
 

 

 

 

 

Hæfniviðmið í textílmennt 

 
Þekking nemenda í 10. bekk grunnskóla á textíl- 

og neytendafræði í tengslum við sjálfbærni 

 
 

 

Kristín Ragna Bergmann 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs  

Kennaradeild  

 

 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið í textílmennt 

 
Þekking nemenda í 10. bekk grunnskóla á textíl- og 

neytendafræði í tengslum við sjálfbærni 

 
 

 

Kristín Ragna Bergmann 

 

 

 

 

 

 

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í faggreinakennslu í 
grunnskóla 

Leiðbeinendur:  
Ásdís Ósk Jóelsdóttir  
og Auður Pálsdóttir 

 

Kennaradeild 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands 
Júní 2016 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hæfniviðmið í textílmennt. 

Þekking nemenda í 10. bekk grunnskóla á textíl- og neytendafræði í 

tengslum við sjálfbærni 

 

Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs við Kennaradeild, 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. 

 

© 2016 Kristín Ragna Bergmann 

Ritgerðina má ekki afrita nema með leyfi höfundar. 

 





 

3 

 

Formáli 

Ritgerðin er 30 ECTS meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í 

faggreinakennslu í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Rannsóknin fór fram á vorönn 2016, lögð var spurningakönnun fyrir 

nemendur í 10. bekk í 5 grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu.  Kann ég þeim 

bestu þakkir fyrir þátttökuna ásamt skólastjórum þessara skóla fyrir 

jákvæðar undirtektir. 

Ég var svo lánsöm að hafa tvo leiðbeinendur sem hafa sérþekkingu hver 

á sínu sviði.  Ásdís Ósk Jóelsdóttir er sérfræðingur í öllu sem varðar textíl    

og naut ég handleiðslu hennar í fræðilega hluta ritgerðarinnar. Fær hún 

bestu þakkir fyrir sitt framlag, góða leiðsögn og þolinmæði. Hinn 

leiðbeinandinn var Auður Pálsdóttir sem var mín stoð og stytta í rannsókn-

arhlutanum, án hennar hefði ég ekki komist í gegnum þetta ferli á 

endasprettinum. Ég er henni afar þakklát fyrir aðstoðina, þolinmæðina og 

þá trú sem hún hafði á mér. Systur minni Steinunni Bergmann þakka ég líka 

ómælda aðstoð, fyrir þann tíma sem hún eyddi með mér í yfirlestur og 

góðar ábendingar, hún á stóran þátt í því að þetta verkefni er orðið að 

veruleika.    

Samnemendum mínum þakka ég samferðina þessi fimm ár sem þetta 

ferðalag hefur varað og þá sérstaklega þeim Ingunni og Tönju sem voru 

samferða mér stærsta hluta námsins og Sóley þennan síðasta og erfiðasta 

vetur. Yfirmenn mínir og samstarfsfólk í Norðlingaskóla fá þakklæti fyrir 

stuðning, hvatningu og þolinmæði sem og ættingjar og vinir sem hafa svo 

sannarlega stutt við bakið á mér þennan tíma. Að lokum þakka ég 

börnunum mínum og barnabörnum fyrir þolinmæðina og stuðninginn þessi 

fimm ár. Síðasta árið hefur sérstaklega reynt á þau þar sem mamman og 

amman hefur ekki haft mikinn tíma fyrir annað en skóla og vinnu. Takk 

elskurnar fyrir skilninginn.  
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Ágrip 

Markmiðið með rannsókninni er að athuga hvort nemendur í 10. bekk 

grunnskóla hafi öðlast þá þekkingu í  textílfræði sem getið er um í 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. Gengið er út frá fimm hæfni-

viðmiðum sem snúa að menningu og umhverfi. Rannsóknin byggir á 

megindlegri aðferð þar sem spurningakönnun var lögð fyrir nemendur í 

fimm grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. 

Könnuð var þekking nemenda á eiginleikum náttúru og gerviefna, 

íslensku hráefni, táknum og merkingum vefjarefna, textíliðnaði og 

starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun auk vinnslu textílefna við 

mismunandi aðstæður í samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd. Leitast 

var við að skoða hvort munur sé á þekkingu nemenda eftir kyni annars 

vegar og hins vegar hvort nemendur hafi verið í textílvali auk þess sem 

skoðaður var munur á milli skóla. Kom í ljós að munur á milli kynja varðandi 

hlutfall réttra svara var nokkur í ákveðnum spurningum og einnig eftir því 

hvort nemendur höfðu verið í textílvali eða ekki. Ekki var mikill munur á milli 

skóla þegar á heildina er litið en greinilegur munur var á milli skóla varðandi 

einstaka spurningar. 

Niðurstöður benda til að nemendur í 10. bekk hafi almennt nokkra 

þekkingu á þeim þáttum sem rannsóknin snýr að og uppfylla að hluta til 

hæfniviðmið Aðalnámskrár. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að bæta þarf 

kennsluhætti hvað varðar textílmennt og menntun til sjálfbærni. Þær gefa 

einnig til kynna að textílkennsla er nauðsynleg á elsta stigi grunnskóla til að 

tryggja að hæfniviðmið Aðalnámskrár séu uppfyllt. 
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Abstract 

Levels of knowlegde in textile studies 

10th grade student´s knowledge of textile and consumer study with 

regards to self sufficieny 

 

The purpose of the study is to find if students in the 10th grade of high 

school have gained the level of knowledge in textiles that is specified in the 

learning outcomes setion of the centralized curriculum for high schools. 

Proposed are five level outcomes involving culture and enviroment. The 

study utilises the quantatitive research method in the form of a 

questionaire was submitted to students in five high schools in the capitol 

region.  

The students knowledge of the following subjects was tested, the 

propertys of natural and synthetic materials, icelandic raw materials, 

symbols and markings of textiles, The textile industry and professions linked 

to clothing and textile design plus textile making under different 

circumstances  in the context of self sufficiency and ecological protection. 

Pursued was to find if there was any difference of student knowledge based 

on sex on the one hand and if the student had taken textiles as a choice on 

the other, also checked on was the difference between schools. It came to 

light that there was a difference in the number of correct answers  between 

the sexes in some questions and also if the students had taken textiles as a 

choice or not. There was not a marked difference between schools on the 

whole  but there was a clear difference between schools on specific 

questions. 

The results indicate that students in the 10th grade generally have some 

knowledge of the factors considered in the study and partially fulfill the 

learning outcomes set fort in the centralized curriculum. 

The results of the study indicate that teaching methods need 

improvement regarding textiles and educating for self sufficiency. They also 

indicate that textile classes are necessary for the oldest stage of high school 

to ensure that the levels of knowledge specified in the centralized 

curriculum are acchived. 
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 Inngangur  1

Í Aðalnámskrá grunnskóla er sjálfbærni einn af grunnþáttum menntunar 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011). Í tengslum við textíl-

menntina kemur sjálfbærnin víða við, meðal annars í tengslum við 

endurnýtingu, umhverfisvernd og umhverfisvitund. Í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla undir lok 10. bekkjar í flokknum umhverfi og 

menning er gert ráð fyrir því að nemendur geti sagt frá textíliðnaði og 

,,vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður og sett í samhengi við 

sjálfbærni og umhverfisvernd” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b, bls. 160). Einnig eiga nemendur að kunna skil á helstu táknum og 

merkingum vefjarefna. Í hæfniviðmiðum við lok 7. bekkjar er ætlast til að 

nemendur hafi þekkingu á íslensku hráefni og eiginleikum náttúru- og 

gerviefna (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013b). Til þess að hægt 

sé að skilgreina sjálfbærni til dæmis í endurnýtingu í textíl er lykilatriðið að 

hafa grunnþekkingu í textílfræði greinarinnar. Hér er aðallega átt við 

vefjarefnafræði, táknkerfi og meðhöndlun textílefna. Líta má svo á að 

grunnþekking í textílfræði sé einn af mikilvægustu þáttunum í textílmennt 

við að mennta nemendur til sjálfbærni og liður í forvörn með því að gera 

nemendur að meðvituðum neytendum.  

Hér verður til skoðunar uppruni textílefna, kaup, notkun og viðhald 

fatnaðar auk þess sem sjónum verður beint að neytendavitund. Á  

unglingsárunum eykst notkun og eigin neysla í kringum fatnað og má  ætlast 

til aukinnar meðvitundar og þekkingar á ofangreindum þáttum. Einnig eru 

skoðuð þau viðmið sem aðalnámskráin getur um varðandi sjálfbærni sem 

grunnþátt menntunar og tengja má textílmennt. Rannsókninni er ætlað að 

varpa ljósi á það hvort nemendur hafi öðlast þá þekkingu sem hæfniviðmið 

Aðalnámskrár grunnskóla gerir ráð fyrir undir flokknum menning og 

umhverfi í lok 10. bekkjar.  

Lýðræði og mannréttindi eru hluti af sjálfbærni. Ef nemendur fá góða og 

haldbæra menntun í textílfræði öðlast þeir hæfni til að vega og meta, 

þannig að þeir geti tekið meðvitaðar ákvarðanir, þegar kemur að kaupum á 

fatnaði. Þekking á fatnaði og framleiðslu þeirra er grunnþekking sem gott er 

að taka með sér út í lífið því allir þurfa föt til verja sig fyrir nekt sinni og 

utanaðkomandi aðstæðum eins og veðri og vindum. 
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 Tilgangur og rök fyrir vali á viðfangsefni 1.1

Í námi mínu í grunnskólafræðum með textílmennt sem kjörsvið kviknaði  

áhugi minn á grunnþættinum sjálfbærni í tengslum við textílmennt. 

Textílmennt veitir tækifæri til að vinna ýmis verkefni með því að endurvinna 

og endurnýta efni og hluti úr gömlu og hafa margir textílkennarar gert það í 

sinni kennslu. Í vettvangsnámi mínu hef ég orðið þess áskynja að þrátt fyrir 

að verið sé að vinna með endurvinnslu og endurnýtingu er fræðsla um  

textílfræði og neytendavitund takmörkuð þrátt fyrir hæfniviðmið 

Aðalnámskrár fyrir textílmennt (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b).  

Á  námskeiðinu Menntun til sjálfbærni – hæfni í heimi breytinga, sem er 

skylduáfangi í meistaranámi kennaranema, óx áhugi minn á grunnþættinum 

sjálfbærni. Það virðist vera að töluvert hafi vantað upp á að fræða 

nemendur í grunnskólum um það sem viðkemur textíl- og neytendafræði. 

Allir þurfa föt til að vera í og eru verslunarmiðstöðvar fullar af ýmiskonar 

fatabúðum. Fólk leiðir almennt ekki hugann að því hvernig allur þessi 

fatnaður er tilkominn, hvernig framleiðsluferlið er og svo framvegis. 

Almenningur þarf vitneskju um hvernig fatnaður og aðrar textílafurðir eru 

framleiddar til að axla ábyrgð sem neytendur í nútíma þjóðfélagi. Öðruvísi 

geta einstaklingar ekki tekið þátt í að stemma stigum við því vistspori sem 

sett er á Jörðina á hverjum degi. Til að mennta nemendur og fólk almennt til 

sjálfbærni er nauðsynlegt að kenna undirstöðuatriðin í textíl- og 

neytendafræði. Því textíll er jú allt í kring hvert sem við lítum og mikilvægt 

að vera meðvitaður um gæði hans og uppruna til að velja og hafna.   

 Markmið með rannsókninni 1.2

Markmiðið með rannsókninni er að athuga hvort nemendur hafi öðlast þá 

þekkingu í  textílfræði sem getið er um í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 

grunnskóla, greinasviði 2013 í kaflanum menning og umhverfi við lok 10. 

bekkjar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Jafnframt verður 

athugað hvort nemendur tengi textíl- og neytendafræði við sjálfbærni. Hér 

er átt við uppruna textílafurða, hvernig þau eru unnin, hvaða orku er verið 

að nýta í framleiðsluna, hvað er gert við úrgang, fær starfsfólk 

mannsæmandi laun og aðbúnað, eru það börn sem þrælað er út í 

verksmiðjum og svo framvegis. Það er ekki nóg að kenna nemendum um 

endurnýtingu textílefna, þeir þurfa líka að þekkja uppruna efnanna og 

afurða þeirra. Til að þessi vitneskja nýtist nemendum til fulls þurfa þeir að 

vera upplýstir neytendur. 
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 Hugtakanotkun 1.3

Textíll: Orðið textíll er alþjóðlegt tökuorð í íslensku máli.  Þegar talað er um 

textíl er átt við þráðavinnu og vefjarefni, hluti gerða úr prjóni, hekli og 

vefnaði (Árni Böðvarsson, 1985). Textíll er komið af latneska orðinu „texere“ 

„sem þýðir að flétta eða vefa“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a).  

Textílmennt: Textílmennt felur meðal annars í sér hugmyndavinnu, hönnun, 

sköpun og verkfærni sem byggir á menningararfi okkar (Aðalnámskrá, 

greinasvið, 2013). Hugtakið textílmennt var fyrst notað í Aðalnámskrá 1999 

og kemur hugtakið í staðinn fyrir handavinnu, handmennt og hannyrðir svo 

dæmi séu tekin (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). 

Textílfræði: Með hugtakinu textílfræði er átt við framleiðsluferli textílsins 

frá þræði til fullbúinnar afurðar. Margar aðferðir hafa verið notaðar til að 

búa til hentug og falleg vefjarefni í gegnum aldirnar. Þar er vefjarlistin þeirra 

elst en hún er sú grunnaðferð sem notuð var til að vefa saman þræði svo úr 

yrði voð (Ásdís Jóelsdóttir, 2005).  

Neytendafræði: Neytendur og neysla hefur víðtæka merkingu og fræðsla 

um neytendamál verður sífellt nauðsynlegri í heimi þar sem endalaust 

framboð er af vöru og þjónustu. Ungt fólk er sérlega áhrifagjarnt fyrir 

auglýsingum sem flæða í öllum miðlum með allskyns skilaboðum og 

töfrandi gylliboðum. Með bættri neytendafræðslu í skólum eru meiri líkur á 

að börn og unglingar horfi gagnrýnum augum á boðskap auglýsinga og verði 

hæfari til að velja og hafna út frá eigin sannfæringu (Ásdís Jóelsdóttir, 

2015a). 

Sjálfbærni: Hugtakið sjálfbærni felur í sér „að hugsa um samspil umhverfis, 

efnahags, samfélags og velferðar“ (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 2).  Í 

heftinu um sjálfbærni (2013) er talað um þann hugtakaskilning sem er 

algengastur fyrir sjálfbærni og sjálfbæra þróun. Skilningurinn felur í sér 

„…að við skilum umhverfinu til afkomendanna í ekki lakara standi en við 

tókum við því og við leitumst við að mæta þörfum samtíðar án þess að 

skerða möguleika komandi kynslóða til að mæta þörfum sínum“. (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 2). Sjálfbærnimenntun snýst um getu til aðgerða, 

hugtakið „felur í sér þjálfun nemenda í lýðræðislegum vinnubrögðum og 

áhuga, vilja og sjálfstraust til að taka þátt í samfélaginu” (Allyson 

Macdonald, 2008, bls. 5). 

Vistspor: Reynt er að meta ágang mannanna á auðlindir Jarðarinnar og bera 

saman við getu hennar. Þessi mælieining er kölluð vistspor, eftir því sem 

neyslan eykst stækkar vistsporið. Mannkynið er innan sjálfbærni þegar 
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sporið er minna en geta Jarðar, þá myndast vistfræðilegur afgangur (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). 

Menning: Í  Íslensku alfræðiorðabók Arnar og Örlygs segir að menning sé 

„sú heild þekkingar, siðferðis, trúar og tákna sem er undirstaða mannlegs 

samfélags“. Í Íslensku orðsifjabókinni er hugtakið menning meðal annars 

útskýrt á þann hátt að hún sé „þroski hugar og handa“ og vísað til listar og 

kunnáttu sem er arfgeng (Ásgeir Blöndal Magnússon, 1989). Ein 

skilgreiningin í Orðabók Menningarsjóðs er að menning sé „sameiginlegur 

arfur (venjulega skapaður af mörgum kynslóðum)“ með öðrum orðum 

„menningararfur“ (Mörður Árnason, 2007). Í skilgreiningu 

menningarstofnunar  Sameinuðu þjóðanna á hugtakinu menning segir 

meðal annars „... listir og bókmenntir teljast til menningar en einnig lífstíll, 

sambúðarform, mannleg gildi, hefðir og skoðanir“ (Wikipedia, á.d.). Yfirleitt 

er verið að tala um menningu í þessari ritgerð í tengslum við textíl og 

textílmennt. Í Aðalnámskrá er víða talað um menningu og menningararfleið 

þá í tengslum við tungumálið okkar en einnig þegar talað er um að viðhalda 

verkþekkingu eins og til dæmis meðferð ullarinnar (Menningar- og 

menntamálaráðuneyti, 2011, 2013b). 

 

 Rannsóknarspurning 1.4

Hvaða þekkingu hafa nemendur í 10. bekk í textíl- og neytendafræði í 

tengslum við sjálfbærni? 

Undirspurningar: 

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk náttúruefni frá gervi-
efnum?  

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk textíliðnað og hvaða 
starfsgreinar tengdar fatagerð og textílhönnun tilheyra honum? 

 Að hve miklu leyti geta nemendur í 10. bekk lesið úr merkingum og 
táknum sem eru inn í fatnaði og öðrum textílefnum? 

 Að hve miklu leyti virðast nemendur þekkja vinnslu textílefna og 
geta sett í samhengi við aðbúnað í verksmiðjum og/eða sjálfbærni og 
umhverfisvernd? 

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk íslenskt hráefni með 
tilliti til sögu og sjálfbærni? 
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Auk þess að leita svara við þessum spurningum verða gögnin greind með 

hliðsjón af því hvort munur birtist eftir kynjum svarenda, hvort þeir hafi 

verið í vali í textílmennt og/eða hvort munur birtist eftir þátttökuskólum. 

 

 Uppbygging ritgerðar  1.5

Fræðilegi kaflinn hefst með stuttri umfjöllun um textílefni og hvernig þau 

eru búin til. Rætt er um mismunandi gerðir efna bæði náttúruleg og 

gerviefni þar sem íslensku ullinni eru gerð sérstök skil sem og táknkerfum og 

merkingum vefjarefna. Fjallað er um textílmennt út frá Aðalnámskrá 

grunnskóla og það tengt við tísku og menningu. Einnig er gerð grein fyrir 

neytendafræðum þar sem komið er inn á neytendavitund, sparnað og 

auglýsingar. Því næst er kafli um umhverfisvernd þar sem rætt er um 

endurnýtingu og fjöldaframleiðslu. Rakin er saga gallabuxna frá ræktun 

bómullar til fullbúinnar vöru, notkun eiturefna við framleiðsluna, ræktun     

lífrænnar bómullar og endurvinnslu. Þá er fjallað um sjálfbæra þróun og 

menntun til sjálfbærni auk verkefnisins GETA til aðgerða. Gerður er 

samanburður á hæfniviðmiðum tveggja námskráa og nýlegum rannsóknum 

gerð skil. Að lokum er efni kaflans dregið saman.  

Kafli þrjú fjallar um aðferðafræði rannsóknarinnar þar sem rætt er um 

rannsóknarsnið og gerð grein fyrir gerð spurningalista og vali á þátttak-

endum. Farið er yfir undirbúning rannsóknarinnar, spurningagerð, mótun 

spurningalista og forprófun. Siðferðilegum álitamálum eru gerð skil sem og 

framkvæmd rannsóknar, meðferð og greining gagna. Fjórða kafla er ætlað 

að varpa ljósi á niðurstöður rannsóknarinnar, í undirköflum eru svör 

nemenda greind eftir þátttökuskólum, kyni og textílvali. Þar á eftir koma 

umræður þar sem helstu niðurstöður eru dregnar saman og 

undirspurningum rannsóknarinnar svarað með tengingu við fræðin. í lok 

kaflans eru umræður dregnar saman og leitast við að svara rannsóknar-

spurningunni. 
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 Fræðileg umfjöllun 2

Hér verður leitast við að fjalla um þau atriði sem varða rannsóknina á 

fræðilegan hátt. Farið er yfir textílfræði þar sem komið er inn á heiti og 

eiginleika helstu textílefna. Íslensku ullinni eru gerð sérstök skil þar sem hún 

er stór þáttur í sögu og menningu íslensku þjóðarinnar. Framleiðsluferli 

textíls og textílafurða er rakinn með tilliti til skaðlegra áhrifa á umhverfið 

ásamt endurnýtingu og förgun textílefna. Sagt er frá framleiðsluferli 

gallabuxna þar sem rannsóknin beinist að unglingum og því ekki úr vegi að 

fjalla um þá tískuflík sem fylgt hefur þeim í áratugi. Komið er inn á tískuna 

og hvernig föt hafa áhrif á félagslega stöðu fólks í ólíkum menningar-

heimum. Neytendafræðin er samofin textíl og tísku svo ekki sé minnst á 

sjálfbærni sem er einn grunnþátturinn sem Aðalnámskrá grunnskóla byggir 

á. Hæfniviðmið núgildandi Aðalnámskrár eru skoðuð og þau borin saman 

við hæfniviðmið frá árinu 2007 hvað varðar textílfræði, neytendafræði og 

sjálfbærni. Einnig verður tæpt á rannsóknum sem gerðar hafa verið um 

textílmennt með tilliti til sjálfbærni á síðustu árum. 

 

 Hvað er textíll – textílfræði? 2.1

Textíll er samheiti yfir efni, garn og það sem notað er til að búa til föt, 

rúmföt, gardínur, teppi og svo framvegis. Allir þurfa föt til að verja sig fyrir 

kulda og hita og til að hylja nekt sína. Flestir vilja líka hafa gardínur fyrir 

gluggum, mottur og teppi á gólfum, áklæði á sófum, sætum, dýnum og 

svona mætti lengi telja. Það er textíll allt í kring hvert sem litið er. 

Skilgreining Helgu Jóhannesdóttur á textílfræði er á þessa leið: textílfræði = 

þráður – voð – hráefni (1999). Langar sterkar trefjar eru unnar annað hvort 

úr náttúru- eða gerviefnum. Úr trefjunum er spunninn þráður og úr honum 

ofið, prjónað eða þæft efni sem síðan er notað í mismunandi 

hráefni/lokaafurð sem fer í hendur neytenda. Vefjarlistin er elst þessara 

aðferða en hún er sú grunnaðferð sem notuð var til að vefa saman þræði 

svo úr yrði voð. Þessi aðferð er svo gömul að saga hennar er ekki þekkt til 

fullnustu. Talið er að vefjarlistin hafi þróast í mörgum samfélögum á 

sjálfstæðan hátt. Þegar fram liðu stundir fóru menn að geta gert 

myndvefnað, búið til munstur og fleira til skreytinga. Það olli 

straumhvörfum í heimi textílvinnunnar þegar prjóna- og saumavélar komu 

til sögunnar. Mikil þróun hefur átt sér stað fram til dagsins í dag, gerviefni, 

tölvu- og vélvæðing hafa breytt miklu um framþróun í fata- og 

textíliðnaðinum (Ásdís Jóelsdóttir, 2005). 
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 Hvernig eru textílefni búin til? 2.2

Fyrir tíma vélvæðingar og verksmiðja voru textílefnin búin til í höndum með 

hjálp snælda, rokka og vefstóla. Þá voru notuð náttúruleg hreinsiefni og 

fjölbreyttar jurtir til að lita með. Þráðurinn var í byrjun spunnin á snældu en 

síðar á spunarokk, sem þótti mikil tækniþróun. 

Trefjarnar þurfa að hafa þann eiginleika að vera langar, sterkar og teygjan-

legar svo að hægt sé að spinna úr þeim þráð, ull, silki, bómull eða hör. 

Þræðirnir eru festir saman með vefnaði, prjóni eða þæfingu. Til verða þrír 

flokkar efna: Ofin, prjónuð og þæfð efni (Helga Jóhannesdóttir, 1999).  

Í dag eru textílefni bæði náttúru- og gerviefni, framleidd í öflugum verk-

smiðjum. Við framleiðsluna eru notuð bæði náttúruleg og kemísk efni 

(Connell og Kozar, 2012). Sem dæmi má nefna þá er bómullin týnd með 

stórvirkum vinnuvélum, síðan er hún hreinsuð, kembd og lituð í löngu 

framleiðsluferli í verksmiðjunni (Discovery+1, e.d.).   

2.2.1 Náttúruleg efni 

Náttúruefni sem notuð eru í textíla koma bæði úr jurta- og dýraríkinu. Úr 

jurtaríkinu eru hör og bómull þekkt efni. Hampur, juta og sisal eru líka unnin 

úr jurtum. Jurtatrefjar sem notaðar eru í textílefni innihalda aðallega 

sellulosa. Efnin hafa svipaða eiginleika vegna þess að þau innihalda 

samskonar efni. Eiginleikar þeirra eru að þau krumpast auðveldlega, draga í 

sig raka,  þræðirnir eru gljúpir og efnin anda vel. Úr dýraríkinu eru ull og silki 

þekktust. Ull er mynduð úr sama efni og er í hári og nöglum, aðallega 

eggjahvítuefnum. Ullin er hlý, einangrar vel, dregur í sig raka án þess að 

vera mikið blaut viðkomu og þornar fljótt. Algengasta ullin er lambsull en 

önnur dýr gefa líka af sér ull eins og til dæmis geitur, kanínur og lamadýr 

(Helga Jóhannesdóttir, 1999).  

Til þess að auka gæði og eiginleika textílefna eru notaðar mismunandi 

trefjar. Úr blöndu af náttúrulegum trefjum og gervitrefjum er hægt að fá 

eftirsótt efni sem hafa þá eiginleika að krumpast lítið og anda vel. Til dæmis 

verður efnið mýkra ef bómull er blönduð með viskós eða módal. Ull 

blönduð polýamid gerir efnið sterkara og það heldur lögun sinni betur 

(Helga Jóhannesdóttir, 1999; Ásdís Jóelsdóttir, 2011). 

2.2.2 Gerviefni 

Efni sem ekki eru náttúruleg eru aðallega tvennskonar: Hálfgerviefni  sem er 

framleitt bæði úr gervi- og náttúrulegum efnum og oftast unnið úr trefjum 

úr jurtaríkinu. Viskós er vinsælasta efnið í þessum flokki, efnið hefur 
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eiginleika bómullar og hör en hefur þann ókost að krumpast auðveldlega. 

Algerviefnin eru framleidd úr lífrænum efnasamböndum eins og olíu og 

jarðgasi ásamt lofttegundum eins og súrefni, vetni og köfnunarefni. Mörg 

þeirra hafa svipaða eiginleika og plast, þau eru sterk, létt, þorna fljótt og 

krumpast lítið (Helga Jóhannesdóttir, 1999; Ásdís Jóelsdóttir, 2011). Einnig 

eru gerviefni búin til úr ólífrænum efnum sem unnin eru í þræði og notuð 

með öðru textílhráefni (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a). Algengustu algerviefnin 

eru pólýamíd, pólýester, pólýakríl og teygjuefnin elastan, lycra og spandex 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2011). Bæði hálf- og algerviefni eru ódýr í framleiðslu. 

Microfiberefni eru gerð úr þunnum gervitrefjum og er notað í hlífðarfatnað. 

Efnið verður mjög mjúkt og létt. Þolir regn en getur samt andað, mjög gott 

efni í sport- og útivistarklæðnað. Thermoefni svokölluð eru notuð til að 

einangra og hita. Termoefnin eru fyllt (vatteruð) með thinsulate og öðrum 

gerviefnum sem hafa góða einangrun. Thermovelour/fleece er notað í 

hlýjan útivistar- og sportklæðnað (Helga Jóhannesdóttir, 1999). 

2.2.3 Íslenska ullin 

Íslenska ullin er aðalhráefni Íslendinga til fatagerðar skiptist í þel sem er 

mjúkt, stutt og hrokkið og tog sem er langt, slétt og gróft. Þessar tvær 

hárgerðir gera það að verkum að íslenska ullin er léttari en flestar aðrar 

ullartegundir. Þelið einangrar mjög vel og togið hrindir frá sér vatni. Flíkur 

úr íslensku ullinni halda vel hita á líkamanum vegna loftsins sem er í 

hrokknum hárunum, húðin helst þurr því rakinn kemst auðveldlega út (Elsa 

E. Guðjónsson, 1953; Helga Jóhannesdóttir, 1999). 

Ullin er teygjanleg og krumpast því ullarefni ekkert að ráði. Þvo þarf 

ullina með varúð því hún þófnar auðveldlega við núning og bleytu. Er það 

vegna hreisturplatanna sem umlykja hárin, þær losna og leggjast meira yfir 

hverja aðra og trefjarnar flækjast saman. Þetta er helsti ókostur ullarefna en 

með árunum hafa verið þróuð kemísk efni til að meðhöndla ullarefni þannig 

að þau hlaupi ekki við þvott. (Ásdís Jóelsdóttir, 2015; Elsa E. Guðjónsson, 

1953).  

Í dag þykir ullarvinnsla gamla tímans heldur frumstæð. Þegar búið var að 

rýja féð og meðhöndla ullina var spunnið band og úr því ofið og prjónað og 

voru þessi efni aðalútflutningsvara Íslendinga um margar aldir (Elsa E. 

Guðjónsson, 1953). Nú er öldin önnur og vinnsla ullarinnar fer nú fram í 

verksmiðjum (Elsa E. Guðjónsson, 1953). Í dag er Ístex eina ullarverksmiðjan 

hérlendis og framleiðir hún eingöngu ullarband (Ásdís Jóeldóttir, 2015). 

Þrátt fyrir tækniframfarir hafa hefðir og gæðakröfur við notkun íslensku 

ullarinnar ekki breyst.  Íslenska ullin hefur fengið aukið gildi þar sem áhugi á 
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varðveislu og sjálfbærni hefur aukist mikið undanfarin ár. Ullin er framleidd 

á umhverfisvænan hátt í gegnum allt framleiðsluferlið og orkugjafarnir sem 

notaðir eru við framleiðsluna eru meðal annars jarðvarmi og vatnsgufa. 

Sauðkindin gengur frjáls á haga á sumrin þar sem hún nærist í ósnortinni 

náttúru (Ístex, 2010). Þess má geta að eftir að kreppan skall á árið 2008 

hafði Ístex ekki undan að framleiða lopa. Það varð algjör tískubylgja að 

prjóna lopapeysur á alla fjölskylduna og hönnun blómstraði sem aldrei fyrr. 

Ullarvinnsla var ekki eina framleiðslan á heimilum Íslendinga hér áður 

fyrr því skór voru gerðir úr skinni. Það var eitt af haustverkunum að raka 

gærur sem ætlaðar voru til skógerðar fyrir heimilisfólkið og þurfti að vanda 

til verksins til að sauðskinnsskórnir entust vel (Hulda Stefánsdóttir, 1976). 

2.2.4 Táknkerfi og merkingar vefjarefna 

Fjölbreyttar gerðir eru til af efnum og það getur verið erfitt að átta sig á 

hvernig á að þvo og þurrka ákveðin efni. Oft er eftirmeðhöndlun efnanna í 

framleiðslu flókin og margvísleg sem gerð er til að auka gæði efnanna. 

Dæmi um eftirmeðhöndlun er að gera efnið vind og vatnshelt, koma í veg 

fyrir að efnið hlaupi í þvotti eða þurfi að strauja það. Einnig fá efni 

margskonar áferð og munstur í vinnsluferlinu. Til að tryggja rétta 

meðhöndlun efnanna þegar þau koma í hendur neytenda þurfa 

framleiðendur að gefa upp ýmsar upplýsingar um efnin. Notað er alþjóðlegt 

táknkerfi sem er haft það einfalt að allir geti skilið það burt séð frá því hvaða 

þjóðar neytendur eru. Til að notagildi vörunnar sé sem best er mikilvægt að 

neytandinn skilji þau tákn og merkingar sem settar eru á vörurnar því það 

tryggir notagildi og endingu hans. Helstu merkingar eru þessar: 

 Þvottabali sýnir að þvo megi efnið í þvottavél eða höndum, talan 
sem skráð er inn í balann segir til um hitastigið sem má nota  

 Ferningur með hring þýðir að þurrka megi efnið í þurrkara  

 Hringur sýnir að efnið þoli efnahreinsun  

 Þríhyrningur segir til um að hreinsa megi efnið  

 Straujárn sýnir að efnið megi strauja og eru einn til þrír punktar sem 
segja til um hvaða hita skuli stilla straujárnið  

(Ásdís Jóelsdóttir, 2011). 

Aðrar merkingar sem neytendur þurfa að kunna skil á eru 

stærðarmerkingar á fatnaði sem geta verið mismunandi. Kerfi um 

stærðarhlutföll eru byggð á mælingum fjölda manna og meðaltal unnið út 

frá þeim mælingum. Alþjóðlegt stærðarkerfi hefur verið þróað af alþjóðlega 
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staðlaráðinu ISO (International Organization for Standardization). 

Fatastærðir miðast við dömustærðir, herrastærðir og barnastærðir auk þess 

eru sérstök stærðarkerfi fyrir eldra fólk og fólk sem þarf yfirstærðir. Herra- 

og barnastærðir byggja á öðrum mælingum en dömustærðir. Ef tekið er 

dæmi um merkingar á fatnaði þá er aðallega farið eftir yfirvídd, mjaðmavídd 

og líkamshæð í dömustærðum. Dömufatnaður er merktur með bók-

stöfunum S, M, L, XL og svo framvegis en einnig með tölustöfum, 34, 36, 38, 

40 og svo framvegis eða 6, 8, 10, 12, og svo framvegis. Stærðarmál geta 

verið mismunandi eftir löndum, til dæmis er stærð 42 í Danmörku sama 

stærð og 44 í Frakklandi og 16 í Bretlandi (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a). 

 

  Textílmennt 2.3

Í núgildandi Aðalnámskrá er meðal annars talað um að í textílnámi sé 

,,mikilvægt að nemendur greini, meti, og setji textíl í samhengi við umhverfi, 

menningu, listir, nýsköpun og hagnýtingu þekkingar” (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 158).  Auk þess eiga nemendur að 

þjálfast í ,,að beita fjölbreyttum aðferðum og skilja eðli og eiginleika 

greinarinnar” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b, bls. 158).  

Í textílmennt er unnið með fjölbreytt efni allt frá umhverfisvænum 

efnum, eins og handunninni jurtalitaðri ull, til mengandi iðnaðarvöru. Þar af 

leiðandi er nauðsynlegt að beina athyglinni að umhverfisvernd og 

umhverfisvitund og leggja áherslu á endurnýtingu og sjálfbærni. 

Hæfniviðmiðin í textílmennt skiptast í þrjá flokka og er einn flokkurinn 

tileinkaður menningu og umhverfi. Í þeim flokki miða hæfniviðmiðin að því 

að ,,efla skilning nemenda á menningu og umhverfi í tengslum við 

textílheiminn” (Mennta- og menningarmála ráðuneyti, 2013b, bls. 158).  

Í Aðalnámskránni er talað um áhrif textílmenntar í  félagslegum veruleika 

þar sem hver einstaklingur mótar sinn persónulega stíl í klæðnaði og fatavali 

í sínu umhverfi auk þess að skapa afurðir sem hafa persónulegt gildi 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). Með því að kenna verk-

greinar í grunnskólanum er lagður grunnur fyrir framhaldsmenntun í 

verkgreinum og liður í að vekja áhuga og virðingu á verklegri vinnu. 

Aðalnámskrá kveður á um að textílkennsla feli meðal annars í sér hugmynda 

vinnu, hönnun og sköpun auk þjálfunar og verkfærni á fjölbreyttum sviðum 

enda litið svo á að nemendur geti nýtt sér þennan grunn til áframhaldandi 

náms á sviði hönnunar, handverks og iðnaðar (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013b). Almennt virðast nemendur ekki gera sér nægilega grein 

fyrir hagnýtingu textílnámsins í þeirra eigin þágu. Til dæmis er gott að geta 
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saumað sín eigin föt og gert við fötin sín sjálfur ef á þarf að halda eða nýtt 

textílnámið í grunnskóla sem grunn til áframhaldandi menntunar í greininni.  

Ásdís Jóelsdóttir (2015) telur að mikilvægt sé að vera með textílkennslu í 

grunn- og framhaldsskólum og kenna nemendum að skapa sín eigin föt og 

textílvörur fyrir heimilið. Bendir hún á að sú þekking sé viðurkennd sem 

einn af mikilvægustu grunnþáttunum í lífi manneskjunnar og afkomu 

fjölskyldunnar. Þá sé fatagerð og hönnun vísinda- og fræðigrein sem snýst 

meðal annars um varðveislu fornra textílminja og þróun á hráefnum, 

framleiðsluaðferðum og vélbúnaði (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a). Það eru því 

mörg störf innan textíliðnaðarins og grunnmenntun í grunnskóla getur 

komið sér afar vel í framtíð unglingsins. Tíska er mikill áhrifavaldur í lífi 

unglingsins og tengist einmitt einu hæfniviðmiði í textílmennt, þar segir að 

nemendur eigi að geta „útskýrt tjáningarmáta og tákn textíla og tísku út frá 

mismunandi stíl, áferð og efniskennd, í tengslum við sérkenni íslenskrar 

textílvinnu, handverks, textílsögu og menningararfs“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013b, bls. 158). 

2.3.1 Tíska 

,,Fötin skapa manninn” er frasi sem notaður hefur verið í gegnum árin og 

gjarnan notaður til að auglýsa fatnað eða til að lýsa útlitsbreytingu á 

manneskju sem hefur verið klædd í vel sniðin og vönduð föt. Föt hafa verið 

notuð í aldaraðir til að sýna stöðu og völd í samfélaginu  en einnig ræðst 

klæðnaður borgaranna af ríkjandi menningu hvers tíma og veðurfari. Þá má 

ekki gleyma þörf manneskjunnar til að skreyta sig (Ásdís Jóelsdóttir, 2005; 

2013). Til forna, þegar fötin voru í formi vafninga og einfaldra kyrtla, voru 

efnin gjarnan skrautleg, allt eftir stétt og stöðu sem og menningu þjóðanna 

(Lehnert, 1998/2000). Hér áður fyrr mátti alþýðan á Íslandi til dæmis 

einungis klæðast sauðalitum því litir voru bara fyrir efri stéttir. Þetta kemur 

meðal annars fram í Jónsbók, lögbók Íslendinga sem vísað var til fram á 18. 

öld (Ásdís Jóelsdóttir, 2015b).  

Mikil breyting hefur orðið á fatastíl í gegnum aldirnar. Fatnaður breyttist 

fljótt úr því að vera aðeins til skjóls og fór útlit fatnaðarins að skipta miklu 

máli bæði hvað varðar snið og efni. Undir lok miðalda og á tímum endur-

reisnarinnar var „tískan“ orðin alþjóðleg. Þegar fjöldaframleiðslan hófst í 

kjölfar iðnbyltingarinnar voru uppi áhyggjur um að allir yrðu eins klæddir en 

um miðja nítjándu öld fæddist hátískan, haute couture, fyrir þá ríku og 

efnameiri sem almenningur hafði ekki efni á að kaupa (Ásdís Jóelsdóttir, 

2013).  
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Tíska og iðnaðurinn kringum hana hefur mikil áhrif á unglinga þar sem 

nýjustu tískustraumar stýra gjarnan fatavali þeirra. Klæðnaður unglinga 

hefur mikið um það að segja hvernig félagsleg staða þeirra er í skólanum og 

oft eru þeir dæmdir af skólafélögum eftir því hvernig þeir eru klæddir.  

Þarna eru áhrif auglýsinga sterk en þær beinast að óöryggi unglingsins þar 

sem meðal annars er verið að selja þeim fegurð og vinsældir með fötum, 

skóm og öðru tilheyrandi. Unglingar lenda auðveldlega í klemmu á milli 

markaðsaflanna og fjárhagslegri stöðu heimilanna (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a). 

 

  Neytendafræði 2.4

Árið 1962 setti  John F. Kennedy forseti Bandaríkjanna fram lágmarkskröfur 

neytenda, síðan þá „hafa Alþjóðasamtök neytenda bætt við kröfurnar“ 

(Ásdís Jóelsdóttir, 2015, bls. 53). Á Íslandi er neytendum tryggt öryggi með 

lögum frá Alþingi. Neytendastofa sér um að hafa eftirlit með viðskiptalífinu 

og lögum Alþingis sem sett hafa verið til að gæta hagsmuna neytenda í 

landinu. Einnig er Ísland í samvinnu við stjórnvöld um neytendavernd á 

Evrópska efnahagssvæðinu. Greinagóðar upplýsingar um lög sem varða rétt 

neytenda er að finna á vefsíðu Neytendastofu (Neytendastofa, e.d.). 

Neytendasamtökin eru frjáls félagasamtök sem stofnuð voru fyrir rúmum 

sextíu árum. Markmið samtakanna er að gæta hagsmuna neytenda í 

landinu með því að sjá til þess að sjónarmið neytenda séu virt þegar 

ákvarðanir eru teknar eða reglur settar er varða hagsmuni neytenda. 

Neytendasamtökin gefa út tímarit þar sem finna má margvíslegan fróðleik 

fyrir neytendur (Neytendasamtökin, e.d.). 

2.4.1  Neytendavitund 

Í núgildandi Aðalnámskrá er komið inn á neytendavernd, neytendavitund og  

neysluvenjur í heimilisfræði. Þar er talað um að nemendur geti fylgt 

leiðbeiningum um hreinlæti og þrif varðandi heimilishald og eldamennsku 

og sjái fyrir sér þá þætti sem hafa mest áhrif á útgjöld heimilisins. Þar er 

einnig gerð sú krafa um að nemendur geti borið ábyrgð á útgjöldum sínum 

og þekki bæði rétt sinn og skyldur sem  neytendur (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013a). Þetta kemur hins vegar ekki fram í 

kaflanum um textílmenntina (Mennta- og menningarmálaráðuneyti 2013b). 

Það er nauðsynlegt að taka neytendafræði meira inn í textílmenntina til að 

auka neytendavitund nemenda og getu þeirra til að sýna fyrirhyggju og 

hagsýni í fatakaupum eða efnisvali. Einnig þarf að leggja áherslu á að gera 

nemendur betur meðvitaða um meðferð og umhirðu á eigin fatnaði til að 
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hann endist lengur. Verkefnið „Geta til aðgerða“ sem sett var af stað í því 

skyni að finna leiðir til að mennta nemendur til sjálfbærni, gæti komið að 

gagni í þessu skyni. Eftir því sem fræðsla er meiri aukast líkur á að 

almenningur verði hæfari til að grípa til aðgerða sem leiði til þróunar á 

sjálfbærni. Nánar er fjallað um þetta verkefni í kafla 2.6.1 Geta til aðgerða – 

menntun til sjálfbærni.  

Neysla á textílefnum hefur aukist úr 5 milljónum tonna árið 1900 í um 

það bil 60 milljónir tonna árið 2000. Þessar tölur vekja upp spurningar um 

það hvort auðlindir jarðarinnar endist lengi ef alltaf eru keypt ný og ný föt til 

að fylgja tískunni (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a).  

2.4.2 Sparnaður 

Í dag kaupa flestir fjöldaframleidd föt en þó eru sumir sem velja að sauma 

sín eigin föt bæði til að spara en einnig til að hanna og skapa sinn 

persónulega stíl. Hvort heldur um er að ræða tilbúin keypt föt eða föt sem 

eru heimasaumuð þarf að hafa ýmislegt í huga við valið. Ásdís Jóelsdóttir 

(2015) tók saman lista sem gott er að hafa í huga þegar föt eða efni eru 

keypt. Hér eru nokkur atriði  af listanum sem hafa hagsýni og sjálfbærni að 

leiðarljósi: 

 Athuga þörfina fyrir fatnaðinn og möguleikana 

 Hafa í huga hvort nýju flíkurnar passi við þær sem til eru fyrir 

 Gera verðsamanburð og bera saman vörulýsingar og gæði 

 Skoða merkingar um meðferð á flíkunum 

 Hversdagsföt eiga að vera þægileg og þola þvott 

 Passa að geyma kvittun fyrir fötunum svo að hægt sé að skila þeim ef 
um galla er að ræða 

Mikill sparnaður felst í því að endurnýta föt og það er hægt að gera það 

á ýmsa vegu.  Föt geta til dæmis gengið á milli systkina, ættingja og vina á 

meðan þau eru heil. Einnig er hægt að hanna og sauma ný föt upp úr 

gömlum fötum í stað þess að henda þeim. Jafnframt er hægt styrkja gott 

málefni með því að kaupa notuð föt (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a). Þarna er átt 

við verslanir sem reknar eru af Rauðakrossi Íslands og aðrar verslanir sem 

selja notuð föt til að fjármagna hjálparstarf.  

2.4.3 Auglýsingar 

Fataiðnaðurinn einkennist af mikilli gróðahyggju og er máttur auglýsinga 

notaður til að ná til fólksins og hafa áhrif á neysluvenjur og þarfir þeirra. 
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Margir þættir hafa áhrif á neysluvenjur svo sem „aldur, félagsleg staða, 

menntun, starf, húsnæði, umhverfi og samgöngumöguleikar“ (Ásdís 

Jóelsdóttir, 2015, bls. 52). Neytendur sem búa við svipaðar aðstæður temja 

sér oft líkar neysluvenjur og myndast þá ákveðinn neysluhópur. Einn slíkur 

hópur eru unglingar sem eru ákjósanlegur markhópur fyrir seljendur. Til að 

unglingar verði sjálfstæðir, meðvitaðir og hæfir neytendur þarf skólinn að 

leggja áherslu á neytendafræðslu. Þannig getur hann stuðlað að því að 

nemendur verði meðvitaðri um þau áhrif sem þeir verða fyrir af hálfu 

auglýsinga hvað varðar lífstíl, neysluvenjur, viðhorf og mat. Með því öðlast 

unglingar getu til að horfa gagnrýnum augum á auglýsingar og þann 

boðskap sem þær bera. Með meiri neytendavitund skapast sá möguleiki að 

unglingar fái áhuga á að skapa sín eigin föt og/eða skraut auk nytjahluta í 

sitt eigið herbergi (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a).  

 

  Umhverfisvænt – ágangur á jörðina? 2.5

Þegar kemísk hreinsi- og litarefni eru notuð við framleiðslu textílefna í 

stórum stíl hlýtur það að hafa mjög mikil áhrif á náttúruna. Sama er að segja 

um þá gífurlegu orkunotkun sem notuð er við framleiðsluna. Það er til 

dæmis notað eldsneyti á vélarnar sem týna bómullina á ökrunum og 

rafmagn eða annarskonar orku við að knýja vélar og verksmiðjur áfram í öllu 

framleiðsluferlinu frá hreinsun til tilbúinnar afurðar. Ekki má gleyma þeirri 

miklu vatnsnotkun sem þarf við framleiðsluna og er alls ekki nóg til af 

allstaðar í heiminum. Þá kemur flutningur með bílum, skipum og flugvélum 

á áfangastað sem nota einnig eldsneyti (Connell og Kozar, 2012). 

Hér á eftir verður fjallað um framleiðsluaðferðir textílefna, notkun 

eiturefna við framleiðsluna, og slæman aðbúnað starfsfólks í fjölda-

framleiðslu. Sagt frá ræktun lífrænnar bómullar, framleiðslu hennar og 

merkingum. Einnig verður saga gallabuxnanna rakin, tæpt á endurnýtingu 

og kostum hennar. Að lokum er farið yfir það hvernig best er að farga 

textílefnum þar sem gallabuxunum verður fylgt áfram og möguleikar 

skoðaðir um frekari notkunarmöguleika eða förgun með tilliti til 

umhverfissjónarmiða. 

2.5.1  Endurnýting       

Áður fyrr saumuðu húsmæður föt á fjölskyldumeðlimi þegar þá vantaði flík 

til að vera í. Föt voru notuð aftur og aftur, gengu á milli og endurnýtt jafnvel 

með einhverjum breytingum eða ný flík saumuð úr gamalli (Margrét 

Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014). Barnaföt sem ekki var hægt 
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að nota lengur, vegna þess hve þau voru slitin og úr sér gengin, voru notuð í 

tuskur eða bætur. Einnig var algengt að nýta úr sér gengin föt í 

bútasaumsteppi og til að vefa úr mottur (Ásdís Jóelsdóttir, 2015a).  

Gaman er að segja frá því að ég man eftir ömmu minni og móður við að 

klippa niður gömul bómullarföt í tuskur. Auk þess voru allar mottur sem 

notaðar voru á sveitaheimili ömmu heklaðar úr efnum sem ekki var hægt að 

nýta í annað, ónýtum sokkabuxum og svo framvegis. Margar flíkur voru 

saumaðar á okkur systkinin upp úr kjólum, náttfötum og kápum. Þessi 

endurnýting og endurvinnsla þótti sjálfsögð á þessum árum og þótti ekki 

orð á gerandi. Allt var nýtt sem hægt var að nýta hvort sem það voru föt, 

húsgögn eða matvæli enda safnaðist ekki eins mikið af rusli þá eins og nú.  

Í dag virðist almenningur vera að vakna til vitundar um mikilvægi þess að 

endurnýta textíl. Á það helst við um aukinn fjölda verslana og nytja-

markaða sem selja notuð föt. Einnig er aukinn áhugi hjá ákveðnum hópi 

fólks að raða saman fatnaði á nýjan hátt eða að hanna og sauma upp úr 

gömlu. Þessi tískubylgja hefur orðið til þess að nú er boðið upp á námskeið 

fyrir kennara í því að hanna og skapa nýjar flíkur úr gömlum til að bregðast 

við auknum áhuga á endurnýtingu og sjálfbærni (Menntavísindastofnun, 

2016). 

2.5.2  Fjöldaframleiðsla 

Segja má að 20. öldin hafi verið öld fjöldaframleiðslunnar. Um aldamótin 

1900 var blómaskeið iðnaðarborganna sem höfðu byggst hratt upp í kjölfar 

vaxandi iðnaðar. Þá unnu lágstéttirnar myrkranna á milli í  verksmiðjunum  

við ömurlegar aðstæður. Fólk bjó við lélegan húsakost og lífsskilyrði þess 

voru hræðileg (Ásdís Jóelsdóttir, 2013). 

Neytendur vilja kaupa föt fyrir eins lítinn pening og mögulegt er, ný flík 

er keypt þó viðkomandi eigi nóg af fötum fyrir. Fyrr á árum var 

fataframleiðslan í sama landi og fyrirtækið sem seldi flíkurnar og sem dæmi 

þá störfuðu fyrir 25 árum, 900.000 manns í Bandaríkjunum, við 

fataframleiðslu. Núna starfa um það bil 150.000 manns við fataframleiðslu 

þar í landi. Tískuvörufyrirtækin á Vesturlöndum brugðust við kröfu 

neytenda um lægra vöruverð og leituðu til fátækari landa þar sem eftirlit er 

lítið með aðbúnaði verkafólksins og umhverfismál ekki ofarlega á baugi. Í 

þessum löndum eru laun til verkamanna lág og vinnudagur langur. Með því 

að færa framleiðsluna til fátæku landanna gátu fyrirtækin á Vesturlöndum 

selt vörur sínar ódýrar og hámarkað gróða sinn. Talið er að um 30 milljónir 

verkamanna búi við slæman aðbúnað á vinnustað og vinni langan vinnudag 
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fyrir svo litlum launum að þau duga tæpast fyrir nauðsynjum (Margrét 

Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014).   

2.5.3 Saga gallabuxnanna 

Gallabuxur hafa verið vinsæl tískuvara hjá unglingum í áratugi og í því 

samhengi mikilvægt að fjalla um uppruna þeirra og framleiðslu. Reikna má 

með því að hver einasti unglingur í grunnskóla eigi einar eða fleiri gallabuxur 

í fataskápnum sínum. Gallabuxur komu fyrst á markað í Bandaríkjunum árið 

1850 en upphaf þeirra má rekja til gullgrafara í Kaliforníu. Þeir leituðu til 

klæðskerans Levi Strauss þar sem þeim vantaði sterkar vinnubuxur. Levi 

Strauss var sá fyrsti til að fjöldaframleiða gallabuxur og fékk einkaleyfi árið 

1873. Gallabuxurnar voru fyrst framleiddar úr brúnum strigadúk frá 

Frakklandi en um aldamótin 1900 voru þær framleiddar úr blálituðu efni 

sem kom frá Ítalíu (Ásdís Jóelsdóttir, 2005). Gallabuxur urðu vinsælar hjá 

unglingum eftir að leikarinn James Dean skartaði þeim í bíómynd og urðu 

gallabuxurnar hluti af einkennisklæðnaði leikarans.  

Áhugavert er að skoða hvernig framleiðsla á gallabuxum er í dag, eitt-

hvað sem grunnskólanemendur ættu að vera meðvitaðir um. Á You tube 

vefsíðunni má finna myndband sem sýnir ferlið frá bómullarökrunum og þar 

til gallabuxurnar eru komnar í verslanir. Myndbandið hefst á ökrum í 

Mexíkó þar sem bómullin er týnd með stórtækum vinnuvélum, þaðan er 

hún send í verksmiðju þar sem hún er hreinsuð með kemískum efnum í 

vélum áður en henni er pakkað í stóra bagga. Baggarnir fara síðan í aðra 

verksmiðju þar sem bómullin er spunnin í þræði sem eru litaðir áður en ofið 

er úr þeim og þaðan í aðra verksmiðju sem sérhæfir sig í að sníða og sauma 

gallabuxur. Aðeins tekur um 15 mínútur að sauma einar gallabuxur og eru 

þær saumaðar í færibandavinnu þar sem margar hendur koma að 

saumavinnu á einum buxum. Oftast eru buxurnar teknar og meðhöndlaðar 

eftir á til að fá ákveðna áferð sem hönnuðurinn vill ná fram. Þær eru tættar, 

klóraðar, steinþvegnar og svo framvegis, allt eftir því hvað er í tísku hverju 

sinni (Discovery+1, e.d.). 

2.5.4  Notkun eiturefna 

Eitt helsta vandamál í textíliðnaðinum varðandi umhverfismál er eitur-

efnanotkun við framleiðsluna. Eiturefnanotkun hefst strax við ræktun 

bómullar á ökrunum. Á móti hverju kílói af bómull er notað eitt kíló af 

eiturefnum (Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2013), þetta eru sláandi 

upplýsingar sem koma fram á vefsíðunni nátturan.is. Um það bil 10% alls 

skordýraeiturs auk illgresiseyði er úðað yfir bómullarakra að því að talið er 
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og oft eru eiturefnin enn í fötunum þegar þau komast í hillur verslana. 

Nauðsynlegt er því að þvo nýjar flíkur áður en þær eru notaðar til að 

fullvissa sig um að öll eiturefni séu farin úr þeim. Engu að síður skolast eitrið 

út í ár, stöðuvötn og sjó að lokum með vatninu úr þvottavélinni. Eiturefni 

eru notuð á öllum stigum framleiðslu fatnaðar og textílefna allt frá ræktun 

til fullbúinnar afurðar sem getur vissulega skaðað heilsu fólksins sem vinnur 

við framleiðsluna (Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014). Í 

myndbandinu af gallabuxunum sem nefnt var hér á undan var rætt við eina 

saumakonuna sem vinnur í verksmiðjunni. Konunni líkaði ekki illa við 

vinnuna en vissi að með tímanum yrði hún slæm fyrir bakið. Áhugavert 

hefði verið að fá vitneskju um hvort konan væri ánægð með launin fyrir 

vinnuna en hún var ekki spurð um það í viðtalinu (Discovery+1, e.d.). 

2.5.5  Lífræn bómull og sanngirnisvottun 

Undanfarin ár hefur ræktun lífrænnar bómullar aukist vegna kröfu neytenda 

(Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014). Við framleiðslu 

lífrænnar bómullar eru eiturefni leyfð í algjöru lágmarki og notkun skaðlegra 

efna í meðhöndlun efnanna höfð eins lítil og mögulegt er. Það er best fyrir 

umhverfið að nota lífrænt ræktuð efni sem mest og að framleiðslan eigi sér 

mest stað í sama landi og sala vörunnar á að fara fram í. Í dag fá vörur 

sanngirnisvottun (Fairtrade) ef þær eru framleiddar á þann hátt að 

starfsfólkið skaðist ekki við framleiðsluna vegna notkunar eiturefna. Einnig 

er skoðað hvort það sé góður aðbúnaður og sanngjörn laun (Guðrún Arndís 

Tryggvadóttir, 2013). Fjallað er um sanngirnisvottun á náttúran.is og segir 

þar meðal annars: 

Sanngirnisvottun beinir sjónum að mannréttindum. Með því að 

kaupa sanngirnisvottaða  vörur leggur þú þitt af mörkum til 

betra lífs fyrir börn og fullorðna í fátækari hlutum heimsins. 

 Þú tryggir að vinnufólk og ræktendur fái sanngjörn laun fyrir vinnu 
sína. 

 Þú vinnur á móti barnaþrælkun 

 Þú hvetur til lífrænnar ræktunar 

 Þú styður lýðræðisþróun 

 Þú vinnur á móti misrétti vegna kyns, húðlitar og trúar 

 Þú færð gæðavörur 

(Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2015). 
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Verslunarkeðjan Hennes & Mauritz leggur metnað sinn í að vera leiðandi 

á sviði sjálfbærni. Í verslunum þeirra má finna svæði þar sem eingöngu er 

fatnaður úr lífrænni bómull. Markmið þeirra er að öll starfsemin taki mið af 

sjálfbærni (Hennes & Mauritz, 2015). Það sama á við um Lindex 

verslunarkeðjuna sem stefnir á að árið 2020 verði 80 % af framleiðslunni frá 

verksmiðjum sem hafa sjálfbærni að leiðarljósi þar sem tekið er mið af 

umhverfisvernd og mannréttindum (Lindex, 2015).  

Í bókinni Vakandi veröld ástaróður (2014) segir Stefán Gíslasona 

umhverfisstjórnunarfræðingur að valið sé okkar þegar við stöndum fyrir 

framan búðarhillu. Við höfum val um að kaupa vöru sem hugsanlega er 

framleidd í landi þar sem barnaþrælkun er leyfð og eiturefnin fljóta um öll 

gólf eða vöru sem hefur sanngirnisvottun. Hann segir að sennilega sé varan 

ódýrari af því að hún er framleidd af börnum í barnaþrælkun en með því að 

kaupa hana erum við að samþykkja að sú barnaþrælkun haldi áfram 

(Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014) .   

2.5.6  Endurvinnsla og förgun 

Þegar kemur að því að farga flíkinni sem búin var til úr bómullinni mætti 

áætla að það væri ekki slæmt fyrir umhverfið að urða hana í jörðu.  Þar sem 

bómullin er náttúrulegt efni hlýtur það að brotna auðveldlega niður og 

sameinast jarðveginum aftur. Við slíkar aðstæður vakna ýmsar spurningar: 

Hvað með litar- og hreinsiefnin sem notuð voru við framleiðsluna? Er gott 

fyrir jarðveginn að fá slík efni? Brotna þau niður í jarðveginum? Ef bómullin 

er skoðuð nánar, þá er hún náttúrulegt efni, jurtatrefja. En þar sem 

bómullarjurtin er úðuð með miklu magni af eiturefnum þá umbreytist hún í  

eitt af skaðlegri efnum sem notuð eru í fataframleiðslu (Margrét Marteins-

dóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014). 

Við búum í heimi þar sem við höfum gengið endalaust á náttúruna og 

auðlindir hennar, en við búum líka í heimi þar sem við viljum að komandi 

kynslóðir, börn og barnabörn, hafi kost á því að lifa heilbrigðu lífi. Stærsta 

spurningin er hvort við getum lifað endalaust af jörðinni okkar og lífríki 

hennar með sama áframhaldi? Allt er í stöðugri hringrás í náttúrunni, 

brotnar niður og nýtt líf og fyrirbæri verður til. Við mannfólkið erum hlekkur 

í hringrásinni eins og aðrar lífverur. Ef við breytum í takt við lögmál 

náttúrunnar mun efniviðurinn endast áfram. Áður fyrr bjuggum við til hluti 

úr efnivið náttúrunnar og þegar við hentum honum má segja að við höfum 

skilað honum aftur í hringrásina. En nú er öldin önnur, nú eru búin til fleiri 

og fleiri gerviefni sem geta ekki samlagast náttúrunni og þegar þeim er hent 
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safnast þau upp og taka pláss frá verðmætu rými jarðarinnar (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). 

2.5.6.1 Endurvinnsluferli gallabuxna 

Gallabuxurnar verða ónýtar á endanum og þá þarf að farga þeim á einhvern 

máta. Sem betur fer hefur það aukist aftur undanfarin ár að endurnýta 

fatnað. Eigandi gallabuxna getur til dæmis endurnýtt eða endurunnið þær í 

eitthvað sjálfur eða farið með þær í Rauða krossinn. Ef gallabuxnaeigandinn 

velur að endurnýta eða endurvinna buxurnar getur hann til dæmis  byrjað á 

því að klippa skálmarnar af þeim og haft fyrir stuttbuxur, eða gert stutt pils 

úr þeim. Þá væri hægt að klippa skálmarnar sem eftir stæðu í ræmur og 

hekla úr þeim mottu eða tösku svo dæmi séu tekin. Einnig væri hægt að 

henda afklippunum í endurvinnslugám Rauða krossins þar sem þær yrðu 

fluttar út með öðrum ónýtum efnisbútum og tættar niður í troð sem síðan 

er notað í bílsæti og fleira. Hægt er að endurvinna gallabuxnaefni allt að 

fimm sinnum, til dæmis er hægt að tæta efnið niður og spinna nýjan þráð til 

að vefa úr nýtt gallaefni (Gyða Sigríður Björnsdóttir, 2016). Nú ef buxunum 

væri bara hent í óendurvinnanlegt rusl verða þær bara urðaðar og því engin 

frekari nýting á efninu.  

Talið er hagkvæmara að endurvinna textílefni en að urða þau og vinnur 

endurvinnslufyrirtækið Sorpa að því að draga úr urðun á textíl (Erla Hlín 

Helgadóttir, munnleg heimild, 6. apríl 2016).   

2.5.6.2 Ávinningur endurvinnslu og förgunar 

Milli fjögur og fimm prósent af sorpi sveitarfélaga í Bretlandi samanstendur 

af fatnaði og öðrum textílefnum. Um það bil 25% er endurunnið í gegnum 

fatasöfnun aðila svo sem Hjálpræðishersins. Hægt er að gefa textílefnum 

nýtt líf, endurvinna þau eða setja í frekara endurvinnsluferli. Unnin var 

rannsókn til að mæla hversu mikið rafmagn er notað til endurvinnslu með 

það fyrir augum hvort það svari kostnaði. Leitast var við að mæla 

orkunotkun sem tengist því vistspori sem markar jörðina við framleiðslu 

vörunnar. Þegar tekið er tillit til notkunar auðlinda, framleiðslu efna, 

orkuframleiðslu, fatasöfnunar, framleiðslu og dreifingu og losun úrgangs  

kom í ljós að hvert kíló af bómull sem féll til sem endurnýttur fatnaður 

sparast um 65 kWh og fyrir hvert kíló af polyester sparaðist um það bil 90 

kWh (Woolridge, Ward, Phillips, Collins og Gandy, 2006). Evrópusambandið 

hefur einnig beitt sér á þessu sviði til dæmis með verkefninu BRIDGE þar 

sem hagsmunaaðilar skiptast á tölfræði, aðferðum og hugmyndum í því 

skyni að þróa vistvæn störf. Þetta leiðir til aukinnar þekkingar um gildi og 

notkun efna sem leggja áherslu á samstarf, hönnun, frumkvæði, hagnýtar 
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rannsóknir og félagslegan ávinning til að þróa vistvæna atvinnu (e. green 

employment) (Farrer og Watt, 2015). Þrátt fyrir að textíliðnaðurinn hafi 

mikil áhrif á sjálfbærni og vistspor jarðar hefur fræðslu á þessu sviði verið 

ábótavant (Ha-Brookshire og Norum, 2011). 

 

 Sjálfbær þróun – menntun til sjálfbærni 2.6

Þróun til sjálfbærni og menntun til sjálfbærni eru hugtök sem við heyrum 

oftar og oftar í nútímasamfélagi og þá sérstaklega skólasamfélaginu en hvað 

þýða þessi hugtök? „Hugtakið sjálfbær þróun var sett í öndvegi í 

samþykktum Ríó-ráðstefnunnar en í því felst að efnahagsleg og félagsleg 

velferð mannsins er byggð á vernd umhverfisins og skynsamlegri nýtingu 

náttúruauðlinda“. Ríó-ráðstefnan svokallaða var haldin árið 1992 

(Umhverfisráðuneyti, e.d.), af þessu má sjá að hugtakið sjálfbærni er ekki 

svo nýtt á nálinni. Í núgildandi Aðalnámskrá er talað um skilgreiningu á 

hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærri þróun, algengust er sú skilgreining að 

við getum nýtt Jörðina okkar en jafnframt skilað henni til afkomenda okkar í 

sama ástandi og við tókum við henni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2011). Sjálfbærni er gjarnan tengd við orkusparnað, umhverfisvernd og 

líffræðilegan fjölbreytileika. Því hefur hrein orka, sparneytni og kolefnis-

fótspor verið aðalumræðuefnið. Þrátt fyrir að þetta séu mikilvægir þættir 

varðandi sjálfbærni þá er einnig mikilvægt að horfa til félagslegra og/eða 

efnahagslegra áhrifa fyrirtækja á sjálfbærni. Textíliðnaðurinn hentar vel til 

náms og kennslu varðandi sjálfbærni þar sem rakið er ferli frá uppruna efna,  

framleiðslu þeirra og þar til tilbúin vara er komin í hillur verslana (Ha-

Brookshire og Norum, 2011). 

Sjálfbærni er einn af sex grunnþáttum menntunar sem lagðir eru til 

grundvallar í Aðalnámskrá grunnskóla 2011, þar segir ,,menntun til 

sjálfbærni miðar að því að gera fólki kleift að takast á við viðfangsefni sem 

lúta að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags í þróun samfélags” 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 19).  Íslendingar þykja ekki 

standa sig vel í sjálfbærni segir Ólafur Páll Jónsson (2012), hann segir Ísland 

vera heimsmeistara í ósjálfbærni sama hvernig á það sé litið. Þarna vitnar 

Ólafur í rannsókn Sigurðar Eybergs Jóhannessonar um vistspor Íslands 

(2010). Nauðsynlegt er að almenningur viðurkenni að sjálfbær þróun er 

lífsnauðsynleg svo hægt sé að lifa áfram mannsæmandi lífi á jörðinni. 

„Enginn getur gert allt en allir geta gert eitthvað. Enginn gerir þó neitt nema 

hann þekki og skilji hvað við er að eiga“ (Sigrún Helgadóttir, 2013,  bls. 16).  
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Framleiðsla og neytendafræðsla eru órjúfanlegir þættir í samfélaginu og 

hafa mikil áhrif á efnahag þjóðanna og er því skilningur á vistspori sem 

einstaklingar og þjóðir setja á jörðina mikilvægur. Sá skilningur ,,stuðlar að 

sjálfbærri þróun og hófsemi” (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011, 

bls. 20). Hugtakið sjálfbærni er sem rauður þráður í allri námskránni og er 

meðal annars nefnd sem ein af þeim stoðum sem er samofin textílmennt og 

textílmenningu (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b). 

2.6.1 GETA til aðgerða – menntun til sjálfbærni 

Kennsla um sjálfbærni tengist bæði textíl- og neytendafræði. Þar sem textíll 

er svo stór þáttur í lífi hverrar manneskju þarf hún að fræðast um 

framleiðsluferli textílefna bæði hvað lítur að umhverfisvernd og aðbúnað 

starfsfólks. Jafnframt þarf að efla neytendavitund til þess að hægt sé að 

taka upplýsta ákvörðun við kaup á fatnaði og öðrum textílvörum. Hér á 

landi virðist hafa verið lítill skilningur á mikilvægi textílfræði í tengslum við 

sjálfbærni eins og verkefnið GETA til aðgerða – menntun til sjálfbærni ber 

með sér. Það var sett af stað til að finna leiðir til þess að auka menntun til 

sjálfbærni hér á landi. Í kjölfarið var gerður sjö þátta greiningarlykill sem 

notaður var til að skoða hvernig sjálfbærni birtist í íslensku skólastarfi 

(Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald, 2009). Þar er ekki minnst á 

nauðsyn þess að fræða nemendur um textílfræði en hins vegar er komið inn 

á neytendafræði þar sem einn af þessum greiningarlyklum nefnist  

Efnahagsþróun og framtíðarsýn: skilningur á efnahagsþróun og samhengi 

nútíðar og framtíðar. Fræðsla um neytendamál í nútíð og framtíð.  

Auður Pálsdóttir og Allyson Macdonald (2009) skoðuðu Aðalnámskrá 

grunnskóla 2006-2007 út frá fyrrnefndum greiningarlyklum með tilliti til 

sjálfbærrar þróunar. Bentu þær á að í námskrána skorti áherslu á að þroska 

framtíðarsýn nemenda. Aðalnámskráin geri þó kröfu um að nemendur skuli 

þekkja og hafa innsýn í flókið og margbreytilegt samfélag sem neytendur. 

Þrátt fyrir að textílfræði sjáist ekki í verkefni GETA til aðgerða –  menntun til 

sjálfbærni þá hefur skilningur á mikilvægi textílfræði í tengslum  við 

sjálfbærni aukist eins og sjá má í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

2013.  

 

 Samanburður á hæfniviðmiðum  2007 og 2013 2.7

Ef skoðuð eru hæfniviðmið í textílmennt í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 

kemur í ljós að ekki er talað beint um að nemendur þurfi að kunna skil á 
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textílfræði í tengslum við sjálfbærni. Nokkur hæfniviðmið tengjast þó þessu 

efni að nokkru leiti eins og sést hér að neðan. 

Við lok 10. bekkjar á nemandi að: 

 geta sýnt fram á þekkingu á náttúrulegum og menningarlegum 
forsendum sem stýra neyslu og tísku  

 geta gert greinarmun á handverki og fjöldaframleiðslu 

 geta rökstutt tengsl heimilisiðnaðarhefðar, nútímahandverks og 
fjöldaframleiðslu 

(Menntamálaráðuneyti, 2007). Hins vegar kemur það skýrar fram í 

greinasviði Aðalnámskrár grunnskóla 2013 að nemendur eiga að kunna skil 

á textílfræði eins og sést hér að neðan. 

Við lok 10. bekkjar getur nemandi: 

 fjallað um helstu tákn og merkingar vefjarefna 

 sagt frá textíliðnaði og starfsgreinum tengdum fatagerð og 
textílhönnun  

 sagt frá vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður og sett í 
samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 
 

Nemendur þurfa að vita um eiginleika textílefna til að þeir geti valið föt 

sín af kostgæfni þannig að þeim líði vel á sál og líkama. Heimspekingurinn 

John Dewey (2000) leggur áherslu á mikilvægi þess að nemendur noti þá 

þekkingu sem þeir hafa öðlast, prófi sig áfram og séu gagnrýnir í hugsun. 

Unglingar geta ekki tekið meðvitaða ákvörðun í fatakaupum, meðferð 

fatnaðarins, endurnýtingu eða förgun ef þeir vita ekki hvernig fötin verða til 

og þekkja ekki til eiginleika efnanna sem þau eru búin til úr. Fatnaður hefur 

ekki aðeins áhrif á líkamlega vellíðan fólks heldur einnig sjálfsmynd þess. 

Þar kemur inn í smekkur hvers og eins í vali á fatnaði, allir hafa rétt á að 

klæða sig eins og þeir vilja án þess að aðrir setji út á það. Þarna komum við 

inn á jafnrétti og lýðræði einstaklingsins sem er stór þáttur í sjálfbærni.  

Í formála núgildandi Aðalnámskrár grunnskóla segir Katrín Jakobsdóttir 

þáverandi menntamálaráðherra að það séu:  

…gömul sannindi og ný að engin raunveruleg þróun verður í 

skólastarfi nema fyrir tilstuðlan kennara og skólastjórnenda. 

Lengi má lagfæra menntastefnu, skipulag, námsgögn og skóla-
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byggingar en ef breytingum er ekki fylgt eftir í skólunum skila 

þær ekki árangri. Innleiðing nýrrar hugsunar í skólastarfi 

byggist á góðri samvinnu menntayfirvalda við þá sem bera 

hitann og þungann af skólastarfinu. 

(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2011, bls. 7). 

Þessi orð Katrínar koma heim og saman við það samhengi að kenna þurfi 

nemendum textíl- og neytendafræði til að þeir geti tekið meðvitaða 

ákvörðun um hvernig fatnaði þeir klæðast og úr hverju. Einnig má ætla að 

nauðsynlegt sé að  nemendur hafi þekkingu til að meðhöndla fatnað sinn á 

meðan hann er í notkun og hvernig best er að farga honum eftir að 

fatnaðurinn hefur þjónað sínum tilgangi. 

 

 Nýlegar rannsóknir og námsefni 2.8

Ákvæði Sameinuðu þjóðanna um áratug menntunar til sjálfbærni 2005 til 

2014 jók mikilvægi þess að fræða nemendur um sjálfbærni. Þetta varð til 

þess að skipulagðir voru ýmsir viðburðir meðal nemenda á háskólastigi og 

boðið upp á námskeið (Connell og Kozar, 2012). Rannsókn Ha-Brookshire og 

Norum (2011) sýndu fram á breytta þekkingu, færni og viðhorf nemenda 

gagnvart bómull og sjálfbærni í kjölfar fræðslu á því sviði. Niðurstöður 

rannsóknar Connell og Kozar (2012) sýndu svipaðar niðurstöður sem hafði 

þó ekki áhrif á kauphegðun nemenda þegar kom að eigin fatnaði. Sama á 

við um niðurstöður Pasricha (2010) sem gerði eigindlega rannsókn meðal 

nemenda í textílnámi á háskólastigi. Rannsakendur telja þó að krafa um 

sjálfbærni í námskrám verði til þess að nemendur útskrifist með 

nauðsynlega þekkingu og færni til að tileinka sér sjálfbærni í textíliðnaði til 

framtíðar (Ha-Brookshire og Norum, 2011; Connell og Kozar, 2012). 

Menntun um mikilvægi góðrar hönnunar og framleiðslu með tilliti til 

sjálfbærni hefur orðið til þess að margir ungir fatahönnuðir hafa það að 

leiðarljósi í sínu starfi og hanna klassískan fatnað úr vönduðum efnum 

(Black, 2011). 

 Í breskri könnun kom fram að 58% fólks undir 25 ára aldri var alveg 

sama hvernig fötin þeirra væru framleidd, sem kannski má rekja til 

þekkingarleysis hjá ungu kynslóðinni um efna- og fataframleiðslu. Í kjölfarið 

á þessum niðurstöðum sagði forsvarsmaður könnunarinnar að mikilvægt 

væri að upplýsa fólk um þau neikvæðu áhrif sem bómullarræktun hefði á 

umhverfið (Brynhildur Pétursdóttir, 2007). Ofneysla á ódýrum fatnaði virðist 
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ekki vera á undanhaldi ef marka má niðurstöður Cline (2012) sem fylgst 

hefur með því hvernig einstaklingar blogga um verslun á ódýrum fatnaði. 

Lítið er um íslenskar rannsóknir á þessu sviði fyrir utan nokkur 

lokaverkefni í B.Ed. og meistaranámi. Vert er að geta um nýja starfend-

arannsókn Ólafar Ágústínu Stefánsdóttur (2015) sem er meistaraverkefni 

hennar. Þar skoðaði hún eigin kennslu með það að markmiði að efla skilning 

nemenda sinna á hugtakinu sjálfbærni í textílmennt með sköpun sem 

undirliggjandi þátt. Ólöf leggur áherslu á að efla skilning nemenda á því að 

ákvarðanir og gerðir manna á einum þætti geti haft áhrif á aðra. Helstu 

niðurstöður úr rannsókn Ólafar voru þær að kennsla í textílmennt getur 

tengst sjálfbærnihugtakinu á áþreifanlegan hátt. Að mati Ólafar snýst það 

um að formlegt nám og eftirfylgni kennara hafði áhrif á þekkingu nemenda. 

Í B.Ed. verkefni sínu fjallar Kristjana Björg Reynisdóttir (2013) um 

sjálfbærni í textílmennt og hvernig megi ná markmiðum nýrrar 

Aðalnámskrár á því sviði. Hún talar líka um nauðsyn þess að nemendur hafi 

þekkingu á því efni sem þeir vinna með hverju sinni. Auk þess sem hún 

leggur áherslu á að nemendur læri að endurnýta og endurvinna úr gömlu. 

Hluti af verkefni hennar var kennsluhefti sem er hugmyndabanki um 

endurnýtingu.   

Kristjana Björk Traustadóttir er á svipuðum nótum og nafna hennar en 

B.Ed. ritgerð hennar (2013) fjallar einnig um sjálfbærni í textílmennt. 

Tilgangur Kristjönu Bjarkar með skrifum sínum var að vekja textílkennara til 

umhugsunar um hvernig megi nýta sjálfbærni í kennslu textílmenntar. Hún 

hefur mikinn áhuga sem verðandi textílkennari að kynna sér þær leiðir sem 

færar eru í átt að sjálfbærri þróun og koma vitneskjunni áfram til nemenda 

sinna. 

Þá hefur verið rannsakað meðal kennara hvernig þeim gengur að 

uppfylla markmið Aðalnámskrár í kennslu. Í grein Kristínar Á. Ólafsdóttur 

„Indæl“ markmið en ógerningur að sinna þeim öllum; List- og verkgreinar – 

áætlað umfang og nýting námskráa við undirbúning kennslu (2011) segir 

hún frá niðurstöðum rannsóknar á starfsháttum í grunnskólum. Í 

rannsókninni kom fram að aðeins um það bil 59 % list- og verkgreina-

kennarar sögðust yfirleitt styðjast við Aðalnámskrá þegar þeir undirbjuggu 

kennslu að hausti. Í ljós kom hins vegar að 76% annarra kennara en þeirra 

sem kenndu list- og verkgreinar studdust  að miklu eða öllu leyti við 

Aðalnámskrána við undirbúning skólaársins.  

Þessar niðurstöður benda til þess að þekking nemenda í 10. bekk 

grunnskóla samræmist ekki hæfniviðmiðum Aðalnámskrár 2013 í 

textílmennt undir flokknum umhverfi og menning. Ein ástæðan gæti verið 
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sú að það tekur tíma fyrir kennara að tileinka sér nýja námskrá og fara eftir 

henni í kennslu. Önnur ástæða gæti verið sú að ekki sé til haldbært 

námsefni sem kennarar geta stuðst við. Ásdís Jóelsdóttir (2015) tók saman 

námshefti í textíl- og neytendafræði árið 2015 þar sem mikill skortur hefur 

verið á námsefni í þessum þáttum. Heftið er ætlað textílkennurum og 

nemendum í 7.–10. bekk grunnskóla og byrjunaráföngum í textíl á 

framhaldsskólastigi en um er að ræða tilraunaútgáfu.  

 

 Samantekt 2.9

Textílefni gegna mikilvægu hlutverki í samfélaginu hvað varðar menningu og 

sögu svo ekki sé minnst á að veita skjól. Mikil þróun hefur orðið í 

framleiðslu þeirra allt frá heimilisiðnaði til fjöldaframleiðslu. Hér áður fyrr 

voru textílefni unnin úr afurðum sem komu frá jurta- og dýraríkinu en með 

aukinni tækni hafa önnur hráefni þróast til textílgerðar. Náttúruleg efni eins 

og íslenska ullin standast tímans tönn og þó framleiðslan hafi breyst mikið 

er lögð áhersla á að hún sé umhverfisvæn. Textílefni þarf að meðhöndla á 

réttan hátt til að efnin haldi eiginleikum sínum og hefur verið þróað 

alþjóðlegt táknkerfi með leiðbeiningum þar um. Textílmennt er ætlað að 

fræða nemendur um þessa þætti og kemur fram í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár 2013 að nemendur eigi að geta greint, metið og sett textíl í 

samhengi við umhverfi, menningu, listir, nýsköpun og hagnýtingu 

þekkingar. Fatnaður tengist menningu hvers tíma og veðurfari auk þess að 

sýna völd og stöðu í samfélaginu. Tískustraumar hafa mikil áhrif, sérstaklega 

á unglinga sem lenda auðveldlega í klemmu á milli markaðsafla og 

fjárhagsstöðu foreldra. 

Neytendavitund skiptir miklu máli í tengslum við textílfræði sérstaklega 

það sem snýr að sjálfbærni. Því er mikilvægt að neytendafræði sé hluti af 

textílmennt. Flestir kaupa fjöldaframleidd föt þó sumir velji að sauma eigin 

fatnað til að spara eða skapa sinn eigin stíl. Gróðahyggja einkennir fata-

iðnaðinn og auglýsingar hafa áhrif á neysluvenjur fólks. Unglingar eru 

ákjósanlegur markhópur þeirra sem vilja koma vöru sinni á framfæri. 

Textílmennt gegnir mikilvægu hlutverki í því að skapa neytendavitund hjá 

unglingum og stuðla að þekkingu á sjálfbærni.  

Við framleiðslu textílefna eru gjarnan notuð kemísk hreinsi- og litarefni 

sem hafa neikvæð áhrif á náttúruna. Jafnframt krefst framleiðslan mikillar 

orkunotkunar allt frá eldsneyti á vélar sem safnar hráefni yfir í flutning á 

tilbúinni afurð. Auk þess sem framleiðslan krefst gífurlegrar vatnsnotkunar á 

öllum stigum. Textíliðnaðurinn hefur því mikil áhrif á sjálfbærni og vistspor 
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jarðar og skiptir miklu máli að endurnýta textílafurðir eins mikið og kostur 

er. Með fjöldaframleiðslu á fatnaði lækkaði verð til neytandans og 

almenningur hafði ráð á að kaupa fatnað. Til að halda verðinu niðri fluttist 

framleiðsla til fátækari landa þar sem laun eru lág og eftirlit með aðbúnaði 

starfsfólks og umhverfisvernd er takmörkuð. Ein vinsælasta tískuvara 

unglinga eru fjöldaframleiddar gallabuxur úr bómull. Þær eru gjarnan 

meðhöndlaðar með ýmsum eiturefnum sem hafa slæm áhrif á starfsfólk og 

umhverfi. Vegna umhverfissjónarmiða hefur aukist ræktun lífrænnar 

bómullar þar sem eiturefnanotkun er í lágmarki og starfsfólki er tryggður 

góður aðbúnaður og sanngjörn laun. Vörur sem framleiddar eru á þennan 

hátt fá sanngirnisvottun. Ekki er nóg að huga að framleiðslunni því allar 

vörur ganga úr sér eða hætta að þjóna tilgangi sínum. Í dag er lögð áhersla á  

endurvinnslu og  förgun með sjálfbærni að leiðarljósi. Til dæmis er hægt að 

endurvinna gallaefni allt að fimm sinnum. Textílefnum er hægt að gefa nýtt 

líf, endurvinna þau eða setja í frekara endurvinnsluferli. Alltaf er betri 

kostur að endurvinna en að farga textílefnum. 

Sjálfbærni er einn af sex grunnþáttum menntunar samkvæmt Aðal-

námskrá grunnskóla 2011. Þar er lögð áhersla á að framleiðsla og neyt-

endafræðsla séu órjúfanlegir þættir í samfélaginu sem hefur mikil áhrif á 

efnahag þjóða. Því er skilningur á vistspori sem einstaklingar og þjóðir setja 

á jörðina mikilvægur. Hentar textíliðnaðurinn vel til náms og kennslu varð-

andi sjálfbærni. Skilningur á mikilvægi textílfræði er nýtilkominn hér á landi 

en hæfniviðmið í Aðalnámskrá 2007 koma ekki inn á þennan hluta.  

Lítið er um rannsóknir og námsefni á þessu sviði hér á landi fyrir utan 

nokkur lokaverkefni á menntavísindasviði Háskóla Íslands. Erlendar rann-

sóknir benda til þess að fræðsla um sjálfbærni verði til þess að nemendur 

útskrifist með nauðsynlega þekkingu og færni til að tileinka sér sjálfbærni í 

textíliðnaði til framtíðar. 
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 Aðferðarfræði  3

Megintilgangur rannsóknarinnar er að athuga hvort nemendur hafi öðlast 

þá þekkingu í  textílmennt úr flokknum menning og umhverfi sem getið er 

um í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár, greinasviði, við lok 10. bekkjar. Valin 

var megindleg rannsóknaraðferð sem er til þess fallin að svara rannsóknar-

spurningunum.  

Hér á eftir verður fjallað um rannsóknina og þá aðferðarfræði sem beitt 

var við vinnslu hennar. Rætt verður um framkvæmd rannsóknarinnar, 

úrtaksaðferð og þátttakendur. Einnig verður gerð grein fyrir úrvinnslu gagna 

og farið yfir siðferðileg álitamál. 

 

  Rannsóknarsnið 3.1

Í rannsóknum er notast við tvær meginrannsóknarnálganir, það er 

megindlegar og eigindlegar. Megindlegar rannsóknaraðferðir byggja fyrst og 

fremst á tölum, að hægt sé að mæla og telja. Með því að nálgast 

viðfangsefnið með megindlegri aðferð er hægt að finna meðaltöl og 

dreifingu innan hópa og hvernig þeir tengjast sín á milli. Eigindlegar 

rannsóknaraðferðir byggja hins vegar gjarnan á því að ná fram upplifun 

einstaklingsins á viðfangsefninu sem er til skoðunar (Sigurlina Davíðsdóttir, 

2003). Snúast megindlegar aðferðir um afleiðslu þar sem rannsakandinn er 

með fyrir fram ákveðna tilgátu og rannsóknarspurningar tengdar henni þar 

sem gögnin eru notuð til að staðfesta eða fella rannsóknarspurningar 

(Neuman, 2003). 

Í þessari rannsókn er stuðst við megindlega rannsóknaraðferð þar sem 

spurningalistakönnun er notuð til að safna fjölbreyttum gögnum á stuttum 

tíma (Neuman, 2003; Þorlákur Karlsson, 2003). Þessi aðferð á vel við 

markmið rannsóknarinnar sem er að kanna þekkingu nemenda í 10. bekk á 

tilteknu efni.  

Megindlegar rannsóknir snúast um áreiðanleika og réttmæti. 

Áreiðanleiki rannsóknar þarf að vera hár en hann miðar að því að meta 

hvort sömu niðurstöður fengjust ef rannsókn yrði endurtekin á sama hátt á 

öðrum tíma (Neuman, 2003).  

Réttmæti er til dæmis mæling á því hvort próf er að mæla það 

sem við höldum að við séum að mæla og hvort við mælum það 

rétt. Ef það er ekki raunin eru niðurstöðurnar ekki mikils virði, 

áreiðanleiki segir til um stöðugleika útkomunnar frá einni 
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mælingu til annarrar. Ef niðurstaða prófs er óáreiðanleg verður 

ekkert á henni byggt þar sem önnur fyrirlögn sama prófs gæti 

gefið töluvert aðra niðurstöðu án þess að sá eiginleiki hafi 

breyst sem því er ætlað að mæla. 

 (Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 212).  

Reikna má með því að réttmæt rannsókn sé áreiðanleg en hins vegar segir 

áreiðanleiki ekki til um réttmæti. Horft er til innra og ytra réttmætis. Metur 

innra réttmæti hvort mælingin sé að mæla það sem henni er ætlað að mæla 

en ytra réttmæti segir til um að hægt sé að alhæfa niðurstöðurnar yfir á 

annað þýði og aðstæður (Neuman, 2003).  

3.1.1  Spurningalisti 

Þróun spurningalista hófst á vormánuðum 2015 samhliða öflun fræðigreina 

og mótun rannsóknaráætlunar. Spurningalistinn tók umtalsverðum 

breytingum á tímabilinu en spurningakönnun er ekki einföld rannsóknar-

aðferð og huga þarf að mörgum þáttum. Orðalag spurninga þarf að vera 

með þeim hætti að sá sem svarar rannsókn skilji allar spurningar og geti 

svarað þeim (Þorlákur Karlsson, 2003). Leiðbeinendur aðstoðuðu við frekari 

þróun spurningalistans. Hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla 2013 voru 

höfð til hliðsjónar við gerð spurningalistans ásamt fræðilegum heimildum.  

Spurningar eru alls tuttugu en tvær þeirra eru til þess fallnar að spyrja 

nemendur um bakgrunn þeirra (sjá í viðauka 2). Nemendur voru beðnir um 

að merkja hvort þeir væru stelpa eða strákur og hvort þeir hafi verið í 

textílvali. Unnið var úr svörum og þau borin saman eftir kyni og hvort 

nemendur hafi verið í textílvali auk þess sem munur milli skóla var 

skoðaður. 

3.1.2 Val á þátttakendum 

Um er að ræða hentugleikaúrtak þar sem valinn er hentugur hópur til að 

spyrja í stað þess  að allir einstaklingar í þýðinu hafi jafna möguleika á að 

lenda í úrtakinu (Þorlákur Karlsson og Þórólfur Þórlindsson, 2003). 

Þátttakendur í rannsókninni eru allir nemendur í 10. bekk í fimm 

grunnskólum á höfuðborgarsvæðinu. Upphaflega var ætlunin að velja fjóra 

skóla úr Reykjavík og einn skóla úr Garðabæ, Hafnarfirði og Kópavogi. Haft 

var samband við skólaskrifstofur sveitarfélaganna og í framhaldi af 

leyfisveitingu frá þeim var haft samband við skólastjóra viðkomandi skóla 

með tölvupósti. Velja átti einn 10. bekk úr hverjum skóla í samráði við 
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skólastjóra og kennara. Erfitt var að fá skóla til þátttöku og var endirinn sá 

að fjórir skólar úr Reykjavík og einn úr Kópavogi tóku þátt í könnuninni. 

3.1.3  Rannsóknarspurningar 

Rannsókninni er ætlað að kanna hvort nemendur í 10. bekk grunnskóla hafi 

náð völdum hæfniviðmiðum gildandi Aðalnámskrár í flokknum menning og 

umhverfi. Leitað er svara við eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

Hvaða þekkingu hafa nemendur í 10. bekk í textíl- og neytenda-

fræði í tengslum við sjálfbærni? 

Mótaðar voru fimm undirspurningar er tengjast hæfniviðmiðunum sem 

byggt var á. Þær eru: 

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk náttúruefni frá gervi-
efnum?  

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk textíliðnað og hvaða 
starfsgreinar tengdar fatagerð og textílhönnun tilheyra honum? 

 Að hve miklu leyti geta nemendur í 10. bekk lesið úr merkingum og 
táknum sem eru inni í fatnaði og öðrum textílefnum? 

 Að hve miklu leyti virðast nemendur þekkja vinnslu textílefna og 
geta sett í samhengi við aðbúnað í verksmiðjum og/eða sjálfbærni og 
umhverfisvernd? 

 Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk íslenskt hráefni með 
tilliti til sögu og sjálfbærni? 

  

 Undirbúningur rannsóknar 3.2

Eins og fram hefur komið var rannsókninni ætlað að kanna þekkingu 

nemenda á lokaári grunnskóla og hvort þeir hafi náð hæfniviðmiðum í 

textílmennt sem lúta að flokknum umhverfi og menning. Notuð var   

megindleg rannsóknaraðferð en kostur þeirra er sá að hægt er að leggja 

spurningalista með stöðluðum spurningum fyrir nemendur.  

3.2.1 Spurningagerð – rök fyrir vali 

Hér á eftir er fjallað um útskýringar á innihaldi og markmiðum spurninga í 

spurningakönnun út frá rannsóknarspurningu og fimm undirspurningum. 

Tekið er mið af hæfniviðmiðum aðalnámskrár í textílmennt undir flokknum 
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menning og umhverfi. Valin voru þrjú hæfniviðmið sem skilgreina hvað 

nemendur eiga að kunna við lok 10. bekkjar en tvö við lok 7. bekkjar. 

Í vettvangsnámi mínu hef ég verið í allmörgum skólum þar sem ég hef 

fylgst með kennslu og rætt við textílkennara um textílfræði, uppruna og 

framleiðslu textílefna. Fljótt á litið virðist kennslan í textílfræði snúast um 

íslensku ullina. Margir kennarar fá lánaðan kassa frá Þjóðminjasafninu með 

gömlum áhöldum til ullarvinnslu eða sýna nemendum sýnum myndband 

sem sýnir vinnslu ullarinnar. Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla (2013b) á 

kennslan að ná yfir mun meira efni eins og til dæmis hvernig vinnslu 

textílefna er háttað og hvernig hún helst í hendur við sjálfbærni og 

umhverfisvernd.  

Einn af grunnþáttum Aðalnámskrár er sjálfbærni en hugtakið felur í sér 

„að hugsa um samspil umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar“ (Sigrún 

Helgadóttir, 2013, bls. 2). Algengasti hugtakaskilningur fyrir sjálfbærni og 

sjálfbæra þróun er sá að komandi kynslóðir erfi jörðina í sambærilegu 

ástandi og við fengum hana og reynum að mæta núverandi þörfum án þess 

að minnka möguleika afkomenda okkar á að mæta sínum  (Sigrún 

Helgadóttir, 2013). Til þess að hægt sé að skilgreina sjálfbærni til dæmis í 

endurnýtingu í textíl er lykilatriðið að hafa grunnþekkingu í textílfræði 

greinarinnar. Hér er aðallega átt við vefjarefnafræði, táknkerfi og 

meðhöndlun textílefna. Líta má svo á að grunnþekking í textílfræði sé einn 

af mikilvægustu þáttunum í textílmennt við að mennta nemendur til 

sjálfbærni og liður í forvörn með því að gera nemendur að meðvituðum 

neytendum.  

3.2.2 Mótun spurningalistans 

Rannsóknarspurning þessa verkefnis var brotin upp í fimm undirspurningar 

sem hver um sig tengist einu af fimm hæfniviðmiðum sem lögð voru mótun 

spurningalistans til grundvallar. Ákveðið var að móta spurningarnar út frá 

þriðja hluta hæfniviðmiða í textílmennt. Valin voru hæfniviðmið úr 

flokknum um menningu og umhverfi, tvö hæfniviðmið fyrir lok 7. bekkjar og 

þrjú fyrir lok 10. bekkjar. Mótaðar voru spurningar fyrir hvert þessara 

hæfniviðmiða sem kynntar eru í töflu 1.  
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Tafla 1  Hæfniviðmið og undirspurningar rannsóknar 

             Hæfniviðmið      Undirspurningar rannsóknar 
Að nemendur geti gert grein fyrir helstu 
eiginleikum náttúruefna og gerviefna 

1. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk   
náttúruefni frá gerviefnum? 
  

Að nemendur geti sagt frá textíliðnaði og 
starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun 
 

2. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk 
textíliðnað og hvaða starfsgreinar tengdar 
fatagerð og textílhönnun tilheyra honum? 
 

Að nemendur geti fjallað um helstu tákn og 
merkingar vefjarefna 

3. Að hve miklu leyti geta nemendur í 10. bekk 
lesið úr merkingum og táknum sem eru inn í 
fatnaði og öðrum textílefnum? 
 

Að nemendur geti sagt frá vinnslu textílefna við 
mismunandi aðstæður og sett í samhengi við 
sjálfbærni og umhverfisvernd 

4. Að hve miklu leyti virðast nemendur þekkja 
vinnslu textílefna og geta sett í samhengi við 
aðbúnað í verksmiðjum og/eða sjálfbærni og 
umhverfisvernd? 
 

Að nemendur geti fjallað um íslenskt hráefni í 
samhengi við sögu og sjálfbærni 

5. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. bekk 
íslenskt hráefni með tilliti til sögu og sjálfbærni? 
 

 

Fyrsta undirspurning rannsóknarspurningarinnar byggir á hæfniviðmiði sem 

nemendur við lok 7. bekkjar eiga að hafa náð. Það segir að nemendur eigi 

að geta gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna og til 

varð undirspurningin um hvort nemendur í 10. bekk þekki náttúruefni frá 

gerviefnum. Að þekkja náttúruefni frá gerviefnum er einn grunnþáttur 

textílfræðinnar. Nauðsynlegt er að þekkja eiginleika og galla þessara efna 

svo hægt sé að velja efni sem passar þörfum neytandans. Erfitt er fyrir 

neytendur að vera meðvitaðir um umhverfi sitt og þátttakendur í sjálfbærri 

þróun ef þeir vita ekki hvaða efni er í fötum þeirra og öðrum textíl sem þeir 

nota. Auk þess er mikið af eitruðum efnum notuð við framleiðslu textílefna 

ásamt mikilli orkunotkun sem hefur slæm áhrif á jörðina til langframa.  

Næstu spurningar eru byggðar á hæfniviðmiðum sem nemendur eiga að 

kunna við lok 10. bekkjar. Önnur undirspurning er gerð upp úr hæfniviðmiði 

sem kveður á um að nemendur eigi að geta sagt frá textíliðnaði og 

starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun. Spurt er um að hve miklu 

leyti þekkja nemendur í 10. bekk textíliðnað og hvaða starfsgreinar tengdar 

fatagerð og textílhönnun tilheyra honum. Áhugavert er að sjá hvort 

nemendur þekki hvernig ferlið er frá hugmynd til tilbúinnar afurðar, hvað 

gerir klæðskeri og hvaða helstu framfarir hafa orðið í textíliðnaði í gegnum 

tíðina svo dæmi séu tekin. Himinn og haf eru á milli gömlu snældunnar sem 

snúin var með handafli í baðstofunni og stóru spunavélanna í tölvustýrðu 
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verksmiðjunum. Einnig má nefna í þessu sambandi þróun saumavélarinnar 

sem hafði afgerandi áhrif á fjöldaframleiðslu á fatnaði. 

Þriðja undirspurning er gerð upp úr hæfniviðmiði sem segir að 

nemendur eigi að geta fjallað um helstu tákn og merkingar vefjarefna, og er 

spurningunni ætlað að kanna að hve miklu leyti nemendur í 10. bekk  geti 

lesið úr merkingum og táknum sem eru inn í fatnaði og öðrum textílefnum. 

Þessa spurningu spyr ég af því að nemendur í 10. bekk eru farnir að hafa 

eigin skoðun á fatavali, þau eru farin að velja og kaupa föt sín sjálf og eru í 

mörgum tilfellum að sjá um eigin þvott. Til að vita hvaða efni fatnaður og 

textílefni innihalda er nauðsynlegt að neytendur geti lesið innihaldslýsingar. 

Til að geta þvegið og meðhöndlað flíkurnar og efnin rétt þarf að vera 

kunnátta til að lesa úr leiðbeiningum frá framleiðanda. 

Næst er það hæfniviðmið sem segir að nemendur eigi að geta sagt frá 

vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður og sett í samhengi við 

sjálfbærni og umhverfisvernd. Fjórðu undirspurningu er ætlað að fá svör við 

því að hve miklu leyti nemendur virðast þekkja vinnslu textílefna og 

misgóðan aðbúnað í verksmiðjum og geti sett í samhengi við sjálfbærni og 

umhverfisvernd. Hæfniviðmiðið sem þessi spurning á við má kannski segja 

að hafi verið aðal hvatinn að þessari rannsókn. Mér leikur mjög mikil forvitni 

á að vita hvort nemendur í 10. bekk geri sér grein fyrir því að fatnaður 

þeirra er oft á tíðum framleiddur í verksmiðjum sem bjóða starfsfólki sínu 

upp á ömurlegan aðbúnað og lág laun. Í mörgum verksmiðjum eru börn í 

þrælavinnu. Mikið af eiturefnum eru notuð við meðhöndlun fatnaðarins til 

að ná fram ákveðnu útliti eins og til dæmis snjáðar klórþvegnar gallabuxur 

sem er hluti af staðalbúnaði unglinga. Eiturefnin sem notuð eru í 

framleiðslunni geta haft slæm áhrif á heilsu neytandans ef varan er ekki 

þvegin nógu vel. En auk þess er heilsa starfsfólksins í húfi sem andar að sér 

og er í mikilli snertingu við eiturefnin meðan á framleiðslunni stendur. Sem 

betur fer hafa mörg fyrirtæki sagt þeim verksmiðjum, sem búa starfsfólki 

sínu slæman aðbúnað, stríð á hendur og leitað annað með framleiðslu sína. 

Samtök og þrýstihópar hafa verið stofnuð  til að stemma stigum við illri 

meðferð og aðbúnaði sem hefur þrifist í textíliðnaðinum í mörgum löndum. 

Þau fyrirtæki sem tilheyra þessum samtökum sérmerkja vörur sínar til 

aðgreiningar.  

Með því að nemendur þekki til vinnslu textílefna og áhrifa hennar geta 

þeir tekið meðvitaða ákvörðun um hvaða vörumerki þeir vilja kaupa. Þeir 

hafa val um að kaupa vörur sem eru framleiddar af verksmiðjum sem bera 

virðingu fyrir starfsfólki sínu og framleiddar þannig að sem minnstur skaði 

verði fyrir umhverfið.  
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Fimmta og síðasta undirspurningin er unnin upp úr hæfniviðmiði sem 

nemendur í 7. bekk grunnskóla eiga að kunna skil á. Í því segir að nemendur 

eigi að geta fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni og 

er spurt að hve miklu leyti nemendur í 10. bekk þekki íslenskt hráefni með 

tilliti til sögu og sjálfbærni. Þessi spurning er til þess fallin að skoða hvort 

nemendur þekki til íslensku ullarinnar og geri sér grein fyrir því að hún var 

lengi vel eina hráefnið sem íslendingar höfðu aðgang að til fatagerðar. Ullin 

er náttúrulegt efni með ýmsa eiginleika sem finnst ekki í öðrum efnum. Auk 

ullarinnar var notað skinn og roð í skó og fleira. Forvitnilegt er að vita hvort 

nemendur þekki til þeirra áhalda sem notuð voru við ullarvinnsluna og 

þróun þeirra og geri sér grein fyrir því að íslensku heimilin voru sjálfbær.  

Nokkrar spurningar eiga við hverja undirspurningu rannsóknarinnar og 

tilheyra hverju hæfniviðmiði, sjá töflu í viðauka 1. 

3.2.3 Forprófun spurningalista 

Til að auka innra réttmæti er gagnlegt að forprófa spurningalista með því að 

fá einhvern sem þekkir málefnið til að svara listanum (Neuman, 2003; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2003). Leitað var til fjölskyldunnar eftir forprófun 

spurningalistans. Spurningalistinn var fyrst prófaður á stúlku sem er á þriðja 

ári í framhaldsskóla og dreng sem er í 10. bekk grunnskóla. Þótti unga 

fólkinu spurningarnar langar og með flóknu orðalagi. Eftir það voru 

spurningarnar lagaðar til og gekk spurningalistinn á milli mín og 

leiðbeinanda minna þar til orðalag þótti einfalt og skýrt fyrir nemendur. Þá 

var ein unglingsstúlka úr fjölskyldunni fengin til að svara spurningunum, tók 

það hana um tíu mínútur að svara og þótti listinn þar með vera tilbúinn til 

að leggja fyrir nemendur í 10. bekk. Þeir sem forprófuðu spurningalistann 

höfðu allir verið í textílmennt og  höfðu stúlkurnar báðar verið í textílvali. 

 

   Siðferðisleg álitamál 3.3

Við vinnslu rannsókna þykir mikilvægt að gæta að fjórum grundvallarreglum 

siðferðis, það er sjálfræðisreglunni, skaðleysisreglunni, réttlætisreglunni og 

velgjörðarreglunni. Snýr sjálfræðisreglan að virðingu gagnvart 

þátttakendum og að upplýsa þá um framkvæmd og tilgang rannsóknar. 

Skaðleysisreglan miðar við að enginn hljóti skaða af rannsókninni og 

réttlætisreglan felur í sér að allir standi jafnir varðandi ávinning af rannsókn. 

Velgjörðarreglan snýr að því að gagnsemi rannsóknar nýtist markhópi 

(Sigurður Kristinsson, 2003). Í rannsókninni var ekki aflað viðkvæmra 

persónuupplýsinga og þátttaka því ekki talin geta valdið skaða. Engin 
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mismunun átti sér stað þar sem ekki er beinn ávinningur af þátttöku en hins 

vegar geta niðurstöður rannsóknarinnar nýst markhópi hennar. 

Rannsóknin var tilkynnt til persónuverndar samanber lög um persónu-

upplýsingar og persónuvernd nr. 77/2000. Sjá tilkynningu nr. S7730/2016. 

Óskað var eftir samvinnu við sjö skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu og þeir 

beðnir um leyfi til að fá að koma í einn 10. bekk og leggja rannsóknina fyrir 

eftir að leyfi frá skólaskrifstofum viðkomandi sveitarfélaga lá fyrir. 

 

 Framkvæmd rannsóknar 3.4

Gagnaöflun fór fram í mars og apríl 2016. Með tölvupósti dags. 9. mars 

2016 var óskað eftir leyfi frá Skóla- og frístundasviði Reykjavíkurborgar 

ásamt Menntasviði Kópavogs og skólaskrifstofum Garðabæjar og 

Hafnarfjarðar til að nálgast þátttakendur. Jákvætt svar barst frá Reykjavík, 

Kópavogi og Garðabæ en ekki kom svar frá Hafnarfirði. Því næst var haft 

samband við skólastjóra í fimm grunnskólum Reykjavíkurborgar, einn í 

Kópavogi og einn í Garðabæ. 

Farið var í fjóra skóla í Reykjavík og einn skóla í Kópavogi þar sem 

spurningalisti var lagður fyrir nemendur. Spurningalistinn var settur upp í 

formi krossaprófs og hafði hver spurning þrjá til fjóra svarmöguleika (sjá 

fylgiskjal 2). Þar sem ekki var um að ræða viðkvæmar persónuupplýsingar 

þótti skólastjórunum ekki ástæða til að fá leyfi foreldra eða annarra 

forsjáraðila til að leggja spurningakönnunina fyrir börn þeirra heldur var 

látið nægja að fá leyfi nemendanna sjálfra á staðnum. Allir nemendur sem 

voru mættir í skólann þann dag sem könnunin var lögð fyrir samþykktu 

fúslega að taka þátt. 

Það tók nemendur sjö til fimmtán mínútur að svara könnuninni. Í fimmta 

og síðasta skólanum voru eingöngu stelpur sem svöruðu könnuninni þar 

sem strákarnir voru annarsstaðar. Svöruðu allar stelpurnar í 10. bekk 

könnuninni sem mættar voru í skólann þann daginn. 

 

 Meðferð og greining gagna 3.5

Þegar gagnaöflun var lokið voru gögnin færð yfir í tölvuforitið Excel. Notast 

var við lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics) til að setja fram niðurstöður 

og skoða tengsl á milli breyta. Helstu einkenni lýsandi tölfræði er að 

gögnum og niðurstöðum þeirra er lýst með myndrænni framsetningu. Með 

þessari framsetningu er hægt að sjá hvað er dæmigert og ódæmigert á milli 
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einstaklinga, hópa eða svæða í gögnum (Amalía Björnsdóttir, 2013). Með 

því var hægt að sjá dreifingu milli kynja, einstakra skóla og mun milli 

nemenda eftir því hvort þeir voru í textílvali eða ekki. Niðurstöðurnar eru 

settar fram í myndum og töflum sem útbúnar voru í Excel. Jafnframt fylgir 

lýsandi texti til þess að skýra niðurstöður og þýðingu hverrar myndar og 

töflu. Niðurstöðurnar sýna svör nemenda við hverri spurningu fyrir sig þar 

sem allar spurningar eru settar saman í eina töflu eða mynd. Niðurstöður 

eru birtar með tíðni eða sem hlutfall réttra svara nemenda.  
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 Niðurstöður 4

Í þessari rannsókn var könnuð þekking nemenda í 10. bekk í textíl- og 

neytendafræði í tengslum við sjálfbærni. Í undirspurningum var rýnt í hvort 

nemendur þekki mun á náttúruefnum og gerviefnum, hvort þeir þekki 

textíliðnað og viti hvaða starfsgreinar tengdar fatagerð og textílhönnun 

tilheyri honum. Þá var skoðað hvort nemendur geti lesið úr merkingum og 

táknum textílefna, hvort þeir þekki vinnslu textílefna og geti sett hana í 

samhengi við aðbúnað í verksmiðjum og/eða sjálfbærni og umhverfisvernd. 

Að endingu var kannað hvort nemendur þekki íslenskt hráefni með tilliti til 

sögu og sjálfbærni.  

Niðurstöður eru kynntar út frá myndum og töflum, fyrst er talað um 

fjölda réttra svara þátttakenda við einstökum spurningum, næst er það 

hlutfall réttra svara eftir kynjum. Því næst eru skoðuð svör nemenda eftir 

því hvort þeir höfðu verið í textílvali eða ekki. Þá koma niðurstöður með 

hlutfalli réttra svara eftir þátttökuskólum. Endað er á því að fjalla um töflu 

sem sýnir hlutfall réttra svara eftir þátttökuskólum og einstökum spurn-

ingum. 

 

 Svörun spurningalistans 4.1

Spurningalistinn var lagður fyrir í fimm grunnskólum og svöruðu samtals 

112 nemendur í 10. bekk listanum á pappír. Svörun við einstökum 

spurningum var almennt góð. Einni spurningu slepptu 8 þátttakendur (sp. 

3), tveimur spurningum svöruðu allir (sp. 12 og 13) og öðrum spurningum 

var sleppt af 1–4 þátttakendum. 

Mynd 1  Fjöldi réttra svara þátttakenda við einstökum spurningum 
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Ef skoðuð eru rétt svör við einstökum spurningum sést að enginn svaraði 

öllum spurningum listans rétt (sjá mynd 1).  

Í spurningum 1, 2, og 3 reyndi á hvort nemendur þekki muninn á 

náttúru- og gerviefnum. Hlutfall réttra svara var ágætt við spurningum 2 

(81%) og 3 (68%) en aðeins 16% svöruðu spurningu 1 rétt. Þetta bendir til 

að nemendur þekki meginmun á náttúru- og gerviefnum en spurning 1 

gefur tilefni til að endurskoða orðalag spurningarinnar. 

Spurningar 8, 10, 11 og voru til þess fallnar að athuga hvort nemendur 

hefðu þekkingu á textíliðnaði, starfsgreinum tengdum fatagerð og 

textílhönnun. Hlutfall réttra svara var gott við spurningum 8 (87%), 10 (80%) 

og 11 (60%). Samkvæmt þessum niðurstöðum bendir til að nemendur þekki 

til starfsgreina tengdum fatagerð og hafi góða þekkingu á ferli 

textílhönnunar. Einnig virðast nemendur þekkja hvaða tæki eru notuð í 

textíliðnaði.  

Í spurningum 5, 6 og 7 var kannað hvort nemendur geti lesið úr 

þvottamerkjum í úlpu og úr hvaða efnum flíkin er saumuð. Hlutfall réttra 

svara var nokkuð gott í spurningum 5 (69%), 7 (80%) en í spurningu 6 var 

hlutfallið töluvert lægra (42%). Þetta bendir til að nemendur séu nokkuð 

meðvitaðir um að úlpan er dúnfóðruð og hvernig á að þvo hana. Hins vegar 

virðast þeir ekki kunna að lesa efnislýsingu ytra byrðis úlpunnar. Spurningar 

16 og 17 snéru að tilteknum táknum um þvott og straujun. Í spurningu 16 

var hlutfall réttra svara nokkuð hátt (70%) en lægra í spurningu 17 (52%). 

Því virðast nemendur betur meðvitaðir um þvottaleiðbeiningar en straujun.  

Með spurningum 13 og 15 var ætlunin að sjá hvort nemendur hefðu 

þekkingu á framleiðsluferli textílefna og aðbúnaði í verksmiðjum með tilliti 

til sjálfbærni. Í þeim spurningum var hlutfall réttra svara mjög svipað í þeim 

báðum, spurning 13 var með 67% rétt svör og spurning 15 með 63% rétt 

svör. Miðað við þetta svarhlutfall má leiða líkum að því að nemendur í 10. 

bekk geri sér nokkra grein fyrir því hvernig framleiðsla textílefna fer fram en 

hugsanlega hefði útkoman verið önnur ef fleiri spurningar hefðu verið í 

þessum flokki og/eða orðalag spurninganna verið öðruvísi. 

Í spurningum 4, 9, 12, 14 og 18 var rýnt í þekkingu nemenda á íslensku 

hráefni og sögu. Hæsta hlutfall réttra svara var við spurningu 4 (90%), 

aðeins lægra hlutfall var í spurningum 9 (74%) og 18 (78%) en í spurningu 12 

svöruðu 66% rétt. Þetta bendir til að nemendur þekki íslensku ullina vel en 

geri sér síður grein fyrir því hver framleiðir hana. Í spurningu 14 svöruðu 

40% nemenda rétt. Hugsanlega hafa svarmöguleikar í spurningu 14 verið 

ruglandi þar sem allir möguleikarnir tilheyra textíliðnaði. 



 

47 

 

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Verið í textílvali Ekki verið í textílvali

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Rétt svör stráka Rétt svör stelpna

Hlutfall stelpna og stráka í þátttakendahópnum var ekki jafnt eins og 

áður hefur verið greint frá, en fleiri svör fengust frá stelpum (67) en strákum 

(45). Rýnt var í fjölda réttra svara við einstökum spurningum og þau greind 

eftir kynjum. Það má sjá á mynd 2.   

Mynd 2  Hlutfall réttra svara stráka og stelpna við einstökum spurningum 

Af þessum gögnum má dæma að nemendur í 10. bekk séu ágætlega að 

sér á sviði textíl- og neytendafræði í tengslum við sjálfbærni, því hlutfall 

réttra svara var á bilinu 60–80% bæði hjá stelpum og strákum.  

Niðurstöðurnar voru einnig greindar eftir því hvort nemendur hefðu 

verið í textílvali eða ekki. Þær má sjá á mynd 3. 

Mynd 3  Hlutfall réttra svara við spurningalistanum eftir því hvort nemendur 
höfðu verið í textílvali eða ekki. 
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Stelpur voru í meirihluta þeirra sem höfðu verið í textílvali, eða 55 

samtals en fjöldi stráka sem höfðu verið í textílvali var 11.  

Fljótt á litið virðist hlutfall réttra svara við einstökum spurningum vera 

hærra hjá þeim sem hafa verið í textílvali í grunnskóla, en það er raunin í 10 

spurningum af átján.  

Hlutfall réttra svara hjá þeim sem höfðu verið í textílvali var hærra í 

spurningum 2, 4, 8, 9, 10, 14, 16 og 17, en hlutföllin voru jöfn í spurningu 7. 

Mestur munur birtist í spurningum númer 4, 8, 9, 16 og 17, en af þessum 

fimm spurningum virtist nemendum sem hafa verið í textílvali ganga 

áberandi betur í spurningu 8 en þeim sem ekki hafa verið í textílvali. Í þeirri 

spurningu var spurt um starfsheiti sem fellur undir textíliðnað.  

Hlutfall réttra svara var þó ekki alltaf hærra hjá þeim sem hafa verið í 

textílvali. Athygli vekur að hlutfall réttra svara í spurningum 1, 3, 5, 6, 11, 

12, 13 er hærra hjá þeim sem ekki hafa verið í textílvali. Mestur munurinn 

birtist í spurningum 1, 6 og 15, en þar er spurt um úr hverju gerviefni eru 

unnin, lesa á úr innihaldslýsingu flíkur og svo framleiðsluferli og aðstæður í 

textíliðnaði. 

 Rétt svör voru greind eftir þátttökuskólunum. Á mynd 4 má sjá að 

hlutfall réttra svara er lægst í skóla 2 (55%) en hæst í skóla 5 (63%) og 

bendir til þess að lítill munur sé á milli skóla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mynd 4  Hlutfall réttra svara eftir þátttökuskólum 

Hlutfall réttra svara var síðan greint eftir þátttökuskólum og einstökum 

spurningum. Þær niðurstöður má sjá í töflu 2. 
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Tafla 2  Hlutfall réttra svara við hverri spurningu í hverjum þátttökuskóla 

Númer 

spurn. 
Skóli 1 Skóli 2 Skóli 3 Skóli 4 Skóli 5 

1 41 9 13 11 9 

2 86 80 75 78 82 

3 82 56 88 72 55 

4 86 94 81 89 100 

5 64 62 73 67 82 

6 59 34 36 44 40 

7 82 39 100 94 65 

8 73 91 93 78 100 

9 55 77 75 67 91 

10 77 72 75 83 96 

11 67 56 69 50 61 

12 82 65 73 72 52 

13 82 52 56 67 83 

14 45 36 19 44 52 

15 68 50 60 72 70 

16 59 70 63 76 83 

17 59 42 47 39 74 

18 81 76 87 78 78 

 

Þegar rýnt er nánar í gögn hvers skóla má greina að skóli 1 var með hæst 

hlutfall réttra svara við spurningu 1 (41%) en skólar 2 og 5 með lægsta 

hlutfall réttra svara (9%). Í sjö af átján spurningum er skóli 1 með 80% rétt 

svör eða meira, skóli 2 er með þrjár spurningar þar sem hlutfall réttra svara 

er 80% eða meira og þar af fara tvær þeirra yfir 90%. Í skóla 3 er hlutfall 

réttra svara yfir 80% í fjórum spurningum, þar af er ein spurning með yfir 

90% hlutfall réttra svara og ein 100%. Skóli 4 er með tvær spurningar þar 

sem hlutfall réttra svara er um og yfir 90%. Í skóla 5 eru nokkrar spurningar 

þar sem hátt hlutfall réttra svara birtist og eru sjö þeirra þar sem hlutfallið 

fer yfir 80% og þar af tvær yfir 90% og tvær eru með 100% rétt svör. 
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 Umræða  5

Í þessum kafla er fjallað um niðurstöður rannsóknarinnar og þær settar í 

samhengi við fræðilega umfjöllun. Meginmarkmiðið var að athuga hvort 

nemendur í 10. bekk grunnskóla hafi öðlast þá þekkingu í textílfræði sem 

tilgreind eru í hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla og í því skyni var  

rýnt í fimm hæfniviðmið er snúa að flokknum menningu og umhverfi. 

Umræðan er byggð á undirspurningunum en leitast verður við að svara 

meginspurningu rannsóknarinnar í lokin. 

 

 Greinamunur á textílefnum 5.1

Í fyrstu undirspurningu rannsóknarinnar var sjónum beint að því að hve 

miklu leyti nemendur í 10. bekk þekki náttúrefni frá gerviefnum. Mjög fáir 

nemendur svöruðu fyrstu spurningu rétt eða 9% stelpna og 27% stráka og 

kom það á óvart. Nemendur áttu að velja úr þremur valmöguleikum en 

spurt var um úr hvaða efnum gerviefni væru búin til. Einn svarmöguleikinn 

við spurningunni var að gerviefni væru búin til úr bómullar- og plasttrefjum 

og gæti það hafa ruglað nemendur þar sem margir vita til dæmis að flísefni 

eru framleidd úr plastefni. Einnig vakti það spurningar af hverju svo mikill 

munur virðist vera á vitneskju stráka og stelpna. 

Spurningu 2 var ætlað að kanna þekkingu nemenda á náttúrulegum 

efnum. Mikill meirihluti þátttakenda svaraði þessu rétt (80%) og lítill munur 

var á svörum eftir skólum og hvort nemendur höfðu verið í textílvali eða 

ekki. Í spurningu 3 var kannað hvort nemendur vissu hvaðan bómullin 

kemur og fengust fæst svör við þessari spurningu en hlutfall réttra svara var 

um 70% hvort heldur um var að ræða stráka og stelpur eða hvort nemendur 

voru í textílvali eða ekki. 

Af þessum svörum að dæma virðast nemendur þekkja nokkuð vel 

náttúruleg efni eins og ull og bómull þó færri viti hvaðan bómullin kemur. 

Þeir virðast vita minna um tilurð gerviefna þó nemendur þekki mun á 

náttúrefnum og gerviefnum eins og þeim er ætlað samkvæmt 

hæfniviðmiðum Aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b). Þannig virðast nemendur þekkja að náttúruefni koma bæði úr jurta- 

og dýraríkinu (Helga Jóhannesdóttir, 1999) og að gerviefni eru framleidd úr 

lífrænum efnasamböndum eins og olíu og jarðgasi ásamt súrefni og fleiri 

lofttegundum (Helga Jóhannesdóttir, 1999; Ásdís Jóelsdóttir, 2011).  
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 Textíliðnaður og tengdar starfsgreinar 5.2

Önnur undirspurning rannsóknarinnar byggir á spurningum 8, 10 og 11 í 

spurningalistanum sem var ætlað að fá svör við því hve mikið  nemendur í 

10. bekk þekki textíliðnað og starfsgreinar tengdar fatagerð og 

textílhönnun.  

Í spurningu 8 áttu nemendur að velja það starfsheiti sem fellur undir 

textíliðnað. Stelpur voru allar með rétt svör en tæplega 80% stráka. Þá kom 

ekki á óvart að þeir nemendur sem höfðu verið í textílvali svöruðu flestir 

rétt (97%) og að hlutfall þeirra sem ekki voru í textílvali var nokkuð lægra 

(73%). Einn skóli skaraði fram úr með öll rétt svör, en þar voru þátttakendur 

allt stelpur sem höfðu flestar verið í textílvali. Í öðrum skólum fékkst hátt 

hlutfall réttra svara við þessari spurningu og voru það bæði strákar og 

stelpur sem ýmist höfðu verið í textílvali eða ekki.  

Þegar nemendur áttu að bregðast við því hvaða starfsheiti félli undir 

textíliðnað svöruðu stelpurnar í skóla 5 allar rétt en svarið var klæðskera-

meistari. Hér getur skýring á góðu gengi tengst því að í textílvali er gjarnan 

áhersla á fatasaum og þegar horft er á mikinn mun á vitneskju stráka og 

stelpna á þessari spurningu í heild styður það grun minn um að hugtakið 

klæðskerameistari beri oftar á góma í textílvali.  

  Spurning 10 var um hvaða hönnunarferli þarf að eiga sér stað áður en 

gallabuxur fara í verksmiðjuframleiðslu. Hér gekk stelpum betur en strákum 

að svara rétt þótt hlutfall réttra svara hafi verið nokkuð hátt hjá báðum 

kynjum. Þá svara fleiri nemendur sem höfðu verið í textílvali rétt en þeir 

sem ekki höfðu verið í textílvali. Þetta rímar vel við þá staðreynd að fleiri 

stelpur velja textíl á unglingastigi í grunnskóla. 

Í elleftu spurningu var spurt um hvaða tvær helstu uppfinningar á 19. öld 

ollu miklum breytingum í framleiðslu á fatnaði og öðrum textílvörum. Ekki 

voru allir sem svöruðu þessari spurningu og getur það skýrst af ýmsu. Skoða 

þarf orðlag hennar og jafnvel hvort hugtök þar séu nemendum jafnvel 

framandi. Hlutfall réttra svara var nokkuð lægra en í öðrum spurningum, 

hvort sem litið er til kynja eða hvort nemendur höfðu verið í textílvali eða 

ekki.  

Ef miðað er við þessi svör virðast nemendur þekkja til starfsheita/ 

starfsgreina sem tengjast fatagerð og vera kunnugir að nokkru leyti 

hönnunarferli fatnaðar áður en hann fer í framleiðslu. Því má áætla að 

nemendur nái hæfniviðmiði Aðalnámskrár (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013b) þessu lútandi að miklu leyti. Hins vegar virðast færri 

þekkja hvaða tæki ollu straumhvörfum í textíliðnaði. Hafa verður í huga að 
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viðkomandi hæfniviðmið fjallar ekki með beinum hætti um textílframleiðslu 

fyrri tíma og er þessi þáttur því ef til vill ekki hluti kennslu í textílmennt. Hins 

vegar er viðfangsefnið mikilvægt því fatagerð og hönnun er vísinda- og 

fræðigrein sem snýst meðal annars um varðveislu fornra textílminja og 

þróun á hráefnum, framleiðsluaðferðum og vélbúnaði (Ásdís Jóelsdóttir, 

2015a).  

Þegar horft er til skipulags textílkennslu er ætlast til þess að nemendur 

geti beitt hugmyndavinnu, hönnun og sköpun og hafi fengið þjálfun og 

verkfærni á fjölbreyttum sviðum (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 

2013b), ekki bara í efnisvali heldur einnig að þeir þekki og skilji hvaða tæki 

olli stórfelldum framfaraskrefum í iðnaði. Því er þekking á sögulegri þróun 

mikilvæg en ekki er nóg að læra um og/eða þekkja einstök starfsheiti tengd 

fatagerð. Eins þykir í dag mikilvægt að leggja áherslu á endurnýtingu og 

sjálfbærni sem líklega þarf að verða ríkari áhersla hjá ungu fólki sem 

hyggjast læra og vinna við fatahönnun (Black, 2012). 

 

 Þvottamerki og efnislýsingar 5.3

Þriðju undirspurningu var ætlað að mæla að hve miklu leyti nemendur í 10. 

bekk geti lesið úr merkingum og táknum sem eru inni í fatnaði og öðrum 

textílefnum. Spurningum 5, 6, 7, 16 og 17 var ætlað að gefa vísbendingar 

um það. Niðurstöður benda til þess að hæfni nemenda í að lesa úr 

upplýsingum á merkimiða í flík sé almennt ágæt en á óvart kom að hlutfall 

réttra svara hjá nemendum sem ekki hafa verið í textílvali var hærra en hjá 

nemendum sem höfðu verið í textílvali. Hins vegar var ekki kynjamunur. 

Þetta getur bent til þess að lítið sé fjallað um merkimiða í textílvali en 

mögulegur munur skýrist af því hvaða leiðsögn nemendur fá á heimilum 

sínum. Fróðlegt væri að kanna þetta nánar og heyra bæði í nemendum um 

hvar þeir læra að lesa úr slíkum upplýsingum og hvort kennarar í textíl 

og/eða lífsleikni fjalli um slík mál. 

Spurningar 16 og 17 snéru að tilteknum táknum um þvott og straujun og 

benda niðurstöður til þess að nemendur þekkja betur leiðbeiningar um 

þvott heldur en straujun. Hér virðist hæfniviðmiðum aðalnámskrár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b) vera náð að miklu leyti og 

samræmast áherslum Ásdísar Jóelsdóttur (2011) um að því betur sem 

nemendur kunna skil á þessum þáttum því betur endist fatnaður þeirra og 

notagildi eykst. Með því að framleiða minna af fatnaði og textílvörum er 

stuðlað að sjálfbærni og umhverfisvernd sem hefur áhrif á vistspor jarðar 

Connell og Kozar (2012). 
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 Framleiðsluferli og aðstæður í textíliðnaði 5.4

Fjórða undirspurningin sneri að þekkingu nemenda á vinnslu textílefna og 

getu til að setja hana í samhengi við aðbúnað í verksmiðjum og/eða sjálf-

bærni og umhverfisvernd. Spurningar 13 og 15 snúa að þeim þáttum. Sú 

fyrri víkur að því hvernig textílefni eru búin til en sú síðari er um aðferðir 

tískufyrirtækja við að framleiða ódýrar gallabuxur. Hlutfall réttra svara var í  

báðum spurningum yfir 60% og nokkur kynjamunur kom fram í svörum við 

báðum spurningum, þar sem stelpur svöruðu rétt í yfir 70% tilvika en 

strákar í rúmlega 50% tilvika. Skýringar á þessum mun er erfitt að dæma um 

og getur tengst því að fleiri stelpur velja textíl í vali og því hafa þær meiri 

þekkingu og reynslu af málefnunum. Hins vegar kom líka fram munur á milli 

skóla þar sem dreifing á hlutfalli réttra svara var allt frá 52% upp 83%. Þetta 

gefur tilefni til að rannsaka betur hvað er gert í hverjum skóla og hvernig, til 

að fá betri vitneskju um hversu vel, nemendum þeirra gengur að ná 

hæfniviðmiðinu sem fjórða undirspurning rannsóknarinnar byggir á.  

Þegar horft er til grunnþáttarins sjálfbærni er skýrt að þekking á 

framleiðsluaðferðum textílefna er mikilvæg (Ha-Brookshire og Norum, 

2011), því þær tengjast notkun eiturefna, miklum ágangi á auðlindir jarðar 

og slæmum aðbúnaði starfsfólks í fjöldaframleiðslu (Connel og Kozar, 2012; 

Ásdís Jóelsdóttir, 2013; Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 

2014; Guðrún Arndís Tryggvadóttir, 2013). Hér skiptir máli að allir 

nemendur læri um slík framleiðsluferli, en ekki bara þeir sem velji textíl sem 

valgrein í grunnskóla, því vísbendingar eru um að Íslendingar hafa ekki 

staðið sig nógu vel (Ólafur Páll Jónsson, 2012; Sigurður Eyberg, 2010) og 

beina þurfi sjónum meira að kauphegðun á fatnaði (Connell og Kozar, 2012; 

Ha-Brookshire og Norum, 2011; Pasricha, 2010). Þannig er mikilvægt að 

muna að í textílmennt eru tækifæri til að beina sjónum nemenda að 

framleiðsluferli og aðstæðum í textíliðnaði sem vekja athygli nemenda á 

umhverfisvernd og umhverfisvitund. Slík tækifæri eru hluti þeirra 

fjölbreyttu leiða sem stuðla að menntun til sjálfbærni (Auður Pálsdóttir og 

Allyson Macdonald, 2009; Ólöf Ágústína Stefánsdóttir, 2015). 

 

  Íslenskt hráefni  5.5

Síðasta undirspurning þessarar rannsóknar byggir á svörum við spurningum 

4, 9, 12, 14 og 18 þar sem leitað var eftir þekkingu nemenda á íslensku 

hráefni með tilliti til sögu og sjálfbærni. Niðurstöður benda til þess að 

nemendur þekkja íslensku ullina vel en gera sér síður grein fyrir því hver 

framleiðir hana og hvernig hún var unnin á árum áður.  
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Lítill munur kom fram á svörum eftir kynjum eða skólum en athygli vakti 

betra gengi þeirra sem höfðu verið í textílvali en þeirra sem höfðu ekki verið 

í slíku vali. Styðja þessar niðurstöður mikilvægi fræðslu um íslenskt hráefni í 

samhengi við sögu og sjálfbærni í samræmi við hæfniviðmið Aðalnámskrár 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013b).  

Þá má velta því fyrir hvort vinsældir íslensku ullarinnar haldi sínum sess 

eins og verið hefur í gegnum aldirnar (Elsa E. Guðjónsson, 1953), en íslenska 

ullin virðist hafa fengið aukið gildi þar sem áhugi á varðveislu og sjálfbærni 

hefur aukist mikið undanfarin ár (Ístex, 2010). 

Hér eru fjölmörg tækifæri til að tengja við nám nemenda og styrkja 

þekkingu þeirra á íslensku hráefnum, sögu þeirra og tækniþróun iðnaðar 

hér á landi, en framleiðsla einu ullarverksmiðjunnar á Ísland er knúin með 

umhverfisvænum orkugjöfum eins og jarðvarma og vatnsgufu (Ístex, 2010). 

 Sérstaka athygli vakti að nemendur virðast hafa góða þekkingu á 

sauðskinnsskónum íslensku, en þessum menningararfi þjóðarinnar virðist 

gerð góð skil hjá mörgum textílkennurum. Mögulega þyrfti að tengja og 

útskýra betur hversu mikið framfaraspor rokkurinn var í spunavinnu (Hulda 

Stefánsdóttir, 1976). 

 

 Samantekt 5.6

Hér að ofan hefur verið leitast við að svara undirspurningum rannsókn-

arinnar og virðast hæfniviðmið Aðalnámskrár grunnskóla í flestum tilfellum 

vera að einhverju eða miklu leyti náð.  

Svör við fyrstu undirspurningu fela í sér að nemendur virðast þekkja mun 

á náttúru- og gerviefnum en vita ekki hvernig gerviefni eru búin til.  

Svör við annarri undirspurningu fela í sér að nemendur uppfylla 

hæfniviðmið Aðalnámskrá um að þekkja starfsheiti/starfsgreinar í fatagerð 

og  textílhönnun, en ekki að þeir þekki textíliðnað. Þessi niðurstaða getur þó 

verið tengt því að spurningin í spurningalistanum var byggð á framförum í 

textíliðnaði en ekki eins og hann er í dag.  

Svör við þriðju undirspurningu benda til að nemendur séu ekki mjög 

færir í að lesa efnislýsingar sem eru inni í fatnaði og öðrum textílefnum. Þeir 

þekkja betur þvottamerki en önnur tákn sem varða meðferð fatnaðar.  

Svör við fjórðu undirspurningu benda til að munur sé á milli skóla  í 

tengslum við þekkingu á vinnslu textílefna, aðbúnað í verksmiðjum og/eða 

sjálfbærni og umhverfisnefnd.  
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Svör við fimmtu undirspurningu gefa vísbendingu um mun milli skóla á 

því hver þekking nemenda er á íslensku hráefni með tilliti til sögu og 

sjálfbærni. Vísbendingar eru um að munurinn skýrist af því hvort nemendur 

voru í textílvali eða ekki.  

Í hnotskurn benda gögn þessarar rannsóknar til þess að þekking 

nemenda í 10. bekk í textíl- og neytendafræði í tengslum við sjálfbærni sé 

ágæt og að þeir hafi náð að talsverðu leyti þeim hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár grunnskóla er lúta að flokknum menning og umhverfi. Í ljós 

kom munur á milli kynja í hlutfalli réttra svara í tilteknum spurningum og 

einnig eftir því hvort nemendur höfðu verið í textílvali eða ekki. Ekki var 

mikill munur á milli skóla þegar á heildina er litið en greinilegur munur var á 

milli skóla í einstaka spurningum. 

Niðurstöður benda til að nemendur í 10. bekk hafi almennt nokkra 

þekkingu á þeim þáttum sem rannsóknin snýr að og uppfylla að hluta til 

hæfniviðmið Aðalnámskrár. Einnig benda niðurstöður til þess að styrkja 

megi tengingar textílmenntar við grunnþáttinn sjálfbærni og að textílmennt 

gefi tækifæri til að styrkja vinnu með grunnþáttinn sjálfbærni í skólastarfi. 

Þær gefa einnig til kynna að textílkennsla sé mikilvæg á elsta stigi 

grunnskóla til að tryggja að hæfniviðmið Aðalnámskrár náist. 
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 Lokaorð 6

Þegar horft er á niðurstöður rannsóknar sem þessarar er ljóst að fleiri 

spurningar hafa vaknað en gögn þessi hafa náð að svara. 

Á óvart kom hvað þekking nemenda virðist góð á mörgum sviðum 

textílmenntar undir flokknum umhverfi og menning, sérstaklega í ljósi 

þeirrar staðreyndar að í þátttökuskólunum höfðu nemendur, sem ekki 

höfðu valið textíl í unglingadeild, almennt ekki fengið textílkennslu síðan í 

7.–8. bekk.  

Aðspurðir sögðu margir nemendur þegar þeir fengu spurningalistann að 

þeir hefðu ekkert lært um efni hans í textílmennt. Það má því velta fyrir sér 

hvort þekking nemenda sem viðkemur þeim hæfniviðmiðum sem lögð voru 

til grundvallar komi úr öðrum námsgreinum eins og lífsleikni, eða frá 

heimilunum og fjölmiðlum frekar en skólanum.  

Hér hefur því skapast grundvöllur fyrir frekari rannsóknir og hafa svörin 

við einstökum undirspurningum gefið tilefni til að tala við nemendur og 

spyrja þá hvar þeir læri um einstaka þætti er lúta að viðfangsefnum 

textílmenntar, en ekki síður kennara um hvaða þætti þeir leggi áherslu á og 

hvernig þeir geri það. Gætu slík svör gefið vísbendingar um hvernig megi 

þróa textílmennt enn frekar og verða íslensku skólastarfi til framdráttar. 
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Viðauki 1 

 

Undirspurningar rannsóknar                  Spurningar í spurningalista 

 

1. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. 

bekk náttúruefni frá gerviefnum? 

 

1. Hver eftirfarandi efna eru notuð við framleiðslu 

gerviefna? 

(   ) Súrefni og olía 

(   ) Gras og hey 

(   ) Bómullar- og plasttrefjar 

2. Hver eftirfarandi möguleika inniheldur bara 

náttúruleg efni? 

(   ) Flísefni og akrílefni 

(   ) Terylene og polyester 

(   ) Ull, bómull, hör og silki 

3. Bómullin er mjúk viðkomu og notuð í 

margskonar fatnað. Hvaðan kemur bómullin? 

(   ) Bómullin er úr steinaríkinu                                 

(   ) Bómullin er unnin úr gerviefnum 

(   ) Bómullin er úr jurtaríkinu 

 

 

2. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. 

bekk textíliðnað og hvaða starfsgreinar tengdar 

fatagerð og textílhönnun tilheyra honum? 

 

8. Hver af eftirtöldum starfsheitum fellur undir 

textíliðnað? 

(   ) Ferðamálafulltrúi 

(   ) Klæðskerameistari 

(   ) Förðunarfræðingur 

10. Hvaða fullyrðing lýsir best ferlinu sem þarf að 

eiga sér stað áður en gallabuxur fara í 

verksmiðjuframleiðslu? 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum og drífur sig í 

að sauma þær og fer með eintak í           

       verksmiðju 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum og sendir 
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teikningu í tískuhús sem ákveður að setja  

       þær í framleiðslu 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum, vinnur fyrst 

hugmyndavinnu og skissar myndir af    

       buxunum þar til hann er ánægður með útlit, þá 

er búið til snið og prufubuxur saumaðar 

11. Hvaða tvær helstu uppfinningar á 19. öld 

(1800–1900) ollu miklum breytingum í framleiðslu 

á fatnaði og öðrum textílvörum?  

(   ) Prjónavélar og saumavélar 

(   ) Vefstólar og rokkar  

(   ) Prjónavélar og tölvur 

 

3. Að hve miklu leyti geta nemendur í 10. bekk 

lesið úr merkingum og táknum sem eru inn í 

fatnaði og öðrum textílefnum? 

 

5. Merkimiðinn á úlpunni sýnir úr hvaða efnum 

úlpan er gerð. Hvaða  efni  er milli fóðurs (lining) og 

ysta lags (shell). 

(   ) Æðardúnn      

(   ) Dúnn og fiður 

(   ) Vattefni                 

6. Ysta lag úlpunnar (shell) er gert úr: 

(   ) Einu náttúrulegu efni 

(   ) Einu náttúrulegu efni og einu gerviefni 

(   ) Tveimur 

gerviefnum 

(   ) Einu gerviefni 

7. Merkimiðinn sýnir hvernig best er að þvo og 

þurrka úlpuna. Ef horft er á miðann, hvaða 

möguleiki er réttur?   

(   ) Þvo skal úlpuna í höndum og hengja svo á  

       herðatré 

(   ) Þvo skal úlpuna á ekki hærri hita en 30° C og   

       hún má ekki fara í hreinsun  
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(   ) Úlpan má fara í hreinsun og það má strauja hana 

16. Hvað táknar þetta merki? 

(   ) Má ekki þvo 

(   ) Má aðeins handþvo á lágum hita                  

(   ) Vatnið þarf að vera eins heitt og höndin þolir 

17. Hvað táknar þetta merki? 

(   ) Má strauja á hæsta hita 

(   ) Má alls ekki strauja 

(   ) Má strauja á lágum hita 

 

4. Að nemendur geti sagt frá vinnslu textílefna 

við mismunandi aðstæður og sett í samhengi 

við sjálfbærni og umhverfisvernd 

13. Fatnaður, gardínur, rúmföt og mottur eru búin 

til úr textílefnum. Textílefni eru því allt í kringum 

okkur. Hvernig eru textílefni búin til? 

(   ) Textílefni eru búin til í spunavél 

(   ) Textílefni eru þræðir sem eru tengdir saman 

með því að prjóna, vefa, eða þæfa  

(   ) Textílefni eru alltaf ofin í vefstól 

15. Þegar gallabuxur eru búnar til reyna 

tískufyrirtækin að fá þær framleiddar, sem ódýrast. 

Hvernig ná tískufyrirtækin því? 

Með því að eiga viðskipti við verksmiðju sem… 

(   ) borga góð laun fyrir dagvinnu og bónusgreiðslur 

fyrir mikil afköst 

(   ) hafa lítið menntað og/eða ungt starfsfólk sem 

vinnur gjarnan langan vinnudag 

(   ) hafa strangar reglur um öryggiseftirlit og banna 

notkun eiturefna í framleiðslunni 

 

5. Að hve miklu leyti þekkja nemendur í 10. 

bekk íslenskt hráefni með tilliti til sögu og 

sjálfbærni? 

 

4. Peysan á myndinni er prjónuð úr þekktu 

prjónabandi. Hvað    

heitir það? 

(   ) Dralon 

(   ) Kambgarn 
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(   ) Lopi 

9. Úr hvaða hráefni voru svona skór búnir til á 

Íslandi fyrr á öldum?  

(   ) Fiskroði eða skinni              

(   ) Maga kúa eða kinda 

(   ) Hákarlaskinni 

12. Til þess að hægt sé að nota íslenska ull í fatnað 

er ein starfsstétt ómissandi. Hver er sú starfsstétt? 

(   ) Vefarar 

(   ) Klæðskerar 

(   ) Bændur 

14. Áður fyrr var þráður  spunninn með snældu en 

seinna var farið að nota tæki sem flýtti fyrir 

spunavinnunni. Hvaða tæki var það? 

(   ) Vefstóll 

(   ) Rokkur 

(   ) Prjónavél 

18. Hvaða efni notuðu Íslendingar áður fyrr mest í 

fötin sín? 

(   ) Bómull 

(   ) Ull 

(   ) Skinnþræði 

(   ) Þara 
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Viðauki 2 

Þekking nemenda á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár í textílmennt 

Spurningakönnun fyrir nemendur í 10. bekk grunnskóla 

 

Vinsamlegast setjið (x) við einn réttan svarmöguleika í hverri spurningu 

 

1. Hver eftirfarandi efna eru notuð við framleiðslu gerviefna? 

(   ) Súrefni og olía 

(   ) Gras og hey 

(   ) Bómullar- og plasttrefjar 

 

2. Hver eftirfarandi möguleika inniheldur bara náttúruleg efni? 

(   ) Flísefni og akrílefni 

(   ) Terylene og polyester 

(   ) Ull, bómull, hör og silki 

 

3. Bómullin er mjúk viðkomu og notuð í margskonar fatnað. Hvaðan 

kemur bómullin? 

(   ) Bómullin er úr steinaríkinu                                 

(   ) Bómullin er unnin úr gerviefnum 

(   ) Bómullin er úr jurtaríkinu 

 

4. Peysan á myndinni er prjónuð úr þekktu prjónabandi. Hvað    

heitir það? 

(   ) Dralon 

(   ) Kambgarn 

(   ) Lopi 

 

 

Hér sjáið þið vinsæla úlpu frá 66° norður, inni í úlpunni eru 

miðar þar sem koma fram upplýsingar um þau efni sem 

úlpan er saumuð úr og þvottaleiðbeiningar. 
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5. Merkimiðinn á úlpunni sýnir úr hvaða efnum úlpan er gerð. Hvaða  efni  

er milli fóðurs (lining) og ysta lags (shell). 

(   ) Æðardúnn      

(   ) Dúnn og fiður 

(   ) Vattefni                 

 

6. Ysta lag úlpunnar (shell) er gert úr: 

(   ) Einu náttúrulegu efni 

(   ) Einu náttúrulegu efni og einu gerviefni 

(   ) Tveimur gerviefnum 

(   ) Einu gerviefni 

 

7. Merkimiðinn sýnir hvernig best er að þvo og 

þurrka úlpuna. Ef horft er á miðann, hvaða 

möguleiki er réttur?   

(   ) Þvo skal úlpuna í höndum og hengja svo á  

       herðatré 

(   ) Þvo skal úlpuna á ekki hærri hita en 30° C og   

       hún má ekki fara í hreinsun  

(   ) Úlpan má fara í hreinsun og það má strauja hana 

 

8. Hver af eftirtöldum starfsheitum fellur undir textíliðnað? 

(   ) Ferðamálafulltrúi 

(   ) Klæðskerameistari 

(   ) Förðunarfræðingur 

 

9. Úr hvaða hráefni voru svona skór búnir til á Íslandi fyrr á 

öldum?  

(   ) Fiskroði eða skinni 

(   ) Maga kúa eða kinda 

(   ) Hákarlaskinni 

 

10. Hvaða fullyrðing lýsir best ferlinu sem þarf að eiga sér stað áður en 

gallabuxur fara í verksmiðjuframleiðslu? 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum og drífur sig í að sauma þær og fer 

með eintak í           
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       verksmiðju 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum og sendir teikningu í tískuhús sem 

ákveður að setja  

       þær í framleiðslu 

(   ) Hönnuður fær hugmynd af buxum, vinnur fyrst hugmyndavinnu og 

skissar myndir af    

       buxunum þar til hann er ánægður með útlit, þá er búið til snið og 

prufubuxur saumaðar 

 

11. Hvaða tvær helstu uppfinningar á 19. öld (1800–1900) ollu miklum 

breytingum í framleiðslu á fatnaði og öðrum textílvörum?  

(   ) Prjónavélar og saumavélar 

(   ) Vefstólar og rokkar  

(   ) Prjónavélar og tölvur  

 

12. Til þess að hægt sé að nota íslenska ull í fatnað er ein starfsstétt 

ómissandi. Hver er sú starfsstétt? 

(   ) Vefarar 

(   ) Klæðskerar 

(   ) Bændur 

 

13. Fatnaður, gardínur, rúmföt og mottur eru búin til úr textílefnum. 

Textílefni eru því allt í kringum okkur. Hvernig eru textílefni búin til? 

(   ) Textílefni eru búin til í spunavél 

(   ) Textílefni eru þræðir sem eru tengdir saman með því að prjóna, vefa, 

eða þæfa  

(   ) Textílefni eru alltaf ofin í vefstól 

 

14. Áður fyrr var þráður  spunninn með snældu en seinna var farið að nota 

tæki sem flýtti fyrir spunavinnunni. Hvaða tæki var það? 

(   ) Vefstóll 

(   ) Rokkur 

(   ) Prjónavél 

 

15. Þegar gallabuxur eru búnar til reyna tískufyrirtækin að fá þær 

framleiddar, sem ódýrast. Hvernig ná tískufyrirtækin því? 



 

71 

 

Með því að eiga viðskipti við verksmiðju sem… 

(   ) borga góð laun fyrir dagvinnu og bónusgreiðslur fyrir mikil afköst 

(   ) hafa lítið menntað og/eða ungt starfsfólk sem vinnur gjarnan langan 

vinnudag 

(   ) hafa strangar reglur um öryggiseftirlit og banna notkun eiturefna í 

framleiðslunni 

 

16. Hvað táknar þetta merki? 

(   ) Má ekki þvo 

(   ) Má aðeins handþvo á lágum hita 

(   ) Vatnið þarf að vera eins heitt og höndin þolir 

 

17. Hvað táknar þetta merki? 

(   ) Má strauja á hæsta hita 

(   ) Má alls ekki strauja 

(   ) Má strauja á lágum hita 

 

18. Hvaða efni notuðu Íslendingar áður fyrr mest í fötin sín? 

(   ) Bómull 

(   ) Ull 

(   ) Skinnþræði 

(   ) Þara 

 

Bakgrunnsupplýsingar um þann sem svarar könnunni, vinsamlega merktu í 

réttan reit 

 

19. Ert þú ? 

(   ) Stelpa    

(   ) Strákur  

 

20. Hefur þú verið í textílvali í skólanum? 

(   ) Já     

(   ) Nei 

Kærar þakkir fyrir að svara  
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Viðauki 3 

 

Bréf sem sent var til skólaskrifstofu 

Garðabæjar, Hafnarfjarðar, 

Kópavogs og Reykjavíkur 

 

Reykjavík 10. mars 2015. 

 

Efni: Ósk um samstarf vegna rannsóknar í tengslum við 

meistaraverkefni í grunnskólafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Ég undirrituð Kristín Bergmann kt. 251062 3829 er meistaranemi í 

grunnskólakennarafræðum við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég 

er að vinna rannsókn á sviði textílmenntar undir leiðsögn Ásdísar 

Jóelsdóttur lektors.  

Markmiðið með rannsókninni er að athuga hvort nemendur hafi 

öðlast þá þekkingu í  textílfræði sem getið er um í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár, greinasviði, við lok 10. bekkjar. Hvort nemendur viti 

hvað textílfræði er og hvort þeir tengi hugtakið við sjálfbærni. Hér er 

átt við uppruna textílefna, hvernig þau eru unnin, hvaða orku er verið 

að nýta í framleiðsluna, hvað er gert við úrgang, fær starfsfólk 

mannsæmandi laun og aðbúnað, eru það börn sem þrælað er út í 

verksmiðjum og svo framvegis.  

Um er að ræða spurningakönnun og hef ég hugsað mér að leita 

samstarfs við XXXXXXXXXXX en ennfremur verða valdir fleiri skólar á 

höfuðborgarsvæðinu. Ég mun leggja spurningakönnunina fyrir einn 

10. bekk í hverjum skóla. Nemendur verða beðnir um að svara 18 

spurningum þar sem könnuð er þekking nemenda á eiginleikum 

náttúru og gerviefna, íslensku hráefni, táknum og merkingum 
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vefjarefna, textíliðnaði og starfsgreinum tengdum fatagerð og 

textílhönnun auk vinnslu textílefna við mismunandi aðstæður í 

samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd. Leitast er við að skoða 

hvort munur sé á þekkingu nemenda eftir kyni annars vegar og hins 

vegar hvort nemendur hafi verið í textílvali.  

Ég mun senda viðkomandi skólastjóra bréf og í framhaldinu sendi ég 

leyfisbréf til foreldra. Annað hvort mun ég senda rafræna könnun til 

nemenda í samráði við skólastjórnendur eða kem sjálf með 

spurningalista sem nemendur svara skriflega. Ég hef þegar sótt um 

leyfi hjá persónuvernd og bíð eftir svari frá þeim. 

Með von um jákvæðar undirtektir 

bestu kveðjur, 

 

Kristín Bergmann, sími XXXXXXXXX 
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Viðauki 4 

 

Bréf sem sent var til skólastjóra á höfuðborgarsvæðinu 

Xxxxxxxxxxxskóli 

Xxxxxxxxxxxx, skólastjóri 

Xxxxxxxxxxxx 

xxx Reykjavík 

 

Reykjavík 14. mars 2015. 

 

Efni: Ósk um samstarf vegna rannsóknar í tengslum við 

meistaraverkefni í grunnskólafræðum við Menntavísindasvið 

Háskóla Íslands. 

Ég undirrituð Kristín Bergmann kt. 251062 3829 er meistaranemi í 

faggreinakennslu í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. 

Ég er að vinna rannsókn á sviði textílmenntar undir leiðsögn Ásdísar 

Jóelsdóttur og Auðar Pálsdóttur.  

Markmiðið með rannsókninni er að athuga hvort nemendur hafi 

öðlast þá þekkingu í  textílfræði sem getið er um í hæfniviðmiðum 

Aðalnámskrár, greinasviði, við lok 10. bekkjar. Hvort nemendur viti 

hvað textílfræði er og hvort þeir tengi hugtakið við sjálfbærni. Hér er 

átt við uppruna textílefna, hvernig þau eru unnin, hvaða orku er verið 

að nýta í framleiðsluna, hvað er gert við úrgang, fær starfsfólk 

mannsæmandi laun og aðbúnað og svo framvegis. 

Um er að ræða spurningakönnun og hef ég þegar leitað eftir leyfi 

skóla- og frístundasviðs Reykjavíkurborgar með fyrirvara um 

samþykki þitt fyrir könnuninni. Þar fékk ég þau svör að ég þyrfti 

einungis leyfi skólastjóra viðkomandi skóla til að leggja könnunina 

fyrir. Auk Xxxxxxxskóla verða valdir fleiri skólar á höfuðborgar-

svæðinu. Ég mun leggja spurningakönnunina fyrir einn 10. bekk í 
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hverjum skóla. Ég stefni á að fá að koma og leggja könnunina fyrir í 

vikunni strax eftir páska ef þú gefur leyfi þitt og væri gott að vita 

hvaða dagur og tími myndi henta best fyrir ykkur. 

Nemendur verða beðnir um að svara 18 spurningum þar sem könnuð 

er þekking nemenda á eiginleikum náttúru og gerviefna, íslensku 

hráefni, táknum og merkingum vefjarefna, textíliðnaði og 

starfsgreinum tengdum fatagerð og textílhönnun auk vinnslu 

textílefna við mismunandi aðstæður í samhengi við sjálfbærni og 

umhverfisvernd. Leitast er við að skoða hvort munur sé á þekkingu 

nemenda eftir kyni annars vegar og hins vegar hvort nemendur hafi 

verið í textílvali. Spurningakönnunin verður nafnlaus og engin leið að 

rekja svör nemenda. 

Ég hef þegar tilkynnt rannsóknina til persónuverndar og læt ég fylgja 

með svar þeirra við móttöku tilkynningarinnar. Þá er það spurning 

hvort ég þurfi að fá leyfi foreldra til að leggja könnunina fyrir. Ég fékk 

þær upplýsingar hjá skóla- og frístundasviði Reykjavíkur að 

rannsóknin væri svo almenn og nemendur það gamlir að ég þyrfti 

ekki sérstakt leyfi foreldra, það væri meira háð því hvort nemendur 

vildu sjálfir taka þátt í könnuninni. Það fer þá bara eftir því hvað þið 

eruð vön að gera í ykkar skóla og mun ég að sjálfsögðu fara eftir ykkar 

reglum varðandi það. Ég yrði þá að leita til ykkar með að senda 

foreldrum þeirra nemenda sem taka þátt í könnuninni bréfið fyrir mig 

í gegnum mentor. 

 

Með von um jákvæðar undirtektir 

bestu kveðjur, 

Kristín Bergmann, sími XXXXXXXXX 

 

Meðfylgjandi er svarpóstur frá Xxxxxxxxx hjá skóla- og frístundasviði 

Reykjavíkurborgar og Persónuvernd. 


