er sköpunarferlinu skipt upp í fjóra þætti. Þar kemur fram að sköpun byggist 

á ímyndunarafli sem leiðir til þess að nýr skilningur vaknar og hefur gildi fyrir 

viðkomandi.  

Í fyrsta lagi er talað um að geta séð fyrir sér ólíka möguleika og leiðir sem 

hægt er að fara með skapandi hugsun. Í öðru lagi er tilgangurinn með 

skapandi hugsun að leiða einstaklinginn í átt að markmiði sem getur tekið 

breytingum í ferlinu. Í þriðja lagi leiðir ferlið af sé nýja afurð eða hugmynd. Í 

fjórða lagi felur afurðin eða hugmyndin alltaf í sér frumleika af einhverju tagi. 

Joubert (2001, bls. 17–20) fjallar um NACCCE skýrsluna í bókinni Creativity 

in Education. Þar greinir hún og útskýrir skilgreiningu NACCCE á 

sköpunarhugtakinu á greinargóðan máta og setur það í samhengi við það 

starf sem fram fer innan veggja hefðbundinnar skólastofu. Hún heldur því 

fram að börnum sé það náttúrulegt að nota ímyndunaraflið. Þau leika 

ímyndaða leiki og leika við ímyndaða vini, fara til ímyndaðra landa og eru í 

ævintýraheimi.  

Joubert (2001) segir hæfnina að sjá fyrir sér ólíka möguleika vera fræ 

sköpunar, sem með réttri næringu og umhyggju vex og dafnar og ber góðan 

ávöxt. Það að ímynda sér eitthvað t.d. mynd, hljóð eða tilfinningu þarf ekki 

að vera raunverulegt, en í gegnum þetta ferli verður til ný hugmynd eða mynd 

sem ekki var áður til staðar. Það að sjá fyrir sér ótal möguleika í venjulegum 

aðstæðum er sú hæfni sem skapandi einstaklingar búa yfir og bendir hún á 

að börn eigi það til að tapa þessum eiginleika í of formföstu skólastarfi og 

flest endurheimta þann eiginleika aldrei aftur. 

Annar þátturinn sem fjallar um að móta hugmyndina krefst þess að 

nemandi gefi sig í sköpunarferlið og hafi vilja til að leita nýrra leiða og finna 

lausnir á viðfangsefninu. Það krefst vinnu að koma hugmynd í framkvæmd. 

Til að ýta undir með nemendum þarf að leiðbeina þeim og hvetja þá áfram 

og skapa þeim tækifæri og aðstæður til virkrar þátttöku.  
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Þriðji þátturinn fjallar um að finna tilgang til að skapa og það hvatinn sem 

getur gert hugmyndir að veruleika að mati Joubert (2001). Tilgangurinn getur 

þó breyst á leiðinni en þrátt fyrir það liggur leiðin samt enn að 

lokamarkmiðinu og hugmyndin getur enn orðið að veruleika.  

Fjórði þáttur NACCCE í sköpunarferlinu snýr að frumleika að einhverju tagi 

og segir Joubert (2001) að gildi frumleikans ráðist af því, í hvaða samhengi 

hann er skoðaður.  

Sinikka Pöllänen (2009) prófessor í Finnlandi fjallar um sköpunarferli 

innan handverksgreina. Í greininni Contextualising Craft: Pedagogical Models 

for Craft Education fjallar hún um tvennskonar vinnuferli og ber þau saman. 

Um er að ræða heildstætt vinnuferli (e. holistic craft) og eftirlíkingarferli (e. 

reproductive craft). 

Heildstætt vinnuferli á sér stað þegar nemandi vinnur að viðfangsefni frá 

hugmynd til lokaafurðar. Það krefst þess að hann búi yfir ákveðinni 

grunnþekkingu og vinni út frá þeirri þekkingu en vinni út frá eigin hugmynd. 

Hlutverk kennarans er að virkja og styðja við hann í ferlinu. Eftirlíkingarferli 

felur hins vegar í sér að nemandi saumar eða vinnur eftir hugverki og hönnun 

annarra, t.d. kennarans og líkir eftir því án þess að breyta neinu. 

Eftirlíkingarferli fylgir oft eftir nákvæmum leiðbeiningum um ákveðna tækni 

eða aðferð sem nemandi á að tileinka sér, og getur verið liður í að þjálfa upp 

ákveðna færni (Pöllänen, 2009, bls. 251–256).  

Sem dæmi í textílmennt gæti heildstætt vinnuferli átt við þegar kennari 

leggur inn fígúruverkefni. Nemandi á að sauma fígúru sem hann teiknar eftir 

sínu höfði og grunnhugmyndin er hans hugverk. Hann byggir ákvarðanir á 

eigin þekkingu, sem leiðir hann í átt að lokamarkmiðinu. Vandamál sem 

kunna að koma upp í sköpunarferlinu leysir hann með því að velta fyrir sér 

ýmsum möguleikum, með því að gera tilraunir til uppgötva hvað reynist best. 

Að lokum kemst hann á endastöð. 

Samkvæmt Pöllänen (2009) felst heildstætt ferli í því að rannsaka, 

uppgötva og kafa djúpt. Þegar ferlin eru borin saman og sett í samhengi við 

sköpun þá bendir allt til þess að heildstæða ferlið ýti frekar undir skapandi 

hugsun og sjálfstæði nemenda en kennarinn er til staðar og styður, leiðbeinir 

og hvetur nemendur til dáða. Þessi ferli eru í líkingu við hugmyndir Kaufmann 

(2006) um nýsköpun og aðlagaða hugmynd, sem minnst var á í kafla 2.3.  

Í skýrslu Bamford (2011, bls. 63–65) kemur fram að sköpunarferli er af 

kennurum álitið jafn mikilvægt útkomunni. Sköpun felur ekki eingöngu í sér 

þekkingu og færni, því í ferlinu þjálfast nemendur í skapandi hugsun sem á 

þátt í móta þá og gera þá að skapandi einstaklingum.  
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Þegar talað er um sköpunarferli má því segja að átt sé við ferli sem byggir á 

hugmyndum nemenda og úrvinnslu þeirra. Í ferlinu öðlast nemendur 

þekkingu og dýpri skilning á viðfangsefninu, en til að nám eigi sér stað þurfa 

nemendur að vera virkir í ferlinu og hafa vilja og metnað. Þeir þurfa að finna 

tilgang, rannsaka, gera tilraunir og beita ímyndunaraflinu, uppgötva, velja á 

milli ólíkra möguleika, ígrunda ákvarðanir sínar, vera frumlegir og taka 

áhættu. Hlúa þarf því að ímyndunarafli og ákvarðanatöku nemenda með 

hvatningu og stuðningi frá kennara. 

2.3.3 Hlutverk skólans  

Runco (2007, bls. 178–179) telur menntun oft á tíðum vera íhaldssama og 

draga úr sköpun nemenda, því sköpun felur í sér óhefðbundinn hugsunarhátt 

og getur gert kennurum erfitt fyrir við skipulagningu kennslunnar. Skapandi 

nemendur falla oft ekki undir staðalímynd fyrirmyndar nemenda sem eru 

kurteisir, hlédrægir og fyrirsjáanlegir því oft á tíðum eru þeir kraftmiklir og 

uppátækjasamir og krefjast mikils af kennaranum. Sé vilji kennara að efla 

sköpun í aðstæðum sem þessum nefnir Runco (2007) þrjá þætti sem gætu 

reynst vel.  

Í fyrsta lagi segir Runco (2007) að gefa þurfi nemendum tækifæri til 

skapandi hugsunar en það sé hægt með góðu skipulagi. Í öðru lagi þurfi að 

sýna hugmyndum nemenda virðingu og áhuga og í þriðja lagi þurfa kennarar 

sjálfir að tileinka sér skapandi hegðun. 

Gera þarf raunhæfar kröfur til nemenda að mati Joubert (2001, bls. 20) 

því of háar kröfur draga úr sköpunargleði þeirra, sjálfstraustið minnkar og að 

lokum gefast þeir upp. Of lágar kröfur leiða hins vegar til þess að nemendur 

upplifa enga áskorun sem gerir það að verkum að þeim fer að leiðast. 

Piirto (2004, bls. 37–38) segir að með auknum þroska og sjálfsmeðvitund, 

upplifa flestir það tímabil að þeir efist um eigin getu til að vera skapandi og 

er það talið stjórnast að einhverju leyti af viðkvæmni og hræðslu gagnvart því 

að opna sig persónulega fyrir öðrum. Hún heldur því fram að allir 

einstaklingar búi yfir sköpunarkrafti, þó sumir meira en aðrir. Þeir sem eru 

mjög skapandi hafa lært að taka áhættu, kunna að meta áskoranir og horfa á 

umhverfi sitt og heiminn af áhuga eða með augum rannsakandans. Hún telur 

að þeir einstaklingar hafi að öllum líkindum fengið hvatningu í að vera 

skapandi og hafi viljann til þess.  

Lorie A. Annarella (2000, bls. 4-5) bendir á að nemendur hræðast að gera 

mistök. Til að auka öryggi og sjálfstraust nemenda við að segja frá 

hugmyndum sínum, telur hún mikilvægt að kennarar setjist ekki í dómarasæti 

og dæmi hugmyndir úr leik, heldur hvetji nemendur til taka áhættu og prófa 
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sig áfram. Hún segir að kenna þurfi nemendum að mistök eru til að læra af, 

þau auki skilning á viðfangsefninu og stuðli oft að betri og þróaðri hugmynd. 

Umfjöllunin hér sýnir að skólinn og áherslur innan hans geta haft töluverð 

áhrif. Kennarar hafa mikilvægu hlutverki að gegna varðandi það hvernig 

sköpunarkraftur nemenda er virkjaður. Kennarar eru fyrirmyndir nemenda 

og þurfa að vera sveigjanlegir, hvetjandi og skipulagðir til að hafa góð áhrif á 

fjölbreyttan nemendahóp.  

 

2.4 Skapandi skólastarf 

Bent hefur verið á að sköpunargáfur séu öllum eðlislægar. Ken Robinson 

(2006) menntamálafrömuður er einn þeirra. Hann telur skóla oft og tíðum 

drepa niður sköpunargáfur því alla jafna séu þeir of bóknámsmiðaðir. Hann 

segir nemendur oft mjög skapandi og búi yfir miklum hæfileikum á sviði list- 

og verkgreina en þeir nái ekki að njóta sín í hefðbundnu bóknámi sem er 

yfirleitt ríkjandi í skólum. Robinson (2006) segir það skyldu skólakerfisins að 

sjá til þess að jafnvægi sé haft á milli þessara námsgreina.  

Skólum ber að tryggja að nemendur hafi öðlast færni í að tjá sig á skapandi 

hátt. Sköpun snýst ekki bara um að sleppa tökunum heldur byggir hún á 

efnislegri þekkingu og hugmyndum. Skapandi nám og kennsla felur í sér 

jafnvægi milli kennslu í þekkingu og færni, þar sem hugur og hönd tengjast 

með það að leiðarljósi að skapa eitthvað nýtt hvort sem um er að ræða 

áþreifanlega lokaafurð eða þekkingu. Skapandi nám er ekki grein út af fyrir 

sig heldur markmið náms í öllum greinum (Mennta- og menningarmála-

ráðuneytið, 2013, bls. 24; NACCCE, 1999, bls. 6). 

Eisner (2003/2004) er þessu sammála og segir að menntun þurfi að vera 

raunverulega merkingarbær fyrir nemendur. Hún þarf að vera vitsmunalega 

krefjandi og veita nemendum tækifæri til að takast á við áhugaverðar 

hugmyndir og fjölbreytt verkefni. 

Í greininni Educational Creativity benda Jeffrey K. Smith og Lisa F. Smith 

(2010, bls. 253–255) á mikilvægi þess að mótaður sé sameiginlegur skilningur 

á því hvað skapandi skólastarf felur í sér og hvernig sköpunargáfa er 

skilgreind. Þau telja að sköpun hafi ekki náð að festa sig nægilega í sessi inni 

í skólastofum, þrátt fyrir þá umræðu sem hefur átt sér stað.  

Í þeirri viðleitni að móta sameiginlegan skilning skólasamfélagsins á Íslandi 

á sköpunarhugtakinu gaf Mennta- og menningarmálaráðuneytið út 

þemahefti um sköpun þar sem hugtakið er sett í samhengi við skólastarf og 

er skilgreint á eftirfarandi hátt:  
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Sköpun er margslungið ferli sem í grunninn byggist á 

ímyndunarafli og frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til 

eitthvað sem hefur gildi eða þýðingu fyrir okkur sjálf, næsta 

umhverfi eða samfélagið í víðari skilningi (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 18). 

Skilgreiningunni er ætlað að vekja starfsfólk íslenskra skóla til umhugsunar og 

skerpa um leið á sameiginlegum skilningi. Því sköpunarkraftur er af mörgum 

talinn mikilvægt verkfæri náms þar sem ímyndunaraflið er virkjað á margan 

hátt til að skapa nýja þekkingu. 

Craft (2003, bls. 123–124) segir að rannsóknir og fræðigreinar sem fjalla 

um sköpun í menntun geri greinarmun á skapandi kennslu (e. creative 

teaching), kennslu í sköpun (e. teaching for creativity) og skapandi námi (e. 

creative learning). Skapandi kennsla getur á margan hátt gert nám 

áhugaverðara, áhrifaríkara og leitt til skapandi náms, þótt það sé ekki algilt. 

Sumir gera ráð fyrir að skapandi kennari auki á óhjákvæmilegan hátt skapandi 

nám, en stundum sé raunin sú að skapandi kennsluháttum sé ofaukið og hafi 

öfug áhrif á nemendur og dragi frekar úr sköpun þeirra.  

Jeffrey og Craft (2004, bls. 85–86) halda því fram að, ef kenna eigi sköpun 

þurfi að nota aðferðir sem miðast við að nemendur séu hvattir til skapandi 

hugsunar og atferlis með áherslu á val nemenda. Til að stuðla að skapandi 

námi þurfi að leggja ríka áherslu á að tvinna saman skapandi kennsluhætti og 

kennslu í sköpun. 

Samkvæmt Joubert (2001, bls. 21–22) er greint á milli kennslu sköpunar 

(e. teaching for creativity) og skapandi kennslu (e. creative teaching) í skýrslu 

NACCCE. Hún segir skapandi kennslu vera skilgreinda þannig að kennarar 

nota hugmyndaríkar aðferðir til að gera nám áhugavert og árangursríkt. 

Kennsla sköpunar hefur hins vegar það markmið að kenna nemendum 

skapandi hugsun og hegðun. Jeffrey og Craft (2004, bls. 85) eru á sama máli 

og segja að skapandi kennsla leggur áherslu á kennara á meðan einblínt er á 

nemendur í kennslu sköpunar. Cremin, Burnard og Craft (2006, bls. 111) 

benda hins vegar á að skapandi kennsla og kennsla í sköpun séu svo nátengd 

hugtök að hvorki sé nauðsynlegt né fræðandi að aðskilja þau, eins og oft er 

gert. Craft (2003, bls. 118) telur hugtakarugling eiga sinn þátt í að draga úr 

sköpun og skapa óþarfa misskilning.  

Niðurstöður rannsókna á skapandi námi (e. creative learning) hafa sýnt að 

nemendur nota ímyndunaraflið og eigin reynslu til að þróa nám sitt, vinna 

saman að verkefnum á kerfisbundinn hátt, taka fullan þátt í námi og kennslu 
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sem fram fer innan skólastofunnar og meta nám sitt og frammistöðu 

kennarans með gagnrýnum hætti (Jeffrey and Craft, 2004, bls. 85–86). 

Í bókinni Creativity–Theories and Themes: Research, Development, and 

Practice fjallar Runco (2007, bls. 187) um rannsókn sem varpar ljósi á hvernig 

kennarar skilgreina sköpunarhugtakið. Niðurstöður leiddu í ljós að kennarar 

virtust skilgreina sköpun í ljósi áþreifanlegra afurða/hluta eða afurða-

framleiðslu (actual product and productivity). Hann telur það áhyggjuefni því 

sumir nemendur hafa mikinn vilja og væntingar til að skapa en hafa ekki náð 

að tileinka sér þá færni sem þarf til að fullklára verkefni. Þessir nemendur 

hafa ef til vill mikinn metnað og ætla sér stóra hluti sem kennurum yfirsést 

og fá þar af leiðandi ekki verðskuldaða athygli. Runco (2007) bendir á að 

kennarar ættu að forgangsraða öðruvísi með því að taka eftir og hvetja þá 

nemendur til dáða, sem hafa ekki náð færninni sem þarf til að skapa afurð en 

hafa stóra drauma um að geta það.  

Lars Lindstöm (2006, bls. 55–56) hefur sýnt fram á að sköpun í skólastarfi 

hefur margar birtingamyndir. Hann nefnir í því samhengi ýmsa hæfni sem 

nemendur búa yfir og geta tjáð á ólíkan hátt, t.d. að geta sýnt fram á ólík 

sjónarhorn viðfangsefnis, að geta nýtt menningu eða félagslegan og 

persónulegan bakrunn sem uppsprettu hugmynda og að geta fylgt 

hugmyndum sínum eftir. Hann segir að til þess að nám eigi sér stað þurfi 

nemendur að fá nægan tíma og tækifæri til að þróa hugmyndir sínar, 

endurmeta þær, greina uppsprettu vandamála og finna lausnir. 

Í grein Cremin, Burnard, og Craft (2006, bls. 108–109) er rætt um 

rannsókn og þróunarverkefni í Englandi sem sneri að því að styðja kennara 

bæði í að koma auga á og efla sköpunargáfur nemenda. Unnið var út frá 

þáttum sem taldir voru einkennandi fyrir sköpun í menntun. Þetta voru 

þættir á borð við: að spyrja spurning, skapa tengsl, hafa ríkt ímyndunarafl, 

kanna möguleika og tileinka sér gagnrýna hugsun og mat. Einnig var lögð 

áhersla á kennslufræðilegar nálganir sem taldar voru ýta undir sköpun í 

menntun. Í því samhengi var horft til þátta eins og t.d. að setja viðmið fyrir 

árangur, nýta sér það óvænta án þess að missa sjónar á upprunalegu 

markmiði, spyrja opinna spurninga, vera opinn fyrir nýjum hugmyndum, 

tileinka sér gagnrýna hugsun og endurskoða reglulega vinnuna sem fram fer.  

Eins og bent er á í núgildandi aðalnámskrá, þá þurfa nemendur að geta 

með ígrundun og rökstuðningi, tileinkað sér nýja þekkingu og náð færni í að 

beita henni á skapandi hátt, til að öðlast hæfni í námi (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 25–26). 

Að ofansögðu er ljóst að ábyrgð menntastofnana felst í því að veita 

nemendum tækifæri og stuðning til skapandi náms, kennarar verða að vera 
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meðvitaðir um getu nemenda svo hægt sé að komast til móts við þær þarfir. 

Námið þarf að vera krefjandi, áhugavert og merkingarbært þar sem skapandi 

nám og skapandi kennsluhættir fléttast saman. Nemendur þurfa að fá góðan 

tíma til að vinna að viðfangsefnum sínum til að eiga þess kost að þróa 

hugmyndir, prófa sig áfram og komast að lokum að niðurstöðu og er það eitt 

af hlutverkum kennara að þjálfa og efla sköpunarkraft nemenda.  

 

2.4.1 Hlutverk kennara– áhrif á sköpun nemenda 

Kelley og Kelley (2014, bls. 14) líktu sköpunarkrafti við vöðva og sögðu: „Þessi 

orka eða kraftur er eins og vöðvi–sköpunarkraft er hægt að styrkja með 

áreynslu og þjálfun“.  

Mætti því segja að kennarar séu í hlutverki þjálfara í skólastarfi því þeim 

er ætlað að efla sköpunarkraft og skapandi hugsun nemenda og gera námið 

áhugavert með ólíkum nálgunum. Eins og Jeffrey og Craft (2004, bls. 85–86) 

hafa bent á, þá horfa nemendur gagnrýnum augum á frammistöðu kennara 

og setur það óneitanlega ákveðna pressu á kennara að sýna gott fordæmi í 

starfháttum.  

Eisner (2002, bls. 70–73) segir að eitt af mikilvægustu hlutverkum kennara 

sé að vekja upp forvitni og áhuga sem hreyfir við nemendum. Þeir leiða 

nemendur áfram og ýta undir sjálfstæði þeirra og þroska með því að leyfa 

þeim að takast á við áskoranir, án þess að grípa of fljótt inn í. Það óvænta í 

vinnuferlinu sjálfu er það sem vekur upp gleði og ýtir undir áhuga og skiptir 

meira máli en útkoman.  

Kennarar þurfa, að mati Einsers (2002), að mæta nemendum þar sem þeir 

eru staddir í náminu. Það er í samræmi við aðalnámskrá en þar stendur að 

nemendum skuli fá viðfangsefni sem hæfa þroska þeirra og getu (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152).  

Nemendur líta upp til kennara og því er mikilvægt að viðhorf kennara og 

framkoma byggi á góðum gildum. Viðmót þeirra getur átt þátt í að vekja upp 

jákvæð viðbrögð hjá nemendum sem endurspeglast í samskiptum þeirra á 

milli (Runco, 2007, bls. 189,192,194–195).  

Svanborg (2011, bls. 24–25) er á sama máli og segir að viðhorf kennara og 

skoðanir geti haft mikil áhrif á þeirra starf. Þetta er í takt við það sem fram 

kemur í rannsókn Patrik, Hisley og Kempler (2000, bls. 233–234) um áhrif 

kennara á áhuga nemenda. Þar segir að hafi kennari ástríðu fyrir starfi sínu 

og leggur sig fram við að ná til nemenda skili það sér með áhugasamari 

nemendum. Til að verða skapandi kennari sem smitar áhuga á sköpun til 
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nemenda þarf hann að vera sveigjanlegur og viljugur að ígrunda starf sitt og 

kennsluhætti til að bæta sig og þróast í starfi.  

Því er ekki úr vegi að hafa til umhugsunar niðurstöður rannsókna sem 

Runco (2007, bls. 187–188) bendir á og fjalla um starfsreynslu kennara. Þær 

leiddu í ljós muninn á kennurum með langa starfsreynslu samanborið við lítið 

reynda kennara. Niðurstöðurnar sýndu að reynslumiklir kennarar tapa 

sveigjanleikanum í hugsunarhætti og fylgja í auknum mæli gamalli rútínu. 

Runco (2007) vill líkja þessum niðurstöðum saman við kennara sem búa yfir 

yfirgripsmikilli þekkingu sem þeir styðjast frekar við, í stað þess að læra 

eitthvað nýtt og þróa með sér nýjan skilning. 

Umræddar niðurstöður undirstrika mikilvægi þess að kennarar haldi 

þekkingu sinni vel við, séu tilbúnir til að þróa starf sitt og koma þannig í veg 

fyrir að festast í gamalli rútínu. Áhrif kennara eru mikil og er gerð krafa um 

að þeir séu góðar fyrirmyndir nemenda.  

Joubert (2001) nefndi að fái nemendur ekki næga áskorun fer þeim að 

leiðast. Því er mikilvægt að kennarar viðhaldi þekkingu sinni og leiti uppi 

nýjungar til að krydda kennsluna, til hagsbóta bæði fyrir nemendur og þá 

sjálfa því líklegt er að það sama gildi um kennara og nemendur þegar kemur 

að áskorun í starfi.  

Það virðist því enginn vafi leika á því að hlutverk kennara tengt sköpun í 

kennslu hefur marga snertifleti og eru fræðimenn (Pirto, 2004; Svanborg, 

2011; Patrik, Hisley og Kempler, 2000 og Runco, 2007) sammála um að 

hlutverk þeirra og áhrif felast í ýmsum þáttum eins og t.d. að veita 

nemendum innblástur, hvatningu og stuðning, auk þess að skipuleggja 

námsumhverfi og nám. 

2.4.2 Þættir sem ýta undir skapandi hugsun 

Eins og fram hefur komið benda Cremin, Burnard og Craft (2006) og Runco 

(2007) á að kennarar þurfa að hafa í huga að viðhorf þeirra og framkoma 

endurspeglast í nemendum. Kennarar geta með fjölbreyttum kennslu-

aðferðum sem krefjast m.a. þekkingarleitar og sjálfstæðra tilraunarvinnu, eflt 

með nemendum skapandi hugsun og ímyndunarafl (Ingibjörg Jóhannsdóttir 

o.fl., 2012). 

Annarella (2000, bls. 3–4,8) er sammála fræðimönnum (Craft, 2003; Kelley 

og Kelley, 2014; Jeffrey og Craft, 2004; Joubert, 2001) að ímyndurnarafl sé 

uppspretta sköpunar. Hún fjallar um sköpun og ímyndunarafl í grein sinni 

Making creativity and imagination part of the curriculum. Þar kemur fram að 

með því að kenna námsefni á fjölbreyttan og skapandi hátt er hægt að ýta 
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undir áhuga hjá nemendum, því nemendur líta til þess sem kennarinn gerir 

og líkja eftir því í sínu námi.  

Annarella (2000) nefnir nokkra þætti sem ýta undir skapandi hugsun hjá 

nemendum og segir hún að kennslan þurfi að vera nemendamiðuð til að efla 

með þeim skilning og traust. Opnar spurningar fá nemendur til að hugsa og 

velta fyrir sér viðfangsefninu sem er að hennar mati góð leið til að kalla fram 

skapandi viðbrögð. Samvinna og þemavinna telur hún hvetjandi þar sem 

nemendur fá að rannsaka og þróa hugmyndir sínar í gegnum fjölbreytt þemu 

og geta í leiðinni lært af öðrum nemendum.  

Kennsla í sköpun ýtir undir formfestu og uppbyggingu en einnig frelsi til 

að hugsa og tjá hugsanir. Forvitni segir Annarella (2000) vera manneskjunni 

eðlislæg og hvetja þurfi nemendur til að spyrja, því nemendur sjá og upplifa 

hluti með ólíkum hætti en hræðast oft að hljóma kjánalega. Viðhorf kennara 

til spurninga nemenda verður að vera jákvætt til að nemendur læri að treysta 

á eigið ímyndunarafl og þori að tjá það sem þeim býr í brjósti. Skapa þarf 

nemendum góðar aðstæður svo að ímyndunarafl þeirra og skapandi hugsun 

nái að blómstra (Annarella, 2000, bls. 11–13).  

Piirto (2004, bls. 101–131) hefur, líkt og Annarella (2000), sett fram 

ábendingar til kennara sem taldar eru geta ýtt undir sköpun nemenda. Hún 

segir umhverfið skipta miklu máli í þessu samhengi, að aðstaðan í 

skólastofunni sé góð og að fjölbreyttur efniviður sé til staðar. Hún bendir á 

að hvetja þurfi nemendur við vinnu sína á uppbyggjandi hátt án þess að leggja 

of mikið mat á vinnu þeirra með gagnrýni. Hvatningin felst líka í kennaranum 

sem fyrirmynd, að nemendur sjái ástríðu kennarans í gegnum verkefni og 

hluti sem kennarinn er sjálfur að vinna að.  

Runco (2007, bls. 190) tekur undir það en bætir við að stuðningur við 

sköpun felist einnig í því að taka í burtu hindranir og bönn sem dregið geta úr 

sköpunargleði nemenda.  

Kennarar geta nýtt sköpunarkraft sem innblástur og kveikju hugmynda 

sem ýtir við ímyndunarafli nemenda (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna 

Einarsdóttir, 2013, bls. 1).  

2.4.3 Frumleiki í sköpun 

Þegar rætt er um sköpun kemur yfirleitt fram að sköpun eigi að fela í sér 

frumleika af einhverju tagi (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012; NACCCE, 

1999; Craft, 2002). En hvernig er hægt að segja til um hvort sköpun nemenda 

feli í sér frumleika?  
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Í NACCCE skýrslunni er rætt um þrennskonar viðmið fyrir frumleika í sköpun. 

Viðmiðin skiptast í sögulegt viðmið, viðmið innan jafnaldrahóps og 

persónubundið viðmið. Joubert (2001, bls. 20) fjallar um þessi viðmið og 

bendir hún á að þau feli í sér mismunandi stig frumleika og að hvert þeirra 

hafi sitt gildi sem er háð stað og stund.  

Joubert (2001) segir að sögulegt viðmið þýði að horft sé til einstaklinga 

eins og Einstein og Beethoven, sem mörkuðu spor í söguna og bjuggu yfir 

snilligáfum, sbr. stóra S-ið hennar Craft (2003).  

Miðað við hóp jafnaldra er átt við að frumleiki, hugsun og verkefnavinna 

nemanda eru sett í samhengi við heildarútkomu innan jafningjahópsins 

(Joubert, 2001, bls. 20).  

Sem dæmi væri hægt að skoða verkefni sem nemandi gerði í textíl, t.d. 

púða sem varð mjög frumlegur og frábrugðið öðrum púðaverkefnum sem 

gerð voru innan bekkjarins. Nemandinn sem gerði verkefnið valdi að nota 

aðra nálgun en þessa hefðbundnu og tók því áhættu. Á þeirri vegferð birtist 

eitthvað nýtt og framandi sem ekki kom fram í verkefnum hjá öðrum innan 

jafningjahópsins. Verkefnið var því í augum samnemenda eitthvað splunku-

nýtt og frumlegt sem ekki hafði sést áður.  

Persónubundin sköpun eða viðmið, í NACCCE skýrslunni, er í ætt við litla 

s-ið hennar Craft (2003) og fjallar um persónulega sigra eða uppgötvanir, 

samanborið við þekkinguna og reynsluna sem fyrir var. Með því að prófa sig 

áfram og fara nýjar leiðir uppgötvar nemandi eitthvað sem er fyrir honum 

nýtt og frumlegt, burt séð frá því að þekkingin hafi verið öðrum kunn til lengri 

eða skemmri tíma (Joubert, 2001, bls. 20).  

Joubert (2001) bendir á að öll þessi þrjú viðmið hafi ákveðið gildi í 

skólastarfi og því skuli hvetja nemendur til skapandi hugsunar en setja þeim 

raunhæfar kröfur sem miðaðar eru út frá fyrri frammistöðu þeirra og getu. 

2.4.4 Hvernig er hægt að leggja mat á sköpun? 

Eisner (2002, bls. 70–92) talar um að áhersla skólakerfisins hafi í gegnum 

tíðina verið í ríkari mæli á þekkingu en ekki á hvaða hæfni og færni 

nemandinn hafi hlotið. Hann hefur líklega haft mikið til síns máls þegar þetta 

var skrifað en töluverð þróun hefur orðið á námsmati síðan þá.  

Með núgildandi aðalnámskrá er námsmati ekki eingöngu beint að 

þekkingu. Metin er hæfni, leikni og framfarir nemenda í námi með fjölbreyttu 

námsmati sem veitir upplýsingar um hvernig nemendum tekst að ná 

almennum hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Markmiðið með námsmati er að 

leiðbeina nemendum í átt að námsmarkmiðum auk þess að vera leiðbeinandi 
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í skólastarfi fyrir frekara skipulag (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 54–55). 

En er hægt að leggja mat á sköpun einstaklings ef engin afurð verður til í 

sköpunarferlinu? Piirto (2004, bls. 33–34) veltir upp þeirri spurningu hvort 

einstaklingur geti verið skapandi án þess að sköpunin leiði til afurðar. Í 

skólastarfi er tilhneiging til að meta verkefni nemenda þegar þau eru 

fullunnin og bendir hún á að mat sé háð stað og stund. Hún segir að munur 

sé á því hvort nemandi hafi fyrirfram skilgreint vandamál sem hann leitar 

lausnar við eða hann sé ef til vill sjálfur að finna vandamál til að leysa.  

Í ferlinu á sköpunin sér stað, um leið og leitin að endastöðinni fer fram. 

Yfirleitt stjórnast val viðfangsefnisins af persónulegum ástæðum og 

persónulegum þörfum og er það leyst með verkfærum og úrræðum 

viðeigandi greinar(Piirto, 2004, bls. 33-34).  

Lars Lindstöm (2006) prófessor í menntavísindum, velti fyrir sér líkt og 

Piirto (2004) hvernig leggja ætti mat á sköpun því ferlið er tæpast hægt að 

meta á hlutlægan hátt. Hann vitnar í John Dewey, sem hafði á orði, að það 

ætti ekki að vera hindrun þess að búa til matsviðmið þegar kemur að 

huglægum þáttum.  

Til að kanna hvort hægt væri að meta sköpunarferli og framfarir í sköpun 

nemenda gerðu Lindström (2006, bls. 56) og félagar umfangsmikla rannsókn 

fyrir Menntamálaráðuneyti Svíþjóðar. Í rannsókninni var mat lagt á feril-

möppur og lokaafurðir 500 nemenda á aldrinum 5–19 ára.  

Ferilmappa hefur að geyma upplýsingar um sköpunarferli frá upphafi til 

enda. Hún inniheldur skissur, myndir af módelum, prufur, vangaveltur, 

upplýsingar um kveikju/uppsprettu hugmyndar, mynd af lokafurðinni og 

e.t.v. annað efni sem viðkemur vinnunni í ferlinu.  

Matið var byggt á sjö matsviðmiðum, þar sem þrjú þeirra beindust að 

sjálfri lokaafurðinni og hin fjögur sneru að sköpunarferlinu. Matsviðmiðin 

fyrir lokaafurðina beindust að því (1) hvernig hugmynd eða fyrirætlun 

nemandans birtist í lokaafurðinni, horft var til (2) samsetningar forms og lita 

þ.e. hvort nemandinn hafi náð tilætluðum sjónrænum áhrifum en einnig var 

lagt mat á (3) handbragð með tilliti til hráefna og verktækni (Lindstöm, 2006, 

bls. 56). 

Þegar kom að sköpunarferlinu var meðal annars horft til (4) rannsóknar-

vinnu nemandans og hvernig hann nýtir vandamál sem upp kunna að koma í 

glímunni við viðfangsefnið sem áskorun frekar en hindrun. Horft var til (5) 

frumleika þ.e. hvort áhætta hafi verið tekin og hvort sú færni til að (6) finna 

sér fyrirmyndir og líkja eftir þeim hafi verið til staðar. Einnig var litið til (7) 



 

39 

sjálfsmats nemanda og ígrundunar, þ.e. hvort getan til að lýsa ólíkum þáttum 

vinnunnar með gagnrýnum hætti væri til staðar (Lindström, 2006, bls. 56).  

Lindström (2006) og félagar bættu svo við áttunda matsviðmiðinu sem 

fólst í heildarmati kennarans, þar sem tekið var tillit til erfiðleikastigs 

viðfangsefnisins, sjálfstæðis nemenda og annarra þátta sem höfðu áhrif á 

vinnuna.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að greinilegar framfarir höfðu 

átt sér stað í fyrstu þremur þáttunum sem sneru að sjónrænum þáttum eða 

sjálfri lokaafurðinni. En álíka framfarir komu alla jafna ekki fram í sjálfu 

sköpunarferlinu eða því sem sneri að rannsóknarvinnunni, frumleika, notkun 

fyrirmynda og sjálfsmati. Undantekning var þó í einum skóla þar sem 

nemendahópar voru minni, nemendur fengu meiri endurgjöf og góðan tíma 

til að sökkva sér ofan í viðfangsefnin.  

Niðurstöður rannsóknar Lindström (2006, bls. 62–63) gáfu vísbendingar 

um að hægt væri að meta framfarir á sköpun og sköpunarferli í verkefnavinnu 

nemenda með margþættu mati sem hjálpar nemendum að átta sig á 

styrkleikum sínum og hvaða þætti má bæta. Skólar geta einnig nýtt sér slíkt 

námsmat til að fylgjast með framförum í hæfni nemenda sinna á ýmsum 

sviðum. 

2.4.5 Hindranir 

Craft (2003, bls. 118–119) bendir á að ýmislegt geti hindrað sköpun, þrátt 

fyrir sveigjanleikann og takmarkaleysið sem hugtakið felur í sér. Hún segir að 

hindranir sem geta dregið úr sköpun í menntun séu að minnsta kosti fjórar 

talsins. 

Í fyrsta lagi liggur hindrun í orðræðunni um sköpun. Umræðan og 

orðanotkun eru oft á villigötum því erfitt getur verið að aðgreina og setja 

hugtök tengd sköpun í rétt samhengi. Hún tekur dæmi um hugtök eins og 

sköpun og ímyndunarafl sem eru sitt hvort hugakið, skapandi kennsla, 

kennsla í sköpun og skapandi nám. Hún segir að þrátt fyrir ólíka merkingu þá 

skapist misræmi í umræðu og notkun þessara hugtaka í raunveruleikanum, 

sem skapi vandamál þegar meta á gildi þeirra starfi. Craft (2003) nefnir í 

þessu samhengi að mat á skapandi námi er ólíkt mati á skapandi kennslu.  

Í öðru lagi nefnir hún skort á samfellu milli menntastefnu og 

raunverulegrar framkvæmdar. Skólum eru oft á tíðum settar þröngar skorður 

með stífri námskrá og litlu fjármagni sem er oft í hrópandi þversögn við 

stefnuna sem boðuð er. Það getur sett strik í reikninginn þegar styðja á við 

sköpun í skólastarfi.  
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Í þriðja lagi heldur Craft (2003) því fram að skipulag stundaskrár geti valdið 

hindrunum í þróun sköpunar eða hvernig kennslustundum og námsgreinum 

er raðað yfir skóladaginn. Skipulagið getur annaðhvort verið lyftistöng eða 

hindrun er kemur að sköpun. 

Fjórðu hindrunina segir hún tengjast miðstýringu á kennslufræði sem felst 

í áskorun á kennara að fara eftir því markmiði að ýta undir og efla 

sköpunarþáttinn, frekar en aðra þætti námskrár. Á sama tíma eru sett ótal 

skilyrði og viðmið um það hvernig gera á hitt og þetta. Craft (2003) segir 

kennara oft upplifa sig í þeim aðstæðum sem einhverja tæknimenn frekar en 

skapandi kennara. 

Þessa grein skrifaði Craft fyrir rúmum tíu árum út frá rannsóknum sem 

gerðar voru í ensku skólakerfi. Eflaust er hægt að yfirfæra eitthvað af þessum 

þáttum yfir á skólakerfið á Íslandi, því aðstæður í skólum eru ólíkar hvað 

fjárhagsstöðu varðar, stjórnun og kennsluhætti.  

2.5 Rannsóknir á starfsháttum  

Árið 2014 kom út bókin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21.aldar þar 

sem birtar eru niðurstöður viðamikillar rannsóknar á starfsháttum í 

íslenskum grunnskólum. Árið 2009 var rannsóknarhópur skipaður til að skoða 

starfshætti í grunnskólum og fékk hluti hópsins það verkefni að rannsaka 

sérstaklega list- og verkgreinar í ljósi umfangs í skólastarfi, inntaks og 

starfshætti, en þá var í gildi aðalnámskrá grunnskóla frá 2006–2007. 

Skoðað var meðal annars hvort list- og verkgreinakennarar nýttu 

námskrár við undirbúning kennslu í upphafi skólaárs, annarbyrjun eða 

dagsdaglega. Niðurstöður sýndu að rúmlega helmingur aðspurðra sögðust 

nýta aðalnámskrá að öllu eða miklu leyti við undirbúning kennslu að hausti. 

Hlutfallið minnkaði undir helming þegar spurt var um undirbúning hverrar 

annar eða dagsdaglega. Kennarar sögðust velja markmiðin eftir gagnsemi og 

út frá fjölda kennslustunda í stundaskrá, því ómögulegt væri að fylgja þeim 

öllum sökum tímaskorts. Hins vegar kom fram að fyrri rannsóknir hafi gefið 

vísbendingar um að list- og verkgreinakennarar kenndu ekki eingöngu eftir 

þeirri námskrá sem áformuð er þ.e. hinni opinberu námskrá, heldur þróuðu 

sína eigin námskrá og kenndu eftir henni (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, 

bls. 244, 253–254) 

Eisner (2002, bls. 148–149) hefur bent á, að þótt námskrám sé ætlað að 

auka gæði náms þá hljóti alltaf að vera ákveðið misræmi á milli útgefinnar 

námskár og raunverulegrar kennslu, sem stafi fyrst og fremst af þeirri 

fjarlægð sem ríkir á milli námskrárhöfunda og raunveruleika skólastarfs. 

Kennarar eru að mati Eisners (2002) þeir sem hafa yfirsýn á þörfum nemenda, 
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þekkja aðstæður vel og eru í stakk búnir til að aðlaga efni og vinnubrögð eftir 

þörfum og stjórni þar af leiðandi miklu um nýtingu hennar í kennslu.  

Kennsla í textílmennt, líkt og í öðrum list- og verkgreinum, fer gjarnan 

fram í lotum yfir skólaárið og er algengt að nemendafjöldi sé um tólf 

nemendur í hóp (Bamford, 2011, bls. 22).  

Í meistararitgerð Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011), Textílmennt kennd í 

lotukerfi, eru m.a. kostir og gallar lotukerfisins kannaðir. Lotukerfi felur í sér 

kennslu námsgreina í skorpum. Kennslan fer fram í u.þ.b. sex til átta vikur í 

senn og síðan er skipt um námsgrein.  

Um kostina er sagt að námið verði samfelldara, skilvirkara og markvissara. 

Kennarar hafa þess kost að kynnast nemendum sínum betur, lotur auðvelda 

þeim agastjórnun og auka tækifæri þeirra til að þróa kennsluáætlanir á milli 

lota. Ókostirnir eru m.a. sagðir forföll hjá kennurum eða nemendum sem 

leiðir til þess að tími til náms og kennslu tapast. Auk þess að liðið getur langur 

tími frá því að nemendur klára lotu í námgrein þangað til þeir fara í hana 

aftur.  

Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að tæplega 40% grunnskóla á 

Íslandi kenna list- og verkgreinar að einhverju leyti í lotum (Arngunnur 

Sigurþórsdóttir, 2011, bls. 16,77,80–82). 

Í áðurnefndri starfsháttarannsókn kom í ljós að list- og verkgreina-

kennarar lögðu ríkari áherslu á að þjálfa nemendur í vinnubrögðum og 

verklegum þáttum greinanna frekar en bóklegum þáttum. Mest var notast 

við kennsluaðferðir á borð við sýnikennslu, samræður og útskýringar ásamt 

verklegum æfingum. Sú kennsluaðferð sem oftast var notuð í textílmennt 

fólst í kynningu á viðfangsefni í upphafi kennslustundar og í kjölfarið tók við 

einstaklingsbundin verkefnavinna nemenda, með aðstoð kennara eftir 

þörfum (Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 254, 260–261).  

Þegar reynt var að meta hvort verkefnin væru einstaklingsmiðuð að áhuga 

og getu nemenda og hvort þau reyndu á sjálfstæði, frumkvæði og sköpun 

kom í ljós að kennarar sáu í miklum mæli um að velja viðfangsefni en 

nemendur gátu haft einhver áhrif á útfærslur þeirra með vali á efnum. 

Niðurstöður bentu því til þess að frumkvæði og sköpun fengju talsvert að 

njóta sín, en sjálfstæði nemenda væri af skornum skammti, þó voru dæmi 

þess að nemendur fengju að velja viðfangsefni að skylduverkefnum loknum 

(Gerður G. Óskarsdóttir o.fl., 2014, bls. 262–265, 271).  

Þessi niðurstaða er í takt við það sem Bamford (2011, bls. 91, 97) hafði 

áður bent á, þ.e. að leggja mætti aukna áherslu á að hugmyndavinna, 
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sjálfstæði og frumkvæði nemenda fengi notið sín betur í verkefnavinnu 

nemenda í list- og verkgreinum.  

Niðurstöður starfsháttarannsóknarinnar voru áþekkar niðurstöðum 

rannsóknar Gísla Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013). Þar eru 

viðhorf kennara til ákvarðanatöku 12–14 ára nemenda í hönnun og smíði 

skoðuð auk þess að skoðað er hvernig kennarar geta ýtt undir og þroskað 

þessa færni með nemendum. 

Fram kemur að kennarar sem tóku þátt í rannsókninni, sögðust allir gefa 

nemendum viðfangsefni sem veita þeim tækifæri á beita skapandi hugsun og 

taka sjálfstæðar ákvarðanir. Þeir fullyrtu að nemendum þætti erfitt að taka 

eigin ákvarðanir þegar kom að hönnunarþættinum og að verkefnin þyrftu að 

vera vel útfærð og skipulögð af kennurum, sérstaklega hjá yngri nemendum. 

Til að auka þátt nemenda í að taka eigin ákvarðanir í hönnun, þurfa verkefnin, 

samkvæmt niðurstöðunum, að hafa mikilvæga og persónulega þýðingu fyrir 

nemendur (Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson, 2013). 

Tæknileg þekking nemenda gegnir mikilvægu hlutverki fyrir 

ákvarðanatöku þeirra og benda Gísli og Brynjar (2013) á að kennarar þurfi að 

vera meðvitaðri um mikilvægi þess að nemendum sé veitt frelsi til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir og sá þáttur verði festur í sessi í námsferlinu. 

Tímaskortur var talinn eiga þátt í því að koma í veg fyrir markvissa þjálfun í 

ákvarðanatöku og sjálfstæðri vinnu nemenda. Auk þess örlaði fyrir áhugaleysi 

hjá nemendum á sjálfum hönnunarþættinum og vildu þeir ákafir fara strax 

að smíða. 

Gísli og Brynjar (2013) benda á þá staðreynd að kennurum biði sú áskorun 

að gera hönnun jafn áhugaverða og sjálfa smíðavinnuna. Vert er að líta til 

reynslu eins viðmælandans í rannsókninni sem hafði á orði að því fyrr sem 

þjálfun í hugmyndavinnu og hönnun hæfist, þeim mun auðveldari yrði 

eftirleikurinn þegar í eldri bekkina væri komið.  

Í rannsókn Gísla og Brynjars (2013) voru allir kennararnir sammála því að 

þjálfun í að taka ákvarðanir í hönnunarferlinu væri öllum nemendum gagnleg 

færni til framtíðar. 

Rannsóknina væri hægt að heimfæra á textílmennt, þar sem 

námsgreinarnar hönnun og smíði og textílmennt eiga margt sameiginlegt og 

tengjast með ýmsum hætti. Hönnunarþátturinn, handverkið, sjálfstæði 

nemenda og skapandi hugsun eru mikilvæg viðfangsefni þessara námsgreina. 
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2.6 Textílmennt í víðu samhengi 

Námsgreinin textílmennt á rætur að rekja til fornrar handverkshefðar í 

menningar- og hönnunarsögu Íslands og er orðið textíll skilgreint í íslenskri 

orðabók, sem hlutur sem unninn er úr þræði, t.d. hekl, prjón og vefnaður 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158; Árni Böðvarsson, 

1983). 

2.6.1 Verkgrein í núgildandi aðalnámskrá 

Samkvæmt núgildandi aðalnámskrá telst textílmennt til verkgreina sem er 

breyting frá fyrri námskrám, n.t.t. námskrám sem gefnar voru út árin 1999 og 

2006, en þá var textílmennt felld undir svið listgreina (Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið, 1999, bls. 15, 2006, bls. 8–9).  

Í leit að orsökum þessara breytinga var haft samband við Arngunni 

Sigurþórsdóttur, sem var þátttakandi í gerð greinasviðshluta aðalnámskrár 

sem gefin var út árið 2013. Hún sagði að áður en vinnan við greinasviðs-

hlutann hófst hafði ráðuneytið verið búið að setja list- og verkgreinar saman 

í einn flokk og skipta þeim upp í listgreinasvið og verkgreinasvið eins og raun 

ber vitni. Textílmennt var sett undir verkgreinasviðið, án frekari útskýringa 

(Arngunnur Sigurþórsdóttir, munnleg heimild, 26.mars 2015).  

Haft var samband við Mennta- og menningarmálaráðuneytið, til að leita 

frekari upplýsinga. Í svari frá ráðuneytinu kom fram að líklegast snerist þessi 

ákvörðun almennt um aukið svigrúm innan aðalnámskrár og fjölda 

kennslustunda í viðmiðunarstundaskrá. Einnig kom fram að breytingar á 

grunnskólalögum hafi líklegast verið rótin af þessari skiptingu milli sviða, sem 

síðan var útfærð nánar í greinasviðshluta aðalnámskrár 2013.  

Vísað var í skýringargrein við grunnskólafrumvarpið frá 2007, þar sem 

segir að upptalningu námsgreina og námssviða í grunnskólalögum hefði verið 

breytt, úr því að vera talin upp í stafliðum, í almennari upptalningu. Með því 

móti voru lagaákvæði um námsgreinar og námssvið gerð almennari og meira 

svigrúm gefið innan aðalnámskrár til að skilgreina áherslur í samræmi við 

þróun samfélagsins. Með auknu svigrúmi í aðalnámskrá var hægt að ákveða 

hvernig greinarnar flokkast undir listgreinar og verkgreinar, og á sama tíma 

stundafjölda fyrir hverja grein. Þessi tvö svið, listgreinar og verkgreinar, skulu 

hafa jafnt vægi innan heildartímans (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

munnleg heimild, 27.mars 2015). 

Þessar útskýringar gefa aðeins vísbendingar um ástæður sem liggja að 

baki flokkuninni og verður áhugavert að sjá hvort breyting textílmennta út 

listgrein yfir í verkgrein hafi áhrif á stundafjölda, inntak og áherslur í 
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textílkennslu. Fjallað hefur verið um að list- og verkgreinar hafa átt undir 

högg að sækja því þær hafi ekki verið metnar til jafns við bóknámsgreinar. 

Umfjöllun Brynjars Ólafssonar (2009) um sögu, þróun og stöðu 

handmennta á Íslandi frá 1970–2007 varpar ljósi á breytingar sem áttu sér 

stað á því tímabili. Þar kemur fram að menntayfirvöld hafi lagt ítrekaða 

áherslu á aukinn hlut list- og verkgreina í viðmiðunarstundaskrá í gegnum 

tíðina. Henni hafi þó ekki verið fylgt nægilega markvisst eftir. 

 

2.6.2 Hlutverk og áherslur 

Textílnám byggist á hugmyndavinnu, þekkingaröflun og sköpun þar sem 

notast er við fjölbreytt verklag og unnið er með efnivið úr ýmsum áttum. 

Textílmennt auk annarra list- og verkgreina gegna þýðingarmiklu hlutverki við 

að brjóta upp hið hefðbundna skólastarf með fjölbreyttum námstækifærum 

og hafa þessar námsgreinar reynst mjög vinsælar hjá nemendum (Mennta- 

og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 139; Bamford, 2011, bls. 124,157–

158).  

Hlutverk greinarinnar er mikilvægara en það að snúast eingöngu um að 

brjóta upp hefðbundið skólastarf. Í textílgreininni felast ýmis tækifæri í 

handverki og hönnun og bendir Ásdís Jóelsdóttir (2009) á í bók sinni, að halda 

verði vel um þekkingu greinarinnar og þjóðlega tengingu hennar við 

handbragð fyrri tíma. Hún bendir á að Íslendingar þurfi að skapa sér sérstöðu 

og skilja betur grunnþætti greinarinnar sem felst í aukinni og betri menntun 

á sviði textíl- og tískufræða. Tæknileg kunnátta eykur nýsköpun og framsýni 

innan greinarinnar og ýtir undir möguleika og virðingu hennar, hérlendis og 

erlendis (Ásdís Jóelsdóttir, 2009, bls. 228–229). 

Gæði listfræðslu á Íslandi eru mikil samanborið við alþjóðlega staðla 

samkvæmt rannsókn Bamford (2011). Ýmislegt mætti þó bæta og bendir 

Bamford (2011) á að auka megi vægi sýninga og kynninga á verkefnum og 

námsferlum nemenda, þar sem nemendur fái tækifæri og æfingu í að kynna 

og lýsa eigin verkum með gagnrýnum hætti. Hún telur sýningar og kynningar 

góðan hvata til að auka gæði verkefna og ýta undir áhuga og metnað 

nemenda og bera þær þess merki að vinnu nemenda sé sýnd virðing. Sýnileiki 

getur eflt áhuga og stuðning námsgreinanna og aukið gildi listfræðslu út á við 

Bamford (2011, bls. 37,86,91).  

Bamford (2011) leggur hins vegar áherslu á að nemendur útfæri vandaða, 

úthugsaða og skapandi vinnu og vinnuferli, sem reynir á tilraunastarf, forvitni 

og kjark til að taka áhættu. Hún talar um þá miklu verkefnavinnu sem á sér 

stað í textílmennt og segir að árangur náist þegar tekst að vekja með 
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nemendum tilfinningu fyrir módelgerð og hönnun, auk þess að fá þá til að 

prófa sig áfram og taka áhættu. Hins vegar nefnir hún að bæta þurfi úr þegar 

verkefnin eru of kennaramiðuð og undirstrika færni og handverk frekar en 

skapandi nálgun. 

2.6.3 Menntagildi skapandi skólastarfs 

Eisner (2002) heldur því fram að við lærum í gegnum listir, við finnum það 

sem við höfum ekki fundið áður, við sjáum það sem við höfum ekki séð áður 

og lærum þannig að hugsa á annan hátt en áður. Engin ein lausn er rétt, það 

er hægt að fara ólíkar leiðir að sama markmiðinu með sköpun. Hann heldur 

því fram að sköpun og listir efli innri áhugahvöt og auki gæði og gildi náms 

(Eisner, 2002, bls. 12). 

Aðalnámskra grunnskóla sem nú er í gildi fjallar bæði um megintilgang og 

menntagildi list- og verkgreina sameiginlega, sem og í sitt hvoru lagi. Í 

sameiginlega hlutanum er tekið fram að án handverks og lista væri daglegt líf 

og umhverfi á annan hátt en raun ber vitni, því handverk og listir eru 

mótunarþættir í öllu umhverfi, daglegu lífi og menningu. Tæknilegar og 

vísindalegar framfarir byggja meðal annars á þekkingu og færni sem á sér 

rætur í verkmenningu og þeim verkferlum og skipulagi sem er undirstaðan á 

því sviði. Kennsla í list- og verkgreinum getur veitt nemendum tækifæri til að 

finna sitt áhugasvið og leggja rækt við það, en getur að auki nýst á skapandi 

hátt í tómstundum og starfi. Atvinnuvettvangur innan þessara greina er 

fjölbreyttur og er kennsla greinanna liður í því að kynnast ólíkum 

vinnuaðferðum og verktækni (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, 

bls. 140–141).  

Verkgreinum er ætlað að veita nemendum tækifæri til að beita 

ímyndunarafli, sköpunargáfum verkfærni og þekkingu í markvissum tilgangi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152).  

Sinikka Pöllänen (2009, bls. 253) bendir á að búi einstaklingur yfir færni í 

grundvallar verktækni og sé fróður um efni og verkfæri opnist honum 

möguleikar á að yfirfæra þá þekkingu og nýta hana til frekara náms sem er 

meira krefjandi og myndi auka enn á færni hans. Þekkingin og færnin gæti 

nýst honum seinna í atvinnulífi eða tómstundum. Vinna með höndum segir 

hún að virki sem öflugt verkfæri í allri menntun vegna þess að hún efli 

einbeitingu, sjálfstraust og samviskusemi. 

Rannsókn dr. Michael I. Posner og Brenda Patoine (2009) How Arts 

Training Improves Attention and Cognition sýnir fram á að listgreinar geti 

bætt námsárangur nemenda séu þær iðkaðar reglulega og er áhugi sagður 

hafa þar mikið að segja. Hafi einstaklingur áhuga á einhverri listgrein eru 
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auknar líkur á að hann haldi góðri athygli til lengri tíma á meðan hann vinnur 

verkefni í þeirri listgrein. Posner og Patoine (2009) benda jafnframt á að 

áhugasamur nemandi getur sokkið svo djúpt í viðfangsefnið að tímaskyn 

tapast á meðan á vinnunni stendur. Þegar það gerist er athyglin á réttum stað 

sem sýnir að vinnan er gefandi og hvetjandi fyrir nemandann. Endurtekin 

athyglisþjálfun eykur skilvirkni heilans í að halda athygli.  

Niðurstöður rannsóknarinnar styðja við þá fullyrðingu að sú þjálfun sem 

nemendur fá í að halda einbeitingu og athygli í listgreinum sé ástæða þess að 

listgreinar eigi þátt í að auka vitsmuni nemenda. Þau halda því fram að 

sérstaða listgreina fram yfir aðrar námsgreinar felist í því hvað margir 

nemendur hafa brennandi áhuga á listgreinum. Athyglisgáfur einstaklinga, 

sérstaklega þeir eiginleikar sem stjórna tilfinningum og viðhalda athygli við 

hugsun (e. cognitive control) eru mikilvægir þegar kemur að félagsfærni og 

námsárangri í uppvaxtarárum barna (Posner og Patoine, 2009).  

Þrátt fyrir að eingöngu sé talað um listgreinar í rannsókn Posner og 

Patoine er líklega hægt að draga þá ályktun að það sama gildi um verkgreinina 

textílmennt a.m.k. út frá flokkuninni í aðalnámskrá frá 2007, þar sem 

textílmennt flokkaðist undir svið listgreina. 

Rannsóknin rennir því frekari stoðum undir gildi list og verkgreina, og 

mikilvægan þátt þeirra í að bæta námsgetu nemenda í öðrum námsgreinum. 

Vekja þarf upp og virkja áhuga nemenda til að árangur náist. Niðurstöður 

rannsóknarinnar eru í ætt við hugmyndafræði Conti og Amabile (2011) um 

áhugahvöt og Csikszcentmihaly (1997) um flæði þar sem athygli og áhugi 

skipa stóran sess í sköpunarferlinu.  

Niðurstöðurnar ættu því að vera áminning fyrir kennara, að horfa þurfi til 

áhugasviðs nemenda við verkefnaval og undirbúning. Út frá fræðunum er því 

hægt að fullyrða að áhugi nemenda á viðfangsefninu eigi stóran þátt í að ýta 

undir sköpun í list- og verkgreinum. Auka þarf markvissa umræðu um ágæti 

þessara greina og er textílkennsla ákjósanlegur vettvangur til að upplýsa 

nemendur um tækifæri sem bjóðast og vekja þannig meiri forvitni og áhuga 

á greininni. 

2.6.4 Námsmat 

Mat á námshæfni byggir á viðmiðum fyrir hverja námsgrein sem sýnir megin 

áherslusvið greinarinnar, en er hugsað út frá fjórum þáttum sem fléttast 

saman á öllum stigum náms og breytast áherslur námsmatsins með auknum 

þroska nemenda. Þessir fjórir þættir eru þekkingaröflun og hugmyndavinna, 

framkvæmd, greining og samhengi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013, bls. 158–163).  
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Hæfniviðmiðum í textílmennt er skipt í þrjá efnisflokka. Sá fyrsti snýr að 

handverki, aðferðum og tækni; undir annan fellur menning og umhverfi og í 

þeim þriðja er sköpun, hönnun og útfærsla. Hæfniviðmiðin eru til að 

auðvelda kennurum yfirsýn yfir námþætti greinarinnar þegar viðfangsefni 

eru valin fyrir kennsluna. Þau eru: 

 Handverk, aðferðir og tækni eiga að stuðla að þekkingu á fjölbreyttum 
aðferðum, efnum og verktækni textílgreinarinnar. 

 Menning og umhverfi er ætlað að efa skilning nemenda á menningu, 
umhverfisvernd og-vitund og umhverfi sem tengist textílheiminum  

 Sköpun, hönnun og útfærsla snýr að hugmyndavinnu og hönnun og 
skilningi á vinnuferli og gildi handverks. 

Auk þessara þriggja flokka er horft til menningarlæsis sem er sameiginlegt 

hæfniviðmiða list- og verkgreina. Hæfniviðmiðin eru opin og gefur það 

kennurum frelsi og svigrúm til að nota fjölbreytta kennsluhætti og 

viðfangsefni. 

Námsmatsaðferðir í list- og verkgreinum geta verið fjölbreyttar og er 

markmiðið með þeim að meta framfarir nemenda. Endurgjöf kennara verður 

að vera regluleg, leiðbeinandi og markviss svo hún leiði til framfara og eru 

aðferðir á borð við frammistöðumat, sjálfsmat og jafningjamat nefndar í 

aðalnámskrá og stjórnast það af eðli verkefna hvað hentar hverju sinni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158–163).  

2.6.5 Kennsla verklegra greina–skapandi aðferðir 

Nemendur eru misjafnir og tileinka sér þekkingu á ólíkan hátt. Val á 

kennsluaðferðum verður að miðast við að nemendum séu veitt tækifæri til 

náms og þroska og verður kennslan að taka mið af einstaklingsbundnum 

þörfum og reynslu nemenda og ýta undir áhuga þeirra og vinnugleði 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 48). 

Lilja M. Jónsdóttir (1996, bls. 6) heldur því fram að reynsla kennara og 

gamlar hefðir stjórni vali þeirra á kennsluaðferðum og vegur einna þyngst að 

kennarar líkja oft eftir því sem þeir sjálfir hafa vanist á sinni skólagöngu og 

vita af eigin raun að virkar. 

Fjallað er um verklega kennslu í bókinni Litróf kennsluaðferðanna og segir 

þar að góð verkleg kennsla byggist á fjölbreyttum kennsluaðferðum. Val 

kennsluaðferða ræðst af viðfanginu og bendir Ingvar Sigurgeirsson (1999b, 

bls. 86–87) á að verkleg kennsla sé alltaf að einhverju leyti fræðileg þar sem 

skilningur, innsæi, hugmyndavinna og fjölbreytt úrlausnarefni koma við sögu. 

Hann segir góða „handmenntakennslu“, ekki eingöngu snúast um að kenna 
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vinnubrögð og verklegar aðferðir, því efla þurfi einnig skilning nemenda á 

ólíkum efnum, aðferðum og sögu viðkomandi greinar. Jákvæð viðhorf, 

sjálfstæði og skapandi hugsun eru einnig viðfangsefni verklegra greina.  

Ingvar (1999b, bls. 87–89) tekur dæmi um einkenni góðrar verklegrar 

kennslu og segir að verklegir þættir verði að tengjast við aðra námsþætti, 

bæði fræðilega og hagnýta og ræða verði um þessi atriði svo nemendur öðlist 

skilning á þeim. Hann bendir á að í verklegri kennslu reyni mikið á kennarann 

sem fyrirmynd, ekki síst varðandi viðhorf hans til viðfangsefnanna og 

greinarinnar. Skipulagið spilar stóran þátt ásamt vinnuandanum sem ræðst 

af miklu leyti af viðhorfum, áhuga og þolinmæði kennarans. Viðfangsefnin 

verða að vera áhugaverð í hugum nemenda og væri ákjósanlegast ef 

nemendur fengju að hafa áhrif á val viðfangsefnanna og mikilvægt er að 

nemendur geri sér grein fyrir tilgangi þeirra. Að lokum bendir Ingvar (1999b) 

á að endurgjöf þurfi að vera markviss og stöðug.  

Þessir þættir sem Ingvar (1999b) telur upp sem megineinkenni góðrar 

verklegrar kennslu eru í samræmi við áhrifaþætti sem fræðimenn (Piirto, 

2004; Svanborg, 2011; Patrik, Hisley og Kempler, 2000; Runco, 2007; Eisner, 

2002) hafa einblínt á varðandi sköpun í menntun, m.a. áhrif kennara, 

stuðningur, áhugi og skipulag. Því bendir margt til þess að takist textílkennara 

að tileinka sér þessa þætti auki það líkurnar á að nemendur hans fái skapandi 

kennslu.  

Algeng kennsluaðferð í verklegum greinum er auk verklegra æfinga m.a. 

sýnikennsla sem felur í sér sýningu á tilteknum vinnubrögðum eða aðferðum. 

Mikilvægt er að gott skipulag sé viðhaft í sýnikennslu og æskilegt er að 

nemendur fái nákvæmar útskýringar og leiðbeiningar sem ýtir undir 

sjálfstæði þeirra í glímunni við viðfangsefnið (Ingvar Sigurgeirsson,1999b, bls. 

59–60).  

Til eru ólíkar kennsluaðferðir sem hægt er að styðjast við í textílmennt og 

geta ýtt undir sköpun. Í bókinni Litróf kennsluaðferðanna er að finna 

hugmyndir og lýsingar á ólíkum kennsluaðferðum sem geta ýtt undir sköpun 

og henta vel til verklegrar kennslu. Sem dæmi má nefna: 

 Sýningar nemenda á verkum þar sem nemendur taka virkan þátt í 
skipulagningu og uppstillingu. Þeir útbúa skýringar og fræðslu í kring 
um verkefnin. Einnig væri hægt að sýna ljósmyndir eða 
kennslumyndbönd sem nemendur hafa unnið í tengslum við ákveðna 
aðferð sem þeir hafa lært. Jafnvel væri hægt að leyfa nemendum að 
gera stutta heimildarmynd um námið sem fram fer í textílstofunni.  

 Sjónsköpun felur í sér að nemendur sjái fyrir sér í huganum, ímynda sér 
verkefnið áður en hafist er handa við hugmyndavinnuna. Aðferðina 



 

49 

væri t.d. hægt að nota í þæfingu.  Nemendur þjálfast í að sjá fyrir sér 
hugmyndavinnuna, ferlið og möguleikana sem snýr að viðfangsefninu. 
Sjónsköpun getur einnig nýst sem undanfari umræðna eða sem kveikja 
að viðfangsefnum og getur komið nemendum í ágætis „snertingu“ við 
viðfangsefnið.  

 Hugarflug með leiðsögn getur verið góð kveikja í textílmennt. Kennari 
les eða segir sögu. Nemendur vinna hugmyndavinnu og skapa í 
kjölfarið verkefni út textílum, með ákveðinni verktækni út frá sögunni 
eða frásögninni og þeirri mynd sem birtist í huga nemenda við 
hlustunina. Sagan eða frásögnin kemur í stað þess að nota tilbúnar 
fyrirmyndir sem kennari leggur upp með. 

 Umræður um viðfangsefni og aðferðir í textíl vekja nemendur til 
umhugsunar og þjálfar rökhugsun. Nemendur fá æfingu í að tjá sig um 
viðfangsefnin, rökstyðja verkefnaval og aðferðir og fá önnur sjónarmið 
með því að hlusta á samnemendur. 

Nemendur þurfa tilbreytingu í kennslu og getur tiltekin kennsluaðferð skilað 

góðum árangri í vissan tíma en síðan runnið sitt skeið. Það er í höndum 

kennara að stuðla að fjölbreytni í kennslu og vera óhræddir við að prófa sig 

áfram.  

2.6.6 Námsefni sem hvati til sköpunar  

Fram kemur í aðalnámskrá að á grundvelli hæfniviðmiða velja kennarar og 

nemendur kennsluaðferðir, námsefni og námsmat sem gera þarf grein fyrir í 

skólanámskrá (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 49, 84). 

Hvað á að kenna er eflaust spurning sem flestir kennarar hafa velt fyrir sér 

og virðst sem hefðir ráði oft vali á námsefni og í kennslunni, þá sérstaklega í 

bóknámsgreinum. Í bókinni Að mörgu er að hyggja eftir Ingvar Sigurgeirsson 

(1999) kemur fram að list- og verkgreinakennarar fari flestir aðrar leiðir þótt 

viðfangsefni þeirra teljist oft í föstum skorðum og bendir hann á að við val á 

námsefni verði hver kennari að spyrja sig gagnrýninna spurninga varðandi 

efnið. Spurningar á borð við hvort þörf sé á því, hvort það bæti við þekkingu, 

efli skilning, auki færni eða efli skapandi hugsun. Hver er ávinningurinn af 

tilteknu námsefni?  

Námsefni í textílmennt hefur ekki verið fyrirferðamikið í gegnum tíðina og 

má teljast líklegt að textílkennarar hafi flestir þróað sinn eigin hugmynda- og 

verkefnabanka sem þeir sækja í og ættu því rótgrónar námsbækur og þær 

hefðir sem þeim fylgja ekki að vera aðal áhrifavaldurinn í textílmennt.  

Á vef Námsgagnastofnunar eru þrennskonar rafrænar uppsprettur 

námsefnis sem snýr beint að verkþáttum textílgreinarinnar. Má þar telja 
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námsefni til prjónakennslu, verkefnasafn sem snýr að ólíkum verkþáttum 

innan greinarinnar ætlað nemendum á miðstigi og unglingastigi. Að lokum 

námsefni til fatahönnunar, ætlað unglingastigi, þar sem farið er í saumana á 

vinnuferli hönnunar, hugmyndavinnu og fleira sem tengist fatahönnun 

(Námsgagnastofnun, e.d.). 

Auk námsefnis sem Námsgagnastofnun gefur út, eru til ýmsar gagnlegar 

námsbækur sem ætlað er að styðja við og ýta undir hugmyndavinnu og 

hönnun, efla verktækni og veita innsýn í sögu og menningu þangað sem 

greinin á sér djúpar rætur. 

Má þar nefna bókina Snið og sniðteikningar fyrir grunnskóla sem þýdd var 

af Ásdísi Jóelsdóttur og bókin Fatasaumur–Saumtækni í máli og myndum sem 

Ásdís er höfundur af. Bókin hefur að geyma ítarlegar saumtækniaðferðir í 

máli og myndun, auk þess er vinnuferli við fatasaum lýst og hentar bókin 

sérstaklega vel fyrir kennslu á efri stigum grunnskóla.  

Bækur sem koma til að mynda inn á hugmyndavinnu í textíl og fjölbreyttar 

aðferðir við textílhönnun, eru bækurnar Textílhönnun 1 og Textílhönnun 2 

eftir Fríði Ólafsdóttur.  

Tenging handverks og fatahönnunar við menningarsögu Íslendinga er að 

finna í bókum Ásdísar: Saga fatagerðar og fatahönnunar á Íslandi frá lokum 

19.aldar til byrjun 21. aldar og Saga hönnunar. 

Í bókunum er að finna fræðandi efni sem hefur tengingu við hæfniviðmið 

textílmennta sem birtast í aðalnámskrá. Bækurnar gætu verið góð kveikja 

viðfangsefna og innblástur við undirbúning kennslunnar.  

Höfundar bókanna hafa mikla kennslureynslu og yfirgripsmikla þekkingu í 

greininni auk þess að hafa góða tilfinningu fyrir starfinu sem fram fer innan 

veggja textílstofunnar.  
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3 Aðferðafræði 

Aðferðafræði rannsóknarinnar er hér til umfjöllunar. Þátttakendur eru 

kynntir og gert grein fyrir gagnaöflun og framkvæmd rannsóknarinnar, ásamt 

því að gagnagreiningunni og siðferðilegum atriðum verða gerð skil. Tilgangur 

rannsóknarinnar er að skoða reynslu og viðhorf þátttakenda af kennslu 

textílmennta. Eigindleg aðferðafræði varð fyrir valinu til að ná því markmiði 

og fá þau svör sem þarf til að svara rannsóknarspurningunum. 

Megin markmið menntastefnunnar er að rækta þekkingu, leikni og viðhorf 

sem styrkir framtíðargetu einstaklinga, til að verða gagnrýnir, virkir og hæfir 

þátttakendur í jafnréttis- og lýðræðissamfélagi. 

Rannsóknin var unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningum:  

 Hvernig samræmast hugmyndir textílkennara settum markmiðum 
aðalnámskrár, varðandi aukna áherslu á sköpun í textílmennt?  

Til stuðnings voru notaðar eftirfarandi undirspurningar:  

 Hver er staða innleiðingar sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár í 
textílmennt? 

 Hvaða kennsluaðferðir nýta textílkennarar við kennsluna?  

 Hvaða skilning leggja textílkennarar í hugtakið sköpun? 

3.1 Aðferð 

Eigindlegar aðferðir byggja skv. Lichtman (2013, bls. 7–28) á lýsandi 

rannsóknargögnum sem túlkuð eru af rannsakanda og eru fengin með 

vettvangsathugunum og/eða djúpum samtölum þar sem rannsóknartækið 

sjálft eru augu og eyru rannsakanda.  

Tilgangur eigindlegra rannsókna er að öðlast skilning á veruleika og 

mannlegri reynslu og fer gagnaöflun fram við náttúrulegar aðstæður. 

Hlutverk rannsakanda, skilningur og túlkanir hans eru mikilvægar og eru aðal 

þungamiðja rannsóknarinnar, en ekki tilgátur.  

Rannsakandi beitir virkri hlustun, ígrundar og túlkar það sem hann sér og 

heyrir og er engin ein leið hin eina rétta. Söfnun og greining gagna fer ekki 

endilega eftir línulegu ferli, heldur getur rannsakandinn farið fram og til baka 

í öflun gagna og úrvinnslu þeirra. Dregin er ályktun frá hinu sértæka til hins 

almenna (aðleiðsla) og er áhersla lögð á trúverðugleika frekar en réttmæti. 
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Eigindlegar rannsóknir einkennast af óformlegri og persónulegri rithætti en 

tíðkast í hefðbundnum rannsóknum (Lichtman, 2013, bls. 7–28).  

Viðtöl voru valin sem gagnasöfnunaraðferð í þessari rannsókn því með 

þeim er hægt að afla mikilla gagna á skömmum tíma. Notuð voru hálfstöðluð 

viðtöl (e. semistructured). Þau fela í sér að rannsakandi útbýr viðtalsramma 

sem hann styðst við í öllum viðtölunum og auðveldar honum að halda sig 

innan þeirra marka sem lagt er upp með. Viðtalsramminn býður jafnframt 

upp á sveigjanleika til að breyta og bæta við spurningum til að dýpka viðtölin 

eftir þörfum. Tilgangur þessarar aðferðar er m.a. að lýsa fyrirbærum og reyna 

að skilja reynslu þátttakenda á viðfangsefninu. Framvinda hvers viðtals ræðst 

meðal annars af samspili viðmælanda og rannsakanda en aðrir þættir geta 

einnig haft áhrif og má þar nefna líðan og dagsform viðmælanda. Mikilvægt 

er fyrir rannsakanda að hafa slíka þætti í huga við úrvinnslu gagna, sé þess 

þörf (Lichtman, 2013, bls. 191, Helga Jónsdóttir, 2013, bls. 143–145).  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru valdir með tilgang og markmið 

rannsóknarinnar í huga eða með markmiðsúrtaki (e. purposive sampling) 

(Katrín Blöndal og Sigríður Halldórsdóttir, 2013, bls. 124,129–130).  

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fimm talsins og var fyrsti 

viðmælandinn starfandi skólastjóri. Hún kom að gerð grunnþáttaheftisins um 

sköpun. Leitað var til hennar til að fræðast um forsendurnar að baki 

grunnþáttarins sköpun, sem kjarnþáttur í íslenskri menntastefnu og nýttust 

upplýsingarnar sem hún veitti til að styrkja fræðikafla ritgerðarinnar.  

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á viðtölum við fjóra starfandi 

textílkennara í jafn mörgum skólum á höfuðborgarsvæðinu. Þær hafa allar 

kennt bæði fyrir og eftir útgáfu núgildandi aðalnámskrár grunnskóla 

almennur hluti 2011: greinasvið 2013. Samband var haft við viðmælendur 

með tölvupósti og óskað eftir þeirra þátttöku. Markmið rannsóknarinnar 

voru útskýrð og var viðmælendum gefið svigrúm til að velja stað og stund 

fyrir viðtalið. Viðbrögðin voru jákvæð og svöruðu þær beiðninni hratt og 

örugglega.  

Til eru dæmi þess að skólar séu í samstarfi innan hverfa, og því var leitað 

til kennara í skólum sem staðsettir eru á víð og dreif um höfuðborgarsvæðið 

með það fyrir augum að stuðla að breidd í rannsóknargögnum. Leitast var 

eftir viðmælendum með minnst 6 ára starfsreynslu, sem kennt hafa bæði 

fyrir og eftir gildistöku núgildandi aðalnámskrár og birtingu mennta-

stefnunnar 2011, sem gætu gefið innsýn um hvort þær telji að aukning hafi 
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orðið í áherslu á sköpunarþáttinn í námi og kennslu í textílmennt í kjölfar 

gildistökunnar.  

Þær starfa allar fjórar í frekar stórum skólum með um og vel yfir 400 

nemendum. Þær hafa allar lokið textílkennaranámi. Tvær þeirra eru komnar 

áleiðis í meistaranámi og allar hafa þær töluvert langa kennslureynslu. 

Nöfnum þeirra hefur verið breytt.  

Gerða hefur starfað í 13 ár sem textílkennari, Tobba hefur starfað við það 

í 10 ár og það sama er uppi hjá Ernu sem hefur einnig starfað í 10 ár. Petra 

hefur lengstu starfsreynsluna og hefur starfað í u.þ.b. aldarfjórðung sem 

textílkennari. 

3.3 Gögn 

Gagnasöfnun fór fram á tveggja vikna tímabili í febrúar 2015 og voru þau frá 

35 mínútum upp í 45 mínútur að lengd. Hver heimsókn varði í um það bil eina 

klukkustund. Viðtölin fóru öll fram á heimavelli hvers og eins viðmælenda. 

Fjögur þeirra fóru fram í skólum þar sem viðmælendur eru starfandi en það 

fimmta í heimahúsi viðmælanda.  

Við gagnaöflun var notast við hálfstöðluð einstaklingsviðtöl og stuðst var 

við fyrirfram ákveðinn viðtalsramma með opnum spurningum sem gefur 

þátttakendum kleift að svara hver með sínum hætti (Lichtman, 2013, bls. 

191).  

Viðtölin voru öll hljóðrituð og í kjölfarið afrituð orðrétt. Þátttakendur  

fengu gervinöfn og skólarnir voru ekki auðkenndir með neinum hætti. 

Skráðar voru athugasemdir og hugrenningar sem vöknuðu hjá rannsakanda 

á meðan á viðtölunum stóð, auk lýsinga á umhverfi og aðstæðum til frekari 

dýpkunar og útskýringa.  

Hugmynd að viðtalsramma myndaðist við heimildaleit og lestur og spilaði 

núgildandi aðalnámskrá og grunnþáttaritið um sköpun þar stórt hlutverk. 

Spurningarnar komu inn á viðhorf kennarar til aðalnámskrár og innleiðingu 

hennar, einnig verklag og áherslur sem birtast í kennsluháttum í textílmennt 

og að lokum hvernig vinna með sköpunarþáttinn kemur fyrir í námsgreininni 

textílmennt. Fræðikafli ritgerðarinnar var enn í smíðum þegar viðtölin fóru 

fram. 

3.4 Gagnagreining 

Greining gagna fór fram að lokinni afritun og ítrekuðum yfirlestri, til að auka 

yfirsýn og dýpka skilning á gögnunum. Gögnin voru því næst lykluð (e. coding) 

til að finna sameiginleg einkenni úr svörum viðmælenda sem síðan voru 
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flokkuð eftir þemum sem tóku á sig mynd út frá viðtalsrammanum og komu 

undirþemu í ljós við frekari greiningu. Þemun sem svörin flokkast undir eru: 

• Sýn textílkennara 

• Kennsluhættir  

• Sköpun 

Samkvæmt Lichtman (2013, bls. 249–257) er engin aðferð sú eina rétta þegar 

kemur að gagnagreiningu í eigindlegri aðferðafræði. Með þessari aðferð var 

leitast eftir að fá skýra sýn á viðhorf og reynslu viðmælendanna.  

3.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Til að niðurstöður geti talist réttmætar og áreiðanlegar í eigindlegum 

rannsóknum þarf gagnaöflunin að vera ítarleg og skráningin nákvæm. 

Úrvinnsla verður að vera vönduð og sett fram á skýran hátt. Réttmæti 

(e.validity) snýr að heiðarleika, sannsögli og að samræmi sé milli gagna-

öflunar og veruleikans í raun (Lichtman, 2013, bls. 191,250–260,303; Sigríður 

Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 223–225).  

Úrtak rannsóknarinnar er smátt og því er ekki hægt að alhæfa út frá henni, 

hins vegar gefur hún innsýn í viðfangsefnið, og er það þáttur sem m.a. 

einkennir eigindlegar rannsóknir (Kvale og Brinkmann, 2009, bls. 260–263, 

Lichtman, 2013). 

Reynsluleysi rannsakanda getur reynst takmarkandi þáttur við gerð 

rannsóknar og spurningaramma, við framkvæmd rannsóknar og túlkun 

niðurstaðna.  

3.6 Siðferðileg atriði 

Þátttakendur voru upplýstir um að þeirra rétta nafn kemur hvergi fram, að 

vinnustaður þeirra verður ekki nafngreindur og að ekki verður hægt að rekja 

svörin til þeirra. Þeir voru einnig upplýstir um markmið rannsóknarinnar, 

framkvæmd og úrvinnslu og var óskað eftir leyfi fyrir upptöku. Leitast var eftir 

upplýstu samþykki viðmælenda og farið var að reglum um persónuvernd 

(Lichtman, 2013, bls. 51–54). 

Samkvæmt reglum Persónuverndar telst rannsókn ekki tilkynningarskyld 

ef hún er með öllu ópersónugreinanleg og ef ekki fer fram rafræn vinnsla sem 

tengt getur saman skoðanir viðkomandi við upplýsingar um þá. Einnig er 

rannsókn ekki tilkynningaskyld ef ekki er um viðkvæmar persónuupplýsingar 

að ræða (Persónuvernd, munnleg heimild, 8.janúar 2015).  

Gögnunum var eytt að úrvinnslu lokinni. Fyllsta trúnaðar verður gætt. 
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4 Niðurstöður 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggjast á viðtölum við fjóra textílkennara úr 

jafn mörgum grunnskólum. Til að gæta fyllsta trúnaðar hefur nöfnum 

viðmælenda verið breytt eins og fram hefur komið og verða eftirfarandi nöfn 

notuð í niðurstöðunum: Tobba, Erna, Gerða, og Petra.  

Í niðurstöðum er oft vísað í viðmælendur, sem er karlkyns orð en 

viðmælendur rannsóknarinnar eru allar kvenkyns. Það truflaði í skrifunum, 

að kalla kvenkyns viðmælendur röngu kyni: hann eða þeir, því var tekin mjög 

meðvituð ákvörðun á stöku stað, að nota þær eða hún þegar fjallað var um 

viðmælendur, þrátt fyrir málfræðilega vankanta. 

Rannsóknin beindist að birtingarmynd grunnþáttarins sköpun í 

textílmennt, eftir útgáfu aðalnámskrár almennur hluti 2011: greinasvið 2013. 

Niðurstöðum er skipt eftir þemum og skiptist hvert þema í undirkafla. 

Þemun eru eftirfarandi: 

• Sýn textílkennara 

• Kennsluhættir  

• Sköpun  

Til að skerpa á hvað sköpun í skólastarfi felur í sér í stuttu máli. Sköpun í námi 

og kennslu einkennist af fjölbreytni í kennslu og vinnubrögðum, ýmiskonar 

samstarfi, frelsi nemenda til sjálfstæðis og val á viðfangsefnum. Ólíkir miðlar 

eru nýttir, vinnan er gerð sýnileg sem innblástur og hvatning en einnig eru 

umræður, vangaveltur og opnar spurningar í hávegum hafðar. Nemendur fá 

tækifæri til að hafa áhrif á náms sitt (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 

7). 

4.1 Sýn textílkennara  

Ætla má að breytingar á skólastarfi komi misjafnlega við kennara. Skólar 

innleiða breytingar með ólíkum hætti og getur það haft áhrif hvernig 

kennarar bregðast við. 

Við yfirlestur viðtalsgagna kom í ljós hver viðhorf viðmælenda á 

núgildandi aðalnámskrá eru í ljósi breyttrar menntastefnu og hver staða 

innleiðingarinnar er.  



 

56 

4.1.1 Viðhorf til aðalnámskrár 

Viðmælendur í rannsókninni voru spurðir hvert þeirra viðhorf væri til 

núgildandi aðalnámskrár og kom í ljós að svör þeirra voru keimlík. Þær eru 

frekar sammála um að margt sé gott í núgildandi aðalnámskrá og hún sé mun 

opnari en sú sem fyrir var.  

Erna sagði að sér þætti almenn umræða um námskrána ekki mikil. Gerða 

var nokkuð jákvæð gagnvart núgildandi námskrá og sagðist vera búin að lesa 

hana og grunnþáttaheftið um sköpun og sagði: 

Það er náttúrulega margt mjög gott í þessari aðalnámskrá... 

Erna virðist á sama máli, en minnist á námskrána sem var á undan núgildandi 

námskrá og sagði að hún hefði verið mjög þægileg og svolítið stýrandi með 

ákveðinn ramma en sagði svo:  

…mér finnst þessi námskrá sem er núna…jú mér finnst hún alveg 

mjög fín…en mér finnst erfiðara einhvern veginn að nota hana 

til þess að reyna að finna verkefni og hún er svona svolítið 

háfleyg og hérna... og er náttúrulega opin sem er líka gott en 

samt pínu erfiðari...mér finnst erfiðara að einhvern veginn 

að…ég veit það ekki…skilja hana einhvern veginn. 

Tobba er á sama máli og Erna og minnist líka á námskrána sem var á undan 

með örlitlum söknuði. Henni finnst núgildandi aðalnámskrá grunnskóla vera 

mjög opin og sveigjanleg en henti kennurum misvel. 

...jú þetta er flott námskrá og flottir punktar á prenti...[...]...mér 

fannst námskráin sem gefin var út 2007… mér fannst hún 

rosalega fín að fylgja eftir…námskráin núna er svo opin maður 

getur farið alveg í báða enda…hitt var meira svona þrepað 

niður…en svo þú veist...sumum hentar það vel…öðrum hentar 

að vera svona flæðandi og svona…ég held að ég sé svona mitt á 

milli…bara geri þetta svona saman...[...]...þetta er ekkert nýtt, 

þessi námskrá, þetta er bara nýtt plagg. 

Petra talar um að sér finnist erfitt að fylgja núgildandi aðalnámskrá 

nákvæmlega eftir vegna þeirra háleitu markmiða sem í henni eru.  
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...aðalnámskráin er náttúrulega alltaf svo „skyhigh“ …maður 

þarf alltaf að dempa niður og svoleiðis…maður getur ekki unnið 

alveg eftir henni… 

Spurðar út í þemaheftið um sköpun, sem gefið var út til útskýringar og 

stuðnings fyrir innleiðingu grunnþáttanna, kom fram að allar hefðu þær lesið 

heftið en unnið mismikið með það. Petra sagðist ekki vera byrjuð að vinna 

neitt með heftið en það hafi vakið hana til umhugsunar. 

Veistu það að ég er voða lítið byrjuð, ég fór yfir þetta hvað stóð 

og allt það og sá að það var nú ýmislegt…maður þyrfti ekki að 

vera að breyta öllu…maður er að gera þú veist heilmikið og allt 

það…þannig að maður setti sig í svona…hvar ég er stödd í 

kennslunni miðað við námskrána svo hugleiðir maður hvað hægt 

er að bæta við…þetta kannski ýtir manni í það að gera hlutina 

kannski aðeins öðruvísi eða eitthvað svoleiðis... 

Tobba sagðist einnig vera búin að lesa það en það hafi ekki leitt til mikilla 

áherslubreytinga hjá henni: 

Já já ég er búin að lesa um þennan sköpunarþátt og sem snýr 

sérstaklega að okkur, jú jú...það er engin rosaleg breyting sem 

verður á minni kennslu… 

Gerða og Erna höfðu unnið svolítið með heftið og sagði Gerða að allir 

kennararnir í hennar skóla hafi átt að kynna sér það og svo hafi verðið haldin 

stutt kynning í skólanum. Hins vegar talaði Erna um að unnið hafi verið 

ítarlega með grunnþættina í hennar skóla. Mynduð voru kennarateymi sem 

skiptu með sér grunnþáttunum. Erna valdist í teymið sem átti að kynna sér 

sköpunarþáttinn og vinna með hann og lýsti hún því þannig:  

Já sköpunarheftið...við hérna í skólanum tókum fyrir alla þessa 

grunnþætti og skiptum þeim niður og fórum í svona einhver 

teymi og ég var einmitt í sköpunarteyminu og bara ásamt 

kennurum af öllum stigum og öllum námsgreinum og allt 

svoleiðis. Við fórum svolítið vel yfir hérna þennan bækling eða 

bókina, fórum yfir hvað er verið að tala um...okkur fannst við 

bara að vera í rauninni að gera allt sem að var þarna í 

bókinni…þannig að þetta er kannski ekki endilega eitthvað nýtt, 

þú veist þetta er eitthvað sem að er alveg til staðar en þetta ýtir 
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kannski alveg við manni að halda þessu áfram og hafa þetta 

já…[...]...þetta er bara eitthvað sem er til staðar þó maður hafi 

ekki verið kannski nógu meðvitaður um það… 

Hún hélt áfram og lýsti teymisvinnunni enn frekar. 

...vorum svona kannski tólf til fjórtán saman í hópum með hvert 

svona hefti og við fórum yfir þetta saman…aðalatriðin og svona 

hvað er…eins og til dæmis með sköpunina…hvað er skapandi 

skóli, hvað eru skapandi kennsluhættir og fórum svona í það 

hvað erum við að gera af þessu og hvað erum við ekki að gera af 

þessu, hvað myndum við vilja gera betur, tókum þetta svolítið 

svona þannig…og hérna svo kynntum við þetta bara fyrir öllum 

hinum teymunum og þau fyrir okkur það sem þau voru með og 

síðan höfum við í rauninni ekki haft neinn rosalegan tíma til að 

vinna úr þessu meira…nema þá kannski bara svona hver fyrir 

sig…það er ekkert svona…við höfum ekki klárað... 

Viðmælendurnir virðast hafa kynnt sér námskrána og sköpunarþáttinn að 

nokkru leyti en segja það ekki hafa breytt miklu í þeirra kennslu. 

Sköpunarritið hafi hinsvegar vakið þær til umhugsunar um hvað sköpun í 

skólastarfi felur í sér og ýtt við þeim varðandi hvað þær gætu hugsanlega gert 

betur innan veggja textílstofunnar. 

4.1.2 Innleiðing aðalnámskrár–staðan 

Þegar viðmælendur voru spurðir frekar út í innleiðingu núgildandi 

aðalnámskrár og grunnþáttarins sköpun í tengslum við textílmennt sagði 

Petra að hún væri voða lítið byrjuð að innleiða nýjar áherslur aðalnámskrár í 

textílkennslu hjá sér. Hún og aðrir kennarar skólans hafi hins vegar sest yfir 

lykilhæfnina og reynt að átta sig á henni. 

Púfff…Það er svolítið snúið…sérstaklega höfum við verið að 

vinna í skólanum út af lykilhæfni og því, og það er mjög snúið og 

allir bara hrista hausinn og vitum ekki alveg hvernig við eigum 

að snúa okkur í þessu og það hefur farið svolítið púður í það…við 

gerðum svona lykilhæfni fyrir textílmenntina, hvað ætti að gera 

í hverjum bekk og svona... 

Tobba sagði að það væri svo margt annað í gangi, tíminn væri lítill og engin 

markviss innleiðing hefði átt sér stað. 
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Nei það er rosalega mikið svona á „hold“ svona þessir punktar, 

vegna þess að það er svo mikið annað í gangi...[...]...en að fara 

að inneiða þetta eitthvað sérstaklega, við erum alltaf að skapa 

það er bara málið...en við erum skapandi hérna daginn út og inn, 

það er málið…þannig að hérna…nei það hefur ekki gefist tími til 

að innleiða einhvern þátt frekar en annan sko hérna inn í þennan 

skóla, það er bara eins og ég segi það er bara svo margt annað í 

gangi...[...]...þetta er flott á prenti en síðan á að fara að 

framfylgja því þá er enginn tími…[...]...ég veit það eru skólar sem 

hafa gefið sér góðan tíma til að fara í þetta og skilgreina 

þetta…en ekki hérna. 

Erna taldi innleiðinguna í sínum skóla vera komna vel á veg og sagði Gerða 

sinn skóla vera markvisst að undirbúa innleiðingu í samvinnu við aðra skóla 

og stefnt væri á að þeirri vinnu verði lokið næsta haust. 

...hún auðvitað kom út þarna almenni hlutinn 2011 og 

greinanámskráin 2013. Það átti í raun og veru að byrja á þessu í 

fyrra en þessi vinna var bara eftir, fólk var ekki með neitt í 

höndunum nema bara bókina að þá var ákveðið að aðeins að 

fresta henni. Að sko næsta vetur, eða mér skilst það, og næsta 

vor 2016, þá eigi ABC einkunnir að koma. 

Erna og Gerða eru báðar í skóla þar sem verið er að vinna að innleiðingunni 

markvisst en lítið fer fyrir sambærilegri vinnu í skólunum hjá Tobbu og Petru. 

4.1.3 Úr listgrein í verkgrein 

Þegar talið barst að námsgreininni textílmennt og þeirri breytingu að hafa 

flokkast sem listgrein í námskránni sem áður var í gildi, yfir í að vera verkgrein 

í núgildandi námskrá, þá var margt líkt með svörum þeirra. Petra sagðist alltaf 

líta á textílmennt sem list- og verkgrein. Gerða tók í sama streng og Petra en 

taldi verkþáttinn þó ríkjandi. Erna sagði að í skólanum hennar væri oftar talað 

um textílmennt sem listgrein en samt væri verklegi þátturinn meira það sem 

væri verið að kynna vegna gamalla handverkshefða. Tobba sagði: 

Við köllum okkur list- og verkgreinakennara…svo er bara 

mismunandi hvernig hver og einn skilgreinir sig…mér finnst ég 

vera með verkgrein en með listgrein líka þannig að ég er svona 

meira verkgrein en tek listina með…ég er ekki alveg 

listgrein…mér finnst það ekki því þau eru að læra ákveðna færni, 
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þjálfa sig og svona ýmislegt og þar finnst mér ég vera meira með 

verkgrein og sem er bara ekkert verra. 

Erna sagði textílmennt vera meira skilgreinda sem listgrein í hennar skóla. En 

segir þó áhersluna vera aðeins meiri á verklega þáttinn og það að kynna hve 

mikilvægur hann var í lífi fólks á árum áður. 

...hún er eiginlega meira skilgreind sem listgrein hérna finnst 

mér, en hérna nú var þetta fært á milli. [hér meinar hún 

breytinguna á milli námskráa þegar textílmennt fór úr því að 

vera listgrein í fyrri námskrá í verkgrein í núgildandi námskrá] en 

svona af því að maður er…finnst kannski þessi verklegi þáttur 

kannski meira það sem maður er að reyna að kynna þú veist, 

hvað þetta var mikilvægt... 

Gerða lýsti þessu þannig: 

Bara list og verk, við köllum þetta bara alltaf list og verk, þannig 

að það er eiginlega enginn sko..ég er ekkert frekar listgrein 

heldur en myndmennt eða verkgrein heldur en smíði sko. Bæði 

kennarar og nemendur kalla þetta bara list og verk... Nei og 

kannski er þetta meira verkgrein, þau eru náttúrulega alltaf að 

vinna eitthvað í höndunum og það verður einhver afurð, bara 

alveg eins og í smíði. 

Petra sagði stutt og skorinort: 

Þetta er alltaf kallað bara list- og verk en hérna er þegar talað er 

um þessar fjórar greinar þá er það bara list- og verkgreinar.  

Spurðar hvort þær ræddu sérstaklega við nemendur um möguleikana sem 

eru fyrir hendi sem tengjast þessum námsgreinum, í atvinnulífinu að skóla 

loknum svöruðu þær að slík umræða færi ekki hátt. Eitthvað hefð þó verið 

rætt í textílvali á unglingastigi en ekkert markvisst. Gerða sagðist alveg hafa 

verið með nemendur sem væru ákveðnir í að halda áfram í listnámi og segir 

hún að þau sér grein fyrir að þessi grunnur og þekking komi sér vel.  

...það er oft umræða svona hjá krökkunum svona almennt, 

sérstaklega þegar þau eru komin í unglingadeildina, og þá eru 

þau farin að pæla hvað þau ætla að gera…ég hef alveg verið með 

nemendur hérna sem hafa ætlað sér bara í listnám…eða þau vita 



 

61 

alveg að ef ég læri að sauma, eða hanna, eða sníða eða 

eitthvað... 

Erna sagði að hennar nemendur vissu að þetta skipti þá engu máli til 

framtíðar, þeir gætu alveg komist af án þess að kunna neitt í textíl en þeim 

þætti þetta notaleg stund. 

...en núna er þetta kannski meira þannig að allavegana svona 

eins og eldri krakkarnir að þau vita það alveg að þau komast vel 

af í lífinu án þess að kunna þetta, að þetta sé kannski meira 

svona til að eiga notalega stund og… 

Tobba sagðist ekki ræða sérstaklega um framtíðarmöguleika við nemendur. 

...nei ég er ekkert að…það er engin sérstök umræða um…en ef 

að þeir segja…[leikur] ég ætla ekki að verða neinn prjónakarl eða 

eitthvað svoleiðis, þá náttúrulega fer ég og fer kannski umræðan 

út í það að en hvað ætlarðu þá að gera…Óvænt…það er ekkert 

alveg markvisst… 

Petra sagðist ekkert ræða um möguleikana sem felast innan greinarinnar 

þegar til framtíðar er litið. Hún sagðist ekki hafa hugsað út í það. 

Nei ég hef svo sem ekkert….þetta er svo sem góður punktur, 

maður ætti nú kannski að fara að gera það… 

Allir viðmælendurnir virðast leggja áherslu á verklegan þátt textílgreinarinnar 

en segjast samt líta á greinina sem list- og verkgrein en ræða ekki markvisst 

við nemendur um framtíðarmöguleika innan textílheimsins.  

4.2 Kennsluhættir í textílmennt 

Eitt af því sem skiptir miklu máli í kennslu eru kennsluhættir. Þeir geta haft 

áhrif á námið í heild. Viðmælendur voru spurðir út í kennsluaðferðir, umgjörð 

kennslunnar og námsmat, hvaðan þær sækja hugmyndir að viðfangsefnum 

og hvað þær legðu helst áherslu á.  

4.2.1 Kennsluaðferðir  

Spurðar út í kennsluaðferðir kom í ljós að Petra, Gerða, Tobba og Erna notast 

allar við kynningu og sýnikennslu í upphafi kennslustundar. Þá er 

viðfangsefnið kynnt og aðferðirnar eru sýndar í kjölfarið. Petra sagðist auk 



 

62 

þess, stundum notast við tölvutæknina og taldi það vera góða viðbót við 

hefðbundna sýnikennslu. Hún sagði: 

Jú það er mjög gott [að nýta tölvutæknina], þannig stundum 

þegar ég er að leggja inn og sýna þeim verkefni og þá er ég búin 

að setja saman og sýni þeim myndir og hérna og það er svolítið 

gott þannig…að þá [breytir röddinni og leikur kennara og 

nemendur á víxl]...og hvað viljið þið gera...en þarna þessi 

mynd...og þá vilja þau gera eins, en þá segi ég ….nei nei nú er 

það bara ykkar að gera…nú er ég búin að kveikja í ykkur og nú er 

það ykkar að finna út...svo tæki við sjálfstæð vinna með 

leiðsögn, þar sem hver og einn nemandi færi á sínum hraða.  

Gerða hafði svipaða sögu að segja og vildi meina að þrátt fyrir sýnikennslu í 

upphafi kennslustundar þá þyrfi hún alltaf að ganga á milli og aðstoða, því 

nemendur væru mismóttækilegir fyrir upplýsingunum.  

Mest sýnikennslu…já sýni og leiðbeini...ég held að þegar eru 

svona margir…þó maður standi og sýni öllum þá er alltaf 

einhverjir sem að taka ekki eftir eða eru ekki að hlusta…þannig 

að þó að ég sýni öllum bara…og segi svo [breytir rödd] nú erum 

við að fara að gera þetta og þetta [rödd breytist tilbaka]…þá þarf 

ég þarf samt að labba á milli og aðstoða… 

Tobba byrjar kennslustundir á því að kynna verkefnin. Hún sýnir hvaða 

verktækni á að nota, hvernig henni er beitt og hvaða efnivið má nota til þess. 

Hún hvetur nemendur til skapandi hugsunar og bendir þeim á fjölbreytta 

möguleika sem tengjast verkefnavinnunni, þegar tækifæri gefast.  

...það er náttúrulega mikil umræða hér í tímum…ég er að leggja 

inn og þessi er að gera þetta og fer maður kannski að útskýra… 

[leikur kennara] já þú getur gert þetta svona og svo gætirðu 

breytt þessu svona [hættir að leika]. Svo ef mér finnst einhver 

góð hugmynd koma þá kannski kalla ég hópinn og segi þeim að 

koma og sjá…[leikur kennara] svo getið þið farið þennan veg og 

gert svona og hins veginn [hættir að leika] þannig að... 

Hún leggur áherslu á verklega þáttinn og að nemendur læri með því að prófa 

að gera sjálf, því þannig tengja þau betur við það sem hún var búin að kenna. 
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...en mér finnst verklega kunnáttan skipa stóran sess, þannig að 

þau fái þessa verklegu færni…allavegana hjá mér finnst skipta 

miklu máli því að hérna…þú lærir ekki bara hvernig á að gera 

hlutina á bókinni…þú þarft að gera hlutina líka…það er mikið í 

minni kennslu þar sem að ég útskýri, sýni, síðan ferð þú og gerir 

sjálfur, því ég nota hendur til að útskýra…og ég segi voða mikið 

að það er mikilvægt og nauðsynlegt að horfa hvernig þú gerir 

hlutinn síðan lærir þú mikið meira á að fara að gera sjálfur…þá 

ertu að tengja hvernig þú gerir…það er svona finnst mér vega 

svona stærsta partinn…ummm…sköpunin sem slík hún kemur 

líka sterkt á eftir… 

Varðandi kennsluna hafði Erna orð á því að sér þætti skipta máli að brjóta 

kennsluna aðeins upp frá því hefðbundna og gera hana fjölbreyttari. Þannig 

að nemendur, sérstaklega yngri nemendur, fengju tíma og tækifæri til að 

leika sér með verkefnin, frekar en að byrja strax á nýju verkefni. Það örvar 

ímyndunaraflið. Hún tók dæmi af nemendum á miðstigi.  

En svo finnst mér kannski líka skipta máli þegar þau eru að búa 

til svona eins og litlu krakkarnir, þau fái líka bara svolítinn tíma 

til að leika með það [verkefnið]…einhverja svona hluti sem eru 

eins og einhver svona lítill karl…[nemendur á miðstigi] eru að 

gera svona handbrúðu núna og þau fái bara að leika með 

þetta…þau eru núna að gera leikrit og ég ætla að taka það upp 

og sýna það hérna á samveru…þannig að þetta sé ekki bara að 

búa til og svo fari þau bara að búa til það næsta…  

Svörin bera þess merki að kennsla í textílmennt sé frekar hefðbundin hjá 

viðmælendum, sem felur í sér sýnikennslukennslu og aðstoð við nemendur 

eftir þörfum. 

4.2.2 Námsumgjörð og nemendahópar 

Viðmælendur voru spurðir um umgjörð kennslunnar. Með umgjörð er hér 

m.a. átt við kennsluskipulag, hópastærðir, námsefni og skipulag í 

kennslustofu. Þegar Erna var spurð um fjölda tíma sem hver hópur fær í 

textílmennt og um nemendafjölda sagði hún að kennt væri í lotum og sagðist 

líka það vel. 

Þau eru að koma alveg ýmist í 80 eða 95 mínútur í 18 skipti hver 

einasti árgangur, þannig að þau eru að fá alveg fínan tíma...það 
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eru svona yfirleitt 12 í hóp en hjá yngri krökkunum eru aðeins 

færri núna, það eru svona 10–11 í hóp...það er bara mjög fínt. 

Tobbu fannst tíminn standa í vegi fyrir aukinni sköpun í kennslu og námi í 

textílmennt og sagði að auðvitað væri alltaf hægt að gera betur og minntist 

hún á fjölda kennslustunda í því samhengi.  

Já við getum alltaf bætt við [sköpun] en þú veist…hvað 

kennslurýmið, eða kennslustundin leyfir…þá væri ég hérna allan 

sólarhringinn…og börnin líka...[...]...Þessi niðurnjörfaði tími 

alltaf hjá okkur, þú veist við erum bara í 80 mínútum og við 

vinnum í lotum… ókei flott að fá þessar 80 mínútur…ég myndi 

aldrei hafa það minna, því á 40 mínútum gætir þú bara gleymt 

því að fara í eitthvað svona…við förum dýpra í ferlið og vinnum 

samkvæmt lotukerfi og okkur finnst það koma betur út því þá 

geta þau sökkt sér í sko… 

Tobba sagði lotukerfið henta vel og að ókostirnir væru fáir.  

...þau fá 5 eða 6 vikur í einni grein og þá koma þau bara 3 sinnum 

í viku hverja grein og klára hana svo fara þau í næstu 

grein…okkur finnst þetta koma betur út…þá einbeita þau sér 

bara að þessari grein…okei…þá bara afgreitt og fara svo í 

næsta…[...]...það er eini ókosturinn að þegar þú ert kannski í 4. 

bekk og byrjar að hausti í 4. bekk og ferð svo kannski ekki fyrr en 

að vori í 5.bekk þá ertu kannski búin að gleyma [ hér á hún við 

að eingöngu sé textílmennt í 6 vikur yfir skólaárið fyrir hvern 

hóp]…en hitt sem kemur á móti að það er svo rosalega lítill 

ókostur á móti hinu sko…þar sem þau geta sökkt sér ofan í… 

Greinilegt var að hópastærðir og aðbúnaður í skólastofunni skiptu 

viðmælendur miklu máli í kennslu textílmennta. Tobba hafði þetta um málið 

að segja: 

Sko ég er með tólf vélar í salnum sko...[...]... ég er mjög ánægð í 

þessari stofu, þetta er mjög vel útbúin stofa…[...]….tólf er bara 

max í hópum því þetta eru mjög mismunandi hópar…ég veit það 

hefur verið farið upp í nítján í sumum skólum…svona níu til tíu 

nemendur upp í tólf, en um leið og 13 nemandinn kemur inn þá 



 

65 

er eins og allt riðlist, en við erum bara rosalega sveigjanleg 

þannig að við aðlögum okkur eftir þessu… 

Petra sagði það sama og Tobba að það munaði um hvern nemenda til eða frá 

varðandi möguleikana í kennslunni en bætti við að aðstaðan skipti miklu máli 

þegar kemur að kennslunni.  

Hópastærðir…ég er reyndar heppin með það að ég er ekki með 

fleiri en 12 en ég hef heyrt af kennurum sem eru að fá fleiri en 

12 nemendur, það er bara klikkun…þú getur ekki verið með 

krakkana í allskonar verkefnum….en hérna maður finnur það um 

leið og maður er kominn með 10 eða færri…það er hægt að 

hjálpa þeim og spjalla og fá þau til að gera sitt eftir því sem þau 

eru færri…Já ég held að það séu hópastærðir og aðstaðan sem 

að skipta miklu máli. 

Gerða var á sama máli og bætti við að nemendur væru frekar kröfuharðir á 

aðstoðina og því væri erfitt að vera með stóra hópa. Hún sagði: 

...þegar maður er með svona verklegar greinar þá er svo erfitt 

að vera með svona…fleiri en 12….það er bara það sem er, 

stendur þessu fyrir þrifum , maður kemst ekki yfir að sinna 

krökkunum þegar þau eru svona stórir hópar...[...] Já það hefur 

náttúrulega svolítið að segja hvort þú ert með 12 eða 16 í hóp 

svo líka bara samsetningin á krökkunum…ég meina yfirleitt er 

ekki, eða það er alveg einstakt ef að einhver er með aðstoð 

hérna inni….þannig að maður er einn með 14 nemendur…Þau 

vilja helst fá aðstoð í gær… 

Skólastofan og skipulag hennar geta haft áhrif á námið. Þegar kemur að 

ímyndunarafli nemenda getur það sem fyrir augu ber, annað hvort ýtt undir 

sköpun eða dregið úr henni. Petra var þeirrar skoðunar að ekki ættu að vera 

til sýnis fullunnin sýnishorn því gera þyrfti þá kröfu á nemendur að þeir settu 

sitt spor á verkefnið. Hún sagði sína reynslu vera, að hennar nemendur vildu 

hafa fullunna fyrirmynd fyrir framan sig og bætti við að þeir væru gjarnir á að 

gera alveg eins og fyrirmyndin, sé hún höfð fullunnin til sýnis,. 

…sköpun er alltaf...það er náttúrulega ekki hægt að kenna 

textílmennt nema að það sé sköpun í því. Þótt þau vilji fá, alltaf 

alveg pottþétt hvernig þau eigi að gera þetta...[...]...til dæmis 
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hef ég ekki sýnishorn í stofunni hérna...eða ég hef ekki fullbúin 

sýnishorn...ef ég orða það þannig að...ef þau sjá, þá gera þau 

eins…og þau eru núna til dæmis að búa til karl hjá mér og hann 

er andlitslaus…[leikur nemanda] hvar er andlitið? [hættir að 

leika]...ég segi [leikur] þið eigið að gera ykkar andlit [hættir að 

leika]...þannig að maður reynir að fá þau til þess að hugsa sitt og 

svona... 

Petra lét þess einnig getið að flestum nemendum þætti skemmtilegt að vinna 

með höndunum. Til að virkja nemendur til skapandi vinnu sagði hún að 

verkefnin þyrftu að höfða til þeirra svo þeir gætu fundið sinn tjáningarmáta, 

eins og hún orðaði það. Hún vildi meina að það gengi alveg ágætlega að virkja 

nemendur til skapandi hugsunar.  

Já, það er bara nánast….það er bara teljandi á annari hendi þeim 

sem finnst þetta ekki skemmtilegt…en þá er það kannski bara 

verkefnin sem höfða ekki til þeirra…um leið og skylduverkefnið 

er búið og þau sleppa með að gera bara helminginn af því að þá 

kannski gerist eitthvað hjá þeim, þannig að öllum krökkum finnst 

gaman að vinna í höndum, það er bara, finna þá líka þeirra svona 

já…tjáningarmáta, hvað hentar þeim…höfðar til þeirra… 

Erna er ekki alveg á sama máli og Petra varðandi sýnishorn. Hún vill meina að 

til að vekja upp hugmyndir og koma sköpunarferli af stað sé mikilvægt að 

sýna nemendum eitthvað sem getur kveikt á þeirra eigin ímyndunarafli og er 

líkt viðfangsefninu sem á að fara að vinna með. Erna ræddi sérstaklega um 

kennslustofuna, hversu mikilvægt væri að umhverfið í stofunni væri ekki 

yfirþyrmandi því nemendur eru sjálfir oft svo hugmyndaríkir.  

Nee en mér finnst skipta máli...af því við vorum að tala um 

kennsluaðferðir og kennsluhætti…mér finnst skipta svolitlu máli 

hvernig maður reynir að hafa umhverfið í stofunni að hérna, 

ekkert svona drekkhlaðið af dóti, heldur frekar að reyna að 

hengja upp öðru hvoru það sem verið er að gera í hvert skiptið 

af því að þau oft sko...hafa fullt af hugmyndum...[...] Mér finnst 

kannski eigi að hafa eitthvað kannski svona sýnilegt sem er 

kannski eitthvað sem er í þessum anda sem þau eru að gera…líka 

þannig að það sé ekki alltaf sama umhverfið sem þau koma í [hér 

á hún við textílstofuna, að ekki sé alltaf það sama til sýnis]. 



 

67 

Hún vill skipta reglulega út þeim fyrirmyndum sem eru til sýnis og hafa þær 

ekki of margar í einu. Hennar reynsla er sú að verkefnin endi aldrei alveg eins 

og sjálf kveikjan, ólíkt því sem Petra hefur haldið fram.  

[...]...um leið og maður fer að sýna eitthvað smá sem einhver 

hópur gerði í gær, þá bara [leikur nemendur] já, já það er hægt 

að gera svona [hættir að leika] þannig að oft þarf að sýna þeim 

til þess að þau fái einhverjar hugmyndir…en það verður aldrei 

alveg eins…[...]...með því að sjá hvernig einhver annar er að 

gera, það er rosa skrítið þegar þau eru að vinna og þau sitja 

svona nokkur saman á borði…þau eru rosa lítið að fylgjast með 

hvernig næsti maður við hliðina á er að gera …það er svona 

meira einhverjar stelpur svona…[leikur] hún er að herma…ef 

farið er að kíkja hjá einhverjum öðrum, en hérna það er einhvern 

veginn ekki mikið af því að verið sé að kíkja hjá einhverjum á 

hinum borðunum… 

Erna býður nemendum stundum upp á að nýta tölvuna í textílstofunni, þeim 

til hjálpar ef þeim dettur ekkert til hugar. 

Sko ég hef eina tölvu hérna …svona fyrir utan tölvuna mína sem 

er svona svolítið notuð…í svona hugmynda…já já þau fá alveg að 

kíkja í þær og …svo hef ég bara mjög gott aðgengi að I-pödum, 

en þarf bara að panta með nokkurra daga fyrirvara og…ég hef 

verið að nota þá svolítið mikið með unglingunum allavegana í 

byrjun til að fá hugmyndir og skoða einhver ákveðin atriði og þau 

spyrja oft [leikur nemanda] get ég fengið I-pad? [hættir að leika] 

og það í miðjum tíma, en þá náttúrlega get ég kannski ekki 

útvegað þá og þá fá þau bara að fara í tölvuna…það væri voða 

gott að hafa …ég væri til í að hafa allavegana einn I-pad sem gæti 

gengið á milli svona… 

Gerða leyfir nemendunum stundum að taka þátt þegar hún ákveður verkefni 

í upphafi nýs skólaárs. 

...þau koma alveg með hugmyndir…og ég geri það þannig á 

haustin…og  á vorin tek ég mest hérna niður, ég er náttúrulega 

með mikið af svona myndum og sýnishornum upp á vegg..og svo 

er ég kannski komin með einhvern svona grunn hvað ætla ég að 

láta þau gera…en svo er ég líka með hugmyndir frá þeim…en ég 
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er í rauninni ekkert búin að gera kennsluáætlun þegar þau 

mæta..svo bara fyrsta vikan fer kannski í það að bara að hitta 

þau fá hugmyndir hjá þeim…[...]…og alveg svona fyrstu vikuna 

er ég að þróa kennsluáætlunina…ég er kannski komin með pínu 

beinagrind og svo bara spyr ég þau…hvað finnst þér…eigum við 

að gera svona og svona eða eigum við að gera eitthvað allt 

annað…er svona með einhverjar hugmyndir… 

Hún segist taka sýnishornin af veggjunum niður á vorin. Hún hengir þau aftur 

upp á haustin þegar hún er búin að velja verkefni fyrir kennsluna, í samvinnu 

við nemendur. Hún bætir verkefnum við eftir þörfum þegar nemendur velja 

sér svo verkefni, eftir að skylduverkefnum lýkur. 

...og þá hengi ég upp það sem þau hafa komið með...svo 

stundum bæti ég við svona einhverju sem val…ef þú ert búin að 

gera þetta tvennt þá máttu gera eitthvað annað… 

Verk nemenda eru höfð til sýnis í glerskápum á gangi fyrir utan textílstofur í 

skólum Ernu og Tobbu. Tobba var þeirrar skoðunar að verkefni sem þangað 

færu myndu oft vekja upp áhuga hjá öðrum nemendum.  

...það eru glerskápar hérna frammi sem að...það er bara mottóið 

mitt…öll verk nemenda fara fram…hvort sem að það eru bara 

búnir tveir púðar þá fara þeir fram og svo bara þegar næstu tveir 

púðar og kannski allt er orðið fullt þá tek ég bara þá inn og þá 

fara hinir fram…það finnst mér vera mjög mikilvægt…og hérna 

það eru alltaf einhverjir sem segja [leikur nemanda]nei ég vil 

ekki fá verkefnið mitt fram…þá bara ókei…þá er það bara 

inni...ég er ekki að neyða krakkana en 99 % vilja fá verkefnin sín 

fram til sýnis...[...]…líka það að þau hérna segja [leikur] já hann 

var að gera þetta og vá…heyrðu þá er ég að fara að gera þetta 

[hættir að leika]...þannig að þetta er svona… 

Aðstaðan í skólunum hjá Gerðu og Petru býður ekki upp á að verk nemenda 

séu til sýnis og það þykir þeim miður. Petra sagði:  

Nei það er það ekki og ég hef oft talað um að mig langi að þetta 

sé sýnilegt að þetta fari í einhverja skápa…en það vantar bara 

aðstöðuna að hægt sé að sýna þetta einhvern staðar…þannig að 

hérna nei…ég er farin eftir að ég fékk símann minn að ég tek 
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mikið af myndum og hef hugsað mér að setja það á 

heimasíðuna…hef ekki haft tímann til að garfast í þessu. 

Lotukerfi virðist falla vel í kramið hjá viðmælendum, enda fer kennslan hjá 

þeim öllum fram í lotum. Þær sammála um að kostir lotukerfis séu fleiri en 

gallarnir. Þær minnast á umhverfið í skólastofunni og áhrif þess á innblástur 

og vinnu nemenda og eru þær ánægðar með aðstöðuna sem þær hafa. Stærð 

nemendahópa skiptir þær miklu máli og getur haft mikið að segja um 

fjölbreytni og möguleika kennslunnar. 

4.2.3 Hugmyndir að viðfangsefnum 

Textílkennsla kallar á fjölbreytt verkefnaúrval þar sem aldursdreifing er breið 

og geta nemenda ólík. Því er ekki úr vegi að spyrja hvert viðmælendur sækja 

hugmyndir af verkefnum. Svörin voru mjög áþekk og sögðust þær sækja 

hugmyndirnar m.a. á veraldarvefnum og til annarra textílkennara. Tobba 

sagðist einnig finna hugmyndir úti í náttúrunni og hvar sem er. 

Já bara allsstaðar, Pinterest er náttúrulega rosalega vinsælt 

núna, en hérna bara hjá öðrum kennurum og svo kannski þróa 

ég mitt og geri einhverja aðra útfærslu…það er bara allstaðar... 

bara á förnum vegi, úti í búð eða þú veist uppi í fjalli, hvar sem 

er...[...] Maður þarf bæði að vera á tánum að vera ferskur að 

finna hugmyndir og framkvæma þær og útfæra þær…svo 

náttúrulega fer þetta í rútínu sko… 

[Útskýring rannsakanda: Pinterest.com er gagnabanki fjölbreyttra hug-

mynda. Þar getur hver sem er stofnað aðgang, búið sér til möppur og flokkað 

og geymt áhugaverðar hugmyndir, en hefur jafnframt kost á að leggja eigin 

hugmyndir í bankann]. 

Petra sagðist hafa góðan aðgang að tölvutækni sem hún nýtir töluvert ásamt 

ýmsu öðru og sagði: 

Bækur, netið, hjá öðrum kennurum, þú veist við förum í 

heimsóknir og þá sér maður eitthvað sniðugt sem þú sérð að er 

að ganga upp…þú veist bara í öllu…út á götu…það er bara 

allstaðar…en ég er líka farin að nota Pinterest. Ég er með 

allskonar flokka, svo bara opna ég mitt Pinterest inni í stofu og 

þar er mappa... [...]sem þau geta farið í og skoðað, ef þau eru að 

velja sér verkefni eða langar að fá einhverja hugmyndir að þá 
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„skrolla“ þau þar niður og fá hugmyndir frá einhverjum 

verkefnum… 

Um fjölbreytt verkefnaval og útfærslur, hefur Erna þetta að segja : 

Það er í rauninni þessi verkefni sem ég er með…ákveðin verkefni 

sem maður er með og rúlla ár eftir ár, svona svipuð verkefni 

allavegana. Svo er maður alltaf að reyna að finna einhver ný 

verkefni og ég var einmitt að hugsa þetta...[...]…ég man 

hreinlega ekki eftir einu einasta verkefni sem ég er með eða hef 

verið með sem á að líta út svona eða hins veginn í lokin…það er 

bara ekkert svoleiðis verkefni… 

Erna nýtir m.a. vefmiðla til að leita verkefnahugmynda, líkt og Tobba og 

Petra. Henni finnst einnig gagnlegt að hitta aðra textílkennara og heimsækja 

aðra skóla.  

Mér finnst t.d. mjög gott að fara í heimsóknir í aðra skóla og hitta 

aðra textílkennara sem hafa verið að segja frá bara hvað þeir 

hafa verið að gera þar og svona og við erum með facebook síðu, 

þar er búið að setja myndir inn af einhverjum svona vel 

heppnuðum verkefnum og svona…mér finnst það t.d. alveg 

mjög gott, svo er það náttúrulega bara bækur og blöð og 

Pinterest og netið bara svona yfir höfuð…og hérna…já… 

Gerða leitar í svipaðar uppsprettur og þær hinar og segir: 

...bara út um allt…bara þessvegna ef ég er í sumarfríi og sé 

eitthvað sniðugt þá eru bara annaðhvort teknar myndir 

eða...[...]...bækur, blöð… og eins þegar við erum að hittast 

textílkennararnir…fáum hugmyndir hjá öðrum...[breytir aðeins 

röddinni]...bara já þetta væri sniðugt…ég er að hugsa um að 

prófa þetta næst...[röddin aftur eðlileg] bara sumt virkar og þá 

bara heldur maður því áfram… 

Viðmælendurnir virðast af svörunum að dæma, alltaf vera með radarinn á 

lofti þegar kemur að hugmyndaöflun. Þær horfa í kringum sig úti í búð, úti í 

náttúrunni, í blöðum og bókum og bara út um allt. Pinterest virðist einnig 

vera mjög vinsæll gagnagrunnur á meðal textílkennaranna, þar sem hann 

hefur að geyma fjöldann allan af hugmyndum. Viðmælendunum virðist þó 
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vera mjög dýrmætt að geta hitt aðra textílkennara og séð hvað þeir eru að 

gera og rætt sín á milli um starfið og fengið ferskar hugmyndir. 

 

4.2.4 Hvað liggur til grundvallar námsmati 

Námsmat er órjúfanlegur þáttur í námi og kennslu þar sem kennarar leggja 

mat á fjölbreytta vinnu og hæfni nemenda. Tobba hafði þetta um námsmat 

að segja: 

…þetta er náttúrulega alltaf huglægt, maður er ekkert í sko já, 

þú fékkst 8,5 í saumi af því að þú…þetta er bara svo…þetta er 

bara svo huglægt…bara huglægt mat í list- og verkgreinum og 

hérna...[...]…ég gef eftir færni og verklegri þekkingu….þetta eru 

ákveðnir þættir sem ég gef fyrir, svo er verkefnavinnan eða 

verkefnið sjálft...[...] Sko ég gef náttúrulega tölueinkunn frá 5. 

bekk og uppúr, það er allavegana þannig hjá okkur, en hjá 4. 

bekk gef ég umsögn...[...]Lykilhæfnina erum við að nota í 

frammistöðumatinu, þar erum við með einkunn að vori eða 

einkunn að hausti síðan er frammistöðumatið og það eru þessi 

hæfniviðmið, hæfniviðmiðin eru nefnd þar...[...]Sko eins og 

þetta er hjá okkur þá gefum við frammistöðumat...það eru 

ákveðnir þættir sem við miðum við, það er m.a. ábyrgð…þekking 

og færni...[...]...síðan eru einkunnirnar og það er verið að tala 

um að það eigi að vera í ABCD líka…en við erum ennþá bara í 

tölueinkunn en þær eiga að vera í bókstöfum… 

Erna vinnur líka eftir svipuðum aðferðum og Tobba lýsir, sem ræðst af 

fyrirframákveðnum matsviðmiðum sem aðlöguð eru að bekkjarárgöngum. 

Hún nefnir að aðrir list- og verkgreinakennarar notist við svipað mat. 

Við erum með, allir list og verkgreinakennararnir, með svona 

mjög svipað frammistöðumat þar sem er verið að meta iðni, 

verkfærni, umgengni um hlutina og áhuga…og við bara 

stimplum við í hverjum tíma eða í lok hvers tíma hvernig sá tími 

hefur gengið og að vísu erum við ekki með hugmyndavinnu eða 

svona beina sköpun inní þessu fyrr en í 8. bekk það er ekki...að 

vísu þetta kemur svolítið inn í áhuga, iðni, þetta tengist 

náttúrulega allt. Þú ert með þetta þá ertu væntanlega líka að 

prufa eitthvað nýtt og svona, en við erum ekki með það sér, 

hugmyndavinnuna, fyrr en í 8.bekk en svo er bara ákveðinn texti 
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sem fylgir í rauninni hverjum reit og það er umsögn í lokin út frá 

þessum texta…  

Erna hélt áfram og sagði að hún væri farin að prófa að nota námsmat 

núgildandi aðalnámskrár sem undirbúning fyrir breytta einkunnagjöf. 

Við erum einmitt komin með þetta í ABC og D. Við vorum með 

svona stig og mér fannst það svolítið þægilegt, við vorum með 

svona í 8., 9., og 10.bekk gefum við sko bæði umsögn og einkunn 

þá gat maður svolítið reiknað út frá þessum stigum einkunnina 

sjálfa en núna breytti ég þessu t.d. hjá mér og hafði bara ABC og 

D, bara svona aðeins til þess að koma þeim inn í það og þá 

hugsun en þá er náttúrulega erfiðara að reikna út nákvæmlega 

töluna, þannig að það er svona aðeins…maður reynir að meta 

það… 

Petra lét þau orð falla að þeir sem vinna vel, þeim gengur vel, þetta helst allt 

í hendur. Petra notar símat fyrir unnin verkefni og horfir í handverkið og 

sköpunina en skoðar einnig hegðun og virkni. Hún lýsir sínu námsmati svona: 

Símat, og þau fara heim með verkefnin um leið og þau eru búin, 

ég er ekki að geyma þau…ég myndi bara drukkna…ég met bara 

hvern hlut um leið og hann er búinn og svo met ég hvernig þau 

vinna og allt það sko…þannig að það er bæði hvernig er 

verkefnið unnið og hvernig var unnið, hvernig voru þau þú skilur, 

það er bæði verklegi þátturinn og hvernig…bara hegðun, þú 

veist þetta spilar allt saman sko, ef þú vinnur vel þá gengur vel 

og þá gerir þú fleiri verkefni og svona... 

Líkt og Petra lýsir, þá fylgist Gerða með virkni nemenda og leyfir þeim að fara 

heim með verkefnin um leið og þau eru tilbúin. Hún metur verkefnin að vinnu 

lokinni og lætur nemendur taka þátt í matinu með því að skoða með þeim 

verkefnið og ræða frammistöðu þeirra við þau. Hún fær nemendur til að velta 

vöngum yfir ýmsum þáttum verkefnisins, lætur þau ígrunda.  

Gerða styðst líka við punktakerfi í líkingu við stimplakerfið hennar Ernu. 

Nema Gerða notast við litakerfi með grænum, bláum, appelsínugulum og 

rauðum lit og táknar hver litur frammistöðu í kennslustund. Grænn er fyrir 

dugnað í tíma en rauði liturinn merkir að allt hafi verið ómögulegt, hinir tveir 

litirnir eru þar mitt á milli. Fyrir námsmatsskil eru litapunktarnir teknir saman 

og gefin einkunn eftir fyrirframgefnu viðmiði. Gerða lætur þess getið að hún 
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noti punktakerfið oft, þó ekki eftir hverja kennslustund. Hún kemst þannig að 

orði: 

...það er eiginlega símat, þegar maður er að fylgjast með virkni í 

tíma...[...]...sko ég gef einkunn alltaf þegar þau eru búin með 

verkefni og þau eru alltaf með mér…[...]...þannig að ég reyni að 

meta verkefni alltaf strax og leyfi þeim svo bara að fara með það 

heim. Svo erum við með svona punktakerfi…svona 

litakerfi…[...]...þau fá grænan ef þau eru dugleg í tímanum, bláan 

ef þau eru svona ekki alveg eins snögg að koma sér að verki, og 

svo er appelsínugulur, þá þarf ég svolítið að hafa fyrir því að 

koma þér af stað og og rauður þá er bara allt ómögulegt…[...] 

Gerða segir það erfitt að gefa einkunn í verkgrein. Hún segir að með 

hæfniviðmiðunum sem verið sé að innleiða gefist ágætis bakgrunnur til að 

miða við en áður hafi matið verið meira huglægt hjá sér. Hún virðist jákvæð 

gagnvart nýju matsviðmiðunum, það komi bara til með að taka svolítinn tíma 

að tileinka sér þau. 

Sko nú er það sko ekki komið inn þetta plan...viðmiðin….en 

maður skoðar samt, auðvitað að gefa einkunn í svona verkgrein 

er rosalega erfitt.. af því að maður hefur í raun og veru aldrei 

haft neitt bakvið eins og koma núna í þessum viðmiðum sem er 

náttúrulega bara ágætt, nú getur maður kannski bara pikkað 

við…já ókei…hæfnin þá kannski bara…hvað kunna þau eða hvað 

geta þau, þá getur maður bara merkt við og verið með eitthvert 

svona krossablað….en áður fyrr þá er þetta svolítið bara svona 

huglægt…[...]Svo þurfum við bara að reyna að finna út hvernig 

við ætlum að vinna eftir þessu [hér á hún við hæfniviðmið 

núgildandi aðalnámskrár]. Því nú ertu ekki lengur að gera 

kannski, gefa einkunn, sérstaklega eftir einhverju einu verkefni, 

heldur þarftu að fara að taka þessa þætti inn líka. Og það er bara 

eitthvað sem að, já maður þarf bara smám saman að taka inn 

í...því auðvitað gefum við alltaf einkunn eftir verkefnunum, því 

þetta eru alltaf verkefni sem krakkarnir gera, svo bætum við inn 

í, hæfninni og hvernig þau koma inn í þetta allt saman. 

Erna sagðist hafa reynt í gegnum tíðina að koma eitthvað inn á alla þá 

áhersluþætti sem aðalnámskrá tiltekur. 
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...ég hugsa að ég leggi svona svipaða áherslu á tæknilegu hliðina 

og að þau geri eftir sínu höfði…en að sjálfsögðu nota ég þegar 

þau eru að vinna verkefni og svona þá hef ég haft 

aðalnámskrána við hliðina á mér og svona…og maður hefur 

verið með þessi markmið í huga og reynt að koma inn á alla 

þessa þætti og allt svoleiðis, en auðvitað tekst það ekkert 

alltaf…en það er náttúrulega eins og í textíl það er líka þessi 

sögulegi hluti sem er…sem er svolítið mikill og maður svona 

reynir oft kannski svona þegar maður er að byrja á einhverju 

verkefni að kynna eitthvað aðeins hvernig var þetta notað áður 

fyrr og eitthvað svona en…en mér finnst samt sá hluti er kannski 

minni hjá mér núna heldur en ég hefð kannski viljað því að þau 

eru svo spennt fyrir að gera og ef maður er að halda einhvern 

pistil eða sýna eitthvað sem að við erum ekki að fara að gera… 

að þá eru þau alveg bara...[leikur]hvenær byrjum við... 

Af svörum viðmælendanna að dæma þurfa textílkennarar að hafa auga með 

ýmsum þáttum, þegar kemur að námsmati. Viðmælendurnir nefndu þætti á 

borð við verklega þekkingu, færni, verkefnavinnu, verkefnið sjálft, virkni, 

ábyrgð, umgengni, hegðun og áhuga. Petra, Erna og Gerða sögðust stöðugt 

vera að meta ólíka þætti og Tobba kom inn á að námsmat í textílmennt myndi 

alltaf byggjast á huglægu mati textílkennarans. Erna er aðeins farin að nota 

nýja matið og verið er að undirbúa það hjá Gerðu. Vinnan er því komin á 

töluvert skrið þótt henni sé ekki að fullu lokið.  

 

4.3 Sköpun í textílmennt–birtingarmynd og áhersluþættir 

Ætla má að sköpun sé stór þáttur í námi og kennslu list- og verkgreina í 

grunnskóla. Birtingarmynd sköpunar og áherslur geta verið með ólíku sniði á 

milli skóla. Ýmislegt getur haft áhrif, þ.m.t. aðstæður til sköpunar auk þess 

sem viðhorf kennara og nemenda getur haft sitt segja. 

4.3.1 Hugmyndir textílkennara um hugtakið sköpun 

Viðmælendur voru spurðir hvernig þeir skilgreina hugtakið sköpun. 

Hugmyndir þeirra voru áþekkar og töluðu Tobba, Erna og Petra um að sköpun 

snerist um að fá hugmyndir og að koma þeim í framkvæmd. Gerðu fannst það 

einfaldlega vera að búa eitthvað til eða eins og hún orðaði það: 
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Sköpun er náttúrulega svolítið svona, hvað á ég að segja, 

eitthvað sem þú ert að skapa, búa til og það er það sem 

krakkarnir eru að gera... 

Petra hafði á orði að sköpun væri í öllu og snerist um hugmyndir, lausnaleit 

og framkvæmd hugmyndar og sagði hún: 

Uhúhúhúh…[andvarpar og hlær]...það er bara að fá hugmynd og 

geta sett hana í framkvæmd og vera svolítið svona frjó og koma 

með sitt, fá einhverja hugmynd og geta unnið hana og geta 

fattað hvaða leiðir maður á að fara eða þá leita sér upplýsinga 

og eitthvað svoleiðis…náttúrulega sköpun er í öllu bara, öllu sem 

við erum að gera… 

Tobbu finnst sköpun svolítið ofnotað orð og sagði að það væru alltaf allir að 

skapa og allir ættu að vera skapandi. 

Sköpun er bara eitthvað sem kemur frá þér sjálfum…frá mér 

sjálfri…mér finnst ég alltaf vera að skapa…ég er að skapa í 

matargerð og ég er að skapa þegar ég er að gera mína 

handavinnu…þannig að þetta er…ég á svolítið erfitt með að 

segja eitthvað eitt ákveðið hvað sköpun er. Það er bara hversu 

opin og svona skapandi þú ert…hversu dugleg þú ert að finna 

hugmyndir og útfæra hugmyndirnar… 

Í huga Ernu snýst sköpun um hugmyndavinnu nemenda. Að kennarar hjálpi 

nemendum að koma fram með sínar eigin hugmyndir og vinna með þær, í 

stað þess að nemendum sé stýrt og þeim falið að gera verkefni eftir 

nákvæmum fyrirmyndum. 

Sköpun…mér finnst það vera að hvetja nemendur til þess að 

koma fram með sínar hugmyndir og fá að vinna eftir sínum 

hugmyndum og það sé ekki bara allt stýrt og mótað bara hvernig 

hlutirnir eiga að vera…já mér finnst það aðalega, að vera 

hvetjandi. 

Hugmyndir viðmælendanna um hugtakið sköpun í textílmennt snýr að því að 

nemendur búi eitthvað til og fái frelsi og stuðning við að útfæra og koma 

hugmyndum sínum í framkvæmd með því að finna lausnir og vinna sjálfstætt. 
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4.3.2 Birtingarmynd sköpunar  

Misjafnt er hvernig unnið er með sköpun í kennslu. Viðmælendur voru beðnir 

að lýsa vinnu sinni með sköpunarhugtakið og hvernig virkja mætti nemendur 

til skapandi vinnu. Gerða gaf eftirfarandi dæmi: 

Þó að þeir [nemendur] séu með einhverjar hugmyndir og ég segi 

þeim: [Gerða breytir röddinni] Sko nú ætlið þið að vera með 

útsaum, þið ætlið sem sagt að sauma eitthvað út [hættir að 

leika]…oft kem ég samt með eitthvað og stýri þeim en þau eru 

samt að skapa sjálf. Þau eru að velja sér sína liti, efnið, þú veist 

…já þau fá ýmis hráefni í hendurnar sem þau velja svo úr, þannig 

að ég er ekkert að stýra og segi [breytir röddinni] okei þið eigið 

að gera bláan púða, eða þetta á allt að vera svart sem þið eigið 

að sauma [hættir að leika]. Þannig að þó þau fari eftir teikningu 

eða munstri þá eru þau samt að skapa sitt sko…ákveða stærð og 

lögun…ég myndi flokka það undir sköpun. Stundum teikna þau 

eitthvað sem þau vilja sauma út eða prjóna eða já eins og með 

vélsaum, þannig að þau eru alltaf að gera eitthvað svona 

sjálf…svona skapandi. 

Tobba fer yfir vinnuferlið með nemendum í upphafi kennslustundar og segist 

alltaf mjög ánægð þegar nemendur spyrja hvort þeir megi gera svona eða 

hins veginn. Hún kom með dæmi um vinnu nemenda á miðstigi, þar sem hún 

lét nemendur notast við fyrirfram ákveðið form og bútasaumsefni. Hún sagði 

sköpunarþáttinn í þessu verkefni felast í möguleikanum sem nemendur fá til 

að velja. Bæði á milli ólíkra bútasaumsefna og hvernig þeir kjósa að raða 

formunum saman í munstur að eigin hugmynd.  

Við tökum það..svona stig af stigi…í dag gerum við svona og 

gáum hvað kemur út úr því…síðan klárum við og svo í næsta 

tíma…þannig að ég fer í ferlið…alltaf í upphafi tímans hef ég smá 

innlögn og þá er ég að útskýra og segja svona svo gerum við 

svona og svona…svo er svo gaman þegar krakkarnir eru að koma 

með sínar útfærslur [leikur nemanda]: ...en má ég hafa þetta 

svona eða má ég hafa þetta hins veginn…frábært alveg…og ég 

samþykki flestar svoleiðis hugmyndir…af því maður er að finna 

þetta…[hér á hún við að hún finni að nemendur noti skapandi 

hugsun]. 
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Hún styður við skapandi hugsun með því að spyrja nemendur spurninga og fá 

þá til að velta vöngum. 

Ég leitast svolítið eftir [leikur kennara] hvernig heldur þú, að þú 

eigir að gera þetta [hættir að leika], ég byrja á því, eins og þegar 

þau eru að…t.d. er einn bekkur núna að gera svona 

bútasaumsefni…okei…þau fá alveg að ráða hvernig myndin 

kemur út…þau eru bara með þetta form, svo mega þau ráða 

hvernig útlitið er…og það er svolítið mikið val hjá þeim, þau 

mega velja efnið…það er eina, að það er formið sem þau mega 

ekki velja…en það getur komið út á marga vegu og það eru 

kannski 13 útfærslur hjá nemendum…það er t.d. einn þátturinn 

sem ég get nefnt... 

Hún hafði líka á orði að einu sinni hafi hún alltaf látið nemendur sauma 

„ríkisbangsann“ eins og hún kaus að kalla hann. Þá fengu allir nemendur 

sama snið af bangsa, en hún hafi tekið ákvörðun um að breyta því verkefni í 

fígúruverkefni, þar sem nemendur ynnu út frá eigin hugmynd frá upphafi til 

enda.  

….ég er hætt að kenna þeim að sauma þennan „ríkisbangsa“ 

[hlær]. Ég bara vil ekki hafa hann, hann er rosa flottur og gaman 

að klippa þetta út og svona…en þá er ég komin í 

sköpunarþáttinn, við tölum út frá fígúrunni…þær mega vera 

allskonar á litinn…allskonar útlítandi…þær mega líta út eins og 

demantur eða margfætlur….það er þeirra sköpun, þannig að það 

er svona verkefni sem ég er t.d. með núna í vetur og það er 

algjörlega þeirra sköpun...þau bara teikna sína fígúru og þau eru 

náttúrulega búin að ganga í gegnum ákveðna myndmennta-

kennslu, þau fá bara sitt blað og penna og ég legg bara inn þú 

veist….eins og þetta:[leikur kennara] fígúrur geta verið allskonar 

á litinn [hættir að leika] …svo fá þau bara alveg að ráða…ég þarf 

kannski stundum aðeins að hjálpa… [leikur kennara] við skulum 

bara hafa aðeins breiðara hérna svo við getum troðið inn í á eftir 

og þegar við förum að sauma saman[hættir að leika]. 

Tobba segist ekki ræða við nemendur og útskýra hvað felst í hugtakinu 

sköpun. Heldur fari fram almenn umræða um þá sköpun eða verkefnavinnu 

nemenda sem er í gangi hverju sinni. Hún leggur áherslu á frelsi nemenda til 

að velja útfærsluleiðir og segir nemendur læra í vinnuferlinu. 
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...og það er bara almenn umræða…svo bara er formið klippt út 

og svo fá þau að velja sér efni…ég er með nokkra liti…en þar fá 

þau að velja…mér finnst líka mikilvægt að þau fái að velja…ég er 

með ákveðið hérna…svo bara velja þau inn frá því…þetta hefur 

alveg gengið ótrúlega vel...[...]Þannig að ég legg mikið upp úr því 

að það sé ákveðið upphaf og svo þegar ferlið er búið og við 

vinnum í ferlinu…og í ferlinu erum við náttúrulega að læra, hvað 

gerist í ferlinu… 

Gerða nefndi að töluvert úrval af hráefni þyrfti að vera til staðar fyrir 

nemendur til að ýta undir skapandi hugsun og sköpun. Erna var á svipuðu 

máli þegar hún var spurð og sagði: 

…mér finnst að maður geri það svolítið með því að kannski bjóða 

upp á mismunandi efni, marga liti, hafa eitthvað svona úrval í 

boði, þannig að þau hafi úr einhverju að velja og svoleiðis og 

hérna já og hafa verkefnin þannig… 

Hún sagðist einnig mikið hafa velt fyrir sér fjölbreytni í verkefnavali en að 

mikil vandkvæði fylgdu því. 

Það er að vísu eitt sem ég hef oft hugsað um…ég myndi gjarnan 

vilja hafa meira val í kennslustundinni…að ég gæti haft mörg 

verkefni, þó reyni kannski á sömu þættina að það sé kannski 

eitthvað svona þrjú verkefni í boði á sama tíma. En hérna maður 

hefur verið að reyna þetta með því að hafa kannski eitthvað 

tvennt í gangi í einu og það er bara oft svolítið erfitt, þó þetta 

séu kannski ekki nema tólf nemendur, að þú veist, þó maður geti 

oft byrjað með alla nemendur í einu…að allir fari af stað á 

svipuðum tíma...svo er svo rosalega fljótt að dragast á milli hvað 

þau eru komin langt og allkonar svona. Þetta er náttúrulega 

algjörlega einstaklings miðað, bara öll hjálp frá því í raun þegar 

þau eru byrjuð og það er oft bara erfitt. Eins og til dæmis í valinu 

þá er ég með 14 nemendur og þau eru öll búin að velja hvað þau 

vilja gera…það eru kannski einhverjir tveir að gera eitthvað 

svona svipað og maður er bara eins og ég veit ekki hvað…maður 

hleypur bara á milli...[leikur kennara] já þú átt að gera þetta og 

þú átt að gera þetta [hlær]…maður liggur við...nær varla að sinna 

hverjum og einum neitt sérstaklega vel því það er bara …það er 
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erfitt…miklu erfiðara fyrir kennarann að vera með mikið 

val…fjölbreytni… 

Sjónarmið Petru beindist að þekkingunni sem þarf að vera til staðar áður en 

ýtt er undir skapandi hugsun hjá nemendum. Hún vill meina að ef kennslan 

væri hugsuð þannig, að kennd væri ákveðin tækni fyrst. Þá væri frekar hægt 

að hvetja nemendur til skapandi verkefnavinnu, innan þess ákveðna 

þekkingarramma, að nemendur gætu þá nýtt þekkingu sína í skapandi 

verkefni út frá eigin hugmyndavinnu. Það þyrfti markvissa skipulagningu til 

að auka áhersluna á sköpun. 

…þú þarft náttúrulega alltaf að kunna ákveðna grunnþætti…þú 

verður alltaf að læra þá. Þú sest ekki bara við borð og fullt af 

allskonar efnivið og nú áttu að skapa eitthvað…þú verður að vita 

hvað er hægt að gera úr þessu þannig að hérna…það er kannski 

markvissara að…það er kannski hægt að hugsa það þannig að í 

þessum bekk að þá lærir þú þetta og þessa og þessa og þessa 

þætti, og svo færðu þennan efnivið…hvað viltu [nemandi] gera 

úr þessu? Það væri hægt að gera einhvern veginn svoleiðis, ég 

svona sé það…en ekki bara, hérna er fullt, hvað viltu gera? 

Gerða var sammála með þekkinguna sem þarf að vera til staðar áður en hægt 

er að ráðast í frekari hugmyndavinnu. Hún ræddi um nemendur í fatasaum 

sem þurftu að taka sníðaval áður en farið er í fatasaum. Í sníðavali læra þau 

grunninn og safna gögnum í möppu. Möppuna taka nemendur með sér áfram 

í fatasaum og geta sótt sér upplýsingar. Þannig hafa þeir byggt upp 

þekkinguna sem þarf áður en farið er í saumaskap og hönnun fatnaðar. 

...vera með einhvern svona undirbúning áður en þú ferð að gera 

eitthvað annað, því þú stekkur ekkert inn og kannt varla að 

þræða saumavél og ætlar að fara að sauma þér eitthvað..það 

virkar bara ekki svoleiðis….þú bara sníðir ekkert kjól bara með 

því að leggjast bara á efnið sko…[...]...að byrja í fatasaum þá eru 

þær bara með þennan grunnpakka í möppu bara tilbúið, þurfa 

ekkert að vera að byrja á því að búa til snið…en eins og ein 

sagði…en ég er ekkert eins og ég var í fyrra…ég sagði nei en þú 

kannt samt að búa til snið og ef þú hefur stækkað eða eitthvað 

þroskast síðan…þá er bara lítið mál að breyta því sniði, af því að 

nú kunnið þið það… 
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Val nemenda, var sá þáttur sem Tobba nefndi í tengslum við að ýta undir 

skapandi hugsun nemenda. Hún tiltók dæmi af nemanda á miðstigi sem var 

að vinna með bútasaumsefni. 

Ég hef kannski á borðinu einhvern efnivið[...]...í morgun voru 

þau að gera bútasaumsefni…og var ég með þau svona flæðandi 

hérna á borðinu…og einn [nemandi] tók bara efsta [efnið]…og 

ég sá að hann tók bara efsta efnið og ætlaði að nota það…[leikur 

kennara] sjáðu það er meira efni hérna, kíktu á þetta og gáðu 

hvort þér finnst þetta vera rétti liturinn[hættir að leika]….hann 

kom náttúrulega með allt annan lit af því að þá var hann með 

meira til að velja úr og þá gat hann…og þá kom sköpunin…það 

er svolítið mikið hjá mér…mér finnst gott að leyfa þeim að 

velja…Ég er með grindur sem þau mega velja úr og mega ráða 

hvað þau velja… 

Til að auka sköpun hjá nemendum í textílmennt vildi Petra líka meina að 

aðstæður og aðgengi að efnivið væri á meðal þess sem myndi ýta undir 

skapandi hugsun hjá nemendum. Hún nefndi að nemendur þyrftu að upplifa 

vellíðan og öryggi í kennslustund svo þeir þyrðu að viðra hugmyndir sínar.  

…góð aðstaða þannig að þau hafi svona…aðstaða og efniviður 

sem að svona sem kveikir í þeim svolítið...[...]…og þau séu líka 

svolítið svona óheft… að þau þori að koma með hugmyndir 

og…[...]...og þau geti unnið þær og það sé efniviður í stofunni 

sem þau geta nýtt. [...]...þau fá að vera svolítið frjáls hjá 

mér…það er ekki þögn í minni stofu, það er líf og fjör og allt það 

innan vissra marka...[...]Ég vil frekar hafa þetta svona frjálslegra 

þá bara líður þeim vel og þetta sé tími sem þau geta spjallað, 

nógu margir tímar eru þar sem þau bara sitja og vinna. 

Erna álítur kennarann vera einn stærsta áhrifaþátturinn í sköpun í 

textílmennt. Hún nefnir að kennari þurfi að vera sveigjanlegur og tekur svo í 

sama streng og Petra og segir að jafnframt þurfi nemendur að búa yfir 

einhverri grunnþekkingu í þeirri tækni sem unnið er með. 

Bara það skiptir náttúrulega miklu máli hvernig kennarinn er, að 

hann sé tilbúinn til þess að leyfa krökkunum að gera það sem 

þeim langar að gera eða þeim finnst sniðugt…og er hægt að 

gera…mér finnst…það þarf að vera einhver ákveðinn grunnur, 
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maður lendir alveg í því stundum að það er einhver sem fer í 

rauninni bara fram úr sér, er með einhverjar svaka hugmyndir, 

ætlar að gera einhvern veginn eitthvað, þú veist svo ræður hann 

ekkert við það, þannig að það er í rauninni ekki hægt 

kannski…eða jú jú það er alveg hægt að vera skapandi kunnandi 

lítið, en það er samt…þú þarft að geta, og mér finnst það kannski 

partur af sköpun, þú þarft að geta skipulagt þig, verður að geta 

áttað sig á því hvernig get ég gert þetta…þetta er ekki bara þú 

veist að…koma einhverju saman, heldur er þetta líka skipulag. 

Sveigjanleiki og þolinmæði mætti líklega kalla dyggð hvers kennara þegar 

nemendur koma með óskýrar hugmyndir sem þeir vilja framkvæma. Gerða 

kom með dæmi um nemanda sem hafði fengið hugmynd af einhverju og 

hvernig hún sem kennari gæti hjálpað honum að koma hugmyndinni í 

framkvæmd. Til að styðja hann í sköpunarferlinu og skilja hugmynd hans 

betur, lét hún hann fyrst teikna hugmyndina á blað til að varpa skýrara ljósi á 

hugmyndina. Þá er hægt að fara og finna efni og fá nemandann til að velta 

fyrir sér ýmsum möguleikum með því að spyrja ýmissa spurninga, t.d. hvernig 

hann hafi hugsað sér að gera hitt og þetta. Gerða sagði auðveldara að fá 

nemendur til að vinna á skapandi hátt ef þau hefðu áhuga. 

...stundum eru þau með einhverjar hugmyndir, þá segi ég 

[breytir röddinni] ok…nú skaltu teikna á blað svo ég skilji hvað 

það er sem þú ert að meina [breytir til baka]…svo fer maður 

kannski að hjálpa þeim að finna efni sem hentar og koma með 

hugmyndir [og spyrja nemandann] hvernig ætlarðu að gera 

þetta, þannig að þau eru oft með eitthvað sem er ekki endilega 

staðlað eða í einhverjum bókum eða eitthvað. Þau sjá eitthvað 

einhvern staðar… 

Gerða færði einnig í tal hvernig auka mætti sköpun í stærra samhengi en 

innan textílstofunnar. Hún sagði að með aukinni samvinnu milli kennara 

mætti auka sköpun í skólastarfi og tók list- og verkgreinar sem dæmi. Ef til vill 

ætti að hugsa list- og verkgreinar öðruvísi en gert er og stokka skipulagið 

eitthvað upp. Þessar hugmyndir Gerðu spruttu upp vegna stöðunnar sem 

uppi er í sumum skólum og snýr að vali nemenda í 8.–10.bekk. Henni finnst 

nemendur þessara bekkja fara á mis við list- og verkgreinar. Því aðrir 

valáfangar, sem taldir eru af mörgum, mikilvægari en list- og verkgreinar, 

spanna jafnvel allt skólaárið. Það dregur úr möguleikum nemenda til list- og 

verkgreina og þeirrar sérstöðu sem þær hafa upp á að bjóða. Með aukinni 
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samvinnu kennara og stjórnenda væri því hægt að auka og ýta undir sköpun 

með því að gefa fleiri nemendum tækifæri til að njóta. Vangaveltur Gerðu 

voru á þessa leið: 

Kannski ætti maður að hugsa list og verkgreinar eitthvað 

öðruvísi heldur en að hver sé í sínu horni sko. Það mætti 

auðvitað...[...]...í staðinn fyrir að hver og einn kennari sé 

með...sko eins og ég sé sér með textílinn, og [myndmennta-

kennarinn] sér í myndmennt og svo unnið svona meira saman 

og jafnvel búið til eitthvað svona lítið námskeið bara. 

Sérstaklega með valið, við þurfum eitthvað aðeins að 

sko…..krakkarnir eru að velja val frá 8. bekk upp í 10. bekk sem 

að alveg dekkar kannski allt árið eða jafnvel sko eina önn, sitt 

hvora önnina…því nú er komið svo mikið af vali inn í annað hjá 

þeim eins og t.d. stærðfræði og nokkrir áfangar úr framhalds-

skóla sem að krakkarnir náttúrulega velja sér svolítið…sem er þá 

orðið…sko eins og stærðfræðin spannar allt árið…og þá komast 

ekki krakkarnir í þessar valgreinar sem þeim langar… 

Birtingarmynd sköpunar er með fjölbreyttu sniði að mati viðmælenda. Þeir 

hafa ýmsar hugmyndir sem taldar eru geta haft áhrif á og aukið sköpun í 

textílmennt. Auk þess að efla samvinnu við aðra kennara, telja þær mikilvægt 

að nemendur fái frelsi til vals og að aðstæður í textílstofunni og efniviður séu 

viðunandi. Þær segja að nemendur þurfi að búa yfir ákveðinni grunnþekkingu 

í verktækni til að geta skapað. Einnig ræddu þær um mikilvægi þess að 

kennari sé sveigjanlegur og opinn gagnvart hugmyndum nemenda og sé 

hvetjandi, því það hefur áhrif á að nemendur verða öruggari með að viðra 

hugmyndir sínar. 

4.4 Samantekt 

Af orðum viðmælendanna að dæma eru viðhorf þeirra til núgildandi 

aðalnámskrár nokkuð jákvæð og eru þær á sama máli um að margt sé gott í 

henni t.d. hversu opin hún sé, en þær eru sammála um að nokkuð erfitt sé að 

fara eftir henni sé hún borin saman við aðalnámskrá frá árinu 2007. Þær segja 

að umræða um aðalnámskrá og áherslubreytingar sem henni fylgdu, t.d. 

umræður um grunnþáttinn sköpun, séu af skornum skammti.  

Viðmælendur sögðust hafa kynnt sér grunnþáttaritið um sköpun og 

núgildandi aðalnámskrá. Töluðu þær um að sköpunarritið hafi vakið þær til 

meðvitundar og umhugsunar um hvað færi fram innan veggja skólastofunnar 

og hvað sköpun í skólastarfi felur í sér. Hinsvegar sögðu þær allar að 



 

83 

núgildandi aðalnámskrá og sköpunarritið hafi ekki haft mikil áhrif á áherslur 

í þeirra kennslu. 

Helmingur viðmælenda sögðu að í þeirra skólum hefði farið fram markviss 

vinna í að innleiða núgildandi aðalnámskrá, en hinar tvær sögðust lítið hafa 

orðið varar við slíka vinnu í sínum skólum. Einn viðmælendanna var aðeins 

farinn að nota nýja námsmatið og er undirbúningur í gangi hjá annarri. 

Vinnan við innleiðinguna er því komin á töluvert skrið hjá helmingi 

viðmælendanna, án þess að vera að fullu lokið.  

Allir viðmælendurnir virtust leggja megin áherslu á verklegan þátt 

textílgreinarinnar. Einn viðmælendanna minntist þó á að hún hefði aðalnám-

skrána og viðmið hennar sér við hlið, til að passa að koma inn á alla 

námsþættina sem þar eru. Í augum kennaranna er textílgreinin bæði list- og 

verkgrein. Viðmælendur sögðust ekki ræða markvisst við nemendur um 

framtíðarmöguleikana sem eru fyrir hendi á vinnumarkaði og tengjast 

textílgreininni.  

Varðandi kennsluaðferðir, umgjörð kennslunnar, hugmyndir að 

viðfangsefnum og námsmat báru svör viðmælenda merki þess að kennsla 

þeirra í textílmennt sé að mörgu leiti frekar hefðbundin.  

Viðmælendur notast að mestu við sýnikennslukennslu og aðstoða 

nemendur eftir þörfum, en virtust þær meðvitaðar um mikilvægi 

fjölbreytninnar. Kennslan fer fram í lotum hjá þeim öllum. Umhverfi 

skólastofunnar hefur áhrif á innblástur og vinnu nemenda að þeirra sögn, sbr. 

sýnishorn verkefna og eru þær nokkuð ánægðar með aðstöðuna sem þær 

hafa. Stærð nemendahópa skiptir þær miklu máli og getur að þeirra mati haft 

mikið að segja um aðstæður til kennslunnar. 

Unnið er að mestu með viðfangsefni út frá hugmyndum sem koma frá 

kennurunum sjálfum, sem þær hafa lagst sig fram við að afla og útfæra fyrir 

kennsluna. Hugmyndirnar sækja þær víða að og er mikilvægt í þeirra huga að 

geta hitt aðra textílkennara og átt við þá samtal um starfið og til að skiptast 

á hugmyndum.  

Af svörum viðmælendanna að dæma þurfa þeir að huga að ýmsum 

þáttum í námsmati í textílmennt. Viðmælendurnir nefndu þætti á borð við 

verklega þekkingu, færni, verkefnavinnu, verkefnið sjálft, virkni, ábyrgð, 

umgengni, hegðun og áhuga. Þrjár þeirra sögðust stöðugt vera að meta ólíka 

þætti og nefndi ein af þeim að námsmat í textílmennt myndi alltaf byggjast á 

huglægu mati textílkennarans.  
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Hugmyndir viðmælendanna um hugtakið sköpun í textílmennt snýr að því að 

nemendur búi eitthvað til og fái frelsi og stuðning við að útfæra og koma 

hugmyndum sínum í framkvæmd með því að finna lausnir og vinna sjálfstætt. 

Einn viðmælandinn sagði að sköpun væri að búa eitthvað til, annar sagði 

að sköpun væri að fá hugmynd og geta komið henni í framkvæmd með því að 

uppgötva leiðir til þess. Þriðji viðmælandinn tók í sama streng og sagði að 

sköpun væri eitthvað sem kemur frá manni sjálfum, eigin hugmyndir og 

útfærsla þeirra. Fjórði viðmælandinn var sama sinnis en bætti við mikilvægi 

kennarans í ferlinu. Hvatning kennarans spilar stórt hlutverk, það að 

kennarinn sé ekki of stýrandi, heldur styðjandi og hvetjandi þegar nemendur 

útfæra eigin hugmyndir. 

Birtingarmynd sköpunar getur verið með fjölbreyttu sniði að mati 

viðmælenda. Þeir hafa ýmsar hugmyndir sem þær telja að hafi áhrif á sköpun 

og geti aukið sköpun í textílmennt. Samvinna við aðra kennara telja þær 

mikilvæga til að efla sköpun í textílmennt. Aðstæður í textílstofunni verða að 

vera góðar og nægur efniviður verður að vera til staðar að þeirra mati.  

Frelsi nemenda til að velja viðfansefni og efnivið til verkefnavinnunnar 

nefna þær í samhengi við bitingarmynd sköpunar í textílmennt. Þær segja að 

nemendur þurfi að búa yfir ákveðinni grunnþekkingu í verktækni til að geta 

skapað því ekki sé hægt að skella fyrir framan þá efnivið og krefjast af þeim 

að búa eitthvað til án nokkurrar verkþekkingar. 

Að lokum má nefna að viðmælendur ræddu um mikilvægt hlutverk 

kennarans. Það að kennarinn sé hvetjandi, sveigjanlegur og opinn gagnvart 

hugmyndum nemenda, því það hefur áhrif á að nemendur verða öruggari 

með að viðra hugmyndir sínar. Styðjandi spurningar frá kennara voru einnig 

nefndar í því samhengi að virkja nemendur til þess að koma með sitt eigið 

framlag inn í verkefnavinnuna. 
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5 Umræða 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvernig textílkennarar vinna með 

sköpunarferli, hvaða merkingu þeir leggja í hugtakið sköpun, sem er einn 

grunnþáttur menntunar, en einnig hvernig þeir vinna að markmiðum 

núgildandi aðalnámskrár grunnskóla og hvort áherslubreytingar hafi átt sér 

stað í kjölfarið. 

Niðurstöður leiddu í ljós að ný menntastefna frá árinu 2011 og útgáfa 

aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011 og greinasvið 2013, hafi ekki 

haft afgerandi áhrif á birtingamynd sköpunar í verklagi, viðhorfum og 

áherslum í textílmennt.  

Niðurstöður rannsóknarinnar verða hér ræddar í fræðilegu samhengi auk 

þess sem leitast verður við að svara rannsóknarspurningum sem liggja til 

grundvallar rannsókninni. 

5.1 Sýn textílkennara 

Hvernig líta textílkennarar á núgildandi aðalnámskrá og hvernig upplifa þeir 

innleiðingu hennar? Áherslur og sýn kennara í starfi ráðast oft af reynslu 

þeirra, viðhorfi, skilningi og túlkun á ólíkum þáttum sem taka til náms og 

kennslu. Bent hefur verið á (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) að list- og 

verkgreinakennarar hneigist til þess að þróa sína eigin námskrá.  

Eisner (2002) heldur því fram að oft megi finna misræmi á milli útgefinnar 

námskrár og raunverulegrar kennslu og eru kennarar að hans mati þeir sem 

hafa yfirsýn á þörfum nemenda, þekkja aðstæður vel og eru í stakk búnir til 

að aðlaga efni og vinnubrögð eftir þörfum og stjórni þar af leiðandi miklu um 

nýtingu hennar í kennslu.  

5.1.1 Viðhorf til aðalnámskrár 

Samkvæmt viðmælendum eru þeir enn að meðtaka núgildandi aðalnámskrá 

og bera þeir blendnar tilfinningar til þeirra breyttu áherslna sem boðaðar eru. 

Þeim finnst margt gott í núgildandi aðalnámskrá en segjast sakna svolítið 

rammans sem síðasta námskrá birti, því nýja námskráin sé óskýr og 

ruglingsleg. Þemaritið um sköpun hafa þær lesið og hefur það vakið þær til 

umhugsunar, þó segjast þær ekki styðjast við það með markvissum hætti. 

Hér virðast textílkennarar upplifa nýjungar með ólíkum hætti og gæti það 

stafað af óöryggi sem getur komið upp þegar einstaklingar þurfa að stíga út 
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fyrir þægindarammann og öryggið. Eins og Fullan (2007) bendir réttilega á þá 

taka breytingar tíma, en Tobba hafði einmitt á orði að núgildandi námskrá 

hentar einhverjum vel, á meðan sú sem áður var í gildi, hentar öðrum.  

Líklega ræðst upplifun viðmælenda af einstaklingsbundnum þáttum sem 

stýra því hversu jákvæður og opinn einstaklingurinn er og hversu vel honum 

tekst að tileinka sér nýjungar. Eitt er þó víst að aldrei á sú aðalnámskrá eftir 

að líta dagsins ljós, sem fellur í kramið hjá öllum þeim sem eiga að vinna með 

hana.  

5.1.2 Innleiðing aðalnámskrár–staðan 

Það virðist misjafnt eftir skólum hve mikill þungi er lagður í vinnu með 

sköpunarþáttinn og innleiðingarferli núgildandi aðalnámskrár. Kennararnir 

eru sammála því að aðalnámskrá sé nokkuð opin og veiti ákveðið frelsi, en 

þeim finnst hún samt frekar flókin. Þær hafa allar kynnt sér þemaheftið um 

sköpun, en misjafnt er af viðmælendum að dæma, hversu markvisst hefur 

verið unnið með sköpun sem grunnþátt menntunar í þeirra skólum. 

Í skólunum þar sem Erna og Gerða starfa hefur farið fram nokkuð markviss 

vinna við innleiðingu aðalnámskrár og hefur verið lögð áhersla á að sú vinna 

fari fram með samvinnu og umræðum á meðal kennara. Unnið hefur verið 

með grunnþættina í þeirra skólum. Minna hefur farið fyrir innleiðingunni hjá 

Tobbu og Petru og bar Tobba við tímaskorti þar sem svo margt annað væri í 

gangi í skólanum hennar.  

Þessar niðurstöður eru í takt við hugmyndir Fullan (2007) um innleiðingu 

nýrrar stefnu. Hann bendir á að innleiðing taki drjúgan tíma og verði að 

byggjast á samvinnu og góðum undirbúningi. Hann segir að fólki finnist oft 

erfitt að sleppa takinu á gömlum venjum en með jákvæðni, góðum áætlunum 

og samtakamætti sé það hægt, en því verði að fylgja eftir með góðum 

stuðningi stjórnenda.  

Í tilfellum viðmælendanna er líklega ekkert óeðlilegt að markviss 

innleiðing hafi ekki átt sér stað í meiri mæli en raun ber vitni, þar sem 

almennur hluti aðalnámskrár kom út árið 2011 en greinasviðshlutinn ekki fyrr 

en tveimur árum síðar. Það eru því liðin fjögur ár síðan fyrri hluti þeirrar 

námskrár sem skólasamfélagið á að styðjast við kom út, en aðeins tvö ár síðan 

greinasviðshlutinn var gefinn út. Fullan (2007) gerir ráð fyrir því að innleiðing 

geti tekið allt frá tveimur upp í tíu ár og fari það eftir umfangi breytinga. 

Eflaust telst breytt menntastefna til umfangsmikilla breytinga því skólakerfið 

er viðamikið og skólarnir misjafnlega staddir. Hins vegar þarf ekki að breyta 

öllu eins og Petra benti á, þar sem margt sem stendur í núgildandi 

aðalnámskrá hefði áður verið til staðar og þarfnast ekki breytinga. 
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Sökum misræmis á útgáfutíma almenna hlutans og greinasviðs var ákveðið af 

Mennta- og menningarmálaráðuneytinu að skjóta gildistöku nýs námsmats á 

frest til vorsins 2016 (Innleiðing á breytingum í skólastarfi samkvæmt nýjum 

námskrám, 2013; Seinkun á gildistöku nýs námsmats við lok grunnskóla, 

2013).  

Mögulega væri hægt að færa rök fyrir því að spurningar af þessu tagi hafi 

ekki verið tímabærar þar sem búið var að skjóta innleiðingartímabilinu á 

frest, en engu að síður var áhugavert að sjá muninn á milli ólíkra skóla. 

5.1.3 Úr listgrein í verkgrein 

Textílmennt var skilgreind sem listgrein í aðalnámskrá 2007 og sem verkgrein 

í núgildandi aðalnámskrá.  

Viðmælendur skilgreina allir námsgreinina textílmennt á svipaðan hátti, 

þrátt fyrir að námsgreinin textílmennt hafi verið færð frá því að flokkast undir 

listgrein yfir í núgildandi flokkun. Breytingar sem gerðar hafa verið, í 

núgildandi aðalnámskrá frá þeirri sem áður var í gildi, virðast því ekki skipta 

höfuðmáli. Viðmælendurnir líta allir á textílmennt sem bæði list- og verkgrein 

og greina ekki með afgerandi hætti á milli þegar að skilgreiningu kemur.  

Gerða,Tobba og Erna segja textílmennt „kannski“ vera aðeins meiri 

verkgrein þar sem alltaf er verið að gera eitthvað í höndunum, en svöruðu því 

ekki af mikilli ákveðni.  

Þar sem skilin milli list- og verkgreina eru jafn fljótandi og raun ber vitni, 

mætti ætla að áherslan, hvort sem hún er á list- eða verkþáttinn, stjórnist að 

mestu leyti af kennaranum sjálfum og vali hans á viðfangsefnum, frekar en 

því sem stendur í aðalnámskrá. Rökin fyrir því er að finna í rannsóknum sem 

leitt hafa í ljós (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) að einungis um það bil 

helmingur list- og verkgreinakennara styðjast að miklu leyti við aðalnámskrá 

við undirbúning kennslu en hallast frekar að því að þróa með sér sína eigin 

námskrá sem þeir síðan fylgja eftir við undirbúning og skipulag kennslunnar. 

Viðmælendur segjast ekki ræða við nemendur um þá fjölbreyttu 

framtíðarmöguleika sem felast í greininni. Með umræðum gætu kennarar 

ræktað með nemendum jákvæð viðhorf og varpað ljósi á spennandi 

möguleika sem felast í þekkingunni og gæti nýst til framtíðar. Ásdís 

Jóelsdóttir (2009) hefur bent á að halda verði vel um þekkingu greinarinnar 

og tengingu hennar við fortíð og framtíð. 

Í námsgreininni textílmennt geta nemendur fengið tækifæri til að þroska 

með sér skilning á mikilvægu sambandi milli handverkstækni og hönnunar í 
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samhengi við samfélagslega þætti og framtíðarsýn. Skilningur nemenda getur 

ýtt undir skapandi hugsun og jákvæðni í garð skapandi greina.  

Viðhorf kennarans, reynsla og bakgrunnur virðast hafa úrslita áhrif um val 

hans á viðfangsefni og áhersluþáttum í textílmennt og hvernig hann kýs að 

ræða greinina og möguleika hennar auk þess hvernig nemendur eru virkjaðir 

til sjálfstæðrar, hugmyndaríkrar og skapandi vinnu.  

Ætla má að með endurteknum tilfærslum námsgreina milli námssviða geti 

haft áhrif á áherslur og viðhorf kennara innan greinarinnar. Þess vegna er 

mikilvægt að textílkennarar ígrundi starf sitt og myndi sér ákveðnar skoðanir 

á því hvernig þeir telja sig geta styrkt stoðir textílgreinarinnar innan 

grunnskólans með sérstöðu greinarinnar í huga. 

5.2 Kennsluhættir í textílmennt 

Kennsluhættir í textílmennt snúa að kennsluaðferðum og heildarskipulagi og 

var margt sameiginlegt með svörum viðmælenda. Ef kenna á sköpun, halda 

Jeffrey og Craft (2004) því fram að hvetja þurfi nemendur til skapandi 

hugsunar og atferlis, ásamt því að leggja beri áherslu á að nemendur hafi val. 

Skapandi nám krefst að þeirra mati að tvinnaðir séu saman skapandi 

kennsluhættir og kennsla í sköpun.  

 

5.2.1 Kennsluaðferðir  

Viðmælendur beita allir svipuðum kennsluaðferðum og segja að breytingar 

sem orðið hafa með útgáfu núgildandi námskrá hafi ekki haft áhrif á þeirra 

kennslu.  

Af svörum viðmælenda að dæma eru kennsluaðferðirnar yfirleitt fremur 

hefðbundnar hjá þeim öllum þar sem verkefni eru kynnt í upphafi 

kennslustundar með tilheyrandi sýnikennslu, auk þess sem þær veita 

einstaklingsmiðaða leiðsögn eftir þörfum. Þessar niðurstöður eru samhljóða 

niðurstöðum starfsháttarannsóknarinnar um kennsluaðferðir í textílmennt 

(Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). Viðmælendurnir virðast meðvitaðir um 

mikilvægi fjölbreytninnar og reyna að breyta til þótt hið hefðbundna sé 

ríkjandi.  

Erna leyfði nemendum t.d. að semja brúðuleikrit eftir að nemendur höfðu 

klárað að gera handbrúður. Hún tók upp myndband af leikritinu sem átti að 

sýna öðrum nemendum skólans. Tölvutæknina nýta þær töluvert til að auka 

á fjölbreytnina, þegar því verður komið við, eins og kom fram í svari Petru, en 

hún nýtir skjávarpa til að sýna nemendum hugmyndir og kveikjur. Tobba 
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grípur á lofti tækifæri sem bjóðast til að sýna nemendum nýjar hliðar í 

verkefnavinnunni, þá staldrar hún við kallar hópinn saman og ræðir ólíkar 

leiðir.  

Sumir kunna að halda að við kennslu verklegra greina séu sýnikennsla og 

persónuleg leiðsögn það eina sem virkar. En“...engin kennsluaðferð er svo 

góð að hún dugi nánast ein og sér“ segir Lilja M. Jónsdóttir (1996:6). Með 

fjölbreyttum kennsluaðferðum sem krefjast m.a. þekkingarleitar og 

sjálfstæðrar tilraunarvinnu geta kennarar eflt með nemendum skapandi 

hugsun og ímyndunarafl (Ingibjörg Jóhannsdóttir o.fl., 2012). 

Lilja M. Jónsdóttir (1996) hefur bent á að val kennsluaðferða stjórnast oft 

af reynslu kennara og gömlum hefðum. Kennsluaðferðir sem valdar eru 

líkjast oft því sem viðkomandi kennari hefur sjálfur vanist á sinni skólagöngu 

og veit af eigin raun að virkar. Viðmælendur eru allar með langa starfsreynslu 

að baki og nota eflaust aðferðir sem þær þekkja vel og hafa reynst þeim best. 

Svo virðist sem „gamall vani“ stjórni hér för að miklu leyti enda hljóma 

niðurstöðurnar líkt og reynsla rannsakanda af „handavinnukennslu“ úr 

barnæsku. Viðmælendur hafa mögulega upplifað svipaða kennslu á sínum 

yngri árum. Af niðurstöðunum að dæma virðist vera til staðar rými fyrir aukna 

fjölbreytni í kennsluaðferðum við kennslu textílmennta, sem gæti aukið 

sköpun og skapandi hugsun nemenda, því eins og Tobba sagði: “...við getum 

alltaf bætt við....“  

5.2.2 Námsumgjörð og nemendahópar 

Textílmennt er kennd í lotukerfi við þá fjóra skóla sem viðmælendurnir starfa, 

þar sem hverjum nemendahópi er kennt í u.þ.b. sex vikur í senn. Á því sex 

vikna tímabili mæta nemendur tvisvar til þrisvar í viku og er hver 

kennslustund um það bil áttatíu mínútur í senn. Allar fjórar sögðu þær 

nemendafjölda hvers hóps vera í kring um tólf og voru þær allar sammála um 

að hópastærðir hafi mikið að segja um það hvaða möguleika væri hægt að 

bjóða upp á og hversu góð kennslan gæti orðið.  

Í lotukerfi fá nemendur tækifæri til að sökkva sér í vinnuna innan 

tímarammans. Tíminn gefur aðeins svigrúm til ákveðinna verka og væri hann 

rýmri væri vel hægt að auka sköpunarþáttinn að mati Tobbu.  

Lotukerfi virðist falla vel í kramið hjá viðmælendum og eru þær sammála 

um að kostirnir séu fleiri en gallarnir og minntist Tobba á að verst væri ef 

nemendur kæmu í textílmennt að hausti í 4. bekk en ekki fyrr en að vori í 

5.bekk. Þá væri langur tími liðinn og nemendur eflaust búnir að gleyma hluta 

þess sem þeir hefðu lært. Á þetta hefur verið bent í yfirgripsmikilli rannsókn 

Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011) þar sem skoðaðir voru kostir og gallar 
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lotukerfis. Þar kemur einnig fram, líkt og viðmælendurnir voru sammála um, 

að lotukerfið hefur mun fleiri kosti en galla.  

Stofurnar þrjár þar sem þrjú viðtalanna fóru fram, voru rúmgóðar og 

virtust vel tækjum búnar, með há vinnuborð og leit vinnuaðstaðan út fyrir að 

vera nokkuð góð. Viðmælendur hafa allar tölvu í textílstofunni og geta haft 

aðgang að spjaldtölvum sem panta þarf með fyrirvara. Þær nýta sér 

tölvutæknina að einhverju leyti og leyfa nemendum að leita hugmynda á 

veraldarvefnum. Petra er sú eina sem hefur skjávarpa í sinni stofu og nýtir 

hún hann talsvert. Aðbúnaðinn voru þær ánægðar með og sögðust ekki hafa 

skort neitt í gegnum tíðina, hvorki tæki né efnivið.  

Aðstæður skóla eru með ólíku sniði og þrátt fyrir að viðmælendur hafi 

góða vinnuaðstöðu í textílstofum sínum, þá hafa skólar yfir misjöfnu plássi að 

ráða og því ekki sjálfgefið að hægt sé að hafa nemendaverk sýnileg öðrum til 

ánægju og innblásturs. Verk nemenda voru höfð til sýnis í tveimur skólum af 

fjórum, hjá Ernu og Tobbu, til að vekja athygli annarra nemenda, kennara og 

annarra gesta skólans á því faglega starfi sem fram fer í námsgreininni 

textílmennt. Bamford (2011) hefur bent á að það sé eitthvað sem mætti bæta 

í íslenskum skólum því sýningar og kynningar nemenda eru mikilvægar og 

virka hvetjandi og eru virðingartákn við vinnu nemenda.  

Á veggjunum voru sýnishorn af verkefnum, þó mismikið á milli skóla. 

Yfirleitt má finna sýnishorn af verkefnum nemenda eða kennara á veggjum 

eða gluggum í kennslustofum textílmennta, í þeim tilgangi að vera 

fyrirmyndir eða kveikjur. Pöllänen (2009) heldur því fram að fyrirmyndir 

stuðli að eftirlíkingarferli og geti nýst til að þjálfa nemendur í ákveðinni tækni 

eða aðferð. Eftirlíkingarferli krefst þess að nemendur hafi einhverja kunnáttu 

í verkþekkingu en krefst á sama tíma ekki skapandi hugsunar eins og 

heildstætt ferli gerir.  

Viðmælendur hafa ólíkar skoðanir um tilgang fyrirmynda í kennslu og 

hvort sýna eigi fullunnin eða hálfunnin verkefni. Sumir álíta sýnishorn góða 

kveikju hugmynda, á meðan öðrum finnst þau enda sem fyrirmynd til 

námkvæmrar endurgerðar. 

Petra benti á að hún vildi helst ekki hafa til sýnis tilbúnar fyrirmyndir sbr. 

andlitslausa karlinn sem hún sýndi nemendum, á meðan Erna sagðist skipta 

reglulega út sýnishornum til að auka á fjölbreytni í umhverfi nemenda. Hún 

benti á að nemendur væru sjálfir svo hugmyndaríkir að of mörg sýnishorn 

gerðu ekki gagn. Hún var hins vegar á því að sýna þyrfti nemendum eitthvað 

til að hjálpa þeim að virkja ímyndunaraflið.  

Gerða sagðist hengja upp sýnishorn að hausti og taka þau niður að vori en 

sagði að nemendur fengju að vera með í því að velja að hausti. Stundum 
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þegar nemendur eru búnir að gera skylduverkefnin þá fá þeir að velja sér 

verkefni og þá bætir hún verkefnum á vegginn. Val nemenda ýtir undir áhuga 

þeirra enda hafa fræðimenn (Jeffrey og Craft, 2004) bent á að möguleiki til 

vals sé liður í hvatningu. Í tilfelli Gerðu ýtir val nemenda líklega undir áhuga 

þeirra, þegar þeir fá að velja sér fyrirmyndir. Eins og Pöllänen (2009) bendir 

á þá þjálfast nemendur í ákveðinni verktækni í eftirlíkingarferli sem er líka 

mikilvægur þáttur í textílmennt, á meðan heildstætt ferli ýtir undir skapandi 

hugsun.  

Fjöldi nemenda í hóp skiptir miklu máli í textílkennslu að mati viðmælenda 

og má hann helst ekki fara yfir tólf nemendur, því um leið og þrettándi 

nemandinn bætist við riðlast allt, eins og Tobba minntist á. Erna hafði á orði 

að erfitt væri að hafa fjölbreytt úrval ólíkra verkefna fyrir stóran 

nemendahóp, því að nemendur vildu helst hjálpina strax í gær. Petra sagði að 

verkefnin þyrftu að höfða til nemenda svo þeir gætu fundið sinn 

tjáningarmáta og þannig væri auðveldara að virkja nemendur til skapandi 

vinnu sem gengi yfirleitt vel. Hún nefndi að ef fjöldi nemenda væri í kringum 

tíu, væri hægt að aðstoða hvern nemanda með góðu móti.  

Fræðimenn (Csikszentmihaly, 1997; Piirto 2004; Kaufmann, 2006; Conti 

og Amabile, 2011) hafa bent á, að áhugi og vilji sé grundvöllur þess að 

sköpunarferli geti átt sér stað. Því vakna upp spurningar hjá rannsakanda, 

hvernig fyrirfram ákveðið skylduverkefni sem kennari velur, geti fullri vissu 

höfðað til nemenda þegar hópur samanstendur af tólf ólíkum einstaklingum.  

Ef tólf ólíkir nemendur eru saman í hópi og fá fyrirfram ákveðið 

skylduverkefni sem ætlað er að höfða til þeirra, þá mætti ætla að töluverðar 

líkur séu á því að ekki nái að vekja áhuga allra nemenda með sama hætti. 

Fram kom að erfitt væri að hafa stjórn á kennslunni ef fjölbreytt val væri í 

boði. Það gefur til kynna að kennurum reynist flókið að halda utan um 

kennsluna ef tólf ólíkar skapandi hugmyndir nemenda eru í gangi í einu, sem 

leiðir líkur að því að textílkennarar séu að miklu leyti háðir því að velja 

viðfangsefni sem auðveldar þeim að hafa stjórn á stórum nemendahópum og 

sjálfri kennslunni.  

Verkefnin eru því mögulega aðlöguð að nemendafjölda, lotukerfinu og 

tímarammanum sem loturnar bjóða upp á, í stað þess að hver og einn 

nemandi hafi val um sjálf viðfangsefnin.  

Líklega þyrfti að reyna að hægja aðeins á kennslunni og reyna að draga úr 

óþolinmæði og kröfum nemenda um að klára hlutina strax. Hugmyndavinna 

og sköpun tekur tíma og þarf að gera nemendum grein fyrir hvað felst í henni, 

hver ávinningurinn er ásamt því að kenna þeim að tileinka sér ferlið, frá 

hugmynd til lokaafurðar.  
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5.2.3 Hugmyndir að viðfangsefnum 

Textílkennarar í grunnskóla kenna yfirleitt nemendum á öllum aldursstigum 

grunnskólans. Aldursbreiddin kallar á viðfangsefni af ólíkum stærðum og 

gerðum og benda niðurstöður til þess að kennsla í námsgreininni textílmennt 

hafi að mestu verið byggð á verklegri vinnu nemenda út frá 

fyrirframákveðnum verkefnum fremur en hugmyndavinnu. Bent hefur verið 

á í rannsókn Gísla Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013), að skortur 

sé á ákvarðanatöku og hugmyndavinnu nemenda í námsgreininni hönnun og 

smíði, sem kemur inn á þátt hönnunar líkt og í textílmennt, og því sé 

mikilvægt að verkefni séu höfð persónuleg fyrir nemendur til að vekja með 

þeim áhuga og vilja. 

Þar sem unnið er með fjölbreyttar aðferðir í textílmennt (prjón, hekl, 

útsaumur, vélsaumur o.s.frv.) getur birtingarmynd sköpunarþáttarins verið 

með ólíku sniði og í takt við aðferðir sem unnið er með hverju sinni. Með 

hæfniviðmiðum núgildandi aðalnámskrár er ætlast til að „sköpunin“ komi frá 

nemendunum sjálfum þar sem kennsla í sköpun er oftast rakin til þess að 

eingöngu sé unnið út frá nemendum og þeirra hugmyndum og verkefnavali 

(Jeffrey og Craft, 2004).  

Þjálfun nemenda í textílmennt felst m.a. í verklegum þáttum sem snúast 

um beitingu verkfæra og tæknikunnáttu tengt mismunandi efnivið, 

hugmyndavinnu og hönnun. Því er mikilvægt að þessir þættir vinni saman 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013).  

Námsefni sem sérstaklega er ætlað til textílkennslu í grunnskólum er 

takmarkað og ætti kennslan því síður að vera námsefnisstýrð. Það veitir 

kennurum svigrúm til að fara fjölbreyttar leiðir, með grunnþætti 

menntastefnunnar að leiðarljósi. Það ætti einnig að ýta undir frelsi nemenda 

í verkefnavali, ýta undir hugmyndavinnu og hönnun og þannig auka áherslu 

á sköpun í textílmennt. 

Á vef Námsgagnastofnunar, sem öllum er opið, er ekki mikið af 

hugmyndum eða námsefni fyrir textílmennt. Mest er til af grunnbókum 

varðandi þjálfun og meðferð grunnþátta, en úrval hugmyndavinnubóka er 

eitthvað minna.  

Viðmælendurnir reiða sig ekki eingöngu á það námsefni í kennslu. Af 

svörunum að dæma eru þær með radarinn á lofti og alltaf á tánum þegar 

kemur að hugmyndaöflun, enda kallar kennslan á fjölbreytt viðfangsefni. 

Þær horfa í kringum sig úti í verslunum, úti í náttúrunni, í blöðum og 

bókum og bara út um allt eins og það var orðað. Pinterest virðist vera mjög 

vinsæll gagnagrunnur á meðal textílkennaranna þar sem hann hefur að 



 

93 

geyma fjöldann allan af hugmyndum og sagðist Tobba stundum leyfa 

nemendum að fara inn á Pinterest og velja sér eitthvað viðfangsefni eða til 

að fá hugmyndir. Viðmælendur voru samhljóma um mikilvægi þess að hitta 

aðra textílkennara til að geta spjallað um starfið, auk þess sem þeir skipta 

með sér verkefnahugmyndum til að nota í kennslunni.  

Hæfniviðmið aðalnámskrár eru opin og veitir það svigrúm í 

kennsluháttum og ætti að ýta undir fjölbreytni viðfangsefna og eru þau til að 

auðvelda kennurum yfirsýn yfir námþætti greinarinnar þegar viðfangsefni 

eru valin og kennslan skipulögð (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 

2013). 

Jeffrey og Craft (2004) greina á milli skapandi kennslu og kennslu í sköpun, 

þar sem sú fyrrnefnda leggur áherslu á kennarann, en nemendur og þeirra 

hugmyndir eru þungamiðjan í kennslu í sköpun. Af niðurstöðum að dæma 

virðist viðfangsefni sem lögð eru fyrir í textílmennt byggja að mestu leyti á 

fjölbreyttum hugmyndum sem koma frá kennurum, frekar en hugmyndum 

nemenda. En fram kemur að kennarar reyna af bestu getu að hafa 

viðfangsefnin fjölbreytt og spennandi til að höfða til áhuga nemenda. 

Eflaust er einhverjir þeirrar skoðunar að textílkennsla eigi eingöngu að 

snúast um verklega færni og þekkingu nemenda, þar sem hlutverk kennara 

er að leita fjölbreyttra verkefna sem ná yfir verkþætti greinarinnar og leiða 

nemendur í allan sannleikann um þá. Hlutverk nemenda væri þá að tileinka 

sér verkþættina sem kennarinn ber á borð og öðlast færni í þeim.  

Nýjir tímar kalla á áherslubreytingar eins og fram hefur komið og er 

núgildandi aðalnámskrá ætlað að ýta undir breytt viðhorf. Talið er mikilvægt 

að nemendur þjálfist í skapandi hugsun sem nýtist þeim á ólíkum sviðum. 

Námsgreinin textílmennt gæti því talist kjörinn vettvangur til að þjálfa 

ímyndunarafl, leita nýrra leiða, vinna með ólík efni og leyfa hugmyndum 

nemenda að blómstra. Eflaust er þarft að auka umræðuna og gefa 

nemendum tækifæri til að skapa og hanna sín eigin viðfangsefni. Á sama tíma 

þarf að gera nemendum grein fyrir möguleikunum sem greinin felur í sér og 

leggja aukinn þunga á kennslu í sköpun.  

5.2.4 Hvað liggur til grundvallar námsmati 

Þegar viðmælendur voru spurðir um námsmataðferðir og matsþætti kom 

fram að námsmat í textílmennt tekur til margra þátta. Áherslur eru greinilega 

ólíkar á milli skóla og nefndu viðmælendur þætti á borð við verklega 

þekkingu, færni, verkefnavinnu, verkefnið sjálft, virkni, ábyrgð, 

umgengni,ástundun, hegðun og áhuga. Lítið var um að hugmyndavinna eða 
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bein sköpun væri metin eitthvað sérstaklega en Erna nefndi að það væri gert 

hjá henni, þó ekki fyrr en í 8. bekk.  

Gerða og Petra sögðust meta verkefni nemenda þegar þau væru fullunnin, 

að því loknu tækju nemendur verkefnin með heim. Viðmælendur virðast 

aðeins farnir að skoða og nota nýju námsmatsviðmið núgildandi 

aðalnámskrár og sagðist Erna vera búin að prófa að gefa 8.,9. og 10.bekk 

einkunnir í bókstöfunum A, B, C og D. Gerða hafði á orði að eflaust yrði gott 

að hafa hæfniviðmiðin til hliðsjónar í námsmatinu en taldi líklegt að áfram 

yrði tilhneiging til að horfa til lokaafurðarinnar, því það væri það sem 

nemendur hefðu unnið.  

Tobba lætur þess getið að námsmat í textílmennt ráðist að miklu leyti af 

huglægu mati kennara en hún segist meta verk og vinnu út frá fyrirfram 

tilgreindum þáttum sem unnir hafa verið út frá skólanámskrá.  

Erna sagðist leggja svipaða áherslu á tækni og frumleika vinnunar og hefur 

hún horft til hæfniviðmiða aðalnámskrár í verkefnavinnunni. Hún segist ekki 

hafa lagt mikla áherslu á sögulega hluta hæfniviðmiðanna því nemendur 

hefðu ekki þolinmæði til að hlusta á pistla, þeir vildu helst fá að gera eitthvað 

strax.  

Óþolinmæði og áhugaleysi nemenda til bóklegra þátta list- og verkgreina 

virðast skjóta kollinum upp víða, því svipað kom í ljós í rannsókn Gísla 

Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013), að nemendur í hönnun og 

smíði þyrstir í verklega vinnu fremur en að eyða tíma til undirbúnings- og 

hugmyndavinnu. 

Það virðist því liggja ljóst fyrir að verklegur þáttur textílmennta og afurðin 

sjálf er það sem kennarar leggja aðal áherslu á við námsmat. Þeir segjast 

einnig fylgjast með vinnuferli, hegðun og umgengni. Lítið virðist fara fyrir 

eiginlegri hugmyndavinnu nemenda þegar kemur að námsmati í textílmennt.  

Kannski eiga áhersluþættirnir eftir að breytast með frekari innleiðingu á 

nýju námsmati. Gerða minntist á að núgildandi hæfniviðmið væru fín til að 

miða við þegar verkefni og námsþættir eru valdir en sagði jafnfram að verk 

væri fyrir höndum að finna út hvernig ætti að gefa fyrir. Góður undirbúningur 

og skipulag væru svör Fullan (2007) við þeim vangaveltum, en námsmat 

Lindstöm (2006) á ferilmöppum væri einnig vert að horfa til við skipulagningu 

og innleiðingu nýs námsmats.  

Lindström (2006) skipti matinu upp í lokaafurð og vinnuferli með 

tilheyrandi undirþáttum sem metnir voru (sjá í kafla 2.4.4.). Slíkt myndi hins 

vegar krefjast þess að hugmyndavinnu og hönnunarþáttur hæfniviðmiða í 

textílkennslu yrði sett ofar í forgangsröðun og krafa gerð um það að 
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nemendur myndu skrá hugmyndir sínar og sýna fram á þróun í ferlinu t.d. 

með tilraunavinnu sem sýna ólíka möguleika og hugsanir nemenda. Skráning 

hugmynda gæti farið fram með einum eða öðrum hætti e.t.v. með 

myndrænum hætti, í skissuformi, textalýsingum, stafrænni myndatöku eða 

þessháttar. Þeim gögnum yrði síðan haldið til haga fyrir námsmat.  

Námsmat sem þetta myndi eflaust kalla á mikla yfirlegu og skipulag að 

hálfu kennara og myndu sumir skólar ekki ráða við að geyma ferilmöppur 

nemenda sökum plássleysis. Hugsanlega væri hægt að hafa ferilmöppurnar 

rafrænar og gera viðeigandi ráðstafanir varðandi tæki og tól til rafrænnar 

skráningar. 

Líklega þyrfti að ræða opinskátt um gildi hugmyndavinnu og sköpunar við 

nemendur með tilliti til aldurs og þroska og gera þeim ljóst hver þeirra þáttur 

í vinnunni er og hvað vinnst með slíkum vinnubrögðum. Umræða er yfirleitt 

af hinu góða og getur verið upplýsandi og þroskandi fyrir alla sem í hlut eiga. 

5.3 Sköpun í textílmennt 

Í aðalnámskrá kemur fram að hæfniviðmið fyrir námsgreinina textílmennt 

skiptist í þrennt. Undir einum þessara þriggja þátta eru sköpun, hönnun og 

útfærsla sem ein heild og miðast sá þáttur að hugmyndavinnu og hönnun og 

skilningi á vinnuferli og gildi handverks. Eins og fram hefur komið er 

eftirfarandi skilgreiningu á hugtakinu sköpun ætlað að efla sameiginlegan 

skilning innan skólasamfélagsins. 

Sköpun er margslungið ferli sem í grunninn byggist á 

ímyndunarafli og frumleika. Í gegnum sköpunarferlið verður til 

eitthvað sem hefur gildi eða þýðingu fyrir okkur sjálf, næsta 

umhverfi eða samfélagið í víðari skilningi (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls.18).  

5.3.1 Hugmyndir textílkennara um hugtakið sköpun 

Hugmyndir viðmælendanna um hugtakið sköpun í textílmennt snýr að því að 

nemendur búi eitthvað til og fái frelsi og stuðning við að útfæra hugmyndir 

sínar með lausnaleit og sjálfstæðri vinnu. 

Skilningur þeirra á sköpunarhugtakinu virðist áþekkur. Gerðu fannst 

sköpun einfaldlega vera að búa eitthvað til. Tobba og Petra sögðu að sköpun 

væri í öllu og snerist um hugmyndir, lausnaleit og framkvæmd og hafði Petra 

á orði að nemendur þyrftu að geta „fattað hvaða leiðir á að fara eða þá leita 

sér upplýsingar“. Í huga Ernu snýst sköpun um hugmyndavinnu nemenda og 

að kennarar hjálpi nemendum að koma fram með sínar eigin hugmyndir og 
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vinna með þær, í stað þess að nemendum sé stýrt og þeim falið að gera 

verkefni eftir nákvæmum fyrirmyndum. Tobba sagði að sköpun væri eitthvað 

sem kemur frá sjálfum nemandanum, þ.e. hans eigin hugmyndir og útfærsla 

þeirra.  

Fræðimenn (Piirto, 2004; Svanborg, 2011; Patrik, Hisley og Kempler, 2000; 

Runco, 2007 og Kaufmann, 2006) hafa lagt áherslu á að nemendur þurfi 

stuðning og hvatningu til að koma hugmyndum sínum í framkvæmd og segja 

Cremin, Burnard og Craft (2006) að með opnum og styðjandi spurningum frá 

kennara sé hægt að ýta undir möguleikahugsun nemenda.  

Samanlagðar hugmyndir viðmælendanna eru nokkuð sambærilegar við 

hugmyndir fræðimanna þótt áherslur þeirra séu á ólíkum þáttum sköpunar 

en felur engu að síður í sér ákveðið sköpunarferli. 

5.3.2 Birtingarmynd sköpunar 

Viðmælendur voru sammála um að birtingarmynd sköpunar felist í frelsi 

nemenda til að velja, bæði efni og útfærslur þegar kemur að textílmennt.  

Aðrir þættir eins og áhugi og verkþekking nemenda, vinnuaðstaða, 

fjölbreyttur efniviður, hópastærðir og sveigjanleiki kennara voru einnig 

nefndir sem áhrifaþættir og talaði Erna um að kennarar væru mikilvægur 

áhrifaþáttur þess að sköpun ætti sér stað. 

Tobba tók dæmi um birtingarmynd sköpunar þar sem nemendur voru að 

vinna með ýmisskonar bútasaumsefni og ákveðið form. Nemendur fengu að 

velja á milli lita og hvernig þeir kjósa að raða formunum saman í mynstur eftir 

eigin hugmynd. Tobba benti á að styðja þyrfti við nemendur, benda þeim á 

og hvetja til góðra verka líkt og Kaufmann (2006) og fleiri hafa bent á, og 

sagðist hún jafnframt gleðjast yfir því þegar nemendur spyrja hvort þeir megi 

útfæra verkefnið öðruvísi en lagt var upp með. Stundum segist Tobba spyrja 

nemendur hvernig þeir haldi að eigi að gera, en þannig hvetur hún nemendur 

til að leiða hugann að næstu skrefum í sköpunarferlinu og sjá fyrir sér 

möguleika. Hún sagði að í ferlinu erum við náttúrulega að læra hvað gerist í 

ferlinu. Ferlið skiptir ekki síður máli en lokaafurðin eins og Eisner (2002) hefur 

haldið fram, því er mikilvægt að nemendur séu virkir í ferlinu.  

Gísli Þorsteinsson og Brynjar Ólafsson (2013) segja að verkefni þurfa að 

hafa mikilvæga og persónulega þýðingu fyrir nemendur því það hafi áhrif á 

virkni þeirra í að taka eigin ákvarðanir við hönnun verkefnisins. Það gefur 

augaleið að slík vinna krefst þess að nemendur fái svigrúm til að velja sér 

viðfangsefni og tíma til að vinna að þeim eins og Lindström (2006) hefur bent 

á.  
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Erna, Gerða, Tobba og Petra eru allar sammála mikilvægi þess að nemendur 

fái að velja efni og útfærslur og segir Gerða að þrátt fyrir að nemendur fari 

eftir teikningu eða mynstri þá séu þeir samt að skapa sitt með því að ákveða 

stærð og lögun. Áherslur og viðhorf viðmælendanna eru í takt við niðurstöður 

starfsháttarannsóknarinnar (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014) og hafði Bamford 

(2009) áður bent á að áherslur kennarar í list- og verkgreinum hölluðust 

meira að verklegri færni en hugmyndavinnu og sjálfstæði, því þyrfti að auka 

þann þátt kennslunnar.  

Áherslan á að nemendur hafi val um efni, útfærslur og verklega færni 

svipar til hugmynda Kaufmann (2006) um aðlagaða hugmynd, þar sem unnið 

er eftir ákveðinni fyrirmynd eða hugmynd. Í stað þess að gera nákvæma 

eftirlíkingu er útfærslunni breytt. Hann segir slíka aðlögun krefjast 

hugmyndavinnu því leita þurfi nýrra leiða til að bæta eða breyta tilgangi 

upprunalegrar hugmyndar.  

Þrátt fyrir að áherslan sé að miklu leyti lögð á verklega færni, val og 

útfærslubreytingar nemenda út frá fyrirmyndum sem kennarar velja í flestum 

tilfellum, þá fá nemendur líka tækifæri til að láta ljós sitt skína og koma fram 

með eigin hugmyndir að viðfangsefnum. Ef nemendur búa yfir innri 

áhugahvöt (Piirto, 2004; Conti og Amabile, 2011; Csikszentmihaly, 1997) 

verða þeir virkari í ferlinu og vilja frekar halda áfram.  

Gerða gaf dæmi af samskiptum við áhugasaman nemanda sem hafði 

fengið hugmynd í kollinn. Hún sagðist í slíku tilfelli hvetja nemandann til að 

teikna hugmyndina á blað og útskýra hana betur. Hún sagðist ræða hentugar 

aðferðir og efnisval út frá teikningunni og leiðbeina nemandanum í kjölfarið. 

Til að virkja nemandann til skapandi hugsunar spyr hún hann hvernig hann 

hafi hugsað sér að útfæra ólíka þætti. Með þessu dæmi grípur kennarinn 

hugmynd nemandans á lofti og styður hann í að koma henni í framkvæmd og 

fær hann til að hugsa hvað og hvernig hann ætli að útfæra hugmyndina sína.  

Petra hafði á orði að nemendur þyrftu að finna öryggi til að þora að láta 

hugmyndir sínar í ljós, efniviður og aðstaða væri þeim ákveðin hvatning til að 

skapa, en umfram allt þyrfi nemendum að líða vel. 

Það er í anda þess sem Piirto (2004) og Annarella (2000) hafa talað um og 

telur Annarella (2000) mikilvægt að kennarar styðji við nemendur þegar þeir 

koma fram með nýjar hugmyndir í stað þess að setjast í dómarasæti og 

útiloka þær. Nemendur hræðast að gera mistök og sjálfstraust þeirra getur 

verið brothætt. Þess vegna þurfa kennarar að hvetja nemendur til að taka 

áhættu og gera tilraunir með hugmyndir sínar. Jafnframt beri þeim að ræða 

við nemendur og koma þeim í skilning um að mistök eru til að læra af þeim, 
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þau auki skilning á viðfangsefninu og geti stuðlað að betri og þróaðri 

hugmynd.  

Erna og Petra nefndu að grunnþekking í verktækni þyrfti að vera til staðar 

hjá nemendum áður en þeir hefjast handa við að skapa. Erna sagði það ekki 

vænlegt til árangurs að skella hráefni fyrir framan nemendur og ætlast til að 

eitthvað komi úr því. Hún sagði að stórhuga nemendur færu stundum fram 

úr sér og réðu ekki við verkefnið því þá skorti þekkingu og bætti hún við að 

nemendur þyrftu að geta skipulagt sig og séð fyrir sér næstu skref í 

vinnuferlinu.  

Fræðimenn hafa bent á sambærilega þætti og kemur fram í rannsókn 

Gísla Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013) að ákveðin verk- og 

tækniþekking þurfi að vera til staðar hjá nemendum, sem styrkir þá til að taka 

sjálfstæðar ákvarðanir í hönnunarferlinu. Pöllänen (2009) er sammála þessu 

og bendir á að æskilegt sé að nemendur hafi ákveðna grunnþekkingu, sem 

byggð er upp þegar unnið er með eftirlíkingarferli eins og hún kýs að kalla 

það. Heildstætt ferli, þ.e. frá hugmynd til lokafurðar, kemur síðar þegar búið 

er að byggja upp grunnþekkinguna.  

Niðurstöður gefa til kynna að birtingarmynd sköpunar í textílmennt líkist 

að miklu leyti eftirlíkingarferli Pöllänen (2009) og aðlagaðri hugmynd 

Kaufmann (2006). Því kennarar virðast í flestum tilfellum vera þeir sem koma 

með hugmyndir sem nemendur síðan vinna eftir, breyta og bæta.  

Sköpunarferli nemenda þarf svigrúm og tíma en algengt er að kennarar 

upplifi tímaskort sem orsakast oft af of stórum nemendahópum, eins og 

viðmælendur bentu á að hafi gerst. Kennarar virðast miða kennsluna og 

viðfangsefni við nemendahópana í heild og þann tíma sem hver hópur fær, 

frekar en að lögð sé markviss áhersla á þjálfun í hugmyndavinnu og hönnun 

út frá persónulegum þörfum nemenda.  

Í rannsókn Gísla Þorsteinssonar og Brynjars Ólafssonar (2013) segir að því 

fyrr sem nemendur eru þjálfaðir upp í hugmyndavinnu og sköpunarferli á 

skólagöngunni, þeim mun auðveldari verður eftirleikurinn þegar líður á 

skólagönguna. 

Eins og fram hefur komið segja fræðin að kennarar þurfa að vera 

meðvitaðir um stöðu sína sem fyrirmyndir nemenda, vera styðjandi, 

sveigjanlegir og með opinn huga fyrir nýjum hugmyndum. Auka þarf umræðu 

um hvað sköpun felur í sér og gera nemendum grein fyrir gildi þess að nota 

ímyndunarafl og möguleikahugsun og sýna sjálfstæði og frumleika í verki.  

Niðurstöður gefa vísbendingar um að textílkennarar hvetji nemendur til 

sjálfstæðra vinnubragða og leitast eftir að gefa nemendum kost á að velja 
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eins langt og þeir telja sig geta m.t.t. hópastærða og fjölda kennslustunda. En 

eflaust þarf að tengja sköpunarhugtakið og inntak þess við raunveruleikann 

sem bíður nemenda að námi loknu, því möguleikarnir eru margir.  

„Fólk, þekkingin og sköpunarkrafturinn eru auðlind og uppistaða skapandi 

atvinnugreina“ (Sóley Stefánsdóttir og Halldór Gíslason, 2007). Eins og bent 

er á í hönnunarstefnunni þá þarf með samspili hugar og handa að auka 

skilning nemenda á efni, aðferðum og færni í hugmyndavinnu og ýta undir 

skapandi hugsun með áherslu á sjálfstæð og fagleg vinnubrögð (Atvinnuvega- 

og nýsköpunarráðuneytið, 2014). Textílkennarar ættu samkvæmt áherslum 

núgildandi menntastefnu að fá tækifæri til rækta með nemendum hæfni í 

hugmyndavinnu og handverki og auka skilning þeirra með virkum umræðum, 

á fjölbreyttum möguleikum sem leynast í skapandi atvinnugreinum.  

Til að efla og viðhalda skapandi hugsun í textílmennt þarf að skipuleggja 

kennslu og verkefnavinnu með ólíkar þarfir nemenda í huga. Auka verður 

markvissa þjálfun í hugmyndavinnu og sjálfstæði nemenda svo þeir geti með 

góðu móti aflað sér upplýsinga, nýtt frumkvæði sitt og útsjónarsemi við 

vinnuna og aukið þannig getu sína til skapandi hugsunar. 

5.4 Rannsóknarspurningum svarað 

Greint verður frá svörum sem fengust með rannsókninni. Lagt var upp með 

eftirfarandi rannsóknarspurningar: 

 Hvernig samræmast hugmyndir textílkennara settum markmiðum 
aðalnámskrár, varðandi aukna áherslu á sköpun í textílmennt?  

Undirspurningarnar voru eftirfarandi: 

 Hver er staða innleiðingar sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár í 
textílmennt?  

 Hvaða kennsluaðferðir nýta textílkennarar við kennsluna? 

 Hvaða skilning leggja textílkennarar í hugtakið sköpun? 

Niðurstöður leiddu í ljós að innleiðing núgildandi aðalnámskrár og 

sköpunarþáttarins hefur verið nokkuð markviss hjá helmingi viðmælenda á 

meðan hinir kennararnir tveir sögðu að engin markviss vinna hefði átt sér 

stað í þeirra skólum. Þær nefndu hins vegar að þær hefðu kynnt sér þemaritið 

um sköpun og hefði það vakið þær aðeins til umhugsunar. Í öðrum skólanum 

þar sem fram fór markviss innleiðing, var unnið sérstaklega með grunnþætti 

menntunar þ.m.t. sköpunarþáttinn en af niðurstöðum að dæma hefur verið 

skortur á eftirfylgni og stuðningi við kennara í kjölfar þeirrar vinnu. 
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Niðurstöður gefa til kynna að skortur sé á almennri umræðu um grunnþáttinn 

sköpun, námskrána og innleiðingu hennar.  

Kennsluaðferðir sem viðmælendurnir nýta mest í sinni kennslu eru 

samkvæmt niðurstöðum, kynning á viðfangsefni í upphafi kennslustundar og 

hefðbundin sýnikennsla á aðferðum greinarinnar. Viðmælendur fylgja 

kennslunni eftir með einstaklingsbundinni tilsögn, sem miðast að þörfum 

nemenda.  

Fram kom í niðurstöðum að til viðbótar hefðbundnum kennsluaðferðum 

leitast viðmælendur við að brjóta kennsluna upp með öðruvísi nálgunum. Í 

því samhengi voru nefnd dæmi af leikritagerð og nýtingu tölvutækninnar.  

Niðurstöður sýndu að skilningur viðmælendanna á sköpunarhugtakinu 

snýr að einstaklingsframlagi nemenda, það að nemendur búi eitthvað til og 

útfæri hugmyndir sínar með lausnaleit og sjálfstæðri vinnu. Hlutverk 

kennarans er að veita nemendum stuðning og hvatningu.  

Í niðurstöðum sagði einn viðmælandinn að sköpun væri að búa eitthvað 

til, annar sagði að sköpun væri að fá hugmynd og geta komið henni í 

framkvæmd með því að uppgötva leiðir til þess. Þriðji viðmælandinn sagði að 

sköpun kæmi frá einstaklingnum sjálfum þ.e. hugmyndir nemenda og þeirra 

eigin útfærsla. Fjórði viðmælandinn var sama sinnis og undirstrikaði það 

mikilvæga hlutverk sem kennarinn hefur í sköpunarferlinu. Hlutverk hans er 

að hvetja og styðja nemendur við að útfæra eigin hugmyndir og passa að vera 

ekki of stýrandi. 

Niðurstöðurnar varpa ljósi á að í kjölfarið af útgáfu núgildandi aðalnám-

skrár hafi textílkennarar ekki með teljandi hætti breytt áherslum og aukið 

þátt sköpunar í textílmennt. Það stafar m.a. af sannfæringu þeirra um að 

skapandi starf hafi ávallt skipað fastan sess í textílmennt og því telja 

viðmælendur ekki þörf á afgerandi áherslubreytingum.  

Huglægt mat rannsakanda er því að hugmyndir textílkennaranna 

samræmast að nokkru leyti markmiðum núgildandi aðalnámskrár frá 2013, í 

ljósi niðurstaðna sem byggja á tilfinningu og viðhorfum viðmælenda.  
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6 Lokaorð 

Leitast hefur verið eftir að varpa ljósi á birtingarmynd grunnþáttarins 

sköpunar í verklagi, viðhorfum og áherslum í textílmennt. Markmiðið með 

rannsókninni var að kanna viðhorf textílkennara, skoða hvernig þeir vinna 

með sköpunarferli, hvaða merkingu þeir leggja í hugtakið sköpun og hversu 

vel á veg innleiðing sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár er komin í 

námsgreininni textílmennt.  

Sköpunarhugtakið er vítt og flókið eins og fræðimenn hafa bent á og hefur 

ótal birtingarmyndir. Því er mikilvægt að auka áherslu á sameiginlegan 

skilning og samvinnu í skólasamfélaginu eins og Craft (2003) hefur komið inn 

á, svo hægt sé að stefna að sameiginlegu markmiði.  

Í þemaritinu um sköpun kemur fram að sköpun í námi og kennslu 

einkennist af fjölbreytni í vinnubrögðum þar sem nemendur fá tækifæri og 

hvatningu til að hafa áhrif á náms sitt. Sköpun felur í sér frelsi til sjálfstæðis 

og vals á viðfangsefnum og samstarf af ýmsu tagi. Í sköpun eru fjölbreyttir 

miðlar nýttir, vinnan er gerð sýnileg sem innblástur og hvatning, en einnig eru 

umræður, vangaveltur og opnar spurningar í hávegum hafðar (Ingibjörg 

Jóhannsdóttir o.fl., 2012, bls. 7).  

Kelley og Kelley (2014) segja að sköpun sé það að nota ímyndunaraflið til 

að búa til eitthvað nýtt, því þegar nýjar lausnir og nýjar leiðir eru fundnar, þá 

kemur sköpunargáfan til kastanna. 

Það er túlkun rannsakanda út frá niðurstöðum rannsóknarinnar, að 

sköpunarþáttur nemenda felist oftast í vali þeirra á efnum og útfærslum, 

fremur en að áhersla sé lögð á hugmyndavinnu og hönnun út frá þeirra eigin 

hugmyndum. Slíkt sköpunarferli telst til eftirlíkingarferlis í anda Pöllänen 

(2009).  

Niðurstöður gefa því vísbendingar um að áherslur kennslunnar hvíli á 

verklegum þáttum textílgreinarinnar þ.e. handverki, aðferðum og tækni, þar 

sem verkefnin virðast í flestum tilfellum vera fyrirfram valin af kennurum og 

nemendur útfæra vinnuna. Þættirnir sköpun, hönnun og útfærsla sem snúa 

að hugmyndavinnu, hönnun, skilningi á vinnuferli og gildi handverks, lúta því 

í lægra haldi fyrir verklegum þáttum greinarinnar. Samkvæmt Lilju M. 

Jónsdóttur (1996) hafa viðhorf, fyrri reynsla kennara og gamlar hefðir, mikið 

um það að segja hvaða áhersluþættir verða fyrir valinu í kennslu.  
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Fram kom í niðurstöðum að verklag kennslunnar og val á viðfangsefnum sé 

að ýmsu leyti háð tímaramma, stærð nemendahópa og getu nemenda. 

Kennararnir virðast leggja sig fram við að hafa viðfangsefnin fjölbreytt og 

áhugaverð til að uppfylla kröfur og þarfir nemenda en auka mætti á 

fjölbreytni í kennsluaðferðum, að mati rannsakanda. 

Niðurstöður rannsóknarinnar komu rannsakanda ekki mjög á óvart, 

heldur staðfestu grun rannsakanda um að auka megi áherslur á 

hugmyndavinnu og hönnun nemenda frá hugmynd til lokaafurðar í 

námsgreininni textílmennt.  

Sem liður í því að auka markvisst áherslu á sköpun í textílmennt þarf, að 

mati rannsakanda, að styðja betur við og leiðbeina kennurum við þann þátt 

kennslunnar og auka umræðu og endurmenntun, því kennarar virðast vilja 

nemendum sínum það besta. Því þarf að gefa kennurum aukið svigrúm til 

samvinnu við aðra kennara og auka úrval og aðgengi að námsefni í 

hugmyndavinnu og sköpun. 

Handverk og listir eru mótunarþættir í daglegu lífi, umhverfi og menningu. 

Því þarf að efla umræðu og auka skilning nemenda, fagfólks og almennings 

um mikilvægi skapandi hugsunar og skapandi greina þegar til framtíðar er 

litið. Aukin áhersla á sköpun í textílmennt, myndi vafalítið efla greinina, gera 

hana fjölbreyttari og í kjölfarið skila af sér hæfari nemendum með betri 

reynslu í því að hugsa út fyrir boxið og finna lausnir á skapandi hátt. 

Í einhverjum nemendahópi í textílmennt leynast upprennandi hönnuðir, 

því er mikilvægt er að leggja grunninn og skapa þeim tækifæri til að læra að 

meta mikilvægi skapandi hugsunar og sköpunarferlis og skilja ávinning þess 

fyrir framtíðina.  

Rannsóknir sem snúa að textílgreininni hér á landi eru fremur fáar og 

hefur lítið verið rannsakað hvort inntak aðalnámskrár birtist raunverulega í 

textílkennslunni. Rannsóknir á sköpun og skapandi hugsun í textílmennt 

hérlendis hafa ekki orðið á vegi rannsakanda og verður þessi rannsókn því 

framlag til greinarinnar.  

Þegar fram líða stundir og innleiðingarferli aðalnámskrár er að fullu lokið, 

gæti reynst verðugt rannsóknarefni að kafa dýpra í þennan málaflokk hjá 

stærra úrtaki textílkennara, spyrja dýpri spurninga og skoða í kjölfarið hvort 

greina megi þar áherslubreytingar.  
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Viðauki 1–Viðtalsrammi 

Rannsóknarspurningar 

Hvernig samræmast hugmyndir textílkennara settum markmiðum 

aðalnámskrár, varðandi aukna áherslu á sköpun í textílmennt?  

Undirspurningar: 

 Hver er staða innleiðingar sköpunarþáttar núgildandi aðalnámskrár í 
textílmennt?  

 Hvaða kennsluaðferðir nýta textílkennarar við kennsluna? 

 Hvaða skilning leggja textílkennarar í hugtakið sköpun?  

Viðtalsrammi 

Viðhorf til aðalnámskrár 

 Hvert er þitt viðhorf til aðalnámskrár grunnskóla?  

 Með hvaða hætti styðst þú við hæfniviðmið núgildandi aðalnámskrár 
grunnskóla, við skipulagningu kennslunnar?  

 Að hvaða marki hefur þú kynnt þér sköpun sem er einn grunnþáttur 
menntunar?  

 Hversu vel á veg telur þú innleiðingarferli núgildandi aðalnámskrár 
komið í þínum skóla? Þinni kennslu?  

 Getur þú lýst fyrir mér hvernig unnið hefur verið að innleiðingu 
aðalnámskrár? 

 Hvernig skilgreinir þú námsgreinina textílmennt, sem listgrein, 
verkgrein eða bæði? Af hverju?  

Sköpun í textílmennt 

 Hvernig skilgreinir þú hugtakið sköpun?  

 Getur þú lýst fyrir mér með hvaða hætti þú vinnur með 
sköpunarþáttinn í kennslu?  

 Hver er þáttur nemenda í sköpunarferlinu?  

 Hvað þarf til þess að sköpun geti átt sér stað í verkefnavinnu nemenda 
að þínu mati?  

 Hvernig myndir þú lýsa birtingarmynd sköpunar í textílmennt?  
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Kennsluhættir  

 Hvernig er textílkennslunni háttað í þínum skóla? (stærð 
nemendahópa, tímafjöldi, aðstaða, efniviður) 

 Hvaða kennsluaðferðir nýtir þú mest?  

 Hvert sækir þú hugmyndir af viðfangsefnum fyrir kennsluna? 

 Hvernig er námsmati háttað hjá þér? Hvaða þættir eru helst skoðaðir?  

Að lokum:  

 Er eitthvað sem þú manst eftir sem þú vilt bæta við? 

Bakgrunnsupplýsingar 

 Hvaða menntun hefur þú? 

 Hve lengi hefur þú starfað sem textílkennari? 

 Hvað hefur þú starfað í mörgum skólum? 


