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Formáli 

Ritgerð þessi er 30 ECTS meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed.-gráðu í faggreina-

kennslu í grunnskóla við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðbeinandi minn var Ásdís 

Ósk Jóelsdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir góða leiðsögn og stuðning við 

verkefnið. Ég vil þakka sérfræðingi mínum, Meyvant Þórólfssyni, fyrir ráðleggingar og 

sérfræðiaðstoð. 

Rannsóknin fór fram á vorönn 2016 og tekin voru viðtöl við sex starfandi textíl-

kennara. Ég vil þakka þeim fyrir góðar undirtektir og framlag þeirra til rannsóknarinnar, 

án þeirra hefði rannsóknin ekki farið fram.  

Ég vil einnig þakka samnemendum mínum og vinkonum fyrir þær ómetanlegu stundir 

sem við áttum saman, sem og andlegan stuðning og hvatningu. Að lokum fá foreldrar, 

bróðir minn og amma hjartans þakkir fyrir þá miklu þolinmæði og stuðning sem þau hafa 

veitt mér. 
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Ágrip 

Tilgangur og markmið rannsóknarinnar er að skoða áhrif og að hvaða marki áhugi og 

bakgrunnur textílkennara hafa á val viðfangsefna í textílmennt. Til að skoða það nánar 

var kannað sérstaklega verkefnaval í 3.-7. bekk og spurt var út í menntun kennara og 

þeirra eigin skilgreiningu á áhugasviði, styrkleikum og veikleikum. Skólanámskrár skól-

anna voru skoðaðar í samanburði við hæfniviðmið textílmenntar í núgildandi Aðal-

námskrá grunnskóla og bornar saman við svör kennaranna um verkefnaval.  

Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út Aðalnámskrá grunnskóla í þeim 

tilgangi að leggja línurnar um markmið og fyrirkomulag skólastarfs í grunnskóla. Í greina-

hluta aðalnámskrárinnar sem kom út árið 2013 eru sett fram hæfniviðmið fyrir textíl-

mennt við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þeim er ætlað að auðvelda kennurum að meta þá 

leikni og hæfni sem nemendur eiga að tileinka sér innan hvers námskeiðs eða námsviðs. 

Hæfniviðmiðin fyrir textílmennt eru opin og veita kennurum aukið svigrúm en áður til að 

haga kennslunni sem eykur fjölbreytni í útfærslu og er ætlaður sem stuðningur við ólíka 

kennsluhætti í kennslu. 

Rannsóknin byggir á eigindlegri aðferðafræði í formi viðtala sem áttu sér stað á þriggja 

vikna tímabili, frá apríllok og fram í byrjun maí árið 2016. Viðmælendur voru sex textíl-

kennarar víðs vegar af höfuðborgarsvæðinu sem kenna 3.-7. bekk í textílmennt. Textíl-

kennararnir höfðu allir margra ára starfsreynslu sem kennarar í faggreininni. Auk viðtal-

anna voru skólanámskrár skólanna skoðaðar til að bera saman þau hæfniviðmið sem þar 

eru við hæfniviðmið núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. 

Niðurstöður rannsóknarinnar benda til þess að áhugi og bakgrunnur kennara hafi 

mikil áhrif á verkefnaval í textílmennt. Í verkefnavali hvers kennara mátti sjá nýtingu á 

styrkleikum og áhugasviði þeirra. Áherslurnar voru byggðar á menntun kennaranna og 

voru ríkjandi í verkefnavali og fóru þeir að mörgu leyti eftir hæfniviðmiðum textílmenntar 

í núgildandi aðalnámskrá. Lítil sem engin áhersla var lögð á flokkinn menning og umhverfi 

í aðalnámskránni. Í ljós kom að viðfangsefni sem voru ríkjandi í kennslu í textílmennt 

skólaárið 2015-2016 voru prjón, vélsaumur, útsaumur og þæfing.  
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Abstract 

Choice of subjects in textile Craft-art: interest and background of textile teachers 

The aim and purpose of this study is to examine the effects and to what extent interest 

and background of textile teachers has on the choice of subjects in textile craft-art. The 

teachers were asked about their education, interests and how they would define their 

own strengths and weaknesses in the subject as well as how they chose the projects for 

children in 3rd to 7th grade. The school curriculum was examined in comparison with 

learning outcomes of textile craft-art in the current curriculum and compared with the 

teachers’ responses.  

Ministry of Education issued the National Curriculum in order to highlight the 

objectives and organization of school activities. The latest curriculum, published in 2013, 

sets out qualification criteria for textile craft-art at the end of the 4th, 7th and 10th grade. 

The qualifications help teachers to assess the skills and abilities that students should 

learn in each course of study or field. The qualifications for textile craft-art are open and 

give teachers greater scope than before to diversify the teaching. 

The study is based on a qualitative methodology carried out with interviews during a 

three week period from April to May 2016. The six respondents were textile teachers 

from around the capital region who teach children in their 3rd to 7th year of school in 

textile craft-art. All teachers had many years of experience in teaching textile craft-art. 

In addition to the interviews, the schools’ curriculums was compared with the expected 

learning outcomes outlined in the new education policy from 2013. 

The results indicate that interest and background of textile teachers has a major 

impact on the choice of projects in textile craft-art at the elementary level. Choosing a 

project was in every case based on the teacher strengths and interest. The emphasis in 

class was dependant on the teachers’ education which, to some extent, was in 

accordance with current National Curriculum. However, there was little as none focus on 

culture and environment witch was one of the criteria in the curriculum. Subjects that 

were prevalent in textile craft-art the school year 2015-2016 were knitting, sewing, 

embroidery and felting. 
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1 Inngangur 

Í þessu meistaraverkefni er greint frá eigindlegri rannsókn þar sem verkefnaval í textíl-

mennt í grunnskóla var skoðað með tilliti til þess hvort bakgrunnur og áhugasvið textíl-

kennarans stjórni vali á viðfangsefnum í textílmennt. Kennari gegnir meginhlutverki í 

skólastarfi og árangur skólakerfisins byggist fyrst og fremst á vel menntaðri og áhuga-

samri fagstétt kennara. Skólanámskrá er útbúin af kennurum í samráði við skólastjórn-

endur og það er á ábyrgð kennara að útfæra hana í samræmi við ákvæði grunnskólalaga 

og þeirrar stefnu sem birtist í aðalnámskrá sem er í gildi. 

Textílmennt er yfirgripsmikil námsgrein sem nær til margra þátta og felur meðal 

annars í sér þjálfun og verkfærni á fjölbreyttum sviðum. Hún felur einnig í sér þátt 

hönnunar og handverks þar sem nemandinn á að geta nýtt sköpunargáfu sína. Textíl-

mennt er nátengd menningu þjóðarinnar þar sem hún á rætur að rekja langt aftur í 

tímann. Námsgreinin hefur þróast út frá breyttum þörfum samfélagsins sem og áherslna 

í menntun og uppeldi. Með tilkomu iðnbyltingarinnar breyttust áherslur í textíliðnaði 

sem auðvelduðu framleiðslu. Í dag má segja að fólk prjóni og saumi flíkur í þeim tilgangi 

að skapa sér persónulegan stíl í klæðaburði. Lögð er meiri áhersla á sköpun og aðferða-

fræði í kennslunni út frá grunnverkfærni námsgreinarinnar um leið og horft er til sjálf-

bærni og endurnýtingar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Kennarmenntun hefur þróast í gegnum árin og áherslan hefur verið út frá gildandi 

aðalnámskrám eða lögum um grunnskóla. Hæfniviðmið í textílmennt hafa breyst út frá 

ólíkum áherslum í námskrám og textílkennslu á hverjum tíma. Með innleiðingu nýrrar 

menntastefnu árið 2011 og útgáfu Aðalnámskrár grunnskóla sem á endanum var fullgerð 

árið 2014 (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013) voru sett fram hæfni-

viðmið fyrir námsgreinina textílmennt við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Með hæfniviðmið-

unum er markmiðið að gera grein fyrir þeirri þekkingu og leikni sem stefnt er að innan 

hverrar námsgreinar eða námssviðs (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013). 

Í námskránni eru hæfniviðmiðin höfð opin og í þeirri merkingu getur reynst erfitt fyrir 

nýútskrifaða textílkennara að fylgja þeim eftir. Í eldri námskrám meðal annars frá árinu 

1999 og 2007 var skilgreint betur hvað átti að kenna. 

Hæfniviðmiðum fyrir textílmennt í núgildandi aðalnámskrá er skipt upp í þrjá efnis-

flokka sem auðvelda yfirsýn yfir námsþætti greinarinnar. Þar koma megináherslusvið 

greinarinnar fram. Nýju hæfniviðmiðin eiga að veita kennurum aukið frelsi í útfærslu 

verkefna og kennsluhátta í kennslu sinni. Flokkarnir sem hæfniviðmiðin skiptast í eru 

eftirfarandi: 
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 Handverk, aðferðir og tækni 

 Sköpun, hönnun og útfærsla 

 Menning og umhverfi 

Í viðbót við hæfniviðmið í textílmennt koma fram sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- 

og verkgreinar þar sem komið er inn á þætti sem tengja greinarnar saman (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Við frekari umhugsun um þær grunnaðferðir sem nemendur eiga að kynnast í textíl-

mennt samkvæmt núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla vöknuðu ýmsar spurningar. Með-

al annars hvað kennarar kenndu í textílmennt í grunnskólum og hvort þeir leggðu áherslu 

á einhver viðfangsefni frekar en önnur. Eisner (1994) og fleiri telja að það sem kennarar 

ákveða að kenna ekki sé t.d. ekki síður mikilvægt en það sem þeir leggja fyrir. Kennarar 

þurfa eflaust að sniðganga einhver viðfangsefni í textílmennt þar sem námsgreinin er 

oftast nær kennd í lotum og tíminn getur því verið naumur þar sem textílgreinin er viða-

mikil. Í þeim tilvikum er spurning hvort kennarar fari eftir núgildandi hæfniviðmiðum 

aðalnámskrár eða láti styrkleika sína eða bakgrunn ráða fremur ferðinni.  

Viðtöl voru tekin við sex starfandi textílkennara af ólíkum stöðum á höfuðborgar-

svæðinu og þeir spurðir út í verkefnaval í 3.-7. bekk. Spurt var út í menntun og bakgrunn 

þeirra. Auk þess hvar styrkleikar þeirra og veikleikar lægju innan faggreinarinnar textíl-

mennt. Kennararnir voru ynntir eftir því hvaðan þeir sæktu hugmyndir við val á viðfangs-

efnum og þeirra verkefna sem þeir lögðu fyrir nemendur og hvað þeim fyndist skemmti-

legast að kenna í textílmennt.  

Niðurstöður úr viðtölum við textílkennarana voru bornar saman við fræði og 

kenningar sem tengjast Aðalnámskrá grunnskóla, lögum og reglugerðum og kennara-

menntun. Skoðað var hvernig markmið aðalnámskrár höfðu þróast með tilliti til breyttra 

áherslna í menntun. Auk þess voru kennsluskrár háskólanna skoðaðar árin sem kennar-

arnir útskrifuðust og niðurstöður bornar saman við niðurstöður og ályktanir annarra 

rannsókna. 

 

 

 



11 

1.1 Markmið og tilgangur 

Tilgangurinn með rannsókninni var að skoða val textílkennara á viðfangsefnum í textíl-

mennt í grunnskóla hjá 3., 4., 5., 6. og 7. bekk. Markmiðið var að skoða hvort textíl-

kennarar færu eftir innihaldi núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla og skólanámskrá 

skólans eða hvort þeir láti eigið áhugasvið og/eða bakgrunn ráða fremur ferðinni. Til þess 

að ná þeim markmiðum þurfti að kanna: 

 Menntun, bakgrunn og starfsaldur kennara. 

 Styrkleika og veikleika þeirra. Hvaðan kennarar sæktu hugmyndir við val á 

viðfangsefnum og hvað þeim fyndist skemmtilegast að kenna. 

 Hvað væri kennt í 3.-7. bekk og hvað næðist fram með þeim verkefnum auk þess 

hvort markmiðin kæmu fram í skólanámskrá viðkomandi skóla. 

 Hvort kennarar færu eftir hæfniviðmiðum í textílmennt í núgildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla borið saman við hæfniviðmið námsgreinarinnar við lok 7. bekkjar. 

 Áherslur í Aðalnámskrá grunnskóla og í kennsluskrám sem voru í gildi þegar 

kennararnir útskrifuðust sem textílkennarar. 

1.2 Gildi verkefnis og rök fyrir vali á viðfangsefni 

Við lestur núgildandi aðalnámskrár (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011/2013) 

kemur fram að við lok 7. bekkjar eigi nemandi að geta beitt grunnaðferðum og áhöldum 

greinarinnar í textílmennt. Sem kalla fram þær spurningar hvaða grunnaðferðir sé verið 

að vitna til og hvaða viðfangsefni þetta eru sem kennarar leggja fyrir í kennslu sinni út frá 

opnum hæfniviðmiðum. Leggja kennarar áherslu á einhver ákveðin viðfangsefni frekar 

en önnur og hvernig á nýútskrifaður kennari að vita eða áætla hvað hann skuli leggja fyrir 

í kennslu sinni? 

Þegar höfundur fór í sitt fyrsta vettvangsnám í textílmennt átti hann að útbúa kenn-

sluverkefni fyrir ákveðinn árgang. Ekki tókst að finna vettvangsskóla fyrr en tveimur 

dögum áður en vettvangsnámið hófst og því var naumur tími til stefnu að kanna kunnáttu 

nemenda í textílmennt í viðkomandi skóla. Við undirbúninginn fyrir kennsluna á vettvangi 

þá gerði höfundur sér grein fyrir því að aðalnámskráin væri of opin. Ekki var til dæmis 

hægt að finna vísbendingar í henni hvenær nemendur ættu að hafa fengið leiðsögn í 

aðferðum innan námsgreinarinnar. 

Í þeim vettvangsskólum sem höfundur fór í á námsleiðinni var meðal annars lítið um 

kennslu í hekli og mismikil áhersla lögð á vélsaum. Einnig lögðu leiðsagnarkennararnir inn 

prjónið á ólíkum aldursstigum. Þetta vakti áhuga höfundar hvað réði verkefnavali nem-

enda á hverju aldursstigi sem kveikti áhuga hans að skoða það nánar. Að hans mati hafa 
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kennarar ávallt einhver áhrif á val á kennsluverkefnum. Áhugi, bakgrunnur og áherslur í 

menntun hafa töluvert að segja um það hvernig þeir skipuleggja kennslu í textílmennt og 

hvernig innihaldinu er háttað. 

Fagkennari í textílmennt þarf að vera sérfræðingur í sinni faggrein og búa yfir mun 

meiri kunnáttu en nemendurnir sem hann kennir og hefur réttindi til að kenna. Aðeins á 

þann hátt eru kennarar í stakk búnir að kenna nemendum á öllum stigum grunnskólans. 

Einnig er mikilvægt að textílkennarar geti mætt ólíkum þörfum nemenda sinna. Hér er 

átt við mismunandi getustig nemenda á sama aldri, en ekki síður að þeim gefist kostur 

að vinna út frá sínum eigin hugmyndum, en slík nálgun reynir meira á getu og kunnáttu 

kennarans. Ólíkar áherslur í námskrám hefur áhrif á innihald kennaranámsins. Það leiðir 

til þess að starfandi kennari þarf að hafa hæfni til þess að fylgja þeim viðmiðum sem lögð 

er áhersla á í aðalnámskrá á hverjum tíma. Þá er ekki síður mikilvægt að hann forðist að 

láta persónulegt áhugasvið ráða vali á viðfangsefnum. Textílgreinin býður upp á fjöl-

breytni í vali á ólíkum aðferðum og því líklegt að hver kennari hafi ólíka getu og áhuga á 

mismunandi aðferðum. 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar á textílkennslu á Íslandi og er það von höfundar að 

þessi rannsókn veiti betri innsýn inn í námsgreinina textílmennt, hvað sé verið að kenna 

í textílmennt og hvað er það sem ræður verkefnavali kennaranna. Rannsóknin á ekki síður 

eftir að nýtast nýútskrifuðum textílkennara til að móta eigin starfskenningu og auka 

sjálfstraust hans í að útfæra skipulag og innihald kennslu í textílmennt í skólanámskrá út 

frá áherslum og viðmiðum sem þá gilda í Aðalnámskrá grunnskóla. 

1.3 Rannsóknarspurningar 

Að hvaða marki hefur áhugi og bakgrunnur textílkennara áhrif á val viðfangsefna í textíl-

mennt? 

Undirspurningar: 

 Hafa styrkleikar, veikleikar og áhugasvið kennara áhrif á verkefnaval í texílmennt 

á yngri stigum? 

 Hvaða viðfangsefni eru helst valin af textílkennurum til að leggja fyrir í verkefnum 

á yngri stigum grunnskóla? 

 Hvaða hæfniviðmið í textílmennt í núgildandi aðalnámskrá leggja kennarar 

áherslu á fremur en önnur? 
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1.4 Skilgreiningar á hugtökum 

Í ritgerðinni koma nokkur hugtök fram oftar en einu sinni. Hér verður greint frá þeim til 

að auðvelda lesanda skilning á viðfangsefninu. Orðin eru eins og hér segir: 

Textílmennt er heiti sem kom fyrst fram sem nýyrði yfir þessa námsgrein í Aðal-

námskrá grunnskóla árið 1999. Í núgildandi aðalnámskrá ber námsgreinin heitið textíl-

mennt. Margir kannast jafnvel frekar við heitin handavinna stúlkna, mynd- og hand-

mennt, handmennt eða hannyrðir sem voru heiti á námsgreininni í eldri námskrám 

(Menntamálaráðuneytið, 1999).  

Í Aðalnámskrá grunnskóla almennur hluti 2011: greinasvið 2013 er fjallað um list- og 

verkgreinar. Greinunum er skipt í tvo flokka, annars vegar listgreinar og hins vegar verk-

greinar. Undir listgreinar flokkast sviðslistir, dans og leiklist, sjónlistir og tónmennt. Verk-

greinunum er skipt í heimilisfræði, hönnun og smíði og textílmennt. Námsgreinarnar eru 

ólíkar en ekki er greint frá því hvers vegna þeim er skipt í þessa tvo flokka. Hægt er að 

tengja þær saman á vissan hátt en það er margt sem aðgreinir þær. Áhersla á verk-

kunnáttu, tækni, sköpun, fagurfræði og gildi, efnisþekkingu, líkamsbeitingu, túlkun og 

tjáningu eru þættir sem greinarnar eiga sameiginlegt. Við lok grunnskóla er lýst þeirri 

hæfni sem nemendur hafa öðlast og er það gert út frá matsviðmiðum fyrir hverja list- 

eða verkgrein fyrir sig eins og fram kemur í aðalnámskrá (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013). Í rannsóknum er rætt um list- og verkgreinar og þær gjarnan rann-

sakaðar sem ein heild.  

Hæfniviðmið er sú þekking, leikni og lykilhæfni sem stefnt er að innan hverrar 

námsgreinar eða námssviðs. Hæfniviðmiðin eru sett fram sem kröfur um sértæka og 

almenna menntun nemenda. Í Aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram hæfniviðmið við 

lok 4., 7. og 10. bekkjar innan hverrar námsgreinar eða námsviðs. Í námsmati er tekið mið 

að þeirri hæfni nemenda sem er miðuð út frá almennum hæfniviðmiðum og einstakra 

námssviða og námsgreina. Í greinahluta aðalnámskrárinnar frá 2013 eru til dæmis sett 

fram sameiginleg hæfniviðmið fyrir list- og verkgreinar auk sérstakra hæfniviðmiða fyrir 

hverja og eina list- eða verkgrein, þar á meðal textílmennt (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011; Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Í eldri námskrám bera markmiðin ýmist heitin: lokamarkmið, áfangamarkmið eða 

þrepamarkmið. Lokamarkmið gefa heildarmynd yfir það sem stefnt er að í kennslu náms-

greina í grunnskólum. Tilgangur með þeim er að lýsa því sem stefnt er að í skólum og því 

sem nemendur að loknu skyldunámi eiga að hafa tileinkað sér. Lokamarkmiðin eru síðan 
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greind í áfangamarkmið og sem aftur eru greind í þrepamarkmið. Áfanga- og þrepa-

markmiðin eru undirmarkmið sem þarf að ná til að öðlast þau markmið sem koma fram 

í lokamarkmiðum (Menntamálaráðuneytið, 2007). 

Lotukerfi er ytri rammi sem settur er utan um ákveðnar námsgreinar eins og til dæmis 

list- og verkgreinar í grunnskólum. Þá eru námsgreinarnar kenndar í lotum og kenndar 

þétt í ákveðinn tíma í stað þess að koma þeim fyrir í stundatöflum einu sinni í viku eins 

og var oft áður og námsgreinarnar því kenndar í hálft skólaár eða eina önn í senn. Skóla-

stjórnendur og textíkennarar telja að lotukerfi skili betri námsárangri meðal nemenda en 

gamla hefðbundna kerfið. Kennslustundafjöldi getur verið breytilegur og fer hann eftir 

lengd hverrar lotu og því sem skólar setja fram (Arngunnur Hafstað Sigurþórsdóttir, 

2013). 

1.5 Uppbygging ritgerðar 

Ritgerðin skiptist í sex kafla og nokkra undirkafla. Í inngangi er sagt frá markmiði og 

tilgangi verkefnisins, færð rök fyrir vali á viðfangsefni, auk þess sem ljósi er varpað á gildi 

rannsóknarinnar. Rannsóknarspurning er kynnt ásamt undirspurningum og hugtök eru 

skilgreind. 

Í öðrum kafla er farið yfir fræðilegan bakgrunn rannsóknarinnar. Fjallað er um Aðal-

námskrá grunnskóla, hlutverk hennar og farið yfir lög og reglugerðir. Komið verður inn á 

hlutverk skólanámskrár og grunnþætti menntunar. Eldri námskrár verða skoðaðar út frá 

áherslum í menntun kennaranna ásamt samanburði á hæfniviðmiðum í textílmennt út 

frá þremur námskrám. Farið er yfir skilgreiningar á fagmennsku kennara og menntun list- 

og verkgreinakennara verður skoðuð. Að lokum verður greint frá nýlegum rannsóknum 

innan textílmenntar. 

Þriðji kafli segir frá aðferðafræði rannsóknarinnar. Rannsóknaraðferð er kynnt, ásamt 

þátttakendum, gögnum, gagnagreiningu og takmörkunum rannsóknarinnar. Að lokum er 

komið inn á siðferðileg atriði. 

Í fjórða kafla eru niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Í fimmta kafla er umræða um 

þær út frá fræðilegri umfjöllun og í lok kaflans er rannsóknarspurningum svarað. Í síðasta 

kafla eru lokaorðin, þar er rannsóknarefnið dregið saman ásamt hugleiðingum rann-

sakanda.  
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2 Fræðilegur bakgrunnur 

Hér verður rýnt í fræði sem liggja að baki rannsókninni. Umfjölluninni er skipt í fjóra kafla 

með undirköflum. Fyrsti hlutinn fjallar um námskrár, Aðalnámskrá grunnskóla og hlut-

verk hennar. Einnig er farið yfir lög og reglugerðir ásamt ákvæðum um hlutverk skóla-

námskrár og grunnþætti menntunar. Horft verður til ýmissa skilgreininga á námskrám og 

hæfniviðmið textílmenntar í aðalnámskrá skoðuð ásamt eldri markmiðum. Í öðrum kafla-

hluta er farið út í skilgreiningar á fagmennsku kennara. Þriðji hluti fjallar um menntun 

list- og verkgreinakennara. Skoðuð verða markmið textílkjörsviðsins á Menntavísinda-

sviði og hvað menntunin veitir tilvonandi kennurum. Komið er inn á lengingu kennara-

námsins, lög og reglugerðir og muninn á núgildandi kennsluskrá Háskóla Íslands borið 

saman við fyrri kennsluskrár sem voru í gildi þegar viðmælendur útskrifuðust. Fjórði og 

síðasti hlutinn fjallar um nýlegar rannsóknir innan textílmenntar. 

2.1  Námskrárfræði 

Námskrá er leiðarvísir og rökstuðningur um almennt nám og kennslu. Aðalnámskrár eru 

gefnar út fyrir leik-, grunn- og framhaldsskóla í landinu þar sem lög og reglugerðir eru 

útfærðar nánar. Þær eru gefnar út af Mennta- og menningarmálaráðuneytinu og eru 

birtar rafrænt inn á vef ráðuneytisins. Aðalnámskrár eru í sífelldri endurskoðun og í 

áherslum í kennaranámi er tekið mið af þeim aðalnámskrám sem eru í gildi á hverjum 

tíma (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

2.1.1 Núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla 

Almennur hluti núgildandi aðalnámskrár var gefinn út árið 2011 en greinarhlutinn hennar 

árið 2013. Stjórnendur skóla, kennarar og annað starfsfólk skóla er meðal markhóps nám-

skrárinnar (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Í aðalnámskrá segir að: 

[Hún] byggir á lögum um leikskóla (nr. 90/2008), grunnskóla (nr. 91/2008) og 

framhaldsskóla (nr. 92/2008). Aðalnámskrá er rammi um skólastarfið á þessum 

skólastigum og leiðsögn um tilgang þess og markmið. Hún birtir heildarsýn um 

menntun og útfærir nánar þá menntastefnu sem felst í lögunum (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls. 11). 

Aðalnámskrá grunnskóla gerir grein fyrir sex grunnþáttum menntunar sem eiga að 

einkenna allt skólastarf sem varða starfshætti, inntak og umhverfi náms á öllum skóla-

stigum. Grunnþættirnir eru: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mann-

réttindi, jafnrétti og sköpun (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011).  
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Í greinasviði Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 er fjallað um menntagildi og 

megintilgang, hæfniviðmið, kennsluhætti og námsmat. Þar má finna sameiginlegan kafla 

yfir list- og verkgreinar. Í kaflanum er gert grein fyrir menntagildi og megintilgangi list- og 

verkgreina. Í fyrstu er fjallað almennt um list- og verkgreinar og hæfniviðmið við lok 4., 

7. og 10. bekkjar sem á við um allar list- og verkgreinar. Til viðbótar við þau hæfniviðmið 

má finna hæfniviðmið fyrir hverja og eina list- og verkgrein (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013).  

Hæfniviðmið fyrir námsgreinina textílmennt má finna í kafla 21.12. Engar grunnað-

ferðir eru tilgreindar fyrir textílmennt en beint er sjónum að þremur efnisflokkum sem 

auðvelda yfirsýn yfir námsþætti. Efnisflokkarnir eru: Handverk, aðferðir og tækni, 

Sköpun, hönnun og útfærsla og Menning og umhverfi. 

Í flokknum Handverk, aðferðir og tækni má finna þrjú hæfniviðmið. Eins og nafnið 

gefur til kynna eru það hæfniviðmið sem lúta að þekkingu á fjölbreyttum efnum og 

aðferðum, stuðla að notkun viðeigandi tækja og að efla verkfærni í námsgreininni. 

Í flokknum Sköpun, hönnun og útfærsla er komið inn á þætti hönnunar. Að nemendur 

þurfi að átta sig á vinnuferli, geta stuðst við hönnunar- og hugmyndavinnu og gert sér 

grein fyrir gildi handverks. Markmiðin í flokknum eru fjögur talsins fyrir hvert aldursstig. 

Í þriðja flokknum sem er Menning og umhverfi er að finna fjögur markmið. Sá flokkur 

er settur fram til að efla umhverfisvernd og umhverfisvitund. Þar kemur fram að mikil-

vægt sé að nemendur hafi menningu og umhverfi að leiðarljósi við textílvinnu. 

Hæfniviðmiðin fyrir textílmennt eru opin og veita því kennurum aukið svigrúm til að 

velja viðfangsefni og útfæra þau á sem fjölbreyttastan máta (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2013). Spurningin er hvort það sé mögulegt að fara eftir þessum hæfni-

viðmiðum við skipulagningu kennslunnar þar sem þau segja lítið til um textílaðferðirnar 

sjálfar. Í niðurstöðum list- og verkgreinahluta rannsóknarinnar Starfshættir í grunn-

skólum við upphaf 21. aldar kom fram að af þeim 150 list- og verkgreinakennurum sem 

tóku þátt í rannsókninni voru um 58% eða rúmlega helmingur sem studdist að öllu eða 

miklu leyti við aðalnámskrá þegar kennsla var undirbúin að hausti. Á meðan hlutfallið var 

76% á meðal annarra kennara í rannsókninni. Hlutfallið meðal list- og verkgreinakennara 

var lægra þegar spurt var út í nýtingu á aðalnámskrá við upphaf hverjar kennsluannar. Í 

rannsókninni var þeirri spurningu varpað fram hvort hæfniviðmiðin væru einfaldlega of 

opin eða hvort kennarar útfærðu kennsluna sjálfir (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

Í fyrrnefndri rannsókn kom fram að list- og verkgreinakennarar völdu úr markmiðum 

aðalnámskrár frá 2007 við undirbúning kennslunnar með tilliti til þess hvað nýttist þeim 
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best í kennslu og hvað nemendur höfðu mest ánægju af. Í viðtölum, í fyrrnefndri rann-

sókn, kom einnig fram að kennslustundirnar væru einfaldlega of fáar til að hægt væri að 

fylgja öllum markmiðum aðalnámskrár eftir og að þar væru ekki raunhæf markmið. 

Starfsaldur list- og verkgreinakennara sagði ekkert til um nýtingu aðalnámskrár (Gerður 

G. Óskarsdóttir, 2014). 

2.1.2 Grunnþættir menntunar 

Samkvæmt nýrri menntastefnu frá árinu 2011 voru settir fram sex grunnþættir mennt-

unar í Aðalnámskrá grunnskóla. Grunnþættirnir mynda kjarna menntastefnunnar sem 

eiga að fléttast inn í allt skólastarf á öllum skólastigum: leik- grunn- og framhaldsskóla. 

Grunnþættirnir eru eftirfarandi: læsi, sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mann-

réttindi, jafnrétti og sköpun. Forsendurnar fyrir þessum grunnþáttum er að gera ung-

menni læs á samfélag, menningu, umhverfi og náttúru sína. Að þau hafi tækifæri í fram-

tíðinni til þess að vera virkir þátttakendur í samfélaginu, viðhalda því og þróa (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

Grunnþættirnir eru ekki ætlaðir einstökum námsgreinum eða afmörkuðum þáttum 

skólastarfs heldur eiga þeir að vera leiðarljós í allri menntun grunnskóla. Þeir grunnþættir 

sem fléttast inn í textílmenningu og tengjast námsgreininni textílmennt eru sköpun, læsi 

og sjálfbærni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013).  

Sköpun nýtist í námi þegar einstaklingur býr til nýja reynslu, vinnur með áreiti og 

tengir það fyrri þekkingu. Námsáhugi barna eykst með sköpunargleði þegar þau skilja 

merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra. Í Aðalnámskrá grunnskóla segir að „sköpun 

byggist á gagnrýnni hugsun og aðferðum sem opna sífellt nýja möguleika og því skiptir 

sköpunarferlið ekki síður máli en afrakstur verksins. Að skapa er að fara út fyrir mengi 

hins þekkta og þar með auka þekkingu sína og leikni“. (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2011, bls. 24). Í textílmennt hafa nemendur tækifæri til að rækta sköpunargáfu sína 

og nýta forvitnina og það kemur meðal annars fram í hæfniviðmiðum í textílmennt. Þar 

segir að nemendur eiga að geta beitt skapandi og gagnrýnni hugsun í vinnu sinni. 

Kennarar þurfa að útvega verkefni sem gera nemendum kleift að nýta sköpunarhæfileika 

sína. Niðurstöður rannsóknar Ann Bamford 2011 sýndu fram á að auka þurfti skapandi 

vinnu og aðferðir í skólum í námi á Íslandi og þar á meðal í listgreinum.  

Læsi hefur verið tengt við það að viðkomandi geti skrifað og lesið prentaðan texta. 

Talið hefur verið að læsi sé mælanlegt og að það sé fyrst og fremst tengt einstaklingnum. 

Með rannsóknum fræðimanna hefur verið varpað ljósi á breyttar hugmyndir um læsi. 

Ekki eru allir sammála þeim hugmyndum. Heldur telja þeir frekar að læsi snúist um 
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kerfisbundin tákn en einnig að einstaklingar geti skilið texta á mismunandi hátt. Í 

skólakerfinu er hægt að nýta læsi á ólíkan hátt og þar koma tölvur sterkt inn í. Þannig er 

hægt er að koma texta eða upplýsingum frá sér á ýmsan máta (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í textílmennt læra nemendur meðal annars að verða 

læsir á uppskriftir meðal annars í prjóni og hekli og lesa fagbækur eða leiðbeiningar um 

hvernig breyta á sniðum og sauma þegar hanna á fatnað og nytjahluti. Einnig læra þeir 

um efnin sem unnið er úr og eiginleika þeirra og reikna út efnisþörf. Einnig læra nem-

endur um menningu og sögu sem tengja má við textíl og er aukin áhersla lögð á þann 

þátt í aðalnámskránni. Endurnýting og sjálfbærni eru einnig atriði sem grunnskóla-

nemendur í textíl þurfa að tileinka sér (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

Menntun til sjálfbærni tengist öllu námi. Ekki síst í textílkennslu þar sem unnið er með 

fatnað og nytjahluti sem allar manneskjur þurfa á að halda og í miklu magni. Þess vegna 

er mikilvægt að gera nemendum grein fyrir mikilvægi þess að skila umhverfinu til afkom-

enda í því ástandi sem núverandi kynslóð tók við því. Einstaklingurinn þarf að þekkja, 

skilja og virða náttúruna til að geta unnið eftir hugmyndafræði sjálfbærrar þróunar. Í 

textílmennt er unnið með ýmis konar efni og komið er inn á mikilvægi endurnýtingar í 

tengslum við efnisnotkun og er það eitt af hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla 

2013. Það er mikilvægt að nemendur setji textíl í samhengi við umhverfið þar sem unnið 

er með náttúruleg- og mengandi efni í framleiðslu afurða eins og fatnaðar og heimilis-

hluta af ýmsu tagi (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). 

2.1.3 Textílmennt 

Textílmennt er yfirgripsmikil námsgrein sem nær til hönnunar og handverks og felur 

einnig í sér þjálfun og verkfærni á ýmsum ólíkum sviðum. Textílgreinin, hvar sem er í 

heiminum, á sér yfirleitt djúpar rætur í sögu og verkmenningu hverrar þjóðar. Það að 

kunna að búa til fatnað og nytjahluti er rótgróin og nauðsynleg hverju samfélagi. Textíl-

greinin mótast þannig af nýjum áherslum sem rekja má til breyttra þarfa samfélagsins á 

hverjum tíma og breyttum áherslum í uppeldi og menntun (Mennta- og menningarmála-

ráðuneyti, 2013). 

Í textílmennt vinna nemendur með fjölbreytt efni, aðferðir og tækni sem þeir nýta til 

að öðlast færni í greininni. Lögð er áhersla á það hvernig hugmynd þróast og verður að 

tilbúnum hlut. Þar kemur inn í mikilvægi persónulegrar nálgunar og þekkingar á hand-

verki til að fullgera hlutinn. Á þann hátt er lögð áhersla á sköpunina, hugmynda- og 

hönnunarvinnu við útfærslu verkefna. Í tengslum við þá nálgun er einnig mikilvægt að 
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auka menningar- og umhverfisvitund nemendanna (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2013). 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla flokkast textílmennt undir verkgrein þar sem 

greinunum er skipt ýmist í list- eða verkgreinar. Faggreinin textílmennt á einnig að upp-

fylla hæfniviðmið sem eru sameiginleg bæði fyrir list- og verkgreinar í aðalnámskránni 

(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Skiptar skoðanir eru um fyrrnefnda 

skiptingu í listgreinar annars vegar eða verkgreinar hins vegar, en í eldri námskrá frá 1999 

þá var námsgreinin textílmennt flokkuð sem list- og verkgrein. Í núverandi kennsluskrá 

menntavísindasviðs frá árinu 2015 þá heitir textílkjörsviðið í kennaramenntuninni Textíll: 

Hönnun, listir, nýsköpun. Námsgreinin hefur ekki ávallt borið heitið textílmennt heldur 

einnig: handavinna stúlkna, handmennt eða hannyrðir. Heitið textílmennt kom fyrst fram 

sem nýyrði í Aðalnámskrá grunnskóla 1999 (Menntamálaráðuneytið, 1999).  

2.1.4 Hvað eru kennarar að kenna? 

Fyrirbærið námskrá (e. curriculum) hefur verið skilgreint á ýmsa vegu. Kennarar fara eftir 

útgefinni aðalnámskrá sem er við lýði hverju sinni og þeir útfæra skólanámskrána til 

hliðsjónar við hana. Van den Akker (2003) skilgreinir þrjú þrep námskráa. Þau eru hin 

áformaða (e. intended), virka (e. implemented) og áunna (e. attained) námskrá. Fyrsta 

þrepið er hin áformaða námskrá þar sem fyrirætlanir eru tilgreindar í útgefinni aðal-

námskrá, s.s Aðalnámskrá grunnskóla. Virka námskráin er annað þrepið og er túlkuð og 

útfærð af notendum hennar, hún á aðallega við um skólana sjálfa og kennarana sem 

starfa þar. Á meðan áunna námskráin vísar til nemenda og í lærdóminn sem þeir hafa 

öðlast í gegnum námið og sem skilgreint er í þriðja hæfniþrepi námskrárinnar. 

Samkvæmt rannsókn Guðrúnar Helgadóttur (1989) kom fram að list- og verkgreina-

kennarar þróuðu eigin námskrá. Spyrja má því hvort þeir fari eftir ákvæðum aðal-

námskrár eða hvort þeir sniðgangi einhverja námsþætti? Námskrárhugtökin sem Eisner 

(1994) og fleiri komu inn á vísa mögulega til þess sama. Hugtökin tvö sem þar eru 

skilgreind eru dulda námskráin (e. hidden curriculum) og núllnámskráin (e. null 

curriculum). Með duldu námskránni er átt við þætti sem koma ekki fram í skrifaðri nám-

skrá eins og siðir, sjónarmið og samskiptamynstur. Núllnámskráin vísar til þess að það 

sem kennarar ákveða að kenna ekki er jafnvel ekki síður mikilvægt en það sem er kennt. 

Það er því mikilvægt að kynna alla möguleika fyrir nemendum. Kennarar eða skóla-

stjórnendur eru því ekki hlutlausir aðilar þegar ákveðið er að kenna eitt viðfangsefni 

fremur en annað. Eisner og fleiri töldu að fleiri skólar ættu einnig að taka fram í 

námskrám það sem þeir ákveða að kenna ekki. 
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Innihald námskrárinnar er eitt samofið ferli eins og Walker (1990) gefur til kynna með 

kóngurlóarlíkaninu, að hver hlekkur er eins sterkur og veikasti hlekkurinn í námskránni. 

Ef innihald Aðalnámskrár grunnskóla er skoðað þá má sjá að komið er inn á ýmsa þætti í 

skólastarfinu eins og hlutverk skóla og kennara, grunnþættina, þá hæfni sem nemendur 

eiga að öðlast, námsmat og nám í skóla án aðgreiningar. Allt eru þetta þættir sem vinna 

saman og þarf að hafa að leiðarljósi í skipulagi og innihaldi menntunar (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011). Í Ann Bamford (2011) kom fram að almenn markmið í 

námskrá á Íslandi væru talin gagnleg. 

2.1.5 Skólanámskrá 

Með lögum um grunnskóla nr. 66/1995 fluttist grunnskólinn til sveitarfélaga og þeim var 

gert að setja sér eigin skólanámskrá. Skólar mótuðu sér stefnu í skólamálum sem síðar 

var útfærð nánar í skólanámskrá. Samkvæmt lögum um grunnskóla nr. 91/2008 kemur 

fram að skólar skulu gefa út skólanámskrá og starfsáætlun sem er á ábyrgð skólastjóra 

sem semur þær í samráði við kennara. Skólanámskráin er nánari útfærsla á Aðalnámskrá 

grunnskóla og þar á að koma fram sérstaða og aðstæður hvers skóla. Líkt og í Aðalnám-

skrá grunnskóla skal koma fram markmið, inntak náms og námsmat, starfshættir og mat 

á árangri og gæðum skólastarfs. Starfsáætlunin og skólanámskrá eiga að vera aðgengi-

legar öllum aðilum skólasamfélagsins samkvæmt 29. gr. laganna. 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) á starfsháttum í grunnskólum við upphaf 

21. aldar kom fram að list- og verkgreinakennarar nýta skólanámskrána meira við 

daglegan undirbúning heldur en Aðalnámskrá grunnskóla. Um 34% list- og verkgreina-

kennara sögðust að miklu eða öllu leyti styðjast við skólanámskrá við daglegan undir-

búning kennslunnar. Á meðan hlutfallið var 13% við nýtingu aðalnámskrár við daglegan 

undirbúning. Þegar vetrarstarfið var undirbúið var hlutfallið 73% meðal list- og verk-

greinakennara en 7% hærra eða um 80% hjá öðrum kennurum. Hlutfallið hjá list- og 

verkgreinakennurum fór niður í 67% við undirbúning hverrar annar (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014).  

2.1.6 Aðalnámskrá grunnskóla 1977 og 1989 

Í kennaranámi er tekið mið af gildandi aðalnámskrá leik-, grunn- eða framhaldsskóla þar 

sem ákvæði um lög og reglugerðir í landinu eru útfærð. Menntun kennara í rannsókninni 

var skoðuð og þeir útskrifuðust ýmist þegar Aðalnámskrá grunnskóla frá 1977 eða 1989 

var við lýði. Þær voru skoðaðar og greint verður frá áherslum þeirra hér fyrir neðan. 

Í þeim hluta sem snýr að mynd- og handmennt í Aðalnámskrá grunnskóla, sem gefin 

var út 1977, voru mynd- og handmenntir flokkaðar í: hannyrðir, smíði, teiknun og vefnað. 
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Þá bar námsgreinin textílmennt heitið hannyrðir. Tilgangur með námskránni var að lýsa 

„markmiðum náms og kennslu, benda á æskilega námsþætti, leiðbeina um kennsluhætti 

og námsmat“ (Menntamálaráðuneytið, 1977, bls. 1). Ástæðan fyrir því að námsgrein-

arnar báru sama heiti var vegna skyldleika þeirra þar sem þær tengdust og höfðu sömu 

heildarmarkmið. Meginmarkmiðin sem lögð voru til grundvallar fyrir mynd- og hand-

mennt voru átta talsins. Lesa mátti nánar um skýringar þeirra þar sem komið var inn á 

þætti eins og samspil hugar og handa, áhugavaka, að vera sjálfstæður í verki og fleira. 

Heildarmarkmið í mynd- og handmennt eins og þau komu fram voru eftirfarandi:  

 Að þroska og þjálfa hug og hendur nemandans til að tjá eigin hugmyndir, 

þekkingu og reynslu í margs konar efnivið með viðeigandi vinnubrögðum. 

 Að efla hugmyndaflug, sköpunarhæfileika, sjálfstraust og sjálfstæði nemandans. 

 Að stuðla að því að nemandinn verði læs á umhverfi sitt. 

 Að rækta samstarfsvilja, samstarfshæfni og félagsþroska nemandans. 

 Að leggja grunn að sjálfstæðu gildismati nemandans, vekja áhuga og auka 

þekkingu hans á verkmenningu, listum og öðrum menningarverðmætum. 

 Að stuðla að því að nemandinn tileinki sér hagkvæm vinnubrögð og nái þeirri 

hæfni að verða sjálfbjarga í verki. 

 Að vekja, hlúa að og efla áhuga nemandans fyrir nytsömu þroskandi 

tómstundarstarfi. 

(Menntamálaráðuneytið, 1977, bls. 2) 

  

Í námskránni var fjallað um námsmat og tengsl við aðrar greinar. Að því loknu voru 

talin upp nokkur efni sem notuð voru í kennslu í mynd- og handmennt en listinn var ekki 

talinn vera tæmandi og skólar höfðu frelsi í að haga efnisvali. Nefnd voru efni líkt og filt, 

hörefni, lopi og sníðapappír sem ætluð voru fyrir hannyrðir. Sett var fram yfirlit yfir 

námsefni í hannyrðum frá sex ára upp í 9. bekk. Fyrir 6 ára börn og 1. og 2. bekk var 

sameiginleg kennsla í mynd- og handmennt. Námsefni hannyrða í 3.-9. bekk voru: 

útsaumur, hekl, prjón, vélsaumur, fatasaumur, hnýtingar, vörukynning-efnisfræði, ferðir 

á sýningar og söfn, vettvangsfræðsla og tengsl við aðrar námsgreinar. Komið var inn á 

mikilvægi breytilegs verkefnavals og að það þyrfti að vera í takt við tímann til að vekja 

áhuga á viðfangsefnum og vinnugleði (Menntamálaráðuneytið, 1977). 

Í Aðalnámskrá grunnskóla 1989 flokkaðist námsgreinin sem nefnist textílmennt í dag 

undir námsgreinina mynd- og handmennt sem faldi í sér hannyrðir, smíði og myndmennt. 

Í 1. og 2. bekk var vefnaður einnig tengdur greininni. Auk þess var hann valþáttur í 7.-9. 

bekk. Markmiðið með kennslu í mynd- og handmennt samkvæmt námskránni var að „. . 

. gefa öllum einstaklingum tækifæri til að uppgötva og þroska þá hæfileika sem þeir búa 
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yfir“ (Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 88). Námsgreinarnar áttu að halda sérstöðu 

sinni og hafa að hluta til sérgreind markmið og námsefni. Samþætting innan faggrein-

arinnar mynd- og handmennt var talin mikilvæg og kennarar áttu að leita leiða til að 

stuðla að henni. Samkvæmt þágildandi lögum um jafna stöðu og jafnan rétt kvenna og 

karla átti ekki að skipta nemendum eftir kyni í hannyrða- og smíðanámi (Menntamála-

ráðuneytið, 1989).  

Meginmarkmiðin sem lögð voru til grundvallar fyrir mynd- og handmennt voru þau 

sömu og komu fram í Aðalnámskrá 1977. Komið var inn á megininntak fyrir hannyrðir í 

fyrstu tveimur árgöngunum og fyrir 3.-8. bekk. Í fyrstu tveimur árgöngunum var lögð 

áhersla á að hefja uppbyggingu mynd- og handmenntanáms. Í 3.-8. bekk eru gerðar 

kröfur um að kenna nemendum verkfærni greinarinnar og kenna þeim á verkfæri á upp-

byggilegan hátt sem þyngist frá stigi til stigs. Nemendur áttu að fá fræðslu um efnivið, 

framleiðslu vefjarefna og gerð var krafa um vandvirkni og snyrtimennsku sem hæfði 

hverju aldursstigi fyrir sig. Auk megininntaksins var fjallað um verkfærnina sem skiptist í 

1.-2. bekk, 3.-5. bekk og 6.-8. bekk. Við lok 8. bekkjar áttu nemendur að hafa tileinkað sér 

eftirfarandi verkþætti í hannyrðum: vélsaum – sníðagerð – fatasaum, prjón, útsaum og 

efnisfræði. Hér má sjá þá verkþætti sem komu fram fyrir 6.-8. bekk: 

 Vélsaumur – sniðagerð – fatasaumur: Kennd undirstöðuatriði sníðagerðar. 

Nemendur þurfa að tileinka sér aðferðir við að sníða einfaldan fatnað, bæði með 

því að nota tilbúin snið eða snið sem tekin eru upp úr blöðum ásamt eigin sniðum. 

Nemendur skulu eiga þess kost að sauma einfaldan fatnað eftir eigin vali. Leggja 

skal áherslu á góðan og vandaðan frágang. 

 Prjón: Undirstöðuatriði rifjuð upp. Nemendur fái aukna þjálfun í að prjóna með 

mismunandi aðferðum og ólíkum gerðum af prjónum. 

 Útsaumur: Rifjaðar upp algengar sporgerðir og nýjungum bætt við eftir því sem 

við á. Aukin þjálfun nemenda í mynsturgerð og lögð áhersla á að þeir vinni eftir 

eigin mynstrum og hugmyndum. Kynntar gamlar íslenskar útsaumsgerðir. 

 Efnisfræði: Fjallað um gerð, eiginleika og meðferð þess efnis sem notað er hverju 

sinni. Nemendur þurfa að átta sig á hvaða gerviefni eru algengust, hvaða eiginleika 

þau hafa ein og sér og með öðrum efnum og í hvers konar fatnað og muni þau eru 

notuð. Kynntar meðferðarmerkingar á fatnaði og öðrum vefjarefnum. 

(Menntamálaráðuneytið, 1989, bls. 101) 
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2.1.7 Samanburður á markmiðum í textílmennt frá 1999, 2007 og 2013 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla eru ekki tilgreindar neinar grunnaðferðir út frá 

hæfniviðmiðinu sem segir að nemendur eigi að kynnast helstu grunnaðferðum í textíl-

mennt. Skoðaðar voru Aðalnámskrár grunnskóla frá 1999 og 2007 með tilliti til þeirra 

markmiða sem segja til um grunnaðferðir greinarinnar og til að sýna fram á mun á milli 

þessara tveggja námskráa og þeirrar sem er í gildi í dag. 

Í listgreinahlutum Aðalnámskrár grunnskóla frá árunum 1999 og 2007 má finna loka-

markmið í textílmennt og áfangamarkmið við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Í viðbót við þessi 

markmið voru einnig sett fram þrepamarkmið fyrir hvern árgang í listgreinahluta Aðal-

námskrár grunnskóla frá 1999. Þau eru sett fram fyrir hvern árgang, frá fyrsta upp í tíunda 

bekk og farið er ítarlega yfir það sem nemandi á að geta að hverju aldursstigi loknu. Loka-

markmiðum, áfangamarkmiðum og þrepamarkmiðum í listgreinahlutanum frá 1999 var 

skipt niður í þrjá flokka til að auðvelda yfirsýn yfir markmið greinarinnar og báru 

flokkarnir heitin: lögmál og aðferðir, sögulegt og félagslegt samhengi og fagurfræði og 

rýni. Í listgreinahluta frá árinu 2007 báru loka- og áfangamarkmiðin sömu flokka og heiti. 

Undir flokkunum mátti finna færniþættina: sköpun, túlkun og tjáning og síðan skynjun, 

greining og mat. Textílmennt í námskránni byggist á þessum tveimur sviðum 

(Menntamálaráðuneytið 1999; Menntamálaráðuneytið 2007).  

Í greinahluta Aðalnámskrár grunnskóla frá árinu 2013 eru einungis sett fram hæfni-

viðmið fyrir textílmennt við lok 4., 7. og 10. bekkjar. Þeim er skipt í þrjá flokka líkt og í 

tveimur fyrri aðalnámskrám og bera þeir heitin: handverk, aðferðir og tækni, sköpun, 

hönnun og útfærsla og menning og umhverfi. 

Í Aðalnámskrám frá 1999 og 2007 eru sömu loka- og áfangamarkmið að fáum orðum 

breyttum. Munurinn er sá að í Aðalnámskrá 2007 eru ekki sett fram þrepamarkmið. Af 

því má sjá að markmið núgildandi aðalnámskrá er ekki eins stýrð og sú sem tók gildi árið 

1999. 

Í áfangamarkmiðum í námskrám frá 1999 og 2007 kom fram að við lok 4. bekkjar ætti 

nemandi að „geta nýtt sér nokkrar vinnuaðferðir greinarinnar í einföldum útfærslum, s.s. 

vefnað, saum, prjón, hekl, þrykk, tóvinnu“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 38; 

Menntamálaráðuneytið, 2007, bls. 19). 

Í hæfniviðmiðum í textílmennt í núgildandi Aðalnámskrá 2013 kemur fram að við lok 

4. bekkjar á nemandi að geta „notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi 

áhöldum“ (Mennta- og menningarmálaráðurneyti, 2013, bls. 159). Með markmiðinu er 

ekki tilgreindar neinar aðferðir líkt og í fyrri námskrám en í aðalnámskránni segir að „lögð 

er áhersla á framkvæmd og ferli sem gefur nemendum tækifæri til að beita fjölbreyttum 
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aðferðum og skilja eðli og eiginleika greinarinnar“ (Mennta- og menningarmálaráðu-

neyti, 2013, bls. 158). Eins og kom fram í rannsókn Ann Bamford (2011) þá voru nám-

skrárnar á Íslandi taldar vera opnar og sveigjanlegar. Auk þess voru þær kenndar á svip-

aðan hátt um allt land. 

2.2 Fagmennska kennara 

Í rannsókn Ann Bamford (2011) kom fram að forsenda fyrir góðri listfræðslu væru hug-

myndaríkir, áhugasamir og staðfastir kennarar. Í almennum hluta Aðalnámskrár grunn-

skóla (2011) er komið inn á fagmennsku kennara. Þar segir að „fagmennska kennara 

byggist á sérfræðilegri starfsmenntun, þekkingu, viðhorfum og siðferði starfsins. Fag-

mennska kennara snýst um nemendur, menntun þeirra og velferð. Markviss samskipti og 

góð kennsla stuðlar að námi og aukinni hæfni barna og ungmenna“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2011, bls.13). Kennarar gegna lykilhlutverki í öllu skólastarfi og 

þeir eiga ekki aðeins að miðla þekkingu til nemenda heldur einnig að skapa umhverfi þar 

sem þeir geta eflt þekkingu og leikni sína, frjóa hugsun um leið og þeir upplifa eigin 

starfsgleði. Kennarar eiga að stuðla að heilbrigðum lífsháttum, skapa góðan skólabrag, 

hafa skýrar vinnureglur og bjóða upp á hvetjandi námsumhverfi (Mennta- og menningar-

málaráðuneyti, 2011). Allt eru þetta þættir sem nýtast vel í textílkennslu. 

Hraði og breyttar áherslur í íslensku samfélagi undanfarin ár eykur ábyrgð kennara. 

Þeir þurfa að átta sig á breytingum samfélagsins og takast á við nýjar aðstæður (Mennta- 

og menningarmálaráðuneyti, 2011). Líkt og segir um námsgreinina textílmennt í greina-

hluta Aðalnámskrár grunnskóla hefur textílmennt þróast út frá rótgróinni handverkshefð 

og hefur tekið mið af breyttum áherslum samfélagsins og í menntun og uppeldi. Kennarar 

þurfa að áætla hvað skal kennt í takt við samfélagið og það er þeirra hlutverk að útfæra 

það nánar í skólanámskránni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Eisner (2002) 

telur einkenni fagmennsku vera að kennarinn hafi getu og færni til að laga efni og 

vinnubrögð að veruleika kennslustofunnar og þörfum nemenda.  

Wolfgang Edelstein (1988) taldi mikilvægt að kennarar styrktu sig sem fagmenn. 

Kennarar ættu að þróa sínar eigin leiðir í kennslu og þyrftu að hafa faglegt frumkvæði 

hvað varðar skipan vinnudags, starfshátta og einstakra námshópa. Að hans mati ættu 

kennarar sjálfir að skipuleggja námið en ekki yfirstjórnin. Í rannsókn Gerðar G. Óskars-

dóttur (2014) kom fram að þrír af hverjum fjórum list- og verkgreinakennurum höfðu 

mikinn áhuga á símenntun eða starfsþróun í sínu fagi. 

Í niðurstöðum rannsóknar Bjargar Sigurvinsdóttur (2007) kom fram að kennarar töl-

uðu um mikilvægi fagmennsku í starfi sínu. Að þeir þyrftu sífellt að vera á verði og fylgjast 
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með. Þeir komu einnig inn á það að þeir fengju stuðning frá samstarfskennurum á 

fundum. Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) kom einnig fram að almennir kenn-

arar fengju stuðning frá öðrum kennurum en list- og verkgreinakennarar væru hins vegar 

einir á báti hvað stuðning varðar frá öðrum kennurum í sömu faggrein. 

2.3 Menntun list- og verkgreinakennara 

Í kaflanum verður farið yfir áherslur kennaranáms list- og verkgreinakennara og lög og 

reglugerðir verða skoðaðar tengdar náminu. Farið verður yfir áherslur í kennsluskrá 

menntavísindasviðs Háskóla Íslands frá árinu 2015. Auk þess verður fjallað um þrjár 

kennsluskrár sem voru í gildi þegar sex viðmælendur rannsóknarinnar útskrifuðust. 

Menntun starfandi list- og verkgreinakennara getur verið mismunandi þar sem kenn-

aranámið hefur þróast í gegnum árin. Kennarar geta t.d. bætt kennsluréttindum við aðra 

fagmenntun (lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- 

og framhaldsskóla nr. 87/2008). Samkvæmt lögum um opinbera háskóla nr. 85/2008 

kemur fram að háskólar skulu semja og birta eigin kennsluskrá árlega. Þar er hægt að lesa 

nánar til um þær áherslur sem voru í menntun hvers skóla á tilteknu skólaári og yfirlit yfir 

námsleiðir og aðrar hagnýtar upplýsingar. Í dag hefur kennaranámið verið lengt úr þrem-

ur árum í fimm ár. Grunnskólakennarar þurfa að ljúka meistaragráðu til að öðlast kenn-

sluréttindi. Markmið með lengingu kennaranámsins er í raun ekki að lengja námið sjálft 

heldur að bæta þá starfsmenntun sem Kennaradeild Háskóla Íslands býður upp á (Hafþór 

Guðjónsson, 2007).  

Með lögum nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við 

leik-, grunn- og framhaldsskóla var gerð sú krafa að þeir sem sóttu um kennaranám 

haustið 2009 eða seinna yrðu að ljúka meistaraprófi til að öðlast leyfisbréf kennara. Þrátt 

fyrir það héldu grunn- og framhaldsskólakennarar með leyfisbréf fullum réttindum í 

samanburði við þá sem kunna að öðlast starfsréttindi grunn- og framhaldsskólakennara 

samkvæmt nýjum lögum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, e.d.). 

Í 4. gr. laga nr. 87/2008 um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við  

leik-, grunn- og framhaldsskóla kemur fram að þeir hafa rétt til að nota starfsheitið grunn-

skólakennari sem hafa lokið: 

1. meistaraprófi frá háskóla sem hlotið hefur viðurkenningu ráðherra á grundvelli 

laga um háskóla, nr. 63/2006, á fræðasviði sem ráðherra viðurkennir til kennslu 

á grunnskólastigi; eða 

2. öðru námi sem jafngildir meistaraprófi skv. 1. tölul. og ráðherra viðurkennir til 

kennslu á grunnskólastigi; eða 
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3. meistararéttindum í iðngrein sem snýst til kennslu á grunnskólastigi í 

skilgreindri námsgrein eða á skilgreindu námssviði, enda komi slík sérhæfing 

fram í leyfisbréfi, auk 60 eininga náms í kennslu- og uppeldisfræði; eða 

4. fullgildu lokaprófi í listgrein, tæknigrein eða verkgrein sem nýtist til kennslu á 

grunnskólastigi í skilgreindri námsgrein eða á skilgreindu námssviði, enda komi 

slík sérhæfing fram í leyfisbréfi. Skal menntun a.m.k. vera 270-300 

námseiningar, þar af að lágmarki 60 námseiningar í kennslu- og uppeldisfræði 

(lög um grunnskóla nr. 87/2008). 

Í lögunum kemur einnig fram að leyfisbréfið veitir kennurum „rétt til að nota starfs-

heitið grunnskólakennari og starfa við grunnskóla á vegum opinberra aðila eða aðra 

hliðstæða skóla . . . sá einn sem til þess hefur leyfi (ráðherra)“ (lög um grunnskóla nr. 

87/2008). 

Í rannsókn Ann Bamford (2011) sem famkvæmd var á árunum 2008-2009 kom fram 

að margir af þeim nemendum sem luku kennaranámi á Íslandi útskrifuðust áður en þeir 

gætu hafa öðlast nægjanlega þekkingu til að ná árangri sem listgreinakennarar. Sam-

kvæmt því var talin þörf á fjölgun á viðurkenndum námsleiðum fyrir starfandi kennara til 

að bæta þessa hæfni til að auka hæfni þeirra að vera skapandi kennarar í listum og 

menningu. Tekið var fram í rannsókninni að á þeim tíma var verið að skoða kennara-

menntun á Íslandi. Í dag þurfa kennaranemar að ljúka M.Ed-gráðu til að öðlast grunn-

skólaréttindi. Það þýðir að nemendur ljúka 40 ECTS-einingum fleiri í sérhæfingu kjör-

sviðsins með lengingu kennaranámsins (Háskóli Íslands, 2009-b). 

Í niðurstöðum rannsóknar Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) kom fram að kennarar 

lögðu áherslu á verklega þætti fremur en bóklega í kennslu list- og verkgreina. Rekja mátti 

það til tveggja ástæðna þar sem kennarar töluðu um mikilvægi þess að kenna nemendum 

verkfærni greinanna. Þeir hefðu takmarkaða þolinmæði þegar kom að lestri og að hlusta 

á útskýringar kennaranna. Í niðurstöðunum kom fram að rekja mætti þær niðurstöður til 

skorts á færni og þekkingu list- og verkgreinakennara til að sinna hluta þeirra verkefna 

sem sett voru fram í Aðalnámskrá frá árinu 2007.  

2.3.1 Kjörsviðið Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun í núverandi kennsluskrá frá árinu 
2015 

Markmið kjörsviðsins: Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun fyrir M.Ed-nema í Háskóla Íslands 

stuðlar að aukinni þekkingu kennaranema á textílmennt og eykur hæfni kennara til að 

miðla þekkingu sinni í grunnskólakennslu. Textílmennt í grunnskólum er höfð að leiðar-

ljósi ásamt áherslum í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla og tengingu við aðrar náms-

greinar. Unnið er með skapandi tjáningarleiðir og vinnuaðferðir með áherslu á það sem 
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kemur fram í núgildandi aðalnámskrá. Farið er í hugmyndavinnu, nýsköpun, endurnýt-

ingu og sögulega tengingu við námsgreinina (Háskóli Íslands, 2016-b). 

Inntökuskilyrði fyrir B.Ed-nám í grunnskólakennarafræðum er stúdentspróf eða 

annað sambærilegt próf. Nemendur þurfa ekki að hafa lokið grunnmenntun í neinni list-

menntun. Textílkennarar þurfa að ljúka meistaragráðu eða M.Ed.-gráðu til að öðlast 

grunnskólakennararéttindi líkt og aðrir grunnskólakennarar. Til að fá inngöngu inn í 

meistaranámið þá þarf nemandi að hafa lokið B.Ed.-gráðu með fyrstu einkunn (7.25). 

B.Ed.-gráðan eru 180 háskólaeiningar eða ECTS og M.Ed.-gráðan eru alls 120 einingar. Til 

að ljúka B.Ed.-gráðu í grunnskólakennarafræðum með kjörsviðið textíl þarf 40 eininga 

skyldunámskeið á kjörsviðinu. Það sama gildir um M.Ed.-gráðuna (Háskóli Íslands, 2015-

a).  

Að lokinni B.Ed-gráðu á kennaranemi rétt á að sækja um meistaranám. Skilyrði fyrir 

leyfisbréfi grunnskólakennara er að viðkomandi hafi lokið meistaragráðu. Markmiðið 

með báðum grunn- og framhaldsstigum fyrir textílmennt eru þau sömu. Í markmiðunum 

er lýst þeirri færni sem nemandi ætti að hafa öðlast að námi loknu og þar segir að nem-

andi: 

 hafi öðlast þekkingu og skilning á faglegri vinnu og hæfni í vinnuaðferðum 

textílmennta 

 geti unnið sjálfstætt með fjölbreytta möguleika textílfagsins, metið, rökstutt og 

túlkað faglega textílvinnu 

 hafi öðlast skilning á færni í undirstöðuþáttum almennrar hugmynda- og 

hönnunarvinnu við útfærslu eigin verkefna 

 geti beitt skapandi hugsun og vönduðum vinnubrögðum við úrlausnir á sviði 

textílmennta 

 hafi öðlast skilning á og innsýn í sögulega þróun og tengt hana við fræðilega 

tilrauna- og rannsóknaverkefni í námi og starfi 

 hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist á starfsvettvangi og til 

frekara náms til dýpkunar fagþekkingar í textílmennt 

(Háskóli Íslands, 2009-j; Háskóli Íslands, 2015-c). 

 

Í viðbót við þessi markmið bætist við eitt markmið fyrir kennaranema í framhaldsnámi, 

þar segir að nemandi: „geti tengt og rökstutt mikilvægi textílfagsins fyrir framhaldsnám 

og atvinnulíf eftir grunnskóla“ (Háskóli Íslands, 2015-c). 

Skyldunámskeiðin í grunnnáminu á textílkjörsviðinu eru 40 einingar. Námskeiðin þar 

bera heitin: Nýsköpun í textíl, Textílhönnun, Vettvangsnám-Textílhluti, Textílaðferðir, 
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Fatahönnun og Vettvangsnám-Fatahluti (Háskóli Íslands, 2016-d). Í námskeiðunum er 

komið inn ólík viðfangsefni og þau tengjast: rannsóknar-, hugmynda- og nýsköpunar-

vinnu, hönnun textíla, samþættingu námsgreina, kennsluverkefnum, kennsluefni, fagleg-

um hugtökum, helstu textílefnum, sögulegum þáttum í textílvinnu og fjölbreyttum vinnu-

aðferðum (Háskóli Íslands, 2016-a).  

Í meistaranáminu eru skyldunámskeiðin á textílkjörsviðinu 15 einingar en í boði eru 

30 einingar, grunnnámsnemendur geta valið hinar 15 einingar í frjálsa valinu á þriðja ári. 

Námskeiðin sem eru í boði eru: Fata- og textílhönnun, Fata- og textílsaga, Fata- og nytja-

hlutahönnun og Hugmynda- og hönnunarvinna. Heitin á námskeiðunum gefa nokkuð til 

kynna um innihald þeirra og eru framhald af námskeiðum í grunnnáminu. Í viðbót við 

námskeiðin hafa nemendur tækifæri á að skipta meistararitgerðinni sem er 30 einingar 

þannig að 15 einingar eru tengdar fræðilegum þáttum og 15 einingar í textílfaggreininni 

(Háskóli Íslands, 2016-c). 

2.3.2 Áherslur í kennsluskrá Háskóla Íslands 2009-2010 

Samkvæmt lögum um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands nr. 37/2007 

kemur fram að þeir skulu sameinast undir nafninu Háskóli Íslands frá og með 1. júlí 2008. 

Þeir sem stunduðu nám við Kennaraháskóla Íslands áttu rétt á að ljúka því námi við sam-

einaðan háskóla, Háskóla Íslands.  

Í kennsluskrá Háskóla Íslands 2009-2010 kemur fram að grunnskólakennaranám er 

starfsmenntun þar sem tekið er mið að því að gera kennara reiðubúna fyrir kennslu og 

önnur störf í grunnskólum. Námið samanstóð af 180 einingum og voru þrjú ár í fullu 

háskólanámi. Líkt og í fyrri námskrám þurfti stúdentspróf eða annað sambærilegt próf 

við inngöngu kennaranámsins. Náminu var þrískipt og skiptist í sameiginleg námskeið 

fyrir nemendur í leik- og grunnskólakennarafræðum, grunnnámskeið í kennslufræði 

grunnskóla og námskeið á því kjörsviði sem nemendur völdu. Auk þess áttu nemendur 

að vinna 10 eininga lokaverkefni ásamt 20 einingum í vali eða úr sérstökum námskeiðum 

af kjörsviði sínu. Kjörsviðin voru fjórtán talsins og nemendur völdu sér eitt og tóku nám-

skeið sem voru 80 einingar innan þess kjörsviðs (Háskóli Íslands, 2009-a). 

Að grunnskólakennaranáminu loknu átti kennari sem hafði verið á kjörsviðinu textíl-

mennt að geta uppfyllt þau markmið sem segir að nemandi: 

 hafi öðlast þekkingu og skilning á faglegri vinnu og hæfni í vinnuaðferðum 

textílmennta 

 geti unnið sjálfstætt með fjölbreytta möguleika textílfagsins, metið, rökstutt og 

túlkað faglega textílvinnu 
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 hafi öðlast skilning og færni í undirstöðuþáttum almennrar hugmynda- og 

hönnunarvinnu við útfærslu eigin verkefna 

 geti beitt skapandi hugsun og vönduðum vinnubrögðum við úrlausnir á sviði 

textílmennta 

 hafi öðlast skilning á og innsýn í sögulega þróun íslenskra textíla og tengt hana 

við fræðileg tilrauna- og rannsóknaverkefni í námi og starfi  

 hafi tileinkað sér víðsýni og frumleika í hugsun sem nýtist á starfsvettvangi og til 

frekara náms til dýpkunar fagþekkingar í textílmennt 

(Háskóli Íslands, 2009-j) 

 

Námskeiðin innan kjörsviðsins voru nokkur og báru heitin: formsköpun textíla I og II, 

náttúran sem uppspretta sköpunar, kennslufræði og vettvangsnám list- og verkgreina I 

og II, útsaumur og hugmyndavinna, og dýpkun í textíl (Háskóli Íslands, 2015-b). Í form-

sköpun textíla I var unnið með vefjarefni, formsköpun, listræna túlkun, prjón, hekl, 

saumavél og fleiri möguleika textíla (Háskóli Íslands, 2009-d). Í seinni áfanganum sem bar 

sama heiti var áframhald, þar var lögð áhersla á formgerð fatnaðar, þróun fatnaðar, 

einfaldar vinnuaðferðir við formsköpun fatnaðar, rannsóknar- og verkefnavinnu og unnið 

með þrívíð textílverkefni (Háskóli Íslands, 2009-g). Í námskeiðinu náttúra sem uppspretta 

sköpunar var unnið áfram með nokkra af þessum þáttum og þar bættist við samþætting 

námsgreina (Háskóla Íslands, 2009-e). Tilgangur með vettvangsnáminu var að tengja 

fræðin við starfsvettvang og að nemar öðluðust færni í að kenna kjörsviðsgrein sína, geta 

framkvæmt eigið kennsluverkefni og beitt ólíkum kennsluaðferðum (Háskóli Íslands, 

2009-f; Háskóli Íslands 2009-h). Útsaumur og hugmyndavinna var eins og nafnið gefur til 

kynna um grunnþætti útsaums og frjálsar aðferðir hans (Háskóli Íslands, 2009-c). Að 

lokum var dýpkun í textíl námskeið þar sem lögð var áhersla á að nemendur dýpkuðu fyrri 

kunnáttu sína í völdu viðfangsefni textílmennta (Háskóli Íslands, 2009-i). 

2.3.3 Áherslur í náms- og kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands 2001-2002 

Í náms- og kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands kemur fram að grunnskólakennaranámið 

voru 90 einingar og skipulagt sem þriggja ára nám sem veitti kennurum B.Ed.-gráðu og 

rétt til að nota starfsheitið grunnskólakennari. Á skólaárinu 2001-2002 flokkaðist textíl-

mennt undir kjörsviðið Listir og handverk. Þær greinar sem voru einnig undir þeim hatti 

voru hönnun og smíðar, myndmennt og tónmennt. Af þessum greinum völdu kennara-

nemar eitt aðalfag (Kennaraháskóli Íslands, 2001).  

Markmiðið með náminu var að búa kennara undir kennslu og önnur störf sem ná til 

grunnskóla. Nemendur fengu að velja áherslur til sérhæfingar sem undirbjó þá fyrir 
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kennslu á öllum stigum grunnskólans. Námið tók mið af Aðalnámskrá grunnskóla 1999, 

lögum um grunnskóla nr. 66/1995 og þeim starfsvettvangi sem grunnskólinn er. Námið 

skiptist í menntunarfræði, greinasvið og vettvangsnám. Nemendur sem völdu kjörsviðið 

Listir og handverk völdu eina grein sem aðalfag. Eitt sameiginlegt námskeið var fyrir alla 

á því sviði síðan gátu þeir valið fimm einingar af öðrum sviðum en kjörsviðinu. Lágmark 

einingafjölda á sviðinu voru 25 einingar (Kennaraháskóli Íslands, 2001).  

Námskeiðin sem voru í textílmennt báru heitin: Litir – form – útsaumur, vélsaumur og 

þráðavinna, vélsaumur II og litir og form, efnisfræði og leðurvinna, vélsaumur III og 

kennslufræði, bútasaumur, munsturgerð og útsaumur, textílsaga, búningasaga og prjón 

og lokaverkefni í textíl. Áherslurnar voru mismunandi í námskeiðunum og nafn þeirra gaf 

nokkurn veginn til kynna hvað var lögð áhersla á. Viðfangsefnin sem ekki var hægt að sjá 

út frá nafni þeirra voru: prjón, hekl, sýnishorn, kennsluverkefni fyrir mismunandi aldurs-

stig, tilraunavinna, snið og sniðbreytingar, tilbúin snið, saga bútasaums, ullarþæfing og 

sjálfstæð vinnubrögð (Kennaraháskóli Íslands, 2001). 

2.3.4 Kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands: list- og verkgreinar 1978 

Árið 1978 var gefin út kennsluskrá af Kennaraháskóla Íslands fyrir list- og verkgreinar. 

Kjarninn í námskránni var mynd- og handmennt, myndlist, tónmennt og íþróttir. Val-

greinarnar voru: hannyrðir, smíðar og hússtjórn. Textílmennt eins og námsgreinin ber 

heitið í dag bar því nafnið hannyrðir á þeim tíma. Tekið var fram að stuðst væri við ný-

útkomna námskrá Mynd- og handmennta 1977 og námið var þá þrjú ár. Á öðru ári var 

unnið að því að kenna nemendum út frá nýjum kennsluháttum í grunnskóla og þeim 

kynntir fjölbreytilegur efniviður og vinnuaðferðir. Þriðja árið var ætlað fyrir kennslu 

mynd- og handmennta fyrir yngstu bekkjardeildir grunnskóla og fyrsta árið var eflaust 

ætlað fyrir valgreinarnar.  

Sett voru fram tíu markmið fyrir hannyrðir sem stefnt var að til að nemendur gætu 

kennt handavinnu á grunnskólastigi. Markmiðin sneru að þáttum eins og: litafræði, prjóni 

og hekli, útsaum, hnýtingum, vefnaði, sniðagerð og sniðabreytingum, umhirðu sauma-

vélarinnar, saumavélinni og því að geta gert grein fyrir gæðum fatnaðar. 

Í viðbót við þau markmið var greint frá því hvað væri lagt áherslu á í kennaranáminu 

á þremur árum þess. Ólíkt nýrri kennsluskrám var ekki greint frá einstökum námskeiðum 

innan námsins heldur viðfangsefnum innan þess. Viðfangsefnin í hannyrðum voru upp-

talin auk einstakra aðferða innan þeirra og voru þau: föndur, munsturteikning, útsaumur, 

vélsaumur, fatnaður, sniðteikning, prjón, útsaumsverkefni, munsturteikning, þrykk, 

sýnishorn og unnar vinnulýsingar (Kennaraháskóli Íslands, 1978). 
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2.3.5 Menntun og starfsaldur list- og verkgreinakennara í rannsóknum 

Menntun list- og verkgreinakennara getur verið fjölbreytt þar sem lög um menntun og 

ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla nr. 87/2008 

gefur til kynna fjórar leiðir til að öðlast starfsheitið grunnskólakennari. Í rannsókninni 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar sem gerð var á árunum 2008-2013 mátti 

sjá ólíka menntun list- og verkgreinakennara. Þeir kennarar sem höfðu lokið prófi frá 

Kennaraháskóla Íslands, Kennaraskóla Íslands eða Íþróttakennaraskóla Íslands voru um 

67% þátttakenda. Þeir sem luku námi frá Listaháskóla Íslands eða öðrum íslenskum 

listaskólum voru um 15% kennara. Alls höfðu 13% aflað sér menntunar erlendis og 8% 

öðlast kennsluréttindi eftir menntun í háskóla eða lokið öðru námi (Gerður G. 

Óskarsdóttir, 2014). 

Í meistararannsókn Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011) kom fram að menntun þeirra 

47 textílkennara sem tóku þátt var fjölbreytt. Hún skiptist þannig að 62% kennara höfðu 

lokið B. Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands með kjörsviðið textílmennt. Alls 21% hafði 

lokið prófi frá Kennaraskóla Íslands og 29% höfðu annað nám að baki. Þeir sem luku öðru 

námi höfðu lokið kennaranámi að viðbættri annarri námsgrein (Arngunnur 

Sigurþórsdóttir, 2011). 

Í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) kom fram að meðalstarfsaldur list- og verk-

greinakennara var ellefu ár og þar af leiðandi hærri meðal þeirra en hjá öðrum kennurum 

í rannsókninni. Ekki kom fram ástæðan fyrir hærri meðalstarfsaldri en spurning er hvort 

list- og verkgreinakennarar séu ánægðari í starfi sínu heldur en aðrir kennarar. 

2.4 Nýlegar rannsóknir 

Rannsóknin Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar var framkvæmd á árunum 

2008-2013 og var gefin út árið 2014. Fjöldi aðila kom að henni og voru með aðsetur á 

Menntavísindasviði Háskóla Íslands. Rannsóknarverkefnið var sett á laggirnar út frá 

umræðu um einstaklingsmiðað nám hér á landi. Í rannsókninni voru viðhorf til námsins 

skoðuð ásamt námsumhverfi, skipulagi og stjórnun, kennsluháttum, aðild nemenda, 

tengsl skóla við foreldra og grenndarsamfélagi, námi í list- og verkgreinum og nýtingu 

upplýsingatækni í kennslu. Á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd var lítið um 

rannsóknir á starfsháttum í grunnskólum á Íslandi. Af þeim sökum ákváðu nokkrir rann-

sakendur að bæta úr því og framkvæma ítarlega rannsókn á starfsháttum í grunnskólum. 

Þar á meðal var lögð sérstök áhersla á list- og verkgreinar. Markmiðið var að varpa ljósi á 

umfang list- og verkgreina. Niðurstöður leiddu t.d. í ljós að kennarar í list- og verkgreinum 
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væru almennt ánægðir en væru svolítið út af fyrir sig í skólunum (Gerður G. Óskarsdóttir, 

2014). 

Þessu tengdu hafa þrjár áhugaverðar meistaraprófsritgerðir árið 2015 verið gefnar út 

er varða textílmennt í grunnskólum. Ritgerðirnar tengjast prjónakennslu á Íslandi, grunn-

þættinum sköpun og sjálfbærni í textílkennslu. 

Í janúar 2015 lauk Jenný Halla Lárusdóttir (2015) meistaraprófsritgerð sinni, Prjóna-

kennsla á Íslandi. Viðfangsefni rannsóknarinnar eins og nafn hennar gefur til kynna var 

um prjónakennslu á Íslandi. Hún var skoðuð út frá Aðalnámskrá grunnskóla sem kom út 

árið 1977 og þeim breytingum sem áttu sér stað til ársins 2014. Markmið rannsóknar-

innar var þrenns konar. Að skoða menningarlegt gildi prjóns, kennsluhætti þess og við-

horf kennara og nemenda til prjónakennslu. Áherslur í nýrri Aðalnámskrá grunnskóla: 

almennur hluti og greinasvið 2013 voru skoðaðar með framtíðarhorf textílmenntar að 

leiðarljósi. Niðurstöðurnar voru byggðar á viðtölum við sex textílkennara. Þær leiddu í 

ljós að það væri meira frelsi í verkefnavali en áður og að lögð væri meiri áhersla á sköpun 

og að nemendur ynnu út frá eigin forsendum (Jenný Halla Lárusdóttir, 2015).  

Íris Sigurbjörnsdóttir (2015) skilaði meistaraprófsritgerð sinni í júní 2015 og bar 

ritgerðin heitið: Birtingarmynd grunnþáttarins sköpunar í verklagi, viðhorfum og áhersl-

um í textílmennt. Í rannsókninni var sköpun í textílmennt á grunnskólastigi tekin fyrir og 

tilgangur og markmið hennar var að skoða þátt sköpunar í textílkennslu. Beint var sjónum 

að útkomu nýrrar Aðalnámskrár grunnskóla: almennur hluti 2011 og greinasvið 2013. 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru fjórir textílkennarar frá ólíkum stöðum af höfuðborg-

arsvæðinu. Helstu niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að skapandi starf hafi verið 

haft að leiðarljósi í gegnum tíðina í námsgreininni textílmennt að mati viðmælenda og ný 

menntastefna því ekki haft afgerandi áhrif á birtingarmynd sköpunar í textílmennt (Íris 

Sigurbjörnsdóttir, 2015). 

Ólöf Ágústína Stefánsdóttir skrifaði meistaraprófsritgerð sem bar heitið Innlit í 

textílmennt : ferðalag til sjálfbærni í textílmenntarkennslu á unglingastigi. Ólíkt fyrri 

tveimur verkefnunum þá var það starfeindarannsókn sem Ólöf framkvæmdi í eigin 

kennslu. Markmið hennar var að ýta undir skilning á hugtakinu sjálfbærni meðal nem-

enda með sköpun sem undirliggjandi þátt í kennslunni. Hún skoðaði hvernig og/eða hvort 

sköpun hjá nemendum var líkt því sem hún hafði lesið um í meistaranáminu og hvort hún 

væri í líkingu við það sem hún hafði lært. Þátttakendur voru stúlkur í níunda og tíunda 

bekk í textílvali. Niðurstöður voru þær að í dagbókarskrifum og umræðum stúlknanna 

kom fram að formlegt nám og eftirfylgni kennara hefði áhrif á þekkingu þeirra (Ólöf 

Ágústína Stefánsdóttir, 2015). 
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Skýrsla Ann Bamford (2011) List- og menningarfræðsla á Íslandi var talin marka þátta-

skil í rannsóknum á list- og menningarfræðslu á Íslandi þar sem slík úttekt hafði ekki verið 

gerð áður hér á landi (Gunnhildur Una Jónsdóttir, 2012). Rannsóknin var umfangsmikil 

og fór fram á árunum 2008-2009. Í rannsókninni var horft til fomlegrar sem og óformleg-

rar list- og menningarfræðslu á Íslandi, í skólakerfinu og utan þess. Í kjölfar niðurstaðna 

voru settar fram tillögur að úrbótum varðandi list- og menningarfræðslu sem skipt var 

upp í fimm meginþætti, en þeir voru: stefnumótun og framkvæmd, samvinna, aðgengi, 

námsmat og menntun kennara. 

Meistararitgerð Arngunnar Sigurþórsdóttur frá árinu 2011 ber heitið Textílmennt 

kennd í lotukerfi og eins og nafnið gefur til kynna þá var viðfangsefni rannsóknarinnar 

lotukerfi í list- og verkgreinum í grunnskólum á Íslandi. Umfang þess var skoðað og þær 

forsendur sem lágu þar að baki við upphaf kerfisins. Meginmarkmiðið var að skoða 

textílmennt í lotukennslu og varpað var ljósi á kosti og galla þess auk þess var staða 

textílmenntar í lotukerfi grunnskólanna skoðuð. Þátttakendur voru 66 skólastjórnendur 

og 47 kennarar. Rannsóknin leiddi í ljós að á þeim tíma sem rannsóknin var framkvæmd 

voru um það bil 40% grunnskóla sem kenndu list- og verkgreinar að einhverju leyti í 

lotum. Lotukerfið var að þróast innan grunnskólanna og almennt ríkti ánægja með það. 

Kostirnir voru taldir vera fleiri en ókostirnir (Arngunnur Sigurþórsdóttir, 2011). 
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3 Aðferðafræði 

Í þessum kafla er fjallað um rannsóknaraðferð. Farið er yfir einkenni rannsóknarsniðsins, 

hvernig gagnaöflun fór fram og úrvinnslu gagna. Auk þess verða þátttakendur kynntir, 

farið er yfir takmarkanir og siðferðileg atriði rannsóknarinnar. 

Rannsóknaraðferðin var valin með markmið rannsóknarinnar í huga. Stuðst var við 

eigindlega aðferðafræði því margir rannsakendur telja mikilvægt að rannsaka fyrirbæri í 

sínu nánasta umhverfi. Skoðað var verkefnaval í textílmennt og kannað hvort kennarar 

fari eftir núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla eða láti eigið áhugasvið og/eða bakgrunn 

ráða fremur ferðinni. Út frá því þótti heppilegast að notast við eigindlega aðferðafræði 

þar sem tekin voru hálfopin (e. semi- structured) viðtöl við þátttakendur og niðurstöður 

unnar út frá þeim. 

Rannsóknin var unnin út frá eftirfarandi rannsóknarspurningu: 

 Að hvaða marki hefur áhugi og bakgrunnur textílkennara áhrif á val viðfangsefna í 

textílmennt? 

Til stuðnings voru notaðar eftirfarandi undirspurningar: 

 Hafa styrkleikar, veikleikar og áhugasvið kennara áhrif á verkefnaval í textílmennt 

á yngri stigum? 

 Hvaða viðfangsefni eru helst valin af textílkennurum til að leggja fyrir í verkefnum 

á yngri stigum grunnskóla? 

 Hvaða hæfniviðmið textílmenntar í núgildandi aðalnámskrá leggja kennarar 

áherslu á fremur en önnur? 

3.1 Aðferð 

Í eigindlegri aðferðafræði (e. Qualitative research) er leitast eftir að skoða einstaklinginn 

og skilja reynslu hans. Rannsakandinn gegnir stóru hlutverki þar sem hann notar sjón og 

hlustun sína við gagnaöflun. Oftar en ekki er gögnum aflað með djúpum einstaklings-

viðtölum og/eða vettvangsathugunum í nánasta umhverfi viðmælenda (Lichtman, 2013). 

Ólíkt megindlegum rannsóknum (e. Quantitative research) þar sem leitast er við að 

fá yfirlit yfir veruleikann er tilgangurinn í eigindlegum rannsóknum að skoða félagsleg 

fyrirbæri í þeirra eigin umhverfi og ná fram upplifun einstaklingsins á því viðfangsefni sem 

er til skoðunar (Sigurlína Davíðsdóttir 2003; Lichtman 2013). Rannsakandinn gegnir því 

hlutverki að skilja og túlka það sem hann sér og er því þungamiðjan í rannsókninni. Sem 

er frábrugðið tilgátum, orsökum og áhrifum og tölfræðilegri greiningu líkt og í megind-

legum rannsóknum (Lichtman, 2013). Vísindamenn telja að rannsakandinn geti ekki verið 
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hlutlaus og því er gott að greina frá þeim hugmyndum sem hann hefur strax í upphafi 

rannsóknar (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Við gagnasöfnun voru notuð viðtöl við öflun gagna. Í eigindlegum viðtölum eru þau 

ýmist opin, djúp, óstöðluð eða hálfopin. Með viðtölum er hægt að afla gagna á stuttum 

tíma og leitast er eftir að skilja reynslu fólks út frá þeirra eigin reynslu. Stuðst var við 

hálfopin viðtöl (e. semi-structured). Þá býr rannsakandinn til viðtalsramma til að styðjast 

við í viðtölunum sem auðveldar honum að halda sér við efnið (Lichtman, 2013; Þórólfur 

Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013).  

3.2 Þátttakendur 

Þátttakendur rannsóknarinnar voru sex talsins og voru fengnir víðsvegar af höfuðborgar-

svæðinu. Þeir voru valdir með tilgang og markmið rannsóknarinnar í huga eða með mark-

miðsúrtaki (e. purposive sampling) (Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson, 2013). Við 

val á þátttakendum var tekið mið að því að þeir kenndu 3.-7. bekk textílmennt í grunn-

skólum úr ólíkum bæjarfélögum. Með því var reynt að koma í veg fyrir að textílkennarar 

sem væru í samstarfi hvor við annan bæru saman bækur sínar, sem raunin var í sumum 

bæjarfélögum. Líklegra var að verkefni kennara væru ólík á milli bæjarfélaga. Kennararnir 

þurftu einnig að vera með starfsréttindi til að kenna námsgreinina textílmennt og skóla-

námskrá skólans þurfti að liggja fyrir. Farið var inn á vef bæjarfélaganna sem tilheyrðu 

höfuðborgarsvæðinu og leitast var eftir kennurum sem kenndu 3.-7. bekk textílmennt og 

send var út beiðni um þátttöku á þá skóla með von um jákvæð svör. 

Ástæðan fyrir því að þessir árgangar voru teknir fyrir frekar en aðrir var vegna þess 

að textílmennt er ekki ávallt kennd í fyrsta bekk. Einnig vegna þess að í fyrstu tveimur 

árgöngunum eru nemendur að kynnast grunnverkfærni textílmenntar og hún segir 

eflaust ekki mikið um sérhæfingu kennara í 1. og 2. bekk. Með tilkomu nýrrar mennta-

stefnu bera nemendur skyldu til að vera í textílmennt upp í 8. bekk og eftir það hafa þeir 

val í 9. og 10. bekk. Ekki er hægt að ganga úr skugga um að allir skólar kenni textílmennt 

upp í 8. bekk þar sem áður var aðeins skylda að kenna hana upp í 7. bekk.  

Gögnum var aflað með hálfopnum viðtölum (e. semi-structured) við þátttakendur. 

Niðurstöður rannsóknarinnar byggja á þeim sex viðtölum. Textílkennararnir hafa allir 

kennt bæði fyrir og eftir útgáfu núgildandi Aðalnámskrár grunnskóla almennur hluti 

2011: greinasvið 2013. Samband var haft við skólastjóra viðkomandi skóla og óskað eftir 

leyfi til að taka viðtal við textílkennara skólans (sjá bréf í viðauka A). Ef leyfi var veitt var 
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óskað eftir því að tölvupósturinn væri áframsendur á textílkennara skólans. Í tölvupóst-

inum til skólastjóra og í meðfylgjandi bréfi til textílkennara var markmið rannsóknarinnar 

útskýrt og greint frá því á hvaða tímabili viðtölin kæmu til með að fara fram.  

Þegar spurningarlistinn var fullmótaður var fenginn textílkennari til að koma í prufu-

viðtal. Markmiðið með viðtalinu var að prófa spurningalistann, sjá hvort það væri eitt-

hvað sem mætti betrumbæta og til að æfa spurningatæknina. Eftir viðtalið mátti sjá að 

viðtalsramminn endurspeglaði að mestu viðfangsefni rannsóknarinnar.  

Send var beiðni út til tíu skóla á höfuðborgarsvæðinu. Ef svör fengust um að þátttak-

endur gætu ekki tekið þátt í rannsókninni sendi rannsakandi þakkir um skjót svör og 

sendur var út tölvupóstur á annan skóla í staðinn. Í heildina voru aðeins fengnir sex við-

mælendur til þátttöku í rannsókninni. Viðbrögðin hjá þessum sex textílkennurum sem 

samþykktu þátttöku í rannsókninni voru jákvæð og svöruðu þeir beiðninni hratt og örugg-

lega. Viðmælendum var veitt svigrúm til að velja stað og stund fyrir viðtalið. 

Þátttakendur hafa allir lokið textílkennaranámi frá Kennaraháskóla Íslands eða 

Háskóla Íslands. Þeir starfa nú sem textílkennarar í skólum með um 400 til 600 nemendur. 

Þar sem kennararnir komu frá ólíkum bæjarfélögum og jafnvel hverfum er ekki vitað til 

þess að þeir séu í samstarfi á neinn hátt.  

Þrátt fyrir að hafa sent út beiðni um að textílkennararnir ættu að kenna frá 3.-7. bekk, 

kom fram í viðtölum að sumir þátttakendur kenndu ekki allir öllum þeim árgöngum þetta 

skólaárið. Þrátt fyrir það sáu þeir um að útfæra námskrárnar fyrir þá árganga og koma 

þær fram í skólanámskrá í viðkomandi skólum. Það er hins vegar ekki talið hafa áhrif á 

niðurstöður rannsóknarinnar. 

3.2.1 Kynning á þátttakendum 

Þátttakendurnir eru sex textílkennarar á höfuðborgarsvæðinu, eins og fram kom áður. 

Vegna nafnleyndar er þeim gefin dulnefni og farið er yfir hvenær þeir útskrifuðust sem 

kennarar og/eða textílkennarar. Einnig verður greint frá því hvaða árgöngum þeir kenna 

og hvað þeir hafa starfað lengi sem textílkennarar. Þátttakendurnir eiga það sameiginlegt 

að hafa starfað í yfir tíu ár sem textílkennarar. 

Eva útskrifaðist úr Kennaraháskólanum árið 1979 með kjörsviðin stærðfræði og 

textílmennt. Hún hefur kennt textílmennt í um 16 eða 17 ár. Í ár kennir hún frá 4. upp í 

9. bekk. Ástæðan fyrir því að Eva kennir ekki 3. bekk þetta skólaár er einfaldlega vegna 

þess að það eru of margir tímar í töflu. Annar kennari sér um að kenna 3. bekk það skólaár 

sem rannsóknin var framkvæmd. Að mati Evu var hins vegar ekkert mál að svara því hvað 

væri kennt í 3. bekk vegna þess að sá sem leysti hana af notaði hennar fyrri kennslugögn. 
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Anna útskrifaðist árið 1981 sem grunnskólakennari með líffræði og sögu sem val. Hún 

starfaði fyrst sem umsjónarkennari og kenndi síðar líffræði og sögu. Mörgum árum síðar 

bætti hún við sig textíl upp í Kennaraháskóla. Á starfsferlinum tók Anna sér árs leyfi frá 

kennslu og fór í handverksskóla í Danmörku. Í dag hefur Anna starfað í ellefu ár sem 

textílkennari og árið 2015 bætti hún við sig meistaragráðu með kjörsviðið textílmennt. Í 

ár kennir Anna frá 2. bekk og upp í val í unglingadeild að frátöldum 5. bekk. Hingað til 

hefur Anna ávallt kennt 5. bekk en í ár tekur annar kennari við kennslunni. Sá kennari 

leggur alfarið fyrir hennar verkefni.  

María útskrifaðist árið 1981 sem textílkennari. Hún fór síðan í framhaldsnám til 

Noregs í textílnám. Í Kennaranáminu hér á landi lærði María meira um verkfærni en úti í 

Noregi var meiri áhersla lögð á flæði, liti og sköpun. Hún hefur einnig sótt ýmis námskeið. 

Eftir útskrift hóf María störf sem umsjónarkennari. Það var ekki fyrr en árið 1997 sem 

hún hóf kennslu sem textílkennari og hefur starfað síðan þá, í alls 19 ár. María hefur ávallt 

kennt frá 1. upp í 10. bekk en síðastliðin tvö ár hefur hún kennt 1. til 7. bekk í þeim skóla 

sem hún starfar í núna.  

Unnur útskrifaðist árið 2001 frá Kennaraháskólanum. Hún hefur starfað sem textíl-

kennari í þeim skóla sem hún starfar í núna frá því að hún útskrifaðist. Hún hefur því 

starfað í 15 ár í faggreininni textílmennt. Unnur kennir frá 2. upp í 10. bekk. Í 1. bekk er 

ekki kennt textílmennt í skólanum og því er ekki markviss textílkennsla á fyrsta skóla-

árinu. 

Harpa útskrifaðist frá Kennaraháskólanum árið 2002 sem grunnskólakennari með 

sérgrein í textíl. Hún hefur kennt textílmennt í ellefu ár. Í vetur kennir hún ekki öllum 

árgöngum en hún hefur gert það hingað til. Nemendur í skólanum byrja í 2. bekk í textíl-

mennt og skyldan er upp í 8. bekk. Harpa er einnig með valhóp sem er samblanda af 8. 

og 9. bekk. Hún hefur nýlega lokið öllu námskeiðum í meistaranámi frá Háskóla Íslands 

og á einungis eftir að skrifa lokaritgerðina til að fá meistaragráðuna.  

Heiðrún útskrifaðist sem grunnskólakennari með B. Ed.- gráðu frá Háskóla Íslands árið 

2009. Hún hóf kennslu árið 2006 sem textílkennari en átti aðeins tvö fög eftir sem hún 

kláraði á meðan hún kenndi. Heiðrún hefur kennt textílmennt í tíu ár. Hún kennir ekki 

öllum árgöngum í ár. Hún kennir 2., 4., 6. og 7. bekk. Ástæða er fyrir því að hún er aðeins 

í 50% stöðu þetta skólaár. Árin á undan hefur hún kennt öllum skólanum, alveg frá 1. 

bekk upp í val. Á síðasta ári var aðeins skylda fyrir nemendur í skólanum að vera í 

textílmennt upp 7. bekk en í ár bættist 8. bekkur við skylduna. Í niðurstöðum greinir 

Heiðrún frá því hvað hún hefur verið að leggja inn í 3. og 5. bekk árin áður.  
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3.3 Gögn 

Gagnasöfnun fór fram á þriggja vikna tímabili, frá apríllok og í maíbyrjun 2016. Viðtölin 

voru frá 30 mínútum upp í 45 mínútur að lengd. Hver heimsókn varði í um það bil eina 

klukkustund. Fimm af sex viðtölum fóru fram á heimavelli hvers og eins viðmælanda. Eitt 

viðtalið fór fram á stað sem rannsakandi útvegaði að óskum viðmælanda. Fyrri fimm 

viðtölin fóru fram í skólum þar sem viðmælendur eru starfandi en hitt viðtalið fór fram í 

skóla rannsakanda. 

Stuðst var við hálfopin einstaklingsviðtöl (e. semi-structured) þar sem fyrirfram 

ákveðinn viðtalsrammi var notaður við gagnaöflun. Í honum voru opnar spurningar sem 

gefur þátttakendum kleift að svara hver með sínum hætti (Lichtman, 2013). Viðtölin voru 

tekin upp og afrituð orðrétt með skriflegu leyfi þátttakenda. Gögnunum var eytt eftir að 

búið var að afrita þau. Til að nafnleyndar væri gætt fengu þátttakendur dulnefni og skól-

arnir voru ekki nafngreindir á neinn hátt. Við afritun og yfirlestur viðtalanna voru athuga-

semdir og vangaveltur rannsakanda skráðar niður til frekari umhugsunar.  

Í upphafi verkefnisins voru sett fram drög að viðtalsramma sem þróaðist við lestur 

heimilda og eftir nokkrar vangaveltur. Í fyrstu voru lagðar fyrir staðlaðar spurningar varð-

andi menntun kennara og starfsaldur. Síðan var spurt út í verkefnaval í 3.-7. bekk. Hvað 

væri kennt og hvað var verið að sækjast eftir með verkefnunum. Að lokum var spurt 

nánar út í textílkennarann sjálfan. Hann var spurður út í styrkleika og veikleika, hvað 

honum fyndist skemmtilegast að kenna og hvaðan hann sækti hugmyndir við val á 

viðfangsefnum. Á meðan á viðtölunum stóð var fræðikafli ritgerðarinnar enn í vinnslu. 

3.4 Gagnagreining 

Við greiningu gagna voru öll sex viðtölin afrituð, lesin yfir og athugasemdir rannsakanda 

voru skráðar niður. Til að auðvelda yfirsýn yfir viðfangsefni og verkefni sem lögð voru 

fyrir í hverjum árgangi var útbúin tafla (sjá fylgiskjal D). Hún var einungis notuð fyrir 

rannsakandann til að fá sjónræna mynd af viðfangsefninu og hverju verkefni fyrir sig. 

Einnig til að auðvelda útfærslu niðurstaðna. Viðtölin voru því næst lykluð (e. coding) þar 

sem leitast var eftir að finna sameiginleg einkenni úr svörum viðmælenda. Einkennin voru 

síðar flokkuð eftir þemum og komu síðar í ljós undirþemu.  

Sameiginleg einkenni eða þemu viðtalanna eru: 

 Textílkennarinn  

 Verkefnaval í textílmennt 

 Hæfniviðmið  
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3.5 Takmarkanir rannsóknarinnar 

Í öllum vísindalegum rannsóknum er réttmæti (e. validity) og áreiðanleiki (e. reliability) 

ákaflega mikilvæg hugtök þar sem þau gegna þeim tilgangi að sýna fram á trúverðugleika 

rannsóknarinnar. Í einföldum orðum samkvæmt Kvale (1995) má segja að réttmæti segi 

til um hvort rannsókn mæli það sem henni er ætlað að mæla (Kvale, 1995). Á meðan 

áreiðanleiki snýst um að ganga úr skugga um að rannsóknargögn endurspegli það sem 

skoðað var. Í eigindlegum rannsóknum þarf gagnaöflunin að vera ítarleg og skráningin 

nákvæm til að niðurstöður geta talist réttmætar og áreiðanlegar (Lichtman, 2013; 

Sigurlína Davíðsdóttir, 2013). 

Í eigindlegum rannsóknum er ekki hægt að alhæfa út frá niðurstöðum þar sem úrtakið 

er smátt ólíkt megindlegum rannsóknum þar sem úrtakið er talsvert stærra (Lichtman, 

2013). 

3.6 Siðferðileg atriði 

Hugsanlegir viðmælendur voru upplýstir um markmið rannsóknarinnar frá upphafi, fram-

kvæmd og úrvinnslu hennar og tekið var fram að viðtölin yrðu hljóðrituð. Einnig kom fram 

að rannsóknin yrði nafnlaus og að þátttakendur yrðu ekki nafngreindir á neinn hátt (sjá í 

bréfi í viðauka Á). Í upphafi hvers viðtals fór rannsakandi aftur yfir þessi atriði og þátt-

takendum gafst færi á að spyrja ef eitthvað væri óljóst. Þeir skrifuðu undir skriflegt sam-

þykki fyrir þátttöku í rannsókninni þar sem einnig komu fram upplýsingar um rannsóknina 

(sjá í viðauka F). 

Samvæmt Persónuvernd er rafræn vinnsla persónuupplýsinga tilkynningaskyld. Raf-

rænt eyðublað er fyllt út með tilheyrandi upplýsingum um ábyrgðaraðila, tilgang vinn-

slunnar og svo framvegis. Eftir að Persónuvernd hefur samþykkt vinnsluna má rannsak-

andi hefja rannsóknina (Persónuvernd, e.d.).      

Sótt var um rafrænt leyfi til Persónuverndar þann 18. apríl 2016. Svar barst síðar í 

pósti um móttöku tilkynningar áður en viðtölin fóru fram og kom fram að tilkynningin 

hafi verið birt á heimasíðu stofnunarinnar (sjá í viðauka E). 
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4 Niðurstöður 

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar kynntar. Þær byggjast á viðtölum við 

sex textílkennara úr grunnskólum af höfuðborgarsvæðinu. Til að nafnleyndar sé gætt 

hefur nöfnum viðmælenda verið breytt eins og áður hefur komið fram. Nöfnin sem 

viðmælendur hafa fengið eru: Anna, Eva, Harpa, Heiðrún, María og Unnur. 

Rannsóknin beindist að verkefnavali í textílmennt. Skoðað var verkefnaval og hvort 

kennarar fari eftir núgildandi aðalnámskrá eða hvort þeir láta eigið áhugasvið eða 

bakgrunn ráða för. Gengið var út frá því að kennarar fara eftir núgildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla almennur hluti 2011: greinasvið 2013. Skólanámskrá hvers skóla var skoðuð 

og borin saman við svör viðmælenda og einnig við hæfniviðmið textílmenntar í aðal-

námskrá við lok 7. bekkjar.      

Niðurstöðunum er skipt í nokkra undirkafla og kaflinn endar á samantekt niðurstaðna. 

Við vinnslu gagna var unnið með þemu til að auðvelda yfirsýn niðurstaðna. Þemun voru 

þrjú talsins og eru eftirfarandi: 

 Textílkennarinn  

 Verkefnaval í textílmennt 

 Hæfniviðmið  

4.1 Textílkennarinn 

Textílkennarinn skipar stóran sess í skipulagningu textílkennslunnar. Hann hefur frjálsar 

hendur út frá fyrirframgefnum hæfniviðmiðum aðalnámskrár og útfærir kennsluáætlun 

fyrir hvern árgang. Hann þarf einnig að tilgreina það í skólanámskrá skólans. Textílmennt 

nær til margra aðferða og því er úr miklu að velja. Til að varpa ljósi á það hvað hefur áhrif 

á verkefnaval þá var byrjað á að skoða bakgrunn og eiginleika kennarans. Viðmælend-

urnir sex, sem voru allar konur, voru því spurðir út í menntun og starfsaldur, styrkleika, 

veikleika, hvaðan þeir sæktu hugmyndir sínar við val á viðfangsefnum og hvað þeim 

fyndist skemmtilegast að kenna. Greint verður frá svörum þeirra í undirköflum hér á eftir. 

4.1.1 Menntun viðmælenda í síbreytilegu námskrárumhverfi 

Þátttakendurnir voru allir konur með ólíkan bakgrunn. Þær hafa kennt námsgreinina 

textílmennt mislengi eða í 10, 11, 11, 15, 16 (17) og 19 ár. Þær hafa allar sömu grunn-

menntun og útskrifuðust sem textílkennarar árin 1979, 1981, 1981, 2001, 2002 og 2009. 

Þær útskrifuðust því og hófu kennslu í textílmennt á mismunandi tíma þegar ólíkar nám-
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skrár voru í gildi hverju sinni. Bæði þegar þær stunduðu nám og hófu störf sem textíl-

kennarar. Á þessu tímabili hafa jafnframt kennsluskrár háskólanna þróast þar sem námið 

er skipulagt út frá gildandi aðalnámskrá grunnskólanna hverju sinni. Farið verður yfir það 

hvaða námskrár voru í gildi þegar kennararnir útskrifuðust og áherslurnar í þeim og 

kennsluskrám skólanna sem þær stunduðu nám við. 

Eva, Anna og María lærðu og útskrifuðust þegar Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 

1977 var í gildi. Þar kom fram að mikilvægt væri að hafa verkefnaval breytilegt og að það 

væri í takt við tímann. Þegar áherslur Aðalnámskrár frá 1977 voru skoðaðar í samanburði 

við það sem Eva, Anna og María lögðu fyrir í kennslu sinni mátti sjá að Eva lagði fyrir 

útsaum, hekl, prjón, vélsaum, fatasaum og efnisfræði sem kom fram í námskránni. Anna 

lagði fyrir útsaum, prjón, vélsaum, fatasaum og efnisfræði og María lagði fyrir útsaum, 

prjón, vélsaum og efnisfræði.  

Í viðbót við þessar aðferðir kom fram að námsefni í hannyrðum væri einnig: hnýtingar, 

ferðir á sýningar og söfn og tengsl við aðrar námsgreinar. Þeir þættir komu ekki fyrir í 

kennslu þeirra. Auk þess vantaði heklið hjá Önnu og Maríu og einnig fatasauminn hjá 

Maríu miðað við áherslurnar sem komu fram í aðalnámskránni. 

Þegar áherslur verkþáttanna og efnisfræðinnar sem þær kenndu voru bornar saman 

við verkefni þeirra mátti sjá samræmi í hæfniviðmiðum þar sem áherslurnar í útsaum-

num, prjóninu, efnisfræðinni, heklinu og vélsaumnum voru að mestu leyti eins. Í útsaum-

num kenndu þær að vísu ekki íslensk útsaumsspor og í efnisfræðinni fræddu þær nem-

endur aðeins um ullina og eiginleika hennar en ekki silki og hör eins og kom fram í nám-

skránni. Að öðru leyti var grunnfærnin sú sama hjá kennurunum og í Aðalnámskrá grunn-

skóla frá 1977. 

Hinar þrjár eða Unnur, Harpa og Heiðrún stunduðu nám og luku við námið þegar 

Aðalnámskrá grunnskóla frá 1999 var við lýði. Í þeirri námskrá kom fram að textílmennt 

byggðist á þekkingu um eðli efna og vinnuferla og ríkri hefð nýtingar og endurnýtingar. 

Verkefnaval Unnar, Hörpu og Heiðrúnar var skoðað í samanburði við það sem kom fram 

í áfangamarkmiðum textílmenntar við lok. 7. bekkjar. Í áfangamarkmiðum við lok 4. 

bekkjar voru nokkrar vinnuaðferðir nefndar og þær voru eftirfarandi: vefnaður, saumur 

(út- og vélsaumur), prjón, hekl, þrykk og tóvinna. Af þessum aðferðum sem komu þar 

fram lagði Unnur fyrir útsaum, vélsaum, prjón og tauþrykk. Harpa lagði inn vefnað, 

útsaum, vélsaum og prjón og Heiðrún lagði áherslur á þrjár aðferðir af þeim og þær voru 

útsaumur, vélsaumur og prjón.  

Verkefnavalið var einnig skoðað með tilliti til endurnýtingar. Unnur kom inn á endur-

nýtingu í fjórum af þeim verkefnum sem hún lagði fyrir og greinilegt var að hún lagði ríka 
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áherslu á hana. Ekki var hægt að finna mikið um endurnýtingu hjá Hörpu en hún kom inn 

á það í einu verkefni sem hún lagði áherslu á. Heiðrún aftur á móti talaði ekkert um 

endurnýtingu og ekki var hægt að sjá áherslu á það í verkefnavali hennar. Þegar kom að 

eðli efna þá var aðallega lögð áhersla á íslensku ullina og farið var yfir garn og garnteg-

undir samkvæmt skólanámskrám og svörum þeirra. Ekki var við miklu að bæta um 

efnisfræði út frá því sem kom fram í Aðalnámskrá 1999. 

Þrepamarkmið Aðalnámskrár 1999 voru borin saman við verkefnaval þeirra Unnar, 

Hörpu og Heiðrúnar til að athuga hvort mætti sjá samræmi þar á milli. Gefið var út fyrir 

hvern árgang hvaða færni væri verið að leitast eftir hjá nemendum. Þá mátti finna 

áherslur í markmiðum sem var í samræmi við það sem þær lögðu fyrir í öllum árgöngum 

frá 3.-7. bekk. Í 3. bekk var það saumavélin og útsaumur til skreytinga sem mátti sjá að 

lögð væri áhersla á. Í 4. bekk var það prjón, saumavél og útsaumur. Prjónið og vélsauminn 

var einnig að finna í 5. bekk og í 6. bekk var aðeins ein þeirra með saumavélaverkefni en 

engin lagði áherslu á hekl eins og kom fram í þrepamarkmiðunum. Að lokum voru tvær 

af þremur þeirra með vélsaum í 7. bekk eins og kom fram í námskránni.  

Skoðuð var kennsluskrá frá 1978 sem var í gildi þegar Eva, Anna og María stunduðu 

nám. Þar mátti sjá að af þeim tíu markmiðum sem sett voru fram fyrir hannyrðir lögðu 

þær áherslu á flest markmið sem þar komu fram. Markmiðin sem þær lögðu áherslu á 

sneru að: litafræði, prjóni, hekli, útsaum, sniðagerð, umhirðu saumavélarinnar og að 

kynnast saumavélinni. Markmiðin sem þær lögðu ekki áherslu á voru: hnýtingar, vefna-

ður, sniðabreytingar og að geta gert grein fyrir gæðum fatnaðar. 

Unnur og Harpa útskrifuðust árin 2001 og 2002. Kennsluskrá skólaársins 2001-2002 

var skoðuð og borin saman við verkefnaval þeirra. Ekki voru sett fram lokamarkmið líkt 

og í kennsluskrá frá 1978 heldur meginmarkmið og viðfangsefni fyrir hverja námsgrein. 

Þegar markmiðin voru skoðuð mátti sjá að lögð var áhersla á prjón, útsaum, vélsaum, 

þæfingu og sníðagerð líkt og Unnur og Harpa lögðu fyrir í kennslu sinni. Það sem vantaði 

helst í kennslu þeirra var bútasaumur, sýnishorn og hekl. Út frá því mátti sjá áherslur frá 

skólanámskránni í kennslu þeirra. 

Heiðrún lauk kennaranámi árið 2009. Kennaraháskóli Íslands sameinaðist Háskóla 

Íslands samkvæmt lögum árið 2007. Að hennar sögn fór námið mest allt fram þegar 

skólinn bar nafnið Kennaraháskóli Íslands og eins og kom fram í lögum nr. 37/2007 þá 

gátu þeir sem stunduðu nám við Kennaraháskóla Íslands lokið náminu í sameinuðum 

háskóla.  

Þar sem Heiðrún útskrifaðist árið 2009 var kennsluskrá Háskóla Íslands frá árinu 2009-

2010 skoðuð í samanburði við val á viðfangsefnum í kennslu hennar. Í kennsluskránni 
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mátti finna aðferðir líkt og prjón, hekl, vélsaum, formsköpun fatnaðar, þrívíð verkefni, 

samþættingu námsgreina og útsaum sem mátti finna einnig í kennslu Heiðrúnar. 

Anna og María hófu fyrst störf sem umsjónarkennarar áður en þær kenndu textíl-

mennt. Þær áttu það sameiginlegt að hafa báðar farið í framhaldsnám erlendis. Auk þess 

greindi María frá því að hún hefði sótt ýmis námskeið. María ræddi aðeins um áhersl-

urnar í framhaldsnáminu þar sem lögð var meiri áhersla á verkferlið sjálft fremur en 

aðferðina. Um námið í Noregi hafði María þetta að segja: 

. . . við fengum svolítið að stjórna náminu sjálfar, það var svona ákveðinn kjarni og 

svo fengum við bara að velja . . . . Þetta voru svona vinnubrögð í aðferðafræði [í] 

sambandi við verkefnaval og verkefni, hvernig maður getur hugsað verkefnin . . . á 

mismunandi hátt. Ég lærði það þar en það var ekki komið þá hér. Þetta er engin 

nýjung sko . . . ég lærði náttla mjög mikið . . . í Kennaraháskólanum [var] bara 

tæknileg[i] hlut[inn]. Maður var með þvílíkar möppur með prufum . . . endalaust . . . 

svo var þriðja árið skemmtilegasta árið þá fékk maður að stjórna sjálfur og það var 

mjög gaman . . . þess vegna ákvað ég að halda áfram á þeirri braut og námið mitt úti 

var alveg í framhaldi af eiginlega þriðja árinu hérna heima sko.  

Í rannsókninni var ekki lögð áhersla á kennsluaðferðir og hvaða hugmyndafræði lægi á 

bak við kennsluna sjálfa en sjá mátti á svörum Maríu að hún lagði svolítið upp úr 

endurnýtingu og að nemendur sköpuðu sjálfir eigin verk.  

Eva, Anna, Harpa og Heiðrún kenndu ekki öllum árgöngum þetta skólaárið. En þær 

sáu um að útfæra verkefnin sem lögð voru fyrir í þeim árgöngum og greindu þær frá 

verkefnunum í svörum sínum varðandi verkefnaval.  

Í samanburði á aðalnámskrám og kennsluskrám háskólanna við verkefnaval kennara 

mátti finna samræmi þar á milli. Úr því má áætla að menntun þeirra hafi áhrif á val á 

viðfangsefnum í textílmennt. Starfsreynsla þeirra í kennslu í textílmennt var frá tíu árum 

upp í nítján ár og þær útskrifuðust á mismunandi tímum. Þrátt fyrir það voru aðeins tvær 

námskrár í gildi þegar þær stunduðu nám og luku við það. Það voru Aðalnámskrár 

grunnskóla frá 1977 og 1999. 

4.1.2 Styrkleiki 

Viðfangsefni í textílmennt eru mörg og viðamikil, eins og komið hefur fram. Styrkleiki 

kennarans getur verið mismikill í hverri aðferð og getur hann velt á ýmsu. Kennarinn þarf 

því að búa yfir góðri þekkingu í faggreininni til að vera fær um að útbúa góð kennslu-

verkefni fyrir nemendur. Í verkefnunum þarf að taka mið að því hvað nemendur kunna 

og byggja ofan á þá þekkingu. Með það að leiðarljósi voru viðmælendur spurðir út í hvaða 
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viðfangsefni þeir töldu sig vera sterkastir í innan textílmenntar. Gaman var að heyra ólík 

svör þeirra og þeir gátu flestir bent á eitthvað viðfangsefni frekar en annað. 

Harpa taldi sig vera sterkasta í hefðbundnu handverki sem hún skilgreindi sem prjón, 

hekl og útsaum. Hún taldi sig hins vegar ekki vera jafnvíga í vélsaumi. Þegar hún var spurð 

út í hvort hún teldi sig vera sterkasta í þessum aðferðum vegna þess að hún hefði lagt 

mikla áherslu á þessa þætti í gegnum tíðina þá svaraði hún: 

Já, já. Bara eins og maður hefur gert mikla handavinnu alla tíð þá er maður með 

eitthvað . . . í höndunum meira heldur en að vera að sníða einhverja flík og svona. 

En hérna . . . ég hef samt sko, þó að ég hef . . . reynt að vera með vélsauminn sko. Ég 

hef ekki látið hann . . . alveg sitja á hakanum þó að mér finnist ég ekki vera eða ég 

haft smá minnimáttarkennd gagnvart honum sko.  

Unnur var að hennar mati sterkust í prjóni þar sem hún prjónaði mikið sjálf og einnig 

í vélsaumnum. Henni fannst hvort tveggja mjög skemmtilegt og var sjálfstraust hennar 

gott gagnvart því. Heiðrún var á sömu skoðun. Hún bætti hins vegar þæfingunni við: 

Ég hef alltaf . . . haft mikinn áhuga á þæfingunni og var mikið að þæfa í kennó á 

sínum tíma þegar ég var að læra en svo er bara þæfingin svo tímafrek og það kannski 

er eitt af þeim þáttum sem ég hef viljað vera meira með. 

Heiðrún taldi sig einnig vera með mjög góða grunnþekkingu og góða þekkingu til að 

vinna með ýmis konar færni, eins og t.d. útsauminn. Hún bætti því við að það væri mikil-

vægt fyrir textílkennara að hafa fjölbreytnina að leiðarljósi. 

Eva taldi sig vera góða í flestöllu tengt námsgreininni. Ef það var eitthvað sem hún 

þurfti að læra betur þá gerði hún það: 

Sko ég er alveg sterk t.d. í að sauma og prjóna, ég er svolítið mikið allt í öllu. Ég bara, 

ef mig langar að gera eitthvað þá geri ég það. Það er svona er eitthvað svona í mér 

þú veist . . . mér langar í eitthvað þá einhvern veginn þá þarf ég að búa eitthvað til. 

Þegar hún var spurð út í það hvers vegna hún taldi sig vera sterka í flestöllu þá talaði hún 

um að hún hefði saumað, prjónað og heklað mjög mikið í gegnum tíðina og það nýttist 

henni í kennslunni. Hún minntist á það að sem textílkennari þá væri nauðsynlegt að vera 

tilbúinn að bregðast við ýmsu sem kynni að koma upp þegar nemendur fengju frjálsar 

hendur varðandi verkefnaval. 

Maríu fannst hún ekki geta bent á eitthvað eitt viðfangsefni frekar en annað. Henni 

fannst áhugasvið hennar mismunandi eftir tímabilum og hún tæki kannski eitthvað eitt 
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fyrir á vissum tíma. Hún minntist þó á útsauminn, hún taldi sig sterka í honum þar sem 

hún væri mikil útsaumskona og sérstaklega menntuð á því sviði.  

Anna var sú eina sem talaði um að henni fyndist hún vera góð í að laða fram 

sköpunarkraft nemenda:  

Þegar ég er að fá börnin til að skapa. Bæði finnst mér alveg ótrúlega skemmtilegt, 

eins og til dæmis þegar ég er svolítið að fara út og opna augun þeirra og þessi 

rannsóknarvinna og sem síðan verður að einhverju textílverki. Þessi ferilvinna, ég er 

búin að þjálfa hana doldið og þetta er erfitt. Þetta tekur á . . . þau fá allstaðar 

uppskriftina [í skólanum]! Þú átt að gera svona, nákvæmlega svona og það er þessi 

tími sem þú hefur til að vinna þetta verkefni og klukkan tíu þá förum við í stærðfræði 

og í stærðfræði gerum við þessa og þessa blaðsíðu með þetta og þetta viðfangsefni. 

Þau vita nokkurn veginn að hverju þau ganga. Það er rosalega gaman stundum að 

setja þau bara í djúpu laugina. Gramsaðu! Skoðaðu og athugaðu. 

Harpa og Unnur töluðu báðar um að þær væru sterkastar í prjóni, Unnur bætti vél-

saumnum við. Harpa var sú eina sem talaði um að hennar styrkleiki væri að hekla. Harpa, 

Heiðrún og María minntust allar á útsauminn sem styrkleika og Heiðrún kom inn á að 

henni hefði fundist þæfingin ávallt skemmtileg. Önnu fannst hún vera sterkust í að laða 

fram sköpunarkraft nemenda, fá þá til að fara út fyrir þægindarammann og blómstra. Á 

meðan Evu og Maríu fannst þær báðar vera jafnvígar í flestöllu tengt námsgreininni þá 

nefndu þær þar af leiðandi ekki neitt eitt viðfangsefni fremur en annað. María nefndi 

reyndar útsauminn þrátt fyrir það. 

4.1.3 Veikleiki 

Textílmennt spannar viðamikið svið og viðfangsefnin eru þó nokkuð mörg. Í kennara-

náminu gafst ef til vill ekki tækifæri til að kafa djúpt ofan í öll þeirra á þessum þremur 

árum sem kennararnir sóttu námið. Áhugavert var að heyra frá viðmælendum hvar þeir 

töldu styrkleika sinn liggja innan textílmenntar. Þeir voru því spurðir út í hvort þeir töldu 

sig vera slakastir í einhverju viðfangsefni fremur en öðru. Þeir gátu allir nefnt eitthvað 

viðfangsefni sem hafði ekki endilega stórvægileg áhrif á kennsluna að þeirra sögn. Lesa 

má ólík svör viðmælenda hér fyrir neðan. 

Harpa talaði um að henni fyndist hún vera nokkuð jafnvíg í öllu. Hún taldi ástæðuna 

liggja í aldri sínum og að hún hefði lært allt um handavinnu sem krakki. Þá var hún einnig 

í handavinnu tvisvar sinnum í viku í menntaskóla í allt að fjögur ár. Það má því segja að 

hún búi yfir mikilli reynslu sem hefur þróast í gegnum tíðina. Það var þó eitt atriði sem 

hún nefndi og hún sagði: 



46 

En það er kannski helst svona litun og þrykk . . . sem að maður . . . getur náttla bara 

svona gert svona einfalda hluti. Enda maður lærði það ekkert heldur í skólanum inn 

í Kennó [Kennaraháskóli Íslands]. 

Þegar Harpa var spurð áður út í styrkleika sína þá nefndi hún að hún hefði alltaf verið 

með smá minnimáttarkennd út af fatasaumnum. En þrátt fyrir það þá hefði hún ekki látið 

hann sitja á hakanum í kennslunni. Harpa var nýbúin að sækja framhaldsnám í faginu og 

henni fannst hún vera orðin ansi góð í fatasaumnum í dag.  

Eva vissi ekki hvort það væri eitthvað sérstakt sem hún hefði ekki lagt áherslu á. Hún 

nefndi þá helst ferilmöppugerð en hún hafði ekki farið í það með nemendum. Enda hefði 

8. bekkur haft sex eða átta tíma til umráða sem hefði ekki dugað til. 

Anna talaði um í gríni að hún væri best í öllu. Hún talaði um að það væri ekkert sem 

hana vantaði upp á sem ætti við um kennslu í grunnskóla. Það væri einna helst fagleg 

sniðagerð sem hún taldi ekki vera mikla þörf á að kenna innan grunnskólans, þar sem 

verkefni nemenda væru frekar einföld á borð við að sauma sjal. Verkefnin snerust ekki 

um flókinn saumaskap eins og að sauma jakka. 

Heiðrún nefndi einnig fatasauminn sem sinn veikleika. Hún sagðist vera góð í einföl-

dum saumaskap en þegar kæmi að vali í unglingadeild þá sagði hún: 

Ég er t.d. ekkert rosalega flink í fatasaum. Ég er bara alls ekki flink þar, einhverjar 

svona rosa breytingar og fansí þú veist. Ég get alveg gert svona mjög einfaldan 

fatasaum en ég er ekki mjög, ég hef ekki djúpa þekkingu á kjólasaum. Ég er bara, 

þar hef ég bara rosalega litla þekkingu. 

Heiðrún minntist einnig á heklið og sagði: 

Ég er búin að vera mjög lítið í hekli og ég . . . einhvern veginn lærði aldrei að hekla 

sem krakki og fékk einn hekl tíma upp í Kennó. Það var tíminn sem að dóttir mín var 

veik þannig að ég komst ekki en svo hefur maður náttúrulega bara lært að hekla 

sjálfur og það er svo sem engin geimvísindi en það hefur ekkert verið svona, prjónið 

hefur verið meira ríkjandi. 

Unnur talaði einnig um heklið sem hennar veikleika. En hún nefndi samt að hún væri 

að verða betri í því og kynni eflaust meira en þeir sem hefðu enga þekkingu á hekli. Hún 

bætti einnig við: 

Svo er, það er eitt reyndar sem er pínu veikleiki hjá mér líka og það lítur eiginlega 

mest að unglingadeildinni. Það er semsagt ef þau vilja gera mikinn fatasaum. Þá eru 
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þau oft með svo miklar kröfur um snið og sniðagerð og ég er kannski bara með 

eitthvað grunnsnið og sérstaklega eins og stelpurnar. Það þarf allt að vera svo þröngt 

og aðsniðið og hálf sérsaumað á þær. Mér finnst það erfiðast sjálfri að láta þau gera 

eitthvað sem þau verða síðan ánægðar með. Mér finnst það svona pínu erfitt. Það 

er kannski ég treysti mér alveg sjálf til að sauma hitt og þetta en mér finnst erfitt að 

láta þau gera eitthvað sem að ég er sjálf kannski léleg í. Þú veist svona faglegri 

sniðagerð væri ég til í að kunna betur. 

María var á sama máli og Anna þar sem hún sagðist geta gert allt og meinti það meira 

í gríni. Ef það væri eitthvað sem hún kynni ekki eða þyrfti að kynna sér betur þá gerði hún 

það. Jafnvel upp á eigin spýtur eða færi á námskeið. En hún minntist á gömlu handverks-

brögðin, eins og spjaldvefnað. Að hennar mati hefði hún ekki fengið almennilega kennslu 

því tengdu, í Kennaraháskólanum hefði kennslan verið meira eins og kynning.  

Af svörum þeirra mátti sjá að Anna, Heiðrún og Unnur áttu það sameiginlegt að vilja 

verða betri í faglegri sniðagerð. Anna taldi ekki þörf á því í grunnskólakennslu en Heiðrún 

og Unni fannst að þær mættu verða betri á því sviði til að öðlast aukna færni í að sinna 

nemendum í unglingadeild. Harpa hafði minnimáttarkennd út af fatasaumnum áður fyrr 

en hún taldi sig vera sterkari í honum eftir að hafa lokið framhaldsnámi í faggreininni. 

Harpa talaði um að hún mætti ná betri tökum á litun og þrykki.   

Heiðrún og Unnur töldu sig ekki vera sterkar í að hekla og að það hefði lítil áhersla 

verið lögð á það hjá þeim í náminu. Það eina sem María nefndi voru gömul handverks-

brögð eins og spjaldvefnað en annars fannst henni hún vera mjög sterk innan náms-

greinarinnar. Evu fannst hún ekki geta bent á eitthvað eitt en nefndi þó að hún sjálf kynni 

ekki mikið í ferilmöppugerð. En að tími gæfist heldur ekki í þá kennslu í 8. bekk. 

4.1.4 Hugmyndir við val viðfangsefna 

Það er í höndum kennara að útfæra verkefnin og búa til kennsluáætlanir fyrir hvern og 

einn árgang. Hæfniviðmið fyrir textílmennt í aðalnámskrá eru þá höfð til hliðsjónar og 

kennarar gera grein fyrir þeim verkefnum og hæfniviðmiðum í skólanámskrá skólans. 

Hugmyndina að verkefninu útfærir kennarinn sjálfur og forvitnilegt er að vita hvaðan 

hann fær þá hugmynd. Með það að leiðarljósi voru viðmælendur því spurðir nánar út í 

hvaðan þeir sæktu hugmyndir sínar við val á viðfangsefnum. Í svörum þeirra mátti heyra 

einhvern samhljóm. 

Harpa talaði um að hún sækti innblástur sinn frá öðrum hverju sinni og einna helst í 

bækur og blöð. Hún talaði um að það væru ekki mörg tækifæri sem gæfust til að útbúa 

ný verkefni þar sem það þyrfti að þjálfa grunnþættina hjá nemendum.  
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Eva talaði einnig um að hún fengi innblástur frá öðrum textílkennurum, eins og hún 

greindi frá í svari sínu: 

Sko við hittumst alltaf textílkennarar í bæjarfélaginu og við hittumst líka í Félagi 

textílkennara og þannig að við erum alltaf svolítið að miðla að hvor annarri 

verkefnum þannig að . . . ég sæki svolítið í það. 

Að mati Evu þurfti hún sífellt að finna upp á einhverju nýju. Hún notaði einnig vefsíðuna 

www.pinterest.com og reyndi að finna þar skemmtileg verkefni og annars staðar, verk-

efni sem drífa nemendur áfram. En ekki leggja eingöngu áherslu á endalaus skylduverk-

efni. Finna eitthvað sem nemendur langaði til að gera. 

Unnur nefndi einnig vefsíðuna Pinterest í svari sínu og sagði: 

Heyrðu það er bara umhverfið, svoldið bara samfélagið og bara ótrúlega mikið núna 

nýlega netið og Pinterest. Pinterest er bara æði, ég nota það helling. 

Unnur safnaði verkefnum jafnvel saman í möppu og leyfði nemendum að fletta í gegnum 

þau. Að hennar mati var einnig gott að nota gömul verkefni til að kenna nemendum 

grunnaðferðir við hitt og þetta. 

Aðspurð hvaðan Anna sækti hugmyndir sínar við val á viðfangsefnum svaraði hún: 

„Pinterest, nei [hlátur]. Ég fer ekki þangað, ég hef aldrei farið þangað eða þú veist mjög 

sjaldan“. Anna talaði um að í 7. bekk saumuðu nemendur náttbuxur og hún sækti því 

hugmyndina hvergi, en varðandi önnur verkefni þá sagði hún: 

Ég fæ bara sjálf hugmyndir sko, bara ég sjálf held ég sé svona opin . . . fyrir 

umhverfinu og langar til kannski og nýta stundum að vera agndofa stundum yfir 

einhverju sem ég sé fallegt. Stundum finn ég það að samferðafólk mitt sér það ekki 

endilega og þá verð ég svolítið hissa og þess vegna vil ég kenna fólki kannski að svona 

taka eftir og njóta af því að það getur verið svo mikil gleði falin í því og þar eru líka 

uppspretturnar, þú veist horfa  á [trén]. 

Anna talaði um tvö verkefni sem hún taldi að enginn annar kennari legði fyrir. Verkefnin 

væru leikbrúður í 2. bekk og bakpoki sem hún léti nemendur sauma og þeir útfærðu síðan 

mynd á. Anna vissi til þess að aðrir hefðu fengið að taka upp eftir henni, en annars reyndi 

hún sjálf að útfæra verkefnin. 

María talaði um að hún sækti hugmyndir sínar í bókum á Netinu og úr umhverfinu 

hverju sinni. Hún færi niður í bæ og kíkti hvað væri í gangi hjá listakonum og færi í 
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galleríin. Að hennar mati væri það skemmtilegt því hún hefði gaman af myndlist og fengi 

hugmyndir með því að líta í kringum sig.  

Heiðrún talaði um nemendur í svari sínu: 

Ég reyni að gera það talsvert mikið út frá bæði [því] sem ég held að þeim, nemendum 

finnist skemmtilegt og út frá notagildi. Það er einhvern veginn svoldið líka. Þeim 

finnst það líka áhugaverðara eftir því sem að þetta er eitthvað svona [sem] hægt [er] 

að nota . . . hafa þetta líflegt, líflega liti. Kennslustundirnar séu skemmtilegar . . . og 

reyna að hafa það þannig að það sé rólegt, þægilegt [og] gott andrúmsloft . . . að 

þeim [nemendum] finnist gaman. 

Allir viðmælendur virðast líta svolítið í kringum sig í verkefnavali til að fá hugmyndir. 

Harpa og Eva töluðu um að þær fengju svolítinn innblástur frá öðrum. Eva kíkti einnig 

svolítið á Pinterest meðfram bókunum og vann út frá umhverfinu eins og Unnur hafði 

gert nýlega. Anna talaði um að hún færi ekki á vefsíðuna Pinterest þar sem hún reyndi 

frekar að finna upp á verkefnum sjálf. Eva og Heiðrún lögðu meiri áherslu á að nemendur 

væru í brennidepli og reyndu að útbúa verkefnin upp á eigin spýtur sem höfðuðu til þeirra 

til að þeir fengju að njóta sín og að þær sem kennarar hefðu gaman af. María fannst 

gaman að fara í bæjarferð til að líta í kringum sig og fá hugmyndir um leið. 

4.1.5 Skemmtilegast að kenna 

Það er mikilvægt að hafa gaman af kennslunni og það getur skipt sköpum að hafa við-

fangsefnin áhugaverð og skemmtileg. Bæði fyrir kennarann og nemendur. Ef kennarinn 

er áhugasamur þá er hann líklegri til að ná betur til nemenda. Viðmælendur voru spurðir 

út í það hvað þeim fyndist skemmtilegast að kenna og gaman var að heyra að þeir áttu 

það sameiginlegt að finnast skemmtilegast að kenna eitthvað sem þeir lögðu sjálfir fyrir 

í kennslu sinni. 

Harpa nefndi tvö verkefni, það fyrra var verkefni sem hún var með í 8. bekk þar sem 

nemendur unnu út frá hugmyndaspjaldi. Þeir bjuggu það til sjálfir og unnu út frá því. 

Seinna verkefnið lagði hún fyrir í 5. bekk og hún bætti við: 

Mér finnst líka mjög gaman að kenna í 5. bekk þessar brúður og þessar fígúrur af því 

að þetta verður svo ólíkt, [það] verður svo gaman að sjá hvað verður úr því. Þannig 

að mér finnst það. Mér finnst yfirleitt sko skemmtilegt að kenna textílmennt. Mér 

finnst sko, það er aðallega það að . . . við erum svona frekar heppin í þessum skóla 

með að hóparnir eru litlir. Við erum mjög sjaldan með stærri hópa en tólf, sko. Eins 

og í vetur, ég er með marga hópa sem eru ekki nema átta til tíu, sem er náttla bara 

alveg [kjörið]. 
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Maríu fannst gaman að samþætta verkefni við aðrar greinar, eins og til dæmis mynd-

mennt. Einnig ef umsjónarkennari varpaði einhverju viðfangsefni fram sem væri gott að 

nýta í textílkennslu. Hún taldi þess konar áskoranir mjög gefandi. Að hennar mati var 

heklið einnig mjög skemmtilegt, þó svo að hún næði ekki að leggja jafn mikla áherslu á 

það og hún vildi, þar sem prjónið tæki svolítið frá heklinu. María nefndi einnig fatasaum-

inn en endar á því að segja: „En hérna annars finnst mér þetta allt skemmtilegt [hlátur] 

ég get varla gert upp á milli. Mér finnst allt gaman, hvert á sinn hátt“ 

Eva og Unnur voru báðar sammála um að þeim fyndist gaman þegar nemendur 

sköpuðu eitthvað sjálfir. Að þeir fengju að blómstra. Eins og Eva sagði: 

Mér finnst ofboðslega gaman að leyfa þeim að gera þennan bangsa í 5. bekk . . . þau 

eru svo glöð með hann, þetta er þeirra. Þetta er nefnilega alveg þeirra hugmynd . . 

.. Þau upplifa þetta bara mest sem þeirra hugmynd. 

Unnur hafði þetta að segja: 

Allt sem tengist að skapa sjálf. En þar er jafnframt erfiðast [hlátur]. Mér finnst það 

skemmtilegast þegar þau fá að blómstra hérna og búa til. Hanna eitthvað sjálf eða 

eins og þarna í fimmta bekk, þau finna einhverjar myndir og svo eru þau sjálf að 

skapa húfur og búa til snið og það er rosalega gaman og það er vélsaumsverkefni. 

Það er hryllilega skemmtilegt. En þú veist ég er ekkert í þykkri peysu þann daginn í 

vinnunni, maður þarf helst að vera á hlýrabolnum maður svitnar verulega þarna í 

tveim tímum sko, [hlátur]. Og heyrir nafnið sitt kallað ansi oft. 

Unnur bætti því við að henni fyndist alltaf skemmtilegt að kenna, einnig að prjóna: 

Mér finnst líka alveg gaman að kenna þeim að prjóna þó það sé alveg drullu erfitt! 

Ég er alveg sveitt bara að fylgjast með þeim, þetta er svo erfitt en þau eru samt svo 

áköf, það má ekki missa af neinu. 

Önnu fannst skemmtilegast að kenna það sem hún taldi sig vera sterkust í innan textíl-

menntar. Að fá nemendur til að skapa. Þjálfa ferilvinnuna, fá þá til að rannsaka og skapa 

út frá því. Demba þeim út í djúpu laugina og aðstoða þá eftir þörfum. Anna kom inn á 

það að það væri ekki auðvelt að virkja sköpun hjá nemendum og eflaust væru verkefni 

því tengdu eitt af mest krefjandi verkefnum sem lögð væru fyrir. 

Heiðrún var aftur á móti dálítið heilluð af því að kenna nemendum um gamla siði og 

venjur. Sýna þeim halasnældu og kamba og fræða þá um hvernig ull verður að bandi. Hún 
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talaði um að nemendur yrðu oft mjög áhugasamir í tengslum við efnisfræðina og í 

tengslum við gamla siði. Hún lauk máli sínu og sagði: 

Mér finnst alveg jafn skemmtilegt að kenna prjón eins og vélsaum og útsaum og mér 

finnst já, nei ég get voða lítið gert upp á milli. Það er ekkert sem ég legg fyrir sem ég 

segi: ugh ég nenni þessu ekki! [hlátur]. 

Flestallar áttu þær sameiginlegt að finnast gaman þegar nemendur ynnu út frá sinni 

eigin hugmynd. Maríu, Unni og Heiðrúnu fannst öllum skemmtilegt að kenna, það væri 

ekkert eitt viðfangsefni leiðinlegt og erfitt væri að gera upp á milli. Þrátt fyrir það nefndu 

þær allar eitthvað. Maríu fannst skemmtilegt að samþætta við aðrar námsgreinar, hekla 

og kenna fatasaum. Unni fannst gaman þegar nemendur sköpuðu sjálfir og þegar hún 

kenndi þeim að prjóna, þrátt fyrir að það tvennt væri mest krefjandi verkefni af þeim 

öllum. Heiðrún talaði um að henni fyndist mjög skemmtilegt að kenna nemendum um 

gamla siði og venjur úr því að þeir væru svona áhugasamir. 

Harpa talaði um tvö kennsluverkefni sem stæðu upp úr, í öðru ynnu nemendur út frá 

hugmyndaspjaldi og í hinu saumuðu þeir bangsa eða fígúru sem væri alfarið þeirra 

sköpun. Evu fannst gaman að leyfa þeim að gera bangsana í 5. bekk því þeir væru svo 

ánægðir með þá. Önnu fannst skemmtilegast að fá nemendur til að skapa. 

4.2 Viðfangsefni í textílmennt 

Hæfniviðmið fyrir textílmennt í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla eru opin og kennarar 

hafa visst frelsi til að útfæra verkefni út frá þeim. Verkefnin geta verið mismunandi þar 

sem kennarar þurfa að hafa fjölbreytni að leiðarljósi. Viðmælendur voru spurðir út í hvað 

þeir væru að kenna í 3.-7. bekk. Tekinn var fyrir einn árgangur í einu og greint frá við-

fangsefnum kennslunnar. 

Í öllum skólunum voru list- og verkgreinar kenndar í lotum. Textílmennt var því kennd 

í nokkrar vikur í senn, allt frá sex vikum upp í níu vikur. Kennslustundirnar voru mismargar 

í hverjum skóla fyrir sig eða frá 24 kennslustundum upp í 42 kennslustundir. Ekki var 

tekinn fram fjöldi kennslustunda í textílmennt í öllum skólanámskrám skólanna. 

Eins og komið hefur fram hér áður þá kenndu nokkrir kennarar ekki öllum árgöng-

unum það skólaár sem rannsóknin fór fram. Þrátt fyrir það greindu þeir frá því hvað þeir 

hefðu lagt fyrir í þeim árgöngum árið áður og væri lagt fyrir þetta skólaár af öðrum 

kennurum. 
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4.2.1 3. bekkur 

Farið var yfir svör viðmælenda og skoðað hvað væri lagt fyrir í 3. bekk. Hér verður greint 

frá því og byrjað verður á viðfangsefnum sem komu oftast fyrir í svörum þeirra. Við-

fangsefnin í 3. bekk voru eftirfarandi: útsaumur, vélsaumur, efnisfræði, endurnýting, 

prjón, þæfing, fingraprjón, vefnaður og hlutföll og blöndun. 

Harpa, María, Eva, Unnur, Anna og Heiðrún kenna allar einhvern útsaum í 3. bekk. 

Harpa nýtir útsauminn við skreytingu á öðru verkefni sem hún leggur fyrir og nemendur 

nýta þekkingu sem þeir hafa öðlast í 2. bekk. María lagði fyrir útsaumsverkefni þar sem 

nemendur skreyttu bókamerki með útsaumssporum og skrifuðu nafnið sitt með aftur-

sting á bókamerkið og saumuðu það saman. Eva lét nemendur einnig gera bókamerki þar 

sem markmiðið var að kenna þeim útsaumssporin. Unnur nýtti útsauminn einnig fyrir 

skreytingar líkt og Harpa og nemendur saumuðu leggsaum í útlínur á mynd sem þeir 

saumuðu síðan tösku eða púða úr. Hjá Önnu nýtti hún tungusauminn í lítið verkefni sem 

nemendur gátu unnið svolítið upp á eigin spýtur á meðan kennarinn aðstoðaði aðra. 

Heiðrún nýtti áfram þá útsaumsfærni sem nemendur höfðu öðlast í 1. og 2. bekk við að 

skreyta þæft stykki sem nemendur þæfðu. Þæfingin var aðalverkefnið hjá Heiðrúnu. 

Hjá Hörpu, Maríu, Unni og Önnu fengu nemendur að sauma á saumavélina. Harpa 

leyfði nemendum að gera einfalt saumavélaverkefni. María lét nemendur sauma grjóna-

dýr á saumavélina og um leið lærðu þeir undirstöðuatriði fyrir saumavélina, auk þess sem 

þeir kynntust henni stuttlega. Unnur kenndi nemendum fyrstu handtökin á saumavélina 

og fór yfir hugtök sem tengdust henni einnig saumuðu nemendur einfalda flíshúfu. Anna 

aftur á móti leyfði þeim að sauma bakpoka með böndum sem dregin voru í gegn. 

Bakpokinn var aðalverkefnið hjá Önnu. 

María, Anna og Heiðrún komu allar inn á einhverja efnisfræði. María lét nemendur 

nýta efni sem til féll um leið og hún fjallaði um mikilvægi endurnýtingar. Anna gerði það 

sama í bakpokaverkefninu sínu. Hún ræddi við nemendur um mikilvægi endurnýtingar og 

að ef þá langi til að sauma eitthvað heima þá væri hægt að nota gömul föt til að skapa 

eitthvað nýtt. Hún tók það fram að það þyrfti ekki allt að kosta pening. Heiðrún fór einnig 

með nemendur í efnisfræði. Hún kynnti fyrir þeim muninn á gerviefnum og náttúrulegum 

efnum og fór yfir ullarfræðin. Hvaðan ullin kemur og sýndi þeim fræðslumynd um vinnslu 

hennar og sýndi þeim gömul verkfæri líkt og halasnældu og ullarkamb. 

Harpa og Unnur lögðu báðar fyrir prjónið í 3. bekk. Harpa nýtti tækifærið og lagði fyrir 

einfalt verkefni um leið og hún lagði inn prjónið fyrir nokkra í einu. Unnur aftur á móti 

bauð þeim nemendum að prjóna sem vildu læra að prjóna. Hún ýtti ekki á þá sem voru 

ekki tilbúnir. 
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Heiðrún og Eva höfðu báðar verið með þæfingu. Eva leyfði nemendum að þæfa lítinn 

bolta með öðru verkefni. En Heiðrún aftur á móti lagði fyrir þurrþæfingarverkefni þar 

sem nemendur þurrþæfðu stykki í tengslum við sögu sem hún las og nemendur skreyttu 

hana með ullarkembu og útsaumssporum. Þeir festu einnig tölur á myndverkið. Þegar því 

var lokið sneru þeir snúruband og festu spýtu á til að geta hengt verkið upp á vegg. 

Eva og Heiðrún minntust báðar á fingraprjón. Þær leyfðu nemendum að fingraprjóna 

einfalda lengju. 

Harpa var sú eina sem talaði um vefnað í tengslum við 3. bekk. Hún talaði um að 

nemendur: 

Vefa í svona vefgrind og úr vefnum búa þau til . . . eitt og annað sem þau hafa áhuga 

á. Þau geta gert einhvern svona sprellikall eða litla tösku eða einhverja litla fígúru og 

það sem að er gott við þetta er að þetta er semsagt einfalt verkefni. Þau vefa, síðan 

sauma þau. Nota . . . útsaumsspor sem þau lærðu í 2. bekk til að sauma augu og 

skreyta fígúruna með. Svo . . . læra þau að vinda snúru sem þau nota t.d. þegar þau 

gera sprellikallinn í hendur og fætur.  

Anna kom svolítið inn á sjónlist í kennslunni. Hún fræddi nemendur um hlutföll og 

blöndun í bakpokaverkefninu sem hún lagði fyrir í 3. bekk. Nemendur máluðu sjálfsmynd 

af sér á bakpokann og hún útskýrði hlutföllin í andlitinu fyrir þeim. Síðan kenndi hún þeim 

að skyggja. Að mati Önnu voru nemendur nú mismeðtækilegir fyrir þeim aðferðum. 

Stundum þurfti hún að leyfa þeim að spreyta sig. 

Í öllum sex skólunum var lagður fyrir útsaumur í 3. bekk. Harpa, Unnur, Anna og 

Heiðrún nýttu útsauminn við skreytingar í öðrum verkefnum á meðan María og Eva voru 

með markviss útsaumsverkefni þar sem nemendur saumuðu út í bókamerki. Fjórir af 

hverjum sex kennurum lögðu inn vélsaum þar sem markmiðið var að nemendur kynntust 

saumavélinni stuttlega. Efnisfræðin og endurnýtingin kom fram í kennslunni hjá Maríu, 

Önnu og Heiðrúnu. Harpa og Unnur lögðu báðar inn prjónið á meðan Heiðrún og Eva voru 

með einföld þæfingarverkefni. Auk þæfingarinnar voru þær með fingraprjón. Harpa var 

sú eina sem kenndi nemendum að vefa og Anna fór út í hlutföll og blöndun lita með 

nemendum. 

Út frá svörum kennaranna mátti sjá að þær lögðu fyrir mismörg viðfangsefni fyrir í 3. 

bekk. Allt frá tveimur upp í þrjú í hverri lotu. María, Eva og Anna tóku fyrir tvö viðfangsefni 

á meðan Harpa, Unnur og Heiðrún voru með þrjú talsins. 
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4.2.2 4. bekkur 

Spurt var hvaða verkefni kennararnir leggðu fyrir í 4. bekk. Af svörum þeirra mátti sjá að 

prjónið var allsráðandi þar sem allir kennararnir lögðu inn prjón. Harpa og Unnur höfðu 

lagt inn prjónið í 3. bekk en hinar í fyrsta skipti í 4. bekk. Farið var yfir hvað væri kennt í 

árganginum og viðfangsefnin að þessu sinni voru: prjón, vélsaumur, efnisfræði, endur-

nýting, vefnaður, þæfing, útsaumur og aukaverkefni.  

Harpa, María, Eva, Unnur, Anna og Heiðrún leyfðu allar nemendum að prjóna. Mark-

miðið var eins hjá þeim öllum að kenna nemendum að fitja upp, prjóna garðaprjón og 

fella af. Harpa sagði að nemendur: „hafa oft verið að prjóna annaðhvort litla fígúru eða 

bolta eða eitthvað.“. Hjá Maríu fengu nemendur að velja sér prjónaverkefni. Það sama 

gilti hjá Evu og Heiðrúnu, þær höfðu leyft nemendum að velja sér einhverja uppskrift úr 

bók til að prjóna. Unnur lagði áherslu á að kenna nemendum uppfit, að prjóna slétta 

lykkju og affellingu. 

Anna lagði áherslu á að ræða við nemendur í upphafi um hvað þeir gætu prjónað. Að 

þeir hefðu ómótaðar hugmyndir og gætu gert hvað sem væri. Hún lagði áherslu á að vera 

ekki með neinar fyrirmyndir í stofunni til að sýna nemendum. Hún fór fram á að það yrði 

eitthvað til úr því. Ef stykkið væri lítið þá væri hægt að sauma við það úr endurnýttu efni 

til að eitthvað yrði úr því. 

Harpa, María, Eva og Unnur kenndu vélsaum. Harpa leyfði nemendum að sauma húfu 

í tengslum við árlega þemadaga í skólanum. Þeir saumuðu alls konar bönd og perlur á 

húfuna og renndu henni síðan í gegnum saumavélina. María bauð upp á saumaðan púða 

eða dýr. Eva fékk nemendur til að sauma poka utan um prjónadótið sitt til að þeir gætu 

tekið það með sér heim og notað hann síðan í eitthvað annað þegar lotunni væri lokið. 

Unnur var með vélsaumað pennaveski. Nemendur saumuðu það úr gömlum endurnýtt-

um gallabuxum sem Unnur hafði útvegað eða nemendur höfðu komið með að heiman. 

Síðan saumuðu þeir ýmis konar útsaumsspor í saumavélinni til að skreyta pennaveskið. 

Að lokum lærðu nemendur að sauma rennilás.  

Heiðrún kom inn á efnisfræðina í tengslum við prjónið. Hún ræddi við nemendur um 

garn og garntegundir. Gróft garn og fínt garn og í hvað garnið væri notað. Hún lét nem-

endur ekki prjóna úr lopanum heldur úr akrýlgarni í skærum litum sem vakti mikla lukku 

meðal nemenda að hennar sögn. María fór einnig í efnisfræði og fræddi nemendur um 

ullina og sýndi þeim fræðslumyndband um vinnslu hennar. María sýndi nemendum oftast 

áhöld í tengslum við ullina. Hún bjó ekki svo vel að eiga áhöldin í textílstofunni en hún 

fékk þau lánuð hjá Þjóðminjasafni Íslands.  
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Harpa lagði fyrir þrjú verkefni í 4. bekk og hún greindi frá þriðja verkefninu þar sem 

nemendur hafa „verið að gera svona endurvinnsluverkefni sem eru draumafangar eða 

svoleiðis, þá er verið að vefa utan um notaðan geisladisk og hengja fjaðrir og alls konar 

niður“. 

Unnur lagði einnig fyrir endurnýtingarverkefni líkt og Harpa. Að hennar mati væri 

meiri sköpun falin í því. Hún tók fram kassa með afgöngum og var með efnisveitu þar sem 

hún leyfði nemendum að nýta tvö til þrjú skipti þar. Nemendur máttu síðan skapa út frá 

eigin hugmynd. Hún fór ekki fram á einhverja vissa færni en nemendur áttu sjáfir að skapa 

sitt eigið og hún aðstoðaði þá síðan við að útfæra það sem þeir vildu ná fram.  

Í viðbót við prjónið og vélsauminn þá nefndi Eva að nemendur þæfðu flatt stykki. Hún 

minntist á að nemendur gerðu krosssaum ef tími gæfist til. Það væri mismunandi eftir 

hópum hvað þeir væru fljótir í prjóninu og út frá áhuga þeirra. 

Heiðrún leyfði nemendum að velja sér aukaverkefni meðfram prjóninu eða að því 

loknu sem gat verið fingraprjón, vinabönd, snúruband eða léttur útsaumur. 

Nemendur í 4. bekk fengu prjónakennslu í öllum skólunum. Farið var yfir grunnatriðin 

í prjóni og nemendur gerðu einföld verkefni. Harpa, María, Eva og Unnur lögðu vélsaum-

inn fyrir en allar voru með sitthvort verkefnið. Heiðrún og María ræddu um efnisfræði í 

tengslum við prjónið. Harpa og Unnur koma báðar inn á endurnýtingu í kennslunni en 

útfærðu það á ólíkan hátt. Harpa var sú eina sem lagði fyrir vefnað í kennslunni og Eva 

þæfingu og krosssaum. Meðfram prjóninu bauð Heiðrún upp á nokkur einföld auka-

verkefni sem nemendur gátu valið úr. 

Af verkefnavalinu mátti sjá að þær lögðu mismörg viðfangsefni fyrir í 4. bekk en það 

var allt frá einu upp í þrjú. María, Eva og Unnur komu inn á þrjú viðfangsefni á meðan 

Harpa og Heiðrún voru með tvö. Anna einblíndi alfarið á prjónið í 4. bekk, þar sem farið 

var í undirstöður prjónsins og hvað væri hægt að skapa úr einföldu stykki. 

4.2.3 5. bekkur 

Í 5. bekk mátti sjá að í öllum skólunum lögðu kennarar inn vélsaum og þar á eftir buðu 

þrír þeirra upp á prjónaverkefni eða upp á prjón. Viðfangsefnin sem kennararnir voru 

með í 5. bekk voru eftirfarandi: vélsaumur, útsaumur, hugmyndavinna, rannsóknarvinna, 

endurnýting, samþætting námsgreina, prjón, sköpun, efnisfræði og þæfing. 

Vélsaumurinn kom fram í svörum allra kennaranna. Harpa, Eva og Anna voru með 

svipuð verkefni þar sem nemendur áttu að sauma einhverja fígúru eða bangsa. Harpa lét 

nemendur hanna eigin fígúru, bangsa eða dýr. Nemendur teiknuðu hugmyndina á A3 
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blað og klipptu síðan út í efni. Harpa sagði frá því hvernig nemendur fóru að því að útfæra 

fígúrurnar eftir að þeir höfðu fært sniðið yfir á efni: 

Síðan sauma þau hana [fígúruna] fyrst í höndunum [með] allskonar skreyting[um] 

[þ.e. útsaumsspor] og síðan sauma þau hana með saumavél. Síðan setja þau hjarta 

inn í. Búa til lítið hjarta og setja inn í fígúruna og hugsa fallega til hennar og útbúa 

fæðingarvottorð og síðan þegar að . . . þessu er lokið að þá er þeim alveg frjálst hvað 

þau gera. Hvort þau búi til einhverja sæng og kodda eða hvort þau búi til einhverja 

flík eða hvað sem er fyrir fígúruna. 

Hjá Evu hanna nemendur einnig sinn eigin bangsa eða tuskudýr út frá hugmyndavinnu 

og sauma hann í saumavélinni. Að því loknu geta þeir prjónað á hann ef þeir vilja, annars 

völdu nemendur sér eitthvað annað verkefni. Í viðbót við það verkefni saumuðu þeir 

innkaupa- eða bakpoka í saumavélinni. 

Nemendur í 5. bekk voru rannsakendur hjá Önnu og tóku fyrir eitt dýr eða eina fígúru. 

Þeir gerðu alls kyns skyssur og fóru á Netið í upplýsingaöflun um viðfangsefnið og rann-

sökuðu það nánar. Nemendur saumuðu dagbækur í saumavélinni til að nýta í rann-

sóknarvinnuna við að skrá upplýsingar og skyssa. Þeir útfærðu viðfangsefnið síðan í efni 

og saumuðu það í saumavélinni. Ef það reyndist erfitt að sauma einhvern hluta í sauma-

vélinni þá geta þeir stuðst við útsauminn.  

María lagði áherslu á endurnýtingu þar sem hún leyfði nemendum að velja sér 

efnisbúta til að sauma pennaveski. Á það sikksökkuðu þeir og bjuggu til munstur. Hún 

lagði fyrst og fremst áherslu á sköpun, að nemendur hönnuðu sitt eigið pennaveski. Að 

enginn nemandi væri með eins verkefni.  

Unnur fékk nemendur til að hanna sína eigin húfu sem þeir bjuggu til snið af og 

saumuðu sér. Heiðrún samþætti verkefnið við smíði og myndmennt þar sem nemendur 

smíðuðu sér rúm og saumuðu sæng og kodda í það í textílmennt. Þeir máluðu síðan og 

skreyttu rúmið í myndmennt. Þeir sem vildu sauma dýnu gátu einnig gert það. Áður en 

nemendur saumuðu sængina og koddann þá þurftu þeir að fara í gegnum nokkrar 

saumavélaæfingar sem Heiðrún fékk af www.nams.is og þegar þeir höfðu náð grunn-

færni á saumavélina máttu þeir byrja að sauma koddann og sængina.  

María, Eva og Unnur buðu einnig upp á prjón. María leyfði nemendum að hanna sitt 

eigið skrímsli líkt og kennararnir höfðu lagt fyrir í vélsaumnum. Nemendur völdu sér garn. 

Þeir lærðu að auka út og taka úr og gátu skreytt skrímslið að vild. Áherslan var á eigin 

sköpun og María kom inn á að það væri gaman að sjá útkomuna hjá þeim. Að það væri 
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yfirleitt ekkert eitt verkefni eins. Eva bauð nemendum upp á að prjóna á saumuðu 

bangsana eða tuskudýrin sem þeir saumuðu í saumavélinni. 

Unnur kom inn á efnisfræðina og fræddi nemendur um íslensku ullina, þæfingu og 

prjón. Verkefnið snerist um að prjóna inniskó sem nemendur þæfðu síðan. Unnur sagði 

frá ástæðunni, af hverju hún léti nemendur þæfa inniskó og hún sagði:  

Við prjónum úr íslenskum álafosslopa. Prjónum inniskó og markmiðið með því er 

eiginlega svoldið að þau prjóna þetta . . . þau hafa bara prjónað þetta smá stykki úr 

4. bekk og þau prjóna oft svolítið illa og þetta verður oft götótt og gisið og þau verða 

óánægð með það. En um leið og það er búið að þæfa það að þá verður það svo fínt. 

Þannig að það var eiginlega tilgangurinn með því að gera . . . þetta sem þæfist. 

Þannig að þau prjóna semsagt inniskó og læra úrtökur og að prjóna á fjóra prjóna. 

Í öllum skólunum fengu nemendur í 5. bekk að sauma á saumavélina. Harpa, Eva og 

Anna voru með svipuð verkefni þar sem nemendur áttu að sauma einhvers konar fígúru 

eða skrímsli á meðan María, Unnur og Heiðrún voru allar með sitthvort verkefnið. María, 

Eva og Unnur voru einnig með prjón í viðbót við vélsauminn. María var með svipað þema 

og þær þrjár sem fengu nemendur til að sauma fígúru eða skrímsli. Eva bauð nemendum 

upp á að prjóna á bangsana sem þeir saumuðu í saumavélinni og Unnur var með sjálf-

stætt prjónaverkefni sem hún lét nemendur síðan þæfa úr. Í viðbót við það fræddi Unnur 

nemendur um efnisfræði ullarinnar.  

Af svörum þeirra mátti sjá að Harpa, Eva, Anna, María og Unnur lögðu allar mikið upp 

úr því að nemendur nýttu sköpunargáfu sína við verkefnin og þar kom hugmyndavinnan 

sterk inn í. Heiðrún lagði ekki mikla áherslu á sköpun við að sauma sængina og koddann 

en hún samþætti verkefnið með smíði og myndmennt og því varð heildarmynd verkefni-

sins eflaust sköpun nemenda. Í viðbót við sköpunina nýtti María endurnýtingu í einu af 

verkefnunum. Anna var með rannsóknarvinnu þar sem nemendur áttu að kafa djúpt í 

eitthvað viðfangsefni. Harpa var sú eina sem minntist á útsaum og hún notaði hann við 

skreytingar í verkefni. 

Af verkefnavalinu mátti sjá að allar nema Eva voru með tvö viðfangsefni í 5. bekk á 

meðan Eva lagði fyrir þrjú. 

4.2.4 6. bekkur 

Viðmælendur voru næst spurðir út í verkefnaval í 6. bekk. Þar mátti sjá að þar var mest 

um vélsaum og prjón í kennslunni. Kennararnir fjórir sem lögðu fyrir prjón fengu nem-

endur til að prjóna húfur út frá eigin sköpun. 
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Viðfangsefnin í 6. bekk voru: prjón, vélsaumur, prjónagraff, efnisfræði, endurnýting, 

sköpun, textílmálun, tauþrykk, samþætting námsgreina, útsaumur, sjálfbærni og dúska-

gerð.  

Harpa, Eva, Anna og Heiðrún voru allar með húfuverkefni. Þær lögðu svolitla áherslu 

á að nemendur byggju upp þá færni sem þeir höfðu í prjóninu og þær rifjuðu upp prjóna-

færnina með þeim. Harpa lét nemendur prjóna húfu með brugðinni lykkju og köðlum þar 

sem þeir tóku úr og juku í. Húfan átti að vera eftir þeirra eigin sköpun út frá grunn-

uppskrift sem þeir mótuðu út frá eigin prjónamunstri. 

Eva byrjaði á því að láta nemendur gera prjónaprufu þar sem hún rifjaði upp garða-

prjónið og síðan brugðna lykkju. Að lokum gerðu nemendur stroff. Úr prjónaprufunum 

bjuggu nemendur til sameiginlegt prjónagraff fram á handriðið í skólanum og hún tók 

einn tíma í það þar sem nemendur saumuðu prufuna fasta á handriðið. Nemendum 

fannst það mjög gaman og það jók áhugann við að prjóna prufuna. Að því loknu hönnuðu 

nemendur sína eigin húfu, teiknuðu hana upp og prjónuðu á hringprjón úr íslenskri ull. 

Nemendur fengu einnig tækifæri til að gera dúsk. 

Anna lét nemendur einnig byrja á prjónaprufu. Hún kenndi þeim að fitja upp og prjóna 

slétt prjón og átti fullt í fangi með það. Þeir lærðu einnig að taka úr. Nemendur fengu að 

velja húfur eins og hún kom inn á í svari sínu: 

[Nemendur] skoða allskonar húfur og koma jafnvel með húfur, hvernig húfu viltu fá? 

Viltu hafa hangandi eða alveg við hausinn og röndótta. Sumir hafa gert munstur og 

það hafa orðið hérna til gífurlegir prjónarar sem eru að koma allt árið eftir lotuna og 

eru búnir að prjóna trilljón húfur . . . [og] eru að fá garn jafnvel og prjóna lánaða. Þau 

gera stúkur og eitthvað svona og þá finnst mér svo sárt að geta ekki haldið áfram 

með þau. Framhaldshópinn. Þú veist æi, það væri nú gaman að kenna þeim að 

prjóna vettlinga . . .. 

Anna minntist einnig á þá sem voru lengra komnir. Þá kenndi hún þeim perluprjón og 

jafnvel klukkuprjón. Þá prjónaði einn nemandi peysu hjá henni. En hún talaði um að hann 

hafi þurfti að vera duglegur heima til þess að ná að klára peysuna, sem hann gerði að 

lokum af mikilli kappsemi.  

Heiðrún lét nemendur fá grunnuppskrift sem þeir gátu síðan unnið með. Hún kenndi 

þeim að skipta um lit, slétt og brugðið prjón, að búa til dúsk og prjóna jafnvel stroff. Hún 

sagði að það færi svolítið eftir getustigi hvers og eins hversu flókin verkefni þeirra væru 

og sumir væru með myndir á húfunum sínum. Þeir máttu algjörlega útfæra húfurnar eftir 
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sínu eigin höfði. Að hennar mati væru þetta svo góðir tímar, það myndaðist oft sauma-

klúbbsstemning, strákarnir væru ekki síður spenntir og væru yfirleitt mjög kappsamir. 

Ef horft var á vélsauminn mátti sjá að María, Eva og Unnur lögðu hann fyrir í 6. bekk. 

María lagði fyrir þrjú verkefni í vélsaumnum. Hún var með myndverk, tening og koddaver. 

Myndverkið var að hennar sögn: 

. . . æfingar á saumavél og þar eru þau farin að geta séð um sig sjálf, spóla og allt 

þetta. Þannig að þau ráða alveg við saumavélina og þar er ég með myndverk sem ég 

byrja bara á það er svona saumavélaæfing. Þá eru þau að klippa út bara úr 

einhverjum afgöngum og búa til mynd og í ár þá vorum við með . . . sameiginlegt 

verkefni 6. bekkja kennararnir í listgreinum og vorum með samvinnu við bókasafnið. 

Þar var Blái hnötturinn eftir Andra Snæ og þau áttu sem sagt að búa til sína mynd úr 

sögunni í textíl. Þá . . . lét [ég] þau fá svona sirka A4 [blaðastærð] efni og svo áttu 

þau að klippa á og sauma svo niður í saumavél.  

Meðfram myndverkinu saumuðu nemendur tening þar sem farið var í mál og form hans. 

Þar var svolítil stærðfræðitenging. Eftir það þá lagði hún fyrir ámálað koddaver. Inn-

blásturinn af verkefninu voru tvær myndir frá Tryggva Ólafssyni listmálara. Nemendur 

fengu fræðslu um hann og myndirnar hans og áttu að útfæra sína mynd á koddaverið 

með innblæstri frá mynd Tryggva Ólafssonar. Myndina máluðu nemendur síðan á kodda-

verið með textílmálningu. Meðfram þessum verkefnum voru nemendur með kross-

saumsmynd sem þeir gátu gripið í á meðan þeir biðu eftir aðstoð. 

Eva lét nemendur einnig sauma púða. Þeir fengu úthlutað A3 blað sem þeir áttu að 

teikna fjórar línur á. Síðan áttu þeir að klippa í línurnar og passa að merkja sniðið. Með 

þessu var markmið Evu að dýpka saumavélaþekkingu nemenda. Þeir notuðu ekki saumfar 

og sáu því hvernig efnið minnkaði. Í framhaldi fór hún yfir kaup nemenda á púða út í búð 

og ræddi við þá um handavinnu og það hvað væri saumað í kringum okkur. Hún talaði 

um að hugsunin hjá nemendum færi yfirleitt ekki lengra en það sem amma prjónar og 

því væri mikilvægt að fara út í þá umræðu.  

Hjá Unni saumuðu nemendur íþróttabakpoka með vasa framan á og tauþrykktu á 

vasann. Þeir saumuðu einnig eitthvað fyrir ipadana sem þeir fengu gefins í skólanum úr 

endurnýttum gallabuxum sem Unnur útvegaði eða sem nemendur komu með að heiman. 

Verkefnið fyrir ipadinn gat ýmist verið standur, púði, hulstur eða taska utan um hann. 

Gallabuxnaverkefnið tengdi Unnur við endurnýtingu þar sem notaðar voru gamlar 

gallabuxur og eitthvað nýtt skapað úr þeim. Hún lagði annað endurnýtingarverkefni fyrir 
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sem tengdist textílmenntinni ekki beint, að því leyti að það þurfti ekki ofið efni og verk-

færi greinarinnar. Unnur hafði verið í samstarfi við smíðakennarann með verkefni þar 

sem nemendur áttu að búa til kerti úr kertaafgöngum sem tengdist endurnýtingunni. 

Nemendum var kennt að nýta það sem til væri og að henda efni ekki að óþörfu sem hægt 

væri að endurnýta. 

Anna og Eva koma inn á efnisfræðina. Anna ræddi við nemendur um garn og garn-

tegundir og fléttaði sjálfbærnina þar inn í. Að það væri gott að kaupa íslenskt garn þar 

sem það hefði ekki þurft að ferðast langar vegalengdir sem krefðist orku og annars. Eva 

kom inn á umræðuna um útbreiðslu vélsaums í kringum okkur og fékk nemendur til að 

öðlast skilning á mikilvægi handverks. 

Harpa, Eva, Anna og Heiðrún áttu það sameiginlegt að leggja prjón fyrir í 6. bekk. Þær 

fengu nemendur til að prjóna húfur og áherslan var á að auka prjónafærni og sköpun 

nemenda. María, Eva og Unnur lögðu áherslu á vélsaum í kennslunni og voru með nokkuð 

ólík verkefni. María var alfarið með vélsaum þrátt fyrir að hún bauð upp á krosssaum á 

meðan nemendur biðu. Unnur kom inn á endurnýtingu í tveimur verkefnum og Anna og 

Eva komu inn á efnisfræði. Eva fékk nemendur til að prjónagraffa úr prufum sínum. María 

var með textílmálun og Unnur tauþrykk. Unnur var í samvinnu við smíðakennarann með 

kertagerð og Anna samþætti stærðfræðina inn í verkefnið sitt. Nemendur gátu fengið að 

gera dúska á húfurnar hjá Evu og Heiðrúnu. Anna fléttaði sjálfbærnina inn í umræðuna 

um garntegundir. 

Harpa, Anna og Heiðrún lögðu allar eitt verkefni fyrir og það voru prjónuðu húfurnar. 

María, Eva og Unnur voru með þrjú viðfangsefni en þau voru ekki öll tímafrek. Líkt og 

María, Eva og Unnur var Eva einnig með húfuverkefni til viðbótar við hin sem hún lagði 

fyrir. 

4.2.5 7. bekkur 

Að lokum var spurt út í hvað væri kennt í 7. bekk. Af svörum viðmælenda mátti sjá að 

vélsaumurinn var vinsæll í kennslu 7. bekkjar. Í fjórum af sex skólum voru kennarar með 

vélsaum þar sem nemendur saumuðu náttbuxur auk annarra verkefna. Viðfangsefnin í 7. 

bekk voru átta talsins og voru eftirfarandi: vélsaumur, endurnýting, útsaumur, þæfing 

(blaut- og þurrþæfing), sjálfbærni, efnisfræði, hekl og valverkefni.  

Eva, Unnur, Anna og Heiðrún voru allar með náttbuxnaverkefni. Auk þess var Unnur 

einnig með spjaldtölvuverkefni sem hún lagði fyrir í 6. bekk úr endurnýttum gallabuxum. 

Nemendur voru nýbúnir að fá úthlutað spjaldtölvum í skólanum og það vantaði eitthvað 
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utan um þær. Anna fékk nemendur til að sauma poka utan um náttbuxurnar og Heiðrún 

var með vélsaumaðan bakpoka.  

Eva lagði áherslu á að þjálfa nemendur í að fara eftir skriflegum leiðbeiningum. Hún 

sýndi nemendum einnig hvað átti að gera og náttbuxnaverkefnið var kynning á því 

hvernig flík verður til. Náttbuxurnar gátu ýmist verið stuttar eða niður á hné. Þær gátu 

einnig verið pínulitlar eins og svokallaðar „hot pants“ eins og Eva nefndi. 

Hjá Unni saumuðu nemendur náttbuxur og lærðu að sauma hliðarvasa eða rassvasa 

á þær. Neðan á náttbuxurnar settu þeir teygju eða saumuðu stroff á þær. 

Anna fór í gegnum það ferli hvernig buxur verða til. Hún talaði um þráðréttuna, uppi-

stöðuþráðinn og ívafið. Hún kom einnig inn á efnisfræðina í tengslum við verkefnið. Verk-

efnið snerist um að fara yfir grunnfærni á saumavélinni og nemendur fengu að sauma 

vasa á náttbuxurnar ef það gafst tími til. Anna hafði látið nemendur festa þá á eftir að 

náttbuxurnar voru tilbúnar til að ganga úr skugga um að tíminn væri nægur. Að lokum 

saumuðu nemendur poka utan um náttbuxurnar líkt og hægt var að fá út í búð. Með það 

að markmiði að útrýma plastpokum.  

Heiðrún fór vel í sniðagerðina. Hún lét nemendur taka sjálfa upp sniðið og kenndi 

þeim hvernig ætti að finna út rétta stærð. Nemendur gátu saumað stuttar eða síðar buxur 

og valið hvort þeir festu teygju neðan á eða ekki. Meðfram náttbuxunum saumuðu þeir 

bakpoka sem var einfalt og nokkuð sjálfbært verkefni. Skriflegu leiðbeiningarnar áttu að 

vera einfaldar og það auðveldaði vinnuna fyrir Heiðrúnu að hafa þessi tvö verkefni í gangi 

á sama tíma. Hún talaði um að nemendur væru svo kröfuharðir á að fá aðstoð að hún 

ákvað að leyfa þeim að velja hvort verkefnið þeir vildu byrja á. 

Harpa var með eitt verkefni í 7. bekk sem voru þæfðir inniskór. Nemendur teiknuðu 

form af fæti sínum og bjuggu til skapalón úr parketplasti. Ullarkemba var síðan lögð yfir 

skapalónið og þæfð. Að lokum skreyttu þeir skóinn og saumuðu undir hann leðursóla. 

Harpa sagði að verkefnið krefðist úthalds og þrautseigju og markmiðið með verkefninu 

væri að gera nemendum grein fyrir muninum á handverki og hlut sem keyptur væri út í 

búð. Nemendur skreyttu skóna síðan með þurrþæfingarnálinni og kynntust þurrþæfing-

unni jafnt og blautþæfingunni. 

Anna fór með nemendum í efnisfræði og fjallaði um sjálfbærni í tengslum við hana. Í 

efnisfræðinni fór hún út í uppbyggingu efna og talaði um: 

. . . bómullina og hvenær er gott að vera í bómull og hvenær ekki . . . [einnig] að hún 

kemur langt að og hún tók mikið vatn. Bæði meðan að hún óx og allur 

framleiðsluferillinn og að þau [nemendur] ættu að bera virðingu fyrir hráefninu sem 
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þau eru með í höndunum. Gera almennilegar buxur sem þau geta verið í og átt lengi 

og gefið næsta manni. 

Anna fjallaði einnig um framleiðsluferlið og hvað fælist í því að vera ábyrgir neytendur. 

Hún sýndi nemendum myndbönd í tengslum við það. Hún talaði einnig um að eitt sinn 

hefði nemandi komið með flík sem var snúin þar sem ekki var passað upp á þráðréttuna. 

Þá gat hún sýnt nemendum dæmi um það. 

Eva fékk nemendur til að hekla að náttbuxnaverkefninu loknu og ef tími gafst til þá 

máttu þeir velja sér verkefni eftir það. Eva talaði um að þeir væru yfirleitt snöggir með 

náttbuxurnar og heklverkefnið og í framhaldi næðu þeir að velja sér annað verkefni. 

Unnur bauð einnig upp á valverkefni. Það hafði lítil áhersla verið lögð á val í kenn-

slunni og þess vegna fengu nemendur að gera það sem þá langaði til að útbúa. Hún nefndi 

að krosssaumurinn hefði verið vinsæll sem aukaverkefni meðal nemenda þar sem hún 

hafði lagt litla áherslu á hann. 

María kom inn á það að vegna aðstöðu í skólanum þá átti hún val um þrennt sem 

nemendur gátu valið um þetta skólaár. Það gekk ekki að bjóða nemendum upp á að 

sauma náttbuxur vegna aðstæðna í textílstofunni þar af leiðandi leyfði hún þeim að 

prjóna, hekla eða að sauma út. Hún taldi það hafa gengið nokkuð vel. 

Í fjórum af sex skólum í 7. bekk fengu nemendur frekari kennslu í vélsaum. Það voru 

þær Eva, Unnur, Anna og Heiðrún sem lögðu hann fyrir. Harpa var með blaut- og þurr-

þæfingu í inniskóm sem nemendur þæfðu og skreyttu með útsaumssporum. Anna kom 

inn á efnisfræði og sjálfbærni í tengslum við verkefnin sín. Unnur lagði fyrir sama endur-

nýtingarverkefnið, líkt og hún var með í 6. bekk þar sem nemendur saumuðu úr gömlum 

gallabuxum og það kom sterkt inn á endurnýtinguna. Eva var með einfalt heklverkefni og 

bauð upp á valverkefni að því loknu eins og Unnur gerði. Sökum aðstöðu bauð María upp 

á þrjú viðfangsefni sem voru prjón, hekl og útsaumur. Hóparnir höfðu síðan áhrif á hver 

áherslan væri í hverjum hópi fyrir sig. 

Af svörum mátti sjá að Eva og Unnur lögðu fyrir þrjú viðfangsefni í 7. bekk. María bauð 

upp á þrjú viðfangsefni sem nemendur fengu að velja út frá. Anna og Heiðrún voru með 

tvö og Harpa fékk nemendur til að þæfa inniskó. Í því eina verkefni var hún bæði með 

blaut- og þurrþæfingu, útsaum og skreytingar. 

4.3 Hæfniviðmið 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla eru sett fram hæfniviðmið fyrir textílmennt við lok 

4., 7. og 10. bekkjar. Þar sem hæfniviðmiðin aðstoða kennara við að meta þá leikni og 
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hæfni sem nemendur eiga að öðlast þurfa þeir að skipuleggja kennsluna með núgildandi 

aðalnámskrár til hliðsjónar. Kennarar þurfa einnig að útfæra verkefni og hæfniviðmiðin í 

skólanámskrá skólans. Skólanámskrár grunnskóla eiga að vera aðgengilegar öllum sem 

koma að skólasamfélaginu og þær eru oftast aðgengilegar á heimasíðu skólanna. 

Textílkennararnir voru spurðir út markmiðin með verkefnunum í 3.-7. bekk og svör 

þeirra voru borin saman við skólanámskrá viðkomandi skóla til þess að skoða hvort þeir 

ynnu eftir skólanámskránni. Þar var textílhlutinn því næst borinn saman við hæfniviðmið 

textílmenntar við lok 7. bekkjar í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Þar sem einblínt 

var á 3.-7. bekk þá var talið heppilegast að skoða hæfniviðmið við lok 7. bekkjar þar sem 

markmiðin gefa til kynna hvað nemendur eiga að hafa öðlast að 7. bekk loknum. Hver og 

einn kennari verður tekinn fyrir og svör þeirra skoðuð í því samhengi. Tekið var mið að 

þeim markmiðum sem koma fram í skólanámskrá skólans og þau borin saman við mark-

mið Aðalnámskrár grunnskóla. Ef kennarar nefndu eitthvað sem kom ekki þar fram þá 

var það tilgreint áður. 

Til að rifja aðeins upp þá er hæfniviðmiðum textílmenntar í aðalnámskrá skipt upp í 

þrjá efnisflokka sem hver flokkast í þrjú til fjögur markmið. Flokkarnir eru eftirfarandi: 

handverk, aðferðir og tækni, sköpun, hönnun og útfærsla og menning og umhverfi. Í 

niðurstöðum á samanburði á hæfniviðmiðum skólanámskrár koma þessir flokkar við sögu 

og einstök hæfniviðmið eru ef til vill tekin fyrir. 

4.3.1 Anna 

Skólanámskrá skólans mátti finna á heimasíðu skólans. En af einhverjum ástæðum 

vantaði 3. bekkinn inn í skólanámskrána hjá Önnu. Af þeim sökum voru svör kennarans 

nýtt til að skoða 3. bekkinn en hinir bekkirnir skoðaðir líkt og aðrir skólar í rannsókninni. 

Í skólanámskránni var hluti textílmenntar stuttur og hnitmiðaður og þar mátti finna 

markmið, aðeins um kennslufyrirkomulag og um námsmat greinarinnar. Í 5. bekk var 

einnig komið inn á námsgögn. 

Verkefnunum var ekki lýst í skólanámskránni, aðeins því sem nemendur áttu að til-

einka sér við vinnslu þeirra. Af þeirri ástæðu voru því verkefnin sem Anna nefndi borin 

saman við markmiðin með það að leiðarljósi að sjá hvort það væri samræmi þar á milli. 

Það mátti sjá að í 5.-7. bekk mátti áætla verkefnin út frá þeirri hæfni sem lagt var upp 

með. Í 4. bekk var komið inn á saumavélina en Anna lagði aðeins fyrir prjón í þeim árgangi 

að hennar sögn. Ekki var hægt að skoða 3. bekkinn þar sem hann vantaði. 
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Svör Önnu um þá hæfni sem nemendur áttu að tileinka sér í vinnu þeirra voru borin 

saman við þau hæfniviðmið sem komu fram skólanámskránni. Anna talaði um þau fjöl-

mörgu hæfniviðmið sem þar komu fram en hún nefndi ekkert sem kom ekki þar fram.  

Anna vann að öllum þremur hæfniviðmiðum flokksins handverk, aðferðir og tækni. 

Þær grunnaðferðir sem hún lagði fyrir í kennslu sinni voru eftirfarandi: prjón, vélsaumur, 

útsaumur, hlutföll, blöndun og rannsóknarvinna. Í flokknum sköpun, hönnun og útfærsla 

mátti finna öll hæfniviðmiðin í skólanámskránni. Í tengslum við flokkinn menning og 

umhverfi þá var aðeins eitt markmið sem ekki var tilgreint í skólanámskránni. Það miðaði 

út frá að nemandi ætti að geta: 

 gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

4.3.2 Eva 

Eva útvegaði útprentað eintak af textílhluta skólanámskrár skólans þar sem hún var ekki 

aðgengileg inn á heimasíðu hans. Skoðuð voru hæfniviðmið og viðfangsefni fyrir 3.-7. 

bekk í skólanámskránni. Textílhlutinn var vel upp settur þar sem fram komu þættir eins 

og námshæfni, viðfangsefni, námsgögn, námsfyrirkomulag og námsmat.  

Aðspurð út í verkefnaval greindi Eva frá því hvað hún lagði fyrir í 3.-7. bekk. Verkefnin 

máttu finna undir flokknum viðfangsefni í náminu í skólanámskránni. Öll þau viðfangsefni 

sem Eva nefndi komu þar fram. Það eina sem hún tók ekki fram í svörum sínum var það 

sem kom fram í 5. bekk. Eitt viðfangsefnið þar af fjórum var að þrykkja á efni. 

Eva var spurð nánar út í hverju hún væri að reyna að ná fram með verkefnunum í 

textílmennt. Svör hennar voru sambærileg hæfniviðmiðum sem komu fram í skólanám-

skránni. Eina sem hún bætti við var að orðaforði nemenda, sem lögð var áhersla á 5. bekk, 

tengdist saumavélinni og vinnuaðferðum í vélsaum.  

Við samanburð á hæfniviðmiðum í skólanámskránni við hæfniviðmið textílmenntar í 

aðalnámskrá mátti sjá að Eva vann að öllum hæfniviðmiðum í núgildandi Aðalnámskrá 

grunnskóla. Þær grunnaðferðir sem lagðar voru til grundvallar í kennslunni voru: prjón, 

vélsaumur, útsaumur, þæfing, hekl, prjónagraff og dúskagerð. 

4.3.3 Harpa 

Skólanámskráin var í vinnslu þegar rannsóknin var framkvæmd. Harpa talaði um að hægt 

væri að nálgast eintak af henni þegar hún væri tilbúin. Þegar unnið var úr viðtölunum 

hafði skólanámskrá skólans ekki borist þrátt fyrir að send hefði verið beiðni í tölvupósti 

til skólastjóra skólans. Í viðtalinu útvegaði Harpa matsviðmið í textílmennt fyrir 2016 og 
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lykilhæfniviðmið í textílmennt. Ekki er vitað hvort þar kæmu fram einhverjar viðbótar-

upplýsingar í skólanámskrá skólans varðandi hæfniviðmið við þau gögn sem fengin voru. 

Þessi tvö skjöl voru nýtt til samanburðar á svörum Hörpu og þeim hæfniviðmiðum sem 

komu fram í Aðalnámskrá grunnskóla. 

Verkefnin sem Harpa nefndi voru borin saman við matsviðmiðin með tilliti til þess 

hvort þau sögðu eitthvað til um verkefnin. Hægt var að tengja verkefnin við hæfni-

viðmiðin að mestu leyti og því má áætla að hún vinni eftir þeim. 

Svör Hörpu og matsviðmið textílmenntar voru nýtt í samanburði við hæfniviðmið 

textílmenntar við lok 7. bekkjar í Aðalnámskrá grunnskóla. Sjá mátti að Harpa lagði 

áherslu á þau hæfniviðmið sem falla undir flokkinn handverk, aðferðir og tækni. Grunn-

aðferðirnar sem hún leggur fyrir eru: prjón, vélsaumur, útsaumur, vefnaður, blaut- og 

þurrþæfing. Eitt hæfniviðmið í flokknum sköpun, hönnun og útfærsla var ekki hægt að 

finna í svörum hennar og það var að nemandi ætti að geta: 

 nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu 

Engin markmið féllu undir flokkinn menning og umhverfi, sem voru fjögur talsins í 

aðalnámskránni. Markmiðin voru að nemandi ætti að geta: 

 fjallað um íslenskt hráefni í samhengi við sögu og sjálfbærni, 

 gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna, 

 sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir, og 

 gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

Harpa kom þó inn á það í svörum sínum að í einu endurvinnsluverkefninu nýttu 

nemendur garnafganga. En það var spurning hvort nemendur væru meðvitaðir um það 

og fái einhverja fræðslu því tengdu eða hvort kennarinn noti það sem leiðarljós . Það kom 

ekki skýrt fram. 

4.3.4 Heiðrún  

Á heimasíðu skólans mátti finna kennsluáætlanir fyrir textílmennt í skólanum sem 

Heiðrún starfar í. Kennsluáætlanirnar voru fyrir 1. upp í 8. bekk auk valáfanga sem í boði 

voru. Í kennsluáætlunum fyrir 3.-7. bekk var að finna stuttar og hnitmiðaðar lýsingar á 

viðfangsefnum, námsgögnum, markmiðum og námsmati.  

Verkefnin sem Heiðrún kom inn á í svörum sínum voru borin saman við lýsingu á 

verkefnum í tilteknum kennsluáætlunum. Þar mátti sjá að ekki var ávallt samræmi í 

verkefnavali. Í 3. bekk komu fram tvö viðfangsefni sem hún nefndi en það vantaði fingra-

prjónið þar inn í. Einnig komu fram tvö verkefni sem hún greindi ekki frá í svörum sínum. 

Í 4. bekk var prjónið tekið fyrir og hún talaði um að meðfram því fengju nemendur að 
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gera frjálst verkefni, en í kennsluáætluninni kom fram að nemendur ættu að sauma ein-

falda krosssaumsmynd. Í 5. bekk nefndi hún tvö verkefni sem komu fyrir. Í viðbót við þau 

verkefni komu fram önnur tvö verkefni í kennsluáætluninni, heklað ennisband og frjálst 

aukaverkefni. Í 6. bekk prjónuðu nemendur húfur og í kennsluáætluninni kemur fram að 

þeir saumuðu einnig litaveski í saumavélinni sem Heiðrún kom ekki inn á í svari sínu um 

kennslu 6. bekkjar. Í 7. bekk komu bæði verkefnin fyrir sem hún nefndi.  

Viðtalið var skoðað út frá hæfniviðmiðum verkefna sem hún nefndi. Þar mátti sjá að 

Heiðrún talaði um að hún kynnti nemendum fyrir muninum á náttúru- og gerviefnum. Í 

markmiðum getur það eflaust flokkast undir efnisfræði en það er sett fram sem 

sérmarkmið í aðalnámskránni. Einnig minntist hún á að í 6. bekk hefði hún látið nem-

endur sjálfa handþvo húfurnar og fór um leið yfir með þeim um meðhöndlun ullar. 

Hæfniviðmið í kennsluáætlunum voru borin saman við núgildandi hæfniviðmið í 

textílmennt í Aðalnámskrá grunnskóla. Í samanburði mátti sjá að Heiðrún vann með 

hæfniviðmiðin sem féllu undir flokkinn: handverk, aðferðir og tækni. Þær grunnaðferðir 

sem Heiðrún vann með voru: prjón, vélsaumur, útsaumur, þurrþæfing, fingraprjón og 

dúskagerð. Í kennsluáætlunum komu fram þrjú hæfniviðmið af fjórum í flokkinum: 

sköpun, hönnun og útfærsla. Markmiðið sem kom ekki þar fram var að nemandi ætti að 

geta: 

 nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu  

Samkvæmt hæfniviðmiðunum þá lagði hún ekki eins mikla áherslu á öll fjögur markmiðin 

sem tengdust flokknum menning og umhverfi. Þar vantaði þau hæfniviðmið sem segja að 

nemandi ætti að geta: 

 gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna, og 

 gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum 

4.3.5 María 

Skólanámskrá skólans mátti finna inn á heimasíðu skólans. Farið var yfir textílmennta-

hlutann í námskránni fyrir 3.-7. bekk. Í upphafi hvers árgangs kom fram að markmið í 

textílmennt væru að finna í Aðalnámskrá grunnskóla: almennur hluti 2011: greinasvið 

2013. Á eftir því mátti finna markmið þar sem lögð var áhersla á þann vetur sem 

rannsóknin var framkvæmd. Þar komu fram markmið sem sneru að nemandanum 

sjálfum auk færni sem hann ætti að ná að tileinka sér innan námsgreinarinnar við lok 

hvers aldursstigs. 

Verkefnin sem María kom inn á í svörum sínum mátti finna undir flokknum efnisþættir 

í skólanámskránni. Ekki kom fram ítarleg lýsing á þeim en komið var inn á hvað væri verið 
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að vinna með. Úr því var hægt að bera verkefnin saman við efnisþættina. Í 3. og 5. bekk 

voru svör hennar sambærileg skólanámskránni en í 4. bekk bættist við eitt verkefni sem 

var „myndverk eftir eigin teikningu“ sem hún minntist ekki á. Einnig talaði hún um að 

nemendur í 6. bekk væru með krosssaumsverkefni til hliðar við hin tvö verkefnin. Kross-

saumurinn var ekki tilgreindur sem efnisþáttur en kom fram sem meginmarkmið. Í 7. 

bekk mátti sjá að náttbuxnaverkefnið sem hún lagði fyrir í fyrra var ennþá tilgreint í 

efnisþáttum. Þar sem aðstaða í skólanum hafði mikil áhrif á náttbuxnaverkefnið þá 

breytti hún til og bauð nemendum að velja á milli þriggja viðfangsefna. Þar kom fram að 

„nemendur velja sér verkefni sem höfða til áhugasviðs þeirra innan greinarinnar“. 

Þegar María var spurð nánar út í það hvað hún væri að leitast eftir með verkefnunum 

sem hún lagði fyrir þá tók hún ekkert fram sem kom ekki fyrir í skólanámskránni.  

Þegar hæfniviðmiðin í skólanámskránni voru borin saman við hæfniviðmið textíl-

menntar við lok 7. bekkjar í aðalnámskrá mátti sjá að María vann með öll þrjú hæfnivið-

miðin sem flokkuðust undir efnisflokkinn: handverk, aðferðir og tækni. Þær grunnað-

ferðir sem hún lagði áherslu á voru: prjón, vélsaumur, útsaumur og hekl. 

Í flokknum: sköpun, hönnun og útfærsla komu fram tvö af fjórum hæfniviðmiðum í 

skólanámskránni. Þau markmið sem ekki komu þar fram voru, að nemandi gæti: 

 útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um fagurfræði í eigin 

verkum, og 

 nýtt helstu miðla til að afla upplýsinga um textíla og textílvinnu 

En þó var tilgreint undir flokknum námsgögn að þau væru meðal annars bækur, blöð 

og vinnulýsingar sem námsgögn. María vann með hæfniviðmið sem tengdust menningu 

og umhverfi en þar komu ekki fram hæfniviðmiðin, að nemandi gæti: 

 gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna, og  

 sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir 

4.3.6 Unnur 

Skólanámskrána mátti nálgast á heimasíðu skólans. Kaflinn sem sneri að textílmennt var 

vel upp settur þar sem fjallað var um grunnþætti menntunar í tengslum við textíl-

menntina. Fyrir hvern árgang var síðan komið inn á hæfniviðmið, kennsluaðferðir, náms-

gögn og helstu viðfangsefni. 

Verkefnin sem lögð voru fyrir máttu finna undir flokknum helstu verkefni. Borin voru 

saman viðfangsefnin sem Unnur kom inn á og þau sem tilgreind voru í skólanámskránni. 

Þá kom í ljós að ekki voru öll verkefni tilgreind þar og einhver verkefni komu fyrir sem 

Unnur kom ekki inn á. Í 3. bekk komu öll verkefnin fram. Í 4. bekk lagði hún verkefnin fyrir 
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sem lýst var en hún nefndi eitt verkefni til viðbótar í svörum sínum. Nemendur áttu að 

skapa eitthvað sem þá langaði til og fengu tvo til þrjá tíma til þess. Í 5. bekk var Unnur 

með hönnun á flíshúfu í staðinn fyrir skrímslaverkefnið sem tilgreint var í helstu verk-

efnum. Í 6. bekk lagði hún fyrir þrjú verkefni og aðeins eitt þeirra var tilgreint í verkefna-

vali. Þar kom fram að nemendur ynnu prjónaverkefni en í raun reyndist þetta vera tvö 

endurnýtingarverkefni. Að lokum bættist við endurnýtingarverkefni í 7. bekk sem kom 

ekki fram í helstu verkefnum. Þar kom fram verkefni sem voru saumaðir flíssokkar en ekki 

var minnst á það í viðtalinu.  

Þegar viðtölin voru greind og skoðuð mátti sjá hæfniviðmið í skólanámskránni sem 

voru í samræmi við það sem Unnur fjallaði um. Það var nánast ekkert sem mátti bæta við 

nema að hún kom inn á að nemendur ættu að reyna að sýna sjálfstæði í verki. 

Unnur kom með góðan punkt þegar hún var spurð út í ávinning verkefna í 5. bekk 

þegar hún sagði:  

. . . það er í rauninni bara að læra meira, byggja ofan á það sem . . . þau hafa nú þegar 

lært og bara ná fram færni . . . manni finnst maður vera að kenna þeim aftur það 

sama, aftur og aftur . . . þú veist þau koma í 4. bekk í fjórar, fimm vikur kannski fyrri 

hluta árs og svo koma þau kannski í seinnihluta árs í 5. bekk það er bara misjafnt 

eftir því hvenær á árinu þau koma og þá kannski eru þau búin að gleyma öllu þannig 

að maður þarf einhvern veginn að svoldið alltaf . . . að byrja upp á nýtt. 

Farið var yfir í Aðalnámskrá grunnskóla og hæfniviðmiðin þar borin saman við hæfni-

viðmið skólanámskrárinnar. Í samanburðinum mátti sjá að Unnur vann með hæfnivið-

miðin sem flokkuðust undir handverk, aðferðir og tækni. Þær grunnaðferðir sem hún 

vann með voru: prjón, vélsaumur, útsaumur, fingraprjón, þæfing, tauþrykk og valverk-

efni. Í flokknum sköpun, hönnun og útfærsla vantaði markmiðið þar sem nemandi átti að 

geta: 

 útskýrt hagnýtt og fagurfræðilegt gildi handverks og fjallað um fagurfræði í eigin 

verkum 

Markmið sem tengdust menningu og umhverfi voru aðeins tvö af fjórum mögulegum. 

Þau markmið sem ekki var hægt að lesa um voru að nemandi gæti: 

 gert grein fyrir helstu eiginleikum náttúruefna og gerviefna, og 

 sett textílvinnu og textílverk í samhengi við sögu, samfélag og listir 
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4.4 Samantekt helstu niðurstaðna 

Viðmælendur í rannsókninni áttu það sameiginlegt að hafa kennt námsgreinina textíl-

mennt í tíu ár eða lengur. Kennararnir sóttu allar grunnmenntun hér á landi og útskrif-

uðust úr Kennaraháskóla Íslands og einn frá kennaradeild, menntavísindasviðs Háskóla 

Íslands. Áhugavert var að heyra að helmingur þeirra útskrifaðist þegar Aðalnámskrá 

grunnskóla 1977 var í gildi en hinn þegar Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999 var við 

lýði. Í kennslu umræddra kennara mátti sjá áhrif frá þeim námskrám og kennsluskrám 

sem í gildi voru þegar þeir voru í kennaranámi sínu. Það má því áætla að þeir hafi nýtt og 

nýti þau áhrif í eigin kennslu. 

Meirihluti textílkennaranna gat bent á styrkleika sína innan námsgreinarinnar. Á 

meðan tveir þeirra töldu sig vera jafnvíga í öllum viðfangsefnum. Þegar verkefnaval var 

skoðað með tilliti til hvar styrkleikar þeirra lágu samkvæmt svörum kennaranna mátti 

greina þar áhrif í vali á viðfangsefnum. 

Greina mátti að veikleikar kennaranna, sem þeir höfðu nefnt sjálfir hverjir væru, 

hefðu áhrif á verkefnaval þeirra. Þegar spurt var út í veikleika þá var áhugavert að heyra 

að það voru fjórar sem töldu sig vera jafnvíga í öllu. Tveir þeirra nefndu þó sitthvort 

viðfangsefnið sem þeir komu ekki inn á í kennslu sinni en að öllu jöfnu töldu þeir ekki 

vera veikleika innan greinarinnar. Helmingur kennaranna taldi sig sjá ummerki um veik-

leika innan námsgreinarinnar. Hann nefndi faglega sniðagerð sem dæmi sem sneri að 

útfærslu sniða og í tengslum við flóknari sniðbreytingar. Ein taldi ekki þörf á henni innan 

grunnskólans en hinar tvær voru ekki á sömu skoðun. Harpa, Heiðrún og María tengdu 

viðfangsefnin sem þær mættu vera sterkari í við kennaranám sitt. Að kennslan hefði verið 

takmörkuð í þeim viðfangsefnum og þær líktu henni við kynningu á verkfærninni. Hekl 

kom fram í svörum tveggja kvenna og þær lögðu þá verkfærni ekki fyrir í kennslu sinni.  

Kennararnir komu inn á það að hugmyndir að viðfangsefnum fengju þeir úr ýmsum 

áttum. Sumar frá umhverfinu, tveir sóttu hugmyndir á vefsíðuna Pinterest og einn taldi 

sig vinna út frá eigin hugmyndum og því sem hann bjó til sjálfur. Athugavert var að heyra 

að minnihluti nefndi að hann fengi hugmyndir frá öðrum kennurum miðað við verkefnin 

sem útfærð voru. Þar sem mátti finna svipuð verkefni og jafnvel þau sömu í nokkrum 

skólum. Tveir komu inn á það að þeir útbjuggu verkefni með nemendur í huga og reyndu 

að miða út frá því hvað þeim þætti áhugavert. 

Þegar verkefnaval var skoðað með tilliti til þess hvað kennurum fannst skemmtilegast 

að kenna mátti sjá að áhugasvið þeirra var ríkjandi þegar kom að verkefnavali. Þeir komu 

allir inn á tiltekið viðfangsefni sem þeir lögðu fyrir í kennslunni. Áherslan á það að fá 

nemendur til að skapa og gera sitt eigið var það sem kennararnir áttu sameiginlegt. 
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Fjórum fannst erfitt að gera upp á milli viðfangsefna í kennslunni þar sem þeim fannst 

skemmtilegt að kenna allt sem þeir lögðu fyrir. Áhugavert var að heyra að Unnur og Anna 

nefndu að skemmtilegasta viðfangsefnið væri það sem væri mest krefjandi fyrir þær og 

nemendur og þar sem afraksturinn gæfi þeim mest. 

Skólarnir áttu það sameiginlegt að haga kennslu list- og verkgreina í lotum. Lengd 

þeirra var mismunandi og kennslustundirnar mislangar. Það var aðeins helmingur sem 

kom inn á tímaskort í svörum sínum og var það aðallega í tengslum við kennslu verk-

færninnar. Tengdist það því að sífellt þurfti að rifja upp færnina þar sem langur tími gat 

liðið á milli þeirra tíma sem nemendur voru í textílmennt þar sem hún var kennd í lotum 

en ekki yfir heilan vetur. 

Í svörum kennara mátti greina að útsaumur var ríkjandi í 3. bekk þar sem hann var 

tekinn fyrir í öllum skólunum. Á eftir útsaumnum kom vélsaumurinn. Önnur viðfangsefni 

sem komu fyrir í þeim árgangi voru: prjón, þæfing, fingraprjón, vefnaður, hlutföll og 

blöndun lita. Helmingur kennaranna kom inn á efnisfræði og einn tók fyrir endurnýtingu. 

Í 4. bekk var prjón lagt fyrir í öllum skólunum. Líkt og í 3. bekk þá kom vélsaumurinn 

þar á eftir. Önnur viðfangsefni voru: vefnaður, þæfing, útsaumur og aukaverkefni. Einnig 

var komið inn á efnisfræði og endurnýtingu. Tveir lögðu fyrir efnisfræðina og aðrir tveir 

komu inn á endurnýtinguna. 

Í 5. bekk var vélsaumurinn kenndur alls staðar. Þrír voru með álíka vélsaumsverkefni 

þar sem nemendur áttu að sauma fígúru eða skrímsli. Hinir voru með sjálfstæð verkefni. 

Allir nema einn lögðu mikið upp úr því að nemendur nýttu eigin sköpun í verkefnum 

sínum. Einn lagði áherslu á efnisfræði á meðan annar var með endurnýtingu. Önnur við-

fangsefni 5. bekkjar voru: útsaumur, hugmyndavinna, rannsóknarvinna, samþætting 

námsgreina og þæfing. 

Kennsla 6. bekkjar einkenndist af prjóni og vélsaum. Fjórir kennarar áttu það 

sameiginlegt að vera með húfuverkefni þar sem markmiðin voru sú sömu. Þrír kennarar 

lögðu fyrir ólík verkefni í vélsaumnum. Einn vann með endurnýtingu og tveir með 

efnisfræði. Önnur viðfangsefni voru: prjónagraff, sköpun, textílmálun, tauþrykk, sam-

þætting námsgreina, útsaumur, sjálfbærni og dúskagerð. 

Í 7. bekk var náttbuxnaverkefni, en það var vinsælt verkefni í 7. bekk í mörgum 

grunnskólum. Fjórir kennarar lögðu það fyrir en sá fimmti árinu á undan og þurfti að 

breyta til í ár sökum vinnuaðstæðna í stofunni. Einn kennarinn var með þæfða inniskó. 

Annar bauð nemendum að velja á milli þriggja viðfangsefna sem hann bauð upp á. Í 7. 

bekk var einn kennari með sjálfbærni og efnisfræði og annar með endurnýtingu. Annað 

sem lagt var fyrir í árganginum var: útsaumur, þurrþæfing, hekl og valverkefni. 
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Greina mátti að fjórir af kennurunum studdust að miklu leyti við skólanámskrá við-

komandi skóla. Hjá hinum tveimur voru sum verkefni ekki tilgreind og einnig komu þar 

fram verkefni sem þeir lögðu ekki fyrir samkvæmt svörum þeirra. Áhugavert var að heyra 

að samræmi var í þeirri hæfni sem kom fram í skólanámskránni og því sem kennarar 

töluðu um að leitast væri eftir með verkefnunum.  

Við nýtingu á hæfniviðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla lögðu aðeins tveir kennarar 

áherslu á öll hæfniviðmið textílmenntar sem tilgreind voru í skólanámskrá skólanna. Þar 

á eftir lögðu allir áherslu á flokkinn handverk, aðferðir og tækni. Nýting á flokknum 

sköpun, hönnun og útfærsla var nokkuð góð þar sem yfirleitt vantaði eitt markmið. Nýting 

á markmiðum sem flokkuðust undir menningu og umhverfi var ábótavant. Þau sneru að 

náttúruefnum og gerviefnum, textílmennt í samhengi við sögu og endurnýtingu og efnis-

veita. Þeir flokkar lúta meira að bóklegri kennslu.  
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5 Umræða 

Markmiðið með rannsókninni var að skoða hvað ræður verkefnavali kennara í textíl-

mennt í 3.-7. bekk og var það skoðað með tilliti til áhrifa kennarans á val á viðfangsefnum. 

Könnuð var menntun og starfsaldur kennara, hvar þeir töldu sig vera sterkasta og slakasta 

í sinni faggrein, áhugasvið innan kennslunnar og hvaðan þeir sæktu hugmyndir við val 

verkefna. Viðmælendur komu einnig inn á hverju þeir væru að reyna að ná fram með 

verkefnunum til að hægt væri að skoða hvort þeir ynnu eftir skólanámskránni. Ef þar 

mætti finna markmið úr hæfniviðmiðum textílmenntar í núgildandi Aðalnámskrá grunn-

skóla: greinasvið 2013.  

Helstu niðurstöður leiddu í ljós að áhugi og bakgrunnur kennara hafði mikil áhrif á 

verkefnaval í textílmennt. Í verkefnavali hvers kennara mátti sjá nýtingu á styrkleikum og 

áhugasviði þeirra. Áherslur úr menntun kennaranna var ríkjandi í verkefnavali og þeir 

fóru að nokkru leyti eftir hæfniviðmiðum textílmenntar í núgildandi aðalnámskrá en það 

vantaði upp á menningar- og umhverfisþáttinn. Meirihluti kennara fór eftir skólanámskrá 

skólans og viðfangsefnin sem voru ríkjandi í kennslu textílmenntar skólaárið 2015-2016 

voru: prjón, vélsaumur, útsaumur og þæfing.  

Í þessum kafla verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í fræðilegu samhengi og 

einnig verður leitast við að svara rannsóknarspurningum sem lagðar voru til grundvallar 

við upphaf rannsóknarinnar. 

5.1 Textílkennarinn 

Kennarar þurfa að ljúka fimm ára háskólanámi til að öðlast kennsluréttindi og um leið 

starfsheitið grunnskólakennari. Kennarar velja sér kjörsvið sem þeir sérhæfa sig í á náms-

leiðinni (Háskóli Íslands, 2015-a). Mennta- og menningarmálaráðuneytið gefur út Aðal-

námskrá grunnskóla þar sem kveðið er á um markmið og fyrirkomulag skólastarfs í 

grunnskóla og skólum ber að fylgja. Hún byggir meðal annars á lögum um grunnskóla nr. 

91/2008 og þar eru sett fram hæfniviðmið til viðmiðunar um þá hæfni sem nemendur 

eiga að öðlast innan hvers námssviðs eða námsgreinar. Kennarar gegna meginhlutverki í 

skólastarfi og það eru þeir sem útfæra kennsluna og greina frá henni í skólanámskrá 

skólans (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2011). Spurningin er hvort menntun, 

áhugasvið og styrkleikar kennara hafi mikið að segja um verkefnaval í textílmennt?  



73 

5.1.1 Menntun viðmælenda í síbreytilegu námskrárumhverfi 

Kennararnir höfðu allar yfir tíu ára starfsreynslu í kennslu í textílmennt og mest höfðu 

þeir starfað innan fagsviðsins í 19 ár. Út frá svörum viðmælenda mátti greina að allir 

kennarar virtust hafa jákvætt viðhorf gagnvart kennslu í textílmennt og það voru nokkrir 

sem fannst erfitt að gera upp á milli viðfangsefna þar sem þeim fannst allt skemmtilegt 

sem þeir lögðu fyrir. Úr því mætti telja að þeir væru almennt ánægðir í starfi. Gefið var 

til kynna í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) að list- og verkgreinakennarar væru 

líklegri til að endast lengur í starfi en aðrir þar sem meðalstarfsaldur var hærri meðal list- 

og verkgreinakennara en annarra kennara. Meðalstarfsaldur þeirra í rannsókn þessari var 

ellefu ár.  

Kennararnir útskrifuðust allir fyrir lengingu kennaranámsins með grunnskólaréttindi 

og stunduðu því nám í þrjú ár við Kennaraháskóla Íslands eða Háskóla Íslands. Hlutfall 

þeirra sem hafði lokið B.Ed.-gráðu frá Kennaraháskóla Íslands eða Kennaraskóla Íslands 

var lægra í rannsókn Arngunnar Sigurþórsdóttur (2011) þar sem 29% kennara höfðu lokið 

kennaranámi að viðbættri annarri námsgrein eða öðru námi. Í lögum nr. 87/2008 um 

menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leik-, grunn- og framhaldsskóla 

kom fram að þeir grunn- og framhaldsskólakennarar sem voru með leyfisbréf héldu 

sínum réttindum í samanburði við þá sem kunnu að öðlast starfsréttindi samkvæmt 

nýjum lögum eftir árið 2009.  

Aðalnámskrár grunnskóla voru skoðaðar út frá þeim árum sem kennararnir útskrif-

uðust. Kennaranám er skipulagt út frá lögum um grunnskóla og Aðalnámskrá grunnskóla 

eins og segir í kennsluskrá Kennaraháskóla Íslands frá 2001-2002. Þar segir að „nám fyrir 

grunnskólakennara tekur mið af aðalnámskrá fyrir grunnskóla, lögum um grunnskóla nr. 

66/1995 og starfsvettvangi grunnskólakennara“ (Kennaraháskóli Íslands, 2001, bls. 25). 

Helmingur kennaranna útskrifaðist þegar Aðalnámskrá 1977 var í gildi og hinn 

helmingurinn útskrifaðist eftir að Aðalnámskrá grunnskóla 1999 var gefin út. Sjá mátti 

áherslur frá þeim í verkefnavali kennaranna og áherslur úr kennsluskrám háskólanna sem 

voru í gildi á þeim tíma sem þeir útskrifuðust. 

Tveir af kennurunum sóttu framhaldsmenntun og sá þriðji var við það að ljúka 

meistaragráðu í kennslufræðum við Háskóla Íslands. Anna fór í handverksskóla í Dan-

mörku eftir að hafa starfað hér á landi í einhvern tíma. Harpa dreif sig í meistaranám eftir 

margra ára starfsreynslu og María fór í framhaldsnám til Noregs strax að kennaranámi 

loknu hér á landi. Í Noregi var ekki lögð eins mikil áhersla á verkfærnina eins og á Íslandi 

að hennar sögn. Lögð var áhersla frekar á aðferðina og sköpunarháttinn í verkefnum. 

Henni fannst það sem hún lærði úti vera góð viðbót við námið hér á Íslandi. Ekki var spurt 
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sérstaklega út í endurmenntun en María kom inn á að hún sótti ýmis námskeið meðfram 

kennslunni. Viðhorf helmings kennara gagnvart menntun var eflaust svipað eins og þeirra 

sem tóku þátt í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014). Þar sem kom fram að mikill 

áhugi var meðal list- og verkgreinakennara fyrir símenntun og hlutfallið meðal þeirra sem 

sýndi áhuga var þrír fjórðu kennara.  

5.1.2 Styrkleiki 

Út frá svörum kennaranna mátti sjá viðfangsefni í verkefnavali sem féllu undir þeirra eigin 

skilgreiningu á styrkleikum þeirra. Þeir lögðu allir fyrir það sem þeir komu inn á í svörum 

sínum en Heiðrún var sú eina sem nefndi eitthvað sem hún lagði ekki fyrir í kennslu sinni. 

Hún nefndi þæfinguna en taldi sig einnig vera með góða grunnþekkingu sem nýttist í 

aðferðum eins og útsaumi. 

Í svörum þeirra mátti heyra að það sem þær töldu sig vera sterkastar í var oftast nær 

eitthvað sem þær höfðu gert mikið af og unnu jafnvel með fyrir utan vinnu. Eins og Unnur 

sagði „ætli ég sé sjálf ekki sterkust í prjóni, ég prjóna mikið sjálf, en reyndar líka í vél-

saum“. Heiðrún nefndi einnig prjónið og sagði „. . . ég prjóna rosa mikið heima . . . ég 

meina ég er alin upp við þetta“. Þær komu flestar inn á eitthvað sem þær voru með í 

höndunum líkt og prjón, hekl eða útsaum. Anna sagði aftur á móti að hennar styrkleiki 

lægi í því að fá nemendur til að skapa sem væri ef til vill mest krefjandi verkefni af þeim 

öllum. 

Þegar styrkleikar þeirra voru skoðaðir í samanburði við það sem þær kenndu mátti sjá 

beina tengingu þar á milli. María var t.d. sérmenntuð í útsaumi og taldi sig því vera mjög 

sterka í honum enda mátti sjá áherslu á hann í einhverjum af verkefnum hennar. 

Stundum komu kennarar inn á fleira en eitt viðfangsefni og þá var hægt að finna þau öll 

í verkefnunum. 

5.1.3 Veikleiki 

Út frá svörum textílkennaranna mátti sjá að veikleikar höfðu áhrif á val á viðfangsefnum. 

Fjórir af kennurunum töldu sig ekki hafa slíkan en komu allar inn á eitt atriði. Það mætti 

eflaust rekja til starfsreynslu þeirra þar sem þær höfðu starfað í yfir tíu ár eða lengur. 

Spurning hvort þær gerðu þá eins og Eva, eða sóttu sér þekkingu ef upp á vantaði. Eva 

var forvitin og lét því ekkert stoppa sig. Annar kennari kom hins vegar inn á það að honum 

fyndist sumt skemmtilegt á einhverjum tímapunkti og færi yfir í eitthvað annað á öðru 

tímabili. 

Áhugavert var að heyra að helmingur viðmælenda taldi sig mega vera sterkari í fag-

legri sniðagerð. Sniðagerðin væri einn þáttur textílkennslunnar og eflaust sú aðferð sem 
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væri hvað mest notuð í dag. Í hæfniviðmiðum aðalnámskrár kemur fram að við lok 10. 

bekkjar ætti nemandi að geta „unnið með snið og uppskriftir, tekið mál, áætlað stærðir 

og efnisþörf“ (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Í kennsluskrám kennaranna 

kom fram að lögð væri áhersla á vélsaum, snið og sniðagerðir. 

Tveir af viðmælendum taldi sig vera slaka í hekli og tengdi það við námið þar sem þeir 

fengu litla sem enga kennslu í hekli í kennaranáminu að þeirra sögn. Að það hafi verið 

meira eins og kynning eins og Heiðrún kom inn á. Í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 kemur 

fram að taka þarf mið að breyttum áherslum samfélagsins í kennslu og María sagði um 

heklið að „. . . [það] er náttúrulega svolítið . . . trend, annað hvort er það inni eða ekki 

inni. Þannig að ég er nú ekkert að pína þau í það ef þau vilja það ekki“.  

Harpa kom inn á að hún væri ekki sterk í litun og þrykki enda hefði það ekki verið 

kennt í náminu. Sjá mátti í kennsluskrá frá 2001-2002 að lögð var áhersla á litafræði en 

ekki var minnst á litun og þrykk. Í kennaranáminu í dag er aðeins komið inn á litun 

textílefna (Háskóli Íslands, 2015-a). 

Harpa og María töluðu báðar um að framhaldsnámið sem þær sóttu hafa styrkt þær 

í viðfangsefnum í textílmennt. Harpa talaði aðallega um þetta í sambandi við fatasauminn 

og María um það sem hún lærði í sambandi við aðferðafræði verkefna þar sem ekki var 

lögð mikil áhersla á þann þátt í kennaranáminu hér á landi á þeim tíma sem hún 

útskrifaðist. 

5.1.4 Hugmyndir við val viðfangsefna 

Viðtölin gáfu til kynna að kennarar líta í kringum sig til að fá hugmyndir við útfærslu á 

verkefnum. Í rannsókn Guðrúnar Helgadóttur (1989) var talað um að list- og verkgreina-

kennarar þrói sína eigin námskrá. Aðeins minnihluti kennara taldi sig fá hugmyndir frá 

öðrum textílkennurum sem var áhugavert þar sem sum verkefni eða áherslur í þeim voru 

mjög áþekk. Verkefnin þar sem nemendur eiga að hanna sitt eigið skrímsli eða fígúru 

komu fyrir í öllum skólunum. Það eru flestallir kennarar með einfalt prjónaverkefni í 3. 

eða 4. bekk og leggja jafnvel áherslu á prjónaða húfu í 6. bekk. Síðan er náttbuxnaverkefni 

mjög vinsælt í kennslu í 7. bekk. 

Tveir kennarar fóru út og fengu innblástur fyrir verkefni á þann hátt. Á meðan tveir 

nefndu að þeir færu inn á vefsíðuna Pinterest og sóttu hugmyndir þaðan meðfram bókum 

og blöðum. Einn kom inn á það að hann hefði yfirleitt fundið upp á verkefnum sjálfur og 

notaði ekki vefsíður líkt og Pinterest. 

Harpa kom inn á það að lokum að henni fyndist vera fá tækifæri til að leggja inn ný 

verkefni þar sem megináherslan væri á verkfærnina og hún tæki mikinn tíma frá öllu öðru 
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í greininni. Í aðalnámskránni kemur fram að nemendur eiga að kynnast helstu grunn-

aðferðum greinarinnar við lok 7. bekkjar en að þeir eigi einnig að læra að skreyta textíl-

afurðir, vinna að hugmyndavinnu, vinna með einföld snið, kynnast efnisfræði og vinna 

með ólík textílefni (Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). 

5.1.5 Skemmtilegast að kenna 

Niðurstöður sýndu fram á að allir kennararnir töluðu um eitthvað sem þeir kenndu sem 

skemmtilegustu viðfangsefni þeirra í kennslu í textílmennt. Þeir áttu það sameiginlegt að 

finnast gaman þegar nemendur sköpuðu sjálfir. Nemendur létu í ljós ánægju og útkoman 

væri svo skemmtileg og ólík. Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla 2013 kviknar náms-

áhugi barna út frá sköpunargleði þeirra. Eftir því sem frelsi kennara er meira eykur það 

sköpunarþrá einstaklingsins til að njóta sín. 

Þrír kennarar komu sterkt inn á það að þeim fyndist alltaf skemmtilegt að kenna og 

erfitt að gera upp á milli viðfangsefna. Almennt ríkti jákvæðni í viðtölum kennaranna og 

þeir virtust hafa gaman af því að fjalla um verkefni textílkennslunnar. 

5.2 Viðfangsefni í textílmennt 

Í svörum viðmælenda var hægt að sjá að þeir áttu margt sameiginlegt varðandi verk-

efnaval en sum verkefni voru frábrugðin öðrum. Þetta mætti bera saman við niðurstöður 

Ann Bamford 2011 þar sem aðalnámskrár voru taldar vera opnar og þær væru kenndar 

á svipaðan hátt í skólum hér á landi.  

Þær aðferðir sem voru hvað mest ríkjandi í kennslu 3.-7. bekkjar voru: prjón, vél-

saumur, útsaumur og þæfing. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá 2007 sem var í gildi á undan 

núgildandi aðalnámskrá: almennur hluti 2011, greinasvið 2013 komu fram nokkrar vinnu-

aðferðir greinarinnar sem nemendur áttu að tileinka sér. Þær voru: vefnaður, saumur, 

prjón, hekl, þrykk og tóvinna (Menntamálaráðuneytið, 2007). Af þeim aðferðum var ekki 

mikið um hekl, þrykk og tóvinnu hjá sex viðmælendum rannsóknarinnar. Alls tveir 

kennarar lögðu heklið fyrir í kennslu sinni. Í 6. bekk mátti sjá að tveir kennarar voru með 

textílmálningu og tauþrykk. Í tengslum við fræðslu ullarinnar komu tveir kennarar inn á 

tóvinnu og sýndu hvernig ull væri kembd og hvernig spunnið væri úr henni í sitthvorum 

árganginum.  

Eisner (1994) og fleiri héldu því fram að það sem kennarar kenna ekki væri ekki síður 

mikilvægt en það sem lagt er fyrir. Ekkert er sagt til um hverjar grunnaðferðir eru sem 

vísað er til í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla en þar er komið inn á námsgreinina 

textílmennt. Að hún hefur tekið breytingum í takt við breyttar áherslur samfélagsins 
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(Mennta- og menningarmálaráðuneyti, 2013). Því þurfa kennarar að vera vakandi yfir því 

hvað skal kenna út frá áherslum samfélagsins. María talaði til dæmis um að heklið kæmi 

fyrir í bylgjum þar sem mætti líkja því við tískufyrirbæri. Á einum tíma er það vinsælt en 

á öðrum jafnvel ekki.  

Í öllum skólunum var kennt í lotum þar sem nemendur voru í um það bil sex vikur í 

senn og kennslustundirnar voru allt frá 24 upp í 42 talsins. Úr því má áætla að kennarar 

gátu lagt mismörg viðfangsefni fyrir eða verkefni í kennslu sinni. Verkefnafjöldi var frá 

einu verkefni upp í þrjú, fjögur verkefni í hverjum árgangi. Eins og kom fram í niður-

stöðum rannsóknar Arngunnar 2011 var talið að lotukerfið væri komið til að vera. Niður-

stöðurnar bentu einnig til að hægt væri að bjóða upp á fjölbreyttara og skilvirkara nám í 

textílmennt.  

5.2.1 3. bekkur 

Kennararnir lögðu allar inn útsaum í 3. bekk. Það er í samræmi við það sem kemur fram 

í þrepamarkmiðum Aðalnámskrár 1999 við lok 3. bekkjar. Þar segir að nemandi „noti 

útsaum til skreytingar“ (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 41). 

Vélsaumurinn var einnig kenndur af meirihluta kennaranna og hann var einn af 

grunnþáttum Aðalnámskrár 2007. 

5.2.2 4. bekkur 

Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla 2013 kemur fram að við lok 4. bekkjar ætti nemandi 

að geta „notað einfaldar aðferðir greinarinnar og beitt viðeigandi áhöldum“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls. 159). Í svörum kennara varðandi val á viðfangs-

efnum í 3. og 4. bekk mátti sjá eftirfarandi viðfangsefni lögð fyrir: prjón, útsaum, vélsaum, 

þæfingu, fingraprjón, vefnað, aukaverkefni og hlutföll og blöndun.  

Í 4. bekk var prjón kennt í öllum skólunum. Á eftir því kom vélsaumurinn sem meiri-

hluti kennara lagði fyrir. Í Aðalnámskrá frá 2007 var prjón og vélsaumur í þeim grunn-

aðferðum sem minnst var á í markmiðum (Menntamálaráðuneytið, 2007). Við frekari 

skoðun á þrepamarkmiðum Aðalnámskrár 1999 við lok 4. bekkjar mátti finna öll þau 

hæfniviðmið sem kennarar leituðust eftir með prjóninu í 4. bekk. Hæfniviðmiðin voru þau 

að nemandi átti að geta fitjað upp, prjónað garðaprjón, fellt af og saumað saman prjónles 

og gengið frá endum (Menntamálaráðuneytið, 1999). 



78 

5.2.3 5. bekkur 

Vélsaumurinn kom fyrir í öllum 5. bekkjunum. Hann var einn af grunnþáttum textíl-

menntar sem minnst var á í Aðalnámskrá grunnskóla 2007 og kennararnir lögðu allir 

svolítið upp úr því að nemendur nýttu sköpun í verkefnum sínum í 5. bekk. 

5.2.4 6. bekkur 

Fjórir kennarar voru með húfuverkefnið og áherslan var sú sama. Þeir lögðu allir mikið 

upp úr því að nemendur hönnuðu sína eigin húfu og grunnfærni í prjóninu sem nemendur 

áttu að öðlast var sú sama. Markmiðin með húfuverkefninu mátti finna í þrepamark-

miðum Aðalnámskrár 1999. 

5.2.5 7. bekkur 

Við lok 7. bekkjar í hæfniviðmiðum textílmenntar í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram 

að nemandi á að geta „beitt grunnaðferðum og áhöldum greinarinnar“ (Mennta- og 

menningarmálaráðuneyti, 2013, bls.159). Samkvæmt svörum kennara mátti sjá að 

viðfangsefnin í 3.-7. bekk voru: prjón, vélsaumur, útsaumur (krosssaumur, tunguspor, 

afturstingur og jafnvel önnur), blaut- og þurrþæfing, hekl, vefnaður, fingraprjón, dúska-

gerð, textílmálun, tauþrykk, hlutföll og blöndun og prjónagraff.  

Fjórir kennarar voru með vélsaum og allir með náttbuxur. Þá vaknaði sú forvitni 

hvaðan það verkefni væri komið því aðeins tveir kennarar töluðu um að þeir sóttust 

svolítið í það sem aðrir væru að gera. 

5.3 Hæfniviðmið 

Niðurstöður sýndu fram á að kennarar fylgdu ekki öllum hæfniviðmiðum í textílmennt í 

núgildandi aðalnámskrá samkvæmt hæfniviðmiðum sem komu fram í skólanámskrám 

skólanna. Í þeim mátti finna markmið úr aðalnámskrám sem voru í gildi þegar kennararnir 

útskrifuðust og lítil áhersla var lögð á flokkinn menning og umhverfi. Slík markmið komu 

þó fyrir í þeim aðalnámskrám sem voru í gildi á þeim tíma sem kennararnir útskrifuðust.  

Svör kennaranna um þá færni sem leitast var eftir með verkefnunum voru einnig 

borin saman við hæfniviðmiðin og það var nánast engu við að bæta. Aðeins tveir 

kennarar lögðu áherslu á öll hæfniviðmið aðalnámskrár. Mögulega finnst kennurum erfitt 

að fylgja hæfniviðmiðum aðalnámskrár líkt og kom fram í niðurstöðum rannsóknar 

Gerðar G. Óskarsdóttur (2014) þar sem þeir töldu óraunhæft að fara eftir markmiðum 

aðalnámskrár og þeir völdu og höfnuðu úr þeim markmiðum. Þegar sú rannsókn var 

framkvæmd var námskráin frá 2007 við lýði og hún var ef til vill meira stýrandi en sú sem 
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er í gildi í dag varðandi hæfniviðmið en þar voru bæði sett fram loka- og áfangamarkmið 

(Menntamálaráðuneytið, 2007). Áætla mætti að það væri hentugra að fara eftir 

núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla þar sem hæfniviðmiðin eru talin vera opin og eiga að 

veita kennurum meira frelsi.  

Hæfniviðmiðin sem kennararnir fylgdu ekki markvisst eftir í kennslu sinni flokkuðust 

aðallega undir flokkinn menning og umhverfi og einnig mátti greina að það vantaði eitt 

hæfniviðmið hjá hverjum þeirra úr flokknum sköpun, hönnun og útfærsla. Hæfniviðmiðin 

sem flokkast undir menningu og umhverfi snúa ekki eins mikið að verklegum þáttum 

greinarinnar. Því mætti áætla að kennarar ynnu meira með verklega þætti líkt og 

kennarar í rannsókn Gerðar G. Óskarsdóttur (2014). Í þeirri rannsókn komu kennararnir 

inn á að nemendur hefðu takmarkaða þolinmæði gagnvart bóklega þætti greinarinnar og 

jafnvel gagnvart kennurum þegar útskýra þurfti námsefnið. Í meistararannsókn Ólafar 

Stefánsdóttur kom fram að „nokkurrar togstreitu gætti meðal nemenda milli þess að taka 

á móti formlegri kennslu og að geta strax byrjað á verklegri vinnu“ (Ólöf Stefánsdóttir, 

2015, bls. 5).  

Áhugavert var að vita að meirihluti kennara fylgdi skólanámskrá skólans sem þeir 

störfuðu í og greina mátti að þeir unnu meira eftir henni en Aðalnámskrá grunnskóla. 

Niðurstöður eru því í samræmi við niðurstöður rannsóknarinnar Starfshættir í grunn-

skólum við upphaf 21. aldar en þar kom fram að list- og verkgreinakennarar fylgdu skóla-

námskránni meira við undirbúning kennslunnar við upphaf skólaárs frekar en hæfni-

viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla (Gerður G. Óskarsdóttir, 2014). 

5.4 Rannsóknarspurningum svarað 

Út frá svörum viðmælenda má áætla að áhugi og bakgrunnur kennara hafi mikið um það 

að segja þegar kemur að vali á viðfangsefnum í textílmennt í grunnskólum. Þegar bornar 

voru saman áherslur í kennaramenntun þeirra við innihald námskráa í textíl á sama 

tímabili og athugað hverjir voru styrkleikar þeirra og áhugasvið mátti sjá samsvörun þar 

við það verkefnaval sem þeir lögðu fyrir í textílkennslu sinni í 3.-7. bekk. Kennararnir 

fylgdu almennt ekki öllum hæfniviðmiðum í textílmennt í núgildandi aðalnámskrá og fóru 

frekar eftir því sem þeir settu fram í skólanámskrá skólanna sem þeir kenndu við. Skóla-

námskrárnar voru aðeins aðgengilegar á heimasíðum skólanna hjá fjórum skólum af sex. 

Varðandi styrkleika, veikleika og áhugasvið kennara í rannsókninni mátti sjá tengingu 

á milli þeirra og þess verkefnavals sem þeir lögðu fyrir. Kennarar lögðu helst fyrir verkefni 

sem innihéldu þær textílaðferðir sem heyrðu undir styrkleika þeirra. Aðeins helmingur 

viðmælenda kom inn á veikleika á meðan hinir töldu sig vera jafnvíga í öllu. Sá sem taldi 
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sig vera jafnsterkan í öllum viðfangsefnum nefndi samt sem áður eitthvað eitt viðfangs-

efni sem hann sleppti í kennslunni eða lagði minni áherslu á. Sama gilti um þá veikleika 

sem hinir töldu sig hafa. Kennarar áttu það sameiginlegt að finnast skemmtilegast að 

kenna það sem þeir lögðu fyrir það skólaár sem rannsóknin fór fram og það mætti segja 

að almennt ríkti ánægja gagnvart kennslunni í svörum þeirra. 

Greina mátti ólíkar áherslur í kennsluaðferðum og viðfangsefnum meðal kennara í 

rannsókninni. Þær aðferðir sem kenndar voru í 3.-7. bekk voru: prjón, vélsaumur, út-

saumur (krosssaumur, tunguspor, afturstingur og jafnvel fleiri), blaut- og þurrþæfing, 

hekl, vefnaður, fingraprjón, dúskagerð, textílmálun, tauþrykk, áhersla á hlutföll og 

blöndun lita og prjónagraff. Í textílmennt var algengast að kenna prjón, vélsaum og 

útsaum þar sem allir kennarar lögðu aðferðirnar fyrir á einhverjum tímapunkti í kenn-

slunni. Á eftir þessum þremur viðfangsefnum kom þæfingin. Alls voru fjórir sem lögðu 

þæfinguna fyrir og í mismiklum mæli. Tveir kennarar lögðu fyrir hekl á meðan einn 

kennari leyfði nemendum að vefa í tveimur árgöngum. Hugtök eins og efnisfræði, endur-

nýting, sjálfbærni, sköpun, hugmyndavinna, rannsóknarvinna, valverkefni, aukaverkefni 

og samþætting námsgreina komu einnig fyrir í svörum viðmælenda. 

Kennarar lögðu allir fyrst og fremst áherslu á efnisflokkinn: handverk, aðferðir og 

tækni í hæfniviðmiðum í textílmennt í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Í flokknum 

sköpun, hönnun og útfærsla var algengt að þrjú af fjórum hæfniviðmiðum væru lögð fyrir. 

Greinilegt var að kennarar leggja mikla áherslu á verkfærnina sem nemendur þurfa að 

öðlast þar sem lítil áhersla var lögð á flokkinn menning og umhverfi samkvæmt skóla-

námskrám skólanna. Þar var áhersla á náttúruefni og gerviefni, textílmennt í samhengi 

við sögu, endurnýtingu og efnisveitu. Lögð var mismikil áhersla á hvert hæfniviðmið fyrir 

sig og þar mætti nefna efnisfræðina. Hún var yfirleitt kennd í tengslum við íslensku ullina 

og í örfáum tilfellum var farið út í uppbyggingu vefjarefna og náttúrulegra efna og 

gerviefna. 
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6 Lokaorð 

Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram að nemendur eiga að kynnast helstu grunn-

aðferðum í textílmennt en það er hins vegar ekkert gefið til kynna hverjar þær eru og á 

hvaða aldursstigi eigi að leggja þær inn. Í aðalnámskránni kemur þó fram hvernig nemen-

dur eiga að vinna að verkefnum og að það eigi að tengja verkefnin við menningu og 

umhverfi þeirra. Í fyrri Aðalnámskrám grunnskóla frá árinu 1999 og 2007 var tekið meira 

fram hvað átti að kenna og er því mikill munur á hæfniviðmiðum þeirra og þeim mark-

miðum sem koma fram í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla. Kennararnir sex höfðu allir 

unnið með aðalnámskrár sem komu út á undan núgildandi aðalnámskrá. Því má gera ráð 

fyrir að þeir hafi stuðst við viðmið frá þeim eldri þar sem ekki hefur verið komin næginleg 

reynsla í nýtingu á hæfniviðmiðum núgildandi aðalnámskrár. 

Áður en rannsóknin hófst vissi höfundur fremur lítið um hvað væri kennt í textílmennt 

í grunnskólum og hvað það væri sem hafði áhrif á útfærslu verkefna. Að rannsókninni 

lokinni hefur höfundur öðlast innsýn í hvað kennarar eru að kenna og hefur öðlast aukið 

sjálfstraust til að útfæra verkefni fyrir nemendur í eigin kennslu. Kennarar lögðu almennt 

fyrir viðfangsefni sem þeir töldu sig vera sterka í og telur höfundur mikilvægt að leggja 

áherslu að kennarar nýti eigin styrkleika en jafnframt að fara eftir hæfniviðmiðum sem 

koma fram í gildandi aðalnámskrá og skólanámskrám. Kennarar geta einnig sótt endur-

menntunarnámskeið til að auka við þá þætti sem þeir hafa minni þekkingu í. 

Rannsóknin endurspeglar val á viðfangsefnum í textílkennslu meðal kennara sem hafa 

allir yfir tíu ára starfsreynslu í faggreininni textílmennt. Út frá þeirri starfsreynslu telur 

höfundur að kennarar séu búnir að öðlast næga faglega reynslu og þannig meiri styrk til 

að kenna og að leggja mat á hvað hann telur mikilvægast að kenna. Að því leyti er ekki 

að finna umtalsverða veikleika í kennslu þeirra. Áhugavert hefði verið að taka viðtal við 

nýja textílkennara sem hafa starfað stutt með tilliti til styrkleika og veikleika þeirra í 

kennslu. Það hefði ef til vill geta gefið aðrar niðurstöður ef starfsreynsla kennara hefði 

verið styttri í kennslu í textílmennt. Ef til vill hefði einnig verið fróðlegt að kanna hvernig 

kennarar leggja viðfangsefnin fyrir og skoða nánar hvaða aðferðum þeir beita. 

Út frá verkefnavali kennara mátti sjá að þeir lögðu ekki nægjanlega áherslu á 

menningu og umhverfi í kennslu sinni út frá aðalnámskrá þrátt fyrir að það hafi komið 

fyrir í fyrri aðalnámskrám og þar af leiðandi ekki alveg nýtt á nálinni. Fróðlegt hefði verið 

að kanna hvers vegna það var lagt fyrir í litlum mæli og hvernig menning og umhverfi 

geta speglast í bók- og verklegum þáttum greinarinnar. 
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Í list- og verkgreinum hafa verið gerðar fáar rannsóknir hér á landi og færri um sjálfa 

námsgreinina textílmennt. Höfundi er ekki kunnugt um að áður hafi verkefnaval í textíl-

mennt verið skoðað út frá menntun og bakgrunni kennarans en áhugi nemenda í 

textílmennt hefur verið skoðaður. Eins hefur verið skoðað hvernig textílkennurum hefur 

tekist að fylgja eftir þáttum eins og sköpun og textílfræði í textílmennt.  

Höfundur telur rannsóknina geta nýst nýútskrifuðum textílkennurum, sem og öðrum 

kennurum sem kunna að vera óöruggir við að móta sína eigin kennslu og útfæra verkefni 

út frá opnum hæfniviðmiðum aðalnámskrár. Í rannsókninni mátti sjá ólík viðfangsefni 

greinarinnar sem sýndi að viðfangsefni í textílmennt geta verið fjölbreytt og kennarar 

geta mótað kennsluna að einhverju leyti eftir eigin höfði. Greinilegt er að þeir þurfa að 

leggja meiri áherslu á menningu og umhverfisþáttinn í verkefnum sínum út frá hæfni-

viðmiðum Aðalnámskrár grunnskóla. 

 



83 

Heimildaskrá 

Arngunnur Hafstað Sigurþórsdóttir. (2011). Textílmennt kennd í lotukerfi (ritgerð til 

meistaragráðu við Menntavísindasvið Háskóla Íslands). Sótt af: 

http://hdl.handle.net/1946/10265 

Arngunnur Hafstað Sigurþórsdóttir. (2013). Lotukerfi í list- og verkgreinum: 

Námsgreinin textílmennt. Netla- Veftímarit um uppeldi og menntun: Sérrit 2013- 

Fagið og fræðin. Sótt af http://hdl.handle.net/1946/17440 

Bamford, A. (2011). List- og menningarfræðsla á Íslandi. Reykjavík: Mennta- og 

menningarmálaráðuneytið. 

Björg Sigurvinsdóttir. (2007). Uppeldi og menntun verða ekki aðskilin: viðhorf 

grunnskólakennara á yngsta stigi og leikskólakennara til grunnþátta starfsins 

(meistaraprófsritgerð við Háskólann á Akureyri). Sótt af: 

http://hdl.handle.net/1946/1229 

Eisner, E. W. (1994). The educational imagination: On the design and evaluation of 

school programs. New York: Macmillan College Publishing. 

Eisner, E. W. (2002). The arts and the creation of mind. New Haven, CT: Yale University 

Press. 

Gerður G. Óskarsdóttir. (2014). List- og verkgreinar. Í Gerður G. Óskarsdóttir (ritstjóri), 

Starfshættir í grunnskólum við upphaf 21. aldar (bls. 241–275). Reykjavík: 

Háskólaútgáfan. 

Guðrún Helgadóttir. (1989). A survey of attitudes of Icelandic art and craft teachers 

toward curriculum and practice in their subject area (ritgerð til meistaragráðu við 

háskólann í British Columbia). Vancouver: University of British Columbia. 

Gunnhildur Una Jónsdóttir. (2012). List- og menningarfræðsla á Íslandi : Um skýrslu 

Anne Bamford. Uppeldi og menntun, 21(1), 131–137. Sótt af 

http://timarit.is/view_page_init.jsp?gegnirId=001238602  

Hafþór Guðjónsson. (2007). Að kenna í ljósi fræða og rannsókna. Tímarit um 

menntarannsóknir, 4(1), 39–56. 

Háskóli Íslands. (2009-a). Grunnskólakennarafræði, B.Ed., 180e [Kennsluskrá 2009-

2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=14080&k

ennsluar=2009 

Háskóli Íslands. (2009-b). Grunnskólakennarafræði, M.Ed [Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt 

af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=820167_

20166&kennsluar=2016&lina=6775 

http://hdl.handle.net/1946/10265
http://hdl.handle.net/1946/17440
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=820167_20166&kennsluar=2016&lina=6775
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=820167_20166&kennsluar=2016&lina=6775


84 

Háskóli Íslands. (2009-c). GSF222G Útsaumur og hugmyndavinna [Kennsluskrá 2009-

2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=700567

20100&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-d). GSS310G Formsköpun textíla I [Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt 

af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=500187

20096&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-e). GSS349G Náttúran sem uppspretta sköpunar [Kennsluskrá 

2009-2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=700562

20096&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-f). GSS445G Kennslufræði og vettvangsnám list- og verkgreina I 

[Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=700563

20100&namskra=0  

Háskóli Íslands. (2009-g). GSS532G Formsköpun textíla II [Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt 

af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=500190

20096&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-h). GSS565G Kennslufræði og vettvangsnám list- og verkgreina II 

[Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=700564

20096&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-i). GSS625G Dýpkun í textíl [Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namskeid&id=500192

20100&namskra=0 

Háskóli Íslands. (2009-j). Kjörsvið: Textílmennt [Kennsluskrá 2009-2010]. Sótt af 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=14094 

Háskóli Íslands. (2015-a). Grunnnám B.Ed. fyrir textílkennara [Kennsluskrá 2015-2016]. 

Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=32836 

Háskóli Íslands. (2015-b). Grunnskólakennarafræði, B.Ed [Kennsluskrá 2015-2016]. Sótt 

af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=namsleid&id=500000_

20096&kennsluar=2009&lina=3984 



85 

Háskóli Íslands. (2015-c). Meistaranám M.Ed. fyrir textílkennara [Kennsluskrá 2015-

2016]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=32906 

Háskóli Íslands. (2016-a). Námskeiðaleit [Kennsluskrá 2016-2017]. Sótt af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=nam&chapter=leit&kennsluar=2016&

senda=senda&numer=&heiti=vettvangsn%C3%A1m&lysing=&deild_=&deild=&miss

eri=-1&namskeidstegund=&namsleid=&kennslutungumal=  

Háskóli Íslands. (2016-b). Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun [Kennsluskrá 2016-2017]. Sótt 

af: 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=32836&v

ersion=current 

Háskóli Íslands. (2016-c). Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun [Kennsluskrá 2016-2017]. Sótt 

af: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=34455 

Háskóli Íslands. (2016-d). Textíll: Hönnun, listir, nýsköpun [Kennsluskrá 2016-2017]. Sótt 

af: https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=34409 

Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson. (2012). 

Sköpun: Grunnþáttur í menntun á öllum skólastigum. Í Aldís Yngvadóttir og Silvía 

Guðmundsdóttir (ritstjórar ritraðar), Ritröð um grunnþætti menntunar. Sótt af 

http://nams.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=304ef5d2-d87b-4e0a-88c2-

0408e4ec1a4d 

Íris Sigurbjörnsdóttir. (2015). Birtingarmynd grunnþáttarins sköpunar í verklagi, 

viðhorfum og áherslum í textílmennt (ritgerð til meistaragráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/22997 

Jenný Halla Lárusdóttir. (2015). Prjónakennsla á Íslandi (lokaritgerð til meistaragráðu 

við listkennsludeild Listaháskóla Íslands). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/20458 

Kennaraháskóli Íslands. (1978). Námsskrá: List- og verkgreina. Reykjavík: Höfundur. 

Kennaraháskóli Íslands. (2001). Náms- og kennsluskrá: Háskólaárið 2001-2002. 

Reykjavík: Höfundur. 

Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to qualitative research interviewing. 

Thousand Oaks: Sage. 

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education: A users´s guide (3. útgáfa). Los 

Angeles: SAGE Publications, Inc. 

Lög um grunnskóla nr. 66/1995. 

Lög um grunnskóla nr. 91/2008. 

Lög um menntun og ráðningu kennara og skólastjórnenda við leikskóla, grunnskóla og 

framhaldsskóla nr. 87/2008. 

https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=32836&version=current
https://ugla.hi.is/kennsluskra/index.php?tab=skoli&chapter=content&id=32836&version=current


86 

Lög um opinbera háskóla nr. 85/2008. 

Lög um sameiningu Kennaraháskóla Íslands og Háskóla Íslands nr. 37/2007. 

Menntamálaráðuneytið. (1977). Aðalnámskrá grunnskóla: mynd- og handmennt. 

Reykjavík: Menntamálaráðuneytið, skólarannsóknardeild. 

Menntamálaráðuneytið. (1989). Aðalnámskrá grunnskóla. Reykjavík: Höfundur. 

Menntamálaráðuneytið. (1999). Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar. Reykjavík: 

Höfundur. 

Menntamálaráðuneytið. (2007). Aðalnámskrá grunnskóla: Listgreinar. Reykjavík: 

Höfundur. 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (e.d.). Leyfisbréf – starfsleyfi. Sótt af: 

https://www.menntamalaraduneyti.is/starfsleyfi/ 

Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (e.d.). Námskrá, aðalnámskrá og skólanámskrá. 

Sótt af: https://www.menntamalaraduneyti.is/verkefni-test/menntun-

test/grunnskoli/log-og-reglur/namskra-adalnamskra-og-skolanamskra/  

Mennta- og menningarmálaráðuneyti. (2013). Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti 

2011: Greinasvið 2013. Reykjavík: Höfundur. 

Ólöf Ágústína Stefánsdóttir. (2015). Innlit í textílmennt : ferðalag til sjálfbærni í 

textílmenntakennslu á unglingastigi (ritgerð til meistaragráðu við 

Menntavísindasvið Háskóla Íslands). Sótt af http://hdl.handle.net/1946/23303 

Persónuvernd. (e.d.). Reglur nr. 712/2008 um tilkynningarskylda og leyfisskyldu vinnslu 

persónuupplýsinga. Sótt af: http://www.personuvernd.is/umsoknir-og-

eydublod/um-leyfisskylda-vinnslu/ 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2013). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.). Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 229–237). 

Akureyri: Ásprent stíll ehf. 

Sigurlína Davíðsdóttir. (2003). Eigindlegar eða megindlegar rannsóknaraðferðir? Í 

Sigríður Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstj.). Handbók í aðferðafræði og 

rannsóknum í heilbrigðisvísindum (bls. 219–235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

Van den Akker, J. (2003). Curriculum perspectives: an introduction. Í van den Akker, J., 

Kuiper, W. And Hameyer, U. (ritstjórar). Curriculum landscapes and trends (bls. 1–

10). Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 

Þórólfur Þórlindsson og Þorlákur Karlsson. (2013). Úrtök og úrtaksaðferðir í 

megindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.). Handbók í aðferðafræði 

rannsókna (bls. 113–128). Akureyri: Háskólinn á Akureyri. 

 

 



87 

Walker, D. (1990). Fundamentals of Curriculum. Fort Worth, TX: Harcourt Brace. 

Wolfgang Edelstein. 1988. Skóli – nám – samfélag. Ritröð Kennaraháskóla Íslands og 

Iðunnar 10. Reykjavík: Iðunn. 

 



88 

Viðauki A: Bréf til skólastjóra 

Kæri (nafn á skólastjóra), 

Ég heiti Ingunn Elísabet Viktorsdóttir og er að ljúka meistaranámi mínu við Kennaradeild, 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna að meistararannsókn minni og leitast eftir að taka viðtöl 

við starfandi textílkennara með kennsluréttindi sem kenna 3.-7. bekk í grunnskóla. 

Markmið með rannsókninni er að skoða að hvaða marki áhugi og bakgrunnur textíl-

kennara hafi á val viðfangsefna í textílmennt. Um er að ræða eigindlega rannsókn þar 

sem tekin verða átta til tíu viðtöl við starfandi textílkennara á höfuðborgarsvæðinu. Hvert 

viðtal tekur um 30-40 mínútur sem tekið verður upp og afritað. Rannsóknin verður 

nafnlaus og beiti ég fullum trúnaði.  

Ég óska eftir samþykki þínu að fá að taka viðtal við textílkennara skólans. Ef svo er þá 

óska ég eftir að þú áframsendir þennan póst á textílkennarann. Í viðhengi má finna bréf 

til textílkennarans.  

Ef það eru einhverjar frekari spurningar þá endilega hafðu samband.  

Með fyrirfram þökk, 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir 

M. Ed. nemi í faggreinakennslu í grunnskóla 

Sími: 770-3835 

Netfang: iev3@hi.is 

 

mailto:iev3@hi.is
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Viðauki Á: Bréf til textílkennara 

Ágæti textílkennari!  

Ég heiti Ingunn Elísabet Viktorsdóttir og er að ljúka meistaranámi mínu við Kennaradeild, 

Háskóla Íslands. Ég er að vinna að meistararannsókn minni við skólann. Markmiðið með 

rannsókninni er að skoða að hvaða marki áhugi og bakgrunnur textílkennara hafi á val 

viðfangsefna í textílmennt. Til að framkvæma þessa rannsókn þarf ég að taka viðtöl við 

starfandi textílkennara með kennsluréttindi sem kenna 3.-7. bekk í grunnskóla. Einnig 

þarf skólanámskrá hvers skóla að liggja fyrir.    

Um er að ræða eigindlega rannsókn þar sem tekin verða átta til tíu viðtöl við starfandi 

textílkennara á höfuðborgarsvæðinu. Hvert viðtal tekur um 30-40 mínútur sem tekið 

verður upp á diktafón og afritað. Viðtölin munu fara fram í lok apríl og byrjun maí. 

Staðsetning og tími eru valin í samráði við þátttakanda. Rannsóknin verður nafnlaus og 

beiti ég fullum trúnaði. Þess má geta að þátttakandi getur hætt við þátttöku hvenær sem 

er. 

Það er von mín að þú sjáir þér fært um að taka þátt í rannsókninni og veitir mér heimild 

til að taka viðtal við þig. Ef svo er þá bið ég þig um að hafa samband við mig í gegnum 

tölvupóst eða síma.  

Með fyrirfram þökk, 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir  

M.Ed. nemi í faggreinakennslu í grunnskóla  

Sími: 770-3835  

Netfang: iev3@hi.is   
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Viðauki B: Viðtalsrammi 

 

Menntun og starfsreynsla: 

 Hver er menntun þín? 

 Hvenær útskrifaðist þú sem textílkennari? (gengið út frá því að kennari 

útskrifaðist sem textílkennari) 

 Hvað hefur þú starfað lengi sem textílkennari? 

Hvaða árgöngum ert þú að kenna? 

 

Verkefnaval í 3.-7. bekk 

 Getur þú sagt mér frá því hvað er kennt í 3. bekk? 

a. Hvaða verkefni eru lögð fyrir? 

 Hvað er verið að ná fram með verkefnunum?      

a. Hvaða færni er verið að leitast eftir að nemendur öðlist? 
 

 Segðu mér frá því hvað er kennt í 4. bekk? 

a. Hvaða verkefni eru lögð fyrir? 

 Hvað er verið að ná fram með verkefnunum?      

a. Hvaða færni er verið að leitast eftir að nemendur öðlist? 
 

 Getur þú sagt mér frá því hvað er kennt í 5. bekk? 

a. Hvaða verkefni eru lögð fyrir? 

 Hvað er verið að ná fram með verkefnunum?      

a. Hvaða færni er verið að leitast eftir að nemendur öðlist? 
 

 Getur þú sagt mér frá því hvað er kennt í 6. bekk? 

a. Hvaða verkefni eru lögð fyrir? 

 Hvað er verið að ná fram með verkefnunum?      

a. Hvaða færni er verið að leitast eftir að nemendur öðlist? 
 

 Getur þú sagt mér frá því hvað er kennt í 7. bekk? 

a. Hvaða verkefni eru lögð fyrir? 

 Hvað er verið að ná fram með verkefnunum?      

a. Hvaða færni er verið að leitast eftir að nemendur öðlist? 
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Áhugasvið kennarans 

 Í hvaða viðfangsefni telur þú þig vera sterkust í innan textílmenntar? 

a. Geturðu sagt mér nánar af hverju? 

 Hvað finnst þér skemmtilegast að kenna? 

a. Geturðu sagt mér hvers vegna? 

 Er eitthvað viðfangsefni innan textílmenntar sem þú telur þig vera slökust í? 

 Hvaðan sækir þú hugmyndir við val viðfangsefna? 
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Viðauki D: Tafla til að auðvelda yfirsýn yfir verkefnaval 
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Viðauki E: Tilkynning til Persónuverndar 
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96 

Viðauki F: Eyðublað fyrir skriflegt leyfi þátttakenda 

 

Menntavísindasvið 
 

Að hvaða marki hefur áhugi og bakgrunnur textílkennara áhrif á val viðfangsefna í 

textílmennt? 

 

Markmiðið rannsóknarinnar er að skoða að hvaða marki áhugi og bakgrunnur textílkennara hafa 

áhrif á val viðfangsefna í textílmennt. Tekin verða viðtöl við starfandi textílkennara með 

kennsluréttindi á höfuðborgarsvæðinu sem kenna 3.-7. bekk í grunnskóla. Spurt verður út í 

bakgrunnsupplýsingar kennara og verkefnaval. Tekið verður eitt viðtal við hvern þátttakanda sem 

áætlað er að taki 30 – 40 mínútur.  

Rannsóknin er nafnlaus og fullum trúnaði heitið. Hvert viðtal verður tekið upp og afritað. Eftir 

úrvinnslu gagna verður viðtalinu eytt. Þess má geta að þátttakandi getur hætt við þátttöku 

hvenær sem er.    

 

Með fyrirfram þökk um þátttöku, 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, 

 

Ég undirrituð staðfesti þátttöku mína í ofangreindri rannsókn og veiti jafnframt fullt leyfi til 

upptöku viðtals sem tekið var þann _____________________. Viðtal þetta má rannsakandi, 

Ingunn Elísabet Viktorsdóttir, nota að öllu leyti sér til fulltingis við gerð rannsóknarinnar. 

 

Staður og dagsetning 

_____________________________ 

Undirskrift þátttakanda                      Undirskrift rannsakanda 

_____________________________                          ________________________ 


