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Formáli
Viðfangsefni þessarar ritgerðar er þróun textílkennslu í vali á unglingastigi
með áherslu á sjálfbærni og sköpun. Það felur í sér að vekja nemendur til
umhugsunar um þýðingu þess að vera ábyrgir neytendur í hinu stóra
samhengi. Rauði þráðurinn í sjálfbærnimenntun er þekkingaröflun um
hlýnun jarðar og aðgerðir til að stemma stigum við þeirri óheillavænlegu
þróun sem athafnir manna leiða af sér.
Ritgerðin er 30 eininga lokaritgerð til fullnaðar M.E.d. gráðu í náms- og
kennslufræði list- og verkgreina. Ég vil þakka leiðbeinendum mínum þeim
Karenu Rut Gísladóttur lektor og Svanborgu Rannveigu Jónsdóttur dósent á
Menntavísindasviði Háskóla Íslands fyrir góða leiðsögn, uppörvun og
þolinmæði. Eins vil ég þakka eiginmanni mínum Reyni Einarssyni og börnum
okkar þeim Sigríði Sunnu, Stefáni Geir og Selmu fyrir þolinmæðina og
stuðning við gerð þessarar ritgerðar. Sigríði Sunnu og Valgeiri tengdasyni
þakka ég þýðingu á texta og ýmis viðvik í tæknilegri vinnu. Birnu Hugrúnu
Bjarnardóttur, vinkonu minni þakka ég góðar ábendingar, yfirlestur og
ómældan stuðning og Hrönn Kold Sigurðardóttur fyrir yfirlestur heimilda.
Bergljótu systur minni þakka ég myndvinnslu og rökræður um fræðin.
Síðast en ekki síst þakka ég nemendum mínum fyrir að leyfa mér að fjalla
um kennsluna og námið með þeim. Án þeirra leyfis og samstarfs hefði þessi
ritgerð ekki orðið til.
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Ágrip
Þessi ritgerð fjallar um rannsókn á eigin kennslu sem hefur það markmið að
ýta undir skilning nemenda á hugtakinu sjálfbærni í textílnámi með sköpun
sem undirliggjandi þátt kennslunnar. Hugtakið sjálfbærni er víðfeðmt og hægt
að segja að það snerti allt líf. Áskorun mín sem kennara er að takmarka
umfjöllun um sjálfbærni við það sem tengist textílmennt og sköpun en
jafnframt að sýna fram á heildrænt samhengi. Það felur í sér að efla skilning
nemenda á því að ákvarðanir og breytni manna á einu sviði hefur áhrif á
önnur. Sköpun er annað stórt hugtak sem seint verður skilgreint til fullnustu.
Ég leitast hins vegar við að skoða hvernig og hvort sköpun eigi sér stað hjá
nemendum miðað við þau fræði um sköpun sem ég hef tileinkað mér í
meistaranáminu síðustu misseri og hef að leiðarljósi í kennslunni.
Rannsóknin er starfendarannsókn og aðalrannsóknarhópurinn voru
stúlkur í níunda og tíunda bekk í textílvali haustið 2013. Rannsóknin hélt
áfram á vorönn 2014 þar sem margir nemendur héldu áfram í textílvali og
spennandi var að skoða hvernig nám og kennsla þróuðust áfram með tilliti
til fyrri reynslu.
Helstu niðurstöður eru þær að formlegt nám og eftirfylgni kennara hafði
áhrif á þekkingu nemenda sem kom skýrt fram í dagbókarskrifum þeirra og
umræðum. Nokkurrar togstreitu gætti meðal nemenda milli þess að taka á
móti formlegri kennslu og að geta strax byrjað á verklegri vinnu. Verkleg
færni og sköpun tekur tíma og þeir nemendur sem héldu áfram í textílvali
sýndu greinileg merki um vaxandi færni. Sköpun sem er þannig að eitthvað
nýtt verður til og þróast í vinnuferlinu, birtist hjá einstaka nemendum sem
höfðu úthald til að takast á við hindranir sem felst oft í skapandi ferli.

5

Abstract
A Journey to Sustainability:
Textile Education in Secondary School
This dissertation is about a research on my own teaching that aims to
further the student’s understanding of sustainable textiles, with creativity
as an underlying theme. Sustainability is a broad term and touches on all
aspects of life. My challenge as a teacher is to focus on the subject of
sustainability on textiles and creativity, as well as showing a global context.
This includes furthering the student’s understanding of how decisions and
actions of humans in one field affect another. Creativity is another term
that will hardly ever be defined completely. I look at how creativity is
practiced by my students, according to the studies in creativity that I have
adopted for my Masters Thesis and practice in my teaching.
The study is an Action Research and the main study group was ninth and
tenth grade female textile students, autumn 2013. The research continued
through spring term of 2014, as many students continued textile studies
and it became interesting to look at how learning and teaching continued to
develop based on previous experience.
The main results are that formal learning and teacher’s follow-up impacted
the student's knowledge, which was apparent from their journal writing as well
as discussions. Tensions were identified with students when it came to
accepting formal education and getting immediate practical experience. Skills
and creativity takes time to develop and students who continued their textile
studies showed clear improvements in their skills and abilities to create.
Creativity where new ideas are developed through the work process were
apparent with a few students, the ones who perservered and overcame
obstacles that often are present in a creative process.

6

Efnisyfirlit
Formáli ............................................................................................................3
Ágrip ................................................................................................................5
Abstract ...........................................................................................................6
Myndaskrá .......................................................................................................9
1

2

Inngangur ................................................................................................11
1.1

Megintilgangur og ástæður fyrir vali rannsóknar ...........................12

1.2

Mótun viðhorfa minna ...................................................................13

1.3

Markmið kennslunnar og markmið rannsóknar .............................14

1.4

Uppbygging ritgerðar......................................................................16

Fræðilegur bakgrunnur ...........................................................................17
2.1

Sjálfbærni og sjálfbær þróun ..........................................................17
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6

2.2

Sjálfbærni og textíll .........................................................................28
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4

Áhrif textílframleiðslu á umhverfi ......................................... 29
Vinnusiðferði ......................................................................... 32
Textíll í átt til meiri sjálfbærni ............................................... 35
Viðhorf til sjálfbærni í textíl .................................................. 36

2.3

Fatahönnuðir, sköpun, sjálfbærni ..................................................37

2.4

Sköpun í textíl samþætt við sjálfbærni ...........................................38
2.4.1

2.5
3

Skilgreining hugtaka í sögulegu samhengi ............................ 18
Frumgæði og afstaða til þeirra.............................................. 19
Að breyta vanabundinni hugsun ........................................... 21
Skilningur á hugtökum og aðkallandi úrbætur ..................... 23
Menntun til sjálfbærni .......................................................... 24

Nám til sköpunar................................................................... 39

Samantekt.......................................................................................43

Rannsóknaraðferð ..................................................................................45
3.1

Gagnaöflun .....................................................................................47
3.1.1. Rannsóknardagbækur .......................................................... 48
3.1.2 Myndskeið............................................................................. 49
3.1.3 Ljósmyndir............................................................................. 49
3.1.4 Dagbókaskrif nemenda og sjálfsmat ..................................... 49

7

3.2

Gagnagreining ................................................................................ 50
3.2.1 Rannsóknarvinir .................................................................... 52
3.2.2. Siðferðilegur þáttur rannsóknar .......................................... 52

4

Helstu niðurstöður ................................................................................. 55
4.1

Kennsla í textílmennt og fræðsla um sjálfbærni ............................ 55
4.1.1
4.1.2

4.2

Þekking til ábyrgrar neyslu............................................................. 60
4.2.1
4.2.2
4.2.3

4.3

5

Að sviðsetja flík og segja sögu hennar .................................. 74
Ímynd fatnaðar...................................................................... 76

Verkleg vinna og skapandi ferli ...................................................... 78
4.5.1
4.5.2

4.6

Birtingamyndir sjálfbærni í verklega þættinum .................... 66
Kjarni sjálfbærni í skrifum nemenda ..................................... 68
Endurvinnsla.......................................................................... 69
Viðhorf nemenda til endurvinnslu og endurnýtingar ........... 72

Skilgreining á fatnaði ..................................................................... 73
4.4.1
4.4.2

4.5

Þekking á siðferði í textílframleiðslu ..................................... 61
Hugmyndir nemenda um fatakaup ....................................... 63
Að takast á við siðferðileg álitamál í kennslu ........................ 64

Kjarni sjálfbærni ............................................................................. 66
4.3.1
4.3.2
4.3.3
4.3.4

4.4

Nám og kennsla..................................................................... 56
Jafnvægi milli beinnar fræðslu og verklegrar vinnu .............. 57

Að lesa í hæfni nemanda....................................................... 78
Sköpunarferli tekur tíma ....................................................... 81

Samantekt ...................................................................................... 86

Umræður um sjálfbærni og sköpun í textílmennt ................................. 89
5.1

Sjálfbærni og textílmennt .............................................................. 89
5.1.2
5.1.3
5.1.4

5.2

Umræður í textílmennt ......................................................... 93
Verkleg færni og verkefnaval ................................................ 93
Sköpun í textílmennt ............................................................. 95

Næstu skref til frekari þróunar ...................................................... 97

6 Lokaorð ..................................................................................................... 99
Heimildaskrá ............................................................................................... 101
Viðauki ........................................................................................................ 109

8

Myndaskrá
Mynd 1 Dagbókaskrif nemenda, hugleiðingar um siðferði í textíl .............. 61
Mynd 2 Handbragð með nál og tvinna......................................................... 66
Mynd 3 Slaufa fyrir Skrekk ........................................................................... 67
Mynd 4 Snið lagt á efni ................................................................................. 70
Mynd 5 Tilbúinn kjóll .................................................................................... 70
Mynd 6 Kjóll úr sérvöldu efni af lager í textílstofu ....................................... 71
Mynd 7 Hönnunarferill að búa til mynstur á efni......................................... 83
Mynd 8 Útfærsla á ermastroffi á slá ............................................................ 84
Mynd 9 Sköpun í textíl.................................................................................. 86

9

1

Inngangur

Menn nútímans standa frammi fyrir sameiginlegri vá. Hún er tilkomin vegna
óábyrgra athafna, ofneyslu, misréttis og misskiptingu gæða milli íbúa jarðar.
Mannkynið hefur aðeins þessa einu jörð til búsetu og því mikilvægt að gæta
hófsemdar í athöfnum þannig að jafnvægis gæti milli framleiðslugetu
náttúrunnar og þess sem tekið er af auðlindum. Móðir Jörð viðheldur ekki
frjósemi sinni ef gengið er stöðugt á getu hennar til viðhalds og ávöxtunar.
Þess vegna er mikilvægt að vera meðvitaður og huga stöðugt að sáttmála
manna um gildi siðferðis og breytni gagnvart öðrum mönnum, öðrum
lífverum jarðar og umhverfinu þar sem hver og einn býr og tengslum okkar
við umhverfi alheimsins. Maðurinn er aðeins einn hlekkur í flóknu lífkerfi
jarðar sem á erfitt með að viðhaldast ef framganga hans á jörðinni gengur
um of á vistkerfið. Þrátt fyrir aðvaranir vísindamanna, eru stórar ákvarðanir
teknar í iðn- og tæknivæðingu án þess að nægjanlega sé tekið tillit til getu
náttúrunnar til endurnýjunar. Stórt bil er á milli ríkra og fátækra og við erum
minnt á það daglega með fréttaflutningi af einhverju tagi. Þar er fjallað um
þau örfáu prósent íbúa sem eiga stóran hluta af heimsauði. Í janúar
síðastliðnum var árlegur fundur World Economic Forum haldinn í Sviss
(2015). Þar kom fram að eitt prósent jarðarbúa mun eiga rúmlega fimmtíu
prósent af auði jarðar árið 2016 (The Guardian, 2015). Það er eitthvað rangt
við kerfi sem viðheldur ójöfnuði af þessari stærðargráðu. Eina af
birtingarmyndum óréttlætis og misskiptingar lífskjara má sjá í fataiðnaði.
Ég er textílkennari og síðastliðin tvö ár hef ég aflað mér þekkingar um
fataframleiðslu bæði þá sem er verið að þróa sem umhverfisvæna og
fataframleiðslu framleiðenda sem viðhafa ekki lágmarks vinnusiðferði
gagnvart verkafólki, eða standast ekki lágmarkskröfur um losun úrgangsefna
og eiturefna. Þessi málaflokkur hefur marga þætti sem hafa áhrif á hlýnun
jarðar og er einn hlekkurinn í keðjunni sem viðheldur auði fyrir fáa á
kostnað mikils meirihluta. Í námskrá textílmenntar er komið inn á þessa
þætti. Þar er textílmennt tengd við sjálfbærni sem felur í sér menntun bæði
í verk- og sköpunarþætti sem og að fræðslu um textílframleiðslu og þau
áhrif sem hún og neytendur hafa í víðu samhengi, bæði í nánasta umhverfi
sem og í alheimslegu tilliti.
Umfjöllun mín hér að ofan vísar til viðfangsefnis þessarar ritgerðar sem
fjallar um það hvernig ég sem textílkennari þróa kennslu í textílmenntavali á

11

unglingastigi. Rannsóknarefnið snýr að því að skoða hvernig sjálfbærni
birtist í námi og kennslu textílmenntar með sköpun sem undirliggjandi þátt
kennslunnar. Það geri ég með því að greina hvað hugtakið sjálfbærni felur í
sér og skoða síðan kennslu og nám í ljósi þess. Hvernig þróast þekking og
vitund um sjálfbærni fléttuð saman við textílmennt hjá nemendum og
hvernig birtist sköpun í vinnu nemenda? Í kjölfar þeirrar greiningar íhuga ég
möguleika á að þróa kennsluna frekar.
Rannsóknin er starfendarannsókn og aðalhópurinn í rannsókninni voru
stúlkur í níunda og tíunda bekk í textílvali haustið 2013. Rannsóknin hélt
áfram á vorönn 2014 þar sem margir nemendur héldu áfram í textílvali. Þá
bættust við stúlkur úr áttunda bekk. Einnig hef ég skoðað hóp frá haustönn
2014 til að átta mig á hvernig áherslur breytast, þó það sé ekki eiginlegur
rannsóknarhópur. Í þeim hópi voru einnig stúlkur frá vorönn 2014 sem
spennandi var að fylgjast áfram með. Upphaflega var lagt upp með
endurvinnslu á hvers konar textíl í rannsókninni en verkefnið síðan víkkað út
með tilliti til væntinga og hugmynda nemenda.

1.1 Megintilgangur og ástæður fyrir vali rannsóknar
Ástæður fyrir vali á viðfangsefninu eru margar og geri ég þeim næst skil
ásamt tilganginum með framkvæmd verkefnisins. Ég er menntaður
grunnskólakennari með sögu og líffræði í vali. Síðar bætti ég við mig námi á
textílkjörsviði í Kennaraháskóla Íslands og eftir það einu ári í handverksskóla
í Danmörku. Ég hef kennt í grunnskóla í rúmlega þrjátíu ár. Lengst af var ég
umsjónarkennari á miðstigi ásamt því að kenna líffræði og samfélagsfræði.
Síðustu tíu ár hef ég eingöngu kennt textílmennt. Undanfarin ár hef ég
stundað nám á meistarstigi við Háskóla Íslands í náms- og kennslufræðum á
kjörsviði list- og verkgreina. Segja má að þessir þrír þættir lýsi að hverju
áhugi og hugsanir mínar beinast og að þeir komi allir saman hér í þessu
verkefni; sagan, líffræðin og textíllinn.
Ég leitast við að sýna nemendum mínum tengingu textílsins við
umhverfið, menninguna, líffræðina, söguna, uppruna hráefna og að ekkert
verði til af sjálfu sér. Stundum er farið í sögulegt ferðalag sem fjallar um
hvernig ákveðið hráefni til dæmis bómull varð til frá því að vera hluti plöntu
að tilbúinni afurð. Að sýna fram á tengingar og orsakasamhengi tel ég ekki
síður mikilvægt en hið verklega nám sem fram fer í textílmennt: „Að ímynda
sér eða lifa sig inn í aðstæður[…]vekur hughrif og spurningar“ (Sigrún
Helgadóttir, 2013, bls. 47). Fatnaður geymir líka sögu bæði hvað varðar
hönnun og eins sögu eigandans (India Flint, 2011). Ég hef upplifað það að
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hafa áhrif á nemendur með því að koma með mismunandi fatnað og segja
sögu hans.
Jafnframt því sem nemendur skapa textílverk setja þær1 orð á athafnir
með því að skrá það sem þær vinna, fræðast um það og íhuga. Þær eru
einnig hvattar til að skissa hugmyndir og skýringarmyndir þegar það á við.
Að hvetja nemendur til að tjá sig í máli og myndum tel ég að styrki og
varðveiti þekkingu sem þær öðlast við vinnu verkefnanna.
Ég var svo heppin að þegar ég var nemandi í Kennaraháskóla Íslands var
mikil áhersla á samþættingu námsgreina. Við nemendur unnum mikið í
þemavinnu sem hefur haft áhrif á viðhorf mitt til kennslu; að líta út fyrir
hverja námsgrein án þess að útþynna hana. Hver námsgrein hefur sína
sérstöðu sem einnig þarf að draga fram og varðveita í kennslunni. Ken
Robinson (2009) segir almenna menntun of greinaskipta og vill meina að
það eigi sérstaklega við nám í efri bekkjum grunnskóla og í menntaskóla.
Hann telur þessa áherslu vera ranga þar sem hún mennti ekki nemendur
með eiginleika sem nútímasamfélag kallar eftir.

1.2 Mótun viðhorfa minna
Ég ólst upp við að fylgjast með því hvernig flíkur verða til. Móðir mín er fær
handverkskona og hún töfraði fram flíkur bæði með því að nota saumavél
og eins í prjóni. Ég tel að það hafi áhrif á einstakling að alast upp við að
fylgjast með hvernig hlutir verða til og að það styrki neysluvitund og geti
hvatt til þess að einstaklingar skapi sjálfir. Áhersla mín í kennslu
textílmenntar hefur legið í því að leggja rækt við sköpun jafnhliða því að
kenna tæknilega þjálfun í handverki. Mér finnst mikilvægt að skoða og
greina hvað teljist til listar og hvað til handverks. Seija Karppinen (2008)
greinir á milli hefðbundinnar handverkskennslu og þeirrar sem byggir á
nálgun listarinnar þar sem list og handverk renna saman „Craft Art“. Í því
hugtaki felst að beita ferilvinnu listarinnar sem byggir á skilningi og skynjun,
listrænni reynslu og sjálfsígrundun. Handverki er ekki gert lægra undir höfði
heldur er farið lengra í hugsun þar sem hin listræna vídd bætist við sem
felur í sér nálgun út frá tilfinningum, reynslu og tilraunum (Karppinen,
2008). Þegar ég var við nám í handverksskóla í Danmörku upplifði ég
umræður milli þeirra sem lögðu áherslu á handverk sem væri meira fólgið í

1

Þegar ég fjalla um nemendur mína nota ég kvenkyns fornafn, „þær” þó orðið nemendur sé
karlkyns. Mynd fornafnsins er líffræðileg og á við þátttakendur rannsóknarinnar sem allar
voru stúlkur. Ábending kom frá leiðbeinanda mínum Svanborgu Rannveigu Jónsdóttur og
vísar til þess sem hún kallar „femíníska“ notkun fornafna“.
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tækni og einstaklingsbundnum smekk í tæknilegri útfærslu og hinna sem
töluðu fyrir mikilvægi þess að tengja saman ferilvinnu listar við handverkið.
Ég átti erfitt með að skilja hvers vegna þessir tveir þættir færu ekki saman
og hélt því fram að annar þátturinn gæti ekki verið án hins. Skoðun sem var
orðin mér töm ekki hvað síst vegna áhrifa sem ég hafði fengið frá kennurum
mínum í textílnámi í Háskóla Íslands, þeim Hólmfríði Árnadóttur og Sigrúnu
Guðmundsdóttur. Þær hafa báðar lagt mikla áherslu á listræna hugsun og
ferilvinnu í menntun kennaranema. Þær lögðu sig fram um að efla með
nemendum hinn skapandi þátt sem menntun í textíl getur boðið upp á ef sá
sem framkvæmir hefur opinn huga fyrir möguleikum hugmynda og
möguleikum efnis og aðferða sem textílheimurinn býður upp á.

1.3 Markmið kennslunnar og markmið rannsóknar
Menntun til sjálfbærrar þróunar er tilkomin í Aðalnámskrá grunnskóla sem
ein af grunnstoðum menntunar (Menntamálaráðuneytið, 2011). Hún er
skilgreind sem „sú menntun sem veitir sérhverri mannlegri veru þekkingu
og færni og stuðlar að þróun gilda hjá einstaklingum sem eru talin vera
nauðsynleg til að skapa sjálfbæra framtíð“ (UNESCO, e.d.). Helstu þættir
sem eru til grundvallar menntunar til sjálfbærrar þróunar eru meðal annars
kennsla og nám um; „loftslagsbreytingar, minnkun áhættu sem geta leitt til
hörmunga, líffræðilegan fjölbreytileika, minnkun fátæktar og sjálfbæra
neyslu“ (UNESCO, e.d.). Menntunin er líka falin í því að gera einstaklingum
ljóst mikilvægi þess að taka afstöðu til álitamála og að þeir tileinki sér
breytni sem leiðir til sjálfbærari lífshátta (UNESCO, e.d.). Yfirlýsing
Sameinuðu þjóðanna um að áratugurinn 2004–2015 sé tileinkaður menntun
til sjálfbærrar þróunar sýnir mikilvægi sjálfbærni og sjálfbærnimenntunar
sem er fólgin í því að undirbúa einstaklinga til þess að taka ábyrgð og þjálfa
með sér vitund og lífshætti sem geta haft áhrif til góðs fyrir framtíð jarðar
(Pasricha, 2010, bls. 10). Það er því brýnt að ég eins og aðrir kennarar þrói
kennsluna í samræmi við ofangreind markmið. Ekki skal kenna sjálfbærni
sem sérstakt fag heldur með því að flétta þann þátt inn í kennsluna sem er í
mínu tilfelli, textílmennt.
Í rannsókn sem Svanborg R. Jónsdóttir (2005) gerði um nýsköpunarmennt í íslenskum grunnskólum segir frá reynslu kennara sem kenndu
nýsköpunarmennt. Þeir sögðu nýsköpunarmennt vera kjörna til að vekja
nemendur til umhugsunar og umræðna um umhverfi sitt. Þeir töldu sig sjá
merki þess að nemendur eflist í þeirri trú að þeir geti haft áhrif og orðið
virkir einstaklingar. Ég tel að með því að kenna textílmennt á þann hátt að
vekja nemendur til umhugsunar um textíliðnað í alþjóðlegu samhengi verði
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fræjum sáð sem vekja meðvitund nemenda um að breytni hvers og eins geti
haft áhrif bæði til góðs og ills fyrir umhverfi og vinnusiðferði.
Kennslan og nám nemenda minna hefur samsvörun við lykilþætti
menntunar til sjálfbærni sem kemur fram í hugtökunum geta til aðgerða (e.
action competence) og alþjóðavitund (e. global awareness) (Ingólfur Ásgeir
Jóhannsson og fl., 2008; Kristín Nordal, 2009). Í kennslu textílmenntar legg
ég upp með að efla nemendur í að skapa og öðlast færni í verklegum
þáttum textílfagsins ásamt því að fræða þá og stofna til umræðna um slæm
áhrif sem óheft textílframleiðsla hefur í för með sér. Markmiðin eru fólgin í
því að efla nemendur í þeirri hugsun að þær geti haft áhrif á umhverfi sitt
með viðhorfi, lífsstíl og eigin færni. Leiðin að markmiðunum er að sýna þeim
fram á að með því að nýta textílkunnáttu sína og skapandi hugsun geta þær
orðið sjálfum sér nægar að mörgu leyti.
Mikilvægur þáttur námsins er fræðsla um uppruna, ræktun og vinnslu
hráefna. Ekki síst þarf að fræða nemendur um mismuninn á náttúrulegum
hráefnum sem brotna auðveldlega niður í náttúrunni og verða hluti af henni
og gerviefnum sem brotna seint eða ekki niður í náttúrunni og verða aldrei
hluti af hringrás jarðar (Cline, 2012; Black, 2011; Flint, 2011; Sigrún
Helgadóttir, 2013). Fræðsla um mismunandi hráefni eflir ennfremur skilning
nemenda á mikilvægi þess að setja hluti í samhengi eins og til dæmis hvaða
áhrif ákvarðanir um ræktun hafa á umhverfi og samfélög. Markmið í
textílmennt felast líka í að vekja nemendur til umhugsunar um vinnuvernd
og vinnusiðferði í textíliðnaði. Neytendur leiða hugann sjaldnast að þessum
þáttum þegar ákvörðun er tekin um kaup á textílvöru. Ein af helstu
ástæðum þess er fjarlægðin á milli þeirra sem framleiða vöruna og þeirra
sem versla hana. Hagur þeirra sem vinna við framleiðslu vörunnar er í
órafjarlægð frá kaupendum. Markmiðin með fræðslunni um hráefnis- og
textílframleiðslu ásamt fræðslu um vinnu- og umhverfisvernd eru liðir í því
að vekja þær til alheimsvitundar (Ingólfur Ásgeir Jóhannsson og fl., 2008).
Það þarf að benda þeim á ábyrgðina sem þær hafa þegar kemur að því að
þær verði neytendur. Það er til dæmis hægt að gera með því að gefa þeim
innsýn í að vara sem hefur ákveðin gæði getur með góðri meðferð átt lengri
líftíma. Það er hagkvæmt fyrir umhverfið og samfélagið eins og kemur fram
í skýrslunni „Valuing our clothes, true cost of how we design, use and
dispose of clothing in the UK“ (2012). Niðurstöður skýrslunnar sýna að mikil
verðmæti felast í fatnaði hvort sem hann er í notkun eða hann hefur verið
lagður til hliðar. Hún sýnir hvernig hægt er að spara fjármuni ef einstaklingar sýna ábyrga neytendahegðun við kaup á nýjum fatnaði ásamt því að fara
vel með þann fatnað sem þeir eiga fyrir.
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Ég geri mér fulla grein fyrir því að markmiðin sem ég set mér í kennslunni
eru háleit og vart vinnandi vegur að ná þeim öllum. Markmiðin kalla á að
nemendur mínir þjálfist í gagnrýnni hugsun. Arendt (2011) segir að þeir sem
hafi þjálfað með sér gagnrýna hugsun hafi öðlast vilja til þess að greina og
dæma það sem einstaklingar upplifa og fræðast um í daglegu lífi.
Textílmennt upplifi ég sem fremur einangraða námsgrein innan
grunnskólans. Oft hefur mig langað til að deila sérstökum upplifunum með
öðrum eins og litlum augnablikum hversdagsins þegar ljós kvikna, endar
hnýtast saman og eitthvað nýtt verður til. Eins er það dýrmætt að fá að
deila hugsunum með nemendum og undrast og gleðjast yfir því sem þeir tjá
bæði í orðum og athöfnum. Ein leið til að deila reynslu minni með öðrum er
að bjóða mögulegum lesendum þessarar ritgerðar í heimsókn í textílval á
unglingastigi. Þar með veiti ég öðrum hlutdeild í upplifun af sigrum og
áskorunum í lausn vandamála sem komu upp í kennslunni. Það er eitt af
markmiðunum með þessari rannsókn ásamt því að ég skoði og greini mína
eigin kennslu til þróunar sjálfbærni í textílmennt.

1.4 Uppbygging ritgerðar
Í fyrsta kafla ritgerðarinnar segi ég frá tilgangi og markmiðum með
rannsókninni og ástæðum fyrir rannsóknarvali. Ég segi einnig frá eigin
reynslu og viðhorfum sem er mikilvægt í starfendarannsóknum þar sem
rannsakandinn er miðlægur í þeirri aðferðafræði. Annar kafli er um
fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar þar sem hugtökin sjálfbærni og
sköpun eru til umfjöllunar. Fjallað er um sjálfbærnihugtakið á víðum grunni
og síðan beini ég sjónum mínum einkum að sjálfbærni í tengslum við textíl.
Sú umfjöllun er afar mikilvæg þegar litið er til hversu stór áhrifavaldur
textílframleiðsla er á umhverfið og vinnusiðferði. Þriðji kafli fjallar um
rannsóknaraðferðina sem er starfendarannsókn og hvers vegna ég valdi þá
aðferð. Fjórði kafli er síðan um úrvinnsluna úr rannsókninni og niðurstöður
hennar. Í þeim kafla skoða ég mig sem kennara og möguleika mína til að
þróa kennsluna. Þar eru sagðar nokkrar sögur af vettvangi. Í fimmta kafla
eru niðurstöður skoðaðar í ljósi fræðanna sem ég fjallaði um í öðrum kafla.
Þar er líka samantekt og vangaveltur um næstu skref sem hægt er að taka til
að þróa kennsluna enn frekar. Að lokum set ég fram eigin hugleiðingar sem
hafa orðið til í kennslu og við lestur í fræðunum um sjálfbærni og sköpun.
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2

Fræðilegur bakgrunnur

Fræðin sem liggja til grundvallar þessari ritgerð eru á sviði sjálfbærni og
sköpunar. Á þeim vettvangi hef ég aflað fanga til að styðjast við í ritgerðinni
og til að þróa kennsluna.
Í kafla 2.1 og undirköflum er fjallað um sjálfbærni og sjálfbæra þróun,
sjálfbærnimenntun og menntun til sjálfbærni, skilgreiningu hugtakanna og
hvernig þau er tilkomin inn í námskrár. Þar er einnig fjallað um frumgæði og
afstöðu til þeirra ásamt umfjöllun um að breyta vanabundinni hugsun. Kafli
2.2 fjallar um sjálfbærni og textíl. Þar er vakið til umhugsunar um áhrif
mismunandi framleiðslu textílhráefna og textílframleiðslu á umhverfi og
vinnusiðferði. Í kafla 2.3 er umfjöllun um tískuhönnuði sem eru á mörkum
listasviða og tískuhönnuði sem hanna í anda sjálfbærni. Í kafla 2.4 er fjallað
um tengingu sköpunar og sjálfbærnihugtaksins í kennslu. Þar dreg ég saman
hugmyndir um sköpun sem ég hef einkum kynnst í meistaranáminu og ég
hef nýtt mér í kennslunni. Kafli 2.5 fjallar um helstu niðurstöður rannsókna
um sjálfbærni í námskrám í fatahönnun. Að lokum er í kafla 2.6 samantekt
á helstu áherslum í fræðunum.

2.1 Sjálfbærni og sjálfbær þróun
Hugtakið sjálfbærni er mjög víðfeðmt eins og ég komst að eftir að hafa lesið
námskrár, ýmsar skýrslur, rætt við samstarfskennara, aðra textílkennara og
fjölda annarra sem ég hef verið í tengslum við á síðastliðnum tveimur árum.
Ég komst að raun um að allir hafa einhverja hugmynd um hvað hugtakið
felur í sér enda er orðið nokkuð gegnsætt. Þegar ég var í umhverfisteymi
fyrir nokkrum árum í mínum skóla var okkur tamt að fjalla um sjálfbærni út
frá þeirri skilgreiningu að hverjum einstaklingi bæri skylda til að skila
umhverfinu í ekki verra ástandi til komandi kynslóðar en það var í þegar
hann tók við því. Það tengist niðurstöðu nefndar sem kennd er við Gro
Harlem Brundtland og skýrsluna, Sameiginleg framtíð okkar, sem varð til í
lok níunda áratugarins á vegum Sameinuðu þjóðanna (Sigrún Helgadóttir,
2013). Þar er kveðið á um að sjálfbær þróun „sé sú þróun sem mætir
þörfum samtímans án þess að draga úr möguleikum komandi kynslóða til
þess að mæta þörfum sínum“ (Our Common Future, 1987, bls. 16).
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2.1.1 Skilgreining hugtaka í sögulegu samhengi
Skilgreining á hugtökunum sjálfbærni og sjálfbær þróun er eftirfarandi
samkvæmt greinagerðinni Grunnþættir í menntun: „Sjálfbærni merkir getu
til þess að viðhalda ákveðnu ferli eða ástandi. Sjálfbær þróun er
breytingarferlið þegar verið er að breyta þjóðfélagi (eða minni einingu) og
færa það til sjálfbærni“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2010, bls.
2). Það er hægt að hugsa sér orðið sjálfbærni myndhverft sem jafnvægisslá.
Hún er í jafnvægi þegar það sem af er tekið er í samræmi við getu til
framleiðslu. Á öðrum endanum má hugsa sér möguleika jarðarinnar til
endurnýjunar til að viðhalda sjálfri sér og á hinum endanum er mannkynið
sem hagar athöfnum sínum til samræmis við möguleika jarðar til viðhalds.
Allt er í fullkomnu jafnvægi, jörðin í sjálfbærri hringrás og líferni mannanna í
takt við jafnvægisspil jarðar. Þetta er auðvitað einföld hugsun og er ákveðin
umpólun á ríkjandi viðhorfum þar sem maðurinn ríkir yfir náttúrunni í stað
þess að lifa á þann hátt að þiggja með þakklæti af jarðargæðum og taka ekki
meira en svo að það gangi ekki á auðlindir jarðar. Í þeirri mynd þegar sláin
er í jafnvægisstöðu þá er maðurinn þjónn jarðar og hlýtur lífsgæði í
samræmi við það hversu góður hann er í þjónustustarfinu. Því miður eru of
fáir í hlutverki góða þjónsins og þess vegna erum við komin að þeim kafla
mannkynssögunnar að bregðast við vanda heimsins.
Í skýrslunni Sameiginleg framtíð vor er fjallað um mikilvægi þess að
endurhugsa lifnaðarhætti okkar og stjórnskipan (Bayley, Strange, 2008, bls.
25). Í kjölfar útkomu skýrslunnar ákváðu Sameinuðu þjóðirnar að halda
heimsráðstefnu í Ríó de Janeiro árið 1992 um umhverfi og þróun. Þar
undirrituðu 178 þjóðir skýrsluna Staðardagsskrá 212 sem inniheldur
aðgerðaráætlanir um sjálfbæra þróun. Í þeirri skýrslu eru tekin fyrir fyrstu
skref til að innleiða sjálfbæra þróun á alheimsvísu og á heimasvæði hvers og
eins (e. local) (Bayley og Strange, 2008). Slagorðið „Act Locally Think
Globally“ sem leggst einhvern veginn á þennan veg „hugsaðu á heimsvísu
og taktu til heima“ er komið úr þessari skýrslu. Hugtakið sjálfbær þróun
varð þannig formlega fest í sessi (s.h.).
Sjálfbær þróun er ekki línulegt ferli þar sem eitt leiðir af öðru í réttri röð í
tíma og rúmi heldur þróun sem varðar nýtingu auðlinda og mótar stefnu í
fjárfestingum. Einnig vinnur hún að því að setja stefnumörkun í tækniþróun

2

Skýrslan hefur fengið heitið Agenda 21 á ensku. Á heimasíðu Reykjavíkurborgar er
eftirfarandi skilgreining: „Staðardagsskrá 21 er heildaráætlun um þróun sérhvers samfélags á
21. öldinni. Áætluninni er ætlað að vera forskrift að sjálfbærri þróun, þ.e.a.s. yfirlýsing
sveitarfélaga um hvernig þau ætla að tryggja komandi kynslóðum viðunandi lífsskilyrði.“
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og horfa til breytinga innan stofnana. Allt á að miða að því að mæta þörfum
framtíðar sem og þörfum nútíðar (Our Common Future, 1987, bls. 17). Ban
Ki-moon segir í riti UNESCO (2012) um menntun til sjálfbærrar þróunar.
We hold the future in our hands. Together we must ensure
that our grandchildren will not have to ask why we failed to do
the right thing, and let them suffer the consequences.
(SOURCEBOOK, 2012, bls. 5)
Þessi ummæli ásamt skilgreiningunni um sjálfbæra þróun í Brundtlandsskýrslunni fela í sér kjarnann í sáttmála manna um mikilvægi þess að móta
stefnu í alþjóðlegu samhengi sem lýtur að því að þeir sem njóta gæða lífsins
á hverjum tíma geri það hóflega, með það í huga að ekki sé gengið á
möguleika næstu kynslóða til þess að njóta hins sama. Gæði lífsins eru ekki
eingöngu efnahagsleg gæði heldur ekki síður gæði eins og heilnæmt
umhverfi, örugg matvæli og aðgengi að svæðum til útivistar eða óbyggðum
víðernum. Eins er með félagslega þáttinn, þar eru gerðar vaxandi kröfur til
gæða sem eru til dæmis fólgin í jafnrétti, samfélagsþjónustu og
menningarlegri fjölbreytni (Velferð til framtíðar, 2007, bls. 9). Mat á
lífskjörum fólks er þannig ekki bundið við einn þátt heldur byggir það á
samspili umhverfis-, samfélags- og efnahagsþátta. Jafnan er talað um
mikilvægi samspils þessara þriggja þátta3 og lögð áhersla á, í umfjöllun um
sjálfbæra þróun, að þeir hverfist hver inn í annan en séu ekki aðskildir.
„Efnahagsleg velferð og samfélagslegt réttlæti verður að vera innan
vistfræðilegra takmarka jarðarinnar“ (Kristín Nordal, 2009). Í fyrstu voru
þessir þrír þættir aðskildir og margir tengdu hugtakið sjálfbær þróun
eingöngu við umhverfisvernd og umhverfismennt í skólastarfi (Ingólfur
Ásgeir Jóhannesson, 2008).

2.1.2 Frumgæði og afstaða til þeirra
Ólafur Páll Jónsson fjallar um lífskjör og réttlæti í samnefndri grein (2012,
bls. 219). Hann segir að lífskjör haldist í hendur við réttlæti, að gæði sem
ekki eru tengd efnahagslegum gæðum þurfi að taka með inn í myndina
þegar lífskjör og gæði til lífsins eru metin bæði í nútímanum og til komandi
kynslóða. Það er eflaust mimunandi hvað fólk telur flokkast til frumgæða og
fer eftir því hver félagsleg og efnahagsleg staða þess er og hvaða áhrif
umhverfisþættir hafa á líf þeirra. Í greininni er umfjöllun um frumgæði tekin
út frá sjónarhorni heimspekinga þar sem þeir skilgreina frumgæði sem
3

Einnig nefndar efnahags-, samfélags- og umhverfisstoðir.
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undirstöðu allra annarra gæða. Ólafur Páll vísar í bandaríska heimspekinginn John Rawls sem greinir frumgæði í félagsleg gæði annars vegar
svo sem réttindi, tækifæri, laun og sjálfsvirðingu og hins vegar náttúruleg
gæði sem felast í góðri heilsu, greind og ímyndunarafli (2011, bls. 73).
Kenning Rawls fjallar um sáttargjörð manna á milli sem felst í því að
„einstaklingar sem búi í frjálsu samfélagi hafi svigrúm til að lifa lífinu á ólíkan
hátt, en eiga samt að geta sameinast um að tryggja öllum frumgæði, það sé
hagur allra óháð þeim lífsstíl sem þeir kjósa sér“ (Vilhjálmur Árnason, 1997,
bls.198). Velferð eins má ekki ganga á rétt annars til að njóta þeirrar
velferðar sem hann kýs sjálfum sér til handa. Martha Nussbaum byggir
heimspekilegar hugmyndir sínar á lýðræðislegum hugmyndum Rawls og
John Stuart Mills sem felast einkum í frelsi manna og jöfnum rétti til að velja
lífsleiðina óháð til dæmis kyni, kynþætti, stétt eða þjóðerni. Þeir sem komi
að samningagerðinni eða samfélagssáttmálanum tryggi þar „gagnkvæman
ávinning“ (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2014).4 Það þurfa að ríka sanngjarnar
leikreglur sem menn hafa orðið ásáttir um. Undirstaða þess að geta
viðhaldið sjálfum sér og tekið þátt í samfélaginu sem hugsandi virkur
einstaklingur með vilja til þess að láta til sín taka, byggir á sáttmála manna
óháð því hvar á jörðinni þeir búa. Þorsteinn Gylfason segir um innihald
kenningar Rawls „að menn geti ekki tryggt eigin hag án þess að tryggja
almennan hag“ (Vilhjálmur Árnason, 1997, bls. 198). Ólafur Páll (2011, bls.
85) fjallar um samfélagið sem samvinnuvettvang borgaranna. Þess háttar
samfélag getur hins vegar ekki orðið til ef aðeins hinir „útvöldu“ hafa
aðgang að efnahags- og valdavettvanginum. Hinir útvöldu eru þeir sem hafa
öðlast skilning á leikreglunum og njóta þar með greiðara aðgengis að hinu
góða lífi.
Þessi kenning er í andstæðu við „molakenninguna“ svokölluðu sem lýsir
sér í því að auðmenn fara um og taka til sín gæði en almenningur tínir upp
molana sem falla af borðum þeirra. „Molarnir verða þeim mun fleiri sem
atgangur auðmanna er meiri.“ Pétur Gunnarsson kallar kennisetninguna
helgisetningu vorra tíma (Pétur Gunnarsson, 2010, bls. 177). Páll Skúlason
(1998) veltir fyrir sér misskiptingu gæða sem verða vegna tæknilegrar
framleiðslu og lifnaðarhátta. Aukin umsvif eru gjarnan réttlætt með þvi að
þau tryggji öryggi manna og veiti þeim farsælt líf. Staðreyndir hafa hins
vegar leitt það í ljós að aukin umsvif valda misskiptingu lífsgæða milli ríkra
þjóða og fátækra með tilheyrandi vandamálum sem erfitt reynist að finna
lausnir á (Páll Skúlason, 1998, bls. 37). Stéphane Hassel hvetur menn til að
taka afstöðu þar sem skeytingarleysið sé versta afstaðan. Hann segir að
4

Ekki blaðsíðutal í bókinni Dagbók 2014, Árið með heimspekingum.
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alvarlegt ástand ríki meðal alltof stórs hluta mannkyns sem leiðir til þess að
fólkið hefur ekki kost á mannsæmandi lífi. Hassel talar um að það ástand
vari ekki aðeins í fjarlægum löndum heldur líka í úthverfum stórborga. Það
getur ekki annað en alið á hatri og uppreisn (Hassel, 2012, bls. 12).
Í skýrslunni Exploring Sustainable Development (2012, bls. 5) kemur fram
að gildismat fólks, heimssýn, þekking og sköpun eru tengd órjúfanlegum
böndum við menningu þess. Þessir þættir eru hjartað í því sem telst til
sjálfbærrar þróunar og því mikilvægt að styðja við og miðjusetja sjálfbæra
þróun við menningarlegan fjölbreytileika sem getur falið í sér ríka
uppsprettu nýsköpunar og nýjunga. Þar kristallast ákveðin þekking, mannleg
reynsla og sköpun sem getur nýst sveitarfélögum og samfélögum í átt til
meiri sjálfbærni. Mikilvægi menningarlegs fjölbreytileika getur einnig falist í
því að styðja við menningu sem byggir á friði, umburðarlyndi og lífsfyllingu
fyrir mannkynið.

2.1.3 Að breyta vanabundinni hugsun
Ólafur Páll, Páll Skúlason og Hessel lýsa allir áskorunum sem við stöndum
frammi fyrir og hvetja til þess að hver og einn taki afstöðu í flóknum heimi
þar sem einstaklingar geta haft áhrif með því að láta sig málin varða. Þeir
hvetja hvern og einn til að breyta í samræmi við það sem kemur sem
flestum til góða og getur leitt til verndunar umhverfis á þann hátt að það
geti náð hámarks jafnvægi. Leiðin að því er þróun til sjálfbærni sem tekur
breytingum frá einum tíma til annars og frá einum stað til annars, allt eftir
því hvað hentar best hverju sinni. Karsten Scnack (1978) fjallar um mikilvægi
þess að vera virkur í lýðræðislegu þjóðfélagi og segir að hugmyndir í Evrópu
um lýðræði5 feli í sér að vera virkur og taka afstöðu gagnvart tilteknum
málefnum í samræmi við skoðanir mótaðar af upplýsingum sem
einstaklingar máti við eigin lífsviðhorf og gildi. Til þess að vera fær um að
taka þátt á þennan ,,útópíska hátt“ eins og Scnack orðar evrópskt lýðræði
þarf einstaklingur að vera meðvitaður og stöðugt að brjóta upp vanabundna
hugsun. Hann segir þetta óraunhæfa kröfu því þó að það geti verið auðvelt
að nálgast upplýsingar um tiltekin málefni, breytum við gjarnan samkvæmt
vanabundinni hugsun þegar við mætum flóknum fyrirbærum. Hann segir að
okkar daglega líf sé að stórum hluta byggt á vanabundinni hugsun til að
forðast glundroða (Scnack, 1978, bls. 185). Hér er komið að kjarna þess sem
nútímamaðurinn glímir við og felst í því að verða upplýstur um málefni og
taka afstöðu til þess að geta haft áhrif til dæmis í lýðræðislegum kosningum.

5

Hann lýsir lýðræðinu sem „European Utopia of democracy“.
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Það getur verið átak að afla sér upplýsinga frá mörgum sjónarhornum, móta
sér skoðun og kjósa í samræmi við þær niðurstöður í stað þess að kjósa í
samræmi við vanabundna hugsun. Þessi glíma á líka við afstöðu fólks og
ákvarðanatöku um eigin lífshætti. Það getur lifað lífinu af gömlum vana eða
brotið upp og breytt lífsháttum í samræmi við breytta afstöðu og meiri
meðvitund og vilja til ákveðinna lífshátta. Vanahugsun í seinna tilfellinu
getur átt bæði við það sem einstaklingurinn hefur sjálfur ákveðið og einnig
það sem hann hefur látið nánasta umhverfi eða samfélagið í stærra
samhengi ákveða fyrir sig. Uppeldi og félagsleg, menningarleg og
efnahagsleg staða einstaklinga hefur líka áhrif á afstöðu fólks og breytni.
Bourdieu talar um habitus sem eru „forskriftir að hegðun, sem hafa runnið
okkur svo í merg og bein að við beitum þeim án umhugsunar“ (Gestur
Guðmundsson, 2012, bls. 80). Hann kemur með myndhverfingu um fyrirbærið og lýsir því eins og fiski sem syndi í vatni en viti það ekki (McNiff,
2011, bls. 122).
Nefna má baráttu Vandana Shiva umhverfisfeminista og skammtaeðlisfræðings sem dæmi um vilja einstaklinga til að breyta því sem þeir telja
að falli undir ranglæti og skapi ósjálfbæra lífshætti. Hún hefur barist gegn
stefnu stjórnvalda á Indlandi vegna tengingar þeirra við fjölþjóða
iðnaðarfyrirtæki sem leitast við að ná yfirráðum í landbúnaði. Afleiðingarnar
eru þær að bændur hafa flosnað upp af jörðum sínum, sem jafnvel hefur
leitt til þess að þeir taki eigið líf. Hún hefur barist fyrir réttindum þeirra og
stofnaði samtök um lífrænan landbúnað sem hefur sýnt sig hafa meiri
framleiðslugetu en iðnvæddur landbúnaður. Lífræn ræktun verndar líka
líffræðilegan fjölbreytileika (Reid, 2014, bls. 45; Ákall til mannkyns, 2012).
Í Staðardagsskrá 21 er þátttaka almennings um ákvörðunartöku talin
vera grundvöllur fyrir því að sjálfbær þróun geti átt sér stað.
Langtímaáætlanir eru mikilvægar, þróuðu ríkin hafa tekið þeim vel en hins
vegar hafa umræður snúist um það í þriðja heiminum að áður en
langtímamarkmið eru sett um sjálfbæra þróun þurfi meiri jöfnuður að ríkja
milli heimshluta; að hinir ríku þurfi að minnka umsvif sín (skreppa saman)
svo þeir sem eru fátækir fái tækifæri til að öðlast betri lífskjör (Rolstone III,
2012, bls. 7). Chomsky segir í viðtalsbókinni Power System að ákveðnu
umdeildu ástandi sé viðhaldið af valdakerfum sem þjóna fáum á kostnað
fjöldans. Það felst í því að þeir sem hafa verið við stjórnvölinn í heiminum
undanfarna áratugi hafi stuðlað að óheftum iðnaði, neyslu og siðleysi
(Barsamian, 2013). Hvernig er hægt að snúa þessari þróun við og stuðla að
meiri jöfnuði ásamt því að sem flestir komi að ákvarðanatökum um málefni
sem snertir alla? Eitt af því mikilvæga er að gefa gaum að því sem er að
gerast heima og á heimsvísu, afla sér upplýsinga, móta sér skoðun og finna
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sér leið til aðgerða í átt að jafnari lífsskilyrðum fyrir alla. Það er mikilvægt að
hugsa í nærumhverfinu og láta til sín taka þar en jafnframt að hugsa í
alheimssamhengi. Allt helst í hendur. Konur í Bandaríkjunum létu til sín taka
eftir útkomu bókar Rachel Carson´s, Raddir vorsins þagna6. Þær höfðu það
hátt að stjórnvöld sáu sig knúin til að bregðast við aðgerðum þeirra og
stofna umhverfisverndarstofnun sem var nýtt afl í stjórnmálum (Rolstone
III, 2012, bls. 13).

2.1.4 Skilningur á hugtökum og aðkallandi úrbætur
Sjálfbærni og sjálfbær þróun eru viðamikil hugtök sem eru í stöðugri þróun
og breytast frá einum tíma til annars. Pim Martens (2006) heldur því fram
að sá sem segist skilja hugtakið sjálfbær þróun til hlítar geri það að öllum
líkindum ekki og bendir á að það sama hafi verið sagt um skammtakenninguna í eðlisfræði. Martens segir að það sé erfitt að setja vísindalega
mælistiku á málefni sem varða sjálfbæra þróun en hins vegar er hægt að
skilgreina hana sem afl til jákvæðrar framþróunar: „Sjálfbærri þróun er
hægt að lýsa sem möguleika samfélags til fullnægjandi aðlögunarhæfni á
ákveðnu tímabili innan hagkvæmra skilyrða“ (Martens, 2006:40). Eða er lífið
ef til vill ekki svona flókið? Getur það verið að skilgreining sex ára drengs frá
Póllandi segi allt sem segja þarf og það geti verið áskorun fyrir mennina að
lifa í samræmi við hana: „Sjálfbær þróun? Það þýðir að allir gera eitthvað
fyrir heiminn“ (Shaping the Education of Tomorrow, UNESCO, 2012, bls. 8).
Þrátt fyrir mismunandi skilning á því hvað hugtakið sjálfbær þróun
stendur fyrir er ljóst að hugtakið er komið inn í námskrár og á dagskrá
helstu stofnana um heim allan. Við stöndum frammi fyrir því að hnattræn
hlýnun eins og hún birtist okkur í nútímanum er staðreynd sem mannkynið
þarf að bregðast við. Það er nokkuð ljóst að við getum ekki haldið áfram á
sömu braut þar sem vart er hægt að deila um það hvort loftslagsbreytingar
þær sem við stöndum nú frammi fyrir eru tilkomnar vegna náttúrulegra
þátta eða vegna óheftra athafna mannanna með tilheyrandi losun
gróðurhúsalofttegunda (Harrison og Purnell, 2012; Maslin, 2009). Svarta
skýrslan frá loftslagsráðstefnunni í París 2007 staðfestir það. Í henni er lýst
yfir ótta vegna velferðar billjóna íbúa jarðar í dag og í komandi framtíð
(Rollstone III, 2012, bls. 4–5). Hannah Reid (2014) segir að við getum vænst
hlýnunar alheims á næstu tveimur áratugum um 0,2°C fyrir hvern áratug. Ef
6

Bókin fjallar um rannsóknir Carsons á áhrifum víðtækrar eiturefnanotkunar eins og til
dæmis notkunar DDT á skordýr. Eiturefnin eyða ekki einungis óæskilegum skordýrum heldur
hafa víðtæk áhrif á lífríkið, til dæmis þagga niður í fuglum. Carsons varar við að vera með
inngrip í náttúruna þegar ekki er séð fyrir hver áhrifin muni verða (Stefán Gíslason, 2014).
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við höldum áfram að dæla sama magni gróðurhúsalofttegunda út í
andrúmsloftið verður aukning hitastigs á bilinu 2°C til 4°C árið 2100 miðað
við það hitastig sem var á árunum frá 1980 til 1999. Þessar upplýsingar eru
komnar frá fjölda líkana sem hafa forspárgildi. Reid (2014) segir að vísindi
um loftslagsbreytingar séu óáreiðanleg þegar spáð er langt fram í tímann en
það þykir víst að vandinn er til staðar og stefnir í alvarlegt ástand ef ekki
verður gripið til róttækari breytinga (s.h., bls. 12–13).
Það eru einkum þrennt sem hægt er að tala um sem vandamál í
nútímanum og þau eiga eftir að stækka í framtíðinni ef ekki verður gripið til
víðtækra aðgerða. Það er offjölgun mannkyns, ofneysla og óréttlát skipting
gæða (Rolstone III, 2012, bls. 202).
Ef við trúum því að við höfum ennþá tækifæri til að snúa við blaðinu þá er
mikilvægt að hver og einn finni mátt sinn og megin til þess að leggja sitt af
mörkum til að bæta ástand jarðar og jafna lífsskilyrði og réttindi íbúa hennar.

2.1.5 Menntun til sjálfbærni
Ákvörðun Sameinuðu þjóðanna um að tileinka áratuginn 2005–2014 til
menntunar til sjálfbærrar þróunar var tekin í þeirri von að aukin þekking og
meðvitund gæti stuðlað að breyttri hegðun og hugsun fólks. Í skýrslunni
Geta til sjálfbærni er vitnað í samþykkt Sameinuðu þjóðanna en þar er
menntun til sjálfbærrar þróunar skilgreind:
[… ] sem sú menntun sem upplýsi fólk til að geta þjálfað með
sér að sjá fyrir, standa frammi fyrir og leysa vanda sem ógnar
lífi á jörðinni. Menntun sem breiðir út þau gildi sem mynda
grunn sjálfbærrar þróunar. (Allyson Macdonald, Stefán
Bergmann o.fl. 2008, bls. 36)
Kennarar eiga samkvæmt námskrám að flétta menntun til sjálfbærrar
þróunar inn í allar námsgreinar. Þar er stóra málið loftslagsbreytingar af
mannavöldum og menntun sem tekur til loftslagsbreytinga er sem rauður
þráður í skólanámskrám (UNESCO, 2012, bls. 20). Hicks (2007) leggur til að
beina kennslunni á þá braut að leggja megin áherslu á skrefin sem stigin
hafa verið til að stemma stigu við óhóflegri losun á gróðurhúsalofttegundum og telur að það efli bjartsýni og vilja til aðgerða. Hann leggur
til að kennarar hvetji nemendur til hugrekkis og bjartsýni með því að
upplýsa og hvetja til aðgerða og breytni sem bætir líf manna og umhverfi
lífvera. Hugmyndafræði Hicks byggir á að ef allir leggi sitt af mörkum í átt til
sjálfbærari lífshátta geti það haft mikil áhrif þegar litið er til heildarinnar.
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Hvert skref sem er stigið til jákvæðra breytinga skipti máli. Sú hugsun er í
samræmi við það sem Adorno sagði við nemendur sína í Frankfurtskólanum
að það hefði áhrif ef hver og einn leitaðist við að lifa „örlítið rétt í hinu
ranga“ en vera hins vegar meðvitaður um hina stjórnuðu veröld, taka
afstöðu og veita henni viðnám í samræmi við „hverju við höfnum sem
ómanneskjulegu eða ranglátu“ (Sigríður Þorgeirsdóttir, 2011, bls. 9). Adorno
sagði að það skipti til dæmis máli að vera meðvitaður um hvað ráði
ákvörðun um vöruval og velta því fyrir sér hvort það eru óheft markaðsöfl
sem ráða kaupum okkar eða hvort við tökum skynsamlegar ákvarðanir sem
eru í takt við að vera „góðir borgarar“.
Það er erfitt þegar hin stjórnaða veröld er ekki góð umgjörð.
Samfélagsleg umgjörð verður að vera þess eðlis að borgarar
geti verið góðir borgarar og góðir menn. (s.h., bls. 40)
Allyson Macdonald segir að menntun til sjálfbærni snúist í
grundvallaratriðum um gildismat með aðaláherslu á virðingu. Þar ber hæst
„að virða aðra bæði núlifandi og komandi kynslóðir, bera virðingu fyrir
mismunandi viðhorfum og fjölbreytileika ásamt því að virða umhverfi og
auðlindir jarðar“ (Allyson, 2008, bls. 5).
Verulegar breytingar hafa átt sér stað í námskrám um allan heim og á
öllum skólastigum þar sem sjálfbærnin er einn af mikilvægum þáttum
menntunar. Það er ekki verið að búa til sérstakt fag heldur er sjálfbærnin
ein af grunnstoðum menntunar sem fléttast inn í allar aðrar námsgreinar á
öllum stigum menntunar. Menntun til sjálfbærni á rætur að rekja í
umhverfismennt sem var kennd sem sérstök námsgrein (Sigrún Helgadóttir,
2013, bls. 41). Menntun til sjálfbærrar þróunar varir allt lífið en lýkur ekki
við ákveðið æviskeið til dæmis eftir að formlegri menntun lýkur (UNESCO,
ed.). Nýjar áskoranir kalla á endurmat á eldri úrræðum sem getur leitt til
nýrra árangursríkari lausna. Í yfirlýsingu frá Sameinuðu þjóðunum kemur
fram að sú þekking sem hefur verið aflað af núverandi kynslóð hafi ekki þau
úrræði sem þarf til að mæta vandamálum nútímans. Þess vegna er brýnt að
finna leiðir til menntunar sem þjálfi lausnamiðaða hugsun til að bæta
ástand heimsins í nútímanum og framtíðinni (UNESCO, ed).7 Nemendur
dagsins í dag eru þeir sem taka við morgundeginum. Þróun til sjálfbærni í
framtíðinni veltur á því hvort borgarar framtíðar öðlist menntun sem felur í
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Vefur UNESCO.ed
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/education-for-sustainable-development/education-for-sustainable-development/
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sér þá hæfni, færni og hugsun sem þarf til að taka ákvarðanir í anda
sjálfbærni. Það er því mikilvægt að endurskoða námskrár á öllum
skólastigum með inntak menntunar til sjálfbærni að leiðarljósi (Martin,
2006, bls. 40).
Skilgreiningar á hugtakinu sjálfbærni sem lýtur að menntun hafa verið í
stöðugri þróun. Það getur verið erfitt að greina mun á milli skilgreininga því
oft er aðeins um blæbrigðamun að ræða. Mér finnst einkum erfitt að greina
á milli hugtakanna sjálfbærnimenntun og menntunar til sjálfbærni. Þessi tvö
hugtök standa bæði fyrir það að efla einstaklinga til getu til aðgerða sem
leiða til sjálfbærari lífshátta. Áherslan er á sjálfa menntunina sem felst í því
að mennta einstaklinga til ábyrgðar og fá þá til að taka gagnrýna afstöðu
ásamt því að bregðast við aðstæðum og breyta vanabundinni hegðun til
sjálfbærni. Í Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls. 19–20) eru bæði hugtökin
menntun til sjálfbærni og sjálfbærnimenntun notuð. Það sem ég tel að
greini á milli þessara tveggja hugtaka er að menntun til sjálfbærni taki til
víðara sviðs mannlífs en sjálfbærnimenntun felist frekar í markmiðum í
sjálfbærni sem nemendum er ætlað að ná samkvæmt námskrá. Í heftinu
Sjálfbærni ritröð um grunnþætti menntunar (Sigrún Helgadóttir, 2013) er
eingöngu fjallað um menntun til sjálfbærni. Auður Pálsdóttir (2014) greinir á
milli hugtakanna sjálfbærnimenntun og menntun til sjálfbærni. Hún velur að
nota hugtakið sjálfbærnimenntun fremur en menntun til sjálfbærni og segir
meðal annars að það falli betur að umfjöllun og markmiðum um sjálfbærni í
Aðalnámskrá fyrir grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2011) og stefnumótun UNESCO um sjálfbærnimenntun. Hún vitnar í Sterling
sem fjallar um og skilgreinir hugtakið sjálfbærnimenntun sem menntun með
breyttri hugmyndafræði. Sú hugmyndafræði snýr að sjálfri menntuninni og
varðar tilgang hennar og markmið ásamt stöðugri endurskoðun á þessum
þáttum. Hún segir að Sterling greini síðar á milli menntunar til sjálfbærni og
sjálfbærnimenntunar og tali þá um að hugtakið sjálfbærnimenntunin hafi
þrengri skilgreiningu og falli undir hugtakið menntun til sjálfbærni (Auður
Pálsdóttir, 2014, bls. 35–36).
Í þessari ritgerð kýs ég að nota hugtakið menntun til sjálfbærni þar sem
heiti ritgerðarinnar felur það í sér að ég er að skoða menntun til sjálfbærni.
Ég greini í rannsókninni hvernig sjálfbærni birtist og síðan leita ég leiða til að
þróa kennsluna að sjálfbærnimenntun.
2.1.5.1

Fjórar – fimm stoðir

Í ritinu Learning The Treasure Within (UNESCO, 1995) er lagt til að markmið
menntunar til sjálfbærrar þróunar byggist á fjórum stoðum en síðar var
fimmtu stoðinni bætt við. Þær eru eftirfarandi:
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 Að læra til að vita (e. learning to know). Einstaklingar eru hvattir til að
afla sér þekkingar sem leiða til skilnings. Þekking eykst með auknum
þroska og reynslu og þekkingaröflun á sér stað allt lífið.
 Að læra til að öðlast færni (e. learning to do). Einstaklingar nýta í
verki það sem þeir hafa lært. Með því geta þeir þróað með sér
hæfileika og orðið færari í að takast á við vandamál sem mæta þeim í
lífinu.
 Að læra að lifa saman (e. learning to live together). Einstaklingar
byggja á gildum sem stuðla að friði ásamt því að nýta þekkingu sína,
færni og hæfni til samskipta hvort heldur sem þeir eru í samvinnu við
aðra í nærsamfélagi eða á alþjóðlegum vettvangi.
 Að læra að vera ( e. learning to be). Einstaklingar öðlast þekkingu og
hæfni sem þroska með þeim gildi sem efla vitrænan þroska, stuðlar
að góðu siðferði og læsi á menningu sína og annarra.
 Að læra að breyta sjálfum sér og samfélagi (e. learning to transport
oneself and society). Einstaklingar eiga að verða hæfir til að feta sig
áfram í flóknum heimi og átti sig á að athafnir þeirra hafa áhrif á allt
líf á jörðinni (UNESCO, From four to five pillars of learning; UNESCO,
1995, Learning the Treasure Within).
2.1.5.2

Breytt sýn á hlutverk menntunar

Menntun til sjálfbærni kallar á aðrar áherslur í kennsluaðferðum og leiðum
til menntunar en hefur viðgengist um aldir þar sem áherslan er á
þekkingarmarkmið og hæfni nemenda metin eftir því hvernig honum hefur
tekist að tileinka sér þekkinguna sem er til umfjöllunar hverju sinni. Mat á
því hvort nemendur hafi náð þekkingarmarkmiðum er síðan oftast mæld
með prófum bæði þeim sem kennari semur eða stöðluðum prófum
samanber grunnskólaprófin8 hér á landi í fjórða, sjöunda og tíunda bekk.
Chomsky talar um fjöldaframleidda kennslu í heimi fjöldaframleiðslunnar.
Hann líkir þess háttar kennslu við fötu fulla af vatni sem er hellt í höfuð
nemandans sem er þá einhvers konar ferli sem miðast við að afhenda og
móttaka þekkingu (Barsamian, 2014, bls. 148). Miðlun frá kennara og
nemandi móttekur. Hér eru auðvitað einföld mynd dregin upp en engu að
síður á hún við í þeim tilvikum þegar ofuráhersla er á útkomu prófa sem
mæla þekkingu sem er fólgin í því að koma með réttu svörin án þess
endilega að hafa hreyft við nemandanum á þann hátt að hann geti nýtt sér
þekkinguna til að takast á við verkefni í eigin lífi og hæfni til að láta til sín
taka í samfélaginu. Þá á ég við það að taka þátt í breytingum sem eru

8

Chomsky vísar til prófa í USA eins og Race to the Top sem í grundvallaratriðum stýra
skólastarfi í þá átt að kenna til prófsins (Barsamian, 2014, bls. 153).
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nauðsynlegar til að færa samfélög nær sjálfbærni sem er stóra verkefnið
sem nútímamaðurinn stendur frammi fyrir.
2.1.5.3

Fjölbreyttar kennsluaðferðir

Menntun til sjálfbærni kallar á fjölbreyttar leiðir til að mennta einstaklinga
með mismunandi þarfir, væntingar og eiginleika. Það þýðir ekki að
þekkingaröflun verði gert lægra undir höfði heldur þurfa nemendur að nýta
þekkinguna til góðra verka í anda sjálfbærrar þróunar. Til þess að ná þessum
markmiðum má segja að menntunin byggi í aðalatriðum á því að nemendur
þjálfi með sér „getu til aðgerða, gagnrýna hugsun, vilja til framkvæmda, að
sjá hið smáa sem og að geta séð hluti í stærra samhengi“ (Sourcebook,
2012, bls.15). Kennsluaðferðir miða þannig frekar að því að fara frá
kennaramiðaðu námi sem byggir á endurteknum minnislærdómi til þess að
hafa nemandann í forgrunni. Nemandinn er hvattur til virkni, að spyrja
spurninga, að vera greinandi og gagnrýnn og að taka ákvarðanir í samræmi
við leitandi lausnamiðað nám” (s.h., bls. 15). „Lausnarmiðuð hugsun er falin
í því að líta á tiltekið vandamál sem verið er að leysa sem hluta af stærra
kerfi frekar en sem einangruð fyrirbæri sem leiði til einnar lausnar eða
útkomu“ (s.h., bls. 6). Menntun til sjálfbærni kallar á fjölbreyttar
kennsluaðferðir, bæði innan skólabyggingar sem og á margvíslegum
vettvangi utan hennar. Allt miðar að því að koma til móts við mismunandi
þarfir nemenda og efla gæðamenntun sem getur leitt til sjálfbærrar
þróunar. Tilgangur menntunar er einnig sá að gefa nemendum tækifæri til
að finna eigin ástríðu og rækta hana áfram til gjöfuls lífs. Ken Robinson
fjallar um mikilvægi þess að rækta hæfileikana og að uppalendur hjálpi
barninu við að finna leiðir til þess. Það gerist of oft að menntakerfið vilji
steypa alla í sama mót og loki þar með á möguleika einstaklinga til að rækta
þá hæfileika sem ekki henta stöðluðu kerfi. Sem dæmi má nefna litlu
stúlkuna sem var óalandi og óferjandi í skólastofunni. Síðar kom í ljós að
hún bjó yfir mikilum danshæfileikum sem hún fékk að rækta og leiddi hana
á framabraut danslistar (Robinson, 2009, bls. 3).

2.2 Sjálfbærni og textíll
Textílmennt hefur tengingu við sjálfbærni í nútímanum og í sögulegu
samhengi. Það er talið að fyrsti þráðurinn hafi verið spunninn fyrir um það
bil 20.000 – 30.000 árum síðan. Að spinna þræði saman gerði það að
verkum að hægt var að búa til sterkan þráð sem hleypti af stað þróun. Það
var hægt að binda saman hluti þannig að þeir héldu betur. Spunninn þráður
kom við sögu í þróun verkfæra, vopna og klæðnaðar og þróun sem hafði
áhrif á það að búa til skýli (India Flint, 2011, bls. 35). Efnin voru náttúrleg og
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það sem maðurinn hætti að nota sameinaðist lífrænni hringrás náttúrunnar.
Í dag eru textílefni bæði unnin úr náttúrulegum hráefnum og úr gerviefnum
en þau eiga ekki heima í náttúrulegri hringrás.
Það getur verið erfitt að taka ákvarðanir í samræmi við sjálfbæra hugsun
þegar kemur til dæmis að fatavali. Sérhver ákvörðun sem er tekin hefur á
einhvern hátt áhrif á umhverfið, félags- og efnahagslega þáttinn. Eins og
India Flint segir þá hefur allt það sem er framleitt í heiminum áhrif á
umhverfið. Við getum hins vegar reynt að vera meðvituð um það sem við
veljum og aflað okkur þekkingar um framleiðsluhætti þess sem við veljum
sem neytendur (Flint, 2011, bls. 71).

2.2.1 Áhrif textílframleiðslu á umhverfi
Textíliðnaður nútímans er einn af menguðustu tegundum iðnaðar (Pasricha,
2010, bls. 20). Mengunin á sér stað bæði í ræktunar- og framleiðsluferli
náttúrulegra hráefna og framleiðslu gerviefna. Flutningar á hvers kyns
textílafurðum eru gífurlegir og menga með tilheyrandi losun á jarðefnaeldsneyti. Textíliðnaðurinn er sá iðnaður sem er sagður valda einna mestum
umhverfisskaða miðað við aðrar iðnaðargreinar (Pasricha, 2010, bls. 20).
Áhrifaþættir bæði fataframleiðslu og annarrar textílframleiðslu eru víðtækir
og flóknir allt frá fyrstu stigum framleiðslunnar til lokastigs fullgerðar
textílvöru. Mengun vegna náttúrulegra hráefna gætir bæði vegna ræktunar
plantna svo sem bómullar, hörs, bambusar og hamps og ræktunar dýra sem
gefa af sér afurð til textílframleiðslu. Textíliðnaður er mjög vatnsfrekur og
talinn vera einn vatnsfrekasti iðnaður í heimi (Pasricha, 2012, bls. 20).
Mengun í ræktunarferli getur verið gífurleg og eins verður mikil mengun við
flutninga á hráefnum og fullbúnum vörum heimshorna á milli. Gerviefni
menga á þeim stað þar sem þau eru framleidd og geta haft áframhaldandi
skaðleg áhrif til dæmis vegna urðunar eða brennslu eftir að líftíma þeirra er
lokið (Grace og Moon, 2012; Flint, 2011; Black, 2011). Hráefni sem notuð
eru í textíliðnað koma líka af hárum dýra. Það tekur stóran toll af
umhverfinu að búa til þráð sem er spunninn úr ull sauðfjár og geita eða
púpu fiðrilda en þó mismikinn eftir því hvernig ferli framleiðslu er háttað og
hversu mikið magn er framleitt (Black, 2011; India Flint, 2011). Ræktun til
dæmis sauðfjár og geita hefur þau áhrif að oft eru stór landsvæði tekin til
ræktunar og misjafnt hver áhrif hennar eru með tilliti til áburðargjafar og
vatnsnotkunar (Black, 2011). Svo má velta fyrir sér gróðureyðingu vegna
sauðfjár sem gengur laust í víðlendum eins og til dæmis íslenska sauðkindin.
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2.2.1.1

Umhverfisvæn textílframleiðsla – mengandi iðnaðarvara

Margir þættir hafa áhrif á það hvort vara getur talist umhverfisvæn vara eða
mengandi iðnaðarvara. Vara úr náttúrlegu hráefni getur verið mjög menguð ef
til dæmis eiturefni hafa verið viðhöfð í ræktunarferli, hreinsunarferli á
trefjum/þráðum, litunarferli eða þegar kemur að lokavinnslu vörunnar (Black,
2011, bls. 109). Mengunin sem hlýst af þess háttar framleiðslu er ekki aðeins
bundin við ræktunar- eða framleiðslustaði því hún heldur áfram að menga í
umhverfi þess sem notar og á vöruna. Fatnaður sem er búinn til úr menguðum
efnum sem hafa orðið til á ofangreindan hátt heldur áfram að menga út í
umhverfi eigandans til dæmis þegar þannig flík er þvegin fara eiturefni út í
náttúru á heimaslóðum viðkomandi (Grace og Moon, 2012). Húðin er stærsta
líffæri líkamans og við getum spurt okkur hvaða áhrif flíkur sem hafa orðið til í
mengandi framleiðsluferli hafi á heilsu þess sem klæðist þeim.
Vörur sem hafa vottun um að vera náttúruvænar eru það upp að vissu
marki. Það þýðir að skordýraeitur, tilbúinn áburður (kemískur), illgresiseyðir eða varnir gegn plöntusjúkdómum hafa ekki verið notaðar í ræktunarferlinu (Flint, 2011). Þar með er ekki öll sagan sögð því ferlið sem á eftir
kemur getur verið framkvæmt á óumhverfisvænan hátt. Olía er notuð í
spunaferlinu og eins er mikil losun jarðefnaeldsneytis við alla flutninga sem
eru oft heimshorna á milli. Við viljum fá mýkt í hráefnið (t.d. bómull) og til
þess eru kemísk efni notuð. Síðan kemur að litunarferlinu sem oftast felur í
sér kemísk efni til að fullnægja óskum kaupenda um litskrúðuga textílvöru
og lit sem ekki dofnar við notkun en það er hætta á því að litur dofni ef litað
er á náttúrulegan hátt (Flint, 2011, bls. 43). Vörur sem eru merktar
vistvænar (ECO) eða eru með áletruninni sanngjörn viðskipti (e. fair trade)
hafa þó yfirburði yfir vörur sem eru það ekki að því leyti að ef litið er til
uppruna hráefna má gera ráð fyrir að ræktunin hafi haft lágmarks skaðleg
áhrif á umhverfið og að aðbúnaður verkafólks og laun séu viðunandi í
samræmi við alþjóðlega vinnulöggjöf (Black, 2011, bls. 109; Black, 2012).
Jarðvegur spillist vegna kemískra efna og eitrunar og áhrif tilbúinna efna eru
ekki einungis bundin staðnum þar sem aðgerðin fór fram heldur hefur áhrif
víðar í vistkerfinu. Kemísk efni og eiturefni fara í vatnskerfið og dreifast
áfram með því til annarra staða eins og til dæmis mengun sem á sér stað í
kemískri litun. Vatnið sem hefur verið notað í litunarferlinu dreifist með
frárennslinu og mengar jafnt nærumhverfið sem aðra staði sem það rennur
um. Eiturefni dreifast líka til annarra svæða með veðrum og vindum, til
dæmis skordýraeitur sem hefur verið úðað á plöntur (Black, 2011).
Í dag hefur löggjafinn sett reglur um frárennsli til að lágmarka skaðann
og tekst að fylgja þeim eftir í mörgum iðnaðarlöndum. Vandinn er hins
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vegar enn til staðar í þróunarlöndum og má þar nefna Bangladesh og
Indland (Black, 2011, bls. 109).
2.2.1.2

Gerviefni eða náttúruefni

Gerviefni hafa rutt sér til rúms síðan að nælon var fundið upp árið 1938. Það
var fyrsta gerviefnið sem var algjörlega unnið í verksmiðju (Black, 2011, bls.
149). Það sem er sameiginlegt gerviefnum, svo sem næloni, akrýl, pólýester
og lycra er að efnafræðilega eru þau unnin úr jarðolíu (Black, 2011, bls. 149).
Ef þessi efni enda í urðun eða landfyllingu þá brotna þau hægt niður og verða
að plasti (Flint, 2011, bls. 70). Manngert plast9 finnst hvarvetna í lífríkinu og er
bæði sjáanlegt með berum augum og eins í örsmáum ögnum sem ekki sjást
nema í litrófssjá (Weisman, 2009, bls. 137). Þessar örsmáu agnir eru síðan
komnar í smæstu lífverur og áfram í fæðukeðjur með ófyrirsjáanlegum
afleiðingum þar sem plastefni eru það ný uppfinning „að ennþá veit enginn
hve lengi þau eru að brotna niður eða hvað verður um þau“ (Weisman, 2009,
bls. 140). Það sem mælir líka á móti gerviefnum andstætt náttúrlegum
hráefnum er að þau eru orkufrek þegar kemur að endurvinnslu og gefa ekki
eins mikla afurð í endurvinnsluferlinu eins og náttúruleg hráefni. Þess vegna
endar textíll sem er framleiddur úr gerviefnum líftímann oft í urðun eða er
brenndur (Black, bls. 149; Flint, 2009, bls.70). Ýmsar rannsóknir hafa átt sér
stað til þess að freista þess að búa til manngerðan þráð sem væri
endurnýtanlegur og hefði eiginleika til samræmis við hugmyndir manna um
að þróa vinnsluna meira í átt til sjálfbærni. Lyocell sem einnig kallast Tencel er
fyrsta manngerða efnið eftir að nælonið var fundið upp. Það er búið til að
mestu úr trjákvoðu úr hraðvöxnum eucalyptus og er þess vegna náttúrulegt.
Það er þó ekki endilega vistvænt þar sem mikil orka er notuð í
framleiðsluferlinu (Black, 2011).
Ræktun náttúruefna til textílframleiðslu og ræktun matvæla keppa um
ræktunarland og hvort tveggja hefur áhrif á umhverfið. Því til staðfestingar
má nefna gífurlega vatnsnotkun í löndum sem hafa takmarkaðan vatnsforða
og svo þau eituráhrif sem ég hef tilgreint hér að ofan. Gegndarlaus
vatnsnotkun vegna ótakmarkaðrar framleiðslu á hráefnum sérstaklega
bómullar bæði á ræktunarstigi og framleiðslustigi er áhyggjuefni vegna
víðtækra áhrifa sem vatnseyðslan hefur á umhverfi og allt líf. Sem dæmi má
nefna að það þarf 5300-7900 lítra af vatni til að framleiða 450 grömm af
bómullarþráðum óháð því hvort bómullin er lífræn eða ólífræn. Síðan
9

„Plastefni hefur verið til í vissum skilningi í milljónir ára sem einfaldar sameindabyggingar úr
kolefnis- og vetnisatómum sem tengjast endurtekið saman og mynda keðjur“ (Weisman,
2009, bls. 142). Efnafræðingar unnu með fjölliðurnar, bættu klór við þær og til varð sterk
hörð fjölliða PVC sem ekki er til í náttúrunni (s.h., bls. 142)
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bætist annað eins við til að gera bómullina mjúka eins og í
nútímaframleiðslu á gallaefni sem kallar eftir að efnið líti út fyrir að vera
notað (e: stone washed) (Baugh, 2011). Sandy Black segir vera mun á
vatnsþörf lífrænt ræktaðrar bómullarplöntu og bómullarplöntu sem er
framleidd á venjulegan hátt með tilheyrandi áburðar og eiturefnanotkun.
Hún segir að lífræn ræktun hafi þau áhrif á jarðveginn að hann varðveiti
betur vatnið en það breytir því hins vegar ekki að lífræn bómull þarfnast líka
áveitu (Black, 2011, bls. 114). Minnkun Aralvatns er dæmi um alvarlegt
umhverfisslys vegna áveitu til bómullarræktunar. Á sjötta áratugnum stóðu
Sovétríkin fyrir mikilli aukningu á bómullarrækt með tilheyrandi áveituþörf
fyrir hina þyrstu bómullarplöntu. Áveitan var fengin úr tveimur stórum
fljótum sem runnu í Aralvatn með þeim afleiðingum að fyrir 30 árum síðan
myndaðist eyðimörk þar sem áður voru stundaðar gjöfular fiskveiðar.
Vatnið er núna tíu til fimmtán prósent af upphaflegri stærð. Áhrifin eru þau
að breytt ástand vistkerfisins hefur haft áhrif á veðurfar og heilsu dýra,
plantna og manna(Black, 2011, bls. 107; Vísindavefurinn, 2003).

2.2.2 Vinnusiðferði
Fataframleiðsla nútímans er ein fárra tegunda iðnaðar sem þarfnast þess að
fjölmargir komi að vinnunni, hvort sem um er að ræða fjöldaframleiðslu eða
framleiðslu á sérsaumuðum flíkum. Þrátt fyrir nútímavélvæðingu leysir hún
ekki hina vinnandi hönd af hólmi að öllu leyti. Vélvæðing er einnig mislangt
á veg komin eftir heimshlutum. Þegar vara er keypt ætti að vera skilningur á
því að það þurfi að greiða fyrir hana sanngjarnt verð og að það haldist í
hendur við að þeir sem framkvæmi vinnuna fái laun í samræmi við
vinnuframlag (Black, 2011). Neytendur geta haft áhrif með því að sniðganga
vöru sem þeir vita að var framleidd við aðstæður þar sem vinnusiðferði eða
kröfum um lágmarks mengun var ekki framfylgt. Flestir hafa aðgengi að
nútíma miðlum og geta bæði aflað sér upplýsinga um textílframleiðslu, tjáð
sig um hana og hvatt til umbóta þar sem áðurnefnd atriðið hafa ekki verið
viðhöfð. Það eru dæmi um að fyrirtæki hafa bætt sig vegna viðbragða fjölda
neytenda. Amelia Williams (2012) skrifar um mótmæli almennings þegar
fyrirtækið Nike, sem framleiðir íþróttavarning, varð uppvíst að því á tíunda
áratugnum að notfæra sér ódýrt vinnuafl í þróunarlöndum svo sem Pakistan
og Kambódíu. Það þótti sannað að börn allt niður í tíu ára aldur væri hluti
vinnuafls sem vann við framleiðsluna. Það brutust út mikil mótmæli meðal
almennings sem skemmdi orðspor fyrirtækisins og leiddi til þess að
fyrirtækið endurskoðaði starfsemina sem laut að vinnusiðferði og
umhverfisvernd. Það hefur síðan lagt sig í líma við að leiðrétta ímynd sína,
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viðhaft eftirlit með vinnusiðferði og lagt áherslu á að koma á meiri
sjálfbærni við hönnun og framleiðslu varningsins (Williams, 2012, bls. 112).
2.2.2.1

Hröð tíska – hröð framleiðsla

Sandy Black (2011) fjallar um það hvernig vond framleiðsla textílvöru hefur
áhrif á alla þrjá þætti sjálfbærni; umhverfi, samfélag og efnahag. Þess vegna
þurfa neytendur að þróa með sér gagnrýni á það vöruval sem er í boði fyrir
þá. Hún segir að fataframleiðsla byggi á þremur þáttum; fatnaðurinn á að
framleiðast hratt, vera ódýr og uppfylla gæði. Staðreyndin er að það er ekki
hægt að framleiða vöru sem byggir á þessum þremur þáttum en það er hægt
að hafa tvo þeirra saman hverju sinni. Eðli tískunnar er að neytendur skipti
stöðugt um fatnað. Krafan um tísku leiðir af sér að framleiða þarf fatnað hratt
og ódýrt. Fatnaður framleiddur á þann hátt getur varla innihaldið gæði enda
er honum ekki ætlaður langur líftími. Það sem er algengt í tískubransanum í
dag er að tískan er hröð og ódýr en hefur ekki gæði. Það sem kemur sér vel
fyrir pyngju neytandans og söluaðila leiðir af sér vonda fataframleiðslu. Fötin
hafa ekki gæði, þeir sem vinna við framleiðsluna fá ekki mannsæmandi laun
og smábændur rétt skrimta af framleiðslu hráefna til textílframleiðslu (Black,
2011, bls. 182). Sífelld krafa um meiri framleiðni og eftirspurn ásamt eðli
tískunnar og kröfu um að fylgja nýjustu tískustraumum leiðir af sér kapphlaup
um ódýra vöru sem stuðlar að óheftri neyslu með skelfilegum afleiðingum
fyrir náttúru og samfélög (Cline, 2012).
2.2.2.2

Kauphegðun - kauphvati

Fjöldaframleiðslan er mun ódýrari en það sem er framleitt í „hóflegu“ magni
þar sem kostnaður er mikill við að setja ákveðna framleiðslu í gang. Afurð
fjöldaframleiðslunnar þarfnast fjölda kaupenda sem nærast á stöðugum
kaupum sem er haldið að þeim. Þannig verður til óendanleg hringrás frá því
að rækta hráefni (ef fatnaður er úr náttúrulegu hráefni), framleiða efnið og
flíkina og síðan að koma henni á markað til neytenda. Kaupendur eru hvattir
til að versla fatnaðinn með öllum tiltækum ráðum auglýsinga og það sem
ekki selst í fyrstu atrennu er sett á markað á niðursetti verði eða selt á
útsölu áður en næsta framleiðsla er sett á markað (Cline, 2012). Í þessu
kapphlaupi virðast neytendur hvorki gefa gaum að umhverfisspjöllum sem
slík framleiðsla hefur í för með sér né huga að því að þeir sem vinna verkin
fái mannsæmandi laun og aðbúnað á vinnustað. Þrátt fyrir áminningar um
vondan aðbúnað og lífskjör vinnandi fólks í fjarlægum löndum breytir það
ekki kauphegðun þorra manna. Hér virðist skipta mestu hvað varan kostar í
hvert skipti sem er verslað en ekki lögð áhersla á endingu og gæði sem
getur borgað sig þegar til lengri tíma er litið. Áhrif neytenda og mótmæli
geta hins vegar skipt sköpum eins og ég benti á varðandi mótmæli gagnvart
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Nike fyrirtækinu. Eftir hið skelfilega slys í Bangladesh í apríl 2013 (og fleiri)
sem varð til þess að meira en ellefu hundruð verkamenn létu lífið og yfir tvö
þúsund vinnandi konur særðust illa varð vitundarvakning um vondan
aðbúnað vegna mikilla umfjöllunar í fjölmiðlum (Green, 2013). Þá má spyrja
hverjum er um að kenna. Matthew Green höfundur greinarinnar Who made
your T-Shirt? The hidden cost of Cheap Fashion sækir okkur neytendur til
ábyrgðar. Ef neytendur tækju höndum saman og krefðust betri lífskjara fyrir
vinnandi fólk í verksmiðjunum og meira gegnsæi í framleiðslunni væri hægt
að bæta kjör vinnufólks. En þá er komið að stóru spurningunni: Erum við
neytendur tilbúnir til að borga það verð fyrir fatnaðinn sem hann myndi
kosta ef kjör vinnufólksins yrðu bætt (Green, 2013)?
Síðustu ár hafa orðið breytinga á kauphegðun vegna offramleiðslu á
ódýrum fatnaði. Sandy Black (2011) segir að útsölur hafi aukist um sextíu
prósent á síðustu tíu árum og samkvæmt skýrslu háskólans í Cambridge
(2006) jókst fataverslun um þriðjung á fjórum árum. Í skýrslunni kemur
einnig fram að neytendur henda flíkum eftir litla notkun og jafnvel eftir að
hafa notað hana aðeins einu sinni (Black, 2011, bls. 14). Það er jafnvel
ódýrara að kaupa nýjar flíkur heldur en að kaupa notaðar eða þær sem fást
notaðar í Rauða krossinum (Black, 2011, bls. 191). Afleiðingarnar eru þær að
flíkurnar eru sendar í endurvinnslu, endurgerð eða til endurnýtingar. Í
Bretlandi eru þetta um þrjú hundruð þúsund tonn á ári og tuttugu og fimm
þúsund tonn af fatnaði fer í Rauða krossinn árlega. Þar fyrir utan er yfir
milljón tonn af fatnaði eða öðrum textíl hent í ruslið og lendir þar með í
landfyllingum (Black, 2011, bls.192).
2.2.2.3

Vinnulöggjöf

Vinnulöggjöf sem á að tryggja aðbúnað og laun vinnuaflsins virkar ekki í
samfélagi þar sem sífelld krafa er um ódýran fatnað. Þar er ekki hægt að
framleiða ódýran fatnað og borga þeim sem vinna við framleiðsluna
sómasamleg laun (Cline, 2012). Black fjallar um alþjóðlega vinnulöggjöf (sett
1919) sem er undir vernd Sameinuðu þjóðanna. Þrátt fyrir hana eru margar
þjóðir sem að sniðganga löggjöfina og komast upp með það. Sérstaklega þar
sem framleiðslan er fjarri mörkuðum og erfiðara er að fylgjast með því að
henni sé framfylgt. Með afnámi kvóta um innflutning 2005 hófst
gegndarlaus innflutningur fjöldaframleiddrar vöru frá austrinu til vestrænna
ríkja. Cline segir að kvótinn hafi verið settur 1974 til að gæta jafnvægis á
inn- og útflutningi textílframleiðslu. Hún vísar í iðnaðarskýrslu í Ameríku þar
sem kemur fram að fataiðnaður er sá iðnaður sem er að leggjast niður þar í
landi. Á tíu árum (til 2007) misstu Ameríkanar 650.000 störf í fataiðnaði
(Cline, 2012) þar sem þeir gátu ekki keppt lengur við ódýrt vinnuafl í öðrum
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heimsálfum. Í Asíu er verkafólk í textíliðnaði lægst launaða stéttin miðað við
aðrar iðnaðargreinar og eru laun í fataiðnaði tveir þriðju af því sem er greitt
í öðrum iðnaði. Ofan á lág laun bætist við langur vinnudagur sem getur
verið í tíu til fimmtán tímar, barnaþrælkun, tilfinningalegt niðurbrot
vinnufólks og ótryggt vinnusvæði (Connell og Kozar, 2012).
Á síðustu árum hefur átt sér stað herferð gegn vondri meðferð á
vinnufólki og umhverfi. Samtök eins og Clean Clothes Campaign í EU og
Labour behind the Label í Bretlandi hafa verið stofnuð með það að takmarki
að bæta siðferðið í framleiðslu á tískufatnaði (Black, 2012). Samtökin hafa
tekið að sér það hlutverk að vekja athygli á langvarandi vanda iðnaðarins og
þau hafa beitt sér fyrir réttindum og lífsgæðum vinnufólks. Þau hafa vakið
athygli fjölmiðla á fjölmörgum málum sem snúa að misrétti í iðnaðinum sem
hefur eflt meðvitund meðal almennings. Komið hefur verið á samfélagslegri
ábyrgri stefnu hjá fyrirtækjum og hvatt til reglulegrar endurskoðunar og
gegnsæis í öllu vinnuferlinu. Samt sem áður eru laun í löndum eins og í
Bangladesh og Kína ennþá það lág í iðnaðinum að þau keppa ekki við laun á
Vesturlöndum. Þó gæti það gerst að með hærri launum gæti iðnaðurinn
snúið aftur til Vesturlanda en þá þarf neytandinn að sætta sig við að borga
fyrir fatnað í samræmi við raunverulegan framleiðslukostnað og hætta að
hugsa um fatnað sem eitthvert stundargaman. Hugarfarsbreyting gæti leitt
til vandaðra vals á flíkum sem eru endingargóðar og eru meðhöndlaðar af
eigendum þannig að þær geti nýst í langan tíma. Vivienne Westwood
fatahönnuður er áköf talsmanneskja fyrir sjálfbærri kauphegðun og hvetur
neytendur til að kaupa minna en vanda valið þegar þeir versli og kaupa þá
fáar vandaðar flíkur og eiga þær lengi. Hún segir: „Buy less, choose well,
make it last“ (Black, 2012, bls. 38).

2.2.3 Textíll í átt til meiri sjálfbærni
Kaup á nýjum fatnaði eru stundum réttlætt með því að gömlu flíkurnar séu
gefnar til góðgerðasamtaka. Þar eru þær flokkaðar og sendar á markaði fyrir
notuð föt út um allan heim eða endurunnar með tilheyrandi orkukostnaði
og umhverfismengun. Það sem ekki er hægt að endurvinna fer í
landfyllingar. Oft eru það gerviefni sem eyðast seint eða ekki úr náttúrunni
(Hawley, 2011). Flestir hafa jákvæð viðhorf til endurvinnslu og endurnýtingar. Hawley bendir á í rannsókn um þessa þætti að endurvinnsla í
miklu magni geti verið óumhverfisvæn vegna mikillar orkunotkunar. Hún
hefur skoðað hvað verður um notaðan fatnað sem sendur er til
þróunarlanda. Hann er seldur innfæddum og getur orðið að umdeildri
samkeppni á þann hátt að fataiðnaður sem er til staðar í löndunum stenst
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ekki samkeppnina og getur lagst af (Hawley, 2011). Það hefur líka áhrif á
menningarlegan fjölbreytileika sem snýr að fatavali einstaklinga í
mismunandi þjóðfélögum.
Endurvinnsla er eitt svarið við því að lágmarka skaðann, það er að koma
því sem hefur verið framleitt og er ónotað aftur í hringrásina. Endurvinnsla
á samt ekki að firra textílframleiðendur því að taka ábyrgð gagnvart
umhverfinu. Ábyrgð þeirra felst í að vernda umhverfið með því að framleiða
hófsamlega og á umhverfisvænan hátt svo ekki sé gengið svo nærri gæðum
jarðar að næstu kynslóðir hafi ekki sömu möguleika og hinar undangengnu.
Þær afleiðingar sem hljótast af óheftum textíliðnaði samanber það sem
að ofan er sagt tengist sjálfbærnihugtakinu eins og það birtist í Aðalnámskrá
grunnskóla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Þar segir meðal
annars að sjálfbærnimenntun eigi að stuðla að því að sérhver einstaklingur
þroski með sér að vera meðvitaður virkur borgari sem er hluti af stærri
heild. Hann þurfi að móta sér skoðun og lífsgildi og hegðun sem er í
samræmi við það sem geti talist til hagsbóta fyrir alla jarðarbúa, umhverfi
og náttúru.

2.2.4 Viðhorf til sjálfbærni í textíl
Rannsóknir (Connell og Kozar, 2012; Ha-Brookshire og Norum, 2011) sem
fjölluðu um áhrif þess að setja sjálfbærni inn í námskrár í textílnámi á
háskólastigi leiddu í ljós þær niðurstöður að nemendur voru upplýstari um
sjálfbæran textíliðnað og hönnun. Þeir sýndu einnig áhuga og vilja til að starfa
í anda sjálfbærni þegar kæmi að því að þeir myndu útskrifast. Þessi þekking
og vilji til breytinga fylgdu þeim samt ekki þegar kom að því að versla sjálfir
eigin fatnað. Þar var lítill sem enginn munur á rannsóknarhópum og
samanburðarhópum. Nemendurnir áttu erfitt með að velja samkvæmt því
sem þeir höfðu lært í náminu þegar kom að því að þeir ætluðu sjálfir að versla
nýjan fatnað. Í rannsóknunum var fjallað um mikilvægi þess að hafa sjálfbærni
inn í textílnámskrám til að mæta kröfum um sjálfbæra menntun samanber
ákvæði Sameinuðu þjóðanna um áratug sjálfbærrar þróun til menntunar
(Connell og Kozar, 2011). Þrátt fyrir niðurstöður telja rannsakendur
(Brookshire og Norum, 2011) að krafa um sjálfbærni í námskrám leiði til þess
að nemendur útskrifist með þekkingu og hæfni sem þurfi til að hafa sjálfbærni
að leiðarljósi í textíliðnaði nútímans og í framtíðinni. Pasricha (2010) kemst að
svipuðum niðurstöðum í viðtalsrannsókn sem hún gerði meðal nemenda í
textílnámi á háskólastigi. Þeir hafa þekkingu á sjálfbærni og geta á einhvern
hátt tileinkað sér þá hugmyndafræði sem liggur að baki en þá skortir djúpan
skilning á hugtakinu. Það er umhugsunarvert hversu áhrifin frá samfélaginu
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eru sterk þegar kemur að því að velja fatnað. Þrátt fyrir að nemendur í
textílfræðum á háskólastigi hafi fengið fræðslu um skaðsemi sem
offramleiðsla og ofneysla veldur þá breyttist ekki neyslumynstur þeirra. Þetta
er í samræmi við niðurstöður Cline (2012) sem skrifar um margvíslegan skaða
sem hlýst af gegndarlausri ofneyslu á ódýrum fatnaði. Hún hefur fylgst með
bloggsíðum þar sem einstaklingar kappkosta við að hreykja sér af því hvernig
þeir versla ódýran fatnað.
Black (2011) fjallar um jákvæð teikn um betra siðgæði varðandi hönnun
á fatnaði. Hún segir að margir ungir hönnuðir hafi fengið menntun um
mikilvægi góðrar hönnunar og framleiðslu með tilliti til umhverfis og
samfélaga og að þeir starfi samkvæmt þeim fræðum. Black (2011) segir þá
hanna góðan klassískan fatnað úr góðum efnum sem endast og hún talar
um að það verndi umhverfið og leiði til betra vinnusiðgæðis.

2.3 Fatahönnuðir, sköpun, sjálfbærni
Hlutverk hönnuða er stórt og þeir geta haft áhrif með því að stíga skrefin í
átt til umhverfisvænni framleiðslu. Þeir geta með nýrri hugsun eflt vitund
neytenda um firringuna sem viðgengst í tískuheiminum. Margir hönnuðir
hafa komið skilaboðum um eyðingarmátt tískunnar á framfæri með hönnun
sinni sem líkja má við það þegar listamenn tjá hugsanir og hreyfa við
áhorfendum með listsköpun sinni.
Geczy og Karaminas (2012) skrifa um hvernig tíska og listir geta tengst í
hugmyndavinnunni og tjáningunni. Þeir tala um að fatahönnun geti
yfirfærst til lista ef hugsunin á bak við hönnunina tengist sömu tjáningu og
listamenn viðhafa í sinni listsköpun. Þar eru til dæmis hönnuðurnir á níunda
áratug síðustu aldar, Martin Margiela, Victor and Rolf, Rei Kawakubo og
Hussein Chalayan sem neituðu að láta þröngan ramma tískunnar yfirtaka
hönnunina. Þeir voru allir á mörkum listar og fatahönnunar. Þar gátu áleitin
málefni varðandi gildi tískunnar verið sett fram á gagnrýnin hátt.
Belgíski hönnuðurinn Martin Margiela var einn þeirra sem tengdi tísku
við dauða og hrörnun og mótmælti viðteknum venjum hennar á mjög
róttækan hátt. Hann gerði til dæmis kjól með lifandi bakteríum og myglu.
Þannig birti hann andúð sína á ráðandi gildum tískunnar og fékk hörð
viðbrögð áhorfenda (Geczy og Karaminas, 2012). Martin Margiela hannar
einnig flíkur sem sumar eru á mörkum þess að vera nothæfar á meðan
aðrar eru mjög nýtilegar hvort sem er úr nýju eða endurnýttu hráefni. Þar er
handverk og efnisnýting höfð í hávegum (Jones, 2009).
Þeir hönnuðir sem ég leita til í eigin vinnu aðhyllast hugmyndafræði sem
tengist sjálfbærri hugsun. Það eru til dæmis japanski fatahönnuðurinn Yohji
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Yamamoto og Annika Sanders og Kerry Seager. Ég hrífst af hönnun Yohji
Yamamoto fyrir það sem hann telur vera mikilvægast í fatahönnun sem er
að fatnaðurinn eigi að vera endingargóður, fallega sniðinn og saumaður úr
gæðaefnum. Hugmyndafræðin snýr að fagurfræði, efnisfræði, vönduðum
vinnubrögðum og umhverfisvernd (Yamamoto, 2011). Allt eru þetta þættir
sem ég leita eftir þegar ég kaupi, hanna eða sauma fatnað. Þegar
Yamamoto var spurður um álit sitt á tísku í viðtali við France Corner (2011)
sagði hann beinum orðum að hann hataði tískuna og að hann væri ekki
fatahönnuður heldur sá sem býr til föt. Yamamoto sagðist hafa óbeit á
endalausri kröfu um hraða framleiðslu og mikið magn af vörunni sem
gjarnan er unnin fjarri hönnuðum og neytendum. Hann telur framleiðsluna
muni breytast á næstu árum til betri vegar hvað varðar vinnusiðgæði og að
varan verði framleidd nær neytendum. Hann talaði um að þá reyni á hvort
þjóðir hafi glatað þekkingunni sem þurfi til framleiðslunnar og hafi það gerst
geti verið erfitt að endurheimta hana í þeim mæli sem markaðurinn þarfnist
(Yamamoto, 2011). Hönnuðirnir Annika Sanders og Kerry Seager (2009) hafa
þróað endurvinnslu á fatnaði á áhrifaríkan hátt. Þær hafa rekið fyrirtækið
Junky Styling í London frá 1997 (Kay, 2006). Markmiðið með fyrirtækinu er
að framleiða fatnað úr notuðum eða ónotuðum fatnaði og gera hann
nýtilegan og klassískan. Hið gamla er endurgert og eignast nýtt líf sem fer
aftur út í hringrásina. Þær bjóða einnig viðskiptavinum upp á að koma með
flíkur sem eru ekki í notkun og breyta þeim í algjörlega nýja flík. Þessa
starfsemi kalla þær „Wardrope Surgery“ (Sannders og Seagers, 2009).
Hugmyndin um að viðskiptavinur geti fengið flík úr eigin fataskáp breytt í
nýja finnst mér einstaklega áhugaverð.
Ég hef tilgreint sjálfbærni, einn af grunnþáttum menntunar, sem
aðalviðfangsefnið í rannsókn minni en hinir fimm grunnþættir menntunar
eiga líka að fléttast inn í textílkennsluna eins og allar aðrar námsgreinar. Þar
vil ég einkum leggja sérstaka áherslu á sköpunarþáttinn. Textílkennsluna tel
ég verða innihaldsríkari ef sérstök rækt er lögð við hinn skapandi þátt og
hann fléttaður saman við verklega kennslu. Seija Karppinen (2008) segir
textílmennt færa nemendur í nýjar víddir sé hún samofin listum. Hún segir
ennfremur að nám í textílmennt sem þjálfar bæði verklega færni og
skapandi huga gefur einstaklingnum tækifæri til dýpri hugsunar og
persónulegrar tengingar.

2.4 Sköpun í textíl samþætt við sjálfbærni
Menntun til sjálfbærni gerir kröfu um að einstaklingar hafi skapandi hugsun.
Örar samfélagslegar breytingar og vandi sem steðjar að íbúum heimsins
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kallar á að einstaklingar búi yfir þeim eiginleikum að geta fundið lausnir við
aðkallandi vanda. Því er mikilvægt að mennta einstaklinga til skapandi
hugsunar. (Ingibjörg Jóhannsdóttir og fleiri, 2012). Ken Robinson (2009)
heldur því fram að menntun sem þjálfar einstaklinga til greinandi skapandi
hugsunar geri þeim kleift að þekkja eiginleika sína og rækta þá. Hann telur
að það hjálpi þeim við að skapa eigið líf sem er ekki endilega hefðbundinn
línulegur ferill, heldur líf sem hver og einn velur sér í samræmi við löngun og
eigin hæfileika.
Textílkennslan er í eðli sínu kjörin til að tengja við sjálfbærni. Ef nemandi
hefur sjálfur saumað flík eða fylgihluti þá fær hann innsýn í hin mörgu stig
sem þarf að vinna áður en til verður fullbúin afurð. Það er ýmislegt sem ekki
er ljóst í upphafi og reynir á nemandann að finna lausnir og vinna með
skapandi hugsun allt ferlið. Að vinna með raunveruleg verkefni er eitt af því
sem þykir miklvægt í menntun til sjálfbærrar þróunar.

2.4.1 Nám til sköpunar
Það er ekki að ástæðulausu að sköpun er komin inn í námskrá sem einn af
grunnþáttum menntunar. Grunnskólalögin frá 2008 kveða á um mikilvægi
þess að búa einstaklinga undir að taka þátt í lýðræðislegu þjóðfélagi sem er
í sífelldri þróun. Í þeim segir að gæta skuli þess að stuðla að alhliða þroska,
og veita nemendum tækifæri til þess að ,,nýta sköpunarkraft sinn og að afla
sér þekkingar og leikni í stöðugri viðleitni til menntunar og þroska“ (Lög um
grunnskóla, 2008 nr. 91). Frá seinni hluta síðustu aldar og til dagsins í dag
hefur verið lögð stöðugt meiri áhersla á mikilvægi sköpunar í menntun
(Craft, 2014). Í Bretlandi var gefin út ráðgefandi skýrsla (NACCE, 1999) um
sköpun í skólastarfi. Ken Robinson var fyrir nefnd sem samdi hana (Craft,
2014). Þar kemur meðal annars fram mikilvægi þess að efla sköpun í öllu
námi til þess að gera nemendur hæfari til að takast á við örar breytingar í
heiminum og efla einstaklinga til þess að trúa á sjálfið og efla
ímyndunaraflið svo þeir geti tekist á við flókið líf og fundið leiðina til gjöfuls
lífs (NACCE, 1999). Þáttur sköpunar er undirliggjandi í allri menntun. Í
hefðbundnu akademísku námi sem byggir á stöðluðum prófum er oft litið
fram hjá mikilvægum eiginleikum hjá einstaklingum. Þessir eiginleikar fá
ekki að þroskast innan skólakerfis og gerir einstaklingum ekki fært að njóta
þeirra þegar kemur að hefðbundnu hæfnimati. Í skýrslunni kemur fram að
það sé ekki verið að stefna skapandi menntun á móti hefðbundnu
akademísku námi heldur að taka námið lengra og þroska fleiri eiginleika
nemenda. Það er nokkuð ljóst að akademískt nám mun ekki eingöngu
tryggja velgengni í lífinu.
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Dewey (2000) lagði áherslu á menntun sem leggur rækt við sköpun, virkni,
fræðslu og eflingu ímyndunar hjá nemendum. Menntunin er þá heildræn en
ekki aðskilin í annað hvort akademískt nám eða skapandi nám. Eisner (2002)
gagnrýnir það viðhorf sem oft gætir til listkennslunnar að hún henti einkum til
styrkingar öðru námi. Hann segir að það eigi ekki að færa listina yfir á hið
akademíska form heldur akademíuna yfir á form listarinnar. Aðferðir sem
notaðar eru í listum geti hins vegar nýst í almennri menntun. Á þann hátt læri
nemendur að leita lausna því leiðirnar eru ekki endilega línulaga heldur er farið
fram og tilbaka á því ferðalagi. Craft og Chappell (2011) segja að sköpun eigi sér
stað einstaklingslega, í samvinnu við aðra og samfélagslega. Þau segja að
samfélagsleg sköpun sé mikilvæg fyrir þroska mennskunnar hjá einstaklingum
vegna þess að hún hvetur til samúðar og því að deila með öðrum. Craft (2008)
hefur fjallað um mikilvægi þess að fóstra sköpun á vitrænan hátt. Hún segir að
það varði allt sem kemur að skapandi breytni og byggir á því að vera
meðvitaður um sameiginlega ábyrgð.
Margs konar hugmyndir eru til um sköpun og mörg sjónarmið um það hvort
sköpun er meðfæddur hæfileiki sem sumir hafa en aðrir ekki. Ken Robinson
(2001) heldur því fram að allir fæðist með skapandi eiginleika. Hann telur að
skapandi hugsun sé hluti vitsmunalegrar hugsunar og að hún komi sennilega
fram í öllu því vitræna sem manneskjan tekur sér fyrir hendur. Eisner (2002)
segir líka að öll börn fæðist sem skapandi einstaklingar en skólinn drepi niður
þá hæfileika. Börn eru hvött til sköpunar í leikskólum en eftir því sem þau eldast
þá minnki hæfileikinn til sköpunar. Í skólanum hafa þau lært að svara í
samræmi við þekkingu sem námskráin segir til um. Sternberg (2003) heldur því
fram að sköpun megi auðveldlega finna hjá ungum börnum en hún eldist síðan
af þeim sem og hjá fullorðnum. Hann telur að það eigi sér stað samfélagsleg
bæling á skapandi eiginleikum þar sem frekar er lögð áhersla á eiginleika sem
henta hefðbundnu akademísku námi.
2.4.1.1

Fagmennska og færni kennara

Dewey (2000) hvatti til náms sem var nemendamiðað og falið í verklegri
framkvæmd. Hann lagði áherslu á að með því væri ekki verið að stuðla að
handahófskenndu námi þar sem kennarinn lætur af allri stjórn til nemandans
heldur er verið að gefa færi til ígrundaðrar hugsunar, tilraunastarfsemi og þess að
rækta skapandi og lausnarmiðaða eiginleika með nemendum. Hann segir að
hlutverk kennarans sé vandasamt því hann þarf að vera vel að sér bæði í námsog kennslufræðum og góður fagmaður í þeim verkefnum sem nemendur fást við.
Atkinson (2006) tók viðtöl við myndmenntakennara og þar kom fram mikilvægi
þess að þeir væru það færir í faginu að þeir næðu að vekja áhuga nemenda. Fram
kom að færni kennarans sé meðal annars mikilvæg þegar kemur að því að hjálpa
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nemendum við að upplifa listina með því að þjálfa þá til listsköpunar og með því
að ræða við þá um listina. Samkvæmt Dewey (2000) þarf kennari að vera það fær
í sínu fagi að hann geti haft athyglina óskipta á nemandanum og að hann átti sig á
hvað nemandinn er að hugsa og hvert hann er kominn í lausn tiltekins verkefnis.
Nemandi á að fá tækifæri og tíma til að glíma við verkefnið ásamt hvatningu frá
kennara til að takast á við glímuna. Glíman má samt ekki vera það strembin að
nemandinn fái óbeit á verkefninu. Kennslan snýr að því að kennari er á varðbergi
og gætir þess að veita nemendum hámarks námstækifæri með þessa þætti í
huga (Dewey, 2000). Megininntak í kenningu Deweys er að eiginlegt nám fari
fram hjá nemanda þegar hann mætir hæfilegum hindrunum (Atkinson, Landau,
Majitha, Szudek, Tomley, 2013).
Að mati Deweys (2000) snýst kennsla einkum um að skapa góðar
hugsanavenjur sem hann telur að verði vænlegri til árangurs með verklegri
athöfn. Nemendur læra að spyrja spurninga og gera tilraunir sem mótar
hugsanaferil sem verður þungamiðja námsins. Hér er ég komin að
kjarnanum með kennslunni í textílmennt og allri annarri kennslu; að læra að
hugsa. Dewey (2000) og Eisner (2002) líkja listsköpun listamanna við sams
konar ferli og vísindamenn iðka í vísindastörfum. Þeir segja að beita þurfi
ígrundaðri hugsun sem í mjög þjappaðri skilgreiningu er stöðug skoðun og
virk athugun á framsetningu og framkvæmd tilgátu. Framsetningin og
framkvæmdin eru endurskoðaðar þar til ákjósanleg lausn finnst. (Dewey,
2000; Eisner, 2002). Eisner (2002) segir þess háttar ferilvinnu auka á víðsýni
og sveigjanleika í hugsun sem felst í því að koma auga á lausnir og skoða
orsakasamhengi við ákvarðanatöku í sjálfu vinnuferlinu. Ferlið hefur áhrif á
endanlega útkomu sem er andstætt við það að móta fyrirfram ákveðna leið
í átt að hinu eina „rétta“ svari.
Atkinson (2006) fjallar um mikilvægi sveigjanleika í listnámi. Hann varar
við því að einblína á námskrár heldur vill hann hvetja nemendur til eigin
tjáningar og að efla skilning á viðfangsefninu. Hann er ekki að tala um að
kasta fyrir róða hefðbundnum aðferðum og þekkingu heldur leggur hann
áherslu á að yfirfæra, breyta nálgun og endurskoða og koma þannig til móts
við skoðanir nemenda, væntingar þeirra og þrár. Það getur verið áskorun
fyrir kennara að stuðla að kennslustund sem ekki er fyrirsjáanleg.
Í þannig kennslustund eiga sér stað samræður milli nemenda og kennara
og kennari gefur stuttar útskýringar í samræmi við þarfir nemendanna
þegar þeir vinna verkefni sín. Eisner (2002) er á sömu skoðun og Atkinson
og segir að ef farið er í hörgul eftir námskrá geti það virkað hamlandi á
skapandi nám. Hann segir að það þurfi að skoða hvað er að gerast hverju
sinni til dæmis með því að eiga samtal við nemandann og gefa honum færi á
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að þróa verkið því þannig fái nemendur tækifæri og hvatningu til þess að
setja sitt persónulega einkenni á verk sín. Eisner (2002) segir að listkennsla
eigi að hvetja nemendur til þess að velja sér leiðina að framkvæmd verkefna
því listsköpun snúist hvorki um einstaka leið né lausnir til sköpunar verks.
Hann segir að kennslan þurfi að fóstra og viðhalda ímyndunarafli hjá
nemendum því það leiði af sér fágun skynjunarinnar. Hið akademíska nám
myndi verða meira skapandi ef hugað væri að þessum þáttum.
2.4.1.2

Ferilvinna í listsköpun í skólastarfi

Ferilvinna í list- og verkgreinum kallar á það að nemendur fái tíma til að
skoða og uppgötva til þess að móta hugmynd. Þá er átt við að kennari gefi
rými fyrir meðgöngutíma hugmynda. Skólinn hefur lagt ofuráherslu á að
nemendur komi með hið eina rétta svar. Það er ekki vænlegt til virkrar
hugsunar að áherslan sé á útkomuna heldur þarf hún að vera á námsferlið
sjálft og það sem fangar huga nemenda í ferilvinnunni (Dewey, 2000; Eisner,
2002; Robinson, 2001). Seija Karppinen (2008) kemst að þeirri niðurstöðu í
rannsókn sinni að ef handverkskennslan tekur bæði til handverks og listar
þá öðlist nemendur nýja vídd í náminu. Hún segir að þegar handverkskennsla sé víkkuð út í skapandi vinnu öðlist nemendur dýpri skilning og
skynjun sem leiðir til listrænnar reynslu og sjálfsígrundunar. Handverkinu er
ekki gert lægra undir höfði, heldur er farið lengra í hugsun.
Í ferilvinnu í listsköpun er mikilvægt að hvetja nemendur til að virkja
skapandi hugsun og skapa aðstæður fyrir hugmyndavinnu. Hlutverk kennara
er vandasamt þar sem hann þarf að gefa rými fyrir tilraunavinnu nemenda
og hjálpa nemendum við að meta hugmyndir þeirra. Hann þarf að gæta
þess að gagnrýna ekki um of hugmyndir sem virðast erfiðar í framkvæmd
heldur stuðla að nýjum nálgunum. Það er mikilvægt að hvetja nemendur til
að koma auga á ákjósanlega hugmynd og þróa hana og framkvæma
(Sternberg, 2003). Lindström (2006) segir að í skapandi námi nemenda þurfi
þeir að vera upplýstir um að mistök eru leyfileg og eru órjúfanlegur hluti af
ferilvinnu í listsköpun. Kennari hjálpar nemendum við að greina vandamálið
og reyna nýjar lausnir. Hér reynir mjög á þolgæði nemenda og færni
kennara til að greina þolmörk þeirra. Nemendur þurfa að vera gæddir vilja
til að taka áhættur og skilja að tilraunir og áhættutaka hafa ekki alltaf í för
með sér árangursríka niðurstöðu. Tilraunir sem alltaf heppnast fela enga
áhættu í sér og óvíst hversu mikið nemendur hafi þroskast í því ferli.
Ég hef bent nemendum á hvað það getur tekið langan tíma að vinna eina
flík frá fyrstu hugmynd til fullunninnar afurðar með það að markmiði að þeir
fái innsýn í hönnunarvinnu og skilji að hana beri að virða. Alls staðar í
heiminum eru „sjóræningjar” sem stela hönnun. Þeir hlaupa yfir þann hluta
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vöruþróunar og fara beint í framleiðsluferlið. Er það sanngjarnt? Hins vegar
eru margir sem fá samskonar hugmynd á sama tíma og þá er það eitthvað
sem liggur í loftinu sem kemur henni af stað (Andri Snær Magnússon, 2006).

2.5 Samantekt
Hér hefur verið fjallað um stór hugtök sem ég þarf að hafa í huga í
textílkennslu. Umfjöllun er í samræmi við helstu áherslur sem ég hef haft að
leiðarljósi í kennslunni og ég hef skoðað sérstaklega í rannsókninni. Ég las
ýmis fræði sem komu mér til góða á meðan á skrifunum stóð ásamt því sem
ég færði mér í nyt úr sjálfu meistaranáminu. Flóran var fjölbreytt enda eru
bæði sjálfbærni og sköpun umfangsmikil hugtök. Mitt verkefni var að lesa,
læra, skilja, eiga í samræðum við aðra og velja í fræðilega kaflann það sem
mér fannst koma kennslunni til góða og styrkja mig sem kennara til að feta
mig áfram í kennslu til sjálfbærni á skapandi hátt. Umfjöllun um sköpun
líður fyrir umfjöllunina um sjálfbærni. Áskorun mín í þessu verkefni var að
lesa sem mest um sjálfbærni og menntun til sjálfbærni til að auka skilning
minn á því hugtaki sem ég komst að raun um að var heldur yfirborðskenndur. Sú niðurstaða er í samræmi við það sem kemur fram í fræðunum
um sjálfbærni. Pasricha (2010) segir í niðurstöðu rannsóknar að einstaklinga
skorti almennt dýpt hvað varðar skilning á hugtakinu sjálfbærni. Sú
niðurstaða átti bæði við um nemendur í fatahönnun sem höfðu fengið
fræðslu um sjálfbærni í náminu og kennara í skólanum þeirra. Kaflinn um
sjálfbærni og textílframleiðslu er skrifaður í samræmi við áherslur sem ég
hef verið með í kennslunni í fræðilegu innleggi og umræðum við nemendur
mína. Umfjöllun um sköpun er í samræmi við það sem ég hef til viðmiðunar
og nýti mér til þess að reyna að fá nemendur til að hugsa á virkan hátt og
prófa sig áfram í stað þess að fara algjörlega eftir fyrirmyndum. Ég kem líka
inn á mikilvægi skapandi hugsunar til þess að koma á sjálfbærri þróun.
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3

Rannsóknaraðferð

Ég valdi að gera starfendarannsókn vegna þess að slíkar rannsóknir bjóða
upp á að greina starf mitt eins og það er og að greina viðhorf mín. Þær
bjóða líka upp á að rýna í starfið til gagns og skoða hvernig megi bæta það. Í
stuttu máli má segja að starfendarannsóknir gangi út á að skoða og greina
störf eða viðfangsefni á vettvangi með það að markmiði að greina hvað er
árangursríkt og hvað þurfi að endurhugsa og þróa til betri vegar (McNiff,
2011). Það er hvorki verið leita að algildum lausnum sem hægt er að
yfirfæra á aðrar aðstæður né sanna eða hafna ákveðnum tilgátum, heldur
dýpka skilning, greina starfið og skoða hvort og hvað megi bæta og hvernig
megi yfirstíga hindranir á þeirri leið (Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; McNiff,
2011; Jóhanna Einarsdóttir, 2009). Rannsakandinn er miðlægur sem þýðir
að hann er bæði þátttakandi rannsóknar og sá sem rannsakar. Hann safnar
gögnum, metur þau og setur fram eigið mat á þeim sem hann opinberar
öðrum (McNiff, 2011; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Í öllu ferli rannsóknarvinnunnar er mikilvægt að sá sem gerir starfendarannsóknina þrói með sér
gagnrýni sem hjálpar til við að spyrja, skilja og uppgötva hvað eigi sér stað í
starfinu svo hægt sé að finna leið til að bæta það (McNiff, 2011).
Starfendarannsóknir sem lúta að kennslu geta gert kennara meðvitaðri
um starfshugmyndir sínar og styrkt þá í starfi. Þær eru menntandi og geta
stuðlað að því að kennarar öðlist sjálfstæði og áræðni til þess að finna nýjar
leiðir til að þróa í kennslunni og þar með gefið öðrum hugrekki til hins sama
(McNifff, 2011; Hafþór Guðjónsson, 2011). Hafþór Guðjónsson (2011, bls. 2)
greinir frá reynslu sinni af kennurum sem vinna saman að starfendarannsóknum og segir að við slíka samvinnu verði til vettvangur til þess að
„miðla hugmyndum, þekkingu og reynslu“.
Eðli starfendarannsókna er fólgið í sjálfsrýni og endurskoðun á markmiðum og tilgangi. Við þá greiningu á sér stað uppbrot á vanabundinni hugsun.
Hafþór Guðjónsson (2011) segir að starfendarannsóknir geti forðað
kennurum frá því að staðna í starfi. Flestir kennarar þekkja það að nota
aðferðir og kennsluefni sem hefur reynst þeim vel í kennslu og látið hefðir
og vana ráða ríkjum í stað þess að endurskoða tilgang og markmið
kennslunnar. Ef kennarar hins vegar rýna í starfið spyrja þeir gagnrýnna
spurninga sem getur orðið til þess að færa þeim nýja sýn sem síðan nýtist til
þess að þróa og bæta kennsluna og nám nemenda. Hafdís Guðjónsdóttir
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(2011, bls. 2) segir að starfendarannsóknir í skólastofunni þar sem formlegum gögnum er safnað og þau skoðuð með ígrundaðri hugsun geti „mótað
grunn“ til nýrrar þekkingar á námi. Til þess að geta framkvæmt starfendarannsókn sem hægt er að draga lærdóm af og er trúverðug þurfa kennarar
að hafa þekkingu á því sem er rannsakað og þekkingu á gildi
kennslufræðilegra aðferða til þess að vera færir um að greina og skilja
hvaða áhrif kennsla og nám sem er til rannsóknar hefur á nemendur
(McNiff, 2011; Hafdís Guðjónsdóttir, 2011). Þeir sem skoða eigin kennsluaðferðir og áhrif þeirra á nám nemenda þurfa að spyrja sig heiðarlegra
spurninga eins og „Er ég að gera það sem ég ætti að vera að gera? Hvernig
finn ég leiðina til þess? Hvernig réttlæti ég hugmyndir mínar og starf með
tilliti til almennrar gagnrýni” (McNiff, 2011, bls. 116, og bls. 123)? Spurningar af þessum toga eru þess eðlis að rannsakandi þarf að skoða eigin viðhorf
og gildi og móta sér skoðun í samfélagi við aðra. Segja má að þannig
hugsanaferli og venjur tilheyri heimspeki (McNiff, 2011, bls. 116).
Ég merki sameiginlega fleti í hugmyndafræði sjálfbærni og hugmyndafræði í starfendarannsóknum. Þeir eru einkum fólgnir í því að hvetja fólk til
virkni og gagnrýnnar greiningar á eigin athöfnum og viðhorfum ásamt því að
styrkja og hvetja einstaklinga til þess að bæta og þróa það sem betur má
fara. Einstaklingar eru hvattir til þess að hafa áhrif til góðs með það að
leiðarljósi að hver og einn geti haft áhrif með umbótamiðaðri breytni.10
Fyrirbærin sem eru til umfjöllunar eru skilgreind og leiðir skoðaðar og
prófaðar í samræmi við niðurstöður og ígrundun. Þegar starfendarannsóknir eru gerðar í skólum geta þær verið valdeflandi fyrir kennara og
orðið þeim hvatning til þess að hafa áhrif á þróun kennslu og náms. Edda
Kjartansdóttir (2010, bls. 36) fjallar um mikilvægi þess að kennarar rannsaki
eigið starf vegna þess að að þar eru kennarar „sjálfir við stjórnvölinn og
virkir í öllu ferlinu“ ólíkt því sem gerist í hefðbundnum rannsóknum. McNiff
(2011, bls. 55) fjallar um breytta mynd rannsakandans sem varð til með
tilkomu starfendarannsókna. Í hefðbundnum rannsóknum kemur utanaðkomandi rannsakandi á vettvang starfandi fólks og gerir rannsókn, setur
fram kenningu og kemur með álit sérfræðings á því hverju megi breyta og
hvað má bæta. Þegar starfendarannsóknir eru gerðar eru það hins vegar
þeir sem starfa á vettvanginum sem eru sérfræðingarnir og skoða eigið starf
með tilliti til þess hverju megi breyta ásamt því að vekja athygli á því sem
vel er gert.

10

MCNiff ( 2011, bls. 110) hvetur rannsakandann til að spyrja sig hvort hann hafi gengið
götuna til góðs í eigin starfi.
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Að öllu jöfnu er textílmennt ekki í orðræðunni um menntamál. Ég tel að
starfendarannsóknir henti vel til að opna umræðu um námsgreinina því þar
geta textílkennarar sýnt hvað fer fram í kennslunni og hvernig þeir leitast
við að bæta sig sem textílkennara. Umræðan getur bæði fjallað um sérstöðu
textílmenntar og þau markmið sem textílmennt og annað nám eiga
sameiginleg. Í þeim tilfellum eru textílkennarar sérfræðingar á vettvangi og
greina starfið í samræmi við eigin reynslu og þekkingu.
Viðfangsefni rannsóknar minnar var að skoða þróun í textílmenntakennslu í valhópi á unglingastigi í átt til sjálfbærni og sköpunar.
Rannsóknarspurningar eru eftirfarandi:
1. Hvernig þróa ég nám í textílmennt á unglingastigi í átt til sjálfbærni?
2. Hvernig hvet ég nemendur til að vera skapandi í verkefnavinnu?
Þegar ég skoða og þróa sjálfbærni og sköpun í kennslu minni í textílmennt
eru ákveðin atriði og áherslur í kennslunni sem ég greini í rannsókninni og
met til áframhaldandi þróunar. Einnig reyni ég að átta mig á hvort það er
eitthvað í kennslunni sem ég þarf að leggja meiri áherslu á en annað. Ég
velti fyrir mér hvort það sé einhver flötur sjálfbærni sem ég hef ekki komið
inn á í kennslu og myndi vilja bæta við hjá næstu valhópum. Þá reyni ég að
átta mig á því hvernig nemendum líður og hvernig ég hlusta eftir röddum
þeirra og hvort ég taki mið af þeim í skipulagningu kennslunnar. Mér finnst
líka mikilvægt að skoða og rýna í það hvernig ég hvet nemendur til skapandi
vinnubragða og hvernig ég skipti tíma mínum á milli nemenda. Ég skoðaði
líka hvernig ég met hæfni nemenda til þess að vinna ákveðin verkefni og
hvort mat mitt hafi verið raunhæft.
Rannsóknarhópurinn voru stúlkur í níunda og tíunda bekk í textílvali
haustið 2013. Rannsóknin hélt áfram á vorönn 2014 þar sem um helmingur
stúlknanna hélt áfram í textílvali og spennandi var að fylgjast með því
hvernig nám og kennsla þróuðust áfram með tilliti til fyrri reynslu. Ég tel að
með því að rannsaka áfram verði minni hætta á rekjanleika umfjöllunar um
nemendur vegna aukins nemendafjölda. Í hverjum hópi eru tólf til fjórtán
nemendur.

3.1 Gagnaöflun
Það er mikilvægt að byrja að safna gögnum strax í upphafi starfendarannsóknar til þess að rannsakandi geti séð hvernig kennslan er í upphafi og
geti síðan fylgst með framvindu eftir því sem líður á rannsóknina. Gögnum
er safnað allt tímabilið sem rannsóknin á sér stað og jafnvel á eftir (McNiff,
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2011, bls. 88–89). Starfendarannsóknir halda áfram þó að formlegri
rannsókn sé lokið. Rannsakandi leitar stöðugt leiða til umbóta og prófar sig
áfram í ljósi þess sem hann uppgötvar í fyrri skoðunum. Ferli rannsóknar er
gjarnan lýst með mynd af spíral sem er óendanlegur þar sem angar úr fyrri
spíral teygir sig í nýjan og síðan koll af kolli, eða sem „sikk sakk“ ferli sem er
falið í því að skoða og endurskoða (McNiff, 2011, bls. 69). Því má segja að
gagnaöflun taki seint enda.
Aðferðafræði í starfendarannsóknum verður að leiða til þess að
niðurstöður verði trúverðugar. Því er mikilvægt að ég sýni rétta mynd af
rannsókninni og geti staðsett mig sem starfendarannsakanda (MCNiff,
2011). Þegar kennari gerir starfendarannsókn þá er hann bæði í hlutverki
kennara að sinna kennslu ásamt því að rannsaka eigið starf. Það felur í sér
að hann þarf að fylgjast meðvitað með því sem gerist í kennslunni og
hvernig áhrif hún hefur á nemendur ásamt því að skrá kerfisbundið
hugleiðingar, upplifanir og mat á áhrifum kennslunnar á nám nemenda.
Hann þarf bæði að safna gögnum og greina þau til að sýna hvernig ástandið
er áður en farið er að stíga skrefin til umbóta og halda áfram að skrá og sýna
í niðurstöðum þróun breytinga og áhrifa þeirra (McNiff, 2011, bls. 88).
Rannsóknardagbækur og vettvangsnótur eru notaðar til slíkra skráninga.
Tæki til gagnaöflunar geta verið hljóð- og myndupptökutæki sem eru
þýðingarmikil til að greina og skoða raunverulega lifandi reynslu af starfinu.
Aðrar aðferðir við gagnaöflun geta verið skriftir, tölvupóstar, „blogg“ og að
búa til vefsíður (McNiff, 2011, bls. 88–89). Gagnaöflun mín fór fram á
löngum tíma eða frá hausti 2013 til vors 2014. Þau gögn sem voru til
greiningar í minni rannsókn eru: rannsóknardagbækur, ljósmyndir,
myndskeið, dagbækur nemenda og sjálfsmats- og hugleiðingablað fyrir
nemendur. Næst segi ég nánar frá hverri gagnaöflun fyrir sig.

3.1.1 Rannsóknardagbækur
Þeir sem framkvæma starfendarannsóknir skrá athuganir sínar niður í
dagbækur sem einkennir gjarnan þá sem stunda starfendarannsóknir (Hafdís
Guðjónsdóttir, 2011). Það er mikilvægt að halda vel utan um allar skráningar og
skrá jafnóðum niður með réttum dagsetningum. Dagbókafærslur fela í sér
upplýsingar um atburði, vangaveltur, íhuganir rannsakenda, minnispunkta,
stuttar sögur um það sem gerist í kennslustund og hindranir og tilfinningar
(Hafdís Guðjónsdóttir, 2011; Jóhanna Einars-dóttir, 2009).
Í minni rannsókn lagði ég mikið upp úr því að skrifa reglulega í
rannsóknardagbækur um það sem ég upplifði í kennslunni. Ég greindi
kennsluna og þróaði hana í samræmi við greiningu í skrifunum og tók
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þannig mið af skrifunum í kennslunni á meðan á rannsókninni stóð (McNiff,
2013). Skrifin eru endurgjöf á kennsluna og hjálpa mér sem kennara að
meta starfið. Það að hugsa til baka og færa hugsanir í orð gerir mig vökulli
um mat og tilgang kennslunnar. Ég hélt áfram að skrá í dagbækur eftir að
rannsókninni sem hér er til umfjöllunar var lokið. Það hjálpaði mér við að
skoða breytingar á áherslum í kennslunni sem ég vildi framkvæma í kjölfar
rannsóknarinnar.

3.1.2 Myndskeið
Það hefur löngum tíðkast að nota myndupptökur í rannsóknum
mannfræðinga þar sem rannsakandinn var oftast sá sem stóð fyrir utan og
túlkaði sem slíkur (Lichtman, 2013). Í starfendarannsóknum sem fjalla um
kennslu er kennarinn þátttakandi í myndskeiðunum og sjónarhorninu beint
að því sem er til athugunar. Í mínu tilfelli skoðaði ég hvernig ég stuðla að
sjálfbærni og sköpun í kennslunni.
Ég tók þrisvar sinnum upp myndskeið; í október 2013, nóvember 2013
og janúar 2014. Hvert myndskeið fyrir sig er um fimmtíu mínútna langt.
Myndskeiðin nýttust mér vel til að bera saman við það sem ég hafði skráð í
rannsóknardagbók og þau gáfu mér tækifæri til að skoða kennsluna út frá
ólíkum sjónarhornum með tilliti til rannsóknarspurninga. Þegar ég tók upp
myndskeiðin stillti ég tölvunni upp í stofunni og nemendur gengu líka með
hana um stofuna og tóku upp stöku viðtöl við félaga sína í kennslustundinni.

3.1.3 Ljósmyndir
Ég hef lagt það í vana minn að taka ljósmyndir af vinnuferli nemenda og
fullbúnum afurðum til að eiga myndasafn úr kennslu í textílmennt í ýmsum
tilgangi. Í þessari rannsókn tók ég myndir með það í huga að minna mig á
liðin augnablik og til að bera saman við það sem ég túlka úr öðrum gögnum.
Þær nýttust líka til að fá gagnrýnt álit annarra um kennsluna og þá
sérstaklega álit annarra textílkennara. Þá verða til fagleg skoðanaskipti
byggð á reynslu í kennslu í textílmennt. Þess háttar umræður og gagnrýni
frá öðrum er eitt af því sem er mjög mikilvægt í starfendarannsóknum í því
augnamiði að fá endurgjöf á mat mitt á starfinu (McNiff, 2011).

3.1.4 Dagbókaskrif nemenda og sjálfsmat
Nemendur mínir hafa vanist því í textílmennt að skrá og teikna framvindu
verkefna í dagbækur ásamt því að skrifa eigin skoðanir um námið og
kennsluna. Dagbókaskrif nemenda þjóna því mikilvægum tilgangi hvað
varðar að halda utan um vinnu þeirra í ferilvinnu bæði verklega þætti og
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sköpun. Skráning í bækurnar æfir nemendur ennfremur í að læra heiti á
tæknilegum hugtökum sem tilheyra faginu. Nemendur mínir í rannsóknarhópnum skrifuðu og teiknuðu í dagbækur um tilurð og framvindu verkefna.
Ég hvatti þær einnig eindregið til að skrifa eigin hugleiðingar um
hugmyndavinnuna og verkegu vinnuna og tjá tilfinningar sínar á þeirri leið.
Þannig skrásetning er mikilvæg í hvers kyns rannsóknum og skapandi vinnu.
Námið fær meiri dýpt og gefur tilefni til að ígrunda, skoða og skilgreina
viðfangsefnið. Eisner (2002) hvetur kennara til að líta á fleiri þætti en sjálfa
listsköpunina hjá nemendum. Hann segir að kennarar geti meðal annars
fengið nánari upplýsingar um áhrif námsins með því að lesa það sem
nemendur skrifa ásamt því að hlusta á umræður þeirra og segir að það sé
líka hluti af listmenntun þeirra. Nemendur venjast líka vinnubrögðum sem
eru mikilvæg í sköpun, en það er að skrá og teikna hugmyndir og skrá niður
alla ferilvinnuna. Í rannsókninni nýttust dagbókarskrif nemenda mér vel til
þess að öðlast betri skilning á hugmyndum, hugsunum og vinnuferli þeirra.
Dagbækurnar voru mikilvæg gögn til að fá ennfrekar fram sjónarmið
nemenda á náminu og kennslunni.
3.1.4.1

Sjálfsmat nemenda

Í lok námskeiðs haustannar 2013 svöruðu nemendur spurningum sem
tengdust sjálfsmati þeirra ásamt hugleiðingum um og greiningum á eigin
námi. Svör nemenda við spurningunum hef ég einnig til viðmiðunar í
gagnagreiningu. Ég nota svör þeirra til að fá fleiri sjónarhorn á viðhorf þeirra
sem gefa til kynna hvort og þá hvernig fræðsla um sjálfbærni hafi mögulega
skilað sér til þeirra.

3.2 Gagnagreining
Starfendarannsóknir eins og aðrar rannsóknir þarfnast þess að rannsakandi
viðhafi vönduð aðferðafræðileg vinnubrögð sem stuðla að því að
niðurstöður verði sem sanngjarnastar og réttastar. Þar sem starfendarannsóknir byggja á gildum rannsakandans er mikilvægt að kynning á þeim
komi fram til þess að lesendur geti metið niðurstöður í samræmi við þau
gildi (McNiff, 2011, bls. 94 og 104).
Markmiðið með rannsókninni er að búa til þekkingu með hliðsjón af
rannsóknarspurningum og velta fyrir sér hvað er hægt að gera til að bæta
starfið. Þá spyr ég sjálfa mig spurninga eins og: „Hvað get ég gert? Hvað vil
ég gera? Með hvaða hætti sýni ég fram á að þær niðurstöður sem ég kemst
að séu sanngjarnar og áreiðanlegar“ (McNiff, 2011, bls. 87)? Ég þarf einnig
að vera meðvituð um að markmið sem ég legg upp með í byrjun rannsóknar
taka breytingum þar sem ég vinn með nemendur sem hver og ein hefur
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væntingar til námsins sem er mikilvægt að taka inn í myndina. Í
gagnagreiningu og niðurstöðum er mikilvægt að sýna þennan sveigjanleika
og þá þróun sem á sér stað á meðan á rannsókninni stendur (McNiff, 2011).
Gögnin sem ég safnaði voru mikil umfangs. Þá reyndi á mig sem
rannsakanda að draga þau saman í aðalatriði eins og þegar er verið að fletta
hverju rifi eftir annað í lauk þar til komið er að kjarna hans (Lichtman 2013).
Ferlið í greiningunni hreyfist frá upplýsingum um smáatriði til þess að finna
kjarnann í rannsókninni (Lichtman, 2013). Í því ferli rýndi ég ítrekað í gögnin
og merkti við þau atriði sem mér fannst vera athyglisverð. Ég byrjaði á því að
lykla, flokka og koma auga á þemu. Að lykla (e. code) getur falist í því að finna
orð eða setningar um það sem vekur athygli í gögnunum og getur varpað ljósi
á hvernig ég þróa nám í textílmennt til sjálfbærni og hvernig ég hvet
nemendur til eigin sköpunar í verkefnum (Lichman, 2013). Eftir það var komið
að því að flokka eftir lyklun og síðan að finna þemu. Í fyrstu voru flokkarnir
margir en síðan var hægt að sameina þá í þemu. Meginþemun voru:






Kennsla í sjálfbærni og fræðsla um sjálfbærni.
Þekking til ábyrgrar neyslu.
Kjarni sjálfbærni.
Skilgreining á fatnaði.
Verkleg vinna og skapandi ferli.

Innan hvers meginþema voru síðan undirkaflar sem fjallað er um í fjórða
kafla. Rannsóknardagbækur mínar og dagbækur nemenda voru kjarninn í
gagnagreiningunni. Þessi gögn runnu að hluta til saman og lýsa viðhorfum
mínum annars vegar og hins vegar viðhorfum nemenda til náms og kennslu.
Það sem mér fannst áhugavert í dagbókum skráði ég sérstaklega í
rannsóknardagbækur. Ég greindi einnig myndskeiðin á sama hátt og rannsóknardagbækur og dagbækur nemenda en sú greining var mun gróflegri.
Markmiðið með henni var að skoða hvort hugleiðingar í rannsóknardagbókum mínum og dagbókum nemenda væri í takt við myndskeiðin. Þar
var ég sérstaklega á höttunum eftir upplýsingum um það hvernig ég hvatti
nemendur til að vera virka í verklegri vinnu og hvort nemendur sýndu
verklega færni. Auk þess nýttust myndskeiðin vel til að skoða samskipti mín
við nemendur og innbyrðis samskipti nemenda. Einnig fannst mér mikilvægt
að sjá áhrif innlagna minna á fræðslu til nemenda ásamt því að skoða
hvernig ég skipti tíma mínum á milli nemenda þegar ég aðstoðaði þær í
verkefnum sínum. Ljósmyndirnar voru meira hugsaðar til að minna á þau
augnablik sem mér fannst vera merkileg og til þess að sýna öðrum til nánari
glöggvunar á kennslunni. Sjálfsmatsblað nemenda nýttist einkum sem
viðbót við að túlka þekkingu þeirra um sjálfbærni og textíl.
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Þegar ég afla gagna og greini þau og túlka reynir á viðhorf mín og færni í
að greina það sem á sér stað í kennslunni. Ég þarf að efla með mér gagnrýni
og einkum sjálfsgagnrýni og heiðarleika til þess að rannsóknin fái
trúverðugleika. Sjálfsgagnrýni er sennilega mesta ögrunin sem þarf að
takast á við í starfendarannsóknum. Það getur reynst erfitt þar sem ég
opinbera niðurstöður úr gögnum um starf mitt og viðbrögð við aðstæðum.
Ég opna vettvanginn og segi frá því hvernig ég vinn og hvernig ég bregst við
aðstæðum sem eru um leið opinberun á eigin sjálfi svo sem viðhorfum,
eiginleikum og hæfni til kennslu (McNiff, 2011).

3.2.1 Rannsóknarvinir
Rannsóknarvinir eru mikilvægir í starfendarannsókn. Þeir sem velja þessa
tegund rannsóknar segja jafningjum frá viðfangsefni og framþróun
rannsóknar og fá þeirra álit og gagnrýni sem rannsakandi vegur og metur
(McNiff, 2011). Rannsóknarvinir mínir voru þeir sem ég starfa náið með ásamt
því að fá álit frá þeim sem starfa í faginu og ég treysti til að gefa hreinskilin
álit. Ennfremur leit ég stundum á leiðbeinendur mína sem rannsóknarvini. Á
meðan á rannsókn stóð skrifaði ég þeim tölvupóst um upplifanir mínar sem
þær veittu mér endurgjöf á til frekari skoðunar og mats á kennslunni. McNiff
bendir á þennan möguleika með rannsóknarvini (2011).

3.2.2 Siðferðilegur þáttur rannsóknar
Í starfendarannsóknum kennara á eigin kennsluvettvangi geta komið upp
álitamál sem beinast annars vegar að trúnaði kennara gagnvart nemendum
og hins vegar að því að framkvæma lýsandi rannsókn. Kennarar hafa í þessu
tilfelli spurt sig hverjir hafi gagn af rannsókninni. Mun hún koma nemendum
til góða þar sem starfendarannsóknir beinast að því að greina og bæta
starfið sem bætir menntun nemenda eða hvort nemendur sé einungis sem
þátttakendur til hagsbóta fyrir kennarann sem rannsakanda (Zeni, 2001)?
Staða mín sem kennara í starfendarannsókn er sérstök af því leyti að mér
ber lagaleg skylda sem kennara að hugsa fyrst og fremst um það að stuðla
að menntun nemenda og gæta þess að þær geti treyst mér sem kennara.
Rannsókn á vettvangi kennslu má á engan hátt verða til þess að nemendur
hljóti skaða af umfjöllun og túlkun (Zeni, 2001). Umfram allt skal verndunarsjónarmið gagnvart nemanda vera án nokkurs vafa og velferð hennar höfð
að leiðarljósi og í algjörum forgangi en ekki hvað kemur mér sem kennara
og rannsakanda til góða í rannsókn sem þessari (Zeni, 2001). Regla númer
eitt er að gæta fyllsta trúnaðar gagnvart nemendum og gæta þess að þær
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þekkist ekki í umfjöllun um starfið. Einnig að forðast umfjallanir sem geta á
einhvern hátt skaða sálarheill viðkomandi (Sigurður Kristinsson, 2003).
Í upphafi haustannar 2013 bað ég um skriflegt samþykki nemenda,
foreldra og skólastjóra fyrir rannsókninni og tilkynnti hana til persónuverndar. Upplýsingar um rannsóknina voru skrifaðar og sendar til foreldra
og afhentar nemendum og skólastjóra. Allir aðilar veittu skriflegt samþykki.
Ég gerði mér samt grein fyrir því að þó svo að skriflegt samþykki væri fengið
gat staða mín sem kennara gert það að verkum að nemendum finnist sem
þær séu knúnar til að samþykkja þátttöku. Í samræmi við það sem er viðhaft
gagnvart siðferði í rannsóknum gerði ég nemendum það ljóst að þær hefðu
fullan rétt á að neita þátttöku í rannsókninni og að hún snérist fyrst og
fremst að mér sem kennara þar sem ég væri að skoða hvernig ég geti bætt
mig sem kennara við að kenna textílmennt með áherslu á sjálfbærni og
sköpun. Ég ítrekaði það við þær að þeim bæri engin skylda til að vera
þátttakendur og að það hefði á engan hátt áhrif á samband mitt sem
kennara við þær sem nemendur. Einnig mættu þær hætta við þátttöku eftir
að hafa samþykkt hana (Sigurður Kristinsson, 2003).
Sigurður Kristinsson (2003) tiltekur fjórar höfuðreglur sem eru hafðar að
leiðarljósi til að gæta siðferðilegs réttlætis í rannsóknum heilbrigðisgreina
sem eins geta átt við rannsóknir á sviði kennslu. Sjálfræðisreglan felur
meðal annars í sér að veita upplýsingar um rannsóknina til að hver og ein
viti um markmið og eðli rannsóknarinnar og geti þar með veitt upplýst
samþykki ef vilji er til þess. Skaðleysisreglan kveður meðal annars á um það
að auk upplýsts samþykkis þarf rannsóknin einnig að samrýmast
hagsmunum þátttakenda. Velgjörðarreglan er í aðalatriðum sett til að ítreka
skyldu rannsakandans til að láta gott af sér leiða, að rannsóknin sé hagur
fyrir heildina og til að koma í veg fyrir að rannsóknir verði gerðar á hópum
sem auðvelt er að ná til en eiga erfitt með að átta sig á markmiðum
rannsóknar. Að lokum er réttlætisreglan tilgreind sem hefur orðið til þess að
vernda þátttakendur sem hafa veika stöðu gagnvart áhættu sem rannsóknin
getur falið í sér. Þessar reglur eru mikilvægar fyrir mig sem kennara að hafa í
huga sérstaklega þar sem valdajafnvægi getur verið í ójafnvægi hvað varðar
mig í stöðu kennarans og þær í stöðu nemenda (Sigurður Kristinsson s.h.).
Marian Mohr (2001) lýsir rannsókn sem sýndi mikilvægi samspils milli
nemenda og kennara. Þar eru allir jafn mikilvægir; hún sem kennari og þeir
sem nemendur. Gildi þeirra sem einstaklinga og hennar eru jafn mikilvæg
svo sem bakgrunnur allra sem er mikilvægt að virða og taka tillit til. Bæði
kennari og nemendur stefna að sama marki sem lýtur að því að þróa í
sameiningu og í samspili nám og kennslu. Hún sem kennari þróar kennslu í
samskiptum sínum við nemendur og þeir nema það sem hún hefur fram að
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færa. Rannsóknin og siðferðileg stýring segir hún að byrji sem samræður í
skólastofunni.
Rannsakandi þarf einnig að gæta þess að fara vel með gögn sem er aflað,
bæði hvað varðar túlkun og eyðingu þeirra eftir að rannsókn lýkur. Í mínu
tilfelli eyði ég myndbandsupptökum og sýni ekki andlit á myndum sem eru
birtar í ritgerðinni og aðeins fáar eru birtar. Rannsóknardagbækur þarf líka
að varðveita og fara vel með upplýsingar sem þar koma fram. Túlkun mín á
samskiptum mínum við nemendur getur orkað tvímælis þar sem það getur
verið að ég skilji ekki bakgrunn né þankagang þeirra. Þess vegna er
mikilvægt að rasa ekki um ráð fram og skoða vel bæði eigin viðhorf og
bakgrunn sem og að kynnast viðhorfum nemenda og bakgrunni þeirra (
Zeni, 2001). Þess vegna fannst mér það styrkja rannsóknina að halda áfram
á vorönn 2014 og skoða enn betur túlkun mína á því sem fram fór í
kennslustundum. Þeir sem lesa starfendarannsóknir þurfa einnig að vita um
bakgrunn rannsakandans til þess að geta metið og skilið túlkun hans á
viðfanginu (McNiff, 2011).
Nemendur eiga ekki að þekkjast í umfjölluninni og ég leitast við að leyna
þátttakendum með því að gefa þeim skálduð nöfn. Sama stúlkan getur líka
hafa fengið fleiri en eitt nafn í umfjölluninni til þess að forðast enn frekar að
hún þekkist. Í fyrstu ætlaði ég að rannsaka einn hóp í textílvali en ákvað
síðan að láta rannsóknina ná yfir lengra tímabil og tvo textílhópa. Ein af
ástæðunum fyrir þeirri ákvörðun var að fela nemendur betur í umfjölluninni
þar sem hópurinn var þá orðinn stærri.
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4

Helstu niðurstöður

Í þessum kafla skýri ég frá niðurstöðum rannsóknarinnar á eigin kennslu í
textílvali á unglingastigi. Þar er sagt frá námi og kennslu í hugmyndavinnu
og verklegri vinnu ásamt tengingu sjálfbærni við námsgreinina textílmennt.
Kafli 4.1 fjallar um tilhögun náms og hvernig ég leitaðist við að finna
jafnvægi milli formlegrar kennslu og hugmynda- og verklegrar vinnu
nemenda. Einnig er sagt frá því hvernig hugtakið sjálfbærni var kynnt fyrir
nemendum. Kafli 4.2 fjallar um hvernig mér gekk að vinna með mikilvægi
þekkingar á textíliðnaði til þess að efla neytendavitund. Kafli 4.3 fjallar um
birtingarmyndir sjálfbærni í kennslunni. Kafli 4.4 fjallar um vinnu mína með
nemendum á greiningu fatnaðar. Kafli 4.5 er um verklega vinnu og skapandi
ferli í kennslunni. Kaflarnir skiptast í yfir og undirkafla. Að lokum er
samantekt í kafla 4.6.

4.1 Kennsla í textílmennt og fræðsla um sjálfbærni
Það má segja að ég hafi í aðalatriðum verið með þrennt að leiðarljósi í
þróun kennslu textílmenntar til sjálfbærni. Þessi þrjú atriði eru: að kenna
nemendum að vinna með og beita verkfærum sem tilheyra faginu,
hugmyndavinna og útfærsla á hugmyndum sem nemendur kjósa að vinna
með og hvaða áhrif mismunandi textílframleiðsla hafi á umhverfi og
vinnusiðferði. Allir þessir þættir eru mikilvægir og tengjast.
Verkleg vinna og þjálfun þarfnast skapandi hugsunar til þess að fá dýpt í
verkefni nemenda. Eins má segja að skapandi hugsun þurfi til að leysa
verkefnin í verklega þætti vinnunnar. Sjálfbærnihugsunin fléttast hér inn þar
sem hún er grunnurinn að því að hægt sé að búa til flík eða fylgihlut.
Hráefnið þarf að vera tiltækt svo hugmynd geti orðið að framkvæmd. Þá
liggur beint við að greina hráefnið með tilliti til þess hvaða eiginleika það
hafi, hvernig það er tilkomið og hvaðan það á uppruna sinn. Þessir þættir
lúta allir að því að skoða umhverfisþáttinn, það er að hugleiða hvaða áhrif
framleiðslan og flutningar hafi haft á umhverfið og hvort að auðlind sem
tekið var af geti endurnýjast til jafns við framleiðslu hráefnisins. Sömuleiðis
skiptir máli hvaða áhrif vinnan við framleiðsluna hefur á verkafólk og hvort
það hafi fengið réttlát laun. Þessir þættir eiga líka við um greiningu
fatnaðar. Næstu kaflar sýna hvernig ég fjallaði um tengingu textílmenntar
við sjálfbærni og hvaða áhrif fræðslan hafði á nemendur.
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4.1.1 Nám og kennsla
Ég kom inn á öll þrjú sviðin, sem ég nefndi hér að ofan, á einhvern hátt í
kennslunni. Fræðslan fór fram með fyrirlestrum, umræðum og sýnikennslu.
Fyrirlestrar voru til kynningar á námsefninu, sjálfbærni og textílmennt og til
að kynna kveikjur að hugmyndum í verkefnavali. Þar kynnti ég til dæmis
hönnuði sem vilja stuðla að umhverfis- og vinnusiðferði eins og Yohjo
Yamamoto, Annika Sanders og Kerry Seager. Ég sýndi nemendum
hugmyndir úr hönnunarbókum og í blöðum og hugmyndir á alheimsnetinu
með áherslur á hönnun sem er framleidd á umhverfisvænan og
siðferðislegan hátt. Ég reyndi að stofna til umræðna til að fá fram viðhorf
nemenda í verkefna- og hugmyndavinnunni bæði í hópumræðum og í
samskiptum mínum við hverja og eina. Eins reyndi ég að nýta tækifæri sem
gáfust til að vekja nemendur til umhugsunar um áhrif textíliðnaðar á
umhverfi og lífverur. Verkleg kennsla fór fram sem sýnikennsla og var bæði
í formi hópkennslu og einstaklingskennslu.
Ég gerði oft hlé á vinnu nemenda ef óvæntar uppgötvanir áttu sér stað
eða ef nemendur voru að vinna í verkefnum sem ég taldi að gæti verið
lærdómsríkt fyrir aðra að skoða og fylgjast með hvernig væru leyst. Sem
dæmi má nefna þegar Sólrún sem var að sauma kjól fann sjálf út úr því að
kringja handveginn til þess að fá hann til að passa betur á hana. Eins vakti
ég athygli á óvæntri sköpun til dæmis þegar Þorgerður nýtti frjálsan útsaum
til þess að sauma andlit á antilópupúða að eigin frumkvæði.11 Þannig reyndi
ég að veita áhugaverðum augnablikum athygli og draga fram í ljósið svo
aðrir mættu líka læra og njóta.
Nemendur unnu ekki endilega að sömu verkefnum sem sýndi mér að fái
nemendur að vinna að ólíkum verkefnum og sjá hugmyndir annarra verða
að veruleika þá hafi það margföldunaráhrif á þekkingu þeirra á því hvernig
má beita mismunandi aðferðum greinarinnar og hvernig er hægt að útfæra
hugmyndir á mismunandi hátt. Hins vegar ef verkefnin voru of mörg og
mjög ólík var hætta á of miklum biðtíma þar sem nemendur áttu þá líka
erfiðara með að hjálpa hver annarri. Ég reyni að hvetja til þess að nemendur
hjálpist að í verkefnum og minnka þar með biðtíma eftir aðstoð frá mér. Í
textílvalinu sannfærðist ég um mátt jafningjafræðslu. Báðir aðilar njóta góðs
af henni; sú sem þiggur eflist í að reyna sjálf að leysa verkefnið og sú sem
veitir aðstoðina veit að hún hefur lært ákveðna þætti í textílmennt.
Samhjálpin hefur líka þá kosti að minnka álagið á mér sem kennara.

11

Ég fjalla um þessar stúlkur síðar í niðurstöðukaflanum.
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Í verkefna- og hugmyndavinnu nemenda fannst mér mikilvægt að
nemendur leituðu hugmynda og tækju ákvörðun um verkefnin. Ég kom með
kveikjur og möguleika að verkefnum bæði í glærusýningum og sýndi þeim
hálfunnin sýnishorn frá mér til dæmis töskur og slár. Í kjölfarið hvatti ég
nemendur til að skoða möguleika og rannsaka hvaða mynd verkefnin gætu
tekið hjá þeim sjálfum. Mér finnst mikilvægt að hafa sýnishornin hálfunnin
þar sem ég tel að fullbúin sýnishorn geti lokað fyrir að nemendur skapi
sjálfir. Nemendur höfðu einnig mótað hugmyndir áður en þær komu í valið.
Ég lagði mig fram um að skoða allar hugmyndir með nemendum og meta
hvort og þá hvernig þær gætu orðið að veruleika í framkvæmd. Hér þurfti
ég að meta verkefnið bæði út frá því hvort verkefnin væri of erfið eða
efnisfrek. Ég tók oft áhættu með því að hleypa nemendum í verkefni sem
þær áttu í erfiðleikum með að leysa. En með þrautseigju og með aukinni
aðstoð frá mér náðu flestar að ljúka verkefnum. Mér finnst mikilvægt að
leyfa nemendum að reyna sig en gæta þess þó að verkefnin verði ekki til
þess að nemendur gefist upp. Mín reynsla var oft sú að nemendur sem
höfðu virkilegan áhuga efldust námslega við það að komast yfir hindranir.
Það að kenna nemendum að búa til flík eða fylgihlut gefur þeim innsýn í
vinnsluferlið sem er dýrmætt ef þær eiga að verða færari að greina og velja
sem neytendur. Eins má ekki gleyma mikilvægi þess að geta sjálfur skapað,
lagað og endurgert og þar með orðið sjálfbær. Lagt var af stað í ferðalag
með áherslu á að vinna verkefni í anda sjálfbærni.

4.1.2 Jafnvægi milli beinnar fræðslu og verklegrar vinnu
Ein af helstu áskorunum mínum í kennslunni var að tengja saman fræðslu
um siðferðileg álitamál í textílframleiðslu og kennslu í hugmyndavinnu og
verktækni. Þar þurfti ég að gæta þess að tíminn sem fór í formlega fræðslu
um sjálfbærni gengi ekki um of á þann tíma sem þurfti til þess að nemendur
gætu sinnt hugmyndavinnu og verklega þættinum.
Nokkrir nemendur létu í ljós að þær vildu bara vinna verklega vinnu. Þær
voru ekki komnar í textílmennt til þess að hlusta á fyrirlestra, það tengdist
bóknámi. Guðrún var ein af þessum stúlkum og skrifar eftirfarandi
(matsblað 7. janúar): „Þú ert alltaf að kvarta hvað við eigum lítinn tíma eftir
en samt ertu alltaf að tala svo mikið í byrjun tímans og við getum ekkert
byrjað að vinna strax.“ Ég tók þessa kennslustund upp á myndband og
komst að því að tíminn sem fór í innlögn tók sjö mínútur
(myndbandsupptaka, 7. janúar, 2014). Þar var ég að ítreka markmið
námskeiðsins og fara yfir hvað þær þyrftu að athuga í dagbókinni áður en
þær skiluðu henni til mín til námsmats.
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Hildur nemandi í sama hópi segir í dagbók þennan sama dag: „Ólöf talaði
„örlítið“ í byrjun tímans og svo fór ég bara að gera verkefnablaðið sem hún
lét okkur fá og byrjaði að skrifa í þessa yndislegu bók mína.“ Hildur segir
ekki hreint út að henni finnist vera óþarfi að eyða tíma í fyrirlestra. Hins
vegar merki ég af myndskeiði (7. janúar, 2014) ákveðið óþol hjá Hildi sýnt á
kurteislegan hátt sem lýsir sér í látbragði en ekki í tjáningu á þeirri stundu.
Ég fann aftur fyrir sömu viðbrögðum hjá henni í fyrirlestri hjá mér á vorönn.
Hún hafði fengið sérstakt leyfi til þess að vera í þeim valhópi. Ég var með
nýjan fyrirlestur með nýju efni sem þó byggði á sömu fræðum og í fyrirlestri
frá haustönn. Ég spurði hana hvort eitthvað væri að. Hún sagðist vera orðin
„þreytt á því að hlusta í allan dag og líka hér“. Ég skrifaði í rannsóknardagbók (12. febrúar, 2014):
Fann að Hildur var hætt að fylgjast með og sármóðguð að þurfa
að hlusta. Búin að hlusta í allan dag og líka hér. Fimm mínútur
líka búnar. Kippti mér ekki upp við þetta, setti upp „pokerface“
og sagði: „Ég þarf líka að koma með fræðslu og kveikju að
verkefnum.“ En hugsaði með mér: „Hvaða vandlæting er
þetta? Hún sem bað um að fá að vera með á síðustu stund og
er nú fjórtándi nemandinn í hópnum.“
Hildur er dugleg og hugmyndarík og ég skildi þrátt fyrir athugasemdir mínar
úr rannsóknardagbók að hún vildi byrja strax að vinna verkefni sem hún var
búin að ákveða. Hún var komin með gamlan kjól sem hún ætlaði að breyta.
Henni fannst eflaust að hún væri búin að heyra þetta áður, það væri komið
nóg. Hildur var búin að vera allan daginn í skólanum og hlusta allan daginn.
Það segir líka sitt um hvernig nemendur upplifa skóladaginn. Eflaust er of
mikið um beina fræðslu á kostnað þess að nemendur fái útrás fyrir eigin virkni
og sköpun. Þannig að afstaða hennar er skiljanleg og vakti mig til umhugsunar
um hvort ég væri að bregðast væntingum stúlknanna um að fá útrás í
verklegu vinnunni. Þetta er líka dæmi um aðstæður sem komu upp vegna
þess að ég var með blandaðan valhóp, bæði með nýja nemendur og þær sem
höfðu verið á haustönn. Það sem var reyndar merkilegt á þessari stundu var
að þegar ég lauk fyrirlestrinum, sem var stuttur, þá komu þessar nýju og vildu
fá að skoða betur myndir frá hönnuðum af glærusýningunni. Myndirnar
höfðu kveikt hugmyndir sem þær vildu skoða betur og nýta í verkefnin. Ég
sinnti þeim en nemendurnir sem vildu byrja að vinna gerðu það.
Í ljósi reynslu minnar af viðhorfum nemenda til formlegrar fræðslu tók
ég þá ákvörðun að minnka hana í síðasta hópnum á haustönn 2014.
Breytingin var líka gerð í ljósi þess að ákveðnir nemendur lentu í tímaskorti
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við að ljúka verkefnum. Mér fannst samt mikilvægt að fræða áfram um
mikilvægi ábyrgðar neytenda og muninn á mismunandi framleiðsuþáttum
fataiðnaðar. Ég hélt áfram að vera vakandi fyrir því að vera með inngrip í
vinnu nemenda til að sýna öllum hópnum þegar áhugaverð augnablik komu
upp í kennslunni, til dæmis í verkum ákveðinna nemenda. Ég skrifa í
rannsóknardagbók um atvik sem lýsir þess háttar uppbroti í kennslustund
og segir frá nemanda sem var að endurvinna jakka:
Tók svo allan jakkann og sýndi öllum hópnum hann. Það
hvernig og hvað jakki er, með mikla fítusa, filtið undir kraga,
allir vasarnir, vasalok, herðapúðar og fóður. [...] Ég spurði: „Er
nema eðlilegt að svona flík kosti ákveðna upphæð? Ég undrast
það stundum hvað hún er ódýr og hugsa; var svindlað á
einhverjum? Það getur líka reyndar átt við um dýrar flíkur.
(rannsóknardagbók, 15. október)
Ekkert verður til úr engu og með því að spretta upp flík er hægt að skoða
hvað þurfi til þess að búa til fatnað sem hefur viðurkennd gildi og uppfyllir
þarfir neytandans. Mér fannst þetta vera góð leið í viðleitni minni til þess að
kenna hvernig fatnaður verður til og fann að nemendur voru tilbúnir til þess
að taka á móti fræðslu sem var í beinu framhaldi af vinnu þeirra þó svo að
það væri aðeins ein úr hópnum að vinna með jakka en hinar voru í öðrum
verkefnum. Hér er um að ræða stutt raunveruleg afmörkuð innlegg sem
setja hvorki mig né þær í fyrirlestrastellingar.
Dagbókaskrif nemenda sýna þátt fræðslunnar um sjálfbærni. Stúlkurnar
skrifuðu flest allar hugleiðingar um álitamál í textílframleiðslu á haust- og
vorönn. Hins vegar þegar ég skoðaði dagbækur þeirra sem ég kenndi á
haustönn 2014 er varla nokkuð sem þær skrifa um þennan þátt.
Verkferillinn og hugmyndavinnan eru mest áberandi í skrifunum. Aðeins ein
þeirra, Signý, fjallar að einhverju leyti um álitamálin í dagbókinni. Hún segir í
lok haustannar 14. janúar 2015:
Ég er mjög ánægð með að hafa valið þetta val því að við
lærðum ekki einungis mikilvægi þess að kaupa meiri
gæðafatnað heldur en allt þetta ódýra sem verður bara ónýtt
eftir nokkur ár og í flestum tilfellum hendir fólk þeim bara. Þá
lærðum við líka heilmikið um umhverfisvæna hönnuði t.d.
Stella Mc Cartney, Margiella, Tamara Fogle og marga fleiri.
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Signý var ný í textílvali en flestar hinna höfðu verið áður. Það kann að vera
að málefnið hafi verið nýtt í hennar huga en síður hjá hinum.
Ég stofnaði til hópavinnu þar sem nemendur völdu sér hönnuði af lista
sem ég lét þær fá, gerðu veggspjald og kynntu það fyrir hinum. Þannig
færðist fræðslan yfir til þeirra og fyrirlestrum fækkaði hjá mér. Reynsla mín
af þeirri vinnu nemenda var ekki nógu góð og misjafnt hversu mikið þær
lögðu sig fram við vinnuna. Í kynningu þeirra kom fram lítill skilningur á því
hvað umhverfisvæn og siðferðisleg fatahönnun stendur fyrir en hins vegar
litu veggspjöldin vel út. Ég sé þó mér til gleði að Signý nefnir í dagbókaskrifum sínum umhverfisvæna fatahönnuði sem hún var að fjalla um í
hópavinnunni. Næstu skref hjá mér verða að þróa þessa vinnu enn frekar
hjá nemendum með það að markmiði að fá fram hjá þeim dýpri skilning á
þýðingu umhverfisvænnar og siðferðilegrar hönnunar.
Ég var mjög upptekin af því að koma fræðslu til skila í fyrsta og öðrum hópi
en minnkaði þá áherslu í síðasta hópnum. Í skrifum nemenda endurspeglast
líka að ég fylgdi því betur eftir að þær skrifuðu hugleiðingar um álitamál í
textílframleiðslu í fyrri hópunum en ekki þeim síðasta sem ég kenndi á
haustönn 2014. Í þeim hópi var hins vegar sérstaklega góð samvinna í
verkefnum og algengt að tvær eða fleiri völdu sama verkefnið með
mismunandi útfærslu. Eitt verkefni var vinsælla en annað en það var að
sauma slá úr þremur þríhyrningum með mismunandi útfærslum. Nemendur
unnu saman að sníðagerð og töluðu saman um mismunandi útfærslur. Hér
reyndi líka á að finna efni og setja saman á þann hátt að þær væru sáttar. Ég
pantaði ekki efni í slárnar eða önnur verkefni heldur nýtti það sem var til á
lager í stofu og góða búta sem ég hef fengið frá hönnuði sem veit að ég þigg
gjarnan svona verðmæti sem nýtast nemendum í verkefnum. Þannig að það
var úr nógu efni að moða en nemendur þurftu að beita hugmyndaflugi og
útsjónarsemi við að setja saman efni í verkefnin. Í þessum hópi var góð
birtingarmynd sjálfbærni í verklegri framkvæmd en ekki í hugleiðingum í
dagbók. Í næsta kafla fjalla ég um hvernig ég merki áhrif umræðna og
formlegrar fræðslu á nemendur. Umfjöllunin á einungis við nemendur í fyrsta
rannsóknarhópnum sem var aðalrannsóknar-hópurinn.

4.2 Þekking til ábyrgrar neyslu
Í stuttum kynningum fjallaði ég um mikilvægi þess að geta greint flíkurnar, að
bera skynbragð á hráefni þeirra og hvernig þær eru hannaðar og framleiddar.
Þekkingin ætti að gera einstaklinga hæfari til að velja flíkur og fylgihluti á
meðvitaðri hátt gagnvart umhverfi, vinnusiðferði og neyslu. Tilgangur
þessarar fræðslu var að nemendur þjálfi með sér siðferðisleg gildi til að efla
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umhverfisvernd og vinnusiðferði. Umfjöllunin í kennslustundum fjallaði meðal
annars um valmöguleika neytandans, hvernig hann geti með kaupum á vöru
haft áhrif á framleiðsluhætti og framboð hennar. Neytandinn þarf að vera
meðvitaður um hvernig varan er til komin og hann þarf að taka siðferðilega
afstöðu með ábyrgri ákvörðun um val á kaupum hverju sinni.

4.2.1 Þekking á siðferði í textílframleiðslu
Til að auka meðvitund nemenda um siðferði í textílframleiðslu hvatti ég þá til
að skrifa hugleiðingar um málefnið (sjá dæmi mynd 1). Við greiningu á
dagbókarskrifum nemenda sé ég að áherslan í umfjöllun þeirra snýr aðallega að
umhverfisvernd og vinnusiðferði. Sólveig skrifaði sérstakan hugleiðingarkafla í
dagbókina þar sem hún segir að „umhverfisvernd og fataiðnaður verði að vega
jafnt“. Hún sýnir þessa hugsun með jafnvægisslá, umhverfisvernd er á öðrum
enda hennar en fataiðnaður á hinum. Hún segir ennfremur: „Fataiðnaðurinn
tekur stóran toll af umhverfinu – er það boðlegt?“

Mynd 1 Dagbókaskrif nemenda, hugleiðingar um siðferði í textíl

Ég kynnti fyrir nemendum hvernig umhverfisvænir fatahönnuðir geta haft
áhrif á fataframleiðslu til góðs fyrir umhverfið og vinnusiðferðið. Japanski
fatahönnuðurinn Yohjo Yamamoto fannst mér vera gott dæmi um hvernig
reynsla einstaklings í bernsku mótar hann síðar sem fatahönnuð. Ég kynnti
fyrir þeim hugleiðingar hans um tísku, um hættuna á því að viðhalda ekki
verkkunnáttu í fatagerð meðal vestrænna þjóða og um afleiðingar af of
mikilli fataframleiðslu. Áhrif þeirrar fræðslu komu í ljós í næsta tíma þegar
Þórdís kom til mín glöð í bragði og sagðist hafa verið á kaffihúsi með móður
sinni. Þar fann hún bók um Yohjo Yamamoto sem hún skoðaði og las með
kakóbollanum (rannsóknardagbók, 7. október, 2013). Ég varð glöð að sjá að
umfjöllun mín um hönnuðinn í fyrirlestri hafði orðið til þess að vekja
eftirtekt hennar á bókinni. Gerða skrifaði í dagbók og segir eftirfarandi um
umhverfisvæna hönnun: „[...]Það sem ég verð að segja að hafi staðið upp úr
var eco-fashion bransinn sem þú kynntir fyrir okkur.“ Guðrún sem var í hópi
tvö skrifar um hönnuði og meinar þá sennilega þá sem hanna á vistvænan
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hátt eins og kom fram í fyrirlestrum: „Ef við lítum á nútíma tísku eru flestir
hönnuðir sífellt að reyna að hjálpa umhverfinu með flíkum sínum.“ Hún
heldur áfram að hugsa umhverfisvænt og þá beinist athyglin að því hvernig
hver og einn getur með breytni sinni stuðlað að umhverfisvernd. Guðrún
skrifar: „Við getum einnig hjálpað með því að endurnýja gömul föt og
gamla hluti.“ Þessi skrif nemenda sýna mér að þær hafa fengið þekkingu
sem þær geta tjáð sig um og ég leyfi mér að halda að fræðslan hafi haft
einhver áhrif á þekkingu þeirra á umhverfisvænni og siðferðilegri fataframleiðslu.
Túlkun nemenda á vafasamri fataframleiðslu kemur fram í dagbókaskrifum. Anna og Guðrún fjölluðu um mengun vegna fataframleiðslu sem
skaði bæði umhverfi og fólk (janúar, 2014). Guðrún skrifaði í dagbók: „Það
er mikilvægt að það sé unnið með umhverfisvæn efni en ekki eiturefni sem
skaða fólk sem býr til fötin t.d. litun á efni og auðlindir.“ Anna skrifaði um
mengun sem hlýst af fataframleislu. Hún skrifaði í dagbók:
Mér finnst gaman að skapa og hef áhuga á umhverfinu og þú
fékkst mig alveg til að hugsa um hvað maður þarf virkilega að
hugsa um það að mengun á jörðinni kemur alls staðar frá,
meira að segja fataframleiðslu!
Hún segir ennfremur að henni finnist „glatað að lifa án þess að vita neitt um
neitt, algjörlega glatað“. Þess vegna vill hún „læra sem mest á meðan hún
lifir og bara hafa gaman og njóta lífsins.“
Nemendur fjölluðu einnig um muninn á gerviefnum og náttúrulegum
hráefnum. Þar er umræðan annað hvort svört eða hvít. Gerviefnin eru á
svarta listanum þar sem þau eru óumhverfisvæn en þau náttúrulegu hafa
fremur hvíta ímynd þegar kemur að samanburði hráefnanna. Í þeim
samanburði fjalla þær ekki um ókosti náttúrulegra hráefna vegna of mikillar
notkunar á landrými, vatni og eiturefnum á öllum framleiðslustigum. Þetta
eru allt þættir sem varða verndun umhverfis og lífvera og þarfnast meiri
umfjöllunar í kennslunni. María segir í dagbókarskrifum sem hún kallar
Mínar hugsanir (janúar 2014):
Ég elska náttúruna og mér finnst ekki gott ef einhver gerviefni
eða eitthvað rusl sé að fara að eyðileggja hana. Hún er of falleg
til að vera eyðilögð.
Anna var á sömu nótum í sínum dagbókarskrifum og segir: „Gerviefni eru oj
og jukk. Er viðkvæm fyrir þeim og vill frekar ganga í náttúrulegum efnum.“
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Ég tel þetta sjónarmið „oj og jukk“ mögulega koma af umræðunni um tjónið
sem getur hlotist af því ef gerviefni eru urðuð og notuð í landfyllingar. Þessu
álitamáli hélt ég á lofti bæði í kynningum um hráefnin og eins þegar
nemendur voru að velja efni í verkefnin.
Nemendur fjölluðu gjarnan um félagslegar hliðar fataframleiðslunnar,
um vinnuvernd og vinnuþrælkun bæði barna og fullorðinna en ég veit ekki
hversu mikið þær tengja þessa þekkingu við siðferðilega afstöðu
neytandans. Það að versla vöru á óraunhæfu verði vekur upp efasemdir um
raunhæf vinnulaun. Þessi viðkvæma hlið fataframleiðslunnar var til
umfjöllunar í kennslustundum og þeirri spurningu varpað fram hvort í
fataframleiðslu ætti sér stað nútíma þrælahald? Málefnið er stórt siðferðilegt álitamál sem ég tel miklvægt að taka fyrir og ræða með
nemendum.
Á vorönn 2014 bað ég nemendur um að hlusta á erindi sem hafði verið í
þættinum Sjónmáli í Ríkisútvarpinu þann 22. apríl 2014 og fjallaði um
afleiðingar af slysi sem varð í fataverksmiðju í Dakka í Bangladesh árið 2013.
Tilgangurinn með hlustuninni var að sýna fram á möguleika neytenda til að
hafa áhrif á betra vinnusiðgæði í fataframleiðslu eins og kom fram í
þættinum. Mikilvægt er að upplýsingar komi ekki eingöngu frá kennara
heldur líka annars staðar frá því það styrkir fræðsluna. Þær hlustuðu við
vinnuna og nýttu þannig tímann í hlustun, íhugun og verklega vinnu.
Guðlaug skráði eftirfarandi í dagbók í lok maí 2014: „Það var frábært að
læra allt sem þú kenndir mér og sagðir mér frá eins og vinnuþrælkun og fair
trade og margt fleira.“ Hún var ein af áttundu bekkjar nemendum sem
komu í valið á vorönn. Guðlaug var skemmtilega frjáls í framkomu og kom
með góð innlegg í umræður sem varð hvatning fyrir aðrar stúlkur að tjá sig
líka þannig að fleiri sjónarhorn komu fram í umræðunum.

4.2.2 Hugmyndir nemenda um fatakaup
Í textílmenntavalinu fannst mér mikilvægt að takast á við umræðuna um
neytendahegðun til ábyrgðar gagnvart umhverfi og vinnusiðferði. Ég greindi
það bæði í umræðum og í skrifum nemenda að þær tengdu gjarnan saman
umhverfisvernd og að versla notuð föt. Þær virtust hins vegar vera síður
meðvitaðar um að það að versla í verslunum sem selja ógrynni af ódýrum
fatnaði gæti tengst slæmu neytendasiðferði. Ég hafði fjallað í fyrirlestri um
mikilvægi þess að velja vel og kaupa frekar fáa vel valda hluti heldur en
marga ódýra því það væri umhverfisvænna.
Mín fræðsla og umræður við nemendur mega sín lítils þegar litið er til
stóru myndarinnar. Hér þarf ég að skoða möguleika til samstarfs við aðra
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kennara um að fræðsla um sjálfbærni og úrvinnsla hennar flæði á milli
námsgreina. Eftirfarandi skrif nemenda gefa vísbendingar um að þær
hugleiði það sem fram fór í tímunum.
Nína skrifar um viðhorf sitt til uppruna vöru og ábyrgðar sinnar sem
neytandi (dagbók 7. janúar, 2014): „Ég held eftir þetta val að ég muni hugsa
meira um uppruna vörunnar og hvernig er hægt að vernda umhverfið með
því að hugsa áður en maður kaupir vöru.“ Nína nefnir það sem er
grunnurinn að neytendasiðfræði og er fólgið í því að hugsa gagnrýnt áður en
kaup á vöru eru gerð. Hún gefur til kynna að hún hafi hugmyndir að
einhverju marki um þennan þátt.
Guðfinna skrifar í dagbók hugleiðingar um meðal annars fatnað og kaup á
honum (október 2013):
Ég spyr mig oft hvaðan fötin koma og hver bjó þau til? Mér
þykir gaman að versla svona „second hand“ föt t.d. í Spútnik,
Kolaportinu. Stundum kíki ég í Rauða krossinn en lang
skemmtilegast finnst mér t.d. í Bíó Paradís á flóamörkuðum
eða Kex hostels.
Ég skrifa í rannsóknardagbók mína um hugleiðingar Guðfinnu þann 7.
janúar 2014:
Heilt blað báðum megin með upplýsingum um hennar hugsanir
sem tengjast því sem ég fjallaði um í tímum. Verslar „second
hand“ af hverju? Er það „trendinn“ eða hefur hún
umhverfisvæna hugsun? Svolítið í tísku hjá ungu fólki. Hversu
meðvitað er það og hve miklar hugsjónir liggja að baki?
Hugsanir mínar snúast um það hvað liggi að baki ákvörðun um að versla
notuð föt. Hefur hugsun um umhverfisvernd áhrif þegar ákvörðun er tekin
um að velja notuð föt umfram að versla ný? Er ákvörðun ef til vill tekin
eingöngu vegna þess að það er ódýrt, samræmist hefð jafningjahóps eða er
tilraun til þess að einkenna sig frá fjöldanum? Þessar spurningar og
fjölmargar aðrar koma upp en þeim verður ekki svarað í þessari ritgerð.

4.2.3 Að takast á við siðferðileg álitamál í kennslu
Hvað má ég segja? Er rétt að ýja að því að það sem er ódýrt hafi tilhneigingu
til að vera óumhverfisvænt og hafi líklega verið framleitt á vondan hátt í
siðferðilegu tilliti? Hvað með dýra vöru, erum við alltaf tryggð fyrir því að hún
hafi staðist staðla sem tryggja lágmarks skaða hvað varðar umhverfi og
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siðferði í öllu vinnsluferlinu? Ekkert er öruggt og neytandinn getur verið
óvarinn þegar kemur að upplýsingum um uppruna vöru. Ég benti nemendum
á að við eigum að geta treyst vörum sem eru umhverfis- og siðferðisvottaðar
og að vörur geti verið umhverfisvænar og verið framleiddar á góðan hátt þó
svo þær hafi ekki vottun.
Þegar áleitnum spurningum er vísað til mín eins og hvort ekki sé í lagi að
versla í H&M þá þarf að fara gætilega. Ég í kennarhlutverkinu boða ekki
hvað er rétt né rangt heldur fræði samkvæmt bestu vitund og varpa fram
upplýsingum til umræðna en læt nemendum síðan eftir að máta og móta
eigin skoðanir til að þjálfa gagnrýna hugsun. Spurningum var svarað með
öðrum spurningum til umhugsunar og umræðna. Hvað héldu þær sjálfar um
framleiðsluferil vöru sem væri mjög ódýr, fara gæði og verð saman? Hvað
þarf flík að kosta til þess að allir fái umbun í samræmi við vinnuna í
framleiðsluferlinu; framleiðandi, verslunareigandinn, hönnuðurinn, allt frá
tilurð hráefnis til fullunninnar vöru? Lokahlekkurinn í þessari keðju væri
síðan neytandinn. Stenst varan væntingar hans og greiddi hann verð í
samræmi við þær? Sólveig skrifar hugleiðingar í dagbók janúar 2014:
Eins og hvernig staðan er í dag þá eru til verslunarkeðjur á borð
við H&M (gæðin eru samt að aukast) en Primark er príma
dæmi um verslunarkeðjur sem selur allt fyrir slikk fullt af
ódýrum fötum. En hvað með framleiðsluna? Ef að varan er
ódýr, hvað ætli að framleiðslan hafi kostað? Hvað fengu
framleiðendur í sinn poka, athuga ekki hönnuðirnir. Þeir fá alla
vegana helling ef að varan selst vel. Til eru þó hönnuðir sem að
framleiða sína vörur sjálfir. Þeir koma í veg fyrir þrælkun en
með því verður varan dýrari og færri geta keypt hana.
Skrif Sólveigar endurspegla það sem fór fram í umræðutímunum. Hún
kemur með nokkra punkta um hönnuði sem ég túlka að gefi henni aðeins
innsýn í glímu hönnuða. Það að framleiða vöru í nærumhverfi þýðir að
hönnuður getur haft meira eftirlit með framleiðslunni og gefur möguleika til
að grípa inn í ef útlit og gæði standast ekki kröfur. Hönnuður getur líka
breytt því sem honum finnst ekki virka nógu vel í upphaflegri hönnun. Vara
sem er framleidd á þennan hátt verður dýrari heldur en ef hún er
fjöldaframleidd í miklu magni. Ég reyndi að benda þeim á þessa þætti í
umræðunum. Hér er nokkur einföldun og málið er stórt með mörgum
misvísandi flötum.
Ég hafði áhyggjur af því að með umfjöllun minni um vöruval væri ég
boðberi þess að versla dýra vöru og gæfi til kynna að þar með værum við
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umhverfisvæn. Ég stofnaði því til umræðna um hvað væri hægt að gera ef
við getum ekki borgað stórar upphæðir fyrir vöru en viljum leggja áherslu á
með kaupum að lágmarka umhverfisskaða og stuðla að bættu vinnusiðgæði. Lausnirnar töldu þær geta falist í því að endurvinna, versla í
„second hand“ verslunum og Rauða kross búðum.

4.3 Kjarni sjálfbærni
Nám í sjálfbærni birtist með ýmsu móti hjá nemendum. Í verklega þættinum
læra þær leiðir sem geta leitt til þess að verða sjálfbjarga með því að tileinka
sér beitingu verkfæra og kynnast ýmsum aðferðum sem textílmennt býður
upp á. Einn mikilvægur þáttur í námi til sjálfbærni felst í því að læra að vera
saman. Tillitssemi, samvinna og samhjálp er mikilvægt að þjálfa með
nemendum til að allir geti eflst í náminu. Skrif nemenda gefa til kynna að
þær hafa einhverjar hugmyndir um kjarna sjálfbærni sem endurspeglar það
sem fór fram í tímunum.

4.3.1 Birtingamyndir sjálfbærni í verklega þættinum
Það er þýðingarmikið að kunna til verka og geta bjargað sér sjálfur, til
dæmis að laga fatnað, breyta eða sauma nýjan frá grunni. Menntun í
textílmennt er að mennta til sjálfbærni. Hér greini ég frá þróun verkfærni og
tek dæmi um samvinnu.
Í textílvalinu voru nemendur
einkum að læra tækni sem tilheyrir
sníða- og saumavinnu. Eitt af
grunnatriðum er að kenna þeim vel á
saumavélar og stuðla að því að þær
verði sem mest sjálfbjarga í þeirri
vinnu. Þá get ég nýtt tímann betur í
einstaklingsaðstoð við útfærslu á
verkefnum og kennt aðferðir greinarinnar til að hugmyndir nemenda verði
að verki. Stúlkurnar náðu mislangt í
saumavélafærni. Þær sem höfðu Mynd 2 Handbragð með nál og tvinna
verið áður í textílvali höfðu yfirleitt
náð góðri færni og gátu þá aðstoðað hinar sem voru meiri byrjendur. Það gat
komið þeim sem aðstoðuðu til góða þar sem ég var þá fljótari að koma þeim til
hjálpar við þeirra verkefni ef ég þurfi ekki að sjá af dýrmætum tíma í aðstoð við
saumavélar. Þessi tilhögun lærist fljótt og skiptir máli að stúlkurnar í hópnum
séu samstíga og hjálpsamar.
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Sníðavinnan er einnig mikilvægur þáttur kennslunnar. Nemendur lærðu
að taka upp einföld snið og leggja þráðrétt á efni en þráðréttuna útskýrði ég
með því að kynna örlítið fyrir þeim heim vefnaðar; um uppistöðuþráð og
ívaf. Innsýn í sníðagerð getur þá stuðlað að vitund um það hvernig flíkur eru
formaðar frá því að vera í tvívídd sem snið á borði til þess að verða að
þrívíðri flík. Það getur síðan gert þær læsari á klæðnað og eflt þor þeirra til
þess að beita einfaldri sníðagerð þegar vilji er til þess.
Stúlkurnar kynntust því að alltaf
er hægt að bjarga sér þó þær hafi
ekki dýr tæki við hendina. Það getur
verið nóg að hafa einungis nál og
tvinna til að laga fík, betrumbæta
eða til að hafa fallegan frágang.
Katrín gerði stuttbuxur úr síðbuxum
af móður. Hún setti faldinn upp með
nál og tvinna sem er færni sem getur
nýst við ýmis tilefni. Helga og Anna Mynd 3 Slaufa fyrir Skrekk
breyttu kjólum í nýja. Þær lærðu fallegan lokafrágang í hálsmáli og
handarkrika með því að nota aðeins nál og tvinna (sjá mynd 2). Reynsla
þeirra af þeirri vinnu nýttist þeim síðar vel við frágang á slaufum sem var
hluti af búningagerð fyrir keppnina í Skrekk12. Þær komu til mín í hádegishléi
til að ljúka við verkið. Ég sýndi þeim aðferð til að handsauma miðjustykkið
sem heldur slaufunni saman og rifjaði upp með þeim hvernig hægt væri að
beita fingrunum til að auðvelda verkið og ná fram fallegu handbragði. Ég
gerði dálítið úr þessu sjónarspili og sýndi þeim hvernig mér hafði verið
kennt, þekking sem ég færði síðan yfir til þeirra (sjá mynd 3). Þá varð til
falleg og notaleg stund sem ég kalla jógastund í textílmennt, algjör kyrrð og
einskonar saumruni huga viðstaddra. Ég skrifaði í rannsóknardagbók 30.
október 2013:
[...] eins og herra X kenndi á námskeiði forðum daga. Þá segir
Anna: „Þú hefur svo fallegar hreyfingar, þú ert svo fín í
puttunum.“ Það gladdi mig, ekki aðeins hólið heldur að ég fann
að hún var virkilega að fylgjast með handtökunum til þess sjálf
að geta gert slíkt hið sama. Mér fannst ég finna fyrir stund
samruna; sálufélagar í handverki. Ég hef áður tekið myndir af
þeirra höndum að vinna og fundist þær dásamlegar. Þessi litlu
fallegu augnablik þegar maður fyllist hlýju og þakklæti.
12

Árleg hæfileikakeppni nemenda í unglingadeild í grunnskólum Reykjavíkur.

67

Í þessum dæmum finn ég sterkt fyrir birtingarmyndum sjálfbærni í
textílmennt. Ég finn fyrir jafnvægi bæði milli mín og nemenda og
sameiginlegrar upplifunar af handverkinu. Engin var að flýta sér
heldur er verið að einbeita sér að hinu smáa og læra handbragð til
þess að beita nál og þræði. Færni sem alltaf er hægt að grípa til.
Einnig má sjá hugtakið menntun til sjálfbærni birtast í samvinnu
nemenda í búningagerð fyrir Skrekkskeppnina. Nemendu skiptu með
sér verkum og skipulögðu vinnuna. Einhverjar bjuggu til pils úr
stuttermabolum og aðrar saumuðu slaufur. Stúlkurnar sem sniðu og
saumuðu slaufurnar skipulögðu vinnuna eins og um færibandaframleiðslu væri að ræða. Verkum var skipt niður þannig að
einhverjar sniðu og aðrar saumuðu, síðan hjálpuðust þær að eins og
þörf var á. Frumkvæðið og ábyrgðin á búningasaumnum var
algjörlega þeirra, þær ræddu saman, skoðuðu hugmyndir og tóku
sameiginlega ákvörðun og báru sameginlega ábyrgð á verkinu. Þetta
eru allt þættir sem skipta miklu máli í menntun til sjálfbærni. Upplifun
mín af þessari vinnu fékk mig til að hugsa um mikilvægi þess að efla
sjálfstæði með nemendum og að gefa pláss fyrir hið sjálfsprottna.
Þær báðu um leyfi til þess að vinna búningana í textíltíma, hugmyndin
var þeirra og vinnan skipulögð sameiginlega af hópnum. Ég velti því
fyrir mér hvernig megi styrkja þennan þátt í textílmennt.

4.3.2 Kjarni sjálfbærni í skrifum nemenda
Þegar ég rýndi í skrif nemenda um siðferðileg málefni veitti ég því athygli að
þar koma fram verndunarsjónarmið og vilji til að skila til baka því sem er
tekið af jörðinni. Umhverfismál eru eitt af meginstefum í menntun til
sjálfbærrar þróunar. Hér eru nokkur dæmi úr dagbókarskrifum nemenda og
svörum af matsblaði sem sýna þessa hugsun. Þau koma bæði frá hópi á
haust- og vorönn 2013-2014. Þær skrifa:
 Að nota umhverfisvæn efni og að það sé haft í huga nota ekki efni
sem menga, litun á efni o.fl.
 Vernda umhverfið með því að hugsa um efnið.
 Það verður að vernda jörðina frá spilliefnum sem eru hent í hana að
óþörfu og að passa að skila til baka því sem tekið er af henni.
 Þörf er á endurvinnslu og endurnýtingu á alls konar hlutum svo að við
göngum ekki bara alltaf á auðlindirnar.
 Má ekki ganga á auðlindir jarðar þörf á að endurvinna.
 Að hugsa áður en vara er keypt
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Verndun jarðar skrifa þær að felist í því að huga að spilliefnum, og gæta
þess að ganga ekki á auðlindir jarðar í svo miklum mæli að geta til endurnýjunar þeirra skerðist. Hér þurfi að ríkja jöfnuður. Leiðin til jöfnunar er að
gæta hófs, hugsa áður en vara er keypt og endurvinna það sem hefur þegar
verið framleitt. Væntanlega er átt við endurvinnslu á því sem hefur tapað
uprunalegu gildi sínu og því fengið nýtt hlutverk sem uppfylli þarfir manna.
Birta skrifar í dagbók þar sem hún tiltekur atriði sem tilheyra kjarna
sjálfbærnihugtaksins og lúta að því að næsta kynslóð eigi ekki verri
möguleika til að njóta gæða jarðar en sú sem á undan er gengin. Hún segir:
„Sumt sem Ólöf sagði við okkur lét mig hugsa um sjálfa mig og umhverfið og
ég komst að því að við förum verulega illa með jörðina okkar og við ættum
að hugsa um allt sem við gerum því ákvarðanir okkar hafa áhrif á næstu
kynslóð (dagbók nemanda, janúar, 2014).“ Hún hugsar um sjálfa sig og
umhverfið og kemst að því að allar athafnir og ákvarðanatökur hafa áhrif á
næstu kynslóð. Þessi skrif finnst mér sýna að umræður hafi haft áhrif á
nemendur sem endurspeglast í dagbókaskrifum þeirra.
Elín skrifar í dagbókina ummæli Gandhi um græðgina undir yfirskriftinni
,,Verkefni – Umhverfið og jörðin okkar“. Hún skrifar (vorönn, 2014): ,,Earth
provides enough to satisfy every man´s needs, but not every man´s gread
(Mathama Gandhi).“ Þegar ég spurði hana hvar hún hefði náð í þessi
ummæli og hvers vegna hún skrifaði þau í bókina sagðist hún hafa verið að
leita á netinu að upplýsingum um umhverfismál og þá fann hún ummælin
sem henni fannst vera merkileg. Ég fylltist bjartsýni þegar ég heyrði svar
hennar og ég hugsaði hvað það væri áhrifaríkt þegar nemendur halda áfram
að afla sér upplýsinga þegar heim er komið.

4.3.3 Endurvinnsla
Upphaflega var lagt af stað í kennslu þessa valáfanga með það markmið að
sýna fram á mikilvægi endurvinnslu þar sem svo mikið magn væri til af hvers
konar textíl að það þyrfti ekki að kaupa nýtt hráefni til verkefnavinnunnar.
Nemendur voru hvattir til þess að koma með fatnað að heiman til að nýta í
verkefni. Það gekk ekki alls kostar eftir og ég heyrði setningar eins og: „Nei
við erum nýbúin að fara með í Rauða krossinn“, eða „Nei það er ekkert til
heima.“ Ég hætti við að halda stíft við endurvinnsluna og gaf möguleika á
því að það mætti líka nota allt það hráefni sem til væri í stofunni. Það bætist
reglulega við lagerinn þar sem það hefur borist út að ég taki gjarnan við því
sem aðrir vilja losna við. Það eru bæði bútar og efnisstrangar frá hönnuðum
og öðrum einstaklingum. Ég vildi mæta væntingum nemenda og gefa þeim
ráðrúm til ákvörðunar á verkefnum. Stundum gekk það ekki nema að þær
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fengju að vinna verkefnin frá grunni. Í
kennslunni lagði ég samt sem áður áherslu á
mikilvægi endurvinnslu textílefna og hvatti
þær til að velja endurvinnslu í verkefnavali.
Hún væri leið til sjálfsbjargar; að eiga fleiri
valkosti sem neytandi, efla gagnrýna hugsun
og stuðlaði að umhverfisvernd.
María var ákveðin í að sauma kjól á Mynd 4 Snið lagt á efni
haustönn 2013. Hún var fljót að skissa hann
upp í dagbókina og ég merkti að hún hafði
ákveðnar hugmyndir um útlit og notagildi. Hún vildi fá
ákveðið efni en ekki endurvinna. Það samræmdist ekki
fyrirfram ákveðinni hugmynd hennar um kjólinn. Þarna
lenti ég í klemmu sem fólst í því að ég lagði upp með
fyrirmæli um endurvinnslu en jafnframt vildi ég að þær
sýndu frumkvæði og brennandi áhuga á verkefninu.
María hafði teiknað kjól í dagbókina og langað bara að
sauma þennan kjól og ekkert annað. Ég var í smá klípu
þar sem ég var í upphafi mjög upptekin af markmiði
námskeiðsins sem laut að endurvinnslu. Ég hugsaði:
„Það fer svo mikið efni í svona kjól og hún er með mjög
ákveðnar hugmyndir um tegund efnisins. Hversu hörð á
ég að vera á markmiðum námskeiðsins (rannsóknardagbók, september, 2013)?“ Margar hugsanir þutu um
höfuðið þar sem stangaðist á annars vegar vilji minn til
Mynd 5 Tilbúinn kjóll
að uppfylla hugmyndir nemenda sem væri í samræmi
við þá hugsun að þær ættu að hafa áhrif á framgöngu og allt ferli og hins
vegar markmiðum um endurnýtingu. Ég skrifaði í rannsóknardagbók
(september 2013):
„María kom með mjög ákveðna mynd af kjól sem hún ætlaði að
sauma. Ég var í smá „dilemmu“ þar sem hún var ekki í
endurvinnsluhugsuninni. Hún vildi fá nýtt efni sem ég keypti
reyndar á fimmtíu prósenta afslætti.
Eftir nokkra umhugsun ákvað ég að leyfa henni að fá efnið sem hún hafði
augastað á. Ég vissi það af fyrri reynslu minni af henni sem nemanda í
textílmennt að hún hefði möguleika á að ljúka við verkefnið. Það hafði líka
mikið að segja við ákvörðunina. Þann 6. janúar 2014 skrifa ég enn frekari
greiningu á vali hráefnis í verkefni Maríu:
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„Þetta er ekki endurvinnsla, en það er sjálfbærni. Notar efni
sem er til í stofu hún varð að fá að ráða þessu, er með ákveðna
hugmynd sem hún varð að fá að vinna eftir. Hún gekk ekki upp
nema að fá að nota þetta frábæra efni.“
Þessi ákvörðun gat haft áhrif á aðra nemendur sem voru byrjaðir að
endurvinna og gat fundist þeim vera mismunað. Ég ítrekaði það sem ég
hafði sagt áður að það mætti nota af efnisströngum sem væri til á lager en
ég myndi ekki versla fleiri efni. María hafði nær eingöngu endurunnið hjá
mér í textílvali árið áður og þess vegna réttlætti ég það líka að nú mætti hún
fá nýtt efni sem ég hafði verslað fyrir hópinn. Efnið var reyndar hugsað í
smærri verkefni og sem viðbætur í endurvinnsluverkefni til að fá ákveðið
útlit en ekki í heila flík.
Fríður sem var að breyta gallabuxum í vesti fékk líka af þessu sama efni í
bakstykki og til að stækka framstykkin. Hún kemur með þær ráðleggingar til
mín á matsblaði (janúar, 2014) að ég eigi að láta allar í hópnum endurvinna.
Ég túlka það þannig að hún hafi sjálf viljað vera í sporum Maríu og fundist
sem sér væri mismunað. Á vorönn ítrekaði ég við nemendur að það mætti
nota allt efni sem væri til á lager bæði til að nota eingöngu eða þegar flíkum
væri breytt. Fríður hélt áfram í textílvali á vorönn þannig að ég hafði
tækifæri til að bæta henni upp mögulega mismunun og ég leyfði henni að
sauma kjól án þess að hugsa um endurvinnslu. Kjóll Fríðar tókst vel en var
reyndar heldur erfiður fyrir byrjanda. En með dugnaði og þrautseigju tókst
henni að ljúka verkinu (sjá mynd 6).

Mynd 6 Kjóll úr sérvöldu efni af lager í textílstofu

María var líka í valhópi á vorönn og endurvann eingöngu flíkur sem hún kom
með að heiman. Hún kom með móður á foreldradegi sem var mjög ánægð
með kjólinn sem hún saumaði og fannst til um að hún hefði fengið nýtt efni
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í heilan kjól. Við ræddum það hvort hún ætti ekki að snúa sér eingöngu að
endurvinnslu í næstu lotu og það gekk eftir. María kom með gamlan kjól,
klippti ermar af honum og stytti faldinn að neðan. Ermarnar, ásamt efninu
sem hún klippti neðan af kjólnum, voru síðan notaðar í nýja flík. Þá varð til
bolur og efnið sem bættist við hann kom úr ólokinni flík frá öðrum nemenda
(dagbók Maríu, 19. mars, 2014). Á vorönn snérist því vinna Maríu eingöngu
um endurvinnslu. Mér fannst hún vera þakklát fyrir að hafa fengið að fara
alla leið í hugmyndavinnunni á haustönn og var sátt við að endurvinna eigin
flíkur á vorönninni. Hún skráir í dagbók á vorönn 2014:
Mér finnst æðislegt að geta valið næstum hvað sem er að gera
eftir mínum hugsunum. Ég hef oft leikið mér að því heima að
endurnýta t.d. gamla boli eða eitthvað. Það er svo gaman að geta
bara breytt einhverri flík sem þú ert ekki alveg að fíla og gert hana
að einhverju sem þú getur virkilega notað og liðið vel í henni.
Ég skráði í rannsóknardagbók 15. febrúar 2015 athugasemdir við ofangreind
skrif: „Hér er hún með endurvinnslu og sjálfbærnihugsun, bæði að geta og
nýta. Hafa stjórn, vilja til verka, útsjónarsemi og skapandi hugsun. María er
á þessari leið.“
Það getur verið erfitt í kennslu að framkvæma sett markmið. Þar getur
gætt ákveðinna þversagna. Ég stóð frammi fyrir því að gefa Maríu leyfi til að
framkvæma eigin hugmynd að verkefni þó svo að hún væri ekki alfarið
innan ramma námskeiðsins. Hins vegar getur það hafa orkað tvímælis ef
litið er til annarra nemenda sem fóru alla leið í endurvinnslunni. Þessi saga
sýnir að það urðu ákveðin skil í námsrammanum, hann var víkkaður út frá
því að vera eingöngu nám í endurvinnslu til þess að mega fá efni á lager til
að vinna flíkur algjörlega frá grunni. Ég lærði hversu mikilvægt það er að
vera sveigjanlegur og taka mið af væntingum og löngunum nemenda til
ákvörðunar á verkefnavali innan þeirra marka sem er mögulegt og í
samræmi við heildarmarkmiðin í kennslunni sem var einkum að þróa
textílnám í átt til sjálfbærni og hvetja til sköpunar nemenda. Vinna Maríu
var innan þessara markmiða.

4.3.4 Viðhorf nemenda til endurvinnslu og endurnýtingar
Í dagbókaskrifum nemenda kom það fram að þær töldu endurvinnslu og
endurnýtingu vera svar bæði við því að vera umhverfisvænn og að versla á
hagstæðan hátt. Þetta er sá þáttur í menntun til sjálfbærni sem þær skildu vel og
var auðvelt fyrir þær að tileinka sér. Dæmi um svör nemenda við spurningunni
um viðhorf þeirra til endurvinnslu og endurnýtingar er eftir-farandi:
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 Mér finnst endurvinnsla og endurnýting lífsnauðsynleg, þar sem
offramleiðsla og vannýting er mikl á jörðinni.
 Endurvinnsla er sniðug leið til að eiga föt lengur, breytir þeim bara og
þá getur maður notað þau lengur.
 Það er mjög gott fyrir heiminn og sem flestir ættu að taka þátt.
 Mér finnst það mjög spennandi og skemmtileg þróun. Mér finnst líka
hugmyndin góð að gefa hlutunum/flíkunum annað notagildi, útlit og
hlutverk.
 Mér finnst gott að hafa endurnýtingarval, sjálf endurnýti ég heima
bæði flíkur og aðra endurvinnandi hluti.
 Það er þörf á því að endurvinna eða endurnýta alls konar hluti svo að
við göngum ekki bara alltaf á auðlindir náttúrunnar.
 Mér finnst það bara gott, maður getur t.d. búið til ný flott föt úr
kannski uppáhalds fötunum þínum sem eru kannski of lítil núna.
 Með því að endurvinna föt er maður að vernda náttúruna svona
eiginlega
Endurvinnslu og endurnýtingu tengja nemendur við umhverfisvernd sem
leið gegn offramleiðslu. Að gefa flíkum nýtt líf tengist því að vera sjálfbær,
það er að geta breytt gömlum flíkum sem jafnvel eru orðnar of litlar til þess
að eiga þær lengur. Þær koma líka inn á skapandi hugsun til dæmis að gefa
flíkum annað notagildi og útlit. Föt sem eru orðin of lítil en eru í uppáhaldi
geta orðið að nýjum og „flottum“ flíkum. Það er aðeins ein stúlka Guðlaug
sem var í vali á vorönn 2014 sem kom með athugasemd um endurvinnslu
sem snýr að mengun. Hún kom með ábendingu um fatnað sem sendur er í
Rauða krossinn og spurði í kennslustund hvort það væri umhverfisvænt að
senda föt í Rauða krossinn sem síðan væru send til annarra landa? Þá var
hún að hugsa um mengunina sem hlytist af flutningunum. Mér fannst þetta
góð ábending og hún sýna íhugun um málefnið og merki um gagnrýna
hugsun (rannsóknardagbók, apríl, 2014).

4.4 Skilgreining á fatnaði
Ég notaði flíkur sem kveikju að hugmyndum að verkefnum og til að gefa
nemendum innsýn í verklag og hönnun mismunandi fatnaðar. Mér fannst
það mikilvægt og gjöfult að koma með fatnað og leyfa nemendum að skoða
með fleiri skilningarvitum en sjóninni, með því til dæmis að gefa góðan tíma
til að þreifa á efnum bæði í flíkunum sjálfum, efnisbútum og þeim sem voru
í efnisströngum á lager. Það er hluti af því að efla með sér læsi á flíkur og
efni til þess að geta greint á milli efnisgerðar bæði í sjálfum flíkunum og í
efnunum á efnalager. Greiningin felst einnig í að skoða ímynd sem
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einstaklingar kjósa að sýna með klæðaburði. Það má segja að hér sé verið
að efla læsi á flíkur sem felst í því að greina þær og meta í margs konar tilliti.

4.4.1 Að sviðsetja flík og segja sögu hennar
Fatnaður getur þjónað hlutverki heimildar um ákveðna menningu milli
samfélaga og innan samfélaga bæði í samtímanum og frá horfinni tíð. Hann
getur líka geymt sögu eigandans, um persónueinkenni hans og lífsskoðanir
eða einstaka atburði sem viðkomandi hefur lifað klæddur tiltekinni flík. Mér
finnst mikilvægt að vekja athygli nemenda á þessum þáttum sem tilheyra
fatnaði og er hluti af því að gera nemendur læsa á fatnað í menningarlegu,
siðferðilegu, umhverfislegu og efnahagslegu samhengi. Ég vakti athygli
nemenda á sögulegu gildi fatnaðar með því að koma með tvær flíkur sem ég
hafði endurunnið úr gömlum flíkum úr gæðaefnum. Markmiðið var bæði að
sýna þeim endurgerðar flíkur sem kveikju að verkefnavali í endurvinnslu um
leið og ég sagði sögu um samtal sem ég átti í huganum við klæðskerann sem
hafði saumað flíkurnar upphaflega á meðan ég endurvann þær. Ég skráði í
dagbók 14. október 2013 hvernig ég sagði þeim frá hugsunum mínum og
hvaða áhrif ég skynjaði að þær hefðu á nemendur mína:
Æ af hverju var nálin ekki aðeins fínni? Það sjást göt eftir hana.
En það á enginn svona kjól. Kannski vekur hann of mikla athygli
hvað veit ég? Fólk kom til mín og sagði: „Flottur kjóll hvar
fékkstu hann?“ Var fólkið að meina að hann væri flottur eða
vissi það ekki hvort því finndist hann vera flottur? Þær hlógu,
ég fann að ég kveikti í þeim með þessum vangaveltum. Sýndi
þeim hvað varð eftir af efninu, nýtti næstum því allt.
Markmiðið með sögunni var líka að vekja athygli þeirra á því að þær leyfi sér
þann munað að búa til flíkur án þess að vera of uppteknar af viðhorfum
annarra. Það geti verið spennandi að skoða viðhorfin í endurgjöf samferðamanna um flíkurnar sem hafa verið endurgerðar.
Eins velti ég því upp hvort ekki væri skemmtilegt að skoða sögur þeirra
sem fyrrum áttu þann fatnað sem er á boðstólum sem hægt er að
endurvinna eða endurnýta. Hvers vegna var flíkin upphaflega valin? Var það
vegna sérstaks tilefnis, til að klæðast hversdags eða af einhverri allt annarri
ástæðu? Ég reyndi að glæða kennsluna lífi með því að fara með þeim á vit
ímyndunar sem notaður fatnaður getur framkallað.
Tvær úr hópnum, Anna og Birna skrifuðu hugleiðingar um fatnað á
léttum, fjörlegum nótum sem ég tel vera undir áhrifum af þessari umfjöllun
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og sviðsetningu minni. Anna talaði til mín í sendibréfastíl og ávarpaði mig:
„Kæra Ólöf.“ Hún sagði að sér finndist gaman að versla gömul föt: „... að
vera öðruvísi en restin af hópnum.“ Hún tengir tilfinningar við fatnað og
segist klæða sig í samræmi við það hvernig skapið er hverju sinni. Þær skrá í
dagbók í september 2014:
Snilld að fara inn í Spútník á Laugavegi, finna lykt af reykelsi og
fötum sem kalla á mann. Hversu mikil snilld, þú kaupir þér ný
föt eins og enginn annar á eins, á góðu verði og ert
umhverfisvænn í leiðinni. (Anna)
Þegar ég hef verslað í Spútník, labba ég oft mörgum sinnum í
gegnum búðina, það er allt eitthvað svo heillandi í svona
búðum. Til dæmis allir þessir fallegu kjólar hver með sína sögu.
Þegar ég hugsa um kjólana pæli ég mikið í því hver keypti
kjólinn upphaflega og í hvaða tilgangi: „Var mín kannski að fara
á stefnumót eða dansleik með ungum herramanni?“ Hver veit
en það sem ég veit er að þetta finnst mér vera töfrandi. (Birna)
Þær koma báðar með líflegar sögur í anda þess sem fram fór í tímunum. Ég
skynja gleði í skrifum þeirra, þær tengjast viðfangsefninu og komast á flug.
Skemmtilegt atvik kemur upp í kennslustund þann 12. nóvember 2013.
Tíminn hafði verið mjög kröftugur og unnið alveg fram á síðustu mínútu. Þá
kallar Þorgerður: „Hey Ólöf, ég ætla að sýna þér.“ Hún er í kápu af
langömmu sinni. Við skoðum hana hátt og lágt og undrumst yfir gæðum
efnisins. Það sér lítið á henni þrátt fyrir aldur og þjónustu við fyrri eiganda.
Þorgerði finnst hún með miklum herðapúðum en ég segi þá nú ekkert stóra
í samanburði við það sem var í tísku á níunda áratugnum. Þær hlæja og sýna
stærðina með látbragði.
Við erum svo heppnar að það er gat á fóðrinu og við skyggnumst inn í
verklega sögu kápunnar. Við hellum okkur yfir gatið, við sjáum hördúk til
styrkingar og skoðum verklag; saumför og saumgerðir. Þar má sjá
venjulegan víxlsaum en ekki „overlock“ saum. Slíkar vélar voru ekki til og
erfitt að segja til um hvort kápan var saumuð af lærðum fagaðila eða
ólærðum. Nokkuð víst samt sem áður að hér var saumað og sniðið af
kunnáttu. Í lokin var saga sögð af langömmu. Hún átti heima á Ísafirði og við
hinar fengum örlitla innsýn í líf hennar, stöldruðum við og nutum stundarinnar þrátt fyrir að hringt hafði verði út í frímínútur (myndband, 12.
nóvember, 2013).
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4.4.2 Ímynd fatnaðar
Mér fannst mikilvægt að fjalla um ímynd sem fólk skapar með klæðaburði
sínum sem hluta af því að vera meðvitaður um gerðir sínar og viðhorf, sem
er einn hluti af menntun til sjálfbærni. Ímynd sem einstaklingar kjósa að ná
fram með fatnaði getur verið mismunandi og fjallaði ég aðeins um þann
þátt. Einstaklingar geta kosið að skera sig úr fjöldanum, eða falla inn í
fjöldann. Val á klæðaburði getur einnig snúist um það að vera með rétta
ímynd ákveðinnar stéttar eða í samræmi við norm sem tilheyra ákveðnum
félagahópi, til dæmis mismunandi unglingahópar. Birna hugleiðir hvaða
ímynd einstaklingar hafi með því að klæðast mismunandi fatnaði.
En ef ég pæli í því hvaða áhrif föt hafa á annað fók þá eru þau
gríðarlega mikil. Vitur maður í jakkafötum er ekki sá sami og
vitur maður í kósý galla, eða hvað? Hvaða skilaboð gefur fólk
frá sér í klæðnaði og hvaða skilaboð vill fólk? En það er alla
vegana víst og það er að það verður að draga úr umhverfisspillingu í kringum fataiðnaðinn og auka umhverfisverndunina.
Mér finnst áhugaverð athugasemd hennar um skilaboðin sem einstaklingar
gefa með vali á fatnaði. Hún veltir fyrir sér áhrifamætti klæðaburðar og
hvernig klæðnaður leiki hlutverk hvað varðar að gefa öðrum skilaboð um
stöðu og eiginleika einstaklinga í samfélaginu. Hugsunin er ekki fullmótuð
en skrifin sýna að hún íhugar hvernig ímynd fatnaðar styrkir þá ímynd sem
einstaklingur hefur eða vill tileinka sér og sýnir öðrum, með klæðaburði til
samræmis við skilaboðin um það hver hann er. „Vitur maður í jakkafötum er
ekki sá sami og vitur maður í kósý galla, eða hvað?“ Mengun vegna
fataframleiðslu er samt ekki fjarri huga hennar þó svo að hún sé komin á
flug í hugsun um ímyndina sem einstaklingar gefa til kynna með fatnaði.
4.4.2.1

Áhrif á verkefnaval

Þegar kom að verkefnavali nemenda, útfærslu og sköpun, þá gat ákveðin ímynd
klæðnaðar innan unglingahópsins skert möguleika þeirra til að hugsa lengra í
sköpunarferlinu. Nokkrar stúlknanna gátu verið viðkvæmar fyrir áliti annarra á
útfærslu hugmynda í fatagerðinni. Þær fóru viðkenndar leiðir og vildu sauma
fatnað sem væri öruggt að myndi falla að því sem þeim fannst vera viðurkennd
ímynd. Það bar að virða enda var eitt af markmiðum námsins fólgið í því að búa
til nýtilega flík eða fylgihlut í anda sjálfbærni. Mörg pils voru saumuð sem voru
áþekk í sniði og öll dökk á litinn, sum voru gerðu út notuðum fatnaði en önnur
af efnislager í stofu, eða bútum sem mér hafa áskotnast. Hefðbundnar
íþróttabuxur, „joggingbuxur“, voru saumaðar bæði úr bómullarefni og ullarefni
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sem hafði verið lengi til á lager. Ég reyndi þó að hreyfa við nemendum og fá
þær til að hugsa verkefnin út frá mörgum hliðum.
Aðrar voru fúsar til að skoða og prófa sig áfram án þess að vera of
uppteknar af áliti annarra á útkomunni. Birta saumaði peysu úr afgöngum af
prjónaefni úr ull sem hún ítrekaði að átti að vera „kúl, flott og töff“. Hún hafði
séð nemendur sauma peysur á síðasta ári úr sams konar hráefni en hennar útlit
á peysunni varð allt annað. Sólveig saumaði rýjahnúta í gamla peysu af því hún
vildi „bulla eitthvað sneddý“. Guðlaug saumaði bol og framan á honum var
spurningamerki, saumað saman með mörgum bútum með áþrykktu letri sem
hún gerði sjálf. Spurningarmerkið átti að vera táknrænt fyrir upplifun hennar af
málefnum fullorðinna. Hún segir í dagbók (20. apríl, 2014): „Oft þegar maður
les í blöðum eða heyrir fullorðið fólk tala skilur maður ekki neitt og þá verður
maður bara eitt spurningamerki.“ Þessi verkefni eru dæmi um vinnu sem fékk
að þróast og tók breytingum á meðan á vinnuferlinu stóð óháð því að þjóna
algjörlega ákveðinni fyrirmynd í upphafi.
Það sem einkum vekur athygli mína er að stúlkurnar verða fyrir áhrifum
hver af annarri og þau færast yfir á milli valhópa á sama skólaári og á milli
skólaára. Skrif Sifjar sýna þessa hugsun (10. desember, 2014):
Leitaði að hugmyndum en fann ekkert svo sá ég að Eva var að
gera pils svo að ég ákvað að gera bara eins vegna þess að mér
fannst það vera mjög spennandi og ég vildi gera eitthvað sem
ég ætti alveg örugglega eftir að nota!
Eva hafði líka verið í textílvali haustönn 2013 og fylgst með vinkonu sauma
pils. Hún ákvað að sauma pils á fljótlegan máta eftir að hafa lokið
aðalverkefni lotunnar og Sif ákvað að fylgja henni í verkefnavali. Hún leggur
áherslu á mikilvægi notagildis og telur sig örugga hvað það varðar með því
að sauma pils. Áhrifin sem flytjast á milli hópa geta verið að hluta til vegna
þess að ákveðinn fjöldi nemenda færist yfir í næsta textílval og þær koma
með ákveðna reynslu með sér sem hefur áhrif á hópinn.
Á vorönn 2014 kynnti ég fatahönnunarteymið Eley Kishimoto og sýndi
þeim snið af kjól eftir þau sem var í einu af þýsku hönnunarblöðunum sem
ég notaði mikið. Þar benti ég stúlkunum á að hér gæfu hönnuðir leyfi fyrir
eigin sköpun og því mættu þær nota hana og útfæra. Guðlaug og Kristín
voru í textílvali bæði á vorönn 2014 og haustönn 2014. Það sem mér fannst
merkilegt var að á haustönn báðu þær um að fá að sauma kjóla eftir þessu
sniði sem ég hafði sýnt vorið áður. Kveikjan var ennþá til staðar og löngunin
til að framkvæma.
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4.5 Verkleg vinna og skapandi ferli
Textílkennslan hjá mér í verkefnavinnu er tvíþætt. Annars vegar beinist hún að
því að kenna nemendum að fara með verkfæri og kenna tæknilegar útfærslur,
hins vegar lýtur hún að því að hvetja nemendur til að skapa eigið verk.
Þungamiðjan er þá á hugmyndavinnuna og ferilinn sem síðan leiðir af sér afurð.
Hugmyndavinnan fór bæði fram í skólanum og sem sérstakt heimaverkefni. Ég hvatti nemendur til að nota alheimsnetið og skoða margar
áhugaverðar bækur um sjálfbæra fatahönnun og aðrar sem fjalla almennt
um tískufatnað. Þær höfðu líka aðgang að bókum um endurnýtingu. Í
þessari vinnu byrjuðu nokkrar á því að skissa hugmyndir af flíkum í
dagbækurnar. Ég hvatti þær til að nota bæði teikningar og orð til að tjá það
sem þeim fannst vera fallegt eða áhugavert. Þetta eru þau vinnubrögð sem
ég hef lagt áherslu á síðan þær voru í áttunda bekk og þær eru því nokkuð
vanar að vinna á þennan hátt. Í næstu köflum dreg ég fram dæmi um áhrif
kennslunnar og hvað ég þurfti að skoða til greiningar og úrlausnar til þess
að verkleg og skapandi vinna gengi upp hjá nemendum.

4.5.1 Að lesa í hæfni nemanda
Ég hafði nokkrar áhyggjur af Sólrúnu sem hafði verið í valinu bæði i áttunda og
níunda bekk. Ég hafði þá reynslu af henni að hún var dugleg og hafði dug til að
koma hugmyndum í verk. Hún sýndi ekki þessa hlið fyrr en of langt var liðið á
lotuna. Ég hugsaði mikið um upplifun mína af Sólrúnu og hvort fyrra mat mitt á
færni hennar ætti við rök að styðjast. Hún átti það til að falla í þann forarpytt að
hanga of mikið og spjalla við hinar stúlkurnar. Það sem vafðist fyrir mér var að
hún sýndi ákveðin merki um að vilja fá algjöra leiðsögn og sat stundum vanvirk
vegna þess að hennar sögn að ég hjálpaði henni ekki; aðrar fengju meiri aðstoð
frá mér. Ég skrifa í dagbók (október, 2013):
Sólrún var óánægð: „Hún þurfti bara að bíða endalaust og ég
hjálpaði henni ekki neitt.“ „Merkilegt“ hugsaði ég hvað hún er
hjálparlaus. Hún sem er búin að vera hjá mér í vali síðan í 8.
bekk. Ég spurði hana eitt sinn: „Af hverju þarf ég að hjálpa
þér?“ Af því hún vissi ekki hvað hún ætti að gera. Ég benti
henni á að hún gæti saumað saman ermarnar sem hún var búin
að sníða. Hún horfði dálítið skömmustuleg á mig. Hún á það til
að gleyma sér í málæði. Fór og saumaði ermarnar og það gekk
vel. Hefur saumað ermar áður.
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Ég varð undrandi á viðbrögðum Sólrúnar þar sem ég þekkti hana áður af því
að vera virka og fljóta að skilja fyrirmæli. Ég velti því fyrir mér hvort hún vildi
hafa það huggulegt og reyna hæfilega á sig eða hvort að verkefnið sem hún
hafði valið væri ekki nógu spennandi. Hún hafði valið að sauma peysu úr
bútum sem voru úr ullarprjónaefni sem mér hafði áskotnast og þurfti að
velja úr þeim bæði út frá fegurðarsjónarmiði og stærð og gerð bútanna. Það
krafðist nokkurrar yfirlegu bæði frá henni og mér að skoða með henni og
koma með möguleika að útfærslu. Sennilega höfðu báðir þessir þættir áhrif
á framgöngu verkefnisins. Áhrif þess að vera unglingur í hópi og ekki komin
með ásættanlega lausn á verkefninu.
Allt í einu fann ég fyrir ákveðnum umskiptum. Hún tók sig skyndilega á,
uppgötvaði allt aðra lausn sem henni fannst vera spennandi. Hún bar nýju
hugmyndina upp við hinar stúlkurnar og við mig. Teningnum var kastað, hún
gjörbreytti útliti verksins og fékk aukinn kraft og vilja til að drífa það áfram.
Peysa sem átti að vera lokuð var klippt upp og höfð opin. Hún lét líka snúa
öðruvísi í efninu sem breytti útliti peysunnar. Áhuginn fyrir verkefninu var
kominn sem ég tel að hafi breytt athöfnum og viðhorfum hennar. Hún þurfti
ekki hjálpina sem hún kvartaði yfir að fá ekki áður. Stuttar skýringar nægðu
og hún hafði verkefnið í hendi sér. Hún var komin með mjög góða færni til
að sauma á saumavélar þannig að verkið var fljótunnið þegar hún var orðin
sátt við hugmyndina. Vanvirkni hennar held ég að hafi að hluta til verið
vegna þess að hún var ekki fyllilega ánægð með fyrstu hugmynd. Þá er
mikilvægt að gefa tíma til að útfærsla sem nemendur eru ánægðir með
verði til og að þeir sjái nýja fleti á verkefninu. Við vorum báðar meðvitaðar
um að hún næði ekki að ljúka verkefninu áður en námslotunni lyki. Hún kom
því í aukatíma og sat og saumaði á meðan ég kenndi öðrum nemendum.
Ábyrgðin var alfarið hennar hvað varðar það að finna tíma og drífa verkið
áfram. Ég velti því fyrir mér hvers vegna Sólrún var svona lengi að komast af
stað í verkefninu og af hverju hún lét eins og hún kynni ekki það sem hún
reyndist síðan hafa þekkingu og færni til að vinna og skapa. Ég þekki hana af
því áður að vera lengi í gang og síðan að drífa af hlutina. Hluti af þessu tel ég
vera að hún var upptekin af öðrum en mér sýnist líka að hún þurfi langan
tíma til að velta fyrir sér möguleikum í sköpunarferlinu. Ég hef þá reynslu af
henni að vera skapandi einstaklingur sem velji ekki endilega fyrstu
hugmynd. Hönnunarferlið getur tekið á sérstaklega þegar er verið að nýta
afgangsbúta og setja saman svo vel fari. Þá þarf góðan tíma í að skoða og
velta fyrir sér einsömul og með öðrum. Ég hvatti hana til að finna lausn á
verkefninu en kom samt af og til með hugmyndir. Samnemendur lögðu líka
til sínar hugmyndir í hugmyndavinnu hennar. Hún hafði getu og skap til þess
að getað tekist á við verkefnið en reyndi ekki nógu mikið í upphafi þar sem
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hún náði ekki nógu mikilli einbeitingu. Þar var unglingurinn í henni að tefja
framgöngu verksins. Þáttur sem þarf líka að virða og taka mið af í
textílkennslu upp að vissu marki.
Sólrún tók mörg stór skref í síðustu tímunum og sýndi hvaða þekkingu
hún var komin með í farteskið. Mér sýnist líka að hún setji sig í tímaþröng og
vinni vel undir pressu. Hér velti ég líka fyrir mér sköpunarferlinu sem þarf að
fá að gerjast með einstaklingnum áður en lausn er fundin. Sólrún hafði
skráð sig í annað val á vorönn en vildi síðan fá að halda áfram í textílvali sem
var góðfúslega leyft. Þar sannaði hún ennfremur áunna færni og saumaði til
dæmis kjól mjög sjálfstætt, hratt og örugglega. Ég tel að Sólrún hefði þurft
meira næði við hugmyndavinnuna því einbeitni skiptir máli sem kom
berlega fram hjá henni bæði í hugmyndaferlinu og verklegu vinnunni. Þessi
saga sýnir líka mikilvægi þess að fá að breyta hugmynd þó svo að tími
námskeiðsins sé liðinn. Það var mikilvægt að fá að ljúka verkefni sem kveikir
aftur löngun til þess að fá að halda áfram í næstu námslotu. Hér kemur til
kasta kennarans að lesa vel nemandann og gefa það svigrúm sem þarf í
skapandi vinnu.
4.5.1.1

Erfiðleikar í framkvæmd verklegrar vinnu

Nemendur í textílvali höfðu mismikla þjálfun og færni. Stundum hafði ég
áhyggjur af því að of mikill tími færi í bið. Ég hvatti því nemendur mína til
þess að hjálpast að því að ég taldi að samanlögð þekking þeirra gæti falið í
sér lausn. Ég benti þeim jafnframt á að ef þær gætu hjálpast að þá væri ég
fljótari að koma þeim til aðstoðar. Þær voru fljótar að finna að það var rétt.
Þessi aðgerð og hvatning minnkaði þó ekki alltaf biðtíma, sérstaklega ekki
þegar margvísleg verkefni voru í gangi innan hópsins. Þá fór mikill tími í að
aðstoða einstaka stúlku við úrlausn verkefna. Fríður skrifar í dagbók í lok
textíllotu: „Mér gekk vel en stundum við að gefast upp þegar vandamálin
komu en þau leystust og ég hélt áfram.“ Verkefni hennar var nokkuð flókið,
en hún var að búa til vesti úr gallabuxum og það var of mikið af
„reddingum“ sem tóku of langan tíma. Ég undraðist í raun þolinmæði
hennar og vilja til að ljúka verkefninu. Það tók verulega á þolinmæði hennar
sem hún sýndi að hún hafði í dágóðum mæli. Fríður hélt áfram í næstu lotu
og tók annarri áskorun sem var heldur ekki auðveld en hún náði að ljúka
henni með því að koma í aukatíma til mín. Við ræddum það í lokin að
verkefnið hefði verið erfitt en hún valdi það sérstaklega og ég hleypti henni í
það vegna fyrri reynslu minnar en þó með varnaðarorðum um flækjustig
sem voru ekki óyfirstíganleg (rannsóknardagbók, janúar og maí, 2014).
Dísa endurvann kjól og saumaði nýjan bol á pilsið sem gat reynst erfitt.
Hún skráir í dagbók þegar hún saumar í saumavél og þarf að rekja upp: „Það
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varð pínu vesen með sauminn, hann fór í klessu, sést mikið sem er ekki flott
og ég er að fara að taka það núna“ sem hún leysti farsællega. Hún segir
ennfremur frá því þegar hún kemur að saumavél sem er ekki í lagi
(nóvember, 2013):
Í dag kláraði ég að sauma skábandið í hálsmálið og það gekk
bara vel en síðan þurfti ég að setja skáband á ermar og gerði
það, en í saumavélinni fór allt í fokk. Það hafði einhver labbað
frá henni í rugli. Hún var vitlaust þrædd og það var títuprjónn
inni í vélinni (undir nálinni) þannig að ég náði ekkert að sauma.
Dísa lýsir því sem getur gerst þegar margir nota saumavélarnar. Það er ekki
sjálfgefið að koma að saumavél í lagi. Hún var hins vegar lunkin við að finna
út hvað væri að og laga það þó svo hún hefði ekki náð að sauma mikið í
þeim tíma. Hér er hægt að segja að hún hafi þróað með sér getu til aðgerða.
Hún skoðar, einbeitir sér að saumavél sem virkar ekki og finnur að lokum út
ástæðuna sem orsakaði það að hún gat ekki saumað í henni. Dagbókarskrif
hennar sýna mér einnig að hún getur beitt tungutaki greinarinnar sem
dæmi má nefna þegar hún skrifar um að sauma skáband í hálsmál.
Á haustönn 2014 hvatti ég til þess að nemendur væru með sama grunn
að verkefni sem hver útfærði á sinn hátt. Þannig gekk kennslan betur upp
og nemendur gátu hjálpast betur að til dæmis ef ég hafði hjálpað einni með
úrlausn þá gat sú hin sama aðstoðað samnemanda með samskonar úrlausn
og ég hafði sýnt henni áður. Þá varð líka til samræða milli nemenda um útlit
verkefna. Hins vegar varð ekki eins mikill fjölbreytileiki í verkefnum og ekki
eins mikið að gerast í sköpun. Einnig varð minni þekking til af því að sjá
mismunandi verkefni leyst hver hjá annarri.

4.5.2 Sköpunarferli tekur tíma
Nemendur mínir komust mislangt með eigin sköpun í verkefnum eða allt frá
því að vinna hugmynd frá grunni til þess að fara eftir fyrirmyndum til dæmis
í blöðum eða hálfunnum sýnishornum sem ég hef búið til. Mér finnst
mikilvægt að sýnishornin séu ekki fullunnin til þess að forðast að loka á
skapandi hugsun nemenda. Þau gefa hugmyndir um mögulega útfærslu en
um leið geta þau verið hvatning til þess að fá nýjar hugmyndir eða breyta
eftir því sem hugurinn býður nemendum. Ég lagði áherslu á að þær skoðuðu
mismunandi útfærslur og væru virkar í að endurskoða verkefnið allt ferlið.
Jónína saumaði bakpoka úr jakka. Hann var úr fínflaueli og hafði margs
konar möguleika til útfærslu, meðal annars fallega vasa með lokum og
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spennandi mismunandi tölur. Í byrjun verksins fann ég fyrir óöryggi hennar
við útfærslu á verkefninu. Ég gaf henni tíma til að skoða hvað hægt væri að
nota af jakkanum í bakpokann á meðan ég hjálpaði öðrum. Ég skrifaði í
rannsóknardagbók 14. október, 2013:
Ég sagði: „Skoðaðu hann vel og athugaðu hvað þér finnst flottast
af honum. Hvað getur þú notað í fram- og bakhlið og lok. Getur þú
e.t.v. nýtt þér vasana eins og þeir eru? Hvar koma þeir þá í
töskuna? Getur e.t.v. vasinn inni í fóðrinu verið inn í töskunni?“
Þegar ég kom aftur til hennar var hún búin að mynda sér skoðun á því hvað
væri áhugavert. Hún benti meðal annars á tölurnar og sagði: „Mér finnst þær
svo flottar.“ Hún ákvað að sníða bakpokann eftir mínu sniði en útfærslan
mótaðist af þeim mörgu möguleikum sem jakkinn bauð. Hún skrifaði í dagbók
eftirfarandi um ákvörðun að verkefninu (september, 2013): „Ólöf kom með
jakka sem ég nota í töskuna og ég skoðaði jakkann mikið og fann staðinn sem
ég vildi hafa.“ Síðar segir hún: „Þegar ég kom í tímann fór ég strax að spá
hvernig ég gæti nýtt jakkann sem best og ég ákvað allt hvernig ég hefði
hlutina.“ Henni jókst þor og áræðni til þess að vinna verkefnið. Þessi skrif sýna
að hún hafði öðlast nokkurt öryggi. Það er hún sem tekur ákvörðunina „ákvað
allt hvernig ég hefði hlutina“ og velur úr möguleikum þó svo að ég hafi komið
með sýnishorn og leitt hana áfram til eigin ákvarðanatöku.
Hún var lengi að vinna bakpokann því hann var með mörg stig í útfærslu.
Botninn var vatteraður með endurnýttu efni og pokinn var fóðraður með
afgangsefni. Stundum var strembið að sauma hann í saumavélinni þar sem
efnið var þykkt. Þar sem sýnishornið var ekki fullunnið, lögðumst við báðar tvær
í rannsóknarvinnu þegar kom að útfærslu á því hvernig böndin ættu að vera.
Við skoðuðum bakpoka sem hinir ýmsu nemendur voru með og ég bjó síðan til
snið af böndum í samræmi við niðurstöður úr þeirri rannsóknarvinnu. Jónína
gaf sjálfri sér háa einkunn í sjálfsmati og rakti ferilinn máli sínu til stuðnings. Ég
var sammála þeirri einkunnargjöf sérstaklega vegna þess hversu viljug og virk
hún var til þess að skoða möguleika til útlits allt ferlið.
4.5.2.1

Verkefni í textílvali þróast í vorverkefni

Bakpoki Jónínu þróaðist áfram í verkefni þriggja nemenda í vorþema tíunda
bekkjar.13 Tvær þeirra voru í textílvali og önnur þeirra hafði fylgst með

13

Hefðbundið skólastarf tíunda bekkinga er brotið upp. Þeir vinna að völdum verkefnum og
fá að einbeita sér eingöngu að þeim í tvær vikur. Nemendur kynna verkefnin og þau eru
jafnframt höfð til sýnis á útskriftardegi.
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hvernig bakpoki Jónínu varð til. Þær unnu allar hugmyndavinnu en fóru
mislangt í henni. Sólrún gerði „collage“ veggspjald eins og hún lærði í
áttunda bekk. Hún tók það lengra og teiknaði munstur í framhaldi af
„collage“ aðferðinni. Sólrún ákvað síðan að þekja efni með teikningu af
augum sem hún teiknaði með textíltússpennum (sjá mynd 7). Þórdís fann
gamla mynd af fjölbýlishúsum í Álfheimum þegar þau voru nýbyggð en hún
býr í einu þeirra. Hún lét prenta hana á efni og saumaði síðan eigin útfærslu
af bakpoka. Þórdís var meðvituð um höfundarrétt á myndinni og kannaði
hvort hún mætti nota hana í verkefnið. Silja sem saumaði þriðja bakpokann
í vorþemanu fór ekki eins langt í hönnun og hinar tvær. Útlit bakpoka
hennar mótaðist aðallega af efnisnotkun og litum.

Mynd 7 Hönnunarferill að búa til mynstur á efni

Vinna þessara nemenda hjálpar mér að sjá viðfangsefni þeirra sem ferli sem
þróast yfir lengan tíma. Útlit bakpoka verður til í textílvali. Nemandi fylgist
óbeint með þegar verkefnið er í mótun á haustönn 2013. Önnur kynnist
þeirri vinnu á glærukynningu og sem sýnishorni á vorönn 2014 og sú þriðja
er með hinum í hópi í vorþema og fylgir þeim eftir. Í vorþemanu voru
nemendur í sjálfstæðri vinnu en fengu ráðleggingar og aðstoð frá mér. Ég
var spennt að fylgjast með hvernig verkefnið þróaðist áfram og fannst ég
enn og aftur verða vitni að mikilvægi þess að verkefni fái að gerjast í
undirmeðvitundinni og meðvitundinni áður en það kemur til framkvæmdar.
Síðan þarf að beita virkri hugsun í áframhaldandi skoðun til möguleika í
hönnun verkefnisins og til lausnar í tæknilegri vinnu og útfærslu.
Það skapaðist samkennd og samvinna í hópnum. Þær lærðu hver af
annarri í tæknivinnunni og sú sem var lengst komin í þjálfun var fær um að
aðstoða hinar. Grunnur verkefnisins var sá sami en sköpunin fólst í útfærslu
og útliti sem var mjög ólíkt á öllum bakpokunum.
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4.5.2.2

Þróun sköpunar í tækni- og hugmyndavinnu

Þorgerður hefur á skólagöngunni sýnt áhuga og öðlast grunnfærni í
textílmennt. Hún ákvað að halda áfram með slá sem fyrrum nemandi hafði
byrjað á en ekki lokið við. Ég var með hálfunnið sýnishorn af slá þar sem ég
sýndi tvo möguleika á útliti á stroffi á ermum. Þorgerður var ekki nógu ánægð
með möguleikana sem ég sýndi. Hún vildi hafa stroffið þrengra af því að „hún
væri með svo mjóa úlnliði.“ Stroffið var tvöfaldur hólkur og ég var komin á fullt
að hugsa hvernig ég gæti sýnt henni aðferð til þess að fá það útlit sem hún vildi.
Ég var jafnframt að hjálpa öðrum svo ég hafði takmarkaðan tíma til útskýringa.
Ég skrifaði í rannsóknardagbók (október, 2013):
Ég spurði hana þvert yfir stofuna: „Er það hægt þar sem þetta
er tvöfaldur hólkur og einn saumur.“ Ég var komin á fullt að
hugsa hvernig hún gæti sniðið stroffið inn í miðjunni og haft
það breiðara til beggja enda; hvernig ég gæti útskýrt á
fljótlegan hátt, þar sem ég hafði mikið að gera á þessum
tímapunkti í kennslunni við að aðstoða nemendur. Hún
handfjatlaði tilsniðið stroffið og sagði: „Jú Ólöf það er hægt.“
Hún sýndi mér rétta lausn eftir smátíma.

Mynd 8 Útfærsla á ermastroffi á slá

Ég var ánægð með virkni hennar og einbeitingu og hugsaði hvað það væri
gott að leyfa nemendum að glíma sjálfir við að finna lausnir á eigin
verkefnum. Sennilega hefði ég komið henni til hjálpar ef stundin hefði ekki
verið svona annasöm. Það minnir mig á að gæta þess að leyfa nemendum
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að glíma hæfilega við verkefnin og gefa tíma til þess þó svo að ég hafi
tækifæri til þess að aðstoða þá strax. Það er vert umhugsunarefni og þörf
áminning fyrir mig um hlutverk mitt sem kennara. Ég tel að það hafi líka
skipt máli að hún var búin að sníða stroffið, hafði það í hendi sem gerir
verkefnið áþreifanlegt og veitti henni þar með tækifæri til að prófa
mögulega lausn á áþreifanlegan hátt (sjá mynd 8).
Annað atvik átti sér stað í vinnu Þorgerðar við slána sem vert er að draga
fram. Það varðar frágang á slánni. Ég sá fyrir mér annað hvort að fóðra hana
eða setja barmfóður inn í hana til að gera frágang veglegri en áttaði mig
síðar á því að ég var þar með búin að ákveða fyrir hana endanlegt útlit á
slánni. Hún vildi ekki fóðra alla slána þannig að ég var tilbúin með snið sem
ég hafði gert af barmfóðri fyrir hana. Þorgerður sneið efnið í barmfóðrið í
næsta tíma. Þegar hún hafði títað saman barmfóður við slána sá ég að hún
var ekki hrifin. Ég skrái eftirfarandi í rannsóknardagbók (október, 2013):
Ég sá á svipnum á henni að hún var ekki sannfærð og mjög
hugsi. Ég hugsaði: „Ef hún saumar barmfóðrið er ég þá ekki að
þvinga hana til þess til að þjóna því sem ég tel vera merkilegan
frágang. Allt í einu birtist mér fyrir hugskotssjónum nútíma
hönnunarflíkur sem eru vel sniðnar en hráar í frágangi. Sláin er
töff eins og hún er. Er kannski ákveðin hætta að hún tapi
sjarmanum með þessum frágangi sem mig langar svo mikið til
þess að kenna henni”.
Þorgerður vildi hafa slána einfalda, hún vildi hafa hana eins og „kímanó” og
sýndi það með látbragði. Það var ákveðið og hún var sátt við að ganga frá
köntum í „overlock“ vélinni. Málið leystist farsællega, ég hafði sýnt henni
möguleika og ég vissi að hún var ekki að forðast vinnuna því hún var komin
með ákveðna færni í saumavélinni og gat unnið tiltölulega hratt og af einbeitni.
Það var útlitið sem skipti öllu máli. Einfalt eins og kímanó. Hún hafði samt
kynnst því hvað hefðbundinn frágangur felur í sér en valdi síðan aðferð sem
þjónaði best fyrirhuguðu útliti. Hér er mikilvægt að gefa tíma til umræðna og
sýna alla möguleika, það eykur ennfrekar á skapandi hugsun sem er hluti af
hönnunarvinnunni. Þetta atvik er lærdómur fyrir mig sem kennara að vera ekki
rígbundin í þá aðferð og útlit sem mig langaði til að kenna. Leiðirnar eru margar
og það er mikilvægt að kynna þær fyrir nemendum. Það getur mögulega verið
eitt af því sem gerir nemendur læsari á fatnað.
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Þorgerður hafði lokið verkefnum sínum þegar tveir tímar voru eftir af
lotunni. Ég var með tilbúin snið af einföldum töskum og leiðbeiningum fyrir
nemendur til að prófa að vinna einfalt verkefni hratt. Þorgerður skoðaði efni
og velti fyrir sér möguleikum. Þegar leið á tímann fékk hún að fara fram og
ljósrita. Það næsta sem ég veit af henni er að hún
er búin að teikna útlínur af antílópuandliti á efni
og er farin að sauma út (myndband 7. janúar,
2014). Hún tók verkefnið með sér heim og vann
líka að því þar. Í næsta tíma ákvað hún að búa til
púða sem var í laginu eins og antílópuandlit og
horn áttu að standa upp úr höfðinu (sjá mynd 9).
Hún kom í aukatíma til mín með Sólrúnu sem var
að ljúka peysunni og lauk við verkefnið. Efnið var
sérstaklega valið og frágangur var vandaður. Mér
finnst þessi saga af Þorgeði sýna að það þurfi að
fara í gegnum ákveðin stig áður en sköpunin
kemst á hærra stig. Það er eins og hugur og hönd
þurfi að sameinast í ákveðið ferli sem gefur síðan Mynd 9 Sköpun í textíl
af sér þá afurð sem aðeins verður til við þennan
samruna. Þorgerður var orðin svo áhugasöm í textílvinnu að hún kom til mín
og fékk lánað snið af bol sem hún sneið og saumaði eftir að námslotu lauk.
Hún bankaði upp á og fékk að sauma í saumavél þegar ég var að kenna
öðrum nemendum. Síðan kom hún til mín í bolnum og sýndi mér hvernig
hún hafði saumað út laufblöð í bolinn hér og þar með sömu aðferð og hún
saumaði púðann. Þannig hélt hún áfram að nota aðferðir og sköpun sem
varð til í námslotunni.

4.6 Samantekt
Rannsókn mín og reynsla sýnir að kennsla í textílmennt getur tengst
sjálfbærnihugtakinu á áþreifanlegan hátt. Það er hægt að kenna bæði verklega
færni og fræða um tilurð hráefna og tilbúinna textílvara. Nemendur læra að
þeir geta með eigin athöfnum eins og að sauma flík eða fylgihluti orðið
sjálfstæðari en ella. Þá gildir einu hvort um er að ræða að endurvinna með því
að búa til nýtt úr notuðu, endurnýta eða sauma nýtt frá grunni. Verkefnaval
nemenda reyndi oft á verklega hæfni þeirra. Þær sem komust lengst í hæfni
sýndu þolinmæði og þrautseigju. Nokkrar komu í aukatíma þegar þær áttu
lausa stund og luku við verkefnin. Ég þarf þó að gæta þess að nemendur velji
ekki of erfið verkefni og lendi í of mikilli tímaþröng. Tímaramminn er þröngur
og ég þarf að gæta þess að stilla öllum verkþáttum í hóf.
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Nemendur eru mislangt komnir í verklegri færni og að vinna á skapandi
hátt. Þeir sem voru áfram í textílvali á næstu önn sýndu framfarir og
hjálpsemi gagnvart öðrum nemendum. Mér fannst mikilvægt að sýna
nemendum fram á að þær gætu saumað nýtilega hluti eins og fatnað og
fylgihluti sem nemendur væru ánægðar með. Það finnst mér sýna sjálfbærni í
raun. Ég tel þó að það hafi gert það að verkum að nemendur voru ekki eins
duglegar að prófa sig áfram í sköpunarferlinu og skorti stundum áræðni til
þess að taka áhættur þegar þær saumuðu flíkur á sig sjálfar. Sköpunin gæti
verið meiri að mínu mati ef þær gerðu fylgihluti eða verkefni sem tengjast
sameiginlegum markmiðum eins og að sauma fyrir Skrekk. Þegar nemendur
unnu með sams konar verkefni eins og töskurnar varð virk umræða um
sköpunina og hver gerði sína útfærslu. Næst mun ég reyna að færa
verkefnavalið í þá átt ásamt því að skoða möguleika til sameiginlegra
verkefna. Mér fannst takast vel til þegar nemendur komu með flíkur sem þeir
breyttu eða gerðu við þær. Ég mun einnig leggja áherslu á þann þátt.
Ákvarðanir nemenda eru mikilvægar og virkilega spennandi að fylgjast með
þegar þær ráðast í verkefni sem teygir þær langt í náminu. Það gekk hins
vegar of langt í sumum tilfellum og ég þarf að finna leiðir til að stýra þvi betur.
Í fræðilega hlutanum í kennslu minni tókst mér að sá fræjum til
umhugsunar um umhverfisvernd, neyslu, vinnusiðferði og umhverfisvæna
hönnun. Nokkurrar togstreitu gætti þó þegar leið á námskeiðið hjá fyrsta
hópnum sem er aðal rannsóknarhópurinn milli þess að hlusta og taka þátt í
umræðum og þess að fara strax að vinna verklega vinnu. Stundum fann ég
fyrir því að einstaka nemendur vildu fá að hafa það huggulegt í tímunum og
ekki reyna á sig hvorki í fræðilega hlutanum né í hinum verklega. Það heyrði
þó til undantekninga. Dagbókaskrif nemenda sýndu að þær sem fengu
mestu fræðsluna voru með góðar hugleiðingar um sjálfbærni og sjálft
vinnuferlið. Ég lagði áherslu á dagbókaskrifin hjá þeim sem skilaði sér í góðri
vinnu. Það sé ég enn betur eftir að ég slakaði á kröfum um dagbókaskrif hjá
síðasta hópi. Mikil eftirfylgni og skýr mörk eru nauðsynleg til þess að ná
markmiðum. Niðurstaða mín er því í stuttu máli að eftirfylgni, fræðsla,
stýrðara verkefnaval með tilliti til tímastjórnunar og að fá fasta valtíma á
stundatöflu fyrir þá sem vilja leggja sig betur fram og taka meiri áskorun í
náminu geta gert kennslu mína markvissari og árangursríkari. Þetta er
niðurstaðan varðandi mína kennslu en ef ég tek mið af öllu skólastarfinu þá
myndi ég vilja sjá meiri samvinnu milli kennara þar sem fræðilegi hluti
sjálfbærni lægi þvert á námsgreinar.
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5

Umræður um sjálfbærni og sköpun í textílmennt

Í þessum kafla fjalla ég um niðurstöður rannsóknar minnar í tengingu við
fræðin sem liggja til grundvallar. Í um það bil tvö ár hef ég aflað mér
upplýsinga um sjálfbærni og komst að því að hugtakið er flókið og mikil
fræði sem liggja þar að baki. Ég hafði áður kynnt mér fræði um sköpun og
fundið á eigin skinni muninn á sköpun þar sem eitthvað nýtt verður til og
sköpun sem kölluð er lausnamiðuð hugsun. Þessi kafli fjallar um niðurstöður
rannsóknar minnar með vísan í ofangreinda þætti og fræði þeim tengdum.
Rannsóknarspurningarnar eru: „Hvernig þróa ég nám í textílmennt á
unglingastigi í átt til sjálfbærni?“ og „Hvernig hvet ég nemendur til að vera
skapandi í verkefnavinnu?“

5.1 Sjálfbærni og textílmennt
Menntun til sjálfbærni sem undirliggjandi stoð í öllum námsgreinum er
tilkomin vegna flókins vanda sem hefur hlotist af hlýnun jarðar (Harrison og
Purnell, 2012; Maslin, 2009). Þó svo að líkön vísindamanna geti verið
óáreiðanleg hvað varðar forspárgildi um ákveðnar tölur um aukningu á
hitastigi á næstu árataugum er það talið víst að vandinn er mikill og brýnt er
að stuðla að róttækum breytingum til að sporna á móti því að alvarlegt
ástand skapist víða um heim (Hannah Reid, 2014, bls. 12–13). Vandinn tekur
til allra þátta lífs á jörðinni það er efnahags-, umhverfis- og félagslegra
þátta. Sjálfbær þróun tekur yfir alla þessa þætti sem þykir vera nauðsynlegt
þar sem þeir eru allir samofnir og hafa samverkandi áhrif á heildarmyndina.
Eða eins og segir í ritinu Velferð til framtíðar (2007) með tilvísan í Ríó
yfirlýsinguna þá snýst sjálfbær þróun um að mæta þörfum samtímans án
þess að skerða möguleika komandi kynslóða til hins sama. Það verði að
gæta þess að skoða þessa þrjá þætti „í samhengi og leitast við að hámarka
efnahagslega og félagslega velferð án þess að skaða umhverfið“. Lifnaðarhættir fólks þurfi að vera í jafnvægi og í sátt við náttúruna (s.h. bls. 9).
Rolstone III (2012, bls. 202) segir helsta vanda nútímans vera offjölgun
mannkyns, ofneysla og óréttláta skiptingu gæða sem eigi eftir að aukast ef
ekki verið gripið til víðtækra aðgerða. Þá er hægt að velta fyrir sér hvernig
hægt verði að bregðast við með því að endurskoða sáttmála manna um
skiptingu frumgæða og skoða hvernig megi breyta vanabundinni hugsun í
þá átt að íbúar jarðar eigi jafna möguleika til mannsæmandi lífs.
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Chomsky (Barsamian, 2014) gagnrýnir nútíma kapítalískt hagkerfi sem
hann segir að hafi gengið frá sáttmála manna um skiptingu frumgæða.
Alheimsvæðing hafi leitt til þess að stöðugt er leitað eftir ódýru vinnuafli um
allan heim. Ef ekki fáist nógu lágt verð í heimalandinu þá sé hægt að leita til
Kína og ef verðið er of hátt þar er hægt að leita til Bangladesh og síðan til
sub-Saharan í Afríku í stöðugri leit að ódýrasta kostinum fyrir framleiðendur, smásala og neytendur. Allt lýtur að því að framleiða sem mest og
selja afurðirnar sem veldur því að annað af stærstu vandamálum heimsins á
eftir offjölgun er ofneysla með tilheyrandi úrgangi af hennar völdum í lofti,
láði og legi (Rollstone lll, 2012). Lýsing Chomskys á kapphlaupi um ódýrt
vinnuafl og ódýra framleiðslu á vel við umfjöllun um fataiðnað og verslun
fatnaðar einkum þess sem er fjöldaframleiddur. Þar hefur verið lögð
ofuráhersla á hraða ódýra framleiðslu og stöðuga verslun neytenda. Það
getur verið kostur fyrir framleiðendur og neytendur en ekki fyrir vinnuaflið
sem bjó til fatnaðinn eða fyrir umhverfið. Dæmin sýna að þegar þessar
áherslur eru í forgangi er ekki tekið tillit til félags-, eða efnahagsstöðu eða
vinnuaðbúnaðar vinnuaflsins (Cline, 2012). Af og til erum við áminnt um
stöðu vinnufólksins og spurt er hverjir beri ábyrgðina? Matthew Green
(2013) svarar því til að sennilegast berum við neytendur ábyrgðina með
kröfunni um ódýrar flíkur og í miklu magni.
Sandy Black (2011) fjallar um skuggahliðar hraðrar tískuframleiðslu á
fatnaði sem varla getur haft gæði og þar af leiðandi víkur hann fljótt út úr
fataskápum eigenda fyrir nýjum flíkum. Þessi hegðun er síðan réttlætt með
því að gamlar flíkur eru sendar í Rauða krossinn, til þróunarlanda eða í
endurvinnslu. Vandi sem hlýst af þess háttar ofneyslu hvað varðar umhverfi
og vinnusiðferði er þó enn til staðar þar sem fer mikil orka í endurvinnslu og
hvers kyns flutninga ásamt því að skemma fyrir framleiðslu á fatnaði í
þróunaröndum þar sem notaður fatnaður frá Vesturlöndum er ódýrari
(Hawley, 2011). Neytendur þurfa því að vera vel meðvitaðir um allan
framleiðsluferil fatnaðar allt frá áhrifum á umhverfið sem hlýst af
framleiðslunni vegna ræktunar og vinnslu á hráefnum ásamt orkunotkun í
framleiðsluferlinu og losun jarðefnaeldsneytis við flutning varnings
heimshorna á milli. Menntun til sjálfbærni tekur til þessara þátta í von um
að borgarar framtíðar öðlist meiri hæfni til þess að takast á við vandamál
nútímans og í framtíðinni. Lögð er áhersla á að efla gagnrýna hugsun til þess
að geta tekist á við að breyta venjum í samfélögum sem viðhalda og auka
hlýnun jarðar (UNESCO, ed). Það er mikilvægt að efla neysluvitund
nemenda með fræðslu um framleiðsluferil vöru ásamt því að stofna til
umræðna um það hvað ráði kaupum okkar.
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Samantektin hér að ofan sýnir hversu mikilvægt það er að efla
neytendavitund meðal nemenda. Í textílmennt gefst kjörið tækifæri til þess
að fræða um orsakir og afleiðingar framleiðslu á textílvöru sem er talinn
vera sá iðnaður sem er einn hinn mengaðasti í heiminum (Pasricha, 2010).
Þess vegna er áskorun mikil að mennta einstaklinga til ábyrgðar og
meðvitundar um það hvernig vara verður til. Í rannsókninni hafði ég fræðin
til viðmiðunar við að þróa kennslu til sjálfbærni í textílmennt og til að hvetja
nemendur til sköpunar í verkefnum sínum. Í samræmi við eðli starfendarannsókna verða ekki til afgerandi svör við rannsóknarspurningum heldur
greini ég starfið og segi sögu sem líkist ferðalagi sem hefur nokkrar leiðir
sem hægt er að fara til þess að ná áfangastað. Engin þeirra er hin eina rétta
en flestar þeirra hafa möguleika á að ná að lokum áfangastað.
Ég tel mig hafa hreyft við nemendum varðandi það hvernig flíkur verða
til og hvaða áhrif framleiðslan hefur á umhverfið, lífríkið og manneskjurnar.
Skortur á upplýsingum um fatnað kom upp í umræðum meðal nemenda
minna. Þær spurðu gjarnan hvernig þær gætu vitað hvort fatnaður væri
framleiddur á umhverfisvænan hátt og þar sem gott vinnusiðferði væri
viðhaft. Ég gat aðeins bent þeim á merkingar sem eiga að segja til um það
en eru þó ekki algildar. Við ræddum hvað flíkur kostuðu og veltum fyrir
okkur sanngirni verðsins. Ég vísaði í hönnuði eins og Yamamoto (2011),
hönnuðina frá Junky Styling (2009) og Vivienne Westwood (Black, 2012) um
mikilvægi þess að vanda valið á fatnaði og kaupa færri og varanlegri flíkur.
Nemendur spurðu hvort ekki væri í lagi að versla í H&M. Ég komst í vanda í
stöðu minni sem kennari og hér væri ef til vill hægt að segja að ég sem
kennari væri kominn á kaldan klaka að hvetja til þess að kaupa dýrar flíkur
frekar en þær sem eru ódýrar. Það tel ég ekki vera þar sem margir fletir
voru til umfjöllunar sem er í samræmi við menntun til sjálfbærni. Eitt af
meginþemum menntunar til sjálfbærni snýr að því að hvetja til umræðna
um álitamálin til þess að læra að lifa í flóknum heimi (UNESCO, ed.).
Umræður á þessum nótum eru í takt við fimmtu námsstoðina um sjálfbæra
menntun sem kallast að læra að breyta sjálfum sér og samfélagi.
Umræðurnar tengdust einnig hinum stoðunum og þá helst fyrstu stoðinni
sem kallast að læra til að vita sem hvetur nemendur til að læra til þess að
öðlast dýpri skilning á fyrirbærum (UNESCO, ed.). Ég fékk þær til þess að
ræða um hvað væri hægt að gera annað en að kaupa stöðugt nýjan fatnað.
Þær nefndu endurvinnslu, að samnýta föt, að gefa öðrum fötin, að gera við
fötin og að kaupa notuð föt. Umræða um umhverfis- og neytendamál eru
flókin og mikilvægt að gefa rými fyrir mörg sjónarhorn á viðfangsefnum.
Eins er mikilvægt að gefa tíma til gagnrýnnar umræður um þessi málefni
með nemendum.
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Ég ræddi við nemendur um sáttmála manna á meðal um siðferðislegar
spurningar eins og hvort það sé réttlátt að við kaupum ódýrar flíkur ef með
því hafi verið gengið á rétt þeirra sem unnu vinnuna eða ef umhverfisspjöll
hafa verið unnin (Ólafur Páll Jónsson, 2012; Vilhjálmur Árnason, 1997; Páll
Skúlason, 1998). Í umræðum mínum við nemendur kom það einnig fram að
allar athafnir manna hafi áhrif bæði til að viðhalda og auka hlýnun jarðar og
eins geta þær orðið til þess að stemma stigum við henni. Í kennslunni
fjallaði ég um mikilvægi þess að fólk taki höndum saman og skoði eigin
neysluhegðun með það að markmiði að stuðla að sjálfbærari lífsháttum og
að hegðun hvers og eins skipti máli sem getur haft margföldunaráhrif bæði
til góðs og ills fyrir samfélög og umhverfi (Hicks, 2007).
Eins og kom fram í niðurstöðukafla þá voru hugmyndir nemenda um
náttúruleg hráefni og gerviefni nokkuð á reiki. Ég hafði þó fjallað mikið um
alvarleika offramleiðslu á bómull sökum þess hversu vatnsfrek hún er bæði í
ræktunar- og framleiðsluferli (Baugh, 2011; Black, 2011). Nemendur töldu
náttúruleg hráefni af hinu góða en gerviefni voru af hinu slæma. Þar tel ég að
umfjöllun mín um umhverfisspjöll gerviefna vegna plast- og olíumengunar
hafi orðið til þess að nemendur muna einkum eftir hinu slæma hvað varðar
gerviefnin en ekki hinu slæma sem snýr að náttúrlegum efnum. Þessi
niðurstaða verður mér hvatning til þess að taka efnisfræðslu fastari tökum.
Ég get merkt það í dagbókaskrifum nemenda að þær hafi lært sitt lítið af
hverju um textílframleiðslu og sjálfbærni og margar þeirra koma með góðar
umfjallanir um málefnið. Ég hef þó ekki mikla trú á því að kennslan komi til
með að breyta almennt vanabundinni neysluhegðun. Til þess þarf að
samþætta víðtæka þekkingu við aðrar námsgreinar í skólastarfi og almennt í
samfélaginu (Pasricha, 2010). Hér eru líka til umhugsunar þær fyrirmyndir
sem nemendur hafa í samfélaginu, í fjölskyldunni, í jafningjahópnum og
hvernig kennarar eru sem fyrirmyndir. Það er ekki nóg að flokka rusl heldur
þarf að tileinka sér djúpan skilning á hugtakinu sjálfbærni (Auður Pálsdóttir,
2014). Pasricha (2010) komst að þeirri niðurstöðu í rannsókn sinni um áhrif
menntunar til sjálfbærni í námskrá nemenda í textílnámi á framhaldsskólastigi að þekking nemenda var til staðar en hafði ekki áhrif á
neysluhegðun þeirra hvað varðar verslun á fatnaði í samræmi við fengna
þekkingu úr náminu. Það sem einkum hafði áhrif á ákvörðun hvað varðar
ákvörðun nemenda þegar kom að vali fatnaðar var einkum verðlag og tíska.
Með kennslunni finnst mér mikilvægt að efla skilning nemenda á því
hversu mikilvægt það er að nýta vel það sem er þegar til og að minnka
neyslu og þar með úrgang. Í bresku WRAP skýrslunni (Grace og Moon, 2012)
er sýnt fam á mikilvægi þess að minnka neyslu með tilliti til þverrandi
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auðlinda heims og til þess að minnka koltvísýring í andrúmsloftinu. Þar
kemur einnig fram að ef neytendur vandi valið á fatnaði og fari vel með
hann geti það sparað þeim fjárútlát þegar til lengri tíma er litið auk þess
sem það er talið koma í veg fyrir að fatnaður lendi í landfyllingum. Það er
því mikilvægt fyrir okkur kennara að mennta nemendur til þess að geta
tekið afstöðu til þessara brýnu málaflokka. Þá þarf að gefa tíma til umræðna
og efla með nemendum að þroska með sér meðvitun til þess að geta tekið
upplýstar ákvarðanir sem neytendur og þegnar í nærsamfélagi með vitund
um að þær hafa einnig áhrif í alheimssamhengi. Verkleg grein eins og
textílmennt getur líka eflt með nemendum vissu um eigin getu með því að
þjálfa verklega hæfni og skapandi hugsun.

5.1.1 Umræður í textílmennt
Í textílmennt reyndi ég að gefa rými fyrir skapandi umræður á jafningjagrunni
með þátttöku allra en forðast formlegheit eða stigveldi sem frekar einkennir
umræður í háskólum og meðal kennara og listamanna (Chappell og Craft,
2011). Chappell og Craft (2011) telja að umræður á jafningjagrunni leiði til
betri árangurs í menntun fyrir 21. öldina. Þau segja að mennskan sé sprottin
úr lifandi samræðum með virkri þátttöku viðstaddra. Þannig telja þau að
einstaklingar öðlist sameiginlegar upplifanir sem eru menntandi. Það er
nokkuð ljóst að það voru ekki allir nemendur sem tjáðu sig í umræðunum.
Hins vegar komst ég að því í dagbókum þeirra að allar stúlkurnar sem voru í
textílvali haustið 2013 tjáðu hugleiðingar sínar í samræmi við það sem sagt
var í fyrirlestrum og var til umræðu. Mín upplifun af þessum umræðum er
fólgin í því að ég tel mig hafa fundið fyrir virkni og samkennd þó svo að sumar
stúlknanna tækju ekki þátt í þeim. Þegar umræður eru gjöfular tel ég þær líka
kveikja á ímyndun nemenda; þær ímynda sér og sviðsetja það sem er sagt.
Þar með er hugurinn virkur en Dewey (2000) telur eitt það mikilvægasta í
menntun vera að virkja hugann og efla ímyndun með nemendum. Eisner
(2002) heldur því fram að í list- og verkgreinum eigi sér stað virk umræða milli
kennara og nemenda um framvindu verkefna. Mér finnst mikilvægt að stýra
umræðunum lengra og láta áhrif þeirra flæða inn í dagbókaskrifin. Þar getur
hver og ein tjáð eigin hugsanir og komið skipulagi á þær með því að skrifa þær
niður. Það á sér stað áframhaldandi úrvinnsla sem styrkir það sem er til
umfjöllunar hverju sinni.

5.1.2 Verkleg færni og verkefnaval
Í textívalinu stend ég oft frammi fyrir því að taka ákvörðun um hvort ég eigi
að hleypa nemendum í verkefni sem þær kjósa að vinna. Þá er mikilvægt að
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ég sem kennari nái að lesa nemandann vel (Dewey, 2000). Mér finnst
mikilvægt að reyna að uppfylla óskir nemenda um val á verkefnum því þá er
meiri áhugi og vilji hjá þeim til þess að yfirstíga hindranir í námi. Ef það tekst
þá hefur nemandinn færst áfram í þroska í textílmennt. Hins vegar getur
það orkað tvímælis ef nemandinn ræður ekki við verkefnið og verkleg færni
er ófullnægjandi. Þá get ég átt það á hættu að nemandi gefist upp eða fái
óbeit á verkefninu. Hér vísa ég í hugmyndafræði Deweys (2000) um
mikilvægi þess að lesa nemendur vel og leyfa þeim að glíma við verkefnin
en koma til aðstoðar ef sýnt er að þær fari af leið til þess að verkefnin gangi
upp. Ég fer gjarnan eftir þessari hugmyndafræði í kennslu. Í rannsókninni
komst ég að því að ég hafði hleypt nemendum í verkefni sem voru þeim
ofviða miðað við verklega færni og vilja til þess að yfirstíga hindranir. Eins
kom það mér á óvart þegar nemandi sem ég hef gefið nafnið Fríður valdi
erfitt verkefni eftir að hafa lent í hremmingum á fyrri önn. Hún vildi halda
áfram að glíma við og yfirstíga hindranir ef hún fengi að sauma kjól sem
hana langaði til að eignast og klæðast. Ég mátti vita að verkinu yrði ekki
lokið nema með aukatíma og sérstakri hjálp frá mér. Þá hugsaði ég til
hugmyndafræði Vygotskys um mikilvægi þess að læra með því að nema af
því menningarlega umhverfi sem einstaklingur elst upp í sem felur í sér að
læra í samskiptum og samræðum við aðra (Moran og John-Steiner, 2003).
Þessi hugmyndafræði finnst mér spennandi og mikilvægt að kanna hversu
langt ég kemst með nemendur í náminu. María hafði á haustönn saumaði
kjól sem hún réði við vegna þess að hún hafði áhuga og saumaði líka heima.
Hún var svo spennt að ljúka kjólnum fyrir jól að ég hjálpaði henni á
lokasprettinum. Ég brýndi fyrir henni að horfa á hvernig ég beitti verkfærum
og höndum. Síðan tók hún við. Hún segir frá því í dagbók að sér finnist
„æðislegt að geta valið næstum hvað sem er eftir sínum hugsunum“.
Ég tel að ég hafi teygt mig langt í viðleitni minni til þess að nemendur
geti haft áhrif á eigið nám sem er mikilvægt þegar verið er að þróa nám til
sjálfbærni. Þær fengu möguleika til að stýra vali og aukinn tíma sem þær
báru sjálfar ábyrgð á að finna og nýta til að ljúka verkefnum. Hér er komin
ákveðinn vísir að því að nemendur efli með sér sjálfstæði og læri að
skipuleggja vinnuna í samráði við mig. Þessir þættir voru til skoðunar í
rannsókninn og ég tel mig geta sagt að ég hafi gefið nemendum svigrúm til
verkefnavals og veitt þeim þá aðstoð sem þurfti til þess að hleypa
hugmyndum þeirra í framkvæmd.
Í textílmenntakennslu er upplifun mín sú að hugmyndir mínar um
skapandi verklega kennslu geta verið erfiðar í framkvæmd í þéttri
stundatöflu skóladagsins. Stundataflan og innra skipulag vinnur oft á móti
því að skapandi ferli geti runnið eðlilega í náminu, vegna þess að þegar
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nemendur eru komnir í flæði þá er tíminn búinn og næsta námsgrein tekur
við. Síðan er ekki komið að verkinu fyrr en viku síðar. Þegar nemendur hafa
sýnt vilja og löngun til að ná lengra í textílmennt en tekst ekki að ljúka innan
tímarammans hef ég reynt að leysa það með því að bjóða þeim að koma í
tíma á meðan ég kenni öðrum nemendum eða býð þeim aukatíma nokkrum
saman. Ég finn þó fyrir því að ég fer stundum of langt í þeirri viðleitni að
gefa nemendum aukatíma vegna þess að þannig sveigjanleiki rúmast ekki
innan stundatöflu skólans, hvorki fyrir mig né nemendur (Robinson, 2011).
Ég spyr mig oft að því hvernig væri hægt að skipuleggja skólastarf þannig
að nemendur eigi þess oftar kost að fá þann tíma sem þeir þurfa til þess að
fara alla leið í skapandi vinnu. Ein leið sem er auðveld í framkvæmd er að
bjóða upp á opna tíma í smiðjum þar sem nemendur geta komið og unnið
aukalega að verkefnum sínum. Önnur leið sem ég hef notað til að mæta
nemendum sem þurftu lengri tíma í verkefnin var að veita þeim aðgengi að
stofunni þó svo að ég væri annars staðar í skólanum að sinna öðrum
verkefnum. Ég leit þá við hjá þeim og hvatti þær til þess að hjálpast að sem
er mikilvægt þar sem samvinna nemenda og samhjálp nemenda eykur
jafnframt áræðni við að takast á við verkefnin. Ég hef líka velt því fyrir mér
að setja nemendum skýrari tímamörk og þrengja rammann um verkefnaval.
Þannig næði ég betur að uppfylla skilyrði stundaskrár en ekki endilega að
uppfylla það sem þarf til þess að takast á við krefjandi skapandi vinnu því
hún þarfnast sveigjanleika innan stundaskrárinnar.

5.1.3 Sköpun í textílmennt
Því hefur verið fleygt fram að skólinn drepi niður sköpun hjá nemendum. Ég hef
verið hugsi yfir þessari kenningu og hugleiði sannleiksgildið. Ef þetta er
staðreyndin hvað er það þá sem veldur því? Þeir sem hafa haldið þessari
kenningu á lofti tala gjarnan um stöðluð próf í ákveðnum greinum sem hluta af
orsakavaldi (Eisner, 2002; Robinson, 2001). Sternberg (2003) heldur því fram að
samfélagsleg bæling eigi sé stað á meðfæddum skapandi hæfileikum. Ég hef
orðið þess vör að sumir nemendur í hópnum eru tregir til að taka áhættu. Að
hluta til tel ég það vera vegna þess að þær vilji vera öruggar með að fá háar
einkunnir og hins vegar tel ég þær vera smeykar um álit annarra í
jafningjahópnum. Ég hef ítrekað við þær að hluti af einkunnargjöf væri falin í að
meta hugmyndavinnu þeirra. Sá hluti einkunnargjafar hefur stundum dottið út í
þeim tilfellum þegar ég hef látið aðra þætti vega hærra svo sem ef nemendur
hafa sýnt sérstaka færni þrátt fyrir að þær hafi ekki lagt sig fram í sjálfu
sköpunarferlinu. Lars Lindström (2006) hvetur kennara til að upplýsa nemendur
um að mistök eru leyfileg og órjúfanlegur hluti af ferilvinnu í listsköpun. Þær
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sem hafa náð langt í textílvali hafa þróað þennan þátt, tekið vel á móti
hvatningu frá mér og hafa viljann til að prófa sig áfram. Sem dæmi nefni ég
Sólrúnu sem sýndi að hún var orðin þjálfuð í ferilvinnu og nýtti sér þá kunnáttu í
vinnu við vorverkefni tíunda bekkjar.
Í textílkennslunni beitti ég oftast kennsluaðferðum sem eru tengdar
möguleikahugsun til þess að stuðla að sköpun nemenda í vinnuferlinu þó
svo að grunnhugmyndin að verkefninu hafi verið fengin annars staðar.
Möguleikahugsun felur í sér að skoða orsakasamhengi og spyrja „hvað
gerist ef“ eða „hvað ef“ hugsun sem er ein af leiðunum til þess að nálgast
sköpun í skólastarfi (Craft, 2011). Möguleikahugsun er sögð vera litla c (fyrir
e. creativity) sem á sér stað hvern dag og heldur áfram allt lífið (Craft,
2011). Hún á sér stað í samræðum og í kennslu og er leidd áfram án þess að
kennari gefi svarið. Jónína vildi gera bakpoka eftir mínu sniði. Á meðan á
öllu ferlinu stóð átti ég í samræðum við hana um hvaða skref hún vildi taka
hverju sinni. Hún tók allar ákvarðanir en ég kom með valmöguleika. Þetta
voru lifandi samræður sem aðstoðuðu nemandann til að vera virkur í
hugsun og skoða möguleika. Í svona vinnu reynir á fagmennsku kennara.
Hann þar að vera það fær í faginu að hann geti einbeitt sér að því að komast
að vilja nemandans (Dewey, 2000). Hann þarf líka að vera tilbúinn að eiga
samtal við nemanda og finna lausnir í samvinnu og samræðu við hann. Mér
finnst þessi hugmyndafræði vera kjarninn í allri kennslu.
Ég beitti sömu kennsluaðferð þegar ég átti samtal við Þorgerði um útlit
slárinnar sem hún var að vinna. Hún fór lengra í hugsun en Jónína. Hún var ekki
sátt við tillögu að stroffi á ermum en fann lausnina eftir nokkra íhugun.
Þorgerður þróaði með sér áframhaldandi sköpun og tók skrefin lengra. Í allra
síðustu tímunum tel ég að Þorgerður hafi komist nálægt þeim stað í sköpun
sem kallast flæði þegar hún saumaði púðann með antilópuandliti. Mihaly
Csikszentmihaly (1996) fjallar um flæði í sköpun þegar algjörri einbeitingu er
náð og einstaklingar gleyma stað og stund. Undirbúningstími er liðinn og
markmiðin eru skýr, verkið flýtur fram. Það er enginn ótti um að mistakast og
það er jafnvægi milli hæfni og áskorunar. Einbeiting er lykilatriði til þess að
komast í flæði. Ég tel að Þorgerður hafi komist þangað þegar hún skapaði og
þróaði verkefni frá upphafi til enda. Ég fylgdist með henni einbeittri og ákafri
þar sem hún gleymdi stað og stund og náði að lokum tilætluðum árangri. Í
grunnskólanum hef ég orðið vitni að því að nemendur komist á þennan stað en
til þess þarf að hafa átt sér stað mikill undirbúningur og þjálfun. Sköpun sem er
þannig til komin tekur tíma og það getur verið erfitt fyrir kennara að koma
nemendum á þennan stað. Ég tel að ég þurfi enn frekar að leggja áherslu á
ferilvinnu hjá nemendum og ítreka þátt hennar í námsmati. Einnig er mikilvægt
að hugsa til þverfaglegrar vinnu bæði innan list- og verkgreina og að tengja þær
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við bóklegar námsgreinar. Hér er stór akur óplægður sem gaman væri að skoða
nánar í öllu skólastarfi.

5.2 Næstu skref til frekari þróunar
Þegar ég fór af stað með rannsóknina var ég upptekin af því að kenna
nemendum um endurvinnslu og sýna þeim fram á mikilvægi þess að
endurvinna úr textíl sem er framleiddur í óhóflegu magni. Það þurfi í raun
ekki að versla inn efni til þess að vinna úr flíkur eða fylgihluti. Ég fór ekki
alveg eftir þessari uppskrift minni og leyfði nemendum að vinna úr því sem
var til á efnisströngum í stofunni. Mér fannst það mikilvægt að þær kæmu
bæði að efnisvali og verkefnavali sem er mikilvægt í menntun til sjálfbærni.
Næsta skref sem ég vil taka er að gera textílstofuna sem mest sjálfbæra. Ég
íhuga einnig að virkja nemendur í textílvalinu betur til þess að afla sjálfir
gæða hráefna. Þar mætti reyna að koma á samstöðu meðal þeirra og hvetja
þær til þess að leita sjálfar að efnum eða koma með flíkur úr góðum efnum
til að breyta eða endurvinna í nýjar. Mér finnst mikilvægt að þær læri að
búa til nýtilegan fatnað eða hluti því það er í anda sjálfbærni að nota það
sem þegar hefur verið framleitt. Nýtingarhugsunin má þó ekki verða til þess
að nemendur þori ekki að prófa sig áfram af ótta við að mistakast. Þær
þurfa að vita að mistök eru oft hluti af ferilvinnunni og að mistök geta orðið
til þess að eitthvað nýtt og óvænt verður til.
Ég mun halda áfram að þróa fræðilega hlutann bæði hjá mér og eins að
efla þann þátt með nemendum. Það vil ég meðal annars gera með því að
hvetja nemendur áfram til að skrifa hugleiðingar og verklýsingar í dagbækur
um það sem fer fram í tímunum. Auk þess vil ég leita frekari leiða til þess að
virkja nemendur í umræðum og að þær afli vitneskju um áhrifa neyslu án
þess að skerða of mikið af verklegu kennslunni. Verkleg og fræðileg kennsla
renna saman á margan hátt í kennslustundum sem ég þarf að skoða
ennfrekar og útfæra nánar.
Í niðurstöðum Auðar Pálsdóttur (2014) kemur fram að ef menntun til
sjálfbærni á að getað orðið að veruleika þurfi að koma til samstarfs þeirra
sem móta stefnuna og þeirra sem bera ábyrgð á því að koma sjálfbærnimenntun til framkvæmda. Eins segir hún að hver skóli þurfi að móta stefnu í
sjálfbærnimenntun þar sem horft er til samþættingar námsgreina. Reynsla
mín og niðurstöður í starfendarannsókninni sýndu að ákveðinnar togstreitu
gætti milli formlegrar fræðslu og verklegrar. Ein af lausnunum tel ég vera að
stofna til samvinnu við aðra kennara til þess að stilla saman strengi í
grunnmenntun sjálfbærni sem síðan fær ýmsa fleti eftir mismunandi
áherslum í hinum ýmsu námsgreinum.
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6

Lokaorð

Að hugsa sér frið ,,Imagine peace”. Friðarlag John Lennon´s er spilað á
hverju ári í Viðey á afmælisdegi tónlistarmannsins eftir að tendrað hefur
verið á friðarsúlunni. Í hvert skipti sem ég upplifi þennan viðburð glæðist
með mér von um að mannkyni takist að koma sér saman um lausnir sem
geri heiminn betri. Friðsæld, fegurð og samheldni eru orð sem lýsa þessari
stund. Það er tendrað á einum geisla í einu úr óskabrunninum og allir sex
geislarnir hverfast í einn punkt einhvers staðar í háloftunum. Hinn hvíti
hverfipunktur gæti verið eins konar sameining jarðarbúa um máttinn og
vonina til að skapa frið og sammælast um áætlun til að tryggja næstu
kynslóð sömu möguleika eða betri til lífs á jörðinni.
„You must be the change you want to see in the world“ hefur Pasricha
(2010) eftir Mahatma Gandhi, einkunnarorð sem hún ólst upp við en settu
hana í klemmu þar sem hún er prófessor í tísku. Hugmyndafræði tískunnar
samræmist ekki hugmyndafræði Gandhis. Menntun til sjálfbærni er nú
komið inn í námskrár á öllum skólastigum víðs vegar í heiminum. Með henni
er bundin von um að næstu kynslóð takist betur upp með sjálfbæra lífshætti
en þeim sem á undan hafa gengið. Menn greinir vart lengur á um hvort
hlýnun jarðar sé af mannavöldum eða tilkomin vegna eðlilegra sveiflna í
náttúrunni. Mikil von er bundin við alþjóðlega loftslagsráðstefnu í París í
desember næstkomandi. Talið er að ráðstefnan verði einn mikilvægasti
fundur mannkynssögunnar, þar sem teknar verða ákvarðanir um hvernig við
getum tekið stærri skref til sjálfbærra lífshátta svo hlýnun jarðar verði ekki
meiri en tvær gráður til næstu aldamóta. Ákallið er stórt og varðar það
hvort stór hluti jarðar verði byggilegur eða ekki. Menntun til sjálfbærni varir
allt lífið og felur í sér að sjá hvernig hver og einn getur stigið skrefin áfram til
breytinga á lífsháttum sem miða að sjálfbærni. Saman getum við snúið
þessari óheillaþróun við með því að skoða vanabundna hugsun okkar og
hvert og eitt okkar þarf að efla mátt sinn til breytni í átt að sjálfbærum
lífsháttum.
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Viðauki
Upplýst samþykki fyrir starfendarannsókn í lokaverkefninu var fengið frá
skólastjóra Langholtsskóla (viðauki 1), nemendum í textilvali 2013-2014
(viðauki 2) og foreldra/forráðamanna þeirra (viðauki 3). Til viðbótar er
viðauki 4 sem er sjálfsmatsblað nemenda þeirra sem tóku þátt í
rannsókninni.
Viðauki 1
Reykjavík, 14. október 2013
Hr. Hreiðar Sigtryggsson
Skólastjóri Langholtsskóla

Ég er að skrifa mastersritgerð í list-og verkgreinavali við Háskóla Íslands. Hún fjallar um
endurvinnslu textíla, umhverfisvernd og sköpun. Einn þáttur ritgerðarinnar er að rannsaka
mig sem kennara að kenna unglingavali endurvinnslu í textílmennt. Hún felst í því að skrá
niður í dagbók þróunina í verkefninu, hvað var gott og hvað mætti betur fara hjá mér í
kennslunni. Ljósmyndir eru góðar heimildir og vil ég fá leyfi til að taka myndir af nemendum
vinna verkefnin. Nemendur eiga ekki að þekkjast á myndunum og ég mun leitast við að taka
aðeins myndir af höndum þeirra og verkefnum.
Ég vil einnig nota vídeó- og hljóðupptökur úr einni kennslustund til að skoða kennsluna
ennþá frekar. Þeim verður eytt þegar ég hef lokið ritgerðinni. Allt sem ég nota úr dagbókinni
í ritgerðina verður með nafnleynd.
Ég bið þig hér með um leyfi til að framkvæma rannsóknina.
Með bestu kveðju,
__________________________________________________
Ólöf Ágústína Stefánsdóttir,
textílkennari í Langholtsskóla.
Undirskrift skólastjóra.
___________________________________________________
Hreiðar Sigtryggsson.
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Viðauki 2
Reykjavík, 14.október 2013

Kæri nemandi
Ég er að skrifa mastersritgerð í list- og verkgreinavali við Háskóla Íslands. Hún fjallar um
endurvinnslu textíla, umhverfisvernd og sköpun. Þar er ég einnig að rannsaka mig sem
kennara, þ.e. hvernig mér tekst til við að kenna þér og þínum hópi að sauma flíkur eða
fylgihluti í textílmennt. Aðalmarkmiðið er endurvinnsla; að endurgera nýja flík úr gamalli.
Það er líka hægt að nýta öll efni sem eru til í textílmenntastofunni.
Rannsóknin mín felst í því að skoða mig sem kennara hvaða árangri ég næ með ykkur að
vinna þetta verkefni og hvernig ég geti bætt mig. Þar getur þú komið með athugasemdir til
mín sem væru mjög vel þegnar. Ég mun skrá hjá mér athugasemdir í mína dagbók um það
hvað var gott og hvað megi betur fara og hið óvænta sem ég bíð spennt eftir að fá að sjá í
verkefnunum ykkar. Ég vil einnig fá að taka myndir af þér vinna verkefnið, sem sýnir aðeins
hendur þínar og verkferilinn, ásamt því að taka upp kennslustund með

vídeó- og

hljóðupptökum. Þeim verður eytt þegar ég hef lokið ritgerðinni. Allt sem ég nota úr
dagbókinni í ritgerðina mína verður með nafnleynd. Ef þú vilt taka þátt í rannsókninni vilt þú
þá vera svo væn að skrifa nafn þitt hér fyrir neðan.

Með bestu kveðju,
Ólöf Ágústína Stefánsdóttir,
textílkennari í Langholtsskóla

Undirskrift nemanda.
___________________________________
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Viðauki 3
Reykjavík, 14. október 2013

Kæru foreldrar/forráðamenn
Ég er að skrifa mastersritgerð í list-og verkgreinavali við Háskóla Íslands. Hún fjallar um
endurvinnslu textíla, umhverfisvernd og sköpun. Einn þáttur ritgerðarinnar er að rannsaka
mig sem kennara að kenna unglingavali endurvinnslu í textílmennt. Hún felst í því að skrá
niður í dagbók þróunina í verkefninu, hvað var gott og hvað mætti betur fara hjá mér í
kennslunni. Ljósmyndir eru góðar heimildir og vil ég fá leyfi til að taka myndir af nemendum
vinna verkefnin. Nemendur eiga ekki að þekkjast á myndunum og ég mun leitast við að taka
aðeins myndir af höndum þeirra og verkefnum.
Ég vil einnig nota vídeó- og hljóðupptökur úr einni kennslustund til að skoða kennsluna
ennþá frekar. Þeim verður eytt þegar ég hef lokið ritgerðinni. Allt sem ég nota úr dagbókinni
í ritgerðina verður með nafnleynd.
Dóttir ykkar er í þessum valhópi og bið ég ykkur um leyfi til þess að hún megi vera
þátttakandi í rannsókninni. Hún fær einnig eyðublað sem hún skrifar undir ef hún vill taka
þátt .

Með bestu kveðju,
____________________________________
Ólöf Ágústína Stefánsdóttir,
textílkennari í Langholtsskóla.

Undirskrif foreldra/forráðamanna.
__________________________________________
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Viðauki 4
Nafn___________________________________________Bekkur:______
Vélsaumsverkefni haustönn 2013- 2014
Sjálfsmat, hugleiðingar og greining.
Hvert var verkefnið þitt? Lýstu útliti þess.
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Lýstu því hvernig þér gekk með verkefnið og hvernig þú leystir vandamál sem möguleg
komu upp í verkefninu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvernig fékkstu hugmynd af verkefninu þínu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvað finnst þér um endurvinnslu og endurnýtingu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvað veistu núna um það hvernig flíkur og fylgihlutir verða til?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvaðan kemur hráefnið í flíkur og fylgihluti, hvað veistu um það?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Þegar þú verslar fatnað hvað er það sem einkum ræður vali þínu?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvar leitar þú einkum að fatnaði?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvað getur þú sagt um fataframleiðslu og vinnuvernd?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hvað veistu núna um muninn á náttúrulegum vefjarefnum og gerviefnum?
________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________
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