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Útdráttur 

 
Verkefni þetta er unnið sem lokaverkefni til B.Ed.-prófs við kennaradeild Háskólans á 
Akureyri vorið 2005. Í fyrsta kafla er inngangur. Í öðrum kafla er umfjöllun um 
sögulega tengingu við textíl- og smíðagreinar og greint frá helstu frumkvöðlum og 
fræðimönnum sem tengjast greinunum, auk þess sem lög, reglur og aðalnámskrá 
grunnskóla eru skoðuð. Því næst er gerð grein fyrir hvernig greinarnar tengjast 
fjölskyldulífi, skólum og atvinnulífi. Einnig er komið inn á umræðu um kynjamun út 
frá líffræðilegum, uppeldislegum og félagslegum þáttum. Þriðji kafli inniheldur 
úrvinnslu á könnun sem gerð var í þremur skólum á áhuga kynjanna á textíl- og 
smíðagreinum. Í fjórða kafla eru síðan umræður um niðurstöðuna úr könnuninni og 
þær bornar saman við fræðilega kaflann. Fimmti kafli inniheldur framtíðarsýn 
höfunda. Í sjötta kafla eru lokaorð. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 

• Eru textíl- og smíðagreinar mikilvægar? 
• Finnst nemendum gaman að læra textíl og smíði? 
• Er áhersla lögð á að kenna textíl- og smíðagreinar samkvæmt aðalnámskrá? 
• Er kynbundinn munur á áhugasviðum? 
Helstu niðurstöður varðandi rannsóknarspurningarnar og þær tilgátur sem settar 

voru fram eru að nemendur telja textíl- og smíðagreinar mikilvægar. Flestir nemendur 
hafa áhuga á þessum greinum en það er svolítið misjafnt eftir kynjum. Það virðist vera 
að flestar greinarnar séu kenndar samkvæmt námskrám þó eru þar undantekningar. 
Drengir hafa talsvert minni áhuga á textíl en smíði. Stúlkur hafa svipaðan áhuga á 
hvoru tveggja, þó ívið meiri áhuga á textíl. Kynningarbæklingur um textíl og smíði 
fylgir með lokaverkefninu. 
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Abstract 
 
This essay is the final assignment in a B.Ed.-degree from the Faculty of Education at 
the University of Akureyri. The first chapter is an introduction. The second chapter 
deals with historical links to textiles and woodwork and design in schools and the 
main pioneers and scholars in these fields. Laws and regulations and the national 
curriculum are also discussed here. This is followed by a discussion of how the 
subjects are connected to schools and family as well as professional life. Gender 
differences are also dealt with from biological and social points of view. The third 
chapter consists of the results from a survey carried out in three different schools on 
gender-bound levels of interest for textiles and woodwork and design. These results 
are then discussed in the fourth chapter and measured against the background 
presented in the second chapter. The fifth chapter contains the authors’ visions for the 
future and the sixth some final remarks. The research questions were the following: 

• Are textiles and woodwork and design important subjects? 
• Do pupils enjoy textiles and woodwork and design? 
• Is there any emphasis on teaching the subjects in accordance with the national 

curriculum? 
• Do the genders have different areas of interest? 
The main conclusions are that pupils feel that textiles and woodwork and design 

are important subjects. Most of them are also interested in these subjects, but there are 
some differences between the two genders. Most of the subjects are taught in 
accordance with the national curriculum, even though there are some exceptions. 
Boys are less interested in textiles than woodwork and design. Girls are nearly equally 
interested in both, even though their interest for textiles is slightly higher. An 
introductory pamphlet on textiles and woodwork and design follows the essay as an 
appendix. 
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1. Kafli   Inngangur 
 

Að búa til velheppnaðan hlut gefur skapara hans mikla gleði, sem líkja má við að 

eignast sitt eigið barn og áhugi vaknar á því að sýna hann öðrum. Þetta virkar sem 

hvatning fyrir næsta mann sem langar að gera eins og þannig koll af kolli. Í 

nútímasamfélagi er gert ráð fyrir að bæði karlar og konur starfi inni á heimilunum og 

þess vegna er nauðsynlegt að kenna báðum kynjum undirstöðuatriði í textíl og smíði. 

Nemendum er nauðsynlegt að sjá að allir geta búið til hluti sem verða persónulegir og 

einstakir og að ekki þurfi að fara í verslun til þess að kaupa allt. 

Sú könnun sem gerð verður í þessu lokaverkefni er um viðhorf nemenda til 

textíl- og smíðagreina. Vita höfundar ekki til þess að sambærileg könnun hafi verið 

gerð á Íslandi en þó má nefna að Guðrún Helgadóttir gerði svipaða rannsókn rétt fyrir 

síðustu aldamót á áhuga kynjanna á textíl og smíðum.1 Munurinn á hennar rannsókn 

og þessari könnun er sá að hún tók viðtöl við textíl- og smíðakennara en í þessari 

könnun eru nemendur spurðir. 

Upplifun höfunda úr æfingakennslunni í tveimur ólíkum skólum á Norður- og 

Austurlandi er ekki sú að drengjum hafi leiðst eða þeim hafi gengið verr en stúlkum í 

textíl. Þeir voru þvert á móti mjög áhugasamir og erfitt var að koma þeim í frímínútur. 

Sömu sögu er að segja með stúlkur í smíði en þær virtust njóta sín vel þar. Þetta varð 

til þess að höfundar fengu áhuga á að gera könnun á viðhorfi nemenda til textíl- og 

smíðagreina. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

• Eru textíl- og smíðagreinar mikilvægar? 

• Finnst nemendum gaman að læra textíl og smíði? 

• Er áhersla lögð á að kenna textíl- og smíðagreinar samkvæmt aðalnámskrá? 

• Er kynbundinn munur á áhugasviðum? 

Tilgangurinn með þessu lokaverkefni er að reyna að gera þessum spurningum skil 

og fá svör við þeim. Í því skyni gerðu höfundar könnun meðal nemenda í 8. bekk í 

þremur grunnskólum, einum í litlu þorpi á Austfjörðum og tveimur skólum á 

 
1 Guðrún Helgadóttir 1997:197 
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Norðurlandi, öðrum í bæ og hinum í sveit. Sú aðferð sem notuð var er megindleg 

rannsóknaraðferð með lokuðum spurningum. 

Lokaverkefnið er byggt þannig upp að byrjað er á að gera grein fyrir ástæðum 

þess að höfundar völdu textíl- og smíðagreinar til umfjöllunar. Því næst er hugtakið 

list skilgreint og fjallað um sögulega tengingu við textíl, smíði og fyrstu 

framhaldsskólana á Íslandi. Þá kemur umfjöllun um frumkvöðla og fræðimenn og þar 

á eftir eru helstu lög, reglugerðir og aðalnámskrá skoðuð. Síðan kemur umfjöllun um 

hvað þræðir náms liggja víða. Þá er fjallað um handverk og fjölskyldu í 

nútímaþjóðfélagi, tengsl milli skólastiganna og hvernig handverksgreinarnar nýtast í 

atvinnulífinu. Þá er talað um kynin, út frá fræðilegum, uppeldislegum og félagslegum 

kynjamun. Í framhaldi af því er könnuninni lýst sem gerð var um áhuga kynjanna á 

textíl og smíðum. Fjallað verður um markmið könnunarinnar, þátttakendur og 

framkvæmd. Niðurstöðum er skipt niður í fjóra kafla með hliðsjón af þeim tilgátum 

sem komu út frá rannsóknarspurningunum. Þar á eftir er samantekt og umræður út frá 

rannsóknarspurningunum. Rætt er um niðurstöður úr könnuninni og þær fræðilegu 

heimildir tengdar við þær sem komu fyrir í köflunum á undan. Að lokum eru 

hugmyndir að framtíðarsýn höfunda settar fram og tillögur að frekari rannsóknum og 

breytingum, ásamt kynningarbæklingi um textíl og smíði til drengja og stúlkna. 
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2. Kafli   Fræðileg umfjöllun 

 

Fræðileg umfjöllun er að mestu leyti söguleg þar sem lítið er til af nýlegum íslenskum 

rannsóknum um textíl- og smíðagreinar. Í þessum kafla verður fjallað um 

skilgreiningu á list og hvernig bæði textíll og smíðar tengjast list í sögulegu tilliti. Þá 

verður einnig greint frá sjónarmiðum frumkvöðla og kennslufræðinga með tilliti til 

hugmyndafræði þeirra. Því næst verður fjallað um lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Þá 

verður fjallað um hvert þræðir náms liggja í gegnum fjölskyldu til leik- og 

grunnskóla, þaðan í framhaldsskóla og síðan út í atvinnulífið. Loks verður umfjöllun 

um kynin og það sem aðgreinir þau líffræðilega, uppeldislega og félagslega. 

 

2.1 Skilgreining á list 

Listin er löng, lífið er stutt. 2

Listir eru hluti af menningararfi hverrar þjóðar. Samræming bóknáms og listgreina er 

það sem höfundum finnst að sé farsælast fyrir allt skólastarf. Listnám þarf að fléttast 

inn í allar námsgreinar og það hefur sýnt sig að þegar það er eflt kemur það 

nemendum til góða á allan hátt og þeir fá breitt svið þekkingar á sinni skólagöngu. 

Á hverjum degi bætist eitthvað nýtt við hina myndrænu reynslu mannsins sem 

kemur frá náttúrunni, úr prentuðum miðlum, af listaverkum, nytjahlutum, úr 

sjónvarpi, kvikmyndum og af auglýsingaspjöldum svo eitthvað sé nefnt. Jafnvel þó 

margt af þessu sé venjulegt er alltaf hægt að skilgreina einhvern hluta sjónrænu 

reynslunnar sem listræna upplifun og til þess að geta notið hennar sem skyldi þarf að 

vera til staðar þjálfun og reynsla. Nemendur þurfa að vera læsir á umhverfið alveg 

eins og þeir þurfa að geta lesið í bók.3

Hægt er að meta stöðu listar á þrjá vegu. Í fyrsta lagi hefur listin mikilvæga 

stöðu í þjóðfélaginu. Líf fjölda fólks snýst um að skapa list, njóta hennar og miðla. Í 

 
2 Spakmæli 1991:214 
3 Eiríkur Þorláksson 1994:32 
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öðru lagi greinir fólk á um list; hún er uppspretta deilna og átaka, ekki einungis um 

fjármuni heldur um innra gildi sköpunar eða tjáningar sem gjarnan er tengd verkum 

og störfum listamanna. Í þriðja lagi skiptir listin okkur máli; sumir lifa og hrærast í 

tónlist, aðrir í myndlist, eins og hún birtist í málverkum, höggmyndum eða 

kvikmyndum og enn aðrir lifa fyrir orðlist eins og hún er iðkuð í skáldverkum, ljóðum 

og heimspeki. Þessir þrír þættir skírskota til þrenns konar skilnings. Fyrst skal nefna 

að listin er félagsleg starfsemi sem teygir anga sína um þjóðfélagið. Þá er listin 

sköpun eða tjáning sem miðar að því að sýna eða birta eitthvað með einstæðum hætti. 

Einnig er listin ein mikilvægasta vídd mannlegrar reynslu og hugsunar við hlið 

vísinda, trúar, tækni og íþrótta.4 Með listgreinum er talað alþjóðlegt tungumál og 

nemendur víðsvegar að úr heiminum geta talað sín á milli í gegnum þær. 

 

2.2 Söguleg tenging  

Mitt var starfið hér í heim 

heita og kalda daga 

að skeina krakka og kemba þeim 

og keppast við að staga. 

 

Ég þráði að leika lausu við 

sem lamb um græna haga  

en þeim eru ekki gefin grið 

sem götin eiga að staga.5

Hér á eftir verður fjallað um hvernig textíll og smíði koma fram í elstu íslensku 

heimildum auk þess verður greint frá upphafi bók- og verknámsskóla á landinu. 

 

2.2.1 Textíll 

Frá landnámi Íslands á ofanverðri 9. öld og um allar miðaldir, sem á Íslandi eru taldar 

ná til siðaskipta árið 1550, var allur vefnaður, að undanskildum bandvefnaði, unninn á 

 
4 Páll Skúlason 1997:34-35 
5 Ingibjörg Ýr Pálmadóttir 1988:8 
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vefstað, kljásteinavefstað. Vefstaðurinn var seinvirkur og erfiður í meðförum en þrátt 

fyrir það unnu íslenskar konur á þjóðveldisöld í honum vaðmál úr sauðfjárull og var 

það aðalútflutningsvara þjóðarinnar. Auk útflutningsvörunnar voru ofnir flestir dúkar 

sem þörf var fyrir innanlands, einkum ýmsar gerðir vaðmáls, svo og einskefta. Þar á 

meðal var tvistur, gisinn jafavefnaður úr togi sem hafður var sem grunnur í útsaum. 

Auk vefnaðar tíðkuðust á miðöldum þrjár aðferðir við gerð textíla. Ein þeirra 

var nálarbragð (vattarsaumur), önnur var prjón og enn fremur var ull þæfð í flóka. Á 

meðan vinnukonur og vefkonur stóðu við vefinn fengust heldri konur við listræna 

textíliðju til að prýða heimili. Það kemur glöggt fram í íslenskum fornsögum rituðum 

á 13. og 14. öld að talið var lofsvert að konur væru vel að sér í slíkri mennt og 

hannyrðir voru þáttur í uppfræðslu sem efnaðar konur fengu.6 Aðrar varðveittar 

heimildir sýna að þeim var bæði kenndur spjaldvefnaður og útsaumur. 

Þau útsaumuðu klæði sem til eru frá 16. öld eru öll kirkjuleg og sýna að í 

hannyrðum höfðu þróast mjög sterk þjóðleg einkenni í samspili munstra og 

saumgerða. Megnið af útsaumnum eru altarisklæði. Í heiðni og fyrst eftir kristnitöku 

voru höfðingjasetur miðstöðvar hannyrða sem og annarrar menningar. Eftir stofnun 

biskupsstólanna í Skálholti 1056 og á Hólum 1106 og nunnuklaustranna tveggja á 

Kirkjubæ 1186 og á Stað í Reynisnesi 1295 voru þessir staðir, sérstaklega klaustrin, 

aðal hannyrðasetrin. Af Búalögunum virðist mega draga þær ályktanir að þessi 

framleiðsla hafi verið söluvara því þau tilgreina sérstaka taxta fyrir hverja alin af 

saumuðu líni og saumuðum ábreiðum.7

2.2.2 Smíði 

Smíðavinna er rétt eins og vefnaður gamalt handbragð sem hefur verið stundað frá 

ómunatíð. Vegna þess að Ísland er eyja þurftu menn að eiga báta til þess að komast til 

annarra landa og einnig til þess að sækja sér björg í bú úr sjónum. Í Íslenskum 

sjávarháttum er sagt frá teikningum af íslenskum bátum sem finna má í 

Jónsbókarhandriti. Sú elsta er sennilega frá því rétt upp úr aldamótunum 1700 og 

upphaflega teiknuð af séra Gissuri Péturssyni presti að Ofanleiti í Vestmannaeyjum. 

Fyrstu teikningarnar sem telja má nákvæmar voru gerðar 1772 í leiðangri Joseph 

 
6 Elsa E. Guðjónsson 1987:6-7 
7 Elsa E. Guðjónsson 1987:7-10 
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Bank.8 Það hafa verið smíðaðir bátar á Íslandi mikið fyrr en þessar teikningar segja til 

um, því eldri heimildir segja frá bátum smíðuðum úr rekavið og nokkrum frægum 

skipasmiðum víðsvegar um land allt frá Sturlungaöld.9

Húsbyggingar hafa breyst mikið á Íslandi frá upphafi, úr torfbæjum í stór og 

lítil hús úr timbri eða steypu. Áður fyrr sátu menn og skáru út í timbur til skrauts, sem 

var þolinmæðisvinna, eða renndu í rennibekk margskonar munstur á húsgögn til 

skreytinga og hefur hvort tveggja haldist til okkar tíma og er jafnvel að komast í tísku 

aftur, þó ekki eins mikið og áður fyrr. 

Eins og sjá má af þessari umfjöllun hefur handverkið þróast með árum og 

öldum og verklag hefur varðveist milli kynslóða. Íslenska þjóðin hefur þannig stundað 

verk- og listgreinakennslu frá því að landið byggðist því eins og gamall málsháttur 

segir: Enginn er smiður frá fæðingu.10 

2.2.3 Kynning á fyrstu bók- og verknámsskólunum 

Það er ekki bara á okkar tímum sem framhaldsskólar í landinu eru starfandi þó þeir 

séu fleiri nú en áður. Hér hafa verið starfandi framhaldsskólar starfandi í ein 130 ár, 

bæði bók- og verknámsskólar. 

Árið 1874 var aðeins einn opinber framhaldsskóli á landinu, Lærði skólinn í 

Reykjavík og í framhaldi af honum var stofnsettur prestaskóli og vísir að 

læknafræðslu sem fyrsta löggjafaþingið gerði að reglulegum læknaskóla. Stúlkur 

höfðu almennt ekki aðgang að þessum skólum, heldur voru þeim ætlaðir sérstakir 

kvennaskólar. Sá fyrsti þeirra var stofnaður í Reykjavík árið 1874. Hann tók fljótlega 

við að veita bóklega menntun á við gagnfræðaskólana. Bertel Thorvaldsen var einn 

frægasti myndhöggvari landsins á 19. öld og var Thorvaldsenfélagið í Reykjavík 

stofnað til minningar um hann. Það starfrækti handavinnukennslu frá 1877 fyrir 

fátækar stúlkur, en þar lærðu þær að prjóna, sauma og hekla.11 

Af starfsmenntaskólum voru búnaðarskólar fyrstir á ferðinni. Torfi Bjarnason 

rak fyrsta bændaskólann í Ólafsdal í Dalasýslu árið 1880 og þar smíðuðu nemendur 

öll verkfærin sjálfir. Árið 1881 tók til starfa gagnfræðaskóli á Möðruvöllum og árið 

 
8 Lúðvík Kristjánsson 1982:93-98 
9 Lúðvík Kristjánsson 1982:113 
10 Spakmæli 1991:153 
11 Magnús Guðmundsson 1988:98 
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eftir hófst gagnfræðakennsla við Flensborgarskóla í Hafnarfirði. Á næsta áratug 

bættust við búnaðarskólar á Hólum, Eiðum og á Hvanneyri. Þá var röðin komin að 

sjómannafræðslu og stýrimannaskólinn var stofnaður árið 1891. Sérhæfð 

húsmæðrakennsla hófst í sérstökum skóla í Reykjavík árið 1897 en þá voru starfandi 

kvennaskólar á Norðurlandi, bæði á Laugalandi í Eyjafirði og Ytri-Ey á Skagaströnd. 

Handavinnukennsla hófst við Barnaskólann í Reykjavík árið 1901 og í framhaldi af 

því eða árið 1903 hætti kennsla hjá Thorvaldsenfélaginu.12 Lög voru sett um 

iðnfræðslu og Iðnskólinn tók til starfa árið 1904.13 

Fjórir svokallaðir alþýðu- eða lýðskólar voru starfandi árið 1927 í sveitum 

landsins en það voru skólarnir á Eiðum, Hvítárbakka, Núpi og Alþýðuskólinn á 

Laugum.14 Þetta var upphaf skóla sem sumir eru starfandi enn þann dag í dag en aðrir 

hafa verið lagðir niður og enn aðrir komið í staðinn. 

 

2.3 Frumkvöðlar og fræðimenn 

Skapandi hugsun og frelsi til verka 

 

Hér á eftir verður fjallað um helstu frumkvöðla og fræðimenn sem höfundar telja að 

tengist umræðum um mikilvægi textíls og smíða sem námsgreina. 

 

2.3.1 John Dewey (1859-1952) 

John Dewey var bandarískur heimspekingur og menntafrumkvöðull. Hann taldi að 

reynsla nemenda væri fyrir mestu og að ofan á hana væri hægt að byggja. Allt starf í 

skólum ætti að miðast við þroska og reynslu nemenda. Kennari fengi nemendur sína 

ekki til samstarfs nema að hann gæti með leikni sinni og tækni höfðað til fyrri reynslu 

þeirra þannig að þeir gætu byggt ofan á það sem fyrir var. Til að undirbúa börn fyrir 

framtíðina þyrfti að gera þau sjálfstæð og hagsýn og kenna þeim að nota 

dómgreindina þannig að þeim gangi betur að standa á eigin fótum í lífinu. 

Dewey taldi að aðalgrunnur menntunar væri hæfileiki barnsins til að vinna 

eftir sömu uppbyggjandi línum og þeim sem höfðu myndað þjóðmenninguna. Eina 

 
12 Ármann Halldórsson 2001:88 
13 Björn Þorsteinsson og Bergsteinn Jónsson 1991:314 
14 Guðjón Friðriksson 1992:35 
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leiðin til að vekja barn til vitundar um félagslegan arf væri að gera því kleift að 

framkvæma þessar grunntegundir af virkni sem gera þjóðmenninguna af því sem hún 

er. Þetta viðhorf réttlætir þær kröfur að heimilisfræði, handavinna og smíðar eigi að 

vera kennslugreinar í skólum. Nauðsynlegt er að fylgjast með áhugamálum nemenda 

því þannig er hægt að fylgjast með á hvaða þroskastigi þeir eru og sjá fyrir það stig 

sem þeir þurfa að komast á. Áhugamál eru alltaf merki undirliggjandi krafta sem 

nauðsynlegt er að uppgötva og virkja vegna þess að þau sýna grunnform 

félagsvirkni.15 

Eins og áður er sagt eiga textílmennt og smíðar ríkan þátt í félagslegum 

veruleika þjóðarinnar. Fólk á öllum aldri sækir námskeið í þessum greinum og 

fullnægir félagsþörf sinni og finnur sína lífsfyllingu við vinnuna. Það er því enn í fullu 

gildi það sem Dewey sagði fyrir svo löngu síðan að handavinna og smíði ættu að vera 

í skólunum til að undirbúa nemendur fyrir lífið. Hann sagði að: „Verkgreinar eru ekki 

til þess að fá frí frá öðrum greinum heldur eru þær til þess að læra að handleika hluti, 

þjálfa fínhreyfingar og öðlast verksvit.“16 

2.3.2 Maria Montessori (1870-1952) 

Maria Montessori var ítalskur uppeldisfræðingur og læknir. Hún notaði hugtök eins 

og þróun og sjálfsþroski. Að hennar áliti einkenndist þróun af öflum sem komu í vissri 

röð með auknum þroska. Skoðun sinni á þroska barnsins fyrir tilstilli þessara afla lýsti 

hún í kenningu sinni um næmiskeið þar sem hún sagði að börn gengju í gegnum 

tiltekin skeið þar sem hæfileikar og tækifæri kæmu í ljós sem seinna hyrfu aftur. Þetta 

væri ástæða þess að þau sýndu mikinn áhuga á vissum hlutum og athafnasemi sem 

ekki væri að finna síðar á ævinni. Þessi öfl væru forsenda náms og þau væru formlegs 

eðlis í þeim skilningi að þau þróuðu ekki innihald sjálfkrafa, heldur væru háð reynslu 

og upplifunum. Þess vegna væri skipulagt og uppeldislega hagrætt umhverfi 

mikilvægt.17 Montessori var frumkvöðull í vinnu með forskólabörn þegar hún 

stjórnaði dagheimili í Róm í byrjun síðustu aldar og þar fékk hún tækifæri til að reyna 

kenningar sínar. Hún taldi að upplagt væri að hafa mismunandi skóla í sömu byggingu 

 
15 Dewey 2000:27-33 
16 Dewey 1897 
17 Myhre 2001:180-182 
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með opnar dyr á milli einstakra deilda.18 Þjálfun fínhreyfinga var metnaðarmál hennar 

og lét hún búa til leikföng sem hún notaði við þá þjálfun. 

Montessori taldi að samfélaginu hætti til að gleyma þeirri menntun sem fer 

fram á heimilunum en þar fáum við okkar fyrstu menntun. Hún taldi að þar sem börn 

dveldu minna og minna á heimilum sínum með fjölskyldunni yrði alvarleg eyða í 

menntun þeirra.19 Montessori og Dewey voru með sömu kenningar um að það þyrfti 

að þjálfa fínhreyfingar sem fyrst hjá börnum og að þau bæti við fyrri reynslu þegar 

þau læra eitthvað nýtt. Þjálfun fínhreyfinga er grunnur að því að vera laginn í 

höndunum. 

 

2.3.3 Guðmundur Finnbogason (1873-1944) 

Guðmundur Finnbogason var einn öflugasti menntafrömuður Íslands og var uppi um 

svipað leyti og Dewey og Montessori. Í bók sinni Lýðmenntun sem fyrst var gefin út 

1903 telur Guðmundur að þörf sé á handavinnukennslu á Íslandi.20 Honum finnst að 

það eigi að byrja að kenna það sem er einfalt og nauðsynlegt. Skólinn á að veita 

nemendum andlegan og líkamlegan þroska en jafnframt kunnáttu sem komi að haldi í 

daglegu lífi. Í tíð Guðmundar var verkaskipting kynjanna allsráðandi og stúlkur lærðu 

ekki að smíða heldur voru þær að jafnaði innanhúss við matseld og handavinnu. 

Honum fannst of mikið lagt upp úr því að kenna þeim hekl, prjón og útsaum og taldi 

að betra væri að kenna þeim það sem nýtilegt væri eins og að bæta föt, prjóna sokka 

og elda mat.21 

Andleg og líkamleg menntun verður að haldast í hendur og börnin verða á 

unga aldri að læra að nota hendurnar. Smíðavinna er styrkjandi og æfandi fyrir 

líkamann og gott mótvægi við kyrrsetum við bókalestur. Þá vekur hún starfsgleðina 

og áhuga nemenda eins og sérhver önnur iðja sem eykur lífsþróttinn. Þannig vaknar 

virðing fyrir líkamlegri vinnu og yndi hlýst af henni. Við smíði fær nemandinn 

tækifæri til að nota þekkingu sína í teikningu og stærðfræði. Tilgangurinn með 

smíðakennslunni er ekki sá að allir verði smiðir heldur að kenna nemendum að beita 

skynfærum sínum, hug og hönd í sameiningu. Einnig að kenna þeim að nota rétt 

 
18 Myhre 2001:181 
19 Martin 1992:132 
20 Guðmundur Finnbogason 1994:104 
21 Guðmundur Finnbogason 1994:104 
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verkfæri og vinna í eðlilegum og hollum stellingum og láta þá njóta þeirra uppalandi 

áhrifa sem þetta gefur. Guðmundur taldi að það sæist fljótt hverjir væru 

handverksmenn og þá væri smíðakennslan þeim gott veganesti til undirbúnings að 

frekara námi í iðnmenntun.22 Hver bóndi ætti að geta smíðað sín áhöld sjálfur og 

lagfært því við það má spara margar krónur. Þar sem skólaiðnaður hefur verið hafa 

foreldrarnir verið ánægðari með skólann því börnin verða hagvirkari og 

vinnusamari.23 

Það sést að það er margt líkt með Dewey og Guðmundi sem snýr að 

verkmennt og telja þeir báðir að það auki annan þroska að vinna með höndunum. 

Bókin Lýðmenntun var upphafið af fræðslulögunum árið 1907, en í þeim er hvergi 

minnst á handmenntir sem námsgrein þó Guðmundur segði í bókinni: „Það liggur við 

að vera hjákátlegt að kunna heklun og útsaum, en ekki að prjóna sokk eða sauma bót á 

fat.“24 Á þessum árum sáu heimilin um að kenna handmennt þannig að það er kannski 

ástæðan fyrir því að þessar námsgreinar voru ekki settar inn í skólana. 

 

2.3.4 Halldóra Bjarnadóttir (1873-1981) 

Halldóra Bjarnadóttir var einn helsti íslenski frumkvöðull handmenntakennslu. Hún 

var skólastjóri Barnaskóla Akureyrar í byrjun tuttugustu aldar og byrjaði þar að kenna 

handavinnu löngu áður en hún varð skyldunámsgrein í grunnskólum.25 Ástæður fyrir 

réttmæti þeirra taldi hún vera að þær æfðu hug og hönd og vektu eftirtekt nemandans. 

Einnig að nemandinn lærði undirstöðuatriði við þessi einföldu störf rétt og vel, en 

misbrestur væri á heimilum á að börn lærðu aðferðir við algengustu inniverk. Enn 

fremur sagði hún að handavinna laðaði börn að skólunum því nær öll börn ynnu 

handavinnu. Námið yrði ekki eins einhliða og margir sem væru lítið fyrir bókina 

fengju þarna nokkuð fyrir sína hæfileika og tækju því fegins hendi enda væru þetta oft 

bestu nemendurnir.26 Í tíð Halldóru voru bekkir kynskiptir nema í neðstu deild en þar 

voru kynin saman og drengir lærðu að prjóna og sauma út. En það var ekki bara það 

sem hún hugsaði um því hún sagði: „Handavinnan þroskar smekk barnsins og 

fegurðartilfinningu, venur það samt á vandvirkni, hreinlæti og nýtni og ekki síst með 
 
22 Guðmundur Finnbogason 1994:101-103 
23 Guðmundur Finnbogason 1994:103-104 
24 Guðmundur Finnbogason 1994:104 
25 Heimilisiðnaðarsafnið 2005 
26 Halldóra Bjarnadóttir 1919:29 
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því að taka verklegu störfin inn í skólana verða þau hafin í hærra veldi í meðvitund 

barnsins.“27 

Halldóra var með líkar áherslur og þau Dewey og Montessori hvað varðar að 

þjálfa fínhreyfingar og að allir fengju eitthvað við sitt hæfi og fengju að launum 

verksvit sem er talið mikilvægur kostur nú til dags. 

 

2.3.5 Jónas Jónsson (1885-1968) 

Jónas Jónsson frá Hriflu átti mikinn þátt í því að koma Laugaskóla í Suður- 

Þingeyjarsýslu á laggirnar árið 1925. Hann var í flestu sniðinn eftir hugmyndum 

Jónasar og þar var meðal annars lögð áhersla á hagnýt vinnubrögð, svo sem smíðar og 

saumakennslu. Jónas frá Hriflu fullyrti að Laugaskóli væri fyrsti skólinn á landinu 

sem legði áherslu á sjálfstæða vinnu nemendanna.28 Margir fyrrverandi nemendur eiga 

gagnlega hluti sem þeir smíðuðu eða saumuðu í skólanum. Það má segja að 

Laugaskóli hafi lifað tímana tvenna því hann er sá eini eftirlifandi af gömlu 

alþýðuskólunum og heitir núna Framhaldsskólinn á Laugum. Því miður hefur ekki 

verið nein handmenntakennsla þar á síðustu árum. 

Jónas var greinilega mikill hugsuður því hann kemur fram með kenningar í 

bók sinni Vordagar þar sem hann segir að alveg skilyrðislaust yrði að byrja kennslu á 

því að rannsaka einstaklingseðli hvers og eins. Því yrði að halda áfram samhliða 

kennslunni og eftir því mætti raða í hópa eftir innri skyldleika. Kennslugreinar 

mynduðu náttúrulegt kerfi þar sem hver hendi veitir annarri stoð eins og hönd hendi 

eða fótur fæti.29 Það má finna tengsl milli skoðana Jónasar og Dewey því þeir töldu að 

hver og einn lærði best af reynslunni. Það má sjá að Guðmundur og Jónas voru báðir 

hlynntir því að nemendur væru betur búnir undir fyrir lífið með því að kenna þeim að 

vinna í höndunum ekki síður en á bókina. Montessori var inni á að þjálfunin skipti 

máli en Jónas hallaðist meir að því að beina nemendum á mismunandi brautir. 

 

27 Halldóra Bjarnadóttir 1919:29-33 
28 Guðjón Friðriksson 1992:35 
29 Jónas Jónsson 1939:184-185 
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2.3.6 Jane Roland Martin (1929-) 

Jane Roland Martin, sem er prófessor í heimspeki við Háskólann í Massachusetts í 

Boston, er næst kynnt til sögunnar. Þó hún tengist ekki beint verkgreinum er hún 

kynjafræðingur og þar sem kynjamunur á áhugasviði nemenda varðandi textíl- og 

smíðagreinar verður skoðaður hér, er umfjöllun um hana við hæfi. 

Martin bendir á að allt frá tímum Aristotelesar hafi stúlkum verið ætlað annað 

uppeldi en drengjum af því að þær gegndu öðru hlutverki en karlar í samfélaginu. Það 

átti að ala þær upp til þess að verða húsmæður og uppalendur eins og Sophie í Emile 

eftir Rousseau. Allt sem hin góða húsmóðir átti að læra, eins og t.d. tillitsemi, 

umönnun, uppeldi barna, hannyrðir og hússtjórn, komst að mjög litlu leyti inn í hinn 

almenna skóla. Þetta telur Martin hafa verið mikla mistúlkun á kenningu Rousseau 

vegna þess að hann lagði mikla áherslu á þekkingu og dyggðir hjá Sophie, ekki bara 

fyrir hana og börnin, heldur ekki síður fyrir Emile sjálfan, sem manneskju og 

samfélagsþegn. Martin vill koma dyggðum Sophie inn í skólakerfið sem mótvægi við 

þau hörðu gildi sem þar ráði.30 

Martin veltir einnig fyrir sér hvaða kröfur samfélögin gera til kvenna og karla. 

Sem dæmi um slíka skilgreiningu er að gera ráð fyrir hinum sjö undirstöðusviðum 

þekkingar; þ.e. stærðfræði, raungreinum, mannvísindum, sagnfræði, trúarbrögðum, 

bókmenntum, listum og heimspeki, samanber námsskrár í grunnskólum. Aðrar 

merkingar á menntahugtakinu gera lítið úr menntun í þeim skilningi að koma börnum 

til manns. Dæmi um slíka skilgreiningu er að menntun sé markviss fræðsla sem sé 

meðtekin af sjálfsdáðum og byggð af skilningi. Þessi skilgreining útilokar að það sé 

menntun sem fari fram í leik- og grunnskólum og einnig að ummönnun móður sé ekki 

menntun. Slíkar skilgreiningar á menntahugtakinu hafa orðið til þess að útiloka 

menntun fyrir endurnýjunarferlið og fjölskyldulífið frá skólunum og gerir 

karlamenntunina að menntun fyrir alla.31 

Martin telur að það sé mikilvægt fyrir mannlífið í heild að auka áherslu á 

umhyggju fyrir öðrum og tengja betur saman hug og hönd, sál og líkama, vitræna 

þætti og tilfinningar. Jafnvel þó menntamarkmiðin séu þau sömu fyrir bæði kynin 

telur hún að menntastefna sem horfir fram hjá kynferði sé dæmd til að mistakast.32 

30 Martin 1982:133-148 
31 Guðný Guðbjörnsdóttir 1990:34-35 
32 Guðný Guðbjörnsdóttir 1990:36 
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 Montessori talar um að börn fái sína fyrstu menntun heima og Martin bendir á 

að stúlkur hafi verið aldar upp með það í huga að þær yrðu fyrst og fremst uppalendur 

og hafa þær því báðar áhyggjur af breyttu fjölskyldumunstri. 

 

2.3.7 Elliot W. Eisner (1933-) 

Elliot W. Eisner er prófessor í menntun og listum við Stanford-háskóla í Kaliforníu. 

Hann telur að fagmiðuð myndlistakennsla geti átt þátt í því að hjálpa börnum að átta 

sig á því hvernig veröldin í kringum þau sé fagurfræðilega uppbyggð. Hann telur að 

áhugavert sé að rannsaka hvernig börn hugsi um form, línur, liti og ímyndir, þannig að 

útkoman sýni sköpun sem hefur listrænt gildi. Það er engin spurning að leikskólabörn 

vinna oft mjög aðlaðandi listaverk. Spurningin er hvort þau viti hvað þau eru að gera 

og hvort þau gætu endurtekið slíka listsköpun við ólíkar aðstæður eða hvort útkoman 

sé tilviljun ein.33 Ef myndlistarkennarar vinna markvisst að því að kenna börnum 

aðferðir við að skapa þá geta þau mjög líklega endurtekið listsköpun við ólíkar 

aðstæður, þó útkoman verði ekki nákvæmlega eins. 

Eisner er á þeirri skoðun að kennsla sé lifandi og flókið fyrirbæri. Hann telur 

betra og sálfræðilega réttara að leyfa börnum að tjá sig óheft í staðinn fyrir að setja 

þeim þröngar skorður. Það sé betri leið til þroska að láta markmiðin verða til í 

framhaldi af athöfnum í staðinn fyrir að negla þau fyrirfram niður í smáatriðum.34 Það 

er hægt að hafa það markmið að mála málverk en það er ekki hægt að ákveða 

fyrirfram hvernig það verður að lokum. Þess vegna er nauðsynlegt fyrir kennara að 

hafa það í huga að vera sveigjanlegir og taka hverjum og einum eins og hann er. 

 Eisner og Martin telja að það sé mikilvægt fyrir mannlífið í heild að tengja 

betur saman hug og hönd, sál og líkama. Montessori taldi að skipulagt umhverfi væri 

uppeldislega mikilvægt en Eisner vill leyfa börnum óhefta tjáningu í staðinn fyrir að 

setja þeim þröngar skorður. 

 

2.3.8 Howard Gardner (1943-) 

Howard Gardner er prófessor í kennslufræðum við framhaldsdeild kennslufræða í 

Harvard-háskóla og aðstoðarprófessor í taugafræði við læknadeild Háskólans í 
 
33 Eisner 1998:7 
34 Myhre 2001:294 
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Boston.35 Hann ruddi brautina og skapaði grundvöll til að kortleggja hið breiða svið 

mannlegra möguleika með því að skipa þeim í átta flokka eða greindir. Gardner var 

upphaflega gagnrýndur fyrir að hafa kallað þetta greindir en ekki sérgáfu eða 

meðfædda hæfileika. Hann færir rök fyrir þessu þannig að til séu átta sjálfstæð 

heilakerfi sem hafa sýna greindina hver. Hann tekur dæmi um mann sem skaðast á 

ákveðnu svæði á heila og missir við það getu til að lesa og skrifa en getur samt 

sungið, dansað og hugsað. Þannig geta skertir einstaklingar fundið sinn farveg í að 

skapa hluti og fegra eða að töfra fram tónlist, bæði frá hljóðfærum og frá sér sjálfum 

með söng. Þar kemur til sögunnar tónlistargreind sem er skilgreind sem næmi fyrir 

takti, tónhæð eða laglínu.36 

Í nútímaþjóðfélagi eru margir sem eiga erfitt með að koma vel fyrir sig orði og 

eru lélegir í rökfærni en skara fram úr á öðrum sviðum, t.d. er varðar rýmisgreind. 

Rýmisgreindin er skilgreind sem hæfileiki til að skynja nákvæmlega það sjónræna og 

hún felur í sér næmi fyrir litum, línum, lögun, formi, vídd og tengslum þar á milli. 

Líkams- og hreyfigreind er skilgreind sem leikni í að búa til hluti og beita þeim. Þessi 

greind felur í sér líkamlega færni eins og samhæfingu, fingrafimi og styrk.37 

Gardner hefur sínar skoðanir á því hvernig skólakerfið hefur brugðist og 

hvernig megi ráða bót á því. Hann veltir fyrir sér hvernig standi á því að fjögurra ára 

börn sem hafa tileinkað sér tungumál án erfiðleika, lært tónlist o.fl. eigi svo í 

erfiðleikum með nám í upphafi skólagöngu sinnar. Þeim hefur reynst auðvelt að læra 

talað mál en það að læra að lesa og skrifa getur verið erfiðleikum háð. Jafnframt eiga 

þau auðvelt með að ráða fram úr talnaleikjum en ekki gengur jafnvel að læra 

stærðfræðilegar aðgerðir í skólanum. Staðreyndin er sú að það námsumhverfi sem 

börnin eiga að venjast heima hjá sér og í samskiptum við fullorðna og jafnaldra er 

ekki það sama og mætir þeim í hefðbundnum skóla.38 

Montessori hafði áhyggjur einnig áhyggjur af þessu og taldi slæmt ef börn 

misstu af því námi sem felst í því að umgangast fjölskyldu sína. Það er sammerkt með 

Martin, Montessori og Gardner að þeim er umhugað um fjölskylduna. Aftur á móti 

svipar fjölgreindarkenningu Gardners til þess sem Jónas frá Hriflu sagði, en hann taldi 

að það þyrfti að byrja kennslu á því að rannsaka einstaklingseðli hvers og eins. 

 
35 Björg V. Kjartansdóttir o.fl. 2001 
36 Armstrong 2001:14-15 
37 Armstrong 2001:14 
38 Hjalti Jón Sveinsson 2002:5 
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Gardner vill að kennarinn geri grein sér fyrir hvaða greindum hver og einn býr yfir og 

ýti undir að þær greindir fái að njóta sín. Þeim greindunum sem snúa að verkgreinum 

þarf að gera eins hátt undir höfði og öðrum og þar eru Dewey og Gardner sammála. 

 

2.4 Lög, reglugerðir og aðalnámskrá 

Lög skal setja með strangleik og framfylgja með mildi.39 

Eftir að lög, reglugerðir og aðalnámskrá voru gefin út fór ýmislegt að breytast í 

skólakerfinu. Hvað varðar handmenntagreinarnar textíl og smíði hefur þó ótrúlega 

lítið breyst frá upphafi annað en það að kennslustundum í greinunum hefur fækkað. 

 

2.4.1 Lög og reglugerðir 

Í fræðslulögunum árið 1936 kemur fram í 10. grein, 1. kafla að það skuli kenna 

handavinnu í grunnskólum. Þar segir einnig að nemendur eigi að hafa fengið nokkra 

tilsögn í handavinnu.40 Þann 1. apríl 1937 var gefin út reglugerð þess efnis að sérstakt 

próf þyrfti til þess að kenna handavinnu41 og árið 1947 var handavinnukennaradeild 

fyrir stúlkur komið á fót í Handíða- og myndlistaskólanum, sem Lúðvíg 

Guðmundsson stofnaði. Sá skóli hætti rekstri handíðakennaradeildanna árið 1951 en 

ríkið tók við rekstrinum og handavinnudeildin varð eftir það á vegum 

Kennaraskólans.42 

Með grunnskólalögum 1974, jafnréttislögum 1975 og Aðalnámskrá 

grunnskóla 1977 var ein helsta breytingin sú að kveðið var á um að bæði kynin fengju 

jafna kennslu í handmenntum. Þar með var úthýst úr grunnskólanum þeirri hefð að 

skipta nemendum eftir kyni í textíl og smíði.43 

Ekki er mikill munur á áherslum í handavinnukennslu í námskránum frá 1977 

og 1989. Námskráin sem gefin var út árið 1999 er mun ýtarlegri en hinar tvær. 

Verkþættirnir eru í meginatriðum þeir sömu nema að verklegum tímum hefur fækkað 

í mörgum skólum. Þetta kemur sér illa fyrir greinarnar því nemendur fá minni tíma og 

 
39 Spakmæli 1991:81 
40 Alþingistíðindi 1936:584 
41 Lýður Björnsson 1981:41-42 
42 Freysteinn Gunnarsson 1958:57 
43 Guðrún Helgadóttir 1997:196-197 
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læra færri atriði. Í sumum skólum er tekið af tímunum til þess að kenna heimilisfræði 

og tölvufræði.44 

2.4.2 Aðalnámskrá: Skilgreiningar á textíl og smíði 

Textílmennt á ríkan þátt í félagslegum veruleika þjóðarinnar. Með hannyrðum skapar 

fólk sér persónulegan stíl og setur svip á heimili sitt og nánasta umhverfi. Textílnám 

felur í sér ákveðna færni, sköpun, túlkun og tjáningu annars vegar og hins vegar 

skynjun, greiningu og mat. Textílnám er hugsað til þess að þroska og þjálfa hug og 

hönd. Einnig til þess að tjá eigin hugmyndir, þekkingu og reynslu með viðeigandi 

vinnubrögðum í margskonar efnivið.45 Textílmennt er einn af hornsteinum íslenskrar 

menningar. Íslenskur útsaumur, tóvinna, prjón og vefnaður eru meðal gersema sem 

Íslendingar eiga og þjóðinni er skylt að þekkja. Þetta er ekki einungis þáttur í 

sjálfsmynd þjóðarinnar heldur má segja að atvinnusköpun sem á sér stað, m.a. í 

tengslum við ferðaþjónustu, geti ekki blómstrað án þessa. 

Námsgreinin hönnun og smíði er kjörinn vettvangur til að vekja áhuga 

nemenda á umhverfi sínu. Í hönnun og smíði fær nemandinn þjálfun í að móta 

hugmyndir í efni. Þetta verklag þroskar verkfærni og verkkunnáttu og gerir 

nemandann sjálfstæðan í verki og þannig er smíðin góður grundvöllur fyrir lífið og 

frekara nám. Mikilvægt er strax á grunnskólastigi að tengja þessa grein við þær hliðar 

atvinnulífsins sem snúa að véla-, rafmagns- og rafeindatækni. Smíði felur í sér 

nýtingu efnisheimsins sem hefur aftur mótandi áhrif á umhverfið. Möguleikar 

nútímatækni eru miklir í skapandi starfi og nýsköpun. Nemandi sem fær innsýn í heim 

tækninnar á forsendum handverks öðlast skilning á því hvernig tækni og handverk 

styðja hvort annað. Þannig á nemandinn auðveldara með að skilja eðli tæknilegra 

fyrirbæra sem tilheyra nútímalegri tilveru og að nýta sér tæknina á frumlegan, áræðinn 

og skapandi hátt í smíðagripum sínum.46 

Í aðalnámskrá grunnskóla eru gefnir sem viðmið tveir tímar á viku til textíl- og 

smíðakennslu. Spyrja má hvort þetta sé ekki of lítill tími og hvort ekki mætti 

samþætta betur bóklega tíma og verklega þannig að nemendur séu að vinna í höndum 

á meðan þeir eru að hlusta á sögu eða þegar verið er að kenna þeim það sem ekki 

 
44 Aðalnámskrá grunnskóla. Mynd- og handmennt 1977, 1989 og 1999 
45 Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 1999:33-35 
46 Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt 1999:45-47 
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þarfnast skriffæra. Hér á árum áður var venja að vinna handverk svo sem tóvinnu, 

prjónaskap, útskurð, silfursmíði og fleira á meðan hlustað var á húslestur. 

 

2.5 Þræðir náms liggja víða 

Það læra börnin sem fyrir þeim er haft. 

 

Það er ekki bara í grunnskólum sem börn læra þó það sé 10 ára nám sem þar fer fram. 

Leikskólar eru fyrsta skólastigið en heimilin eru þó sá staður þar sem börnin nema 

fyrst og fremst. Þau læra strax frá unga aldri með því að fylgjast með öðrum og herma 

eftir. Eftir grunnskóla tekur við bók- eða verknám í framhaldsskóla og jafnvel 

háskólanám þar á eftir. Það er þó úti í atvinnulífinu sem námið heldur áfram. Allir 

þurfa að læra það sem þeir ætla að vinna við og er því mikilvægt frá upphafi að temja 

sér samviskusemi. Á öllum stigum skóla, á heimilum og úti í atvinnulífinu fléttast 

handmennt og vinna í höndum inn í það sem fólk er að gera og er það sama hvort 

kynið á í hlut. Það er því fróðlegt að skoða hvernig kynjamunur kemur fram í 

sambandi við áhugasvið nemenda varðandi hinar ýmsu textíl- og smíðagreinar. 

 

2.5.1 Handverk og fjölskylda í nútímasamfélagi 

Áherslubreyting hefur orðið í nútímasamfélagi hvað varðar fjölskylduna og karlar eru 

farnir að taka meiri þátt í umönnun og uppeldi barna sinna, meðal annars vegna þess 

að þeim er gert kleift að taka fæðingarorlof. Foreldrafræðsla hefur verið aukin og 

henni breytt á Norðurlöndum í þeim tilgangi að koma til móts við verðandi feður. Það 

er til bóta vegna þess að fræðslan hefur meira verið sniðin að mæðrum en feðrum. 

Ástæðan er hugsanlega sú að ekki hefur verið reiknað með því að karlar gerðu nokkuð 

annað en að vera verkfæri kvenna sinna í uppeldinu.47 Konur og karlar geta sett sig 

inn í vandamál sem tengjast hinu kyninu en geta ekki ætlast til að reynsla sé trygging 

fyrir skilningi af nokkru tagi. Þetta sjónarmið er andstætt hugmyndum sem byggja á 

því að til sé innra eðli einstaklinga; þ.e. að til sé karl- eða kveneðli sem er annað en 

 
47 Ingólfur V. Gíslason 2000:11 
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það sem mótast í menningunni. Ef maður aðhyllist síðara sjónarmiðið þá geta konur 

og karlar tekið þátt í málefnum hverra annarra.48 

Dæmi eru um að konur treysti ekki mönnum sínum til þess að velja saman föt 

á börnin þar sem þær telja að þeir hafi ekki þekkingu á hvað passar saman. Þarna gæti 

efnisfræðikennsla hjálpað og einnig litafræði í textílmenntinni. Hugsanlega hefur ekki 

verið lögð mikil áhersla á efnis- og litafræði hingað til en brýn nauðsyn er á því. Það 

er ekki síður nauðsynlegt að drengir læri að festa tölur, sauma saman saumsprettur og 

fást við fleiri viðgerðir. Hingað til hafa þessi atriði ekki verið kennd sérstaklega en 

það þyrfti að breyta því og setja í markmiðin að bæði kynin verði að geta bjargað sér 

með einfaldar viðgerðir. Margt ungt fólk sem er í dag að hefja sinn búskap kann alls 

ekki að gera við flíkur. Jafnvel þó að hætt sé alla jafna að stoppa í ullarsokka, eins og 

gert var áður fyrr, er gott að kynna fyrir nemendum hvernig það var gert því það var 

list út af fyrir sig. Það má spyrja sig hvort hingað til hafi verið lögð ofuráhersla á að 

skapa nýja hluti í staðinn fyrir að endurgera með hagsýni og nýtingu í fyrirrúmi. 

Ef ekkert verður að gert og kennslutími í handavinnu minnkar er hægt að sjá 

fyrir sér að næstu foreldrakynslóðir verði með öllu ósjálfbjarga er kemur að 

handverki. Sá tími sem í dag er ætlaður til kennslunnar er alls ekki nægur. Það má sjá 

á haustin, jafnvel líka eftir jólafrí, þegar nemendur koma í skólann og eru búnir að 

gleyma öllu. Þá fara fyrstu tímarnir í að rifja upp. Börnin læra það sem fyrir þeim er 

haft en í dag læra þau fæst handavinnu á heimilum sínum. Þar af leiðandi vinna þau 

lítið heima og fá ekki þá hjálp sem þau þurfa. Þróunin hefur orðið þannig að í mörgum 

tilfellum eru það skólarnir sem þurfa að sjá um þá fræðslu sem var áður inni á 

heimilunum og er handavinna þar á meðal.49 

Heimspekingurinn Voltaire segir í Birtíngi að maður verði að rækta garðinn 

sinn til þess að afraksturinn af kotinu verði drjúgur: „Kúnígúnd bakaði indælar kökur; 

Biskupsfífla saumaði út; kellíngin hugsaði um þvottinn. Meira að segja bróðir Lefkoj 

var ekki aðgerðarlaus; hann varð ágætur trésmiður, og þar að auki heiðvirður 

maður.“50 Þannig vildi hann meina að ef fjölskyldumeðlimir hjálpuðust að þá gengi 

allt vel. Þetta á ekki síður við í dag, 250 árum eftir að þetta var skrifað. 

Bandarískur kennari, Ron Clark, talar um í bók sinni The essential 55 að 

nauðsynlegt sé að kenna nemendum að meta verk jafningja sinna og að láta þá æfa sig 
 
48 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 1997:229-239 
49 Eiríksína Kr. Ásgrímsdóttir 1995:9 
50 Voltaire 1996:190 
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í að gera viðeigandi athugasemdir og taka við svörum því það mun þjálfa þá fyrir það 

sem þeir lenda í síðar á ævinni.51 Clark telur að það sem foreldrar og kennarar geti 

gert til þess að börn verði jákvæðari og fái betri sjálfsmynd sé að passa sig á því hvað 

sagt er við þau. Það er hans reynsla að foreldrar og kennarar átta sig ekki alltaf á því 

hvað þeir eru að segja og hvaða áhrif það hefur. Hann segir að börn sjái sig speglast í 

augum fullorðinna og séu þeir alltaf að segja þeim að þau læri ekki eða séu ókurteis 

fara þau að trúa því.52 Það er því mikilvægt að hrósa börnum fyrir verk þeirra og hafa 

þau sýnileg þannig að börn sjái tilgang með vinnu sinni og listsköpun. Einnig þarf að 

þjálfa þau í mannlegum samskiptum. 

 

2.5.2 Tengsl milli leik- og grunnskóla  

Í nútíma þjóðfélagi eru leikskólar fyrsta formlega skólastigið. Leikskólanám er að 

verða samfléttað við grunnskólana og er mikilvægt að vel takist til með tengingu á 

milli þessara tveggja skólastiga og nauðsynlegt að auðvelda börnum skiptin á milli 

þeirra eins og kostur er. 

Leikskólar eru eins og nafnið bendir til hugsaðir til að láta börn leika sér en í 

öllum leikjum fer fram nám sem þroskar börnin. Leikir barna mótast af 

hugmyndaauðgi þeirra og sköpunarmætti, þ.e. hæfni til að sjá ný tengsl, að koma fram 

með nýstárlegar hugmyndir og að víkja frá hefðbundnu hugsanamynstri. Skapandi 

barn er næmt á umhverfið og umhverfið frjóvgar hug þess. Það hefur áhuga á því 

smáa; þ.e. á áferð, lögun og litun. Þessi frumleiki barns birtist með margvíslegum 

hætti, t.d í leikrænni tjáningu, í máli, myndgerð, tónum og hreyfingum. Skapandi barn 

hugsar oft og framkvæmir með öðrum hætti en viðtekið er og það getur tekið áhættu.53 

Í gegnum leiki er hreyfiþörf barna fullnægt. Hin sterka hreyfiþrá sem 

einkennir börn getur auðveldlega orðið að tilgangslausum ólátum og þau þurfa hjálp 

til að nota orkuna í ákveðnum tilgangi. Til að börn nái röð og reglu á innra líf sitt þarf 

skipulegan heim þar sem hlutirnir eru á sínum stað og atburðarásin í föstum skorðum. 

Þannig er stuðlað að heilsteyptum manneskjum.54 Ekki má gleyma því að þjálfun 

hreyfinga, ekki síst fínhreyfinga, hefst í leikskóla þegar börnin leika sér og föndra við 

 
51 Clark 2003:43 
52 Clark 2004:182 
53 Aðalnámskrá leikskóla 1999:12 
54 Myhre 2001:182-184 
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að klippa, líma og lita og var Montessori fyrst til að vekja athygli á þessu. Rétt er að 

geta þess að lesblindir einstaklingar hafa oft lélega rithönd og gætu slíkir 

skriftarörðugleikar átt rætur sínar að rekja til seinkaðs þroska fínhreyfinga, sem er 

einkennandi fyrir suma lesblinda.55 Þetta getur orsakað að þessir nemendur eiga erfitt 

með t.d. að prjóna og hekla. Mjög nauðsynlegt er að strax sé hafist handa við að þjálfa 

nemendur með því að vinna í höndunum. Vinnubrögð sem skila sér í öryggi með 

notkun hinna ýmsu áhalda þjálfa fínhreyfingar. Þar kemur að kennurunum sem fást 

við viðfangsefni daglegs starfs að líklegra er að þeir ráði betur við viðfangsefnið ef 

þeir búa að góðri þekkingu á mörgum sviðum.56 Mjög mikilvægt er að kennarar þekki 

allar helstu kennsluaðferðir og kunni að beita þeim. Engin ein kennsluaðferð er betri 

en önnur og fer það algjörlega eftir kennaranum hvernig til tekst.57 Þetta á við bæði á 

leik- og grunnskólastigi. Börn þurfa að fá að njóta sín í notalegu umhverfi og þar 

skipta kennarar miklu máli því samkvæmt nýlegri rannsókn sem gerð var á kennurum 

kom í ljós að þeir sem sýndu afburðarhæfni voru rólegir, eftirtektarsamir, töluðu lágt 

og sýndu hlýtt viðmót. Einnig voru þeir óragir við að sýna tilfinningar og virtust taka 

tillit til námsþarfa hvers og eins, en umfram allt sýndu þeir innsæi.58 Það er því 

mikilvægt að vel takist til strax í æsku því eins og gamalt máltæki segir: Lengi býr að 

fyrstu gerð. 

2.5.3 Framhaldsnám að loknum grunnskóla 

Þó skólum hafi fjölgað mikið sem leitt hefur til mikils námsframboðs virðist vera að 

það dugi ekki til þegar kemur að því að nemendur nái að velja það nám sem hentar 

hverjum og einum. Hugsanleg skýring þessa er sú að námið er enn ekki nægilega 

einstaklingsmiðað þó vissulega hafi margt áunnist þar á síðustu árum. Einnig er 

hugsanleg skýring á brottfalli úr framhaldsnámi sú að nemendum hafi verið þröngvað 

áfram á of miklum hraða strax í grunnskóla og vanti því grunnin til að byggja ofaná 

þegar í framhaldsskóla er komið. Þá getur verið að fögin sem kennd eru í skólunum 

séu svo mörg að það bitni á æfingunni og sá hraði sem þarf til að ná t.d. 

stærðfræðiprófi sé ekki fyrir hendi vegna þjálfunarskorts. Þá virkar það eins og verið 

 
55 Høien og Lundberg 1992:20 
56 Eisner 1998:7; 9 
57 Ingvar Sigurgeirsson 1999:10 
58 Kristín Aðalsteinsdóttir 2002:115 
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sé að prófa hraða en ekki kunnáttu eða getu í greininni. Það sem hefur áhrif á val 

nemenda þegar kemur að framhaldsnámi er líka tengt foreldrunum.  

Allir kennarar eru sammála því að allt of margir nemendur hverfi frá námi 

vegna þess að það er þeim ofviða. Það virðist vera algengt að foreldrar beini börnum 

sínum inn á bóknámsbrautir sem verður til þess að margir festast þar í neðstu hlíðum. 

Þessi vandi framhaldskólanna er líka vandi þjóðfélagsins. Enda er dýrt að hafa 

nemendur í námi sem þeir ráða ekki við. Afleiðingin er sú að einn og hálfur árgangur 

er á fyrsta ári í framhaldsskóla.59 Oft eru þessir nemendur að reyna að taka 

stúdentspróf fyrir foreldra sína en þegar því er lokið fara þeir í það sem hugur þeirra 

stendur til. Verknám á að vera fýsilegur kostur fyrir alla en ekki bara þá sem eru ekki 

góðir á bókina. Það er afar brýnt fyrir allt atvinnulíf í landinu að verknám sé 

raunverulegt úrræði fyrir alla.60 

Hvort sem nemendur velja bók- eða verknám er mikilvægt að þeir velji það 

sem kemur hverjum og einum best hvað varðar áhugasvið og getu. Hvaðan sem 

menntunin kemur þá er Mennt er máttur eins og gamalt máltæki segir.

2.5.4 Handverk nýtist í atvinnulífinu 

Í Biblíunni Jes 41:7 stendur: „Trésmiðurinn hughreysti gullsmiðinn, koparsmiðurinn 

járnsmiðinn, og sagði: kveikingin er góð! Síðan festi hann goðalíkneskið með nöglum, 

til þess að það haggaðist ekki.“61 Það er ekkert nýtt að til séu smiðir og aðrir 

iðnaðarmenn því það er minnst á þá í Biblíunni. Það sést enn betur í nútíma þjóðfélagi 

hvað það er nauðsynlegt að hafa iðnaðarmenn í hinum ýmsu verkum. Störfin á dögum 

Jesú voru ekki eins fjölbreitt og nú er en þó hefur mátt finna þar fleira en bara smiði 

því í Post 18:3 segir: „og af því að báðir stunduðu sömu iðn, settist hann að hjá þeim, 

og þeir unnu saman, því að iðn þeirra var tjaldgjörð.“62 Það er ekki bara að þeir ynnu 

við sömu iðn heldur unnu þeir saman. Það er það sem atvinnulífið þarfnast; það er 

ekki bara gott verkfólk heldur að það geti unnið saman og þar kemur leik- og 

grunnskóli til hjálpar. Með því að þjálfa nemendur strax frá unga aldri í góðri 

 
59 Sölvi Sveinsson 1993:25 
60 Sölvi Sveinsson 1993:25 
61 Biblían. Heilög ritning 1969:791 
62 Biblían. Heilög ritning 1969:1159 
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samvinnu er verið að leggja grunninn að góðum og nýtum þjóðfélagsþegnum þegar út 

í atvinnulífið er komið. 

Í sívaxandi mæli og miklu meiri en áður fyrr er líf manna, hlutverk þeirra og 

samskipti háð óbeinni reynslu, miðlun og hugsun. Þegar hið heildstæða lífsmunstur 

sem tengdi saman verk, samskipti og þekkingu slitnaði í sundur þurfti átak til að fylla 

í skarðið og skapa ígildi fyrri heildar. Meðvitað uppeldi og skipulagt nám í þar til 

gerðum stofnunum voru nauðsynleg viðbrögð verkskipts þjóðfélags við því. Bregðast 

þarf við hinum nýju aðstæðum með sérstökum aðgerðum og með sérhæfðum 

hlutverkum verður að skapa menntaígildi þess náttúruferils sem fyrrum tengdi hug og 

hönd.63 Það er því ekki aðeins verkmenntunin sem þarf að hlúa að; það þarf einnig að 

hafa í huga hina listrænu hlið hvers einstaklings því hvernig væri lífið án listarinnar? 

Það væri ekki aðeins litlaust heldur fátæklegra. 

Listir mynda fjölbreytilegar atvinnugreinar og eru mikilvægt efnahagslegt 

framlag til samfélagsins. Má þar nefna störf sem tengjast manngerðu umhverfi, 

skemmtana-, tölvu-, tísku- og listaheimi. Fjöldi fólks á sér ævistarf og framfæri af 

iðkun listgreina á ýmsu formi. Þeim störfum mun fjölga með vaxandi notkun 

upplýsingatækni sem gerir miðlun hljóðs og mynda auðveldari og aðgengilegri en nú 

þekkist.64 

Athuganir breska félagsfræðingsins Basil Bernsteins hafa leitt í ljós að þegar 

verkamannafjölskyldur og miðstéttarfjölskyldur eru bornar saman eru þær fyrrnefndu 

stöðubundnar en þær síðari persónubundnar. Skýringar á þessu telur hann vera að 

finna m.a. í mismunandi afstöðu þessara fjölskyldna til menntunar og atvinnulífs. 

Hann talar um lokaðar og opnar fjölskyldur þessu til skýringar. Lokaða fjölskyldan 

þekkist á því að verkaskipting fólksins er greinileg. Valdahlutföll eru reist á 

auðskilinni og ótvíræðri skilgreiningu á stöðu fjölskyldumeðlima og þar sem 

stöðurnar í slíkum fjölskyldum eru fastmótaðar ræðst líka félagsleg ímynd 

einstaklinganna af því hver staða þeirra er með tilliti til aldurs, kyns og kynslóðar. Í 

opnu fjölskyldunni er öllu óljósara um hlutverkaskiptingu heimamanna. 

Valdahlutverkið fer eftir persónulegum eiginleikum hvers og eins og einstaklingum 

eru gefin drjúg tækifæri til að þroska hæfileika sína en þetta ræður svo aftur miklu um 

 
63 Edelstein 1988:71 
64 Aðalnámskrá grunnskóla. Listgreinar 1999:9 
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mótun boðskipta.65 Segja má að heimur lokuðu fjölskyldunnar snúist um stöðu 

einstaklingsins en heimur þeirra opnu um einstaklinginn sjálfan. 

Ekki verður séð að dragi úr vægi verklegra starfa í atvinnulífi þjóðarinnar í 

nánustu framtíð. Verkfærni og skilningur sem byggir á rótgrónum hefðum handverks 

er sem fyrr undirstaða að öflugri verkmenningu. Mikilvægt er að tengja þessa hefð 

strax á grunnskólastigi við atvinnuhætti nútímans sem að stórum hluta hvíla á 

vélatækni, rafmagns- og rafeindatækni, notkun plastefna og fjöldaframleiðslu. Þannig 

verða smíðaviður og aðferðir nútímans að sjálfsögðu og eðlilegu viðfangsefni 

smíðanna sem nemandinn getur nýtt sér á skapandi hátt í tómstundum sínum og 

starfi.66 Það verður því aldrei of mikið gert af því að ota verklegu námi að börnum og 

unglingum og hvetja þau til ástundunar og samviskusemi í þessum greinum. 

Það er fróðlegt að skoða með tilliti til kynjanna hvað sé best til að ná sem 

mestum og bestum árangri í námi og starfi. Það eru skiptar skoðanir meðal 

fræðimanna um hvort betra sé að kynin séu höfð saman eða ekki í náminu og hvað sé 

vænlegast til árangurs. Þar sem kynin eru líffræði- og uppeldislega ólík verður alltaf 

erfitt að vita hvað sé best, en þá er meðalhófið það sem gildir. 

 

2.6 Kynjamunur 

Yang og Yin er tákn fyrir heimsöflin sem í kínverskum skilningi ákváðu gang veraldar. 

Þessi öfl voru gjörólíks eðlis, en bættu hvort annað upp og unnu saman. Yang var hið 

karlmannlega, bjarta og gerandi, Yin hið kvenlega, dökka og þolandi.67 

Í þessum kafla er í byrjun minnst á Yang og Yin vegna þess að höfundum fannst það 

vera táknrænt fyrir umfjöllunina. Í kaflanum verður leitast við að skoða kynin og það 

sem aðgreinir þau líffræðilega, uppeldislega og félagslega. Því næst verður fjallað um 

kosti þess að nám sé markvisst frá upphafi skólagöngu. Að lokum verður reynt að 

varpa ljósi á hvað fjölskyldur og kennarar eru mikilvægar fyrirmyndir í lífi barna. 

 

Allt frá fyrstu tíð læra börn það að athöfnum þeirra eru gefnar kynbundnar merkingar. 

Í samskiptum sínum við aðra fá þau að reyna hvað það er að vera drengur eða stúlka. 
 
65 Uppeldi og skólastarf: Úr fórum fræðimanna 1983:165 
66 Aðalnámskrá grunnskóla. Upplýsinga- og tæknimennt 1999:47 
67 Thomsen 1988:17 
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Þessi kynbundna félagsmótun á sér stað allan daginn alveg frá upphafi. Börn eru ekki 

gömul þegar þau átta sig á hvað það er að vera stúlka eða drengur og hvernig þau eiga 

að haga sér samkvæmt því. Þessi vitneskja nærist og staðfestist alla skólagönguna.68 

Kynjaskipting er einföld leið til að bregðast við þeirri staðreynd að þar sem 

stúlkum og drengjum er skipað saman verður árangur oft ólíkur. Allar skólarannsóknir 

sýna að mikill mismunur er til staðar þrátt fyrir heiðarlegar tilraunir til þess að svo 

verði ekki. Dæmi eru um að stúlkur fái aðeins lítið brot af athyglinni hjá fóstrum og 

kennurum á meðan drengir fá mikla athygli, sem er að mestu fólgin í aðfinnslum og 

skömmum. Allt bendir til þess að stúlkur þurfi að lúta í lægra haldi fyrir drengjum og 

kynin þurfa að greiða hátt gjald fyrir samskiptin í stað þess að fá tækifæri til þess að 

styrkjast á eigin forsendum.69 Hetjuskapur af margvíslegu tagi er einn af sterkum 

undirtónum í skólakerfinu og það gerir drengjum erfitt fyrir að kveinka sér. Reyndar 

gengur krafan um að drengir séu snjallir og klárir ekki í berhögg við opinberar kröfur 

um námsárangur, enda hefur sýnt sig að meirihluti drengja stendur sig nokkuð vel.70 Á 

hitt má benda að hegðun og hugmyndir drengja mótast í samspili við samfélagið í 

kring. Þannig geta viðteknar hugmyndir um karlmennsku jafnvel orðið til þess að 

ofvirkir og óeirnir drengir verða órólegir og jafnvel ofbeldisfullir einungis vegna þess 

að þeir halda að þeir eigi að vera það.71 

Hjallastefnan er hugmyndafræði sem hefur getið sér góðan orðstír. Stefnan er 

að aðskilja kynin 75% af tímanum til þess að gefa þeim kost á að þjálfast á eigin 

forsendum og unnið er með samskiptahæfni í þeim 25% tímans sem eftir eru. Aldur 

og þroski barna segja til um getu og ólíkar þarfir. Yngstu börnin geta ekki minna en 

eldri börnin en þurfa ólík verkefni og þess vegna er annar hver klukkutími 

aldurskiptur þar sem jafningjar vinna saman og hinn klukkutíminn er notaður í leik.72 

Samkvæmt rannsóknum á heilum drengja og stúlkna er munur á starfsemi 

þeirra. Michael Gurian, höfundur bókarinnar The wonder of boys, segir í nýrri 

rannsókn á stúlkum og drengjum að þau læri með ólíkum hætti og það sé hægt að sjá 

það inni í kennslustundinni. Þegar drengir byggja kubbakastala hafa þeir þá háa 

þannig að það er meiri hætta á að þeir detti með tilheyrandi hávaða en stúlkur byggja 

 
68 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:9 
69 Margrét Pála Ólafsdóttir 1992:13 
70 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:71 
71 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:77 
72 Margrét Pála Ólafsdóttir 1992:13 
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lægri og lengri kastala. Sögurnar sem drengir á aldrinum fimm til sex ára segja eru 

fullar af fjöri og spennu og þeir hunsa fórnarlömb en stúlkur segja sögur um mannlega 

þætti og hafa samúð með fórnarlömbunum. Það tekur fimm ára dreng 30 sekúndur að 

kveðja mömmu sína en stúlka á sama aldri er 90 sekúndur að því. Almennt má segja 

að heili stúlkna aðlagi sig fljótar en heili drengja og þess vegna hafa leikskólastúlkur 

meiri orðaforða sem virðist líka vera þróaðri.73 Vinstra heilahvelið, sem er að öllu 

jöfnu virkara þegar kemur að þróun tungumálsins, þroskast hægar í drengjum og því 

teljast þeir frekar en stúlkur eiga í vandamálum er snerta tungumál.74 Heilinn leitast 

við að flokka og einfalda upplýsingar, það er athyglisvert að þessi aðferð heilans er 

líka notuð við skynjun á sjónáreiti. Tónlist og önnur list nýtur vinnsluaðferða sem frá 

náttúrunnar hendi eru lífsnauðsynlegar til afkomu.75 

Til eru margar rannsóknir sem sýna að munur er á drengjum og stúlkum og 

þær sýna líka að kynin eru ekki aðeins ólík líffræðilega heldur hafa uppeldi og 

umhverfi afgerandi áhrif. Það eru gerðar mismunandi kröfur til stúlkna og drengja 

hvað varðar aðstoð á heimilum og kennarar umgangast kynin á mismunandi hátt og 

beita jafnvel röddinni mismunandi eftir því hvort kynið á í hlut. Sem dæmi tala 

kennarar mismunandi um teikningar nemenda og segja að þær séu fallegar hjá 

stúlkum en að teikningar drengja beri vott um dugnað.76 

Skilningur á kyni sem félagslegri og menningarlegri byggingu felst í því að 

hafa auga fyrir mismun og breytingum á sama tíma og á hverjum manni hvílir sú 

skylda gagnrýninnar greiningar á samfélagslegu og menningarlegu ójafnrétti og 

sérréttindum vegna kyns. Hvað varðar kynjanæma uppeldisfræði leiðir það hugtak 

með hinum mörgu víddum sínum til tvöfalds markmiðs sem er að skapa jafnrétti og 

jafngildi á grunni vitundar um mismun.77 

Til skamms tíma hefur verið litið svo á að stúlkur hafi verið vanmetnar og 

fengið of litla athygli en að drengjum hefur verið hampað á móti. Fyrir nokkrum árum 

mátti sjá nýjar áherslur og ný sjónarmið í umræðu og í rannsóknum á stöðu kynjanna í 

skólum. Drengir urðu að sambærilegum fórnarlömbum og stúlkur höfðu verið. Á 

síðustu árum hafa stúlkur siglt fram úr drengjum í námi og sýna þær nú betri árangur 

 
73 Gurian 2001 
74 Jensen 1998:23 
75 Nína Margrét Grímsdóttir 1991:20 
76 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:9 
77 Unnur Dís Skaptadóttir 1997:223-228 
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en þeir í svo til öllum námsgreinum að undanskildum eðlis og efnafræði.78 Þótt fleiri 

drengir eigi erfitt með nám má ekki gleyma því að ævinlega eru nokkrar stúlkur í 

sömu stöðu. Rétt er að huga sérstaklega að þeim stúlkum sem sækist námið illa. Þær 

þurfa ekki aðeins að glíma við lærdóminn heldur verða einnig að laða sig að hinni 

stöðluðu kynímynd að stúlka sé prúð, góð, samviskusöm og dugleg að læra. Lélegur 

námsárangur samræmist betur kynímynd drengja.79 Sú hugmynd að drengir séu 

tilfinningalausir brýtur í bága við daglega reynslu af þeim, en drengir eru kappsfullir 

og oft ágengir. Þeir sem eru í náinni snertingu við þá á heimilum og í skólum fá 

daglega sannanir fyrir því að flestir drengir eru mannlegir, traustir og þægilegir.80 

Strax við upphaf skólagöngu í grunnskóla taka kennarar eftir mun á kynjunum 

í framkomu og hegðun. Stúlkur virðast almennt laga sig betur en drengir að reglum 

sem gilda í skólanum. Í skólastofunni rétta þær frekar upp hönd og bíða eftir leyfi til 

að tala meðan sumir drengir hrópa og kalla. Utan kennslustunda eru það oftast drengir 

sem beita ofbeldi og verða fremur fyrir því. Þeir eru einnig í meirihluta þeirra sem 

reknir eru úr skóla.81 

Í skólanum þarf að gefa gaum að jákvæðu og sterku þáttunum í fari hvers 

einstaklings, hvort sem um er að ræða dreng eða stúlku. Á þeim þarf námið að 

byggjast. Jafnframt þarf að greina veikleikana og vinna bug á þeim eftir föngum. 

Þannig er nauðsynlegt að átta sig á þroska barnanna, áhuga þeirra og getu.82 Eins og 

stendur í Spámanninum: 

 
Maðurinn er góður þegar hann stefnir að settu marki, en hann er ekki 
vondur þó hann stefni þangað haltrandi vegna þess að þeir sem haltra 
ganga ekki afturábak. En þið sem eruð sterk og létt á fæti haltrið ekki með 
hækjumanninum og álítið það góðsemi.83 

Slakur árangur einstaklinga eða hópa stafar sjaldan af því að þeir, eða jafnvel heilt 

kyn, geti ekki lært, heldur þarf að skoða vandlega þá þröskulda sem eru í skólanum og 

í viðhorfum samfélagsins til náms drengja á svipaðan hátt og reynt hefur verið að 

útrýma þröskuldum á vegi stúlkna.84 Hefðbundin kynhlutverk hafa breyst mikið á 

 
78 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:17 
79 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:20 
80 Sommers 2000:133 
81 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:15-16 
82 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:20 
83 Gibran 1998:77-78 
84 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:32 
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undanförnum árum og er nauðsynlegt að átta sig á því til þess að hægt sé að gera 

breytingar á skólastarfi. 

Kyn er samfélagsleg og menningarleg sköpun og jafnvel þótt kynhlutverk sé 

ekki niðurnjörvað leikur það enn afgerandi hlutverk í samfélagslegum, félagslegum og 

menningarlegum tengslum og í þroska hvers og eins einstaklings. Kynin eru ekki 

sjálfkrafa jafn rétthá eða jafngild í samfélaginu og þá ekki heldur í skólanum. Þegar 

skólinn segist vera kynlaus þýðir það að hann lokar augunum fyrir kynjamuninum 

sem er mikilvægur þáttur í heimi barnanna og allar rannsóknir benda til að skipti máli 

varðandi það sem gerist í kennslunni. Skóli sem er kynhlutlaus er skóli 

kynjamisréttis.85 

Mikilvægt er að bæði drengjum og stúlkum séu kynnt störf sem hingað til 

hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. Tilgáta sálkönnuðarins 

Chodorow um að stúlkur sæki meira í umönnunar- og líknarstörf en drengir vegna 

þess að börn eru alin upp af konum fyrstu þrjú æviárin er athyglisverð.86 Ef hún 

reynist sönn, ætti það að bera bestan árangur til að breyta náms- og starfsvali kynjanna 

og gera karlmenn áhugasama um uppeldisstörf að láta feður taka jafnvirkan þátt og 

mæður í uppeldi barna sinna fyrstu æviárin. 

Ef litið er til kennaramenntunar í textíl og smíði sést að konum sem læra að 

verða smíðakennarar hefur fjölgað á undanförnum árum en ennþá hefur enginn 

karlmaður valið sér textílbraut í Kennaraháskóla Íslands. Velta má fyrir sér hvort 

kynið á kennurunum skipti máli út frá fyrirmyndum því ef skoðuð er þróun 

kennaramenntunar þá höfðu konur sem núna eru á miðjum aldri nánast engar 

fyrirmyndir í þeim efnum. Það virðist vera algengara að konur leiti inn á mið karla 

heldur en karlar inn á mið kvenna. Karlar sem eru núna milli tvítugs og fertugs sáu 

marga karla í grunnskólakennslu en þrátt fyrir það hafa fáir ungir menn valið sér þetta 

nám.87 Kennaranám þarf að miðast við að bæði konum og körlum séu kenndar 

aðferðir við að kenna öllum nemendum sama af hvoru kyni þeir eru.88 

Nemendur eru jafn ólíkir og þeir eru margir og hver þeirra hefur sínar þrár, 

langanir og væntingar til skólans. Bakgrunnur þeirra er ólíkur og stuðningur frá 

foreldrum mismunandi. Góðir foreldrar eru sér meðvitandi um áhrifamátt eigin 

 
85 Reisby 1998:37 
86 Guðný Guðbjörnsdóttir 1990:33 
87 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:24 
88 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:172 
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hegðunar og framkomu en athafnir og aðferðir veita upplýsingar um viðhorf og 

gildismat. Þeir eru einnig vakandi fyrir tækifærum til að hrósa börnum sínum og 

umbuna fyrir það sem vel er gert og vita að það þarf að rækta ástina og kærleikann 

með aðgerðum.89 Eins og Voltaire segir í Birtíngi: Maður verður að rækta garðinn 

sinn.90 

Af hvoru kyninu sem kennarar eru skiptir mestu máli að þeir gæti jafnréttis í 

öllum samskiptum sínum við drengi og stúlkur. Konur, jafnt sem karlar, eru 

margbreytilegir einstaklingar sem geta verið drengjum og stúlkum góðar fyrirmyndir 

og stuðlað að því að þau verði góðar manneskjur sem bera virðingu fyrir öðrum.91 

Hrós er ákveðin leiðsögn fyrir börnin okkar enda kennsla í því hvenær þau gera rétt og 

hvatning til að endurtaka þann leik.92 

Ekki er langt síðan að textíl- og smíðagreinar voru ætlaðar bæði stúlkum og 

drengjum. Textílgreinar eiga ekki greiða leið inn í veröld drengja sem eiga varla 

nokkrar fyrirmyndir í þeim efnum. Staðlaðar kynímyndir samfélagsins hafa sterk áhrif 

á viðhorf nemenda til þessara greina. Við það að gera þær að vali í 9. og 10. bekk er 

hætta á að valið verði kynbundið.93 

2.7 Samantekt 

Sú fræðilega umfjöllun sem komið hefur fram í 2. kafla var að mestu leyti söguleg þar 

sem lítið er til af íslenskum rannsóknum á textíl- og smíðagreinum. Í kaflanum var 

fjallað um skilgreiningu á list og hvernig bæði textíll og smíðar tengjast list í sögulegu 

tilliti. Þá var einnig greint frá sjónarmiðum frumkvöðla og kennslufræðinga með tilliti 

til hugmyndafræði þeirra. Því næst var fjallað um lög, reglugerðir og aðalnámskrá. Þar 

á eftir var fjallað um hvert þræðir náms liggja en þeir gera það í gegnum fjölskyldu til 

leik-, grunn-, og framhaldsskóla og síðan út í atvinnulífið. Næst kom umfjöllun um 

kynin og það sem aðgreinir þau líffræðilega, uppeldislega og félagslega. Að lokum 

var fjallað um kosti þess að nám sé markvisst frá upphafi skólagöngu og fjallað um 

hvað fjölskyldur og kennarar eru mikilvægar fyrirmyndir í lífi barna. 

 
89 Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson 1995:115 
90 Voltaire 1996:190 
91 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:55 
92 Sæmundur Hafsteinsson og Jóhann Ingi Gunnarsson 1995:23 
93 Hafsteinn Karlsson og Stefanía Traustadóttir 2000:27-28 
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Í næsta kafla verður gerð grein fyrir könnun sem gerð var í þremur 

grunnskólum meðal nemenda í 8. bekk þegar kannaður var áhugi þeirra á textíl og 

smíði. Fyrst eru markmiðin skoðuð með tilliti til rannsóknarspurninga og tilgátur 

settar fram. Þá eru þátttakendur kynntir, sagt frá framkvæmd könnunarinnar og 

niðurstöður ræddar. 
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3. Kafli   Könnun  

 

Í kaflanum hér á eftir verður gerð grein fyrir könnun sem gerð var meðal nemenda í 8. 

bekk í þremur ólíkum grunnskólum. Sú aðferð sem notuð var er megindleg 

rannsóknaraðferð með lokuðum spurningum. Ástæðan fyrir því að þessi aðferð varð 

fyrir valinu var sú að höfundar vildu kanna viðhorf allra nemenda í einum árgangi í 

þrem mismunandi skólum. 

Greint verður frá markmiðum, rannsóknarspurningum og tilgátum og skýrt frá 

þátttakendum og framkvæmd. Niðurstöður verða birtar í myndum og texta. Notaðar 

eru prósentur til útreikninga. 

 

3.1 Markmið  

Í upphafi voru settar fram fjórar rannsóknarspurningar og í framhaldi af því fjórar 

tilgátur. Rannsóknarspurningarnar eru eftirfarandi: 

• Eru textíl- og smíðagreinar mikilvægar? 

• Finnst nemendum gaman að læra textíl og smíði? 

• Er áhersla lögð á að kenna textíl- og smíðagreinar samkvæmt aðalnámskrá? 

• Er kynbundinn munur á áhugasviðum? 

Einnig settu höfundar fram fjórar rannsóknartilgátur. Sú fyrsta var út frá eigin 

reynslu höfunda að áhugi drengja hefði aukist gagnvart textíl, með öðrum orðum að 

kynjamunurinn hefði minnkað varðandi þá grein. Önnur tilgátan snéri að því hvort 

nemendum fyndist skemmtilegra að hanna hluti sjálfir en að gera skyldustykki. Þriðja 

tilgátan var sú hvort miðað væri við námskrá í kennslu á efnisfræði og fleiri greinar. 

Fjórða og síðasta tilgátan var sú hvort nemendum fyndist mikilvægt að læra textíl og 

smíði til þess að stofna heimili í framtíðinni, hvort kunnátta í þessum greinum gæti 

hjálpað nemendum í atvinnulífinu og hvort búseta skipti máli gagnvart áhuga og 

viðhorfi kynjanna á þessum greinum. 
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3.2 Þátttakendur 

Það var óskað eftir þátttöku nemenda í 8. bekk í þremur grunnskólum, einum í litlu 

þorpi á Austfjörðum og tveimur skólum á Norðurlandi, öðrum í bæ og hinum í sveit. 

Úrtakið var 87 nemendur og tóku allir þátt sem mættir voru dagana sem könnunin var 

gerð. 

 

3.3 Framkvæmd 

Byrjað var á því að hafa samband við skólastjórana og þeim gerð grein fyrir 

könnuninni og framkvæmd hennar.94 Einnig var aflað leyfa hjá þeim.95 Ekki þurfti 

leyfi hjá Persónuvernd fyrir þessari könnun þar sem að engar persónulegar 

upplýsingar er hægt að rekja til einstakra þátttakenda og skóla. Leyfi var fengið hjá 

Akureyrarbæ fyrir rannsókninni.96 Spurningalistinn97 var saminn með áherslu á að fá 

svör við þáttum sem tilgreindir eru í markmiðum könnunarinnar hér að ofan. Hann 

hefur að geyma 21 spurningu sem allar eru lokaðar. Farið var með spurningalistann í 

skólana og beðið meðan nemendur svöruðu. Ákveðið var að hafa tvo liti á blöðunum 

þannig að kynin fengju sinn litinn hvort, gráan fyrir drengi og fjólubláan fyrir stúlkur. 

Með þessu var hægt að skoða kynjamun á svörum þegar unnið var úr niðurstöðum. 

Spurningalistinn var aðgreindur eftir skólum þannig að það væri hægt að bera skólana 

saman. 

 

3.4 Niðurstöður 

Mars 

Birtan lætur hendur standa fram úr ermum.98 

Í þessum kafla er gerð grein fyrir helstu niðurstöðum úr könnuninni og upplýsingar 

settar fram í texta og myndritum til þess að gera niðurstöðurnar sem skýrastar. 

Könnuninni er skipt eftir því hvaða tilgátur er verið að skoða hverju sinni. 

 
94 Sjá fylgiskjal 1 
95 Sjá fylgiskjal 2 
96 Sjá fylgiskjal 3 
97 Sjá fylgiskjal 4 
98 Jóhann árelíuz 1997:10 
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 Svörun í könnuninni var 100% og eru skólarnir aðgreindir með bókstöfum þar 

sem A merkir skóli í litlu þorpi á Austfjörðum, B skóla í bæ/kaupstað á Norðurlandi 

og C skóla í sveit á Norðurlandi. Töflureikniforritið Excel var notað til að vinna úr 

upplýsingum og setja niðurstöður í myndrænt form. Svörin eru ýmist sett fram í texta 

eða með myndum þar sem niðurstöður eru sýndar í prósentum. Öllum gögnum var 

eytt að lokinni úrvinnslu. 
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3.4.1 Niðurstöður úr könnun meðal nemenda  

 
Tilgáta 1. 
Fyrsta tilgáta var að kanna hvort áhugi drengja gagnvart textílgreinum hefði aukist. 

 

Nemendur voru spurðir hvort þeir teldu textílmennt og smíði mikilvægar greinar (sp. 

1 og 9). 

 

Mynd  1          Finnst þér textílmennt mikilvæg? 

Eins og sjá má er mikill munur á viðhorfi drengja til textíl og smíði. 

 

Mynd  2          Finnst þér smíði mikilvæg? 
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Í niðurstöðu könnunarinnar kemur fram eins og sjá má á mynd 1 að aðeins 27,7% 

drengja finnst hún mikilvæg en stúlkur eru mun jákvæðari hvað varðar textíl eða 

87,5% sem segir já. Kannski er möguleiki á að drengir viðurkenni ekki áhugann, til 

þess þyrfti athugun á vettvangi. 

Þegar mynd 2 er skoðuð sést að það er ekki sama niðurstaða með smíðina því 

þá eru drengir orðnir mun jákvæðari og telja að 85,1% þeirra hana mikilvæga á móti 

60% stúlkna. 

 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim þætti gaman í hinum ýmsu textíl- og 

smíðagreinum var afgerandi munur á kynjum í textílgreinum (sp. 2 og 3). 

 

Mynd  3          Finnst þér gaman að prjóna? 
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Mynd  4          Finnst þér gaman að sníða/sauma? 

Þegar skoðaðar eru myndir 3 og 4 sést hvernig svörin voru með tilliti til þess að 

prjóna og sníða/sauma. Neikvæðni drengja gagnvart prjónum var mjög mikil eða 

85,1% en nokkuð minni gagnvart sníða/sauma eða 72,3%. Tæplega 60% stúlkna voru 

hins vegar jákvæð í garð prjóns en 72,5% gagnvart sníða/sauma. Það kom höfundum á 

óvart að stúlkur reyndust ekki jákvæðari en raun ber vitni út í prjónaskap. Megin 

niðurstaða er eftir sem áður hinn gríðarlegi kynjamunur sem hér er til staðar. 

Þegar spurt var um viðhorf til þess að sauma út sést á mynd 5 að flestir voru 

mjög neikvæðir og virðist ekki skipta máli í hvaða skóla nemendur eru (sp. 5). 

 

Mynd  5          Finnst þér gaman að sauma út? 
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Eins og sjá má virðist útsumur ekki þykja mjög skemmtilegur en nánast allir 

nemendur í skóla A eða 93,3% eru neikvæðir, næst á eftir kemur skóli C með 70,6% 

og síðan skóli B með 63%. Þetta eru sláandi niðurstöður en skýringin gæti verið sú að 

útsaumur hefur ekki verið í tísku lengi. Það er þó sem betur fer er það að breytast. 

Margar flíkur og fylgihlutir sem eru til núna í verslunum eru með útsaumi til 

skreytingar. Eitt af markmiðum námskrár er að nemendur öðlist færni í að skreyta flík 

á persónulegan hátt. 

 

Nemendur voru spurðir um viðhorf til smíðagreina (sp. 10 og 12). 

 

Mynd  6          Finnst þér gaman að saga út? 

Mynd  7          Finnst þér gaman að mála hlut í smíði? 
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Á myndum 6 og 7 sést að 70,2% drengja eru jákvæð gagnvart því að saga út og 68,1% 

gagnvart því að mála hluti í smíði. 42,5% stúlkuna eru jákvæð gagnvart því að saga út 

en aftur á móti eru 82,5% þeirra jákvæð í garð þess að mála hluti í smíði. Neikvæðnin 

er hér greinilega meiri hjá stúlkum. Þessi niðurstaða styður við hefðbundin 

kynhlutverk því að saga út hefur frekar þótt karlmannsstarf meðan það að mála og 

skreyta hluti, sem þarfnast þjálfunar í fínhreyfingum, hefur verið frekar verið talið 

kvenmannsstarf. 

Þegar skoðaður er kynjamunur á textíl- og smíðagreinum sést að bæði kynin 

eru almennt mun jákvæðari gagnvart smíði en textíl. Í niðurstöðu könnunarinnar 

kemur fram má að aðeins 27,7% drengja finnst textílgreinarnar mikilvægar. Kannski 

er möguleiki á að þeir viðurkenni ekki áhugann en að staðfesta það þyrfti athugun á 

vettvangi. Eins og sjá má á mynd 1 eru stúlkur mun jákvæðari en drengir hvað varðar 

textíl. Drengir eru að sama skapi jákvæðir gagnvart smíðagreinum en stúlkur eru 

einnig frekar jákvæðar í garð smíði eins og sést á mynd 2. 

Fyrsta tilgáta var að kanna hvort áhugi drengja gagnvart textílgreinum hefði 

aukist. Niðurstöður sýna að drengir eru ekki jafn jákvæðir gagnvart textílgreinum og 

stúlkur. Þessi útkoma sýnir að það er afgerandi kynjamunur hvað varðar textíl og 

tilgátan virðist ekki fá staðist. 
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Tilgáta 2. 

Önnur tilgátan var sú hvort nemendum fyndist skemmtilegra að hanna hluti sjálfir en 

að gera skyldustykki. Einnig var athugað hvort þeir vildu fleiri verklega tíma og ef 

svo væri hvort samþætting með öðrum fögum kæmi til greina. 

 

Nemendur voru spurðir um viðhorf sitt til hönnunar. (sp. 8 og 16). 

 

Mynd  8          Finnst þér gaman að skapa/hanna þinn eigin hlut? 

Eins og sést á mynd 8 eru bæði kynin mjög jákvæð gagnvart því að fá að hanna sinn 

eigin hlut. 87% drengja eru jákvæð og 82,5% stúlkna. Þetta er góð niðurstaða því eins 

og stendur í námskránni er meginviðfangsefnið í textíl og smíðum að nemandi fáist 

við verkefni þar sem lögð er áhersla á hönnun nytjahluta með listræna útfærslu í huga. 

Einnig er bent á að nemendur leiti sér að hugmyndum úr náttúrunni, söfnum eða 

sýningum og þjálfist í að rissa upp mismunandi útlitsmyndir af hlutum og velja eftir 

eigin mati. Nauðsynlegt er líka að læra að skreyta viðfangsefni sín á persónulegan hátt 

og geta útbúið hönnunarplögg ásamt lýsingu á eðli hönnunarinnar og færni í að meta 

og rökstyðja gæði eigin vinnu. En umfram allt er nauðsynlegt að geta sýnt sjálfstæði í 

vinnubrögðum. 

Spurningin sem kom á eftir þessari var þannig að spurt var hvort nemendum 

fyndist gaman að gera skyldustykki (sp. 17). Svörin voru þannig að 25,5% drengja 

sögðu já við því en nei sögðu 74,5%. 35% stúlkna sögðu já en nei sögðu 65%. 
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Þegar skólamyndin er skoðuð þá kemur í ljós að 66,7% nemenda í skóla A eru 

jákvæð, 83,3% nemenda í skóla B og 94,4% nemenda í skóla C. Erfitt er að gera sér 

grein fyrir hvers vegna þetta skiptist svona en það eina sem höfundum dettur í hug er 

að kennarar í skóla C séu með fjölbreytt úrval af skemmtilegum verkefnum sem höfða 

til nemenda. 

 

Finnst nemendum að verklegir tímar mættu vera oftar og að nýta mætti þá betur? (sp. 

18 og 19). 

 

Mynd  9          Finnst þér að verklegir tímar mættu vera oftar? 

Mynd  10        Finnst þér að það mætti nýta tímann í textílmennt og smíði betur með 
því að samþætta með öðrum fögum? 
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Mynd 9 sýnir á afgerandi hátt að nemendur af báðum kynjum vilja eindregið fá fleiri 

tíma í verklegum greinum. Þessi niðurstaða styrkir þá skoðun að sá tími sem í dag er 

ætlaður fyrir þessar greinar er of lítill og nægir ekki til þess að nemendur fái þá 

þjálfun sem æskileg er. Þegar spurt var um betri nýtingu á tímunum voru svörin, eins 

og sést á mynd 10. Höfundar telja að margir nemendur hafi ekki alveg skilið þessa 

spurningu því meðan á könnuninni stóð var mikið spurt hvað orðið samþætting þýddi. 

Reynt var að útskýra orðið en samt sem áður er hugsanlegt að einhverjir hafi ekki 

skilið það og má segja að það hefði kannski verið betra að orða spurninguna eitthvað 

öðruvísi. 

Það hlýtur að vera mikið vandaverk að útbúa skylduverkefni þannig að flestir 

nemendur finni áhuga hjá sér til þess að gera þau. Eins og komið hefur fram í 

fræðilega kaflanum 2.6 er erfitt að gera skyldustykki þannig að þau henti báðum 

kynjum jafn vel. Hættan er sú að þau verði kynlaus og að hvorugt kynið hafi áhuga á 

þeim, en á hitt má benda að það er óneitanlega léttara fyrir kennarann að vera með 

sama verkefnið fyrir alla. 

Önnur tilgátan snéri að því hvort nemendum fyndist skemmtilegra að hanna 

hluti sjálfur en að gera skyldustykki. Einnig var kannað hvort þeir vildu fleiri verklega 

tíma og ef svo væri hvort samþætting með öðrum fögum kæmi til greina. Niðurstaðan 

við þessari tilgátu er afgerandi; nemendum finnst greinilega skemmtilegra að hanna 

sína hluti sjálfir en að gera skyldustykki. Afgerandi meirihluti vill fá fleiri tíma í textíl 

og smíðum og um helmingur nemenda vill samþættingu. Önnur tilgátan stóðst því 

nánast alveg. 
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Tilgáta 3. 

Þriðja tilgátan var sú hvort miðað væri við námskrá í kennslu með að kenna efnisfræði 

og fleiri greinum. 

 

Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim þætti gaman í efnisfræði kom í ljós að 

margir höfðu ekki lært hana (sp. 4). 

 

Mynd  11        Finnst þér gaman í efnisfræði? 

Á mynd 11 má sjá að 57,5% stúlkna segist ekki hafa lært efnisfræði en aðeins 20% 

drengja. Það kom höfundum á óvart að það væri svona mikill kynjamunur á þeim sem 

ekki höfðu lært efnisfræði og kom þá helst upp í hugann að drengirnir hefðu misskilið 

spurninguna frekar en að þeim hefði verið kennd efnisfræði en ekki bara stúlkum. Þeir 

sem höfðu lært efnisfræði voru frekar neikvæðir. 

 

Þá voru nemendur spurðir um hvort þeim þætti gaman að þæfa ull (sp. 6). 

 

Mynd  12        Finnst þér gaman að þæfa ull? 
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Á mynd 12 sést að nemendur hafa annað hvort ekki lært að þæfa ull eða eru neikvæðir 

í garð þeirrar textílgreinar. Þá er mikill munur þegar skipting milli skóla er skoðuð. Í 

skóla A hafa 73,3% nemenda ekki lært að þæfa á móti 27,8% í skóla B. Skóli C 

stendur sig best því þar hafa aðeins 11,1% nemenda ekki lært þæfingu. Þeir sem hafa 

lært að þæfa í skóla A og B eru til helminga jákvæðir og neikvæðir. Í skóla C eru 

77,8% neikvæð. 

Spurt var um hvort nemendum þætti gaman að hekla (sp. 7). Svörin voru 

þannig að 15,6% drengja sögðu já en 48,9% sögðu nei. Stúlkurnar sem sögðu já voru 

33,3% en þær sem sögðu nei voru 51,3%. Þeir nemendur sem ekki höfðu lært að hekla 

voru 35,6% drengja og 15,4% stúlkna. Þessi niðurstaða vekur upp spurningu um hvort 

drengir fái að velja sér eitthvað annað þegar stúlkur læra að hekla. Í námskrá er gert 

ráð fyrir að bæði kynin læri að hekla eftir einföldum leiðbeiningum. 

 

Nemendur voru spurðir um hvort þeim þætti gaman að gera rafknúna hluti (sp. 11). 

 

Mynd  13        Finnst þér gaman að gera rafknúna hluti? 

 

Á mynd 13 sést að 6,4% drengja móti 23,1% stúlkna hafa ekki lært að gera rafknúna 

hluti. Samkvæmt námskrá eiga nemendur í 5. bekk að læra að tvinna saman handverk 

og tölvustýrðan framleiðslubúnað. Ekki hafa höfundar skýringu á þessum mun sem 

kemur fram hjá kynjunum. Helst dettur þeim í hug að stúlkur fái að velja á milli 

verkefna í smíðum. 
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Þá voru nemendur spurðir um hvort þeim þætti gaman að renna hlut í smíði (sp. 13). 

Mynd  14        Finnst þér gaman að renna hlut í smíði? 

Á mynd 14 sést að það eru aðeins 2,2% drengja sem hafa ekki lært að renna hlut en 

40% stúlkna. Þarna kemur líka fram munur á viðhorfi kynjanna og ein af 

skýringunum gæti verið sú að það sé viðhaft val í smíðum eða stúlkur séu margar 

hræddari við vélar en drengir. 

 

Nemendur voru spurðir um hvort þeim þætti gaman að skera út (sp. 14). 

 

Mynd  15        Finnst þér gaman að skera út í timbur? 

Á mynd 15 sést að skóli A sker sig úr með 33,3% sem hafa ekki lært að skera út í 
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skóla sé lögð meiri áhersla á að kenna útskurð. Skóli B er þarna á milli en þar hafa 

16,7% ekki lært að skera út. 

Þar sem höfundar hafa mikinn áhuga á málmsmíði var sett inn spurning hvort 

nemendur hefðu gaman að henni (sp. 15) jafnvel þó að ekki sé gert ráð fyrir að 

nemendur læri þessa grein fyrr en í 9. - 10. bekk og þá í vali. Svörin voru með þeim 

hætti að já sögðu 34,8% drengja en nei 19,6%. Stúlkur sem sögðu já voru 20% og þær 

sem sögðu nei voru 25%. Í svörunum kom fram að þeir sem ekki höfðu lært 

málmsmíði voru 45,7% drengja og 67,5% stúlkna. Eins og sést eru það fleiri drengir 

en stúlkur sem hafa lært greinina heldur en stúlkur. Að mati höfunda er málmsmíði 

þannig grein að auðvelt er að byrja að kenna hana fyrr en námskráin segir til um. Það 

eina sem er varhugavert er þegar nemendur nota gasloga en það getur kennarinn 

auðveldlega gert með þeim. 

Þriðja tilgátan var sú hvort miðað væri við námskrá í kennslu á efnisfræði og 

fleiri greinum. Niðurstaðan er sú að skólarnir fara að mestu eftir námskrá. Þó virðist 

vera nokkuð um val innbyrðis því það er eina skýringin sem höfundar hafa á því þegar 

annað hvort kynið segist ekki hafa lært tiltekið handverk þó bæði kynin séu í sama 

skóla Hlutfallið er sumstaðar það hátt að ekki getur verið að það stafi af því að 

nemendur hafi nýlega skipt um skóla. Tilgátan stóðst að því leyti að það virðist vera 

brotalöm á því að skólar kenni markvisst efnisfræði en nokkuð misjafnt er með aðrar 

greinar. 
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Tilgáta 4. 
Fjórða og síðasta tilgátan var sú hvort nemendum fyndist mikilvægt að læra textíl og 

smíði til þess að stofna heimili í framtíðinni, hvort kunnátta í þessum greinum gæti 

hjálpað nemendum í atvinnulífinu og hvort búseta skipti máli gagnvart áhuga og 

viðhorfi kynjanna á þessum greinum. 

 

Nemendur voru spurðir að því hvort þeir teldu að greinarnar mundu nýtast þeim í 

framtíðinni (sp. 20 og 21). 

 

Mynd  16       Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að 
nýtast þér þegar þú stofnar heimili? 

 

Mynd  17        Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að 
nýtast þér þegar þú ferð út á vinnumarkaðinn í framtíðinni? 
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Eins og sést á mynd 16 töldu 87,5% stúlkna að textíl og smíði mundi nýtast þeim 

þegar þær færu að stofna heimili 12,5% þeirra töldu að svo yrði ekki. Drengir sem 

sögðu já voru 80% en 20% þeirra sögðu nei.99 Þegar skólarnir eru skoðaðir kemur í 

ljós að 85,7% nemenda skóa A segja já, 90,6% nemenda skóli B og 61,1% nemenda 

skóla C. Hlutfall jákvæðra svara er því hæst í skóla B. 

Þegar svörin við spurningu 21 eru skoðuð koma aðrar niðurstöður hjá 

kynjunum í ljós og mismunandi eftir skólum. Já sögðu 68,9% drengja og 31,1% sögðu 

nei. 55% stúlkna sögðu já en 45% nei.100 Þegar skólarnir eru skoðaðir á mynd 17 sést 

að 60% í skóla A segja já, 65,4% í skóla B og að síðustu 55,6% í skóla C. 

Fjórða og síðasta tilgátan var hvort nemendum fyndist mikilvægt að læra textíl 

og smíði til þess að stofna heimili í framtíðinni. Einnig hvort kunnátta í þessum 

greinum gæti hjálpað nemendum í atvinnulífinu og hvort búseta skipti máli um áhuga 

og viðhorf kynjanna gagnvart þessum greinum. Niðurstaðan við þessari tilgátu er sú 

að nemendum finnst flestum að þessar greinar muni nýtast þeim í framtíðinni þegar 

þeir stofna heimili og þegar út í atvinnulífið er komið. Þó er aðeins kynjamunur á 

síðari þættinum því fleiri drengir en stúlkur sjá tengingu við atvinnulífið. 

Í kafla 2.5 1 kemur fram fræðileg umræða um það hvers vegna þekking á 

greinunum sé góð undirstaða fyrir lífið almennt. Þegar skoðuð er staðsetning skóla 

virðist hún ekki skipta máli samkvæmt svörum hjá þátttakendum. Höfundar héldu að 

nemendur sem væru frá minni stöðunum fyndu betri tengsl milli verkgreina, 

fjölskyldu og atvinnulífsins vegna þess að þeir væru oftar með foreldrum sínum á 

vinnustað, t.d. við landbúnað eða bátaútgerð. Niðurstaðan er hins vegar sú að skólinn 

sem er staðsettur í bæ hefur aðeins hærra hlutfall jákvæðra svara á því hvort þessar 

greinar komi til með að nýtast í framtíðinni. Þessi niðurstaða kom höfundum á óvart 

og má segja að fjórða tilgáta þeirra hafi staðist að því leyti sem viðkemur hvort 

nemendur telji greinarnar nýtist sér í framtíðinni en ekki hvað varðar hvort staðsetning 

skóla skipti máli. 

 

99 Sjá fylgiskjal 5 
100 Sjá fylgiskjal 5 
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3.5 Samantekt 

Í kaflanum hér á undan var gerð grein fyrir könnun sem gerð var meðal nemenda í 8. 

bekk í þremur grunnskólum. Rannsóknaraðferðin var megindleg með lokuðum 

spurningum. Greint var frá markmiðum, rannsóknarspurningum og tilgátum. Einnig 

var skýrt frá þátttakendum og framkvæmd. Niðurstöður voru birtar í myndum og 

texta. Notaðar voru prósentur til útreikninga. 

Fyrsta tilgáta var að kanna hvort áhugi drengja gagnvart textílgreinum hefði 

aukist. Svör við tilgátunni voru þau að hún stóðst ekki. samkvæmt Því niðurstöðurnar 

sýna að drengir eru ekki jafn jákvæðir gagnvart textílgreinum og stúlkur. Þessi 

útkoma sýnir að það er afgerandi mikill kynjamunur í afstöðu nemenda gagnvart 

textíl. 

Önnur tilgáta snéri að því hvort nemendum fyndist skemmtilegra að hanna 

hluti sjálfir en að gera skyldustykki. Einnig hvort þeir vildu fleiri verklega tíma og ef 

svo væri hvort samþætting með öðrum fögum kæmi til greina. Niðurstaðan við þessari 

tilgátu er afgerandi; nemendum finnst greinilega skemmtilegra að hanna sína hluti 

sjálfir svo má segja að tilgátan hafi staðist.

Þriðja tilgáta var sú hvort miðað væri við námskrá í kennslu á efnisfræði og 

fleiri greinum. Hún stóðst að því leyti að það virðist vera brotalöm á því að skólar 

kenni markvist efnisfræði, en hvað viðkemur öðrum greinum virðast skólarnir fara að 

mestu eftir námskrá. 

Fjórða og síðasta tilgátan var sú hvort nemendum fyndist mikilvægt að læra 

textíl og smíði til þess að stofna heimili í framtíðinni hvort kunnátta í þessum greinum 

gæti hjálpað nemendum í atvinnulífinu og hvort búseta skipti máli hvað varðar áhuga 

og viðhorfi kynjanna til þessara greina. Niðurstaðan við þessari tilgátu var að 

nemendum finnst flestum að þessar greinar muni nýtast þeim í framtíðinni; þegar þeir 

nemendurnir stofna heimili og einnig þegar út í atvinnulífið er komið. Hvað varðar 

staðsetningu skólanna kemur í ljós að sá skóli sem staðsettur er í bæ hefur aðeins 

hærra hlutfall jákvæðra svara en hinir skólarnir. Þessi niðurstaða kom höfundum á 

óvart og má segja að fjórða tilgáta þeirra hafi staðist að því leyti sem viðkemur því að 

greinarnar nýtist nemendum í framtíðinni en ekki hvað varðar það hvort staðsetning 

skóla skipti máli. 

 Í næsta kafla eru samantekt, umræður og rannsóknarspurningarnar rifjaðar upp 

og leitast við að svara þeim með hliðsjón af fræðilega kaflanum. 
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4. Kafli   Samantekt og umræður 

 
Hér á eftir verður leitast við að fá heildarmynd af könnuninni sem gerð var í þremur 

skólum. Niðurstöður könnunarinnar verða ræddar samfara þeim niðurstöðum sem 

fengust við heimildavinnu. Rannsóknarspurningunum verður svarað en þær eru 

eftirfarandi: 

• Eru textíl- og smíðagreinar mikilvægar? 

• Finnst nemendum gaman að læra textíl og smíði? 

• Er áhersla lögð á að kenna textíl- og smíðagreinar samkvæmt aðalnámskrá? 

• Er kynbundinn munur á áhugasviðum? 

Þræðir náms liggja víða er heitið á lokaverkefninu. Nafnið vísar í margt en það 

sem höfundar sáu við nafnið var tvíþætt. Í fyrsta lagi liggja leiðir náms í margar áttir, 

en segja má að mannveran sé að læra allt frá fæðingu. Í öðru lagi má segja að þræðir, í 

þeirri merkingu að ull og tré geta orðið þræðir og þegar búið er að vinna og vefa þessa 

þræði er afurðin nefnd textíll. Þannig má tengja saman þau efni sem bæði eru í textíl 

og smíðum. 

Í byrjun lærir maðurinn að nota munninn til að fá sér fæðu og tjá sig. Seinna 

fer hann að taka á hlutum og brosa en eftir það fer hann á fætur og smám saman bætir 

hann við þekkingu sína og er alla ævi að byggja ofan á hana og tengja við þá þekkingu 

sem fyrir er. Montessori álítur að nám einkennist af öflum sem komi í vissri röð. 

Skapandi barn er næmt á umhverfið og umhverfið frjóvgar hug þess. 

Fyrsta rannsóknarspurningin er um það hvort textíl- og smíðagreinar séu 

mikilvægar. Fram kom að jafnvel þó aðeins rúmlega 27% drengja svöruðu því til að 

textílgreinarnar séu mikilvægar þá er útkoman fyrir greinarnar í heild vel yfir 

meðallag með jákvæðni. Í fræðilegri umræðu í kafla 2.1 þar sem fjallað er um list og 

hún skilgreind kemur fram að listin er félagsleg starfsemi sem teygir anga sína um 

þjóðfélagið. Listin er sköpun eða tjáning sem miðar að því að sýna eða birta eitthvað 

með einstæðum hætti og listin er ein mikilvægasta vídd mannlegrar reynslu og 

hugsunar. Með listgreinum er talað alþjóðlegt tungumál og nemendur víðs vegar að úr 

heiminum geta talað sín á milli í gegnum listgreinar. Í fræðilega kaflanum um 
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upphafið 2.2 og 2.2.2 má lesa sér til um upphaf textílvinnu og smíði. Þau útsaumuðu 

klæði sem til eru frá 16. öld eru öll kirkjuleg og sýna að í hannyrðum höfðu þróast 

mjög sterk þjóðleg einkenni í samspili munstra og saumgerða. Megnið af útsaumnum 

eru altarisklæði. Hér áður fyrr sátu menn og skáru út í timbur til skrauts sem var 

þolinmæðisvinna eða renndu í rennibekk margskonar munstur á húsgögn til 

skreytinga og hefur hvortveggja haldist til okkar tíma og er jafnvel að komast í tísku 

aftur þó ekki sé það eins mikið og áður fyrr. Dewey taldi að eina leiðin til að vekja 

barnið til vitundar á félagslegum arfi væri það að það fengi að læra heimilisfræði, 

handavinnu og smíðar. 

Í könnuninni voru nemendur spurðir að því hvort þeim fyndist að þekking á 

textíl og smíði muni nýtast þeim þegar þeir stofna heimili og fara út í atvinnulífið. 

Niðurstöðurnar voru þannig að flestir töldu greinarnar nýtast til framtíðar. Margt ungt 

fólk sem er í dag að byrja sinn búskap kann alls ekki að gera við flíkur. Eins og sjá má 

í umfjöllun í kafla 2.5.1 er gott að kynna fyrir nemendum hvernig gert var við fatnað 

áður fyrr og hlutir endurnýttir. Guðmundi Finnbogasyni fannst að það ætti að byrja að 

kenna það sem er einfalt en nauðsynlegt að kunna eins og t.d. að prjóna sokka og gera 

við föt. 

Það má spyrja sig hvort hingað til hafi verið lögð ofuráhersla á að skapa nýja 

hluti í staðinn fyrir að endurgera með hagsýni og nýtingu í fyrirrúmi. Þar sem mjög 

dýrt er orðið að kaupa efni og garn er meiri áhersla lögð á listræna sköpun með því að 

endurnýta t.d. gardínuefni og fleira. Hægt sé að skreyta flíkur með útsaum til þess að 

gera eitthvað öðruvísi en það sem fæst í búðum.101 

Verknám ætti að vera fýsilegur kostur fyrir alla en ekki bara þá sem eru ekki 

góðir á bókina. Verknám verður ekki síður til þess að þeir sem það stunda fái atvinnu 

við sitt fag, því oftast vantar fólk í iðngreinastörf. Í dag er verið að flytja inn vinnuafl 

frá öðrum löndum til þess að mæta þeirri þörf sem er fyrir iðnmenntað fólk. 

Benda má á að í nútímaþjóðfélagi þar sem feður sjá oft ekki minna um uppeldi 

og umönnun barna sinna en mæður er það þeim nauðsynlegt að geta valið saman 

fatnað til þess að klæða börnin í og einnig þurfa þeir að geta keypt fatnað á þau. Efnin 

í fatnaði skipta máli og það verða allir að vita. Það er ekki sama hvernig efni er í 

klæðnaði sem er næstur húðinni eða í því sem er haft utan yfir. Í kafla 2.5.1 má sjá 

dæmi um þetta, þar sem konur treysta ekki mönnum sínum fyrir því að velja föt á 
 
101 Hallfríður Tryggvadóttir 2004:22 
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börnin. Þannig má segja að sterk rök séu fyrir því að bæði drengir og stúlkur læri 

efnisfræði og viðgerðir á fatnaði. Jafnréttisuppeldi miðar að breytingum í samfélagi 

og skólastarfi og er nátengt miðlun og viðhaldi menningararfsins.102 Í kafla 2.6 er 

talað um skilning á kyni sem félagslegri og menningarlegri byggingu og það sem felst 

í því er að hafa auga fyrir mismun og breytingum. 

Listir mynda fjölbreytilegar atvinnugreinar og eru mikilvægt efnahagslegt 

framlag til samfélagsins. Má þar nefna störf sem tengjast manngerðu umhverfi, 

skemmtana-, tölvu-, tísku- og listaheimi. Fjöldi fólks á sér ævistarf og framfæri af 

iðkun listgreina á ýmsu formi. Ekki verður séð að dragi úr vægi verklegra starfa í 

atvinnulífi þjóðarinnar í næstu framtíð. Verkfærni og skilningur sem byggir á 

rótgrónum hefðum handverks er sem fyrr undirstaða að öflugri verkmenningu. 

Mikilvægt er strax á grunnskólastigi að tengja þessa hefð við atvinnuhætti nútímans 

sem að stórum hluta hvíla á vélatækni, rafmagns- og rafeindatækni, notkun plastefna 

og fjöldaframleiðslu. Niðurstaða höfunda um hvort textíl- og smíðagreinar séu 

mikilvægar er því afar skýr. 

Önnur rannsóknarspurningin er hvort nemendum finnist gaman að læra textíl 

og smíði. Niðurstaðan er sú að stúlkum finnst gaman að læra báðar greinarnar en 

drengjum finnst smíði skemmtilegri. Einnig kom fram að meira en yfir 80% beggja 

kynja vildu frá fleiri verklega tíma (sjá mynd 9). Það má segja að þetta séu rök fyrir 

því að nemendum finnist gaman í textíl og smíði. 

Halldóra Bjarnadóttir taldi handavinnu laða börn að skólunum því börn ynnu 

nær undartekningarlaust handavinnu. Eins og áður er sagt kviknaði áhugi höfunda í 

æfingakennslunni á því að kanna hvort áhugi drengja gagnvart textílgreinum hefði 

aukist. Segja má að könnunin hafi verið að því leyti takmörkuð að svarmöguleikarnir 

voru aðeins tveir eða þrír. Hugsanlegt er að þegar drengirnir hafa séð bara nei og já 

hafi þeim fundist auðveldara og líka karlmannlegra að segja nei þegar spurt var um 

textílgreinarnar. Einnig getur skipt máli hver situr við hliðina á hverjum þegar svarað 

er þannig að ekki megi sjást að viðkomandi finnist gaman að prjóna eða sauma. Þó má 

í heild segja að nemendum finnst gaman að læra textíl og smíði. Kennarar þurfa að 

efla þetta viðhorf hjá nemendum og finna verkefni sem vekja áhuga á greinunum. 

Svörin hjá nemendum gagnvart því að hanna hluti sýnir afgerandi að þeim finnst það 

skemmtilegra en að gera skyldustykki (sjá mynd 13 í kafla 3.8). Taka þarf tillit til þess 
 
102 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:135 
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og efla hönnunarþáttinn í kennslunni og má alveg eins gera það með því að breyta 

gömlum fötum og endurnýta gömul efni eins og að kaup allt nýtt. 

Gott grunnskólastarf er það starf sem ætti að leiða til frekara náms. Það eru 

margir þættir sem snúa að góðu skólastarfi. Einn þeirra er að efla verkgreinakennslu. 

Hlúa þarf að hverjum einstaklingi fyrir sig og efla sköpunargáfu hans. Ekki er nóg að 

gera það bara í textíl og smíði heldur þarf allt skólastarf að vera áhuga hvetjandi og 

gert þannig úr garði að nemendur geti gefið af sér og hannað í samræmi við væntingar 

sínar. Jafnvel þó að umbætur hafi orðið á skólastarfi síðastliðin ár er aldrei of mikið 

unnið að því að efla sjálfsmynd nemenda. Það hlýtur að vera nauðsynlegt að vera 

sjálfsgagnrýnin og geta þannig reynt að bæta sig ef þörf er á. Traustir innviðir skólans 

byggjast öðru fremur á kennarastétt sem býr yfir faglegum styrk, sterkri sjálfsmynd og 

innri forystu 103 því aflvaki hverrar stofnunar er fólkið sem vinnur þar.104 

Höfundar taka undir með Eisner með því að kennsla sé bæði lifandi og flókið 

fyrirbæri. Ef kennarar hafa fjölgreindarkenningu Gardners í huga og búa yfir 

faglegum styrk eru meiri möguleikar á að gefa nemendum betra tækifæri til að finna 

hæfileika sína og efla sjálfstæði sitt. 

Þriðja rannsóknarspurningin er hvort áhersla sé lögð á að kenna textíl og smíði 

samkvæmt aðalnámskrá. Niðurstaðan er sú að skólarnir fari að mestu eftir námskrá. 

Þó virðist vera nokkuð um val innbyrðis því það er eina skýringin sem höfundar hafa 

á því þegar annað kynið í einstökum skóla segist ekki hafa lært tiltekið handverk. 

Hlutfallið er sumstaðar það hátt að ekki getur verið að skýringin sé sú að nemendur 

hafi nýlega skipt um skóla. Það kom höfundum á óvart að það er mikill kynjamunur á 

þeim sem ekki höfðu lært efnisfræði (sjá mynd 11 í kafla 3.8). Kom þá helst upp í 

hugann að drengirnir hefðu misskilið spurninguna frekar en að þeim hefði verið kennd 

efnisfræði en ekki stúlkum. Til er margs konar kennsluefni um efnisfræði og má þar 

nefna myndbönd þar sem sýnd er vinnsla, ræktun og framleiðsla vefjarefna úr jurta- 

og dýraríkinu og meðhöndlun þeirra. Þetta á einnig við um vinnslu á helstu 

gerviefnum. Strax í fyrstu bekkjum grunnskóla er mælt með að nemendum sé kennd 

efnisfræði. 

 
103 Rúnar Sigþórsson 2004:13 
104 Rúnar Sigþórsson og fl. 1999:57 
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Þegar spurt var um þæfingu á ull sást að nemendur höfðu annaðhvort ekki lært 

að þæfa ull eða voru neikvæðir út í þá textílgrein. Mikilsvert er að kenna nemendum 

allt um íslensku ullina  

Þegar spurt var um hekl voru svörin þannig að tæplega 40% drengja höfðu 

ekki lært það en aðeins rúmlega 15% stúlkna. Þessi niðurstaða vekur upp spurningu 

um hvort drengir fái að velja sér eitthvað annað þegar stúlkur læra að hekla. 

Samkvæmt námskrá er gert ráð fyrir að bæði kynin læri að hekla eftir einföldum 

leiðbeiningum. 

Eins og sjá má í umræðu 2.4.2. eru liðin rúmlega 60 ár frá því að textílmennt 

og smíði urðu að skyldunámsgreinum í grunnskólum. Á þessu tímabili hafa greinarnar 

gengið í gegnum miklar breytingar bæði jákvæðar og neikvæðar. Jákvæðar að því 

leyti að nú fá drengir að læra textíl til jafns við stúlkur og stúlkur smíði til jafns við 

drengi en neikvæðar vegna þess að tíminn til kennslu á þessum greinum var skorinn 

niður um helming á hvern nemanda.  

Sú kynslóð sem nú er vaxin úr grasi hefur fengið miklu minni verklega 

kennslu en fyrri kynslóðir. Þessi helmings niðurskurður á tímamagni hvers nemenda 

hefur haft þær afleiðingar að nú er ekki hægt að fara svo ýtarlega í námsefnið heldur 

verður þetta einskonar kynning.105Ef ekkert verður að gert og kennslutími í 

handavinnu minnkar enn er hægt að sjá fyrir sér að næstu foreldrakynslóðir verði með 

öllu ósjálfbjarga er kemur að handverki. Sá tími sem í dag er ætlaður til kennslunnar 

er alls ekki nægur og því taka höfundar undir með Jónasi frá Hriflu og Dewey að hver 

og einn læri best með þjálfun og reynslu. 

Fjórða og síðasta rannsóknarspurning er hvort kynbundinn munur sé á 

áhugasviði. Niðurstaða könnunarinnar sýnir að munurinn er talsverður. Stúlkur hafa 

nokkuð jafnan áhuga á báðum greinunum á meðan drengir hafa afgerandi meiri áhuga 

á smíði. Áhuginn er nokkuð misjafn eftir því um hvaða grein er spurt. Þessi niðurstaða 

styður niðurstöðuna úr rannsókn Guðrúnar Helgadóttur og virðist ekkert hafa breyst 

þó liðin séu nær tíu ár. Jafnvel þó hennar rannsókn hafi beinst að kennurum en þessi 

könnun að nemendum koma mjög svipaðar niðurstöður fram, þ.e. að áhugi drengja á 

textíl er almennt ekki mikill en stúlkur hafa nánast jafnan áhuga á báðum greinunum. 

Rannsókn Guðrúnar var um hvort samkennsla kynjanna hefði leitt til jafnari áhuga og 

ástundunar og útkoman var sú að ekkert benti til að svo hefði orðið. Flestir kennarar 
 
105 Ingibjörg Valdimarsdóttir 2003:9 
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sem hún ræddi við höfðu þá reynslu að ef nemendur gætu valið um greinarnar yrðu 

þær alla jafna kynbundnar þannig að stúlkur mundu velja hannyrðir og drengir smíði. 

Það kom hinsvegar líka fram hjá Guðrúnu að stúlkur væru mjög áhugasamar í smíðum 

og væru ekki síðri nemendur en drengirnir. Í viðtölunum hjá henni kom beint og 

óbeint fram að hefðbundin kynhlutverk ríkja enn á þessu sviði.106 Kennarar og skólar 

þurfa að bregðast við þessu á einhvern hátt. 

Eins og lesa má um í kafla 2.6 eru til margar rannsóknir sem sýna að munur er 

á drengjum og stúlkum og þær sýna líka að kynin eru ekki aðeins ólík líffræðilega 

heldur hafa uppeldi og umhverfi afgerandi áhrif. Kennarar þurfa að vera meðvitaðir 

um það að þroski hjá drengjum og stúlkum á fyrstu árum ævinnar getur verið 

mismunandi og heili drengja þroskast hægar á því sviði sem snertir tungumálið en 

heili stúlkna aðlagi sig fljótar að nýjum aðstæðum. Þetta er athyglisvert í ljósi þeirrar 

umræðu að stúlkur aðlagi sig frekar að því skólastarfi sem viðgengst í dag. Í kafla 2.5 

er sagt frá opnum og lokuðum fjölskyldum og hlutverkaskipingu í þeim. Greinilega er 

betra uppeldislega séð að alast upp í opinni fjölskyldu því þar fer valdahlutverkið eftir 

persónulegum eiginleikum hvers og eins sem verður til þess að fjölskyldumeðlimir fá 

aukið sjálfstæði, en það skiptir miklu máli þegar kemur að sköpun og hönnun. Eins og 

sjá má í kafla 2.3.2 þá taldi Montessori að samfélaginu hætti til að gleyma þeirri 

menntun sem fer fram á heimilunum. 

Það eru gerðar mismunandi kröfur til stúlkna og drengja hvað varðar aðstoð á 

heimilum. Góðir foreldrar eru sér meðvitaðir um áhrifamátt eigin hegðunar og 

framkomu en athafnir og aðferðir veita upplýsingar um viðhorf og gildismat. Í kafla 

2.5.4 er vitnað í Biblíuna þar sem unga manninum er hælt fyrir verk sitt. Það er eitt af 

því sem ekki má gleyma að hvetja nemendur. 

Mikilvægt er að bæði drengjum og stúlkum séu kynnt störf sem hingað til 

hefur verið litið á sem hefðbundin karla- eða kvennastörf. Sú skipting í samfélaginu 

endurspeglast innan grunnskólans í mismunandi viðhorfum og áhuga kynjanna á 

ýmsum námsgreinum. Þar sem boðið hefur verið upp á val í verklegum greinum hefur 

þessi munur komið skýrt í ljós. Textílmennt á ekki greiða leið inn í veröld drengja 

sem eiga varla nokkrar fyrirmyndir í þeim efnum. 

Í kafla 2.3.6 má lesa að Martin hefur þá skoðun að menntastefna sem horfir 

fram hjá kynferði sé dæmd til að mistakast. Mikilvægt sé að virða kynjamun og gera 
 
106 Guðrún Helgadóttir 1997:197 
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verkefni þannig úr garði að þau höfði til hvors kynsins fyrir sig en ekki að hafa þau 

kynlaus. Hefðbundin kynhlutverk hafa breyst mikið á undanförnum árum og er 

nauðsynlegt að átta sig á því til þess að hægt sé að gera breytingar á skólastarfi. 

Kennarar verða að vera meðvitaðir um það að drengir hafa oft meiri hreyfiþörf en 

stúlkur og þeir hafa einnig oft hærra sem verður til þess að þeir fá meiri athygli en á 

hinn bóginn þarf að hvetja stúlkur til meira sjálfstæðis og til að taka áhættu.107 Á þetta 

er minnst í kafla 2.6 þar sem drengir byggja háan kastala úr kubbum einungis til að 

framleiða hávaða þegar hann er látin detta. 

Í kafla 2.2.3 má lesa um kynningu á fyrstu verknámsskólunum þar sem gert 

var ráð fyrir að smíði væri fyrir drengi en textíll fyrir stúlkur því drengir sóttu í 

búnaðarskóla og smíðuðu þar þau verkfæri sem þurfti í búreksturinn á meðan stúlkur 

fóru í húsmæðraskóla og lærðu að sauma fatnað og sinna öðru sem kom að 

innanhúsverkum. Platón skrifaði um dygðir karla og kvenna og lét Menón svara 

Sókratesi um hverjar dygðir kynjanna væru: 

 
Fyrst er nú hægt að segja hver sé dygð karlmannsins, ef þú vilt vita það. 
Það er dygð karlmannsins að vera hæfilegur til að rækja störf sín í þágu 
borgarinnar, og með þeim störfum að gera gagn vinum sínum en óvinum 
skaða, en varast sjálfur að vera fyrir nokkru slíku. Og viljirðu vita dygð 
konunnar, þá er vandalítið að útlista hana, því konan á að stjórna vel 
húsinu, hirða það sem er innanstokks og vera manninum auðsveip.108 

Í nútíma þjóðfélagi eru heimilisverkin oftast í höndum beggja kynja en ekki er algengt 

að ungt fólk kunni í dag að sauma fötin sín sjálft eða smíða áhöld. Dygðirnar eru samt 

í fullu gildi þó lífsgildin hafi breyst með aukinni þekkingu. Báðum kynjum er 

nauðsynlegt að kunna flest þau verk sem snúa að heimilishaldi og eru textíl- og 

smíðagreinar þar engin undantekning. 

Gunnar J. Gunnarsson, forstöðumaður grunnskólabrautar Kennaraháskólans, 

segir í viðtali að þessar greinar séu mikilvægar í skólanum og veltir fyrir sér hvers 

vegna þær hafa einangrast og séu hafðar sér. Þær hafa verið skilgreindar sem 

sérgreinar í gegnum árin og það hafi kannski stuðlað að þessari einangrun einnig að 

þær séu kannski það sérhæfðar að sumar þeirra hafa ekki tengst öðru námsefni. 

Greinarnar eru kenndar alveg sjálfstætt í sértímum af sérkennurum og ef til vill sé 

ekki nein samvinna milli sérgreinakennarans og bekkjakennarans. Hann telur að með 

 
107 Ingólfur Ásgeir Jóhannesson 2004:93 
108 Platon 1993:61 
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því að styrkja og efla samvinnu milli kennara megi styrkja stöðu allra greina 

verulega.109 Listgreinakennarar sem hafa trú á og vilja til að beita sér í skapandi vinnu 

ættu fyrst að reyna að fá aðra kennara í lið með sér, helst allan skólann vegna þess að 

ef nemendur læra ekki sköpun í öðrum námsgreinum eiga þeir mjög erfitt með að læra 

það eingöngu í listgreinunum.110 

Eins og sjá má á umræðunni hér að ofan eru textíll og smíði greinar sem 

nauðsynlegt er að kenna í grunnskóla. Nemendur virðast gera sér fulla grein fyrir því 

og telja að þær nýtist vel þegar út í lífið er komið. Höfundar vilja beita sér fyrir því að 

gera þessar greinar sýnilegri og einnig að kennslustundum verði fjölgað í þeim. Það 

hjálpar til við þjálfun og gæti aukið áhuga nemenda á greinunum. 

 

109 Gunnar J. Gunnarsson 2003:7-8 
110 Sigrún Guðmundsdóttir 2003:16 
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5. Kafli   Framtíðarsýn 

 
Framtíðarsýn höfunda er sú að gera megi margt til þess að auka vægi og textílmenntar 

og smíði í skólunum og efla áhuga nemenda á þessum greinum. Guðrún Hannele 

gerði rannsókn árið 2000 á framtíð textílmenntar greinarinnar. Niðurstöður þeirrar 

rannsóknar var að textílmenntin, og raunar allar verklegar greinar, væru sveltar og 

látnar sitja á hakanum og að margt benti til þess að greinin væri að verða útþynnt 

föndurkennsla. Þessi niðurstaða er ekki glæsileg. Ekki er góður kostur að 

föndurkennsla taki við af handavinnukennslu. Kennarar og skólar þurfa að hafa 

metnað fyrir því að textílmennt sé hluti af heildstæðu námi í grunnskóla til að 

undirbúa nemendur undir líf og starf í framtíðinni. Það sjónarmið ætti að vera nógu 

góð rök fyrir kennslu á þessum greinum.111 

Nokkrar tillögur eru settar hér fram um framíðarrannsóknir, skipulag, 

samþættingu, betri nýtingu á skólahúsnæði og endurnýtingu efna. 

 

5.1 Tillögur að framtíðarrannsóknum 

1. Gera mætti svipaða könnun og höfundar gerðu en nota stærra úrtak. Þar sem 

aðeins voru þrír skólar í þessari könnun gæti stærra úrtak gefið betri 

niðurstöður. 

2. Gera mætti könnun eða rannsókn á útbúnaði í textíl- og smíðastofum. 

3. Gera mætti könnun eða rannsókn á því hvort nægu fjármagni sé veitt í þessar 

greinar. 

4. Gera mætti könnun eða rannsókn á hvort nemendum líði betur í verklegum 

tímum en bóklegum. 

5. Gera mætti könnun eða rannsókn á því hvort einhverjir skólar séu farnir að 

samþætta önnur fög með textíl- og smíðagreinum. 

6. Gera mætti könnun eða rannsókn á því hvort drengir eru jafn virkir og 

áhugasamir í textíltímum og stúlkur. 

 
111 Guðrún Hannele Henttinen 2001:8 
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7. Gera mætti kynningarbæklinga með myndum og texta um textíl og smíði og 

hafa þar hvatningaorð til nemenda um hvað hægt sé að gera og hvað 

greinarnar séu mikilvægar. 

 

5.2 Tillögur að skipulagi 

Höfundar leggja til að við upphaf skólagöngu fái nemendur vandaðar möppur sem 

geymdar væru í textílstofunni og í þær safni þeir leiðbeiningum frá kennurum og 

sýnishornum af prjónaaðferðum,viðgerðum og til dæmis hvernig eigi að gera vasa eða 

festa rennilás í buxur. Við lok skólagöngu í 10. bekk fái þeir sínar möppur og geti flett 

upp í þeim seinna meir. Það skiptir máli að frágangur sé þannig að aðgengilegt sé að 

leita í þeim þegar rifja þarf upp. 

Þegar kemur að kennurum væri ekki úr vegi að þeir stofnuðu með sér 

hugmyndabanka á netinu þar sem þeir myndu leggja inn það sem þeir hafa kennt og 

lýsingar á því hvernig það gekk í kennslu. Einnig er hægt að virkja nemendur til að 

safna í hugmyndabankann með því að skoða heima hjá sér eða hjá afa og ömmu 

handunna hluti til að mynda. Nú til dags er auðvelt að taka myndir af munstrum eða 

hlutum til að setja inn á netið eða í möppur. 

 

5.3 Tillögur að samþættingu 

Mikið er talað um tímaleysi fyrir verkgreinar og verður það til þess að sú þjálfun sem 

er æskilegt að nemendur fái verður ekki sem skyldi. Hægt er að bregðast við því með 

því að samþætta tímana með öðrum fögum sem bjóða upp á hlustun. Nemendur geta 

vel unnið handavinnu á meðan þeir hlusta á tónlist eða upplestur á sögu, eða læra 

tungumál svo dæmi séu tekin. Hægt er að nota samþætta stærðfræðitíma með textíl og 

smíði, t.d. þegar talað er um rúmfræði þannig að nemendur fái tilfinningu fyrir 

hvernig frumformin eru. 

Samþætta má náttúrufræði með textíl og smíði þegar talað er um efnisfræði. 

Til eru myndbönd sem sýna hvernig silki, hör og viskós eru búin til og þar sem þessi 

efni eru búin til í náttúrunni samræmast þau vel náttúrufræði. Ein hugmyndin er sú að 

biðja nemendur að skoða í fataskápana heima hjá sér og velta fyrir sér hvaða efni er í 

fatnaðinum og hvernig það er búið til. Gott er að aðrir kennarar séu meðvitaðir og 
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sammála um að þegar kemur eyða hjá nemendum sé þeim leyft að taka upp prjóna, 

hekl eða útsaum í staðinn fyrir að láta þá teikna. 

 

5.4 Tillögur að betri nýtingu á skólahúsnæði 

Í minni samfélögum þar sem allir þekkja alla væri góð hugmynd að hafa einu sinni til 

tvisvar á vetri smiðjudaga í skólanum. Þá væru þeir sem vitað er að eru að vinna 

handverk beðnir að koma í skólann og kenna nemendum það sem þeir eru að gera 

heima og á móti fengju þeir að læra það sem nemendurnir eru að gera. Þannig geta 

allir verið að kenna og læra. Einnig væri hægt að nýta skólana á kvöldin til að fá 

fullorðna og börn til að koma með sína handavinnu og þá er líka hægt að læra hver að 

öðrum. Ein hugmynd er sú að kennarar biðji um glerskápa á gangana í skólunum til 

þess að hægt sé að sýna verk nemendanna og þannig vekja athygli á hvað sé að gerast 

í verkgreinastofunum. 

 

5.5 Tillögur að endurnýtingu 

Til þess að bregðast við því að efni til textíls og smíði eru dýr má endurnýta flesta 

hluti. Hægt er að gera töskur úr gömlum dúkum eða gardínum og sauma bútasaum úr 

gömlum flíkum. Til þess að hanna notuð föt eftir sínu höfði er hægt að sauma út í þau 

til skreytinga, breyta buxum í pils, stytta ermar og skálmar og einnig er hægt að klippa 

göt og sauma annað efni undir það. Við þessar breytingar er búið að skapa nýjar flíkur 

með mjög litlum kostnaði. Hvað smíðina varðar er hægt fara í fjöru og finna rekavið 

til þess að tálga eða mála. Nemendur geta komið með að heiman hluti til þess að 

skreyta og laga. Hægt er að mála, líma og pússa.  Með því að samþætta greinarnar 

væri hægt að sauma sessur á stólum eða sauma utanum þá. Bæði stúlkur og drengir 

þurfa að læra að sauma saumsprettur og er ekki úr vegi að fá nemendur til að koma 

með að heiman flíkur sem þarf að gera við.  

 

5.6 Samantekt 

Framtíðarsýn höfunda er sú að gera megi margt til þess að auka áhuga og vægi 

textílmenntar og smíði í skólunum. Í kaflanum hér á undan voru settar fram tillögur 
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höfunda að framtíðarrannsóknum og skipulagi. Þá koma tillögur að samþættingu og 

betri nýtingu á skólahúsnæði. Að lokum voru tillögur að endurnýtingu á efnum og 

ýmsu hráefni úr náttúrunni. Í næsta kafla eru lokaorð. 
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6. Kafli   Lokaorð 

 
Það er gott í öllu skólastarfi að efla sköpun og sköpunargleði nemenda en það má ekki 

yfirtaka allt á kostnað grunnþekkingar og verkþjálfunar. Þjóðfélagið einkennist af 

hraða og setur hann svip sinn á textílmennt og smíði eins og annað og allir hlutir þurfa 

að vera fljótunnir og litlir. Þetta hefur kosti og galla í för með sér og eru kostirnir þeir 

að nemendur fá meiri fjölbreytni út úr náminu og kynnast að einhverju leiti hinum 

ýmsu gerðum handverks sem þeir geta svo nýtt sér síðar til sköpunar stærri verka. 

Gallarnir eru þeir að nemendur hljóta ekki nægilega þjálfun í hverju fyrir sig til að ná 

þeim hraða sem æskilegur er til að geta nýtt námið sér til ánægju síðar meir. Það þarf 

alltaf að byrja á grunninum svo hægt sé að byggja ofan á og þannig er það líka í smíði 

og öðrum viðlíka greinum. 

Vinnan við þetta lokaverkefni hefur verið mjög fróðleg. Höfundar hafa lesið 

mikið og námið sem á undan er gengið hefur skilað sér sem þekking. Samvinnan við 

verkefnið hefur gefið höfundum staðfestingu á því hvað samvinnunám er mikilvægt 

því maðurinn er með missterkar greindir og þegar tveir eða fleiri koma saman skilar 

sér meiri þekking sem hvetur til áframhaldandi náms. Það sem lagt var upp með í 

upphafi hefur breyst mikið í meðförum, þó að markmiðið hafi ekki breyttist, en það 

var að reyna að koma til skila fræðilegum texta og skemmtilegum til lestrar. Einnig að 

sýna fram á að verkgreinarnar textíll og smíði séu nauðsynlegar og umfram allt að 

komast að því hvort nemendum í 8. bekk finnist gaman í textíl og smíði. Höfundar 

verða að láta lesendum eftir að meta það hvort þeir hafi fræðst á umfjölluninni og 

hvort þeim fannst skemmtilegt að lesa þessi skrif, en í könnuninni sem gerð var kom í 

ljós að það er áhugi fyrir greinunum þó hann sé mismikill. Efla verður þessar greinar 

til muna í skólum og vilja höfundar leggja sitt af mörkum með kynningarbæklingi til 

drengja og stúlkna um textíl og smíði, því ef ekki er til list og handverk þá er ekki til 

menning, listin lifir lengur en maðurinn. 
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Fylgiskjal 1: 
 

Bréf til skólastjóra 

 



2

Akureyri 21. febrúar 2005 
 

Ágæti skólastjóri 
 
__________________________ 
 
Með bréfi þessu óskum við Guðfinna Sverrisdóttir og Heiðbjört 
Antonsdóttir, nemar við Háskólann á Akureyri, eftir að fá að gera könnun 
í 8. bekk, í __________________. Tilefnið er að við erum að vinna að 
kjörsviðslokaritgerð til B.Ed.-prófs. Könnunin felst í því að nemendur fá 
tvö A4 blöð sem eru heftuð saman og á þeim er 21 spurning um áhuga og 
viðhorf nemenda til textíl- og smíðagreina. 

Ætlunin er að skoða niðurstöður út frá áhugasviði nemenda og 
fræðilegum mun kynja. Til þess að aðgreina kynin í svörunum, sem eiga 
að vera nafnlaus, ætlum við að hafa blöðin í tveimur litum. Könnunina er 
ætlunin að gera í þremur skólum, tveimur af svipaðri stærð og einum 
talsvert stærri. Við hugsum okkur það að koma með blöðin og bíða eftir 
að nemendur svari en það á ekki að taka lengri tíma en tíu mínútur. 

Sú rannsóknaraðferð sem við notum er megindleg og engin svör er 
hægt að rekja til einstaklinga. Við erum tilbúnar að senda skólanum 
niðurstöður okkar að rannsókn lokinni. Einnig gefum við hér upp netföng 
okkar ef eitthvað er óljóst. 
 
Með kveðju og fyrirfram þakklæti. 
 

Guðfinna Sverrisdóttir ha020109@unak.is
Sími 462 4728 / 865 4910 
Heiðbjört Antonsdóttir ha020153@unak.is
Sími 473 1218 / 895 1218 
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Fylgiskjal 2: 
 

Yfirlýsing um samþykki 
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Yfirlýsing um samþykki 
 

Ég undirritaður/-uð samþykki hér með þátttöku 8. bekkjar í athuguninni um 

áhuga og viðhorf nemenda til textíl- og smíðagreina.

Um leið veiti ég Guðfinnu Sverrisdóttur og Heiðbjörtu Antonsdóttur, 

nemendum við Háskólann á Akureyri, leyfi til að vinna úr þeim upplýsingum 

sem aflað er með athuguninni. Niðurstöðurnar verða birtar með þeim hætti að 

ekki verður hægt að rekja þær til einstaklinga í lokaverkefni þeirra. 

 

___________________                                           ____________________________ 
 Dagsetning                                                          Undirskrift skólastjóra 
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Fylgiskjal 3: 
 

Leyfi frá Akureyrarbæ 
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Fylgiskjal 4: 
 

Spurningalisti 
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Spurningalisti 
8. bekkur vor 2005 

 
Nemandi góður, þessi könnun er gerð til þess að kanna áhugasvið þitt 
gagnvart textíl og smíðum og ætlast er til að aðeins sé merkt við já , nei 
eða ekki lært. Ef eitthvað er óljóst og þú skilur það ekki þá vinsamlega 
réttu upp hönd og við aðstoðum þig.  

1 Finnst þér textílmennt mikilvæg? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

2 Finnst þér gaman að prjóna? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

3 Finnst þér gaman að sníða/sauma? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

4 Finnst þér gaman í efnisfræði? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

5 Finnst þér gaman að sauma út? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

6 Finnst þér gaman að þæfa ull? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

7 Finnst þér gaman að hekla?  1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

8 Finnst þér gaman að hanna hluti? 1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

9 Finnst þér smíði mikilvæg?  1□ Já  2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

10  Finnst þér gaman að saga út? 1□ Já   2□ Nei 3□ Ekki lært 
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11  Finnst þér gaman að gera rafknúna hluti?1□ Já   2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

12  Finnst þér gaman að mála hluti í smíði?  1□ Já    2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

13 Finnst þér gaman að renna hlut í smíði?   1□ Já    2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

14  Finnst þér gaman að skera út í timbur?    1□ Já   2□ Nei 3□ Ekki lært 
 

15  Finnst þér gaman í málmsmíði?               1□ Já   2□ Nei 3□ Ekki lært 
 
Textíl og smíði 
 

16  Finnst þér gaman að skapa/hanna þinn eigin hlut? 1□ Já  2□ Nei 
 

17  Finnst þér gaman að gera skyldustykki?   1□ Já  2□ Nei 
 

18  Finnst þér að verklegir tímar mættu vera oftar?  1□ Já  2□ Nei 
 
19  Finnst þér að það mætti nýta tímann í textílmennt og smíði betur með því að 

samþætta með öðrum fögum?    1□ Já  2□ Nei 
 
20  Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að nýtast þér 

þegar þú stofnar heimili?    1□ Já  2□ Nei 
 
21  Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að nýtast þér 

þegar þú ferð út á vinnumarkaðinn í framtíðinni? 1□ Já  2□ Nei 
 
Bestu þakkir fyrir hjálpina. 
Guðfinna og Heiðbjört. 
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Fylgiskjal 5: 
 

Þær upplýsingar sem koma hér á eftir eru sérstaklega ætlaðar þeim skólum sem tóku 

þátt í könnuninni. Þannig getur hver skóli fyrir sig séð sína styrk- og veikleika 

gagnvart textíl- og smíðagreinum. 

 

Myndaskrá  

Niðurstöður spurninga í myndrænu formi 
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Myndaskrá 
 
Mynd  1          Finnst þér textílmennt mikilvæg? .........................................................12 
Mynd  2          Mikilvægi textílmenntar, munur milli skóla .........................................12 
Mynd  3          Finnst þér gaman að prjóna? ...............................................................13 
Mynd  4          Áhugi á prjónaskap, eftir skólum .........................................................13 
Mynd  5          Finnst þér gaman að sníða/sauma? .....................................................14 
Mynd  6          Sníða og sauma, áhugi eftir skólum .....................................................14 
Mynd  7          Finnst þér gaman í efnisfræði? ............................................................15 
Mynd  8          Efnisfræð, eftir skólum .........................................................................15 
Mynd  9          Finnst þér gaman að sauma út? ...........................................................16 
Mynd  10        Útsaumur, viðhorf nemenda eftir skólum .............................................16 
Mynd  11        Finnst þér gaman að þæfa ull?.............................................................17 
Mynd  12        Ullarþæfing eftir skólum ......................................................................17 
Mynd  13        Finnst þér gaman að hekla? .................................................................18 
Mynd  14        Áhugi á hekl, eftir skólum.....................................................................18 
Mynd  15        Finnst þér gaman að hanna hluti? .......................................................19 
Mynd  16        Hönnun í textíl, eftir skólum .................................................................19 
Mynd  17        Finnst þér smíði mikilvæg? ..................................................................20 
Mynd  18        Smíði, eftir skólum ................................................................................20 
Mynd  19        Finnst þér gaman að saga út? ..............................................................21 
Mynd  20        Útsögun, eftir skólum ...........................................................................21 
Mynd  21        Finnst þér gaman að gera rafknúna hluti? ..........................................22 
Mynd  22        Rafknúnir hlutir, eftir skólum ...............................................................22 
Mynd  23        Finnst þér gaman að mála hlut í smíði?...............................................23 
Mynd  24        Áhugi að mála hluti í smíði, eftir skólum .............................................23 
Mynd  25        Finnst þér gaman að renna hlut í smíði? .............................................24 
Mynd  26        Rennismíði, eftirt skólum ......................................................................24 
Mynd  27        Finnst þér gaman að skera út í timbur? ...............................................25 
Mynd  28        Útskurður, eftir skólum.........................................................................25 
Mynd  29        Finnst þér gaman í málmsmíði? ...........................................................26 
Mynd  30        Málmsmíði í skólum..............................................................................26 
Mynd  31        Finnst þér gaman að skapa/hanna þinn eigin hlut?.............................27 
Mynd  32        Áhugi á hönnun, eftir skólum ...............................................................27 
Mynd  33        Finnst þér gaman að gera skyldustykki? ..............................................28 
Mynd  34        Áhugi á skyldustykkjum, eftir skólum ...................................................28 
Mynd  35        Finnst þér að verklegir tímar mættu vera oftar?..................................29 
Mynd  36        Áhugi á auknum verklegum tímum eftir skólum ...................................29 
Mynd  37        Finnst þér að það mætti nýta tímann í textílmennt og smíði betur?.....30 
Mynd  38        Áhugi á samþættingu, eftir skólum .......................................................30 
Mynd  39        Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að 

nýtast þér þegar þú stofnar heimili? ....................................................31 
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3.5 Niðurstöður 

Svörun í könnuninni var 100% þar sem allir nemendur í úrtakinu tóku þátt. Nemendur 

voru spurðir hvort þeim fyndist textílmennt mikilvæg (sp. 1). 

 

Mynd  1 Finnst þér textílmennt mikilvæg? 

Eins og myndin sýnir er mikill kynjamunur á svörum. Neðri myndin sýnir mismun 

milli skóla en þar sést að munurinn á milli þeirra er ekki afgerandi. 

 

Mynd  2          Mikilvægi textílmenntar, munur milli skóla 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að prjóna komu svörin út eins 

og myndirnar sýna (sp. 2). 

 

Mynd  3          Finnst þér gaman að prjóna? 

Eins og sjá má á mynd 3 eru drengir ekki áhugasamir um prjón þar sem 85,1% sögðu 

nei. Mynd 4 sýnir skiptingu milli skólanna og má sjá að neikvæðnin er mest meðal 

nemenda í skóla A, eða 86,7% en nemendur í skóla C er jákvæðastir með 41,2%. 

 

Mynd  4          Áhugi á prjónaskap, eftir skólum 
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Næst var spurt um hvort nemendum þætti gaman að sníða og sauma (sp. 3). 

 

Mynd  5          Finnst þér gaman að sníða/sauma? 
 

Eins og sjá má varð myndin mjög sérstök því 72,5% stúlkna finnst gaman að sníða og 

sauma en 27,7% drengja. Þegar myndin er skoðuð sést að hlutfall stúlkna sem segja já 

er nánast jafnhátt hlutfalli drengja sem segja nei og öfugt. Þegar skólarnir eru skoðaðir 

kemur í ljós að nemendurnir í skóla B eru jákvæðastir, skóli C kemur þar á eftir og 

loks skóli A. 

 

Mynd  6       Sníða og sauma, áhugi eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman í efnisfræði (sp. 4). 

 

Mynd  7       Finnst þér gaman í efnisfræði? 

Efnisfræði er eitt af þeim fögum sem ætlast er til að kennt sé samkvæmt aðalnámskrá 

en það virðist vera misbrestur á því eftir skólum. Það sést að rúmlega helmingur 

stúlkna segist ekki hafa lært hana og velta höfundar því fyrir sér hvort sumir 

drengirnir hafi ekki skilið spurninguna því það er ótrúlegt að þeir hafi lært efnisfræði 

en ekki stúlkurnar. Þeir sem hafa lært hana eru frekar neikvæðir. Mynd 8 sýnir að 

skóli B sker sig úr með það að 51,9% nemenda segjast ekki hafa lært efnisfræði og af 

aðeins 13,5% af þeim sem hafa lært hana voru jákvæð. 

 

Mynd  8          Efnisfræði, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að sauma út voru svörin eins 

og myndirnar sýna (sp. 5). 

 

Mynd  9       Finnst þér gaman að sauma út? 

Aðeins 17% drengja finnst gaman að sauma út en 46,2% stúlkna. Athygli vakti að 

83% drengja og 53,8% stúlkna voru neikvæð. Mynd 10 sýnir ótrúlega neikvæðni 

nemenda og þá sérstaklega í skóla A. Það sést að allir nemendur hafa lært að sauma út 

en eitthvað þarf að gera til að vekja áhuga þeirra. 

 

Mynd  10     Útsaumur, viðhorf nemenda eftir skólum 
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Þá voru nemendur spurðir hvort þeim þætti gaman að þæfa ull (sp. 6). 

 

Mynd  11     Finnst þér gaman að þæfa ull? 

Talsvert var um að nemendur hefðu ekki lært að þæfa ull. Þeir drengir sem höfðu lært 

það voru ekki jákvæðir en eins og sjá má voru stúlkurnar talsvert jákvæðari. Mynd 12 

sýnir að í skóla A hefur nemendum ekki verið kennt að þæfa og má velta því fyrir sér 

hvers vegna það er. Ein skýringin gæti verið sú að textílkennari hafi ekki haft tækifæri 

til að komast á námskeið í þæfingu. Skóli C sker sig aftur á móti úr hvað neikvæðni 

varðar. 

 

Mynd  12       Ullarþæfing, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að hekla komu svörin út eins 

og myndirnar sýna (sp. 7). 

Mynd  13        Finnst þér gaman að hekla? 

Sjá má að lítill áhugi er fyrir hekli og misbrestur er á að það hafi verið kennt. Það er 

svo nýkomið í tísku aftur að það gæti verið að kennararnir hafi ekki verið komnir með 

það inn í námsáætlun síðustu ára. Ætlast er til þess samkvæmt aðalnámskrá að hekl sé 

kennt, fyrst í 4. bekk og síðan í 6. bekk. Myndirnar eru mjög ólíkar eftir því hvort 

skoðað er eftir kynjum eða skólum. 

 

Mynd  14        Áhugi á hekli, eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að hanna hluti (sp. 8). 

 

Mynd  15       Finnst þér gaman að hanna hluti? 

Sjá má af myndunum að það er nánast enginn kynjamunur eða munur á milli skóla 

þegar kemur að áhuga á að hanna hluti. Niðurstaðan kemur höfundum ekki á óvart 

miðað við eigin reynslu, nema að því leyti að í skóla B eru 9,6% sem segjast ekki hafa 

lært að hanna sinn eigin hlut. Höfundar telja að skýringin gæti verið sú að 

nemendurnir hafi ekki skilið spurninguna. 

 

Mynd  16     Hönnun í textíl, eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist smíði mikilvæg (sp. 9). 

 

Mynd  17        Finnst þér smíði mikilvæg? 

Bæði kynin voru jákvæð þegar þau voru spurð um mikilvægi smíði en þó má sjá að 

drengir voru jákvæðari en stúlkur. Mynd 18 sýnir mun á milli skóla og er hann ekki 

mikill. Skóli B hefur vinninginn hvað varðar jákvæðni. 

 

Mynd  18       Smíði, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að saga út voru svörin eins og 

myndirnar sýna (sp. 10). 

 

Mynd  19        Finnst þér gaman að saga út? 

70,2% drengja voru jákvæð en 42,5%. stúlkna. Greinilega má sjá á neðri myndinni að 

allir hafa lært að saga út. Það er samt mikill munur á neikvæðni og jákvæðni milli 

skóla og sker skóli A sig úr með 73,3% neikvæðni. 

 

Mynd  20       Útsögun, eftir skólum 
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Þá voru nemendur spurðir hvort þeim þætti gaman að gera rafknúna hluti (sp. 11). 

 

Mynd  21        Finnst þér gaman að gera rafknúna hluti? 

Sjá má að rafknúnir hlutir höfða betur til drengja en stúlkna og þar munar rúmlega 50 

prósentustigum. Athygli vekur að nokkur hluti nemenda hefur ekki lært að búa þá til. 

Heyrst hefur frá smíðakennurum að þetta fag reynist mörgum yngri nemendum erfitt 

og flókið og velta höfundar fyrir sér hvort það henti betur sem val á unglingastigi. 

Mynd 22 sýnir að skóli A sker sig úr með hvað varðar jákvæðni og allir í þeim skóla 

hafa lært fagið meðan talsvert margir í skóla B hafa ekki lært það. 

 

Mynd  22        Rafknúnir hlutir, eftir skólum 
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Þá voru nemendur spurðir hvort þeim þætti gaman að mála hluti í smíði (sp. 12). 

 

Mynd  23        Finnst þér gaman að mála hlut í smíði? 

Almenn jákvæðni er gagnvart því að mála hluti í smíði. Þó kemur í ljós að stúlkurnar 

eru ívið jákvæðari. Lítill munur er á milli skóla. 

 

Mynd  24        Áhugi að mála hluti í smíði, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim þætti gaman að renna hluti í smíði, komu 

svörin út eins og myndirnar sýna (sp. 13). 

 

Mynd  25        Finnst þér gaman að renna hlut í smíði? 

Myndin sýnir að drengir eru mjög jákvæðir gagnvart því að renna hluti í rennibekk. 

Áberandi er að 40% stúlkna hafa ekki lært að renna hlut og velta höfundar því fyrir 

sér hvort skýringin gæti verið sú að þetta sé val í smíðinni og stúlkur séu almennt 

hræddari við vélarnar. Á mynd 26 sést að skóli C sker sig úr með að flestallir hafa lært 

að renna og flestir nemendur eru jákvæðir í þeim skóla. 

 

Mynd  26     Rennismíði, eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að skera út í timbur (sp. 14). 

 

Mynd  27     Finnst þér gaman að skera út í timbur? 

Eins og myndin sýnir hafa þó nokkuð margir ekki lært að skera út. Drengirnir eru ívið 

jákvæðari en stúlkurnar og þar munar 20 prósentustigum. Mynd 28 er skemmtilega 

upp sett því þar virðist vera reglulegur tröppugangur. Skóli C sker sig úr með hvað 

nemendur eru jákvæðir en skóli A með hvað nemendur eru almennt neikvæðir eða 

hafa ekki lært að skera út. 

 

Mynd  28     Útskurður, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman í málmsmíði, voru svörin eins 

og myndirnar sýna (sp. 15). 

 

Mynd  29        Finnst þér gaman í málmsmíði? 

Höfundum lék forvitni á að vita hvort málmsmíði væri kennd á yngri stigum. Í 

aðalnámskrá er ekki ætlast til að þetta fag sé kennt fyrr en í elstu bekkjum grunnskóla 

en höfundar telja margt áhugavert hægt að kenna yngri nemendum og það sé gert 

sumstaðar. Eins og sjá má á myndunum er meiri hluti nemenda sem ekki hefur lært 

málmsmíði. 

 

Mynd  30        Málmsmíði í skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að skapa/hanna sinn eigin hlut (sp. 

16). 

 

Mynd  31        Finnst þér gaman að skapa/hanna þinn eigin hlut? 

Þarna kemur sama svar og við spurningu átta enda spurningarnar líkar. Gaman er að 

sjá að nemendur hafa áhuga á hönnun og mætti nýta það við val á verkefnum. Mynd 

32 sýnir nánast sömu útkomu hvar sem skólarnir eru staðsettir. Skóli C sker sig þó 

lítillega úr, eins og sjá má. 

 

Mynd  32        Áhugi á hönnun, eftir skólum 
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Þegar nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist gaman að gera skyldustykki voru 

svörin eins og myndirnar sýna (sp. 17). 

 

Mynd  33        Finnst þér gaman að gera skyldustykki? 

Bæði kynin eru áberandi neikvæð þegar spurt er um skyldustykki. Höfundar velta 

fyrir sér ástæðunni fyrir því; hvort það gæti verið að verkefnin sem lögð eru fyrir séu 

eins fyrir bæði kynin og geri ekki mun á áhugasviði þeirra. Verkefnin verði því 

kynlaus. Hins vegar þegar myndin hér fyrir neðan er skoðuð má sjá mikinn mun eftir 

skólum. Þá er það skóli C sem sker sig úr varðandi jákvæðni. 

 

Mynd  34        Áhugi á skyldustykkjum, eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist að verklegir tímar mættu vera oftar (sp. 

18). 

 

Mynd  35       Finnst þér að verklegir tímar mættu vera oftar? 

Hér má sjá að nemendur eru nánast sammála um að þeir vilja fá fleiri verklega tíma 

sem sýnir það að áhugi á þeim er mikill. Kom það höfundum ekki á óvart. 

Kynjamunur var nánast enginn þannig að þetta ýtir undir þá skoðun höfunda að fjölga 

verði verklegum tímum. Þegar neðri myndin er skoðuð er merkilegt að sjá muninn á 

milli skólanna en hann er tæplega 30 prósentustig. Nemendur í skóla C eru næstum 

allir, eða 94,4%sammála um að fá fleiri verklega tíma. 

 

Mynd  36       Áhugi á auknum verklegum tímum, eftir skólum 
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Nemendur voru spurðir hvort þeim fyndist mætti nýta tímann í textílmennt og smíði 

betur með því að samþætta þá með öðrum fögum (sp. 19). 

 

Mynd  37        Finnst þér að það mætti nýta tímann í textílmennt og smíði betur 
 með því að samþætta með öðrum fögum? 
 

Það voru greinilega skiptar skoðanir nemenda á því hvort þeir vildu leggja það á sig 

að samþætta verklegu tímana með öðrum fögum. Enginn kynjamunur virðist vera í 

afstöðu nemenda. Þegar ekki er horft á kynjamuninn heldur skólana voru nemendur í 

skóla A ívið neikvæðari en nemendur hinna skólanna. 

 

Mynd  38        Áhugi á samþættingu, eftir skólum 
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Í næst síðustu spurningunni var spurt um álit nemenda á því hvort það sem þeir læra í 

textílmennt og smíði komi til með að nýtast þeim þegar þeir stofna heimili (sp. 20). 

 

Mynd  39       Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að 

nýtast þér þegar þú stofnar heimili? 

 

Súlurnar sýna að allflestir nemendur telja að þekking á textílmennt og smíði komi 

þeim til góða þegar þeir stofna heimili í framtíðinni. Þar er nánast enginn kynjamunur. 

Þegar skólarnir eru skoðaðir sker skóli C sig hins vegar úr með því að 38,9% nemenda 

hans telja að þetta nám nýtist þeim ekki og hafa höfundar engan grun um hvers vegna. 

 

Mynd  40        Mikilvægi greinanna þegar stofnað verður heimili, eftir skólum 
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Að lokum voru nemendur spurðir um álit þeirra á því hvort þeir teldu að þekking á 

textíl og smíði komi til með að nýtast þegar komið er út á vinnumarkaðinn í 

framtíðinni (sp. 21). 

Mynd  41      Finnst þér að það sem þú lærir í textílmennt og smíði komi til með að 

nýtast þér þegar þú ferð út á vinnumarkaðinn í framtíðinni? 

 

Mynd 41 sýnir greinilegan kynjamun því mun fleiri drengir en stúlkur töldu sig geta 

notað þessa þekkingu þegar þau kæmu út á vinnumarkaðinn. Bæði kynin eru verulega 

jákvæð í heildina. Höfundum kom samt á óvart að 45% stúlkna sögðu nei við 

spurningunni og gæti skýringin verið sú að þær sjá ekki tengingu við þá vinnu sem 

þær hugsa sér í framtíðinni. Hvað skóla varðar má sjá að tæplega 10 prósentustigum 

munar á skólum C og B í jákvæðni og skóli A er þar mitt á milli. 

Mynd  42        Álit nemenda á hvort greinarnar nýtast á vinnumarkaði í framtíðinni 
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