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Ágrip
Markmiðið með meistaraverkefninu var að gera rannsókn á áhuga barna á aldrinum 1013 ára á skapandi textíliðju í námskeiðsformi og hvort það sé raunhæfur kostur í því
tómstundavali sem í boði er eftir að skóla lýkur á daginn. Rannsóknaspurningin er:
Hvernig gæti tómstundanámskeið í skapandi textíliðju fyrir utan hefðbundið skólastarf
verið skipulagt? Rannsóknin byggir á megindlegri aðferð þar sem spurningakönnun var
lögð fyrir 10-13 ára nemendur í tveimur skólum í Mosfellsbæ. Jafnframt var foreldrum
þeirra send spurningakönnun um hvort vilji væri fyrir slíku námskeiði fyrir börn þeirra.
Tilgangur rannsóknarinnar beindist að því að hanna textílnámskeið eftir skólatíma sem
svaraði áhuga og þörfum þeirra sem kæmu fram í rannsókninni. Niðurstöður sýna að
munur var á svari kynja hjá börnunum þegar spurt var hvort þau hefðu áhuga á að
sækja námskeið í textíliðju og voru stúlkurnar mun jákvæðari. Þó voru nokkrir drengir
sem sýndu áhuga. Þegar spurt var hvort þau væru í öðrum tómstundum þá voru
stúlkurnar í miklum meirihluta þeirra sem stunda tómstundir. Drengirnir virtust ekki
hafa tengt íþróttir við tómstundir vegna þess að svör þeirra gáfu til kynna að þeir stundi
ekki tómstundir. Þó má telja líklegt að drengir á þessum aldri stundi ýmsar
íþróttagreinar. Vinsælasta textílaðferðin sem nemendur merktu við var að prjóna og
sauma á saumavél. Í foreldrakönnuninni kom fram mikil jákvæðni fyrir námskeiði í
textíliðju fyrir börn. Í rannsókninni var lagt upp með að vinna markvisst að því að útbúa
námskeið og skapandi umhverfi fyrir börn sem hafa mikinn áhuga á textíliðju og tengja
það við tómstundaval eftir að skóla lýkur á daginn. Samkvæmt niðurstöðum þá eru
komin drög að námskeiðsformi sem hægt er að stofna og þar sem markmiðið er að efla
almennan áhuga á textíliðju meðal barna á aldrinum 10-13 ára. Þá ætti að vera
möguleiki hjá þeim börnum sem hafa hæfni á þessu tiltekna sviði að sækja slíka
tómstund í samræmi við annað sem boðið er upp á í skapandi greinum.
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Abstract
After school leisure activities in textile art
The subjects in this study were 10-13 year old children. The aim was to find out if this
group of children were interested in some kind of creative textile work after school in
the afternoon. Also whether it is a realistic option for the children during that leisure
time.The children‘s parents were also sent a questionnaire to find out if they were
likely to send their children to that kind of activity. The study is based on a quantitative
method and includes a questionnaire for children aged 10-13 years old in two different
schools in Mosfellsbær and a questionnaire to their parents. The main purpose of the
survey was to help in developing a creative textiles workshop to suit the needs of the
group, in accordance with their answers to the questionnaire. There was a marked
difference in the answers given, based on gender. The majority of the girls were
positively inclined towards the after school leisure activities in creative textile work.
This was not the case with the boys. But nonetheless there were a few boys who
showed interest in this option. When questioned if they were participating in any other
leisure activities, the majority of the girls responded positively to the question. When
the boys answered this same question a majority said they did not pursue after school
leisure activities in spite of the fact that they most likely are participating in some kinds
of sports activities. The most popular method among the textile activities chosen were
knitting and sewing on sewing machines. The responses of the parents showed that
they were very positive about sending their children to a textile workshop. In this
research the aim was to work systematically to create after school leisure activities in
creative textile work for children who are interested in textile and offer them the
opportunity to choose this kind of activity after the school day. Children who have a
talent for, and are interested in, creative textile work should be able to choose the
activities that they are interested to participate in. The purpose of this kind of course is
also to reinforce a general interest in textile leisure activities among children aged 1013 years. With after school workshops in creative textile these children have a chance
to further improve their natural talents through creatively working with textiles along
with other creative pursuits that are being offered.
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1 Inngangur
Þegar skóla lýkur á daginn myndast oft eyða eða tómarúm hjá börnum fram að því
þegar foreldar þeirra hafa lokið sínum vinnudegi, jafnvel fram að kvöldverði. Þá er
æskilegt að geta stundað einhver áhugamál og tómstundir með uppbyggilegum hætti.
Það að geta leitað í og sinnt sínum hugðarefnum meðal jafningja á svipuðum aldri með
svipuð áhugamál ætti að auka við þekkingu barna og félagslegan þroska og jafnvel
koma í veg fyrir að þau leiðist út í óæskilegar athafnir.

1.1 Markmið og tilgangur
Lokaverkefnið er hluti af meistaranámi í náms- og kennslufræði í list- og verkmenntun.
Ástæðan fyrir verkefnavalinu er að höfundi grunar að skort hafi á tómstundaval í
textíliðju fyrir börn eftir að skóla lýkur á daginn.
Markhópurinn eru börn á aldrinum 10-13 ára sem stunda nám í 5.-7. bekk
grunnskóla. Ástæða fyrir því að þessi aldur er valin er að samkvæmt forkönnun er
margt á boðstólum fyrir börn í 1.-4. bekk. Börn á því aldursbili geta fengið sína textíliðju
í frístund eftir skóla, hér á við þau börn sem velja að vera í frístund. Unglingar í 8.-10.
bekk geta fengið textíliðju í þeim félagsmiðstöðvum sem bjóða upp námskeið eða
klúbba sem tengjast textíl. Oft er slíkt í takmörkuðu mæli og tengist helst þátttöku í að
hanna og sauma flíkur fyrir Stíl-keppni félagsmiðstöðva grunnskólanna.
Rannsóknin fól í sér forkönnun, heimildaöflun og spurningakannanir sem lagðar
voru fyrir börn á aldrinum 10-13 ára og foreldra/forráðamenn þeirra í tveimur
grunnskólum í Mosfellsbæ. Út frá þeim niðurstöðum var síðan útbúin tillaga að
tómstundanámskeiði í skapandi textíliðju. Markmiðið er að sinna þessum aldurshópi,
sem hefur áhuga á að vinna í textíl, þar sem ekki er um auðugan garð að gresja fyrir
þennan hóp í dag.
Í rannsókninni var kannaður áhugi á tómstundanámskeiði í skapandi textíliðju bæði
hjá börnum og foreldrum/forráðamönnum og þá hvort slíkt námskeiðsform væri
raunhæfur kostur fyrir 10-13 ára börn í formi tómstundastarfs eftir skóla og hvaða
textílaðferðir börn teldu vera eftirsóknarverðar. Í kjölfar niðurstaðna var markmiðið að
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semja tillögur um slíkt námskeið sem síðar, yrði grunnur að stofnun tómstundaskóla
eða textílklúbbs. Tómstundanámskeið í skapandi textíliðju er þannig skipulagt miðað
við áhugasvið skólabarna á aldrinum 10-13 ára í Mosfellsbæ og áhuga foreldra þeirra á
að senda börn sín á slíkt námskeið.
Tilgangurinn með námskeiðinu er að auka og efla þann áhuga sem börn hafa á
textílgreininni þannig að þau fái tækifæri til að skapa farveg fyrir sköpunarþörf og
áhugasvið sitt eftir að skóla lýkur. Í tengslum við það var horft til kenninga um nám og
tómstundir, þátt sköpunar og félagslegrar þátttöku. Allt tómstundastarf verður að
skipuleggja með það í huga að það hafi gildi fyrir starfið. Einnig er það æskilegt að
tómstundastarf sé skemmtilegt og hafi líka uppeldislegt gildi (Þórólfur Þórlindsson,
Kjartan Ólafsson, Viðar Halldórsson og Inga Dóra Sigfúsdóttir, 2000). Verkfærni og
þekking samhliða listfengi getur nýst nemanda á skapandi hátt bæði í daglegu starfi
sem og í tómstundum. Megintilgangur náms í list- og verkgreinum er að nemendur
kynnist þeim fjölbreyttum vinnuaðferðum sem reyna á verkkunnáttu og verkfærni sem
og sköpunarkraft og samhæfingu huga, handar og hjarta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 141).
Spurningarnar í könnununum og sem lágu til grundvallar í rannsókninni fjölluðu um
það hvort textíliðja væri raunhæfur valkostur í tómstundavali fyrir börn á aldrinum 1013 ára sem áhuga hafa á að vinna með skapandi textíliðju fyrir utan skólatíma. Þær
niðurstöður voru hafðar til hliðsjónar við megininntak og viðfangsefni námskeiðsins. Út
frá foreldrakönnuninni var hægt að fá niðurstöður um hvort staðsetning og dag- og
tímasetning skipti máli við skipulag námskeiðsins. Einnig var hægt að greina stærð
rýmis og skipulag aðstöðu á námskeiðinu út frá áhugasviðum barnanna innan
textílgreinarinnar.

1.2 Rannsóknarspurning
Í þessari ritgerð er eftirfarandi rannsóknarspurningu svarað ásamt undirspurningum:
Hvernig gæti tómstundanámskeið í skapandi textíliðju fyrir utan hefðbundið skólastarf
verið skipulagt?
Undirspurningar eru:
1. Er textíliðja í boði í tómstundastarfi eftir skóla fyrir 10-13 ára börn?
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2. Hvaða textílaðferðir eru vinsælastar meðal 10-13 ára barna?
3. Er þörf á textíl í tómstundavali fyrir 10-13 ára börn?
Meginmarkmiðið með rannsóknarspurningunni var að kanna hvort forsendur séu fyrir
skipulögðu námskeiði í skapandi textíliðju og er ástæðan að lítið ber á
tómstundanámskeiðum í textíliðju. Samkvæmt undirspurningu eitt var unnin
forkönnun sem styðja átti við rannsóknarspurninguna. Safnað var upplýsingum sem er
að finna á heimasíðum þeirrar starfsemi þar sem boðið er upp á tómstundanámskeið
fyrir börn. Í ljós kom að það var lítið sem ekkert framboð á námskeiðum í textíliðju fyrir
aldurshópinn 10-13 ára.
Í tengslum við undirspurningu tvö var skoðað hvaða textílaðferðir væru vinsælastar
hjá börnum í aldurshópnum. Markmiðið var að út frá þeim niðurstöðum væri unnt að
leiða í ljós hvað tómstundanámskeið í textíliðju ætti að innihalda, hvernig það ætti að
vera skipulagt og hvernig rými væri æskilegast undir starfsemina.
Í þriðju undirspurningu var markmiðið að kanna hvort þörf væri á skapandi textíliðju
í tómstundavali fyrir börn á aldrinum 10-13 ára eftir að skóla lýkur hjá þeim á daginn. Í
tengslum við þá nálgun var spurningum í könnuninni beint bæði að börnunum og
foreldrum/forráðamanna þeirra. Með spurningunni til foreldranna/forráðamanna, um
hvort þeir myndu velja að barnið þeirra sækti slíkt námskeið, kannaður var áhugi þeirra
og niðurstöður bornar saman við áhuga barnanna og hvort finna mætti þar samsvörun.
Foreldrar/forráðamenn voru einnig spurðir hvort staðsetning námskeiðsins innan
bæjarins væri fyrirstaða og hvaða dag- og tímasetning væri hentug fyrir börn þeirra
eftir að skóla lýkur. Mismunandi getur verið hvenær skóla lýkur á daginn og hvaða dagog tímasetningar henta og var horft til þeirra niðurstaðna við skipulag námskeiðsins.

1.3 Gildi, þörf og rökstuðningur fyrir vali á viðfangsefni
Höfundur er starfandi textílkennari í grunnskóla og hefur kennt textílmennt frá árinu
2005. Áhugi hans á viðfangsefninu kviknaði fyrir mörgum árum og tengist því þegar
hann uppgötvaði þann mikla áhuga sem margir nemenda hans hafa á textíl, en fá ekki
næga útrás fyrir. Í gegnum árin hafa grunnskólanemendur höfundar talað um að
textílmennt ætti líka að vera tómstund eða iðja sem þeir gætu hugsað sér að stunda í
ríkara mæli því þeir telja sig ekki fá nóg af list- og verkgreinum út úr skólastarfinu.
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Markhópurinn eru börn á aldrinum 10-13 ára. Börn á þessum aldri eru orðin fremur
sjálfbjarga, meðal annars er þeim gjarnan treyst til þess að vera ein heima eftir að skóla
lýkur og eru þau auk þess fær um að koma sér sjálf á milli staða. Einnig má gera ráð
fyrir að mörg þeirra telji sig ekki hafa nóg fyrir stafni milli þess að skóla lýkur og fram að
kvöldverði eða þar til foreldrar þeirra koma heim eftir vinnu.
Ástæðan fyrir því að þessi aldur 5.-7. bekkur (10-13 ára) er valinn er sú að mikið er í
boði fyrir aldurinn 6-9 ára (1.-4. bekk) á frístundaheimilum innan skólanna. Síðan eru
félagsmiðstöðvarnar aðallega fyrir nemendur í 8.-10. (14-16 ára) bekk. Þar er ýmis
starfsemi sem er miðuð út frá unglingastiginu. Aftur á móti er lítið framboð af
tómstundum fyrir aldurinn sem er í 5.-7. bekk undir merkjum textíliðju.
Óformleg forkönnun var gerð á vefnum af heimasíðum hjá þeim aðilum sem gætu
haft þetta tómstundaframboð fyrir þennan aldurshóp í textíliðju. Skoðaðar voru
heimasíður sveitarfélaga um land allt svo og margra skóla, námskeiðsskóla og
félagsmiðstöðva á Stór-Reykjavíkursvæðinu. Í ljós kom að lítið er í boði. Þetta voru
aðallega frístundaboð fyrir 1.-4. bekk sem eru þá þegar í frístundastarfi innan skólans
eftir að skóla hjá þeim lýkur og þá var textíliðja ekki nefnd að ráði sem eitt af því sem
var í boði.
Einnig var skoðað framboð í félagsmiðstöðvum fyrir unglinga. Margar hverjar eru
með einhverja listasmiðjur sem geta innihaldið ýmis viðfangsefni tengd sköpun. Ekkert
ákveðið var hægt að tengja við textíliðju nema eitt atriði eða viðburð sem heitir „StíllHönnunarkeppni SAMFÉS“ sem er keppni milli félagsmiðstöðva þar sem teknir eru fyrir
margir þættir sköpunar og einn af þeim er textíltengdur. „Stíll er árleg hönnunarkeppni
á milli félagsmiðstöðva þar sem keppt er í hárgreiðslu, förðun og fatahönnun út frá
ákveðnu þema“ (Samfés, 2016).
Af þessu má ráða að takmarkað er í boði fyrir aldurinn 10-13 ára í textíliðju. Mikið er
auglýst af margs konar tómstundastarfi og alls konar iðju fyrir börn þegar skóla lýkur á
daginn en lítið sem ekkert er tengt textíliðju. Spyrja mætti hvort öll börn séu að finna
sig í því tómstundastarfi sem boðið er uppá?
Hópurinn sem mögulega myndi sækja slíkt námskeið gætu verið börn sem finna sig
kannski ekki í því hefðbundna tómstundastarfi sem býðst fyrir þennan aldur. Eins og
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áður sagði þá þykir mörgum nemendum að tíminn sem gefinn er fyrir textílmennt í
skólastarfi ekki nægur og vilji er hjá þeim að halda áfram að vinna í textíl: „Ég vildi að
það væri textíll á hverjum degi eins og íslenska og stærðfræði“, er setning sem hefur
heyrst ansi oft frá grunnskólanemendum höfundar í gegnum tíðina.
Þegar skólastarf er niðurnjörvað og með takmarkaðan tíma, eins og list- og
verkgreinar hafa í daglegu skólastarfi, þá gefst ekki tími í mikið meira en að ljúka
nokkrum af þeim hæfniviðmiðum sem tilgreind eru fyrir textílmennt í Aðalnámskrá
grunnskóla, greinasviði 2013. Lítill tími er þá eftir til að njóta sín í því sem börn eru
snjöll í og hafa áhuga á.
Komið hefur fram, ef horft er út frá námsárangri barna, að ef þau fá að kljást við
verkefni sem kalla á verk og vit þá hefur verið sýnt fram á að það hafi áhrif á
námsárangur hjá börnum og þau fá um leið ánægjuna að einbeita sér á sínum eigin
forsendum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson,
2012, bls. 49).
Á heimilum barna er jafnvel ekki kunnátta eða geta fyrir hendi til að leiðbeina
börnum um þá þætti sem falla undir textíl og tímaskortur getur ráðið þar ferðinni. Þá
væru tómstundanámskeið í textíl kjörinn vettvangur fyrir börn sem hafa þörf og vilja til
að vinna með hug og hönd og fá útrás í skapandi og fjölbreyttu umhverfi með áherslu á
þann fjölbreytileika sem textílgreinin býður upp á. Textílmennt er listgrein samkvæmt
skilgreiningum námskráa. Í Aðalnámskrá grunnskóla kemur fram eftirfarandi:
Listir og handverk eru svo sterklega samtvinnuð daglegu lífi okkar að oft á
tíðum erum við ekki meðvituð um tilvist þeirra og áhrif. Afrakstur lista og
handverks einskorðast ekki við listviðburði, sýningar og verkstæði heldur er
allt umhverfi okkar og daglegt líf mótað af listum og handverki. List- og
verkgreinar geta auðveldað nemendum við lok grunnskóla að gera sér grein
fyrir hvar áhugi þeirra liggur og átta sig á atvinnu- og námstækifærum innan
starfs- og listnáms. (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 140)
Í gegnum reynslu höfundar sem textílkennari hefur hann einnig orðið var við ákveðna
þörf á fjölbreyttara tómstundaframboði fyrir þennan aldurshóp í bæjarfélaginu
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Mosfellsbæ. Hér á við þau börn sem ekki stunda hinar „hefðbundnu“ tómstundir eins
og tónlist, myndlist, dans og leiklist.
Þegar heimsíða Mosfellsbæjar er skoðuð sést að engin námskeið eru í boði í
skapandi textíliðju eins og lagt er upp með í þessu verkefni. Verkefnið var kynnt
stjórnendum á fræðslu og frístundasviði Mosfellsbæjar sem tóku vel í það. Talið var að
með þessu væri komin hugmynd um hvernig mætti auka framboð í tómstundavali
allmargra barna í bæjarfélaginu Mosfellsbæ þar sem mögulega mörg börn í þessum
árgöngum hafa ekki nóg fyrir stafni eftir að skóla lýkur á daginn.
Markmið höfundar með textílnámskeiðinu er þannig að bæta við flóruna í
tómstundavali barna í aldurshópnum 10-13 ára. Ekki er um að ræða framlengingu á
þeirri textílkennslu sem fram fer í grunnskólanum, heldur fá börnin tækifæri til að virkja
það sem þau hafa áhuga á og þróa það lengra. Markmiðið er einnig að innihaldið verði
fjölbreytt þannig að það höfði til mismunandi áhuga barna innan textíliðjunnar á bæði
skapandi og hvetjandi hátt. Einnig verður kannaður sá möguleiki að nýta frístundastyrk
sveitarfélagsins til að halda niðri kostnaði eins og er með önnur tómstundanámskeið
hjá sveitafélaginu.
Þörfin fyrir þessari rannsókn er einnig sú að höfund grunar að það vanti þessa
tegund tómstundar, þar sem börn geti unnið og skapað með hug og hönd, vilja og þörf
og á sínum eigin forsendum og fái að njóta sín í því sem þau eru laghent í (Armstrong,
2001, bls. 51-52). Í slíku tómstundastarfi þarf að gefa öllum tækifæri til að vera í
andrúmslofti þar sem jákvæðni, öryggi og hvatning er í fyrirrúmi (Guðmundur Ari
Sigurjónsson, 2015, bls. 67). Hugmyndin með tómstundanámskeiði í textíliðju, sem
einnig er hugsað sem hluti af textílklúbbi, er að þar sé einnig skemmtilegt að vera og að
börnunum líði vel og finni til öryggis með sínar hugmyndir og sköpunarþörf.
Rannsókn sem þessi sýnir þörfina fyrir slíkri tómstund og kemur til móts við þau
börn sem vilja virkja greind sína með samhæfingu hug og handar. Mikilvægt er að koma
til móts við allar greindir barna samkvæmt fjölgreindakenningu Gardner og hefur
höfundur, samkvæmt eigin kennslureynslu, greint mismunandi áhuga hjá nemendum á
hinum ólíku aðferðum innan textílgreinarinnar, hér á við aðferðir eins og prjón,
útsaum, þæfingu, þrykk, fatasaum og svo mætti lengi telja. Í tengslum við það er eitt af
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markmiðum með rannsókninni að finna út hvar áhugasvið barna á aldrinum 10-13 ára
liggur með það að markmiði að finna út hvaða aðferðir eru áhugaverðastar og þannig
uppfylla þarfir sem flestra. Samkvæmt því er einnig hægt að greina innihald og lýsingu
námskeiðsins.
Markmiðið er að hafa innihaldið fjölbreytt þannig að hver og einn geti unnið að sínu
áhugasviði, hvort sem það er áhugi fyrir prjóni, útsaumi eða öðru og á sínum hraða og
óháð öðrum. Þar sem textílgreinin er fjölbreytt þá þarf rými og aðstaða að miða að
markmiðum námskeiðsins og ræðst það líka af því hvað börnunum finnst áhugaverðast
að vinna að, þó ekkert sé útilokað. Með því að greina áhugasvið barnanna þá er einnig
mögulegt að meta þörf á rými og aðstöðu.
Talið er að vönduð listfræðsla hafi mikil áhrif bæði á umhverfi barns, nám og
kennslu þess sem og allt samfélagið (Bamford, 2011, bls. 10). Allir eru skapandi á sinn
hátt. Það sem skilur að er að hver og einn vinnur á mismunandi hátt og á misjöfnum
hraða. Mikilvægt er að gera sér grein fyrir að „Listir gefur ungu fólki sýn og gerir það
framsýnt, samviskusamt og eykur sjálfstraust þess. Sjálfsmyndin styrkist og
félagsþroskinn einnig“ (Bamford, 2011, bls. 63).
Allir hafa hæfileika til að skapa. Í list- og verkgreinum fá nemendur
aðstæður og margvísleg tækifæri til að þroska þann hæfileika, dýpka hann
og tileinka sér leiðir til að koma sköpun sinni í verk. Í skapandi starfi fá
nemendur tækifæri til að virkja og efla ímyndunarafl sitt, þjálfast í að taka
ákvarðanir þar sem þeir vega og meta mismunandi valkosti og sjá
afleiðingar af vali sínu. Nemendur þroskast í samvinnu við aðra, efla
sjálfstæði sitt og sjálfsþekkingu og finna hæfileikum sínum farveg. (Menntaog menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 140)
Mikil vakning hefur verið varðandi umhverfisvitund með tilkomu Aðalnámskrá
grunnskóla árið 2013 enda sjálfbærni einn af mikilvægum grunnþáttum sem
aðalnámskráin byggir á. Samkvæmt hæfniviðmiðum í textílmennt, og því sem
nemendur eiga að gera skil á í textíl, þá er lögð áhersla á að nemendur geti greint og
lagt mat á og sett textíl í samhengi við umhverfi sitt, nýsköpun og menningu (Mennta-
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og menningarmálaráðuneytið, Greinasvið 2013, bls. 158). Þau viðmið sem höfundur
hefur haft að leiðarljósi í kennslu og tengjast endurnýtingu, sköpun og sjálfbærni eru
hæfniviðmið textílmenntar sem tilgreind eru í Aðalnámskrá grunnskóla. Markmiðið
með námskeiðinu er að tengjast inn á þau hæfniviðmið sem snúa að umhverfisvitund
og sköpun og styðja þá nálgun með endurnýtingu enda úr nógu að velja af textílum til
endurnýtingu í umhverfi okkar.
Hæfniviðmiðin sem um ræðir falla undir flokkinn Menning og umhverfi. Þar er tekið
fram að nemandi á við lok 4. bekkjar að hafa notað ný og endurunnin efni í textílvinnu
sína, við lok 7. bekkjar á nemandi að geta gert grein fyrir endurnýtingu og efnisveitum
og við lok 10. bekkjar á nemandi að geta sagt frá vinnslu textílefna við mismunandi
aðstæður og sett í samhengi við sjálfbærni og umhverfisvernd (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 160). Mikilvægt er að virkja nemendur í endurnýtingu og
sjálfbærri hugsun því það eru þeir sem munu erfa landið. Ef það er hægt að kynna fyrir
þeim að mögulegt sé að nýta ýmsan efnivið á skapandi hátt og búa til nytsama hluti, þá
er markmiðinu náð. Þar sem hæfniviðmiðin fyrir kennslu í grunnskólum eru mjög opin
þá gefur það kennara tækifæri til að nálgast hin ýmsu viðfangsefni eftir fjölbreyttum
leiðum.
Þó horft sé hér til margra þátta sem tengjast hæfniviðmiðum í Aðalnámskrá
grunnskóla meðal annars sem hluta af rökstuðningi fyrir verkefnavalinu, mótun
spurninga og markmiða námskeiðsins, þá er ekki ætlunin að fara eftir þeim hæfniviðum
til hlítar. Hæfniviðmiðin eru fremur notuð til hliðsjónar og sem grunnur til að fara eftir.

1.4 Uppbygging ritgerðar
Ritgerðin skiptist í sex kafla með undirköflum. Í inngangi er fjallað um tilgang og
markmið ritgerðarinnar, rannsóknarspurningu gerð skil og af hverju viðfangsefnið var
tekið fyrir. Þá er fjallað um hvert sé gildi og þörf verkefnisins og að lokum er gert grein
fyrir rökstuðningi á vali verkefnis.
Annar kafli er um fræðilegan bakgrunn verkefnis. Þar er fjallað um hugtökin: textíll,
tómstundir, sköpun og endurnýtingu og farið er yfir aðalnámskrá greinahluta og
almennan hluta og hvernig þeir styðja við uppbyggingu námskeiðsins. Greint er frá
kenningum og hugsjónum þeirra kennismiða sem fjallað hafa um þá þætti sem snúa að
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verkfærni og sköpun í námi. Í kafla þrjú er farið yfir aðferð og aðferðafræði
rannsóknarinnar. Rannsóknarsnið er nefnt. Sagt er frá hverjir tóku þátt í rannsókninni,
hvaða gögn voru notuð og hvernig þau voru greind. Eftir það er farið yfir siðferðisleg
mál gagnvart rannsókninni og að lokum er komið inná aðferðafræðilegar áskoranir
höfundar. Í fjórða kafla er greint frá niðurstöðum rannsóknar og þær dregnar saman. Í
fimmta kafla eru umræður og hugleiðingum höfundar gerð skil. Síðasti kaflinn geymir
lokaorð og þar er leitast við að svara rannsóknarspurningunni.
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2 Fræðilegur bakgrunnur
Hér verður skrifað um fræðilegan bakgrunn ritgerðarinnar. Fjallað verður um
efnisorðin: textíl, tómstundir, sköpun og endurnýtingu (endursköpun) og rýnt í
rannsóknir sem skipta máli fyrir þessa rannsókn. Afar lítið er til af rannsóknum
tengdum textíl en þeim fer fjölgandi sem og rannsóknum innan tómstundafræðinnar.
Greint verður frá fjölbreytileika textílgreinarinnar, mikilvægi tómstunda og tengslum
þeirra þátta við þroska og vitund barna. Fjallað verður um og útskýrður munurinn á
orðunum frístund og tómstund og sýnt fram á að þau þýða ekki það sama. Stuðst
verður við almenn hæfniviðmið Aðalnámskrá grunnskóla um þátt sköpunar og gildi listog verkgreina fyrir samfélagið með sérstakri áherslu á gildi og hæfniviðmið
textílmennta.
Að lokum verður fjallað um hugmyndir, hugsjónir og skilgreiningar þeirra
fræðimanna sem hafa skrifað um þátt sköpunar og skapandi handverks, listsköpunar út
frá umhverfissjónarmiðum og lífsgæðum barna, þau sjálf og samfélagið. Einnig verður
sagt frá þeim hugsjónum sem koma að verkhyggju og hvernig greindir manna koma við
sögu í þessum þáttum.

2.1 Textíll
Viðfangsefnið í þessari ritgerð er textíll sem skapandi iðja fyrir börn. Textílgreinin er
stór og víðtæk og fjölbreyttar aðferðir í boði þannig að úr nógu ætti vera að velja fyrir
þau börn sem áhuga hafa á að vinna í textíl, enda hafa sum áhuga á prjóni, önnur
fatasaumi eða útsaumi og þannig mætti áfram telja. Þannig væri einnig verið að virkja
ólík en sameiginleg áhugasvið þeirra innan textílgreinarinnar og sköpunarkraft og fá
þau til að vinna út frá sínum eigin forsendum. Áherslan á endurnýtingu og endursköpun
með sjálfbærni að leiðarljósi er að börnin verði meðvitaðir neytendur á fatnað og aðra
textílmuni og taki þátt í þeirri umhverfisvitund sem miklar áherslur eru á í okkar
daglega lífi.
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Þegar orðinu „textíll“ er flett upp í orðabók merkir það klæði, ofið eða prjónað efni.
Í samtímanum hefur orðið öðlast víðari merkingu. Það getur átt við tækni, útlit, efni og
síðast en ekki síst hugmynd (Listasafn Reykjavíkur, e.d.). Samkvæmt Íslenskri orðabók
er orðið skilgreint sem: „Hlutur gerður úr þræði prjón, hekl, vefnaður o. fl.“ (Árni
Böðvarsson, 1983, bls. 1040). Orðið „textíll“ kemur af orðinu „texere“ sem þýðir að
flétta eða vefa. Síðan er talað um sjálfa textílafurðina sem búin er til úr þræði og
textílverk er list, handverk og hönnun sem samanstendur af þráðum (Ásdís Jóelsdóttir,
2005, bls. 55).
Orðið textíll kemur inn sem nýyrði í Aðalnámskrá grunnskóla árið 1999 og við þá
nafnabreytingu eykst fjölbreytnin innan textílmenntar, en áður hafði heitið verið
handmenntir. Þannig má segja að orðið textílmennt nái yfir breiðara svið en orðið
handmenntir.
Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 1999, sem ekki lengur er í gildi, var fylgt eftir
ákveðnum þrepamarkmiðum þannig að betur mætti skilgreina hvað hver nemandi ætti
að kunna og geta í textílmennt. Tekið var fram að textílmennt væri ríkur þáttur í
íslenskri menningu. Ýmsar íslenskar hannyrðir eins og tóvinna, prjón, útsaumur og
vefnaður væru gersemar sem þyrfti að varðveita og almenningur þyrfti að þekkja, meta
og eiga sem vegarnesti fyrir komandi kynslóðir (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 33).
Fyrir einstaklinginn gat það verið uppspretta hugmynda og gleði yfir að búa til hlut sem
hefði notagildi. Þaðan kemur þekkingin á efnisheiminn sem knýr einstaklinginn til hæfni
sinnar á verkmenningu sem nútímasamfélag kallar á. Þá var einnig nefnt að verkleg
hæfni fæli ekki aðeins í sér tækni og verkkunnáttu sem og að skilja leiðbeiningar og
aðferðir heldur líka innibæri textílmennt fagurfræði sem líkist list. Þess vegna væri
textílmennt bæði verkgrein sem reynir á verklega kunnáttu og svo fagurfræði sem
reynir á útfærslu þar sem útkoman verður að listaverki. Einnig var tekið fram að kynna
ætti textíl í sögulegu og félagslegu samhengi og þannig hefði nemandinn betri skilning á
því hvaðan handverkið er komið og hver uppsprettan er, hver sagan er: „Sannur listaog handverksmaður byggir sköpunarþroska sinn á þjóðararfinum, rótinni sem hann óx
upp af“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2005, bls. 7).
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Í námskránni frá 1999 var einnig talið mikilvægt að neytendur væru meðvitaðir um
nútíma þjóðfélagsbreytingar og efnahagsástand og að verkkunnátta á sviði hannyrða
væri nauðsynlegur samfélagslegur ágóði og góð trygging fyrir lífsgæðum einstaklinga
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 34). Áhersluþættir í textílkennslu voru að
nemandinn lærði verklega færni og sjálfstæð vinnubrögð og ynni á skapandi hátt eftir
eigin hugmyndum (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 33-35).
Í núgildandi Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið frá 2013 er einnig talið að
verkferlið sjálft skipti líka mjög miklu máli og mikill lærdómur sé falinn í sjálfu ferlinu að
lokaafurð: „Menntun í list- og verkgreinum felst í því að nemendur vinna verklega og
skapandi vinnu þar sem reynir á huga, hjarta og hönd“ (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 161). Niðurstöður rannsóknar Bamford (2011)
sýna að á Íslandi er textíllist talinn einn af þáttum list- og menningarfræðslu. Misræmi
er milli þess hvernig orðið listir er skilgreint hér á landi og á víðan hátt þegar umræðan
er um hvað teljist til list- og verkgreina (Bamford, 2011, bls. 16). Grunnskólastjórar á
Íslandi telja textíl ofarlega á þeim lista sem telst til listfræðslu (Bamford, 2011, bls. 19).
Í umfjölluninni hér á undan í ritgerðinni hefur verið tekið fram hvað textílgreinin sé
stór og fjölbreytt og þá spurning hvaðan það er fengið og hvernig það er túlkað: „Í
þúsundir ára hefur sköpunarkraftur mannsins notið sín í fata- og textílhönnun“ (Ásdís
Jóelsdóttir, 2005, bls. 6). Textíll fyrirfinnst alls staðar í tilverunni. Við þurfum að klæða
okkur, við eigum húsmuni sem gerðir eru úr textíl, það finnast þræðir alls staðar:
„Hvötin til að klæða sig og skreyta hefur ætíð verið mikilvægur þáttur í lífi
manneskjunnar“ (Ásdís Jóelsdóttir, 2013, bls. 9). Þar sameinast þörfin til að vernda sig
gegn kulda og hita og regni. Handverkshefðin í kringum textíl hefur þannig verið ríkur
þáttur í lífi fólks allt frá fornu fari.
Tilveran væri lítils virði ef textíl nyti ekki við. Við værum nakin ef ekki væri fyrir
textílþráðinn og ekki viljum við ganga um nakin. Heimilin okkar væru ansi fátækleg ef
textílþráðurinn væri ekki þar heldur, við þurrkum leirtauið okkar með textílþræði
(viskustykki), við sofum á rúmdýnum sem gerðir eru úr þráðum, við hyljum glugga
okkar heimila með textíl, við klæðum okkur í föt sem gerð er úr textíl og svo mætti lengi
telja. Þá er mögulegt að nota og nýta textíl í margskonar listaverk með skapandi
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útfærslum og persónulegri nálgun hvers og eins. Textíll er alls staðar í kringum okkur og
eins og staðan er í dag þá er textíll ekkert frekar fyrir stelpur en stráka, til dæmis eru
klæðskerar og helstu þekktu hönnuðir í heiminum karlkyns.
Textíll er skyldunámsgrein samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla og skilgreind meðal
list- og verkgreina í grunnskólum. Svo hefur verið síðan árið 1936 (Lög um fræðslu
barna, nr. 94/1936). Samkvæmt Aðalnámskrá grunnskóla, greinasvið 2013, þá er
textílmennt til viðbótar við að vera skilgreind sem list- og verkgrein einnig skilgreind
sem verkgrein. Erfitt er að skoða textílmennt aðeins sem verkgrein því það er einnig
mikilvægt að skilgreina hana sem listgrein að mati höfundar.
Mögulega hefur orðræðan í kringum textíl reynst villandi fyrir þróun greinarinnar
innan tómstundasviðsins. Greinin fellur undir handverk, listiðnað, list, hönnun og iðnað
og tengist fjölmörgum náms- og atvinnumöguleikum. Hún er þannig bæði list- og
verkgrein samanber Aðalnámskrá grunnskóla sem gefin er út árið 2013, eftir það eru
greinarnar flokkaðar í listgreinar og síðan verkgreinar og hafnar textílgreinin þar undir
sem verkgrein. Í Aðalnámskrá grunnskóla frá árunum 1999 og 2007 er textílmennt
skilgreind sem listgrein. Spyrja má af hverju það hafi breyst í núgildandi námskrá og
hvers vegna, eina stundina er textílmennt listgrein en aðra er hún verkgrein. Mögulega
hefur það reynst ruglandi í umræðunni um textílgreinina og staðsetningu hennar innan
tómstundasviðsins. Samkvæmt forkönnun njóta aðrar greinar eins og tónlist, myndlist
og leiklist, sem flokkaðar eru undir listgreinar í námskránni, meira vægi í
tómstundaframboði en textílgreinin.
Textílmennt er ein af fjórum grunngreinum list- og verkkennslu innan
grunnskólanna (Bamford, 2011, bls. 18). Textílmennt var skyldunámsgrein frá 1.-10.
bekk í grunnskóla (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 5). Einnig ber skólum að fara eftir
viðmiðunarstundaskrám þar sem list- og verkgreinum er úthlutað ákveðnum
tímafjölda. Í 9. og 10. bekk stendur nemendum til boða að velja sér listgrein eða
verkgrein sem hluta af skyldunámi sínu (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013,
bls. 51-52).
Textílnám er í boði í nokkrum framhaldsskólum, meðal annars á listnámsbrautum,
og á háskólastigi eins og fram kemur á heimasíðum hinna ýmsu skóla, hér má helst
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nefna Fjölbrautarskólann í Breiðholti, Fjölbrautarskólann í Garðabæ, Fjölbrautarskóla
Suðurlands,

Fjölbrautarskóla

Suðurnesja,

Hússtjórnarskólann

í

Reykjavík,

Hússtjórnarskólann á Hallormsstað, Verkmenntaskólann á Akureyri og fataiðngreinar í
Tækniskólanum í Reykjavík, Framhaldsskólann í Mosfellsbæ, auk þess eru valáfangar í
textíl í fjölmörgum framhaldsskólum víða um land. Myndlistaskóli Reykjavíkur kennir
einnig textíl. Þar heitir námið TEXTÍLL sem er verktengt hönnunarnám á diplómastigi og
er það skipulagt í samstarfi Myndlistaskólans í Reykjavík og Tækniskólans auk háskóla í
Skotlandi, Noregi og Danmörku (Myndlistaskólinn, e.d.).
Í Listaháskóla Íslands er í boði BA-nám í fatahönnun (Listaháskóli Íslands, e.d.) og
innan Menntavísindasviðs Háskóla Íslands er í boði textílkjörsvið fyrir verðandi
textílkennara í grunnskólum (Háskóli Íslands, e.d.). Einnig eru víða í boði textílnámskeið
fyrir fullorðna, meðal annars hjá Heimilisiðnaðarfélagi Íslands (Heimilisiðnaðarfélag
Íslands, e.d.).
Eins og sést á upptalningu hér að framan þá er textíll kenndur í fjölmörgum
framhaldsskólum og þannig á öllum skólastigum, grunn- framhalds- og á háskólastigi.
Af þessu má sjá að textílgreinin hefur mikla samfélagslega þýðingu, bæði í tengslum við
menntun og atvinnulíf þjóðarinnar. Að textílgreinin sé kennd á öllum skólastigum auk
þess að vera skyldunámsgrein í grunnskóla, ættu að vera næg rök fyrir því að bjóða upp
á sömu flóru greina í tómstundastarfi barna eftir skóla.
Ætlunin með rannsókninni er að kanna hvort ekki sé grundvöllur fyrir skapandi
textílstarf fyrir börn utan skóla í samræmi við aðrar greinar eins og til dæmis íþróttir,
myndlist og tónlist sem einnig eru skyldunámsgreinar í grunnskólum og einnig kenndar
á framhalds- og háskólastigi. Tilfellið er að lítið framboð er af skapandi textíliðju fyrir
börn samkvæmt forkönnun sem vikið var að hér á undan. Réttlátt er því að börn sem
hafa sérstakan áhuga á textíliðju hafi jafnan möguleika á að sækja sér slíka tómstund til
jafns við aðrar tómstundir.
Textílgreinin er fjölbreytt grein sem inniheldur ólíkar aðferðir, einnig er talsverður
fjölbreytileiki innan hverrar aðferðar sem börn hafa áhuga á. Markmiðið með
tómstundanámskeiði í textíliðju, sem mögulega yrði boðið upp á í kjölfar
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rannsóknarinnar er að, þau börn sem áhuga hafa á mismunandi aðferðum í textíl, geti
fundið eitthvað við sitt hæfi, en einnig að þau læri ýmislegt nýtt.

2.2 Tómstundir
Orðið –tómstund- þýðir samkvæmt Íslenskri orðabók: „Frístund, stund eða tími þegar
ekki þarf að gegna skyldustörfum“ (Árni Böðvarsson, 1983, bls. 1053). Vert er að skoða
og skilja að hugtakið tómstund er ekki aðeins orð sem er hægt að sjá útskýringu á í
orðabók, heldur sem hugsmíð (e. construct) sem unnt er að skoða sem ákveðin
eiginleika, viðhorf, skoðun eða hegðun sem oft er óhlutbundinn (e. abstract) (Vanda
Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 2).
Munur er á orðunum frístund og tómstund, samkvæmt rannsóknum. Í tómstundum
er gert ráð fyrir uppbyggilegri reynslu sem yfirleitt þarf að greiða fyrir, en í frístundum
er meiningin að viðkomandi sé frír og frjáls og engin greiðsla er tekin fyrir. Vanda
Sigurgeirsdóttir tekur einnig fram að tómstundir séu athöfn, hegðun eða starfsemi sem
gerist í frítíma fólks. Ákveðin skilyrði verða að vera til þess að tómstundir flokkast sem
tómstundir. Þau skilyrði eru þegar einstaklingurinn lítur þannig á að tómstundin hans sé
ákveðin athöfn eða hegðun og sé frjálst val, hann hafi ánægju af og það hafi jákvæð
áhrif á einstaklingin (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 3-4).
Í greininni „Tíminn eftir skóla skiptir líka máli“ segir að skilja megi að tómstundir séu
sú athöfn sem skipulagðar eru á vegum félaga eða samtaka og gerist utan skóla (Amalía
Björnsdóttir, Baldur Kristjánsson og Börkur Hansen, 2009). Dæmi um tómstundir eru til
dæmis listnám og íþróttanám, þar sem kallað er eftir árangri ýmiskonar, ekki er þó
tekið fram hvaða greinar eru flokkaðar undir listnám. Frístundir eru aftur á móti
skilgreindar sem afþreying utan skólatíma. Einnig er talað um frítímann, en þá er
einstaklingur algjörlega frjáls og gerir það sem hann óskar sér, hvort sem það er að tala
við vini, vera í tölvunni, eða bara það sem hugurinn girnist, án afskipta frá þeim
fullorðnu.
Einfaldasta útskýring á hugtakinu tómstundir er: „...sem frítíma eða tíma lausan við
skyldur þar sem einstaklingur er ekki í vinnu eða að framkvæma aðrar athafnir sem eru
nauðsynlegar fyrir framfærslu“ (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 4). Tómstundir eru
stýrðar af aðilum sem sjá um tómstundirnar, en frístundir eru óskipulagðar. Munur er
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sem sagt á orðanotkuninni, tómstundir gerast í frítíma, en ekki er hægt að segja að allur
frítími séu tómstundir. Mikilvægt er að gera greinamun á orðanotkuninni og því
áhugavert að skoða muninn og tengist það viðfangsefni rannsóknarinnar þar sem
markmiðið er að skipuleggja tómstundanámskeið í textíliðju.
Því er haldið fram að innihald tómstunda og gæði reynslunnar af tómstundum
skiptir máli fyrir einstaklingin (Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 8). Sýnt hefur verið
fram á að ef börn taka þátt í tómstundastarfi þá fái þau þar tækifæri til að ýta undir
meiri þroska með því að taka þátt í hinum margvíslegu athöfnum sem tómstundirnar
bjóða upp á. Þar vinna þau með öðrum og sjá hvernig aðrir vinna, rannsaka með öðrum
eða ein með sínum hugðarefnum (Hafþór Guðjónsson, 2016). Hugsjónamaðurinn og
uppeldisfrömuðurinn Piaget telur að forsendan fyrir vitsmunalegum þroska barna séu
félagslegu samskiptin á milli þeirra. Hann telur að börn læri af því að tala við önnur
börn og að eiga í orðaskiptum við jafningja sína. Þegar börn hittast í tómstundum er
meiri möguleiki á samræðum þeirra í milli (Charles, 1982, bls. 31).
Í grundvallaratriðum má segja að tómstundir eigi sér stað í frítíma fólks. Þær eru
ákveðin athöfn eða hegðun sem gerist í frítímanum og er flokkuð sem tómstundir og
sem þarf að fylla upp með ákveðnum kröfum. Þær kröfur eru að einstaklingurinn sjái
tómstundirnar sem valfrelsi í athöfnum og að þær athafnir og hegðun uppfylli jákvæðni
og ánægju þar sem kjarninn í tómstundunum, inniberi vellíðan og lífsgæðaaukningu
(Vanda Sigurgeirsdóttir, 2010, bls. 6). Rannsóknir sýna að þau börn sem taka þátt í
ýmiskonar æskulýðsstarfssemi sýna fremur tilhneigð til að beygja af leið, sem þýðir að
þannig starfsemi hefur mikið forvarnarlegt og um leið samfélagslegt og uppeldislegt
gildi fyrir börnin. Tómstundir geta einnig haft áhrif á bættan námsárangur og eflt
félagslegu hliðina: „Rannsóknirnar hafa sýnt að þátttaka ungs fólks í æskulýðsstarfi
hefur mikið forvarna- og uppeldislegt gildi og að þátttaka ungs fólk í félags- og
tómstundastarfi er einn af hornsteinum uppbyggilegrar þátttöku þeirra í samfélaginu“
(Frumvarp til æskulýðslaga, 2006-2007). Hvað börn taka sér fyrir hendur í tómstundum
og með hverjum þeir verja sínum tíma skiptir miklu máli fyrir velferð þeirra. Rannsakað
hefur verið hvernig börn verja tíma sínum og hafa þær rannsóknir sýnt fram á að ef
börn sæki skipulagða starfssemi hjá ábyrgum aðilum dragi það úr líkum á því að þau
þrói með sér óæskilega hegðun og óheilbrigðan lífsstíl eins og ásókn í vímuefni
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(Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra Sigfúsdóttir og Jón
Sigfússon, 2009, bls. 17–18).
Oft er tómarúm hjá börnum eftir að skóla lýkur á daginn og þangað til að foreldrar
koma heim eftir vinnu. Líta má á þann tíma sem börn eiga sjálf fyrir sig sem dýrmætan
tíma til að efla þá hæfileika sem þau búa yfir. Einnig má nýta þennan tíma í eitthvað
nytsamlegt eins og tómstundir. Þá finnst foreldrum traustvekjandi að vita af börnum
sínum í skipulagðri starfsemi og þannig kemur það sér vel fyrir báða aðila.
Horfa ber á tómstundir hjá börnum sem mikilvægan fjársjóð til að efla félagslegu
hliðina og til að svo geti orðið er nauðsynlegt að vera með gott skipulag og fagmenntað
starfsfólk (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2014, bls. 12).
Skipulagt félagsstarf eykur mannauð hjá ungu fólki. Einnig er meiri möguleiki þá á
því að unga fólkið sem tekur þátt í skipulögðu félagsstarfi líti á sjálft sig sem ábyrga
þátttakendur í samfélaginu (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 5). Mikilvægt er hverju
bæjarfélagi að til sé vettvangur fyrir börn þar sem hæfileikar þeirra og sköpunargleði fái
að njóta sín. Samfélag með gott framboð af skipulögðu tómstundastarfi mótar einnig
afstöðu fólks á því hve aðlaðandi er að búa í byggðarlaginu. Hin óformlega menntun fer
fram utan hins venjulega skólakerfis og engar skyldur falla þar undir. Hún heyri því ekki
undir hina hefðbundnu menntun. Í óformlegri menntun eins og tómstundir geta
flokkast undir, lærir einstaklingurinn af reynslu. Og reynslan er mikilvæg til þess að
eitthvert nám eigi sér stað. Því er allt tómstundastarf fjárfesting til framtíðar
sérstaklega fyrir ungt fólk (Menntamálaráðuneytið, 2003, bls. 5).

2.3 Aðalnámskrá grunnskóla, almennur hluti og greinasvið
Á fyrirhuguðu námskeiði verður horft til Aðalnámskrár grunnskóla, almennur hluti 2011
og greinasviðs 2013 við uppbyggingu markmiða og skipulags. Eins og þar segir þá getur
námskráin: „...markað starfsramma einstakra skóla sem stoð við skipulagningu og
framkvæmd“ (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11). Þá verður einnig
horft til einstakra hluta hennar er varða grunnþættina sjálfbærni og sköpun með
endurnýtingu að leiðarljósi auk hæfniviðmiða í textílmennt. Að öðru leyti er ekki stuðst
við innihaldið við skipulag námskeiðsins, heldur fremur tekið mið af niðurstöðum úr
spurningakönnunum sem lagðar voru fyrir börnin og foreldra/forráðamenn þeirra.
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Eitt af hlutverkum Aðalnámskrár grunnskóla er að tryggja að öllum börnum og
ungmennum séu skapaðar aðstæður til náms í samræmi við gildandi lög og
menntastefnur (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 11). Í námskránni er
tekið fram að allt skipulag og starfsumhverfi skóla eigi að stuðla að almennri menntun
barna séð til framtíðar. Menntun eigi sér stað víðar en í skólum enda litið á menntun
sem ævilangt ferli og mikilvægt að börn fái að menntast utan hins hefðbundna skóla,
líkt og gert er í tómstundastörfum (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.
13). Það sem telst til almennrar menntunar byggist á því sem við lærum um menningu
og umhverfi okkar og almennt af því samfélagi sem við búum í (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 13).
Í almennum hluta aðalnámskrár er tekið mið af sex grunnþáttum menntunar: læsi,
sjálfbærni, heilbrigði og velferð, lýðræði og mannréttindi, jafnrétti og sköpun (Menntaog menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 36). Grunnþættirnir sköpun og sjálfbærni falla
vel að þeim verkefnum sem ætlunin er að vinna með á fyrirhuguðu
tómstundanámskeiði í textíliðju. Aðrir grunnþættir fléttast einnig undir tilgang og
markmið námskeiðsins eins og velferð, lýðræði og jafnrétti og það sama á við læsi. Með
hugtakinu læsi verða nemendur að geta lesið sér til um hvernig á að framkvæma ýmsar
aðferðir, börn þurfa að vera næm á umhverfið til að geta fært hugmyndir sínar í orð
eða verk. Sjálfbærni miðast út frá að börn geti lesið í umhverfið og greint félagslega
þætti sem lúta að námi sínu. Textílgreinin býður upp á ýmsar nálganir sem tengjast
umhverfisvernd og umhverfisvitund og ber helst að nefna það í tengingu við
endurnýtingu textíla. Samkvæmt viðmiðum í textílmennt eiga nemendur við lok 4.
bekkjar og 7. bekkjar að þekkja til endurnýtingar og endurvinnslu (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 160). Þau viðmið eru einnig í samræmi við
markmið og innihald fyrirhugaðs tómstundanámskeiðs í textíliðju
Með heilbrigði og velferð í huga þá ber að kynna nemendum hvað sé skaðlaust og
skaðsamt innan textílmenntar meðal annars út frá framleiðslu ýmissa efna. Lýðræði
getur flokkast undir það að koma fram með og standa með sínum hugmyndum burtséð
frá hvað öðrum finnst um þær. Það eru ákveðin mannréttindi að fá að vinna að sínum
áhugamálum og að fá tækifæri til að raungera hugmyndir sínar. Jafnrétti endurspeglast
í því að hafa jafnan möguleika að fá að taka þátt í uppbyggilegu starfi í tengslum við
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áhugasvið sitt. Einnig má líta svo á að jafnrétti snúist um það að bæði stelpur og strákar
eigi að hafa jafnan rétt og tækifæri til að bæta við sig þekkingu í því sem þau hafa
áhuga á, hér í þessu tilviki í textíl.
Textílgreinin er fjölbreytt námsgrein sem hægt er að vinna með út frá fyrrnefndum
grunnþáttum en innihald námskrárinnar nær ekki yfir öll þau svið sem greinin spannar
vegna þess hvað textíllinn er fjölbreyttur í sinni víðustu mynd. Textílgreinin nær yfir
margar aðferðir og þarf mismunandi hæfileika og færni við hverja aðferð. Í
Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 er ekki getið um ákveðnar textílaðferðir sem
nemendur eiga að kunna skil á. Það var gert í eldri námskrám og tengdist það
færniþrepum fyrir hvern árgang sem einnig veittu betri innsýn í fjölbreytileika
textílgreinarinnar (Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 38-52, 2007, bls. 15-21). Í
námskránni frá 1999 var aðalinntak textílnáms flokkað í a) lögmál og aðferðir
greinarinnar, á) félagslegt og sögulegt samhengi og b) fagurfræði og rýni
(Menntamálaráðuneytið, 1999, bls. 35).
Í textíliðju fá börn tækifæri til að virkja þann kraft sem þau búa yfir, þar hafa þau
möguleika á að koma með hugmyndir, vinna að þeim á skapandi hátt og koma í
framkvæmd með verklegri þjálfun (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls.
143). Verkfærni og skilningur er undirstaða öflugrar verkmenningar og textílgreinin
byggist á rótgróinni handverkshefð sem þróast hefur í gegnum aldirnar og tekið inn
nýjar áherslur í takt við breytta tíma. Sköpun er stoð innan textílmenntar og þar er
tækifæri til að vinna með hana á áþreifanlegan hátt. Enda segir einnig að í textílnámi:
„...er mikilvægt að nemendur greini, meti og setji textíl í samhengi við umhverfi,
menningu,

listir,

nýsköpun

og

hagnýtingu

þekkingar“

(Mennta-

og

menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158).
Allir geta gert eitthvað, enginn getur gert allt eru orð að sönnu. Allir einstaklingar
hafa einhverja hæfileika sem þeir vilja efla og sanna sig í. Megintilgangur með námi í
öllum list- og verkgreinum er að nemendur kynnist þeim fjölbreyttu vinnuaðferðum
sem tíðkast í þessum greinum. Þar reynir á verkkunnáttu og sköpunarkraft, sem og
þjálfun samhæfingu hugar, handar og hjarta (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2013, bls. 141).
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Sköpun byggir á öllu framansögðu að „vera meira í dag en í gær“ (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 36-39). Sköpun er þess vegna mikilvægur grunnur
fyrir framtíðarsýn barna þar sem það snýst ekki bara um að skapa eitthvað nýtt heldur
er það hagnýting og sú glíma sem þarf til að vera skapandi.

2.4 Sköpun
Þegar svara á spurningunni um hvað sé sköpun er svarið oftast það að búa til eitthvað
eða skapa eitthvað. Hugtakið „sköpun“ hefur verið skilgreint á marga vegu. Sumir vilja
tengja sköpun við frumleika, það er að allur efniviður sem er hendi næst og nýttur er til
að búa til eitthvað nýtt og frumlegt sé sköpun. Aðrir vilja meina að sköpun sé geta
einstaklings til að sjá og finna viðfangsefni út frá mismunandi sjónarhornum (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2014, bls. 247). Sýnt hefur einnig verið fram á að listnám er krefjandi fyrir
einstaklinginn því öll kennsla í list- og verkgreinum kallar á og gerir kröfu um agaða
kennslu og fyrsta flokks námefni til þess að hægt sé ná sem bestum árangri (Trausti
Tryggvason, 1998, bls. 22-23).
Þegar verið er að skapa þá verður til uppgötvun, við erum að njóta þegar við
sköpum, það örvar forvitni okkar og eykur áhuga okkar þegar við erum að skapa,
ímyndunaraflið eykst við að skapa. Sköpun er ekki bara innan list- og verkgreina heldur
finnst sköpun alls staðar í tilverunni. Sköpun getur verið margbreytileg og fjölbreytt því
tilveran er svo fjölbreytt: „Sköpun snýst um að búa til eitthvað frumlegt, athafnir sem
byggjast jöfnum höndum á hugarflugi og ígrundun“ (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet
Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 18).
Börn og fullorðnir þurfa tilgang og hæfileika til að vera skapandi. Ekki er unnt að
kenna sköpun með beinum hætti en sköpun er samofin lífi og starfi og snýst um ótal
viðfangsefni (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson,
2012, bls. 19). Sköpun felur í sér samspil þess að mynda hugmyndir og dæma þær.
Skapandi hugur leikur sér með þá hluti sem hann hefur gaman að. Sköpun snýst ekki
aðeins um að vera frumlegur heldur að útkoman sé einhvers virði (Robinson, 2001, bls.
133-134).
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Talið er að ef börn fái að velja sér viðfangsefni eftir sínu áhugasviði sé meiri
möguleiki á að þau taki meiri ábyrgð á námi sínu. Einnig er það hvati fyrir börnin að
vinna á skapandi hátt þar sem ímyndunaraflið og sköpunargleðin fær lausan tauminn.
Einnig fá þau tækifæri til að sýna fram á sitt eigið framlag og frumkvæði (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2014, bls. 247). Einnig er talið að allir geti verið skapandi bara að þeir noti
hugann á krefjandi hátt (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi
Hjartarson, 2012, bls. 9). Að geta verið skapandi á þann hátt að takast á við viðfangsefni
sem kalla á ígrundun og hugmyndavinnu, sem leiðir mann út fyrir rammann, er að þora.
Þess vegna er mikilvægt að leyfa börnum að vera þau sjálf, bjóða þeim að hugsa út fyrir
rammann með gagnrýnu hugarfari og hjálpa þeim að þora að virkja kraftinn innra með
sér (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls.
28).
Í sköpun liggur krafturinn og í kraftinum framkvæmir einstaklingurinn. Sá kraftur er
mikilvægur bæði fyrir samfélagið sem barnið lifir í og fyrir það sjálft (Ingibjörg
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 11). Einnig ef
sköpunarkrafturinn er nýttur innan kennslunnar þá ætti kennari að ná til nemenda
sinna á árangursríkan hátt, fara í „ferðalag“ með nemendum sínum og ýta þannig undir
frekara nám (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 10-11).
Með kraftinum mætti einnig virkja jafnrétti meðal stelpna og drengja til listiðkunar.
Breyta þarf þeim hugsunarhætti að listir (textíll) séu eingöngu ætlaðar stelpum. Drengir
þurfa ekki síður á því að halda vera skapandi og á það einnig við um textíl. Í öllu
skólastarfi sem og tómstundastarfi á að leitast við og tryggja að allt nám sé ætlað
báðum kynjum (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi
Hjartarson, 2012, bls. 12).
Það getur skipt miklu máli að hver og einn, óháð kyni, finni hæfileikum sínum farveg
og að einstaklingurinn fái að þroskast og breytast í gegnum sitt nám enda er þá hægt
að tala um hann sem skapandi í einhverjum skilningi (Ingibjörg Jóhannsdóttir, Elísabet
Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls. 20 og 50).
Mikilvægt er að kennarinn sé skapandi í sínu starfi, þá skiptir viðhorf, þekking og
fagvitund meginmáli. Rannsóknir hafa sýnt fram á að mikilvægur hlekkur í kennslu hjá
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kennara er að vera trúr sinni sannfæringu þegar hann skipuleggur kennslu sína
(Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 5). Kennarinn þarf að vera
vakandi yfir hugmyndum sem myndast og grípa augnablikin þegar hugmyndir fara á
kreik og finna því farveg í sköpunarferlinu. Það ferli er ekki síður mikilvægt og
lokaafurðin. Kennarinn þarf að hafa trú á sínum nemendum og vera sífellt að leita nýrra
leiða í sinni kennslu. Skapandi kennari er sífellt að hlúa og huga að nýjum nálgunum,
nýtir fjölbreyttar kennsluaðferðir og gefur gott rými fyrir sköpunarkraftinn til þess að
eitthvað nýtt gæti orðið til (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls.
10).
Sköpun er grunnþáttur mennskunnar. Hún þrífst í frjálsu, opnu og
fjölbreytilegu samfélagi þar sem jafnrétti kynja og einstaklinga ríkir. Sköpun
er kjarninn í listum og menningu, hönnun og nýsköpun, en allir eiga rétt á
að nýta sér sköpunargáfu sína og það sem meira er; framtíð okkar veltur á
því að sem flestir geti nýtt sér ímyndunarafl sitt og sköpunargáfu. (Ingibjörg
Jóhannsdóttir, Elísabet Indra Ragnarsdóttir og Torfi Hjartarson, 2012, bls.
14)
Eins og segir í Aðalnámskrá grunnskóla þá fléttast sköpun inn í flest allt nám og starf
skóla og er nauðsynlegur þáttur í allri menntun ekki bara sem fellur undir listmenntun
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 38).
Í verkgreinum fá nemendur tækifæri til að nota sköpunarkrafta, ímyndunarafl,
verkfærni og fyrri þekkingu til að mæta því sem lífið hefur upp á að bjóða (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 152). Þau börn sem stunda tómstundir fyrir utan
hefðbundið skólastarf geta þá víkkað út sína færni í slíku starfi og fengið útrás fyrir þá
sköpun sem tengist áhugasviði þeirra. Talað hefur verið um að það sé mikilvægt að efla
sköpun í öllu námi barna og gera þau hæf til að mæta þeim öru breytingum sem eiga
sér stað í heiminum. Þá er mikilvægt að örva barnið og einstaklinginn til að hafa trú á
sjálfum sér með því að efla ímyndunaraflið, taka áskorunum og finna sér farveg
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 24). Enda eru skapandi einstaklingar
eftirsóttir starfskraftar í örum heimi breytinga (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna
Einarsdóttir, 2013, bls. 6).
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Ein af grunnáherslum í starfi höfundar sem textílkennari hefur verið að vinna með
endurnýtingu í kennslu sinni. Endurnýting felur einnig í sér orðið endursköpun eða
endurvinnsla. Endurnýting á textílafurðum tengist helst grunnþáttunum sköpun og
sjálfbærni í aðalnámskránni. Að vinna með endurnýtanlegan efnivið í textíl vekur upp
mikilvæga umhverfisvitund meðal barna sem einnig getur leitt þau inn á áhugaverðar
brautir í sköpun. Þegar kennarar hvetja börn til að nota endurnýtanlegan efnivið eru
þeir einnig að ýta undir ímyndunaraflið með því að finna nýjan tilgang fyrir hluti sem
annars hefði verið fargað. Endurnýting er þannig mikilvæg leið til sköpunar og
persónulegrar nálgunar og þar sem hægt er að nálgast lausnir með ólíkum
textílaðferðum.
Í dag kallar samfélagið á að nýta aftur hluti eða skapa eitthvað nýtt úr notuðu, séð
út frá náttúruverndarsjónarmiði. Í textílmennt er unnið með efni af ólíkum toga allt frá
umhverfisvænum hráefnum til mengandi iðnaðarvöru. Þess vegna er mikilvægt að huga
að umhverfisvernd og umhverfisvitund og stuðla um leið að endurnýtingu og sjálfbærni
(Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 158). Með endurnýtingu er einnig
verið að minnka vistspor til framtíðar, því raunin er sú að eftir að farið var að mæla
vistspor mannsins þá hefur komið í ljós að neysla fólks er mun meiri en burðargeta
Jarðar er (Sigrún Helgadóttir, 2013, bls. 25). Í nútímasamfélagi er mikilvægt að koma í
veg fyrir mengun og sóun efna með endurnýtingu og leggja áherslu á sjálfbærni í sem
víðustu mynd. Mikil áskorun felst í því að fræða börn til ábyrgðar um umhverfi sitt og
um leið skapa tækifæri til að auka sköpunargleði á einstaklingsmiðaðan hátt og mun
höfundur nýta þá nálgun í uppbyggingu tómstundanámskeiðs í textíliðju.

2.5 Kenningar og hugmyndir um menntun – hugur og hönd
Hér verður fjallað um þær hugmyndir og hugsjónir sem falla að þeim uppbyggilegu
þáttum sem verkefnið byggir á og helst á það við þau markmið sem lagt er upp með í
innihaldi og tilvist tómsstundanámskeiðs í textíliðju. Helstu kenningasmiðir sem horft
verður til eru John Dewey vegna áherslu hans á verkhyggju og úrlausn verkefna og
Elliot W. Eisner vegna áhuga hans á því að sköpun og nám innan listgreina ættu að vera
mikilvægur hluti af öllu námi barna. Einnig verður horft til Howard Gardner sem telur
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mikilvægt að koma til móts við allar greindir mannsins og að lokum til Rudolf Steiner í
listsköpun og umhverfisvitund.
Þegar talað er um reynslunám og lýðræði lagði John Dewey höfuðáherslu á að
nemandinn fengi að reyna sig við úrlausn verkefna til að komast þannig að niðurstöðu.
Þetta hefur verið kallað „hands-on“ aðferð eða reynslunám „learning by doing“
(Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 57). Hann sá hvern nemanda
einstakan með vitsmuna-, félags- og tilfinningaþroska. Hann taldi að hver og einn
nemandi brygðist við á mismunandi hátt við námi sínu og taldi þrjá þætti áhrifaríka til
að ná árangri í kennslu: að kennari yrði að þekkja nemendur sína, þekkja til áhugamála
þeirra, vandamála og þroskastigs þeirra, að kennari verði að kenna nemendum á þann
hátt að nemandi skilji og sjái tilgang með námi sínu og skólastofan ætti að vera
vettvangur lýðræðis, þar sem umburðarlyndi, samvinna og gagnrýnin hugsun fái að eiga
sér stað (Dewey, J. 2000, bls. 28).
Hvatirnar sem Dewey taldi að börnum væru áskapaðar eru félagshvötin,
rannsóknarhvötin, sköpunarhvötin og listhvötin (Myhre, 2001, bls. 174). Félagshvötin
sýnir sig í hvernig og hversu mikilvægt það er að vera félagsvera og geta unnið með
öðrum. Rannsóknarhvötin kallar á grunneðli mannsins að vera forvitinn, og það er
einmitt eiginleiki sem börn hafa, þau eru opin og forvitin, hafa hvötina til að rannsaka.
Sköpunarhvötin brýst fram hjá nemendum þegar þau vilja gera eitthvað og fá hugmynd
að einhverju og þurfa að framkvæma. Þá er mikilvægt að leyfa mistök því að af
mistökunum lærum við. Listhvötin kemur svo í framhaldi af öllum þessum hvötum þar
sem verkið verður að list.
Dewey vildi meina að þeirri færni sem einstaklingurinn öðlist og læri að beita í
ólíkum aðstæðum gæti leitt til enn dýpri þekkingar hjá honum og stuðli að ákveðnum
þroska (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 117). Þessu er Elliot W.
Eisner sammála og tengir þekkingu við fyrri þekkingu og að ígrunduð hugsun sé
mikilvæg og grundvöllur að mikilvægi listkennslu. Þekkingin sé ekki bundin við það hvað
sé kennt innan skólans heldur hvað nemendur geti fengið að sjá á vettvangi listarinnar.
Merking fæst í námið þegar við fáum tækifæri til að þróast og byggja á fyrri reynslu og
tengja það síðan við nýjar hugmyndir. Með öðrum orðum er námið best og gert
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auðveldast þegar lögð er áhersla á að bæta ofan á grunn núverandi þekkingar (Eisner,
2002, bls. 47-48).
Í listum er gefið leyfi til að rannsaka og prófa hluti, spá í smáatriðin, sjá samspil
ýmissa þátta og velta fyrir sér möguleikum þess efnis sem unnið er með og er það
dýrmæt reynsla sem má yfirfæra á hvaða svið sem er. Með þannig vinnubrögðum er
verið að reyna á skynfærin á fjölbreyttan máta í stað þess að gera æfingar í vinnubók
svo tekið sé dæmi (Eisner, 2002, bls. 6-7).
Listir túlka en vísindi staðhæfa og því er listin öflugt tjáningarform. Í framhaldi af því
þá mætti skoða meira þann möguleika að bjóða meiri nýsköpun í öllu námi barna. Það
er hægt að byggja upp þannig nám hjá börnum. Ekki horfa bara á bókina heldur má
nýta meira áhugasvið þeirra og reyna þannig á hæfileika þeirra til að koma með sýnar
útfærslur á námi. Því mörg börn eru skapandi í sínu námi en fá kannski ekki að leyfa því
að fljóta með (Eisner, 2002, bls. 31).
Eisner telur að í gegnum listir endurskilgreinum við okkur og á þann hátt hjálpi listir
okkur til að sjá lífið og heiminn í nýju ljósi. Hann leggur áherslu á að góð menntastefna
sé stefna sem örvi og þrói hæfileika nemenda til að yfirfæra þekkingu. Margar
námsskrár segir hann vera of stýrðar og með ákveðnar fyrirfram gefnar útkomur.
Nemandinn fái því ekki tækifæri til að láta sköpunarfærni sína í ljós. Listir eiga að hjálpa
nemandanum að beina athyglinni að gæðum lista og tjáningarmöguleikum. Áhrifarík
listgreinakennsla er góð leið til þess (Eisner, 2002, bls. 198-200). Það sem nemendur
læra í skólanum um listgreinar og vekur athygli þeirra heldur áfram að þróast utan
skólans. Þeir sem hafa fengið áhugaverða listgreinakennslu byggja upp með sér næmni
og gott skynbragð á listir. Þá hefur fræinu verið sáð og þeir gætu orðið skapandi
listunnendur komandi framtíðar (Eisner, 2002, bls. 204).
Fjölgreindakenning Howard Gardner kom fram á sjónarsviðið 1983. Hann talar um
að greindir manna séu misjafnar og telur mjög mikilvægt að koma til móts við allar
greindir manna (Armstrong, 2001, bls. 13). Gardner telur að allir hafi sjö til átta greindir
en mismiklar og að styrkleikar allra séu mismunandi. Þessar greindir sem Gardner segir
að séu til hjá öllum einstaklingum eru: málgreind, rök- og stærðfræðigreind,
rýmisgreind,

líkams-

og

hreyfigreind,
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tónlistargreind,

samskiptagreind,

sjálfsþekkingargreind og umhverfisgreind. Það fer eftir hverjum og einum einstaklingi
hversu sýnilegar þær eru, og hvernig þær endurspegla einstaklinginn/persónuleika
hvers og eins (Armstrong, 2001, bls. 14-15).
Howard Gardner telur að fólk sé ólíkt aðallega vegna þess hve greindir manna séu
samsettar á mismunandi hátt. Gardner nefnir líka að ef við viðurkennum þessa
eiginleika í fari manns þá verði meiri möguleikar á að takast á við þau vandamál sem
fólk stendur andspænis fyrir í því samfélagi sem við lifum í (Armstrong, 2001, bls. 13).
Einn hugmyndasmiður sem tileinkað hefur sér aðferðir Gardner er Thomas
Armstrong. Hann uppgötvaði ýmsa eiginleika hjá nemendum sínum þegar hann starfaði
sem sérkennslufræðingur, en nemendur hans áttu við ýmsa námsörðugleika og
athyglisbresti að stríða. Hann taldi nauðsynlegt að víkja frá þeirri almennu venju að
telja að um skort á greind væri að ræða hjá þessum börnum og beindi athugunum
sínum frekar að því virkja þennan „veikleika“ til að kalla fram „styrkleika“ hjá börnunum
(Armstrong, 2001, bls. 9).
Aðalnámskrá grunnskóla frá árinu 2013 byggir að miklu leyti á sex grunnþáttum
sem finna má samsvörun við hugmyndir Gardner um hinar mismunandi greindir. Ein af
þeim er umhverfisgreindin sem einnig er mögulegt að tengja við hugsjónir Rudolf
Steiner sem lagði áherslu á að efla listsköpun í gegnum umhverfisvitund. Steiner lagði
einnig áherslu á að kennsla og nám ætti að byggja á listrænni og verklegri nálgun.
Stefna Waldorfskólans byggist á að leitast eftir því að ná fram lifandi áhuga nemandans
á viðfangsefnunum og koma til móts við þarfir og kröfur hans sem einstaklings
(Waldorfskólinn, e.d.).
Markmið Waldorfstefnunnar er að börn upplifi nám sitt og hluti á lifandi hátt með
eigin skynfærum. Rudolf sagði að „...þar sem mannfólkið hugsaði, hefði tilfinningar og
vilja þyrftu kennara að hlúa að öllum þessum þáttum til að þeir þroskuðust samhliða og
í jafnvægi“ (Daglegt líf, 1994). Kennslustundir innan Waldorfskóla eru nýttar þannig að
námsgreinar eiga að byggjast á kunnáttu, skilningi og íhugun og síðan koma
námsgreinar sem krefjast handlagni og listrænna æfinga. Slík nálgun á að vekja
einstaklinginn til meðvitundar í gegnum vinnu og sköpun frekar en einhliða
vitsmunalega nálgun (Alda Lóa Leifsdóttir, 2016).
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Eftir yfirferðina hér að framan má greina ýmislegt sem styður við þá hugmynd að
byggja upp og setja af stað tómstundanámskeið í textíliðju. Börn læra ákveðna þætti í
textílkennslu í skólanum, en með slíku námskeiði væri hægt að leyfa þekkingunni og
færninni að liggja í loftinu til þess að nemandinn fengi meira svigrúm og tíma til að þróa
sig áfram á þeirri braut. Dewey lagði áherslu á að nemandinn fengi þann tíma sem hann
þyrfti til að leysa verkefnin. Mikil hætta er á því að námsefni sé kynnt með of miklum
hraða og ekki sé gefið svigrúm sem þarf til að meðtaka nýja þekkingu og tengja við þá
sem fyrir er. Í Aðalnámskrá grunnskóla er tekið fyrir hvað á að kenna en oftast fá
nemendur aðeins sýnishorn af því þar sem skólar hafa ekki tíma eða tækifæri til að
komast yfir allt. Á námskeiðinu væri mögulegt að kafa dýpra með færni nemandans
sem ekki annars gæfist tími til í skólastofunni. Nemandinn gæti þannig, með þátttöku á
slíku námskeiði, þróað sig lengra með það sem hann lærir og finnst spennandi í
skólanum. Þá kæmi sá eiginleiki fram eins og Dewey nefnir að vera „...hugsandi og
skapandi vera“ (Myhre, 2001, bls. 172).
Hvatirnar; félagshvötin, rannsóknarhvötin, sköpunarhvötin og listhvötin liggja til
grundvallar því sem Dewey kallaði „nám í verki“ (e. learning by doing). Dewey meinar
einnig að með því að reyna á sig í verki skapast þroski og vitsmunir sem nemandinn
getur yfirfært yfir á ný verkefni. Einnig telur hann að allt nám sé ferli sem lýkur yfirleitt
sem lokaafurð og að þekking og skilningur nemandans liggi í þeim lausnum sem hann
leitaði að og vann með. Markmiðið með námskeiðinu og verkefnavinnu barnanna er að
gefa þeim tækifæri til að reyna á þessar hvatir og að læra í verki, eða eins og Eisner
bendir á þá er í listum gefið leyfi til að rannsaka og prófa, tengja saman og velta
vöngum og nám er ferli uppbyggingar, þar sem byggt er á fyrri þekkingu.
Megináherslurnar með námskeiðinu beinast einnig að sjálfum börnunum, hér á við
aðstæður og félagsleg tengsl, margbreytilegri kennslu, hinu óvænta og gleðinni af því
að skapa. Þessar hugmyndir eru í takt við hugmyndafræði Eisner, en hann líkir einnig
verki í vinnslu við samræður. Við lærum til verka með því að starfa með öðrum og
umgangast aðra segir Hafþór Guðjónsson í grein sinni „Nám sem þátttaka“ (Hafþór
Guðjónsson, 2016). Þar ræðir hann einnig að við lærum að tala við aðra ef við tölum við
þá og með því verðum við færari til verka, samskipta og lærum í leiðinni af öðrum. Þó
hver og einn fái tækifæri fyrir persónulega nálgun þá er hver og einn í félagslegum
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tengslum við aðra sem hafa sama áhugamál. Ferlið taki stundum völdin af gerandanum
og hluti gleðinnar við að vinna í listum séu litlu uppgötvanirnar sem eiga sér stað. Hið
óvænta í vinnuferlinu er það sem veitir gleði og ferlið skiptir meira máli en lokaafurðin
(Eisner, 2002, bls. 44-52). Hjá Waldorfstefnu Rudolf Steiner en einnig lögð áhersla á það
sem gerist í ferlinu og það að vera meðvitaður um að ferlið geti breyst og tekið óvænta
stefnu (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 14).
Kennarar eru í lykilhlutverki til að vera hvetjandi fyrir þá nemendur sem finna sig í
því að vera skapandi í sínu námi, það að hjálpa nemendum að örva þessa hvöt hjá sér
með því að bjóða upp á skapandi og fjölbreytt verkefni (Eisner, 2002, bls. 44-45). Eins
og Howard Gardner kemst að orði þá er mikilvægt að allir viðurkenni þær greindir sem
búa í manninum. Áherslur sem hér hafa verið nefndar eru í samræmi við markmið
námskeiðsins, það að öll börn eigi að að geta fundið eitthvað við sitt hæfi enda búi
textílgreinin yfir mörgum ólíkum aðferðum og miklum möguleikum í verkefnavali.
Þannig verður leitast við að koma til móts við þarfir og kröfur hvers og eins.
Eitt af markmiðunum með námskeiðinu er að efla umhverfisvitund í gegnum
sköpun og endurnýtingu og mátast það vel við hugsjónir Rudolf Steiner að tengja og
efla listsköpun í gegnum umhverfisvitund, þá nálgun má einnig tengja við
umhverfisgreind Howard Gardner.
Mikla samsvörun má sjá í stefnum Steiner, Eisner, Gardner og Dewey og sem vel má
tengja við markmiðin með tómstundanámskeiði í textíliðju. Allir leggja þeir áherslu á
einstaklinginn þar sem takmarkið er að hann (barnið) fái að njóta sín í því sem hann vill
leggja rækt við og út frá áhuga sínum. Að hann sjái tilgang með sinni vinnu sem ætti þá
að efla hann til að sjá sig sem nýtan þegn í því samfélagi sem hann býr í. Þannig hefur
einstaklingurinn tækifæri til að efla sig í sínu umhverfi og með áherslu á sínar greindir,
burtséð frá hvað umhverfið ætlast til af honum. Að námið sé á forsendum
einstaklingsins en einnig að hann sé hvattur til þess að vera vinnusamur, skapandi í sínu
lífi og afkastamikill (Wilkinson, 1993, bls. 125).
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3 Aðferð og aðferðafræði
Aðferðafræði rannsóknarinnar verður hér til umfjöllunar. Tilgangur rannsóknarinnar
var að kanna áhuga og þörf fyrir tómstundanámskeið í textíliðju. Greint verður frá
hvaða aðferð var notuð við framkvæmd rannsóknarinnar, hverjir voru þátttakendur í
spurningakönnunum og hvernig öflun og úrvinnslu gagna var háttað. Einnig er greint frá
niðurstöðum, farið yfir siðferðislega þætti rannsóknarinnar og aðferðafræðilegar
áskoranir.
Rannsóknin var unnin út frá rannsóknarspurningunni:
•

Hvernig gæti tómstundaiðja í skapandi textíliðju fyrir utan hefðbundið skólastarf
verið skipulagt?

Undirspurningarnar sem lágu einnig til grundvallar voru:
•

Er textíliðja í boði í tómstundastarfi eftir skóla fyrir 10-13 ára börn?

•

Hvaða textílaðferðir eru vinsælastar meðal 10-13 ára barna?

•

Er þörf á textíl í tómstundavali fyrir 10-13 ára börn?

3.1 Rannsóknaraðferð og snið
Ferlið að rannsókninni byrjaði í ágúst 2016 þó hugmyndin að þessu verkefni hafi
kviknað mun fyrr hjá höfundi. Síðan var ákvörðun tekin með efnið ásamt leiðbeinanda
með fengnu leyfi fyrir þessu verkefni hjá brautarstjóra á Menntavísindasviði, því þetta
verkefni er þvert á nokkrar útfærslur verkefna sem nemendur á MVS eiga að velja sem
útfærslur á lokaverkefnum.
Aðferðin er að mestum hluta til megindleg aðferðafræði. Megindlegar aðferðir
einkennast af því að upplýsingum er safnað á kerfisbundin hátt þar sem hægt er að
vega, meta og færa gögn á tölulegt form (Sigurlína Davíðsdóttir, 2013, bls. 229-230).
Aðferðin sem er notuð, er lýsandi tölfræði (e. descriptive statistics). Helstu einkenni
lýsandi tölfræði er að gögnum og niðurstöðum þeirra er lýst með myndrænni
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framsetningu og fundið út hvað er dæmigert fyrir gögnin (Amalía Björnsdóttir, 2013,
bls. 171). Lýsandi tölfræði sem hér er notuð er hluti af megindlegri rannsókn í formi
spurningalista til bæði foreldra/forráðamanna og barna. Allt skipulag í sambandi við
hönnun og uppsetningu á spurningalista fer eftir því hvernig könnun á að gera.
Viðkomandi þarf að skilja spurningarnar og svarkostina til fullnustu. Vanda þarf til verka
til þess að allir skilji hvað um er spurt. Spurningalisti var bæði með opnar og lokaðar
spurningar. Með opnum spurningum er viðmælanda gefið svigrúm til að svara en
lokaðar spurningar hafa fyrirfram gefna svarmöguleika (Grétar Þór Eyþórsson, 2013,
bls. 453-459).
Forprófun var gerð á spurningum til barna. Sendur var spurningalisti til X skóla og
börn í viðkomandi árgöngum var gefin kostur á að hjálpa til við að sannreyna
spurningar. Gekk vel að prófa spurningarlistann og komu góðar og gagnlega ábendingar
frá þeim sem tóku þátt. Spurningarlistinn var áfram sendur á milli leiðbeinanda og
höfundar þangað til hann var tilbúin.
Undirspurningar sem liggja til grundvallar eiga að sýna fram á hvernig eigi að
skipuleggja væntanlegt námskeið og hvað það eigi að innihalda. Ætlunin er að
skipuleggja námskeiðið eftir því hvað kemur út úr svörum barnanna. Hér á við hvaða
aðferðir börnin velja helst og telja áhugavert að læra á slíku námskeiði. Svörin munu að
hluta til koma frá foreldrum/forráðamönnum og börnum. Einnig mun heimildakönnun í
tengslum við rýmisstærð og aðstöðu móta skipulagið sem og reynsla höfundar sem
textílkennari.

3.2 Framkvæmd og þátttakendur
Þátttakendur voru valdir með markmið rannsóknarinnar í huga og voru það börn 10-13
ára og foreldrar/forráðamenn þeirra. Ástæða fyrir valinu á þessum aldurshópi er sú að
þau ættu að vera orðin nógu sjálfbjarga eftir að skóla lýkur til að geta komið sér sjálf á
milli staða til að sækja námskeið. Einnig var ástæða þess að þetta aldursbil var valið er
að höfund grunar að það vanti tómstundastarf fyrir þennan aldurshóp.
Samkvæmt reynslu höfundar er þessi aldurshópur mjög opinn og meðtækilegur fyrir
allskonar hugmyndavinnu auk þess að vera fær um að þróa hugmyndir. Einnig eru börn
á þessum aldri orðin frekar sjálfstæð í hugsun og verki þar sem hægt er að greina
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framfarir og hvernig þróun frá hugmynd að afurð er uppgötvuð hjá þeim. Ástæðan er
einnig að í þessum aldurshópi eru börnin búin að fá tækifæri til að prófa flestar af
textílaðferðum sem kenndar eru í skólastofunni eins og getið er um í Aðalnámskrá
grunnskóla og eiga að hafa getu og kunnáttu til að þróa meira og vera sjálfstæð og
skapandi í vinnu sinni.
Kynningarbréf um höfund og ástæða beiðna var sent til skólastjóra (sjá viðauki A).
Þegar jákvætt svar barst frá skólastjórum var kynningarbréf til foreldra/forráðamanna
(sjá viðauki Á) um beiðni fyrir þátttöku þeirra í rannsókninni sent til skólastjóra. Þar var
kynnt innihald um tilgang og markmið þessarar rannsóknar ásamt krækju inná
spurningarforrit sent í samráði við skólastjóra í tölvupósti á foreldra. Sömuleiðis í þeim
pósti til foreldra/forráðamanna þá var þeim gefið val um að afþakka þátttöku fyrir barn
sitt í rannsókninni. Þá fylgdu spurningarnar (sjá viðauki D) með til kynningar fyrir
skólastjóra. Spurningarkönnun (sjá viðauki B) til barna var einnig send með til
skólastjóra til að sjá innihald þeirra.
Í rannsókninni er markmiðið aðallega að afla upplýsinga um raunverulegan áhuga
foreldra/forráðamanna og leitað vísbendinga um hvort þeir myndu nýta sér þennan
möguleika fyrir sín börn. Sömuleiðis var kannað áhugasvið barna innan textíliðju og
hvort þau vildu sækja slíkt námskeið. Til samanburðar var kannaður áhugi fyrir
námskeiði hjá foreldrum/forráðamönnum sömu barna á því að leyfa börnum sínum að
taka þátt í tómstundastarfi í textíliðju eftir að hefðbundnu skólastarfi lýkur á daginn.
Með þessu er þörfin fyrir námskeiðinu könnuð.

3.3 Gagnaöflun, gagnagreining og úrvinnsla
Eðli rannsóknar er spurningakönnun og sett fram með súluritum, myndum, tölum og
heimildavinnu. Söfnun gagna voru ýmsar heimildir og rannsóknir þar sem textíll og
tómstundir eru viðfangsefnið, og fyrirlögn könnunar. Haft var samband við skólastjóra
beggja skóla með beiðni um samstarf (sjá Viðauki A) til að senda bréf til
foreldra/forráðamanna um beiðni fyrir þátttöku (sjá viðauki Á) og fá leyfi til að leggja
rannsókn fyrir börnin (sjá Viðauki B) og veittu skólastjórar og foreldrar/forráðamenn
góðfúsleg leyfi sín. Engar mótbárur bárust frá foreldrum/forráðamönnum og þá var því
tekið sem samþykki þeirra fyrir því að börnin tækju þátt í þessari rannsókn.
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Spurningarkönnun (sjá viðauki D) var send rafrænt með krækju inná spurningaforrit
á foreldra/forráðamenn barna í 5.-7. bekk í Mosfellsbæ. Hjá börnunum var hún lögð
fyrir í skólanum í kennslustund á blöðum með aðstoð umsjónarkennara í hvorum skóla
fyrir sig. Umsjónarkennara voru afhent gögn sem hann lagði fyrir þessa stuttu könnun.
Það var gert til að gæta hlutleysis og höfundur var ekki á staðnum þegar rannsóknin var
lögð fyrir börnin. Höfundur nálgaðist svo svörin þegar allt hafði verið lagt fyrir.
Könnunin var nafnlaus og ekki hægt að rekja svör til einstakra aðila.
Könnunin var gerð í tveimur skólum í Mosfellsbæ. Það var gert til þess að fá meiri
svörun og leyfa öllum í þessum árgöngum í bæjarfélaginu að taka þátt. Skólarnir eru
staðsettir hvor í sínum hluta bæjarins. Horft var til þess að allir eigi auðvelt með að
koma sér á staðinn þar sem væntanleg aðstaða yrði með tilliti til aðgengi fyrir alla.
Könnunin var einnig gerð í þeim tilgangi að skoða hvar væntanleg aðstaða gæti orðið
sem hagkvæmust fyrir alla og reynt yrði að hafa hana miðsvæðis í bænum. Úrvinnslan
var með þeim hætti að gögnin voru handunnin inní töflu í reikniforritið Exel sem
auðveldar handúrvinnslu upplýsinga og var sett upp í súlurit. Þær upplýsingar gáfu svo
vísbendingu um hvernig á að móta væntanlega afurð, tómstundanámskeið í textíliðju.

3.4 Siðferðisleg mál og leyfi
Sendur var póstur til Persónuverndar um hvernig ætti að framkvæma slíkra rannsókn.
Persónuvernd svaraði að nóg væri að senda beiðni á skólastjóra til að fá að gera þessa
könnun. Í svarpósti frá Persónuvernd kom einnig fram að ef spurningalisti sem leggja á
fyrir börnin verður ekki rakinn til einstakra nemenda þá heyrir sú vinnsla ekki undir
gildissvið persónuverndarlaga og þarfnast því ekki heimildar samkvæmt þeim lögum.
Samkvæmt upplýsingapósti sem höfundi barst frá Persónuvernd þá telur
Persónuvernd betur fara á því að haft verði samband við viðkomandi skóla og óskir eftir
því að skólinn sendi skjal sem inniheldur umrædda spurningakönnun og tengil á slíka
könnun til foreldranna/forráðamannanna, ásamt upplýsingum og kynningu á höfundi,
tilgangi rannsóknar og hvernig hægt sé að nálgast höfund. Farið var nákvæmlega eftir
þessum upplýsingum frá Persónuvernd og framkvæmt eftir þeim með aðstoð
skólastjóra og umsjónarkennara hvors skóla fyrir sig.
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3.5 Aðferðafræðilegar áskoranir
Í þessum kafla gerir höfundur grein fyrir hvernig gekk að framkvæma könnunina, hvort
einhverjar áskoranir mættu honum og hverjar þær voru.
Það tók alllangan tíma að semja bréfin svo vel væri. Þegar þau voru tilbúin þá voru
þau send áfram. Svör bárust fljótlega frá skólastjórum sem ætluðu að áframsenda
upplýsingar á foreldra/forráðamenn. Þá var beðið eftir niðurstöðum. Hægt gekk að fá
svörun úr foreldra/forráðamannakönnuninni og þurfti að senda eftirfylgnipóst til þeirra
sem skilaði sambærilegu svarhlutfalli og hafði skilað sér við fyrsta póst. Varð svo að
vera og unnið var úr þeim svörum sem bárust. Það gekk vel að framkvæma spurningakönnunina hjá börnunum. Umsjónarkennarar tóku vel í það að leggja hana fyrir.
Fyrirlögn og að nálgast útfyllta spurningalista tók tvo daga. Eftir það var unnið úr
gögnum í reikniforritinu Exel. Kom það höfundi á óvart hvað það var áhugavert að setja
upp og skoða niðurstöður í því forriti.
Óvænt gáfu niðurstöður til kynna að börnin virtust ekki skilja hvað orðið tómstund
þýðir. Það virtist vefjast fyrir sumum, því sum staðar á niðurstöðublöðum mátti sjá að
þau svöruðu þar sem mátti koma með aðrar athugasemdir, „er í íþróttum“, „er
upptekin“. Þá var að sjá að þau tengdu ekki við að íþróttir væru ákveðin tómstund sem
þau væru að stunda og gætu þess vegna ekki tekið þátt í textílnámskeiði.
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4 Niðurstöður
Í þessum kafla verður fjallað um helstu niðurstöður rannsóknarinnar, þar sem leitað er
svara við rannsóknarspurningunni:
Hvernig gæti tómstundanámskeið í skapandi textíliðju fyrir utan hefðbundið
skólastarf verið skipulagt?
Með þeirri spurningu er aðallega verið að athuga hvernig væri hægt að búa til
námskeið í textíliðju eftir hefðbundið skólastarf hjá börnum á daginn. Þá er verið að
kanna i rannsókninni á hverju væri hægt að byggja og búa til námskeið í skapandi textíl
fyrir börn 10-13 ára. Með þeim upplýsingum er hægt að hafa með til hliðsjónar þegar
námskeið í textíliðju er búið til.
Einnig var verið að leita svara tengt því efni með undirspurningunni:
Hvaða textílaðferðir eru vinsælastar meðal 10-13 ára barna?
Í þeirri spurningu er verið að skoða hvað það er sem börnum þykir skemmtilegast að
gera í textíl. Svörin sem hægt er að notast við eru þau sem vísa í aðferðir í spurningakönnuninni og hvaða áhuga börn hafa fyrir ýmsum aðferðum í textíl. Gerð verður grein
fyrir svörum þátttakenda út frá þeirri undirspurningu, en það voru börn 10-13 ára í
tveimur skólum í Mosfellsbæ í 5.-7. bekk og foreldrar/forráðamenn þeirra.
Spurningarlisti var lagður fyrir í kennslustund hjá börnunum á tveggja daga millibili og
foreldrum/forráðamönnum var sendur spurningalisti með kynningarbréfi af höfundi
ásamt krækju inná spurningarforrit.
Niðurstöður eru settar fram í myndum og texta við þær. Tekin eru fyrir nokkrar
myndir í einu og greind samantekt þeirra mynda. Í viðauka sést hvernig
spurningarlistinn var til foreldra/forráðamanna sem var sendur í krækju með beiðni um
þátttöku og einnig er í viðauka spurningar sem lagðar voru fyrir börnin.
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4.1 Spurningakönnun barna
Hér verður greint frá niðurstöðum úr svörum þátttakenda af spurningarlistum sem
lagðir voru fyrir. Svörunin við spurningakönnun fyrir börn var mjög góð. Innan við tíu
börn settu ekki neitt svar í viðkomandi svarmöguleika hjá spurningum. Fyrstu tvær
spurningar í þeirri könnun eru um kyn og í hvaða bekk börn eru. Alls voru þetta 214
strákar af 240 sem svöruðu og 190 stelpur af 220 sem svöruðu. Alltaf má gera ráð fyrir
einhverjum forföllum hjá nemendum þegar svona rannsóknir eru gerðar og voru það í
þessu tilfelli meðal annars, veikindi, leyfi eða önnur fjarvera. Myndir eru merktar með
númeri, hvaða árgangur og kyn eru við hverja mynd og síðan er texti til útskýringar.
Síðan er umfjöllun um spurningu þrjú í barnakönnun sem er:
Ertu í einhverjum tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
Við þessa spurningu eru fjórar myndir, fyrstu þrjár eru merktar bekkjum og síðan er ein
mynd með heildarniðurstöðum, öllum bekkjum og báðum kynjum.
Þá er fjallað um spurningu fjögur sem er:
Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið/vera í textílklúbb eftir skóla?
Við spurningu fjögur eru þrjár myndir merkar með bekkjum og kyn. Svo er ein mynd
með heildarniðurstöðum öllum bekkjum og báðum kynjum. Síðan kemur að spurningu
fimm í könnuninni og er þar verið að spyrja um aðferðir innan textíl sem börnin þekkja
og er spurt um sjö aðferðir, þær eru: prjón, hekl, útsaumur, saumavél, þrykk, þæfing og
þá vefnaður í lokin. Þar næst er tekin fyrir umfjöllun hvað börnum finnst um þær
aðferðir, hvort þeim þykir þær skemmtilegar, frekar skemmtilegar, hvorki né, frekar
leiðinlegar og leiðinlegar að fást við í textíl. Þar er fjallað um fjórar myndir og
niðurstöður bornar saman eftir skemmtilegheitum.
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Ertu í tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
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Mynd 1. 5. bekkur.

Hér má sjá niðurstöður hjá 5. bekk af þeirri spurningu hvort þau væru í einhverjum
tómstundum/námskeiðum eftir skóla. Af mynd 1 að dæma má sjá að yfirgnæfandi
meirihluti stelpna eða næstum 80% eru í tómstundum eða námskeiðum eftir skóla.
Mikill munur er á hlutfalli hvort stelpur eru í tómstundum en ekki. Alla vega segjast
aðeins 20% ekki vera í neinum tómstundastarfi eftir skóla. Þá er rúmlega 60% stráka í
einhvers konar tómstundum eftir skóla en minna hlutfall þeirra sækja ekki neina
tómstund eða rúmlega 35%. Talsverður munur er á kynjum hvort þau eru í einhvers
konar tómstundum eftir að skóla lýkur á daginn.

Ertu í tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
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Mynd 2. 6. bekkur.
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Mynd 2 þar sem spurt er um hvort börnin eru í einhverjum tómstundum/námskeiðum
eftir skóla, sýnir að tæplega 90% stelpna í 6. bekk sækja tómstundir og er það frekar
hátt hlutfall. Aftur á móti er lágt hlutfall hjá þeim sem ekki sækja sér tómstundir en það
er aðeins um 10%. Þannig að stelpur í 6. bekk eru greinilega ötular að hafa eitthvað
fyrir stafni eftir skóla á daginn. Strákar mælast með tæplega 60% sem segjast vera í
tómstundum og hlutfallið er heldur minna hjá þeim sem eru ekki í tómstundum eða
rúmlega 40%.

Ertu í tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
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Mynd 3. 7. bekkur.

Mynd 3 sýnir svarhlutfall hjá 7. bekk sem eru í einhverjum tómstundum/námskeiðum
eftir skóla að enn eru stelpur í meirihluta þeirra sem stunda tómstundir eftir skólalok á
daginn eða 74%. Aftur á móti er það 26% stelpna sem ekki stunda tómstundir. Um 57%
stráka í 7. bekk stunda tómstundir og þeir sem ekki eru í tómstundum eru 43%. Strákar
sem stunda tómstundir virðast fjölga eftir því sem þeir eldast.
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Ert þú í tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
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Mynd 4. Allir.

Hér á mynd 4 má sjá heildartöflu yfir alla árganga og bæði kyn þar sem verið er að
spyrja um hvort börn eru í einhverjum tómstundum/námskeiðum eftir skóla. Þá sést að
meirihluti barna á þessum aldri sjá sér fært að stunda tómstundir eftir skóla á daginn
eða um 70%. Aftur á móti er hlutfallið lægra hjá þeim sem ekki stunda tómstundir eða
rúmlega 30%.

Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið (vera
í textílklúbb) eftir skóla?
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Mynd 5. Áhugi að sækja textílnámskeið. 5. bekkur.

Af mynd 5 að dæma er ekki mikill áhugi hjá strákum í 5. bekk að sækja sér námskeið í
textíl eftir skóla en þó eru það 8% stráka sem vilja það. Aftur vilja 92% stráka ekki sækja
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sér námskeið í textíl. Hjá stelpum eru það 34% sem hafa áhuga á að sækja
textílnámskeið en 66% vilja það ekki.

Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið (vera í
textílklúbb) eftir skóla?
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Mynd 6. Áhugi að sækja textílnámskeið. 6. bekkur.

Af mynd 6 að dæma þá hafa 6% stráka í 6. bekk áhuga á textílnámskeiði eftir skóla. Þá
er það 94% sem vilja það ekki. Ef við lítum svo á hvað stelpur vilja þá er það ríflega 32%
sem hafa áhuga á námskeiði en 68% stelpna vilja það ekki.

Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið (vera í
textílklúbb) eftir skóla?
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Strákar
Stelpur

Já

Nei

Mynd 7. Áhugi að sækja textílnámskeið. 7. bekkur.

Á mynd 7 sést að 5% stráka í 7. bekk hafa áhuga að sækja textílnámskeið. Svo er það
95% sem hafa ekki áhuga. Um 26% stúlkna hafa áhuga á slíku námskeiði en 74% hafa
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ekki áhuga. Mikið að gera hér hjá strákum og stelpum í tómstundum sem er gott mál.
Hlutfallið fer samt stighækkandi hjá stelpum sem vilja ekki sækja textílnámskeið.

Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið (vera í
textílklúbb) eftir skóla?
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Mynd 8. Áhugi að sækja textílnámskeið. Allir.

Mynd 8 þar sem er samantekt af öllum börnum og öllum árgöngum þegar spurt er
hvort áhugi sé fyrir því að sækja textílnámskeið eftir skóla. Tæp 20% barna í 5.-7. bekk
hafa áhuga eða geta hugsa sér að sækja sér textílnámskeið. Rúmlega 80% nemenda
hafa ekki áhuga á textílnámskeiði. Þá má velta því fyrir sér hvort þau setja annað í
forgang eins og íþróttir og halda að með slíku námskeiði geti þau þá ekki stundað
textílnámskeið því það skarast á? Á nokkrum svarblöðum segir nefnilega: „er í
íþróttum“, „er upptekin“, „hef ekki tíma“ sem segir ekki beint eitthvað neikvætt heldur
að það sé nóg að gera hjá þeim.
Hér fyrir neðan er spurning fimm í könnun barna þar sem á að krossa við í reiti eftir því
hvað þeim finnst áhugaverðast í aðferðum innan textílmenntar. Hér eru niðurstöður
sýndar og tekið fyrir allir árgangar og bæði kyn eru sýnd.
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Mynd 9. Vinsældir prjóns.

Á mynd 9 má sjá að yfir 65% stelpur svara að þeim finnist skemmtilegt og frekar
skemmtilegt að prjóna. Aftur á móti eru tæp 30% stráka sem finnst hvorki skemmtilegt
né leiðinlegt að prjóna. Hjá þeim börnum sem finnst leiðinlegt að prjóna þá er mikill
munur þar á milli kynja. Eins og sést á mynd 9 þá þykja 7% stelpna leiðinlegt að prjóna,
en 26% stráka finnst það leiðinlegt.
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Mynd 10. Vinsældir hekls.

Af mynd 10 að dæma þá finnst yfir 30% barna hvorki skemmtilegt né leiðinlegt að
hekla. Þá eru það strákar sem svara því að þeim þykir frekar leiðinlegt og leiðinlegt að

49

hekla eða um 50%. Greinilegt er að stelpum finnst áhugavert að hekla eða yfir 70%
svara því að þeim þykir það skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki né.
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Mynd 11. Vinsældir útsaums.

Á mynd 11 má sjá að útsaumur er í miklum metum hjá stelpum eða um 75% stelpna
þykir það skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki né. Aftur á móti er stígandi í
hlutfalli stráka eða um 50% stráka finnst útsaumur skemmtilegur, frekar skemmtilegur
og hvorki né. Síðan eru um 25% stráka sem finnst það leiðinlegt sem er mikið hærra
hlutfall sé miðað við stelpur en hlutfall þeirra stelpna sem þykir útsaumur leiðinlegur er
innan við 5%.
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Mynd 12. Vinsældir saumavélar.
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Mynd 12 sýnir hlutfall stelpna sem þykir skemmtilegt að sauma á saumvél, eða yfir
40%. Yfir 80% stelpna svara því til að þykja saumavélin skemmtileg, frekar skemmtileg
og hvorki né. Af strákum svarar um helmingur því til að finnast yfirleitt skemmtilegt að
vinna í saumavél eða um 50%. Þá má sjá að um 20% stráka finnst leiðinlegt að vinna í
saumavél. Mikill munur er á kynjum varðandi hvort þeim þykir skemmtilegt að vinna á
saumavél. Yfir 40% stelpna finnst það skemmtilegt, aftur á móti eru það rétt tæp 20%
stráka. Síðan þegar spurt er um leiðinlegt að sauma þá er mikill munur þar á. Yfir 20%
stráka finnst leiðinlegt að sauma en rétt 3% stelpna.
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Mynd 13. Vinsældir þrykks.

Mynd 13 sýnir hlutfall hjá stelpum sem finnst gaman að vinna með þrykk eða yfir 80%
sem finnst það skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki né. Strákar aftur á móti sem
finnst það skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki né eru tæp 60%. Þá er ekki mikill
munur á þeim hlutföllum og telst það þá áhugavert hjá báðum kynjum. Hjá strákum
aftur á móti er hlutfall þeirra sem þykir leiðinlegt að vinna með þrykk 23%. Um 3%
stelpna svara því til að finnast leiðinlegt að vinna með þrykk.
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Mynd 14. Vinsældir þæfingar.

Greinilegt er að sjá hér á mynd 14 að stelpum finnst skemmtilegt, frekar skemmtilegt
og hvorki né að þæfa eða um 80%. Hjá strákum er hlutfallið ívið lægra eða um 55%. Þá
er mikið hærra hlutfall stráka sem finnst það leiðinlegt sem er yfir 25% en miðað við
stelpur er það er undir 5% stelpna sem þykir leiðinlegt að þæfa.
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Mynd 15. Vinsældir vefnaðar.

Á mynd 15 má sjá hlutfall þeirra stelpna sem finnst gaman að vefa, um eða yfir 75%.
Einnig má sjá stígandi áhuga hjá strákum sem finnst það skemmtilegt, frekar
skemmtilegt og hvorki né eða yfir 55%. Aftur á móti er yfir 40% stráka sem finnst það
frekar leiðinlegt og leiðinlegt. Hlutfall stelpna sem finnst það frekar leiðinlegt og
leiðinlegt eða 14%.
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Skemmtilegt- leiðinlegt
Á næstu myndum má sjá heildartöflu óháð kyni og árgangi í því sem börn þóttu
skemmtilegt-leiðinlegt.

Skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki
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Mynd 16. Hvað börnum finnst um hverja aðferð.

Á mynd 16 má sjá að stelpum finnst allar aðferðir sem spurt er um skemmtilegar, frekar
skemmtilegar og hvorki né eða yfir 80%. Þó er hekl með örlítið lægri hlutfall.
Sambærilegur áhugi er hjá strákum en ívið lægri hlutfall í prósentum eða flestar
aðferðir eru nálægt 60%. Þó er hekl ekki aðferð sem strákum hugnast að gera
samkvæmt svöruninni.
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Mynd 17. Hvað börnum finnst um hverja aðferð.
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Mynd 17 sýnir að hlutfall svarenda hjá stelpum sem finnst flestar aðferðir skemmtilegar
og frekar skemmtilegar er um 60%. Aftur á móti sést að hekl er ekki í háu hlutfalli eða
tæplega 40% þykir hekl skemmtilegt og frekar skemmtilegt. Þó er eftirtektarvert að
prjón er í miklum vinsældum hjá stelpum eða 71% velja það sem skemmtilegustu
aðferðina. Hjá báðum kynjum er hekl ekki hátt skrifað sem áhugaverð aðferð innan
textílmenntar. Strákar velja saumavél sem skemmtilegustu og frekar skemmtilegustu
aðferðina eða rúmlega 40%. Þeim finnst hekl ekki vera skemmtilegt eða rétt rúmlega
10% drengja þykir hekl skemmtilegt.
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Mynd 18. Hvað börnum finnst um hverja aðferð.

Á mynd 18 má sjá að strákar skora frekar hátt í öllum súlum. Þeim finnst frekar
leiðinlegt og leiðinlegt í öllum aðferðum í textílmennt, yfir 40% í flestum aðferðum. Þó
er vinna með saumavél undir 40%. Hjá stelpum er hlutfallið undir 20% í öllum
aðferðum.
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Hvorki né, frekar leiðinlegt og leiðinlegt
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Mynd 19. Hvað börnum finnst um hverja aðferð.

Mynd 19 sýnir mjög hátt hlutfall stráka sem finnst hvorki né, frekar leiðinlegt og
leiðinlegt að gera þær aðferðir sem spurt er um. Hlutföll stráka sem líka ekki við þær
aðferðir sem unnið er með í textílmennt er upp í 90%. Flestar aðferðir hvað stelpum
finnst við þessa mynd þá er hlutfallið á flestum undir 40% en ívið hærra þar sem spurt
er um hekl, þá hækkar hlutfallið þar yfir 50%. Haldast hlutföllin í takt hjá báðum kynjum
hvað áhuga varðar.

4.2 Foreldrakönnun
Hér

má

sjá

niðurstöður

úr

foreldra/forráðamannakönnun.

Svarhlutfall

í

foreldra/forráðamannakönnun var frekar lítið í upphafi. Sendur var póstur til
foreldra/forráðamanna allra þeirra barna sem tóku þátt. En frá hverju heimili var ekki
þörf á fleiri en einu svari. Í upphafi þegar könnunin var send út höfðu afar fáir
foreldrar/forráðamenn svarað svo það væri marktækar niðurstöður. En eftir að sendur
var áminningarpóstur til þeirra þá tók fólk við sér og kom viðlíka fjöldi svara og hafði
svarað í upphafi. Þeir sem tóku þátt og sendu inn voru 164 aðilar sem er 41% þeirra
sem fengu senda könnunina. Varð svo að vera og unnið úr þeim fjölda svara sem barst.
Það voru fimm spurningar sem átti að svara í foreldra/forráðamannakönnuninni. Á
myndum 20-24 má sjá niðurstöður úr foreldra/forráðamannakönnuninni.
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Mynd 20. Áhugi foreldra á textílnámskeiði fyrir börn.

Hér á mynd 20 sést að mikill meirihluti foreldra/forráðamanna hafa áhuga á að senda
barn sitt á námskeið í textíliðju eða næstum 72% þeirra sem svöruðu könnuninni. Þá er
það jákvætt að sjá hvað foreldra/forráðamenn vilja að barnið sitt hafi fyrir stafni frá því
að skóla lýkur á daginn og finnst það jákvætt að velja þessa tómstund fyrir barnið.

Hvor tímasetningin myndi henta barninu?
(Reiknað er með að hvert skipti sé 90 mín).
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Tímasetning skiptir ekki
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Mynd 21. Hentug tímasetning fyrir námskeið.

Samkvæmt mynd 21 þá finnst tæplega 63% foreldra/forráðamanna hentugast að
barnið fari strax að skóla loknum á námskeið. Kannski er það til að samfella myndist hjá
barninu yfir daginn. Og einnig gæti það verið möguleikinn að þá þarf ekki að keyra
barnið á milli staða. En það er einmitt ætlunin að svo þurfi ekki.
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Myndi staðsetning námskeiðsins í miðhluta
Mosfellsbæjar henta barninu? (Reiknað er með að
barnið geti komið sér sjálft á staðinn).
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Mynd 22. Hentug staðsetning fyrir námskeið.

Mynd 22 sýnir að yfir 95% foreldra/forráðamenn þætti það hentugt ef námskeiðið yrði
haldið miðsvæðis í bænum. Þá gæti barnið komið sér sjálft á staðinn þar sem
námskeiðið yrði haldið og foreldrar/forráðamenn rólegra vitandi af ferðalagi barnsins á
staðinn.

Hve oft í viku hentar barninu að sækja slíkt
námskeið?
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Eitt skipti í viku

Tvö skipti í viku

Mynd 23. Æskilegur fjöldi skipta.

Á mynd 23 má sjá að næstum 75% foreldra/forráðamenn þyki eitt skipti í viku henta
barni sínu að sækja textílnámskeið. Þó er yfir 25% sem vilja hafa tvö skipti í viku.

57

Hve margar vikur væri mátulegt fyrir barnið að
stunda slíkt námskeið?
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Mynd 24. Hentug námskeiðslengd í vikum.

Á mynd 24 má sjá að foreldra/forráðamenn vilja að námskeiðið nái yfir 8 vikna tímabil.
Þó eru tæp 30% sem gætu hugsað sér að hafa það eingöngu 4 vikur.

4.3 Ályktanir af niðurstöðum
Þegar spurt er í barnakönnuninni hvort börn séu í tómstundum eftir skóla á daginn þá
sýndu niðurstöður að það er mikill meirihluti stelpna sem svarar því játandi. Þó eru
stelpur í 6. bekk sérstaklega virkar í tómstundum eða nálægt 90% stelpna sækja sér
tómstundir eftir skóla. Yfir heildina eru það 70% barna sem sækja sér tómstundir en
30% gera það ekki. Niðurstöður eru þær að stelpur eru greinilega duglegri við að leita
sér tómstunda eða sækja námskeið en strákar.
Við spurningu fjögur þar sem spurt er hvort börn hafa áhuga að sækja sér námskeið
í textíliðju þá sýna niðurstöður það að 20% barna gætu hugsað sér að sækja slíkt
námskeið. Aftur á móti eru það 80% barna sem svara þeirri spurningu neitandi.
Við spurningu fimm þar sem spurt er um hvað börnum finnst um hverja aðferð í
barnakönnun sýna niðurstöður að af öllum þeim aðferðum sem spurt var um er prjón,
saumavél og að þæfa, þær skemmtilegustu sem börnin fást við í textíl. Þó var saumavél
og þæfa sem skoruðu allra hæst eða um 40% sem fannst það skemmtilegast. Þá áttu
börn erfitt með að velja hvort þeim þætti einhver aðferð betri en önnur því svipað
hlutfall var á þeim upplýsingum í gegnum könnunina. Á þeim stað sem verið er að
spyrja um leiðinlegt þá skora strákar þar í öllum súlum miklu hærri en stelpur eða
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strákar skora um og yfir 25%. Þó má sjá að stelpur skora frekar lágt í þeirri súlu sem
væri þá vísbending um að þeim þykir skemmtilegt í textíl.
Þegar spurt er um hvað börnum finnst skemmtilegt, frekar skemmtilegt hvorki né,
frekar leiðinlegt og leiðinlegt þá má dæma þær niðurstöður þannig að meirihluti
stelpna finnst gaman í textíl. Þá eru strákar sem geta helst sleppt að vinna þar. Þeir vita
bara ekki hvað þeir eru að fara á mis við. Þó eru alltaf einhverjir strákar sem geta
hugsað sér þá vinnu sem textíll kallar á.
Niðurstöður í foreldra/forráðamannakönnuninni sýna að það er mikill áhugi sem
myndi vilja senda barn sitt á textílnámskeið eftir skóla eða um 72% þeirra sem svöruðu.
Tímasetning

textílnámskeiðsins

sem

myndi

henta

er

samkvæmt

foreldra/forráðamannakönnun frá kl. 15:00-16:30 eða frá skólalokum til kl. 16:30.
Prósentuhlutfall þeirra foreldra/forráðamanna sem svöruðu í þessari spurningu var
63% sem fannst þessi tímasetning henta. Hvenær tími dagsins þetta námskeið yrði
haldið væri hægt að skoða með tilliti til annars tómstundastarfs/íþróttastarfs bæjarins.
Ef börn hafa mikinn áhuga á textílnámskeiði þá sækja þau það og stunda aðrar
tómstundir með. Af niðurstöðunum að dæma þá er grundvöllur fyrir því að setja á stofn
námskeið í textíliðju fyrir börn 10-13 ára sem yrði eftir að skóla lýkur á daginn.
Þegar spurt var um hver væri hentugasta staðsetning fyrir námskeiðshald þá var
niðurstaðan sú að meirihluti foreldra/forráðamanna svaraði þannig að staðsetning í
miðhluta bæjarins væri hentugust. Allir dagar koma jafnt til greina þegar spurt var um
hvaða dagssetningar væru bestar. Þá töldu þau að eitt skipti í viku vera best og átta
vikna tímabil sem hvert námskeið myndi taka og er það sem foreldrar/forráðamenn
myndu velja fyrir sitt barn.
Þegar niðurstöður, í svarhlutfalli foreldra/forráðamanna sem vilja að barnið sitt
sæki námskeið og þau börn sem vilja ekki fara á námskeið, eru borin saman er hlutfallið
hátt í báðar áttir. Þá er átti við að svarhlutfall foreldra/forráðamanna sem vilja að
barnið sitt sæki námskeið er tæp 72%. Þau börn sem vilja ekki sækja námskeið er
rúmlega 80%. Þau börn sem hafa áhuga og svara spurningunni játandi eru tæplega
20%.
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Þá er álitamál hvort börnin hafi einhverjar forsendur til að velja eða hafna slíku
námskeiði því það hefur ekki verið í boði hingað til. Þá er nauðsynlegt að slíkt námskeið
yrði kynnt vel til að allir hafi möguleikann á því að velja eða hafna þessari tegund af
tómstund og kynna það þannig að slíkt námskeið gæti alveg komið til samhliða öðrum
tómstundum hjá börnunum.
Þegar spurt er í undirspurningunni: Er textíliðja í boði í tómstundastarfi eftir skóla
fyrir 10-13 ára börn? Þá kemur það fram að svo er ekki. Slíkt tómstundastarf hefur ekki
verið í boði í bæjarfélaginu hingað til. Textílnámskeið hefur ekki verið valkostur fyrir
börnin sem tómstundaval eftir skóla hjá þeim á daginn hingað til, svo að þau hafa ekki
nægar forsendur til að ákveða hvort þau vilji eða ekki. En bragabót er væntanleg.
Þegar spurt er: Er þörf á textíl í tómstundavali fyrir 10-13 ára börn, sýnir að þó það
sé aðeins um 20% þeirra sem svara þeirri spurningu játandi þá er þetta námskeið sett á
stofn fyrir þau börn sem þess óska. Svörunin sem barst úr spurningarkönnun hjá
foreldrum/forráðamönnum þá sýnir það sig að tæplega 72% þeirra gætu hugsað sér að
sín börn fari á slíkt námskeið.
Skoða má þær ábendingar sem komu úr foreldra/forráðamannakönnuninni og gefa
til kynna að áhugi er fyrir slíku námskeiði þar sem þeir svara:
„Ég hefði áhuga á að senda barnið mitt en veit ekki hvort barnið hefði áhuga
(drengur). En er viss um að systir hans ( sem er yngri) hefði mikinn áhuga þegar hún
verður á þessum aldri“
„Mjög þarft og áhugavert“
„Styttra námskeið væri líka í lagi. Veit bara að þetta myndi vekja lukku. Mín börn
(þar á meðal það sem ég er að svara fyrir) hafa alltaf blómstrað í textíl og fengið
útrás fyrir sköpunargleði sína. Ég myndi pottþétt nýta mér þetta“
„Frábært endilega kýla þá þetta“
„Mér finnst mikilvægt í dag að börn læri að endurnýta efni og hluti. Væri gott að
koma þessu inn í námskeiðið og sköpunina“
Einnig mætti skoða þær ábendingar þar sem foreldrar/forráðamenn eru með börn sín í
íþróttum öðrum tómstundum. Þar má m.a. sjá þessar ábendingar:
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„Hefði áhuga en barnið er í svo mörgum tómstundum að ekki er hægt að bæta við“
„Mér finnst þetta frábær hugmynd en svaraði því miður nei þar sem sonur minn er
nú þegar í gríðarlega (eiginleg of) miklu tómstundastarfi og á engan tíma aflögu.
„Frábært framtak!“
„Barnið mitt hefur mikinn áhuga á fatahönnun, en það vantar f.o.f. tíma. Er í öðrum
tómstundum“
„Ekkert á móti námskeiðinu sem slíku, en dagsskrá barnanna er því miður alveg full“
Af þessu má dæma að börn þeirra foreldra/forráðamanna sem svöruðu eru í mjög
miklu tómstundastarfi/íþróttastarfi.
Tómstundanámskeið í textíliðju er skipulagt samkvæmt niðurstöðum úr rannsókn og
var tekið tillit til allra þátta sem spurt var um. Helstu niðurstöður sem komu úr
barnakönnuninni eru þær að mikill meirihluti stelpna svara því játandi að vera á
einhvers konar tómstundarnámskeiði eftir skóla á daginn. Það sýnir að stelpur eru ötulli
að sækja sér tómstundir eftir skóla á daginn.
Þegar spurt er hvort börnin vilja sækja námskeið í textíliðju eftir skóla þá er stór
meirihluti svarenda sem segjast ekki hafa áhuga. Þá mætti skoða það út frá því að
börnin hafa litlar sem engar forsendur til að velja sér slíkt námskeið. Meðal annars er
textíliðja ekki í því tómstundarframboði sem boðið hefur verið upp á í bæjarfélaginu
hingað til.
Við spurningu fimm í barnakönnun þar sem er verið að spyrja um hvað börnum
finnst um ákveðnar aðferðir í textíl þá var það prjón, saumavél og þæfa þær aðferðir
sem börn völdu sem skemmtilegustu. Mikið samræmi var í niðurstöðum um aðferðir.
Engar aðferðir voru með afgerandi niðurstöður, nema þá helst þær þrjár sem nefndar
hafa verið hér ofar. Þá má lesa þær niðurstöður þar sem stelpur svara að þeim finnist
skemmtilegt í textíl. Þó má greina áhuga hjá strákum miðað við hvað þeir svöruðu mikið
við hvað þeim finnist skemmtilegast og er það mjög jákvætt. Þá finnst þeim eitthvað
gaman að gera í textíl.
Niðurstöður spurninga þar sem spurt var um hversu skemmtilegt, frekar
skemmtilegt, hvorki né, frekar leiðinlegt og leiðinlegt börnum þætti þær aðferðir sem
spurt var um , þá kom það berlega í ljós að stelpur skora hátt þar sem spurt er um
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skemmtilegt, frekar skemmtilegt og hvorki né. Þó eru alltaf einhverjir strákar sem gætu
hugsað sé að sækja textílnámskeið.
Þegar spurt var um aðferðir hjá þeim börnum sem svara JÁ við því að vera í
tómstundum en NEI við að sækja námskeið er þæfing og saumavél sem þeim finnst
skemmtilegast að gera. Sömu niðurstöður koma út þegar spurt er um þegar börnin
svara JÁ við því að vera í tómstundum og JÁ við að vilja sækja námskeið þá er þæfing og
saumvél það skemmtilegasta sem þau gera í textíl.
Skemmtilegt að sjá þegar niðurstöður úr foreldra/forráðamannakönnuninni er lesin
þá sýnir það sig að mikill áhugi er hjá foreldrum/forráðamönnum að leyfa barni sínu að
sækja textílnámskeið. Þau nefna að tími dagsins sem myndi henta þeim er miðbik dags
frá skólalokum að vinnustundalokum foreldra/forráðamanna. Þau mæla einnig með að
námskeiðið yrði í átta vikur og einu sinni í viku.
Staðsetning fyrir námskeiðshald séð út frá foreldum/forráðamönnum þá þætti þeim
best að hafa hana miðsvæðis í bænum, sem er í samræmi við áætlun höfundar. Af
þessum ályktunum má setja fram tillögu að námskeiði og skipulagi þess.

4.4 Skipulag námskeiðs samkvæmt niðurstöðum
Vinna með skapandi textíl og að búa til föt eða hluti úr textíl verður viðfangsefnið á
þessu námskeiði. Þar fá börnin að þróast enn frekar í þeirri vinnu og það að vera
skapandi á sínu áhugasviði og fá að vinna mjög sjálfstætt. Mörg börn hafa áhuga á að
búa sér sjálf til föt eða hluti sem lýsir persónuleika þeirra. Heiti námskeiðs gæti verið
skapandi textíll (föt og hlutir). Þá kemur það í ljós út frá niðurstöðum að þessi atriði (föt
og hlutir) er afrakstur skipulags á námskeiði þessu og út frá þeim atriðum sem börnin
völdu sem skemmtilegustu aðferðirnar.
Hér verður dregin saman lýsing á námskeiði. Niðurstöður úr rannsókninni sýna að
börn hafa mestan áhuga á að vinna verkefni sín á saumavél en hún er
langskemmtilegasta textílaðferðin sem börn völdu, síðan kæmi þæfing og prjón. Þá
væri hægt að skipuleggja námskeið sem höfðaði til barna út frá þessum þremur
þáttum. Engin afgerandi munur var á aldri hjá börnum um hvaða aðferð var vinsælli en
önnur þó voru þessar fyrrnefndu aðferðir sem skoruðu hæst. Allar aðferðir komu
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svipaðar út svo ekki er þörf á að aðgreina þær niðurstöður frekar. Fyrrnefndar
niðurstöður var hægt að nýta til að fullvinna lýsingu á námskeiðinu.
Námskeiðið verður sett fram óháð kyni og aldri. Eins og getið var í upphafi þá átti
námskeiðið að vera í boðið fyrir bæði kyn. Þó niðurstöður sýna að drengir yrðu jafnvel í
minnihluta þá er samt komið tilboð sem þeir gætu ef til vill skoðað sem möguleika fyrir
tómstund hjá sér. Niðurstöður sýndu fram á að allir bekkir og bæði kynin völdu sömu
aðferðir sem þeim þótti skemmtilegastar þá ætti textílnámskeið vel getað verið með
blönduðum aldri. Nema það komi fram sérstök ósk eða að umsækjendur á námskeiðið
séu það margir á ákveðnum aldri þá væri hægt að hafa námskeið aldursskipt.
Á textílnámskeiði verður þátttakendafjöldi miðaður við tíu börn. Takmarkanir á
fjölda er gert í þeim tilgangi að hver nemandi fái að njóta sín í því umhverfi sem
námskeiðið verður í. Einnig er það gert í þeim tilgangi að kennari geti komist yfir að
sinna öllum af alúð og natni. Engar reglur eru til um fjölda nemenda nema reynsla
höfundar og annarra textílkennara og það sem viðgengst í textílmennt í grunnskólum.
Reglur eða lög um fjölda nemenda í textílkennslu eru ekki til en aðalástæðan fyrir
fjöldatakmörkun nemenda er yfirferð á verkefnum og verkefnavinnan sjálf. Aðstaða og
tækjabúnaður greinarinnar í skólum bíður ekki uppá fleiri nemendur í einu. Nemendur
eru líka að vinna að ólíkum verkefnum sem nýta þarf ýmis áhöld og verkfæri og þannig
verður yfirferðin hægfara enda gengur textílkennslan út á sýnikennslu og leiðsögn fyrir
hvern nemenda. Viðmið sem notað verður er reynsla höfundar af vinnu sinni í
grunnskólum og almennt viðmið frá textílkennurum og er æskilegt viðmið 10-12 börn í
umsjá eins kennara á svona námskeiði. Þá er góð yfirsýn hjá kennara á hópnum og
meiri möguleiki að getað hjálpað og veitt aðstoð eftir þörfum. Horft verður þannig til
lægri marka hvað fjölda þátttakenda varðar, hér tíu börn á námskeiði, til að auka gæði
kennslunnar.
Það sem foreldrar/forráðamenn völdu sem hentugustu staðsetningu námskeiðsins
er miðsvæðis í Mosfellsbæ, nánar tiltekið gæti það verið í nágrenni við verslun,
íþróttasvæði eða félagsmiðstöð. Þannig ættu börnin auðveldara með að koma sér sjálf
á staðinn. Og ef námskeið byrjaði strax eftir skóla þá ættu börnin að vera fær í að koma
sér sjálft á staðinn. Það ætti að auðvelda allt umstang sem fylgir því fyrir
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foreldra/forráðamenn að vera að „skutla“ til og frá námskeiði. Enda var lagt upp með
það í upphafi að börn gætu þá tekið strætó eða gengið á námskeiðsstað.
Samkvæmt niðurstöðum úr foreldrakönnun þá er það einn dagur í viku sem þeim
finnst henta best fyrir barnið til þess að sækja textílnámskeið og að tíminn væri eftir að
skóla lýkur og fram að seinnihluta dags. Síðan nefndu foreldrar/forráðamenn að
þriðjudagar eða fimmtudagar væru bestu dagarnir og besti tími dags væri frá kl. 15:0016:30 eða frá skólalokum hjá börnunum þangað til að jafnvel vinnu væri lokið hjá
foreldrum/forráðamönnum.
Það sem kom út úr foreldrakönnun þegar spurt var um hversu mörg skipti
námskeiðið ætti að vera þá fannst þeim mátulegt af hafa það í átta vikur og myndi
henta best fyrir þetta námskeið. Ástæðan gæti verið að börnin væru þá á fleiri
námskeiðum yfir vikuna og foreldrum/forráðamönnum fyndist það kannski nóg að
sækja það einu sinni í viku í átta vikur.
Samkvæmt niðurstöðum um hvaða aðferðir börnin vilja helst stunda þá er einnig
hægt að skipuleggja aðstöðuna fyrir námskeiðið. Aðstaðan þarf að henta börnum á
þessum aldri, hæð á borðum, bæði til að sitja við og standa. Mismunandi er hvað
textílaðferðirnar er rýmiskrefjandi. Vegna fatasaums og ýmis konar híbýlasaums þarf að
vera gott borðpláss vegna sníðagerðar, saumavélaborð og aðstaða til að máta og
strauja. Hefðbundin stofa getur dugað fyrir verkefnavinnu, eins og hugmyndavinnu og
teiknivinnu. Einnig þarf að vera rými fyrir ýmsa garnvinnu eins og útsaum, prjón og
jafnvel litla vefstóla. Prjón, vefnaður í ramma og útsaumur eru ekki plássfrek og hægt
að samnýta með teiknistofu. Mögulega mætti einnig vera eitt stórt verkstæði með
stórum borðum, og góðum vöskum fyrir litun og þæfingu og þrykkaðstöðu (langt
langborð). Litun, þrykk og þæfing krefjast þess að til staðar sé gott borðpláss og
skolunaraðstaða. Sýningasvæði þar sem hægt væri að setja upp sýningu og lítið
bókasafn með handverks-, lista- og föndurbókum.
Einnig þarf að vera geymsluaðstaða fyrir öll „hráefni“ sem er verið að nota sem og
aðstaða til að geyma verkefni þátttakenda því ekki er reiknað með að börnin fari heim
með verkefnin fyrr en í lokin þegar afurðin er tilbúin. Hér á einnig við um efnisveitur
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fyrir endurnýtingu/endursköpun/endurvinnslu sem verður einn þáttur af áherslunum á
námskeiðinu.
Hér fyrir neðan er dregið saman hvernig slíkt námskeið liti út þegar það væri auglýst og
kynnt fyrir almenning.
Skapandi textíll (föt og hlutir), fyrir 10-13 ára börn.
Lýsing á námskeiði: Sköpun og hönnun fatnaðar og hluta. Gerð verða tvö til þrjú
verkefni, meðal annars saumuð einföld flík eða hlutur og síðan unnin valverkefni sem
geta tengst prjóni, þæfingu, útsaumi, þrykki og fleiri aðferðum eða eftir óskum hvers og
eins. Umfjöllun verður meðal annars um ýmis hráefni, endurnýtingu og framleiðslu í
textíliðnaði. Sýning verður á verkefnum í lokin.
Markmið námskeiðs: Markmiðið með námskeiðinu er að innihald þess verði fjölbreytt
og skapandi þannig að það höfði til áhuga og þarfa ólíkra barna á aldrinum 10-13 ára á
hvetjandi hátt.
Aldur: 10-13 ára börn ( 5.-7. bekk).
Fjöldi þátttakenda: 10 börn
Staðsetning: Miðsvæðis í Mosfellsbæ.
Dagar og tímasetning: Þriðjudagar eða fimmtudagar frá kl. 15:00-16:30.
Fjöldi skipta: 8 skipti.
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5 Umræður
Í umræðukaflanum verður gerð grein fyrir niðurstöðum rannsóknarinnar og sett í
samhengi við fræðilegan þátt hennar. Rannsóknarniðurstöður verða túlkaðar og settar í
samhengi við efnistök ritgerðar fræðilega hlutans. Leitast er við að svara
rannsóknarspurningunni: Hvernig gæti tómstundanámskeið í skapandi textíliðju fyrir
utan hefðbundið skólastarf verið skipulagt?
Meginmarkmiðið með meistaraprófsverkefninu var að gera rannsókn á því hvort
grundvöllur væri fyrir því að setja á stofn textílnámskeið fyrir 10-13 ára börn í
Mosfellsbæ eftir að skóla lýkur á daginn. Eftir að unnin hafi verið forkönnun á því hvað
væri í boði af slíkri iðju fyrir þennan aldurshóp, meðal annars á heimasíðum ýmissa
aðila, kom í ljós að það var af skornum skammti og það sama mátti segja um það
tómstundastarf sem í boði var hjá bæjarfélaginu Mosfellsbæ. Út frá þeim forsendum
var gerð áætlun um að hanna og bjóða upp á slíkt námskeið. En til þess að svo gæti
orðið var mikilvægt að gera rannsókn og kanna hvort sú hugmynd hefði grundvöll.
Það að textílgreinin sé kennd á öllum skólastigum auk þess að vera skyldunámsgrein
í grunnskóla þá var ætlunin hjá höfundi að kanna hvort það væri grundvöllur fyrir
skapandi textílstarfi utan skóla, eins og raunin er með ýmsar aðrar námsgreinar sem
kenndar eru í skólum, eins og er til dæmis með íþróttir, myndlist og tónlist sem einnig
eru skyldunámsgreinar í grunnskólum. En tilfellið er að lítið framboð er af skapandi
textíliðju fyrir börn og er mjög lítið samanborið við aðrar listgreinar.
Réttlátt er að börn sem hafa sérstakan áhuga á textíliðju hafi jafnan möguleika á að
sækja sér slíka tómstund í samræmi við það sem boðið er upp á í öðrum listgreinum;
dans, myndlist, leiklist og tónlist. Greinarnar, eru ásamt textíl, flokkaðar undir list- og
verkgreinar og allar eru þær kenndar á öllum skólastigum; grunn-, framhalds- og
háskólastigi.
Niðurstöður rannsóknarinnar sýna í hvaða mæli börn vilja sækja námskeið og hvort
foreldrar/forráðamenn þeirra vilji senda þau á slíkt námskeið í Mosfellsbæ. Samkvæmt
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niðurstöðum þá hafa börnin gaman af textíliðju og foreldrar/forráðamenn eru mjög
jákvæðir og vilja senda börn sín á slíkt námskeið. Af svöruninni að dæma var enginn vafi
að börnunum fyndist yfirleitt gaman í textíl og að foreldrar/forráðamenn þeirra væru
jákvæðir fyrir því að þau tækju þátt í slíku námskeiði. Það tók höfundur sem áskorun og
takmark um að setja fram tillögu að tómstundanámskeiði í textíliðju sem hluta af
niðurstöðum þessarar rannsóknar.
Samkvæmt niðurstöðum er markmiðið að efla áhuga á textíliðju meðal barna og að
innihaldið væri fjölbreytt og höfða til flestra barnanna. Þó það þurfi kannski ekki að efla
áhuga hjá þeim sem myndu sækja slíkt námskeið, þá yrði þetta til þess að fleiri myndu
sjá leið og farveg fyrir sköpunarþörf sína. Þörfin gæti verið til staðar fyrir þessa tegund
tómstundar þar sem börn geta unnið með hug og hönd. Því í starfssemi sem textíliðja
er eiga börn að fá að vera á sínum forsendum með sínar væntingar um vilja og þörf til
að skapa.
Til þess að tómstundanámskeið í textíliðju sé árangursríkt og mæti væntingum þá
þarf að gefa öllum tækifæri til að vinna að einhverju við sitt hæfi. Jafnréttismenntun
byggist á því að skapa tækifæri á því að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika
sína (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 21-22). Það er í takt við
lýðræðishugmyndir Dewey þar sem honum finnst mikilvægt að börn rækti hæfileika
sína á sínum forsendum (Jóhanna Einarsdóttir og Ólafur Páll Jónsson, 2010, bls. 117).
Markmiðið með spurningunum um textílaðferðirnar var að komast að því hvaða
aðferðum nemendur væru spenntastir fyrir, en jafnframt að útiloka ekkert fyrirfram.
Það að vinna tilrauna- og rannsóknarvinnu á skapandi hátt í fjölbreyttum
textílaðferðum þá er verið að uppfylla óskir barna um vélsaum, prjón og þæfingu eins
og kom fram í niðurstöðum, þá verður einnig boðið uppá aðrar aðferðir sem voru
vinsælar og börn merktu við samkvæmt niðurstöðum. Með ýmissi tilraunavinnu þá má
ná persónulegri nálgun meðal annars með endurnýtingu að leiðarljósi. Þar með er verið
að tengja við í samræmi við þær hugmyndir sem Dewey talaði og líkti við hvatir sem
öllum börnum væru áskapaðar og kæmu fram í vissum áhugaefnum.
Tilgangurinn var einnig að skapa jákvætt andrúmsloft fyrir slíkt námskeið þar sem
börnin eru örugg og hvött áfram og að óskir þeirra séu virtar. Eins og segir í
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Barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna þá á að hlusta á börn og styðja þau til að koma
skoðunum sínum á framfæri og taka tillit til skoðana þeirra (Gerður G. Óskarsdóttir,
2014, bls. 166).
Niðurstöður sýna að aldur og kyn skipta ekki máli og að saumavélin er
langskemmtilegasta textílaðferðin, síðan þæfing og prjón. Engin afgerandi munur var á
aldri hjá börnum um hvaða aðferð var vinsælli en önnur þó voru þessar fyrrnefndu
aðferðir sem skoruðu hæst. Allar aðferðir komu svipaðar út svo ekki er þörf á að
aðgreina þær niðurstöður frekar. Fyrrnefndar niðurstöður var hægt að nýta til að
fullvinna lýsingu á námskeiðinu, einnig gáfu þær vísbendingar um aðstöðuna og
húsnæðið. Þetta styður einnig við kenningu Rudolf Steiner sem miðar að því að til að
gefa sem besta heildarmynd af námsefni sé mikilvægt að tengja og skoða efnið út frá
mörgum sjónarhornum (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013, bls. 3).
Þegar textílnámskeið eru haldin þarf að huga að ýmsu er viðkemur húsnæði þannig
að andrúmsloftið sé skapandi og notalegt. Þannig þarf einnig að huga að mörgum
mannlegum þáttum þegar kemur að skipulagi slíkrar aðstöðu. Í hefðbundinni
textílkennslu eru kennari og nemendur stöðugt á hreyfingu, en þessu til staðfestingar
er áralöng reynsla höfundar og annarra textílkennara. Ekki er æskilegt að séu fleiri en
10-12 börn í skólastofu sem ætluð er í textílkennslu og hefur verið tekið mið af því í
skipulagi námskeiðsins. Gera má ráð fyrir mögulega minni aðstöðu en boðið er upp á í
venjulegri textílstofu í húsnæði skóla. Ef hver nemandi á að fá tækifæri til að njóta sín
þá er markmiðið að gera ekki ráð fyrir fleirum en tíu börnum á námskeiðinu.
Textílgreinin er í öllu umhverfi okkar hvort sem það er í híbýlum eða í formi
fatnaðar. Gríðarlegur áhugi er á textílhönnun, samanber skóla og atvinnulíf.
Fjölbreytileiki greinarinnar er það mikill að flestir ættu að finna eitthvað við sitt hæfi.
Hugmyndir og nýsköpun er sterkur þáttur í umhverfi greinarinnar. Mörg sóknarfæri eru
því á að hafa úrval af námskeiðum innan greinarinnar.
Textílgreinin er fjölbreytt grein sem inniheldur ólíkar aðferðir, einnig er talsverður
fjölbreytileiki innan hverrar aðferðar sem börn hafa áhuga á. Markmiðið með
námskeiðinu er að bjóða upp á mismunandi textílaðferðir og fjölbreytt verkefni innan
hverrar aðferðar, þannig að börn geti fundið eitthvað við sitt hæfi, en einnig að þau
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læri eitthvað nýtt. Markmið er að efla þennan áhuga hjá börnum og aðstoða þau til að
vera skapandi með samvinnu hugar og handar og að geta verið sjálfbjarga með ýmsa
hluti á þroskandi hátt. Ef vel er að þessu staðið þá ætti börnum að finnast þau vera að
taka frumkvæði í sinni eigin vinnu, og jafnvel læra af mistökum sínum. Eins og Svanborg
R. Jónsdóttir bendir á þá er mikilvægt að börnin öðlist hæfni, færni og frumkvæði til að
geta útfært betur hugmyndir sínar (Svanborg R. Jónsdóttir, 2016, bls. 86).
Árangur nemenda í námi sést þegar tengdar eru hinar ýmsu námsgreinar við
tómstundastarf þar sem þær efla þá færni við hið almenna nám í skólum (Gerður G.
Óskarsdóttir, 2014, bls. 248-249). Ekki síst er markmiðið að efla verkvit og viðhorf
þeirra til greinarinnar þannig að sá þekkingarbrunnur sem skapast við þátttöku þeirra í
námskeiðinu geti orðið hvati fyrir áframhaldandi námi í framtíðinni. List- og verkgreinar
geta auðveldað nemanda að móta sér skoðun á hvar áhugi hans liggur og áttað sig á
atvinnu- og námstækifærum innan starfs- og listnáms (Mennta og menningarmálaráðuneytið, 2013, bls. 140-141).
Markmiðið með námskeiðinu er að efla áhuga á textíliðju meðal barna og að
innihaldið sé fjölbreytt og höfði til flestra barna sem er í samræmi við kenningar John
Dewey, Elliot Eisner, Rudolf Steiner og Howard Garner. Mjög mikilvægt er að koma til
móts við allar greindir barna samkvæmt fjölgreindakenningu Howard Gardner og því er
Dewey einnig sammála, það að börn eigi að fá að vinna út frá sínum forsendum og geti
tengt þekkingu sína við fyrri þekkingu á sama sviði samkvæmt Eisner. Einnig er
mikilvægt að koma til móts við þau börn sem vilja virkja greind sína sem snýr að
samhæfingu huga og handar og fá að njóta sín í því sem þau eru hæfust í. Þar bætist
Rudolf Steiner við í hóp þeirra sem vilja að börn læri út frá hugmyndum sem kalla á
vinnu með hug, hönd og hjarta (Hrafnhildur Eiðsdóttir og Jóhanna Einarsdóttir, 2013,
bls. 3).
Hópurinn sem tómstundanámskeið í textíliðju gæti hentað eru börn á aldrinum 1013 ára sem hafa mikinn áhuga á að vinna og skapa í textíl, en finna sig ef til vill ekki í
hinu hefðbundna tómstundastarfi sem býðst fyrir þennan aldur. Það sem helst kom á
óvart í könnuninni var að mörg barnanna sögðust vera ýmist fullbókuð eða í íþróttum
þegar þau voru spurð út í hvort þau hefðu áhuga á að sækja textílnámskeið. Þá töldu
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börnin, þá helst drengirnir, sig ekki vera að stunda tómstundir þegar þau væru í
íþróttum. Mögulega má rekja ástæðuna fyrir því að gerður er greinamunur á íþróttum
og tómstundum eins og fram kemur í innihaldi og heiti skýrslunnar Ungt fólk 2009, 8.,
9. og 10. bekkur. Menntun, menning, tómstundir, íþróttaiðkun og framtíðarsýn
ungmenna á Íslandi (Margrét Lilja Guðmundsdóttir, Álfgeir Logi Kristjánsson, Inga Dóra
Sigfúsdóttir og Jón Sigfússon (2009). Einnig er gerður greinamunur á orðunum meðal
annars í samhengi við íþrótta og tómstundasvið bæjarfélaga.
Samkvæmt upplýsingum sem gefnar eru upp á heimasíðu Mosfellsbæjar má finna
markmið og leiðir sem íþrótta- og tómstundasvið bæjarins setur sér. Þar segir að þetta
svið eigi að styðja við það starf sem fyrir er en einnig að leita að nýjum leiðum í
tómstundastarfi. Tekið er fram að allir bæjarbúar geti haft áhrif á þróun
tómstundastarfsins innan bæjarins auk þess að styðja við uppbyggingu á
tómstundaaðstöðu innan bæjarins. Samkvæmt íþrótta- og tómstundastefnu bæjarins
eiga öll börn að geta tekið þátt í og kynnst slíku starfi. Til að framfylgja þessum
markmiðum eru gerðar kannanir til að greina þörfina fyrir tómstundaaðstöðu í bænum
(Mosfellsbær, e.d.). Verkefni höfundar er einmitt unnið í þeim anda og mun það verða
liður í þróun á nýju tómstundastarfi innan Mosfellsbæjar.
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6 Lokaorð
Þegar frístundaheimili og félagsmiðstöðvar auglýsa sitt starf þá er oft nefnt að
ýmiskonar „listnám“ sé starfrækt þar, sem er gott mál. En svo er kannski tilfellið að
boðið er aðeins uppá ákveðnar tegundir af listnámskeiðum, hér á við myndlist, dans,
tónlist eða leiklist. Eins og sjá má af upptalningunni hér þá var textíllist ekki nefnd enda
er slík iðja ekki í boði á mörgum stöðum. Textíliðja er líka list og því má ekki ganga fram
hjá því í því tómstundaframboði sem í boði er, hér á við aldurinn 10-13 ára.
Námskeið í textíliðju kallar á góða aðstöðu og utanumhald, mjög gott skipulag og
góða faglega þekkingu enda er greinin fjölbreytt og aðferðir greinarinnar ólíkar.
Mögulega gæti það verið ástæðan fyrir því að ekki hefur verið boðið upp á slíka iðju
innan þess tómstundastarfs sem er í boði fyrir börn. Ef skipulagið er gott frá upphafi
með aðföng, efnislager og utanumhald þá getur það verið eftirsóknarvert og freistandi
umhverfi fyrir börn að vinna í.
Markmiðið með verkefninu var að kanna forsendur fyrir tómstundanámskeiði í
textíliðju fyrir börn 10-13 ára. Þær upplýsingar sem gengið var út frá í upphafi gáfu til
kynna að mögulega vantaði slíkt framboð á tómstundamarkaðinn. Þeir aðilar sem tóku
þátt

í könnuninni, 10-13

ára börn í tveimur

skólum

í Mosfellsbæ og

foreldrar/forráðamenn þeirra, hafa lagt til niðurstöðu sem sýnir fram á ákveðna þörf á
slíku námskeiði og hvernig mætti skipuleggja slíkt námskeið. Séð til framtíðar gæti
myndast grundvöllur fyrir áframhaldandi vinnu með fleiri slík textílnámskeið, mögulega
í formi textílklúbbs.
Ákveðið form og uppskrift hefur þannig litið dagsins ljós. Sú afurð sýnir að það er
eitthvað við textíl sem foreldrar/forráðamenn horfa til sem hluta af tómstundavali fyrir
börn sín, enda sýndi það í foreldrakönnun að þeir voru jákvæðir gagnvart hugmyndinni
að vilja nýta sér slíkt framboð. Það sýnir sig líka í niðurstöðum úr barnakönnun að þeim
líkar vel við ýmsar textílaðferðir sem sýnir einnig að þeim finnst gaman að vinna í textíl.
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Mikilvægast er að rannsóknin hefur svarað rannsóknarspurningunni þannig að
mögulegt hefur verið að setja fram tillögu að tómstundanámskeiði í textíliðju, hér á
bæði við um innihald, dag- og tímasetningu, hentugan tímafjölda sem og
staðsetninguna miðsvæðis í Mosfellsbænum enda þægilegast fyrir alla. Sömuleiðis má
draga þá ályktun að hægt verði að vinna áfram með þær upplýsingar sem komu fram í
rannsókninni. Þá má horfa til þess hvað vel var tekið í þessa hugmynd hjá þeim aðilum
sem hún var kynnt fyrir hjá Mosfellsbæ með samstarf í huga.
Ánægjulegt er hvað foreldrar voru jákvæðir yfir því að bjóða ætti uppá
tómstundaval í textíliðju og með það í farteskinu ætti ekki að vera nein fyrirstaða að
setja á stofn slíkt námskeið.
Textílgreinin er fjölbreytt og hægt að vinna með hana á mjög fjölbreyttan hátt og
því áherslur og möguleikar nær óendanlegir í slíku námskeiðsframboði. Í textíliðju
barna þá reynir mikið á verkfærni og verkkunnáttu og þar sem hugur og hönd vinna
sífellt saman. Við þannig aðstæður eflist sköpunarkrafturinn og í textíl er úr nægu að
moða enda er textíll allsstaðar í kringum okkur; fötin sem við klæðumst og umhverfið
sem við lifum í og með það að leiðarljósi ætti að vera eftirsóknarvert að vinna og leika
með textíl.
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Viðauki A: Bréf sent til skólastjóra fyrir beiðni um
samstarf og fyrirlögn á könnun.
Sæl, nafn, skólastjóri skóla
Ég heiti Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir og er að vinna rannsókn sem tengist lokaverkefni
mínu á meistarastigi við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Leiðsagnarkennari minn er
Ásdís Ósk Jóelsdóttir, aoj@hi.is. Verkefnið snýst um að setja á stofn námskeið fyrir börn
þar sem þau geta unnið að list sinni með hug og hönd eftir að skóladegi lýkur.
Einn hluti verkefnisins gengur út á að gera könnun meðal foreldra/forráðamanna og
barna. Um er að ræða könnun á áhuga nemenda á ólíkum textílaðferðum. Ég fer þess á
leit við þig að fá að leggja fyrir stutta og einfalda spurningakönnun fyrir nemendur í 5.7. bekk í þínum skóla. Skipulagið verður með þeim hætti að umsjónakennarar leggja
spurningakönnunina fyrir, er það gert til að gæta hlutleysis. Könnunin verð ég sjálf búin
að fjölrita og afhendi umsjónarkennurum. Útskýringar vegna framkvæmdar á
spurningakönnuninni munu fylgja með til þeirra.
Í viðhengi er afrit af könnuninni til barna. Könnunin er nafnlaus og órekjanleg.
Könnunin yrði lögð fyrir í Lágafellsskóla og Varmárskóla, á sama skóladegi á þeim tíma
sem ákveðinn yrði í samráði við skólana og viðkomandi umsjónarkennara.
Einnig óska ég eftir að fá að senda út stutta könnun til foreldra sömu barna og taka þátt
í þínum skóla, þ.e. foreldrar barna í 5.-7. bekk. Sú könnun verður útbúin í
spurningarforriti og send sem krækja til skólastjóra sem áframsendir svo á
foreldra/forráðamenn.

Könnunin

er

nafnlaus

og

órekjanleg.

Í

bréfi

til

foreldra/forráðamanna fá þeir tækifæri til að afþakka þátttöku.
Könnunin til foreldra/forráðamanna gengur út á það að kanna áhuga þeirra á því að
börnin þeirra sæki textílnámskeið í formi tómstundavals eftir að skóla lýkur.

Með von um samstarf
Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir
Meistaranemi í náms- og kennslufræði í list- og verkgreinum við Menntavísindasvið
Háskóla Íslands.
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Viðauki Á: Bréf sent af skólastjóra til
foreldra/forráðamanna barna í 5.-7. bekk.
Kæru foreldrar/forráðamenn barna í 5.-7. bekk
Ég heiti Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir og er meistaranemi í náms- og kennslufræði listog verkgreina með áherslu á textílmennt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Ég hef
starfað sem kennari við Lágafellsskóla undanfarin 11 ár þar sem ég hef kennt
textílmennt. Textílmennt er ein af kennslugreinum grunnskóla skv. aðalnámskrá sem
telst til list- og verkgreina. Vinna með textíl getur verið útfærð á afar fjölbreyttan hátt.
Á tómstundanámskeiði í textíl er m.a. verið að prjóna, hekla, sauma á saumvél bæði
hluti og föt.
Sem hluti af námi mínu vinn ég að lokaverkefni sem felur í sér að bjóða námskeið fyrir
börn þar sem þau geta unnið að list sinni með hug og hönd eftir að skóladegi lýkur. Á
námskeiðinu verður lögð áhersla á sköpun, sjálfbærni og endurnýtingu. Leitast verður
við að halda námskeiðskostnaði í lágmarki.
Einn hluti lokaverkefnisins er að gera könnun á áhuga fyrir textílnámskeiði sem haldið
yrði fyrir börn í 5.-7. bekk. Könnunin verður lögð fyrir í tveimur skólum, Lágafellsskóla
og Varmárskóla og hafa skólastjórar beggja skóla gefið leyfi sitt. Könnunin verður lögð
fyrir af umsjónarkennara til að gæta hlutleysis, könnunin er nafnlaus og órekjanleg.
Ég fer þess á leit við þig kæra foreldri/forráðamaður að fá að leggja stutta könnun fyrir
þitt barn þar sem barnið þitt er í viðkomandi árgangi. Ef ekki er vilji fyrir að barnið takið
þátt í könnuninni þá vinsamlegast hafið samband við mig í gegnum netfangið
kjg7@hi.is fyrir 13. febrúar.
Einnig fer ég þess á leit að fá að senda þér/ykkur stutta könnun sem fjallar um vilja og
áhuga foreldra/forráðamanna að senda börn sín á slíkt námskeið. Könnunin inniheldur
fimm krossaspurningar sem tekur skamma stund að svara, könnunin er nafnlaus og
órekjanleg. Ef ekki er vilji fyrir þátttöku þá vinsamlegast hafið samband við mig í
gegnum netfangið kjg7@hi.is fyrir 13. febrúar.
Foreldrar/forráðamenn eru hvattir til að svara þessari könnun til að sem marktækastar
niðurstöður fáist. Jafnframt að gæta þess að hvert heimili svari aðeins einu sinni fyrir
hvert barn.
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Með fyrirfram þökk um gott samstarf,
Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir
Meistaranemi í náms- og kennslufræði í list- og verkgreinum við MVS HÍ
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Viðauki B: Spurningakönnun barna.
Ágæti nemandi
Höfundur langar að biðja þig um að taka þátt í þessari stuttu könnun.
Höfundur spurninga er að vinna að lokaverkefni sínu í meistaranámi við
Háskóla Íslands og er þetta hluti af því verkefni. Þessi könnun eru nokkrar
spurningar og þú svarar eftir bestu getu. Höfundur er að spyrja um áhuga
þinn á mismunandi textílaðferðum.
Góða skemmtun
1. Ertu stelpa eða strákur?
Stelpa

Strákur

2. Í hvaða bekk ertu?
5. bekk

6. bekk

7. bekk

3. Ert þú í tómstundum/námskeiðum eftir skóla?
Já

Nei

4. Hefur þú áhuga á að sækja textílnámskeið (vera í textílklúbb) eftir
skóla?
Já

Nei

Framhald á næstu síðu 
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5. Krossaðu í reitina eftir því hvað þér finnst um hverja aðferð sem
nefnd er hér að neðan.
Aðferðir

Skemmtilegt Frekar
Hvorki
Frekar
Leiðinlegt
skemmtilegt skemmtilegt leiðinlegt
né leiðinlegt

Prjón
Hekl
Útsaumur:
t.d. sauma
krosssaum
Saumavélar:
sauma hluti
eða föt
Þrykk: búa
til þín eigin
munstur á
efni
Þæfing:
þæfa með
ull, vatni og
sápu
Vefnaður:
t.d. vefa
mynd

Annað sem þér finnst skemmtilegt að gera í textíl?
Þá hvað?____________________________________

Takk fyrir að taka þátt 

80

Viðauki D: Spurningakönnun foreldra.
Vinsamlegast krossið við viðeigandi svör í reitunum, já eða nei. Í síðasta liðnum er
möguleiki á að koma á framfæri fleiri atriðum sem ykkur finnst koma að gagni.
1. Hafið þið sem foreldrar/foreldri/ forráðamaður áhuga á því að barnið ykkar (1013 ára) fari á námskeið til að læra að vinna í textíl (fatnað, heimilis- eða
skrautmuni) eftir að skóla lýkur á daginn?
Já

Nei

Ef svarið er Nei þarf ekki að svara fleiru.

2. Myndi staðsetning námskeiðsins í miðhluta Mosfellsbæjar henta barninu?
(Reiknað er með að barnið geti komið sér sjálft á staðinn)
Já

Nei

3. Hvor tímasetningin myndi henta barninu? Reiknað er með að hvert skipti sér 90
mín.
15:00-16:30
16:00-17:30
Tímasetning skipti ekki
máli

4. Hve oft í viku hentar barninu að sækja slíkt námskeið?
Eitt skipti í viku
Tvö skipti í viku

5. Hve margar vikur væri mátulegt fyrir barnið að stunda slíkt námskeið?
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4 vikur
8 vikur
12 vikur

Annað? _________________________
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Viðauki E: Bréf sent fyrir forkönnun.
Beiðni til foreldra.
Sæl ágætu foreldrar/forráðamenn barna í 5.-7. bekk

Ég heiti Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir og er meistaranemi í náms- og kennslufræði listog verkgreina með áherslu á textílmennt við Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Ég fer þess á leit við þig kæra foreldri/forráðamaður að fá að leggja stutta könnun fyrir
þitt barn þar sem barnið þitt er í viðkomandi árgangi. Þetta er forkönnun sem mun
nýtast mér til áframhaldandi þróunar á spurningarlista í rannsókn minni. Könnunin er
prófuð á xx börnum í þínum skóla og var þitt barn valið til að taka þátt. Þær spurningar
sem lagðar verða fyrir eru krossaspurningar. Könnunin er órekjanleg og ónafngreind.
Með fyrirfram þökk
Kolbrún Jenný Gunnarsdóttir
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