Notað og nýtt í textílmennt
Samvinna kennara um þróun verkefna til aukinnar sjálfbærni

Þyrey Hlífarsdóttir

Júní 2019
Lokaverkefni til M.Ed.-prófs
Deild faggreinakennslu

Notað og nýtt í textílmennt
Samvinna kennara um þróun kennsluverkefna til aukinnar
sjálfbærni
Þyrey Hlífarsdóttir

Lokaverkefni til M.Ed.-prófs í kennslu list- og verkgreina
Leiðbeinandi: Skúlína Hlíf Kjartansdóttir

Deild faggreinakennslu
Menntavísindasvið Háskóla Íslands
Júní 2019

Notað og nýtt í textílmennt: Samvinna kennara um þróun verkefna til
aukinnar sjálfbærni.
Ritgerð þessi er 30 eininga lokaverkefni til M.Ed.-prófs
í kennslu list- og verkgreina við deild faggreinakennslu
Menntavísindasviði Háskóla Íslands
© 2019, Þyrey Hlífarsdóttir
Lokaverkefni má ekki afrita né dreifa rafrænt nema með leyfi
höfundar.

Formáli
Ritgerðin er 30 ECTS meistaraprófsverkefni til fullnaðar M.Ed. gráðu í faggreinakennslu í
kennslu list- og verkgreina við Menntavísindasvið Háskóla Íslands. Rannsóknin fór fram
á vorönn 2017 – vorönn 2019, viðtöl voru tekin við níu textílkennara víðsvegar um
landið og vil ég bera þeim bestu þakkir fyrir þátttökuna. Leiðbeinandi minn við gerð
verkefnisins er Skúlína Hlíf Kjartansdóttir og kann ég henni bestu þakkir fyrir. Að auki
langar mig að þakka fjölskyldu minni fyrir aðstoð, skilning og umburðarlyndi í minn garð
meðan á vinnunni stóð. Einnig langar mig að þakka samstarfsfólki og yfirmönnum
mínum fyrir að styðja mig og hvetja mig áfram við verkefnavinnuna.
Þetta lokaverkefni er samið af mér undirritaðri. Ég hef kynnt mér Vísindasiðareglur
Háskóla Íslands. Ég hef gætt viðmiða um siðferði í rannsóknum og fyllstu ráðvendni í
öflun og miðlun upplýsinga og túlkun niðurstaðna. Ég vísa til alls efnis sem ég hef sótt til
annarra eða fyrri eigin verka, hvort sem um er að ræða ábendingar, myndir, efni eða
orðalag. Ég þakka öllum sem lagt hafa mér lið með einum eða öðrum hætti en ber sjálf
ábyrgð á því sem missagt kann að vera. Þetta staðfesti ég með undirskrift minni.

Sauðárkrókur 2. maí 2019
Þyrey Hlífarsdóttir

3

Ágrip
Sjálfbærni og endurnýting hafa á síðari tímum fengið aukna hnattræna athygli og
íslensk aðalnámskrá byggir á sex grunnþáttum, en af þeim hafa sjálfbærni og sköpun
sérstaka þýðingu fyrir nám í textílmennt.
Þessi ritgerð byggir á fræðilegri og eigindlegri rannsókn og greinir frá samstarfi um
gerð kennsluefnis með áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í textílmennt. Tilgangur
verkefnisins er að vekja áhuga textílkennara á að auka sjálfbærni og endurnýtingu
textílefna í kennslu námsgreinarinnar. Auk þess vill höfundur vekja athygli þeirra á
möguleikum Menntamiðju, samstarfsvettvangs á netinu um þróun skólastarfs og
starfsþróun kennara, til að styðja og halda utan um verkefni af þessu tagi.
Megináhersla ritgerðarinnar er á grunnþáttinn sjálfbærni. Greint er frá helstu
áhersluþáttum sjálfbærni og fjallað um hvernig sú hugmyndafræði fléttast inn í
skólastarf og textílkennslu. Fjallað er um þróun textílkennslu í grunnskólum, miðað við
áherslur og þróun samfélagsins hverju sinni, frá því að fyrst var farið að kenna
handavinnu í íslenskum grunnskólum og yfir í textílkennslu sem við þekkjum í dag.
Fræðin sem liggja til grundvallar þessu verkefni eru um samstarf og starfsþróun
kennara, sköpun, sjálfbærni og endurnýtingu í textílmennt. Í rannsókninni er leitað
svara við því hvort textílkennarar hafi með sér samvinnu og hvort þeir leggi áherslu á
sjáfbærni og endurnýtingu í kennslu í textílmennt. Einnig er vilji kennara til stofnunar og
þátttöku í faglegri umræðu og starfsþróun um textílmennt kannaður.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir kennarar eru að leggja áherslu á
sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslunni og miða kennsluverkefni við þær áherslur
sem aðalnámskrá grunnskóla setur fyrir grunnþáttinn sjálfbærni. Einnig kom í ljós að
flestum textílkennurum finnst þeir ekki hafa aðgang að nægu kennsluefni fyrir
textílkennsluna og mikill undirbúningstími fer í að útfæra kennsluefni fyrir hana. Flestir
viðmælendanna myndu því geta hugsað sér að nýta sér aðgang að rafrænum vettvangi
til samvinnu og starfsþróunar í textílmennt.
Unnið er með niðurstöður rannsóknarinnar með því að taka saman hugmyndir að
kennsluverkefnum um endurnýtingu í textílkennslu og þær birtar á Textíltorgi
Menntamiðju http://textiltorg.menntamidja.is/. Vettvangurinn verður kynntur fyrir
textílkennurum með því að setja inn ábendingu inn á facebook síðu textílkennara
https://www.facebook.com/groups/350264749036/ þar sem textílkennarar verða
hvattir til að kynna sér vettvanginn og nýta sér hann. Einnig verður sendur tölvupóstur
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á alla grunnskóla landsins þar sem vakin er athygli á vettvanginum og kennarar hvattir
til að kynna sér hann frekar.
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Abstract
Sustainability and recycling have recently received increased global attention and the
Icelandic core curriculum is based on six basic pillars of education, of which
sustainability and creativity have considerable importance in the study of textiles. This
thesis is the result of research and collaborative creation of instruction materials with
teachers in the field, with emphasis on sustainability and recycling in textile education.
The main emphasis in the thesis is on sustainability. The main elements of
sustainability are explained and how that ideology impacts education and consequently
the textiles curriculum. The evolution of textiles studies in compulsory schools in
Iceland is traced from its earliest days to its present situation. Professional
development and collaboration, creativity, sustainability and recycling are other key
subjects of this thesis. The theory on which this research is based touch upon concepts
such as collaboration and professional development, creativity, sustainability and
recycling in textile studies. The research inquires if textile teachers collaborate and if
they put weight on introducing sustainability and recycling in textile studies. Also, it
enquires about their participation in professional discussion and professional
development activities.
The results of the research revealed that most teachers are emphasizing
sustainability and recycling in the study of textiles, and aiming for teaching projects
under the priorities set by the National Curriculum Guide for education in Icelandic
schools, on the basic elements of sustainability. It was also found out that most textile
teachers do not think that they have access to sufficient teaching materials for teaching
textile studies. Most of the interviewees wold therefore be able to make use of access
of an electronic platform for collaboration and career decelopment in textile studies.
The results of the research and collaboration with the teachers have been utilized
to develop instructional materials involving recycling of textiles that are presented and
published on Textíltorg (Textiles Plaza) on Menntamidja (Education Plaza). The purpose
is to encourage textiles teachers to add teaching and learning materials on
sustainability and recycling to their school curricula and to share them on
Menntamiðja. The intention is also to bring the Educational Plaza to their attention and
to encourage them to use it for professional development and collaboration.
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1

Inngangur

Í þessu meistaraverkefni er greint frá eigindlegri rannsókn þar sem kannað er hvort
textílkennarar í grunnskólum á Íslandi séu að leggja áherslu á sjálfbærni og
endurnýtingu í textílkennslu. Auk þess er kannað er hvort textílkennurum hugnist að
nýta sér rafrænan vettvang sem gefur kost á samvinnu og sameiginlegri starfsþróun í
faginu. Í framhaldi af rannsóknarvinnunni eru teknar saman hugmyndir af
kennsluverkefnum sem tengjast sjálfbærni í textílmennt og þau gerð aðgengileg á
Textíltorgi Menntamiðju. Menntamiðja var stofnuð árið 2012 með það að markmiði að
styðja við starfsamfélög kennara á netinu og auka samskipti fræðasamfélagsins við
kennara. Menntamiðja byggir á hugmyndafræði (Wenger, 1998) um starfssamfélög sem
greint er frá í 8. kafla. Menntamiðja skiptist niður í torg sem hvert um sig tekur fyrir
eina námsgrein eða svið og eru torgin vettvangur starfssamfélags í hverri grein.
Markmið Menntamiðju er að virkja hópa sem hafa áhuga og þekkingu á ákveðnum
sviðum til samræðu um þróun menntunar (Menntamiðja, e.d.).
Með gerð þessa verkefnis vil ég freista þess að virkja textílkennara til að sameina
krafta sína og sameinast um starfsþróun í textílmennt. Hugmynd mín er að
textílkennarar nýti sér vettvanginn Textíltorg Menntamiðju til samstarfs og hjálpist að
við að þróa námsgreinina textílmennt í takt við samfélagslegar áherslur hverju sinni.
Það er mín upplifun að textílkennurum finnist þeir oft á tíðum vera svolítið einir á báti í
sinni faggrein, það er ekki til mikið af kennsluefni sem hægt er að leita í og
textílkennarar því sífellt að leita að hugmyndum og útfæra kennsluverkefni hver á
sínum stað, allir að finna upp hjólið eins og sagt er. Því væri gott að hafa vettvang þar
sem textílkennarar eiga kost á að setja inn kennsluverkefni sem þeir hafa útfært og sem
smátt og smátt myndi leiða af sér gott safn af kennsluverkefnum sem textílkennarar
geta sótt í. Þetta fyrirkomulag býður upp á samvinnu textílkennara óháð því hvar á
landinu þeir starfa. Einnig sé ég fyrir mér að gott væri að hafa umræðuþráð við hvert
verkefni þar sem hægt væri að koma með athugasemdir um verkefnin og viðbætur
þannig að ef einhver finnur aðra lausn á kennsluverkefni eða útfærir það með öðrum
hætti en upphaflega var lagt upp með, væri hægt að koma því á framfæri jafnóðum.
Svona samstarf tel ég að gæti auðveldað textílkennurum starfið töluvert þar sem það er
mín reynsla að mikill undirbúningstími fer í að finna og útfæra verkefni fyrir
textílkennsluna og gott að eiga kost á að ræða ýmsar útfærslur og fleira tengt
kennslunni við aðra kennara í sinni faggrein.
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Víða í heiminum eru starfsamfélög þar sem fagaðilar taka sig saman og vinna að
sameiginlegum markmiðum. Á vefsíðu HundrED (e.d) má lesa um vistvæna skóla (e.
Eco-Schools) sem er stærsta alþjóðlega skólasamfélagið sem fjallar um
sjálfbærnimenntun. Í verkefninu eru um 19 milljónir nemenda og 1,3 milljón kennara
um allan heim. Kennslufræði þeirra gengur út á að fá ungt fólk til að kynna sér eigið
umhverfi og gefa þeim kosta á að taka þátt í að vernda það. Fræðslan hefst í
skólastofunni og vindur svo upp á sig þar til nemendur eru orðnir þátttakendur í að
breyta samfélaginu í heild. Til þess að ná fram raunverulegum breytingum á gæði
menntunar og ná árangri í átt að markmiðum sjálfbærrar þróunar innan skólakerfisins
er mikilvægt að allir vinni saman sem ein heild. Markmið starfsþróunarvettvangsins
HundrED er að hjálpast að við að bæta menntun og hvetja til metnaðarfullrar þróunar á
svið sjálfbærnimenntunar um allan heim.
Fjölþættar ástæður eru fyrir því að þetta viðfangsefni varð fyrir valinu, ég starfa sem
leiðbeinandi í grunnskóla þar sem ég kenni textílmennt í 1.-10.bekk, auk þess sem ég
hef haft umsjón með 1.-2.bekk í teymiskennslu með öðrum kennara og einnig sem
umsjónarkennari í 6.-7. bekk. Ég finn mikinn mun á því að skipuleggja kennslu í
textílmennt þar sem ég er eini kennarinn í þeirri námsgrein á mínum vinnustað, eða í
bekkjarkennslu þar sem ég get ráðfært mig við aðra umsjónarkennara í skólanum.
Alla tíð hef ég haft mikinn áhuga á textílmennt og hef sótt mér menntun á ýmsum
sviðum greinarinnar í gegnum tíðina. Síðustu ár hefur áhugi minn á sviði sjálfbærni og
endurnýtingu aukist og finnst mér textílmenntin heillandi vettvangur til að vinna með
áhersluþætti á þeim sviðum. Í textílkennslunni flétta ég sjálfbærni inn í kennsluna með
því að útskýra fyrir nemendum tengingu sjálfbærni og endurnýtingar við textílmennt. Ég
fræði nemendur mína um hvaðan hráefnið sem við erum að nota kemur, skýri í grófum
dráttum frá því hvernig framleiðsluferlið er og hvaða áhrif framleiðslan hefur á
umhverfið. Kynningunum er ætlað að útskýra framleiðsluferli einstakra efna, t.d. má
nefna framleiðsluferli bómullarefnis, frá því að vera planta á akri yfir í fullunna vöru sem
hægt er að nýta í fatagerð. Með þessu tel ég mig vera að færa mig í áttina að menntun
til sjálfbærni.
Menntun til sjálfbærni miðar að því að undirbúa einstaklinga til að taka þátt í þróun
samfélagsins með því að takast á við viðfangsefni sem snúa að samspili umhverfis,
félagslegra þátta og efnahags. Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.18-19) segir að
sjálfbærni og sjálfbær þróun feli það í sér að skila umhverfinu af sér til komandi
kynslóða í ekki lakara ástandi en við tókum við því og mæta þörfum samtíðar án þess að
skerða möguleika þeirra sem taka við af okkur. Í þessu verkefni er sérstaklega unnið
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með grunnþáttinn sjálfbærni og fjallað um hvernig tengja megi sjálfbærni menntun við
textílkennslu. Lagt er upp með að nemendur læri að allt sem þeir geri skipti máli, eða
eins og segir í aðalnámskrá grunnskóla: “margt smátt gerir eitt stórt, ekki þarf að bíða
eftir stóru breytingunum til að geta fagnað þeim smærri” (2011, bls.20).
Í rannsóknin þessari er leitast við að svara eftirfarandi rannsóknarspurningum:
Eru textílkennarar í grunnskólum á Íslandi að leggja áherslu á sjálfbærni og
endurnýtingu í sinni textílkennslu?
Er einhver samvinna meðal textílkennara í grunnskólum landsins?
Er áhugi fyrir vettvangi sem gefur kost á faglegri umræðu og starfsþróun í
textílkennslu?

1.1 Innihald ritgerðar og uppbygging verkefnis
Hér á eftir verður sagt stuttlega frá viðfangsefnum hvers kafla fyrir sig og greint frá
uppbyggingu verkefnisins.
Í kafla 2 er fjallað um fræðilega hluta rannsóknarinnar. Farið er yfir áhersluþætti
sjálfbærni í tengslum við skólastarf og textílmennt. Greint er frá mikilvægi starfsþróunar
í tengslum við að viðhalda áhuga og þekkingu í starfi. Helstu hugtök rannsóknarinnar
eru skilgreind, það eru hugtökin starfsþróun, sjálfbær þróun, menntun til
sjálfbærni/sjálfbærrar þróunar, líftími vöru, nýting auðlinda og hráefna og takmarkað
framboð þeirra. Einnig er hugtakið sóun sett í samhengi við lífskjör og efnahagsmál.
í 3. kafla rannsóknarinnar er greint frá þeim rannsóknum sem gerðar hafa verið hér
á landi með áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu. Fjölmargar rannsóknir
hafa verið unnar og kennsluefni tekið saman í tengslum við sum þeirra. Það er þó
misjafnt hvort kennsluefnið er aðgengilegt fyrir textílkennara eða ekki, of lítið er um að
kennsluefni hafi verið gert aðgengilegt á Textíltorgi Menntamiðju eða öðrum
sambærilegum vefmiðli sem auðveldar aðgengi og eykur líkur á að kennsluverkefnin
nýtist starfandi textílkennurum. Einnig er fjallað lítillega um það hvað hönnuðir og
handverksfólk á Íslandi er að gera í tengslum við sjálfbærni og endurnýtingu.
Kafli 4 segir frá starfssamfélögum, hugmyndafræði þeirra og tilgangi þar sem
megináhersla er á að fólk hjálpist að og læri hvert af öðru. Greint er frá rafrænum
vettvangi Menntamiðju, sem er starfsvettvangur byggður á hugmyndafræði Etienne
Wenger, og gengur út á að fólk deili áhuga sínum og hugmyndum um það sem fólk er
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að fást við. Á Textíltorgi Menntamiðju verða kennsluverkefnin sem unnin eru samhliða
þessari rannsókn gerð aðgengileg þannig að hægt verið að nýta þau í textílkennslu.
Kafli 5 segir frá hvernig námsgreinin textílmennt hefur þróast í íslenskum
grunnskólum og tekið breytingum miðað við áherslur og þróun samfélagsins hverju
sinni. Saga námsgreinarinnar er rakin frá því að fyrst var farið að kenna handavinnu í
íslenskum grunnskólum yfir í textílkennslu eins og við þekkjum hana í dag.
Í 6.kafla er fjallað um kennsluverkefnin sem eru tekin saman í kjölfarið af
rannsóknarvinnunni. Kennsluverkefnin eru unnin út frá áherslum sjálfbærni og
endurnýtingar í textílmennt. Við gerð þeirra er tekið mið af grunnþáttum menntunar og
hæfniviðmiðum sem sett eru í núgildandi aðalnámskrá.
Í 7. kafla er greint frá eigindlegum rannsóknaraðferðum sem urðu fyrir valinu við
vinnslu þessarar rannsóknar. Framkvæmd rannsóknarinnar er rakin og greint frá því
hvers vegna þessi rannsóknaraðferð varð fyrir valinu. Í lok kaflans er greint frá
niðurstöðum rannsóknarinnar og fjallað um það hvernig unnið verður með þær í
framhaldinu.
Kafli 8 greinir frá niðurstöðum rannsóknarinnar, greint er frá rannsóknarspurningum
sem lagt var upp með við upphaf rannsóknarvinnunnar. Þegar farið var að afla heimilda
fyrir rannsóknina breyttust áherslur hennar og við bættust fleiri rannsóknarspurningar.
9. kaflinn er umræðukafli þar sem niðurstöður rannsóknarinnar eru settar í
samhengi við fræðilegt framlag ritgerðarinnar.
Lokaorð rannsóknarinnar eru skráð í 10. kafla. Þar er í stuttu máli farið yfir þróun
rannsóknarinnar frá því þegar hugmyndin kviknaði. Greint frá því hvernig unnið var með
niðurstöður rannsóknarinnar og hvernig starfsþróunarvettvangurinn Textíltorg
Menntamiðu mun hugsanlega stækka og þróast með aukinni notkun textílkennara.
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2

Fræðileg umfjöllun

Hér er fjallað um þau atriði sem snúa að fræðilegum hluta rannsóknarinnar. Fjallað er
um áhersluþætti sjálfbærni og hvernig sú hugmyndafræði fléttast inn í skólastarf og þar
yfir í textílkennslu. Greint er frá mikilvægi starfsþróunar til að viðhalda og auka áhuga
og þekkingu kennara á sínu sérsviði í takt við samfélagsþróun og þær menntastefnur
sem eru í gildi hverju sinni. Fræðin sem liggja til grundvallar þessu verkefni eru
starfsþróun, sjálfbærni, sköpun og endurnýting. Til að útfæra þetta verkefni og þróa
kennsluefnið sem því fylgir hefur höfundur aflað heimilda á þeim vettvangi og verða
hugtök viðfangsefnisins skilgreind hér.

2.1 Skilgreining hugtaka
Í rannsókninni eru skilgreind hugtökin starfsþróun, sjálfbær þróun, menntun til
sjálfbærni/sjálfbærrar þróunar, líftími vöru og hvað hefur áhrif á líftímann, nýtingu
auðlinda og hráefna og takmarkað framboð þeirra. Hugtakið sóun er sett í samhengi við
lífskjör og efnahagsmál.
2.1.1 Starfsþróun
Í aðalnámskrá (2011) segir að kennarar gegni lykilhlutverki í öllu skólastarfi. Góður
árangur byggist á vel menntuðu og áhugasömu fagfólki. Fagmennska kennara felst í
viðhorfi, sérfræðimiðaðri starfsmenntun auk þekkingar og siðferði starfsins. Á
undanförnum árum hefur orðin mikil breyting á íslensku samfélagi sem hefur í för með
sér auknar kröfur á kennarastéttina í þá átt að aðstoða samfélagið við að átta sig á
breytingunum og fylgja þeim eftir í námi og kennslu á ábyrgan hátt.
Samkvæmt Darling-Hammond og McLaughlin (1995) er starfsþróun (e. staff
development) hugtak sem greinir frá því námi eða lærdómi sem fram fer hjá fagfólki í
starfi þeirra. Starfsþróun getur byggst á samstarfi og samvinnu, samræðum og þáttöku í
félagastarfi, þróunarstarfi, í formi námskeiða og fyrirlestra, innleiðingu nýliða í starfi og
fleira í þeim dúr. Þegar kannaðar eru leiðir til að styðja kennara í starfi er mikilvægt að
taka til greina mikilvægi þess að þeir taki sjálfir virkan og gagnrýninn þátt í starfsþróun
sinni og hafi þannig góðan skilning á því hvernig nám og kennsla fari fram. Þannig hefur
virk starfsþróun áhrif á kennara, bæði sem námsmenn og fagmenn og skapar þeim
tækifæri til að fást við bæði hlutverkin.
Nýverið gaf Evrópusambandið út skýrslu um starfsþróun kennara Innovative
Professional Development in Compulsory Education. Á vef Mennta- og
menningarmálaráðuneytisins (2016) má sjá upplýsingar úr skýrslunni, þar kemur fram
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að starfsþróun kennara er meginforsenda umbóta í menntamálum og lykill að betri
kennslu og námi í takt við samfélagsþróun. Í skýrslunni er bent á þrjátíu dæmi víðs
vegar að úr heiminum þar sem starfsþróunarhugtakið er skilgreint og bent á
framsæknar aðferðir til að styðja við þróun kennara í starfi þar sem sigrast er á
hindrunum og takmörkunum þegar leitast er við því að bæta störf og starfsaðstæður
kennara. Í skýrslunni er sérstaklega bent á hvernig staðbundin samstarfsverkefni og
nýting nýrrar tækni getur skapað nýja möguleika í starfsþróun kennara og framsæknu
námi nemenda þeirra. Í skýrslunni er tekið íslenskt dæmi, Samspil 2015 sem
Menntamiðja stóð fyrir og Samspil 2018 sem er í samstarfi við Samstarfsráð um
starfsþróun kennara og Menntun fyrir alla (Mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2016). Í skýrslunni er sett fram svohljóðandi skilgreining á starfsþróun kennara:
Starfsþróun er samfellt meðvitað og mótað ferli sem leiðir til umbóta og
jákvæðrar þróunar. Hún er beintengd daglegu starfi kennara með
nemendum og skipulögð í kringum raunveruleg viðfangsefni starfsins. Hún
hefur skýran tilgang og markmið og miðar að því að efla færni og þekkingu
starfsfólks skóla og auka gæði í starfi. Hún á sér stað í faglegu
lærdómssamfélagi, er augljós og samofin hluti daglegs starfs fagfólks skóla
og ber einkenni af menningu samfélags í þróun. Hún felur m.a. í sér
formlegt nám, innleiðingu í starfi á fyrsta starfsári, námskeið, rannsóknir á
eigin starfi, þáttöku í þróunarverkefnum, ráðgjöf, ráðstefnur, fræðilestur,
skólaheimsóknir. Stefnumiðuð starfsþróun stuðlar að aukinni starfsánægju,
hefur áhrif á árangur í starfi og minnkar líkur á kulnun eða brotthvarfi
kennara úr starfi (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2016, bls.3).
Í skýrslu Mennta- og menningamálaráðuneytis (2016) Fagráð um símenntun og
starfsþróun kennara, kemur fram að undanfarin ár hefur mikil umræða átt sér stað á
alþjóðavettvangi um þátt kennara í menntaumbótum, menntun og starfsþróun kennara
og fagmennsku. Skýrslur alþjóðastofnanna og aðgerðir einstakra landa sýna að
starfsþróun kennara og stuðningur við reynda kennara hefur fengið aukna áherslu
þegar kemur að þróun kennaramenntunar. Grunnmenntunin er fyrsta stig
starfsmenntunar, svo þegar kennarar eru farnir að starfa í skólasamfélaginu þurfa þeir
að fá tækifæri til að efla fagmennsku. Samstarf kennara er mikilvægur þáttur til að auka
fagmennsku þeirra, því eru reyndir kennarar vel til þess fallnir að leiða þróunarstörf í
skólum eða skólaumhverfi.
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2.1.2 Sjálfbærni og sjálfbær þróun
Sjálfbærni er hugtak sem er margþætt og í dag eru flestir sem hafa einhverja hugmynd
um hvað það felur í sér.
Í aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.20) kemur fram að algengasta skilgreiningin á
hugtökunum sjálfbærni og sjálfbærri þróun feli það í sér að við sem búum á jörðinni
skilum umhverfinu til afkomenda okkar í jafn góðu eða betra ástandi heldur en þegar
við tókum við því og reynum eftir bestu getu að mæta þörfum samtíðar án þess að
skerða möguleika komandi kynslóðar á að mæta sínum þörfum.
Þessi skilgreining samræmist vel upphaflegri skilgreiningu Sameinuðu þjóðanna á
hugtakinu sem birt var í skýrslunni Okkar sameiginlega framtíð (Our Common Future),
sem samin var árið 1987 undir forystu Gro Harlem Bruntland fyrrverandi
forsætisráðherra Noregs (UN, 1987). Þar var hugtakið fyrst skilgreint á eftirfarandi hátt:
Sustainable development seeks to meet the needs and aspirations of the
present without compromising the future (UN, 1987, bls:34).
Stoðir hugtaksins sjálfbær þróun eiga sér rætur langt aftur í tímann og ef við skoðum
það sem gert var hér áður fyrr má sjá að margt af því fellur vel að markmiðum
sjálfbærrar þróunar. Gott dæmi um það er sjálfsþurftarbúskapur þar sem huga þarf að
því að haga búskapnum þannig að ræktun landsins, búfénaðar og matjurta sé viðhaldið.
En til þess að það náist þarf að gæta þess að ganga ekki of nærri því sem þegar er.
Snemma á síðustu öld fóru Íslendingar að græða upp landið til að endurheimta og
viðhalda landgæðum (Ingólfur Á. Jóhannesson, Kristín Norðdal, Auður Pálsdóttir, Björg
Pétursdóttir, Eygló Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal, 2008). Það
er því ljóst að sjálfbærnihugsun hefur viðgengist lengi og sennilega alltaf þrátt fyrir að
sjálft hugtakið hafi orðið til seinna.
Sjálfbær þróun er ferli í átt til sjálfbærni sem byggist á þremur stoðum,
efnahagsvexti, félagslegri velferð og jöfnuði og vernd umhverfisins (Ingólfur Á.
Jóhannesson o.fl., 2008: 7-8). Þegar talað er um sjálfbæra þróun eru áherslurnar
mismunandi eftir aðstæðum í hverju landi fyrir sig, Vesturlandabúar vilja tengja
sjálfbæra þróun við umhverfismál meðan að fátækari þjóðir tala um sjálfbæra þróun í
tengslum við velferð og mannréttindi. Þannig eru mismunandi áherslur milli heimshluta
og landa (Kristín Norðdal, 2009).
Í fyrstu var talað um þessar þrjár stoðir sjálfbærrar þróunar sem aðskilda þætti en
smám saman fór skilningur fólks á hugtakinu að breytast og með auknum skilningi kom í
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ljós að til þess að ferlið geti átt sér stað þarf að vinna að öllum þessum þáttum samtímis
(Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008: 7-8).
2.1.3 Sóun og líftími vöru
Hvernig getum við stundað sanngjörn viðskipti? Öruggasta leiðin fyrir neytendur sem
vilja leggja sitt af mörkum til að draga úr vinnuþrælkun og umhverfisspjöllum er að
kaupa vörur sem eru sanngirnis- eða réttlætisvottaðar (Fairtrade). Sú merking er
staðfesting á að verkafólk fái sanngjörn laun fyrir vinnu sína og barnaþrælkun sé ekki
við lýði. Úrvalið af fatnaði með slíka vottun er hins vegar ekki mikið auk þess sem slíkar
vörur eru yfirleitt mun dýrari en þær sem ekki hafa slíka vottun (Margrét Marteinsdóttir
og Rakel Garðarsdóttir, 2014). Þróunin í fataiðnaðinum og tískuþróuninni hefur verið
hröð og margt sem hefur breyst á stuttum tíma. Fyrir nokkrum árum þótti ekki sjálfsagt
að kaupa sér ný föt fyrir hvert tilefni eða endurnýja fataskápinn reglulega með því að
kaupa nýtt og losa sig við það sem fyrir er í skápnum.
Saga skynditískuiðnaðar sem ýtir undir gríðarlega fjöldaframleiðslu er ekki
löng. Það er ekki langt síðan konur saumuðu föt á sig og fjölskylduna,
saumuðu fatnað upp úr gömlum flíkum, allt var betur nýtt og fólk keypti sér
bara föt þegar gömlu fötin voru úr sér gengin eða fyrir sérstök tilefni
(Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir, 2014:70).
Hvernig getum við haft áhrif á neysluþróunina? Það er ansi margt sem við getum gert.
Sem dæmi getum við hugsað okkur um þegar við teljum að okkur vanti nýja flík, við
getum byrjað á því að athuga hvort við getum keypt notaða flík t.d. á sölusíðum á
netinu eða í búðum sem selja notaðar vörur. Ef við hins vegar ákveðum að kaupa nýja
flík er mikilvægt að athuga hvar hún er framleidd og við hvernig aðstæður. Þau lönd
sem eru hvað þekktust fyrir brot á mannréttindum verkafólks eru Kína, Indland,
Bangladesh, Tæland, Víetnam, Malasía og Indónesía (Margrét Marteinsdóttir og Rakel
Garðarsdóttir, 2014). Því þurfum við sem neytendur að vera skynsöm og ábyrg og huga
að því hvaðan flíkurnar koma sem við erum að kaupa og hvar þær eru framleiddar.
Þannig getum við mögulega lagt okkar af mörkum til að draga úr sóun og minnka ágang
á auðlindir jarðar.
2.1.4 Auðlindir jarðar og nýting auðlinda
Á Vísindavefnum útskýrir Þorsteinn Vilhjálmsson (2013) orðið auðlind sem eitthvað sem
menn geta gert sér auð úr. Í nútímasamfélagi má segja að auðlind sé eitthvað sem
menn geta nýtt sér til arðbærrar framleiðslu eða starfsemi, jafnvel þó svo að öflun þess
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geti haft í för með sér kostnað og fyrirhöfn. Almenn útskýring á hugtakinu sem gæti átt
við fleiri og eldri samfélagsgerðir er í víðum skilningi eitthvað á þá leið að auðlind væri
eitthvað sem menn geta nýtt sér til að spara eitthvað annað og ná þannig aukinni
hagkvæmni. Með öðrum orðum þá þarf nýting auðlindanna að vera með þeim hætti að
hún færi mönnum meiri “auð” heldur en kostaðurinn sem leggja þarf út fyrir
nýtingunni. Af þessu má sjá að merking orðsins “auðlind” er afstæð og miðast við stað
og stund hverju sinni. Það sem telst til auðlindar á einum stað á ákveðnum tíma þarf
ekki endilega að vera það annarsstaðar eða á öðrum tíma.
Samkvæmt útskýringum Þorsteins Vilhjálmssonar (2013) má skipta auðlindum jarðar
í þrjá flokka, það eru auðlindir sem endurnýtast, auðlindir sem ekki endurnýtast og
auðlindir sem endurnýtast að einhverju marki. Því er mikilvægt að fara vel með
auðlindir jarðar og nýta þær af skynsemi og huga að endurvinnslu. Með sjálfbærri
þróun er átt við að stuðlað sé að efnahagslegum jöfnuði og mannréttindum og að
markmiðin séu stöðugt endurmetin þannig að ágangur okkar á auðlindir jarðar bitni
ekki á jörðinni eða komandi kynslóðum.
Skynsamleg nýting auðlinda og sanngjörn skipting þeirra hefur mikið að segja fyrir
efnahagskerfi samfélagsins. Framleiðsla og neysla eru órjúfanlegir þættir samfélags og
hafa jafnframt áhrif á efnahag einstaklinga. Það að þekkja og skilja eigin vistspor og
vistspor samfélaga hefur áhrif á sjálfbæra þróun og getur stuðlað að hófsemi. Í
aðalnámskrá grunnskóla (2011) segir að sjálfbærnimenntun felist í að skapa samfélag
þar sem samfélagsþegnar bera sameiginlega ábyrgð, eru meðvitaðir um gildi, viðhorf og
tilfinningar sínar gagnvart þeim áhrifum sem hver og einn getur haft þegar kemur að
sjálfbærni.

2.2 Íslenskt samfélag í átt til sjálfbærrar þróunar, stefnumörkun til 2020
Á vef Umhverfisráðuneytis (2010) segir að á fundi allsherjarþings Sameinuðu þjóðanna
árið 1997 hafi löndin verið hvött til að útbúa áætlun sem yrði tilbúin fyrir afmælisfund
Ríó-ráðstefnunnar sem haldin var árið 2002. Út frá þessari vinnu var á Íslandi unnin
stefnumörkun langt fram í tímann, eða til ársins 2020. Stefnumörkun þessi var unnin
innan stjórnsýslunnar en margir komu að gerð hennar og var leitað eftir athugasemdum
frá sveitarfélögum, félagasamtökum og almenningi.
Í formála stefnumörkunar til 2020 Velferð til framtíðar, sjálfbær þróun í íslensku
samfélagi skrifar Sif Friðleifsdóttir þáverandi umhverfisráðherra eftirfarandi:
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Íslendingar eru gæfusamir að búa í gjöfulu landi og við almenna velferð og
frelsi. Því frelsi fylgir ábyrgð að nýta gjafir náttúrunnar vel og val um að setja
markið hátt. Við ættum að setja okkur það takmark að verða meðal fyrstu
þjóða heims til að geta sagt að þróun samfélagsins fari fram á sjálfbæran
hátt. Það er von mín að þessi stefnumörkun geti aðstoðað okkur á þeirri leið
og sé um leið gagnlegur vegvísir fyrir alla þá sem vilja taka þátt í að móta
sameiginlega framtíð okkar (Umhverfisráðuneytið, 2010).
Sif bendir enn fremur á að mótun framtíðarsýnar Íslendinga í anda sjálfbærrar þróunar
sé á sama tíma krefjandi og heillandi verkefni. Það að ætla heilli þjóð að horfa til
framtíðar og huga að sjálfbærni er lifandi verkefni sem tekur stöðugum breytingum í
takt við breytt viðhorf og aðstæður. Til þess að verkefnið geti gengið þurfa stjórnvöld og
allir samfélagsþegnar að vera meðvitaðir um mikilvægi þess að sinna verkefninu af alúð
og samvisku (Umhverfisráðuneytið, 2010). Sjálfbært samfélag gætir þess að
endurnýjanlegar auðlindir séu ekki ofnýttar og að óendurnýjanlegum auðlindum sé ekki
eytt jafnframt sem lífríki og loftgæðum sé viðhaldið. Í sjálfbæru samfélagi er borgurum
séð fyrir vörum og þjónustu, félagslegrar velferðar er gætt og metnaður lagður í að
skapa gott heilbrigðis- og menntakerfi (Menntamálaráðuneytið, 2010). Sjálfbær þróun í
skólastarfi kallar á áherslubreytingar þar sem kennarar með sérþekkingu í mismunandi
námsgreinum þurfa að vinna saman og móta ný viðfangsefni og í sumum tilfellum huga
að nýjum námsleiðum (Ingólfur Á. Jóhannesson o.fl., 2008, bls. 7-8). Eins og hér hefur
komið fram eru grunnstoðir sjálfbærrar þróunar efnahagsvöxtur, félagsleg velferð og
jöfnuður og umhverfisvernd. Því til viðtótar eru hugtök sem tengjast efninu en falla ekki
beint undir almenna skilgreiningu sjálfbærrar þróunar heldur eiga við um hugtakið
menntun til sjálfbærrar þróunar sem fjallað verður um í næsta kafla.
2.2.1 Menntun til sjálfbærrar þróunar
Aðalnámskrá grunnskóla (2011, bls.19) byggir á sex grunnstoðum menntunar og er
sjálfbærni ein af þeim. Þar segir að menntun til sjálfbærni gangi út á það að mennta fólk
þannig að það sé fært um að fjalla um og fást við viðfangsefni sem snúast um samspil
umhverfis, efnahags, samfélags og velferðar. Í skýrslu Sameinuðu þjóanna er menntun
til sjálfbærni skilgreind á eftirfarandi hátt:
…sú menntun sem veitir sérhverri mannlegri veru þekkingu og færni og
stuðlar að þróun gilda hjá einstaklingum sem eru talin vera nauðsynleg til að
skapa sjálfbæra framtíð (UNESCO, e.d.).

20

Helstu þættir sem liggja til grundvallar menntunar til sjálfbærrar þróunar eru nám og
kennsla meðal annars um loftlagsbreytingar, það er hvernig draga megi úr
áhættuþáttum sem geti leitt til skaðlegra áhrifa fyrir umhverfið, líffræðilegan
fjölbreytileika, sjálfbærrar neyslu og minnkun fátæktar (UNESCO, e.d.). Þessu til
viðbótar felst menntun til sjálfbærrar þróunar einnig í því að einstaklingar geri sér grein
fyrir mikilvægi þess að tileinka sér sjálfbæra lífshætti og taka afstöðu til og fást við
álitamál (UNESCO, e.d.).
Gadotti (2008) fjallar um að ekki sé nóg að tala um menntun til sjálfbærrar þróunar
heldur verður að tala um menntun til sjálfbærra lífshátta. Sjálfbærir lífshættir fjalla um
þá möguleika sem einstaklingar þurfa að vega og meta í daglegu lífi meðan sjálfbær
þróun snýst um þær aðstæður sem samfélagið skapar einstaklingnum bæði á þessari
stundu og til framtíðar.
Það má því segja að menntun til sjálfbærrar þróunar ætti að leggja ríka áherslu á
mikilvægi þess að fara vel með náttúruauðlindir, t.d. með sparnaði, endurnýtingu og
endurnotkun. Það þarf að efla vitund barna og unglinga á þessum þáttum og fá þau til
að hugsa um það hverjar séu raunverulegar þarfir okkar til að lifa góðu og innihaldsríku
lífi. Einnig er mikilvægt að gera sér grein fyrir því að allir eiga sama rétt á því, jafnt nú
sem og í framtíðinni. Kristín Norðdahl (2009) talar um að markmiðin með menntun til
sjálfbærrar þróunar felist í því að nemendur læri að tengja saman þekkingu, viðhorf,
reynslu og sjálfstæða hugsun jafnframt því að læra að umgangast náttúruna af
skynsemi. Á undanförnum árum hefur þónokkuð áunnist í menntakerfinu í átt til
sjálfbærnimenntunar og fjölmargar rannsóknar hafa verið gerðar sem tengjast
sjálfbærni á sviði textílmenntar sem unnið verður með í þessari rannsókn og gert er
grein fyrir í kafla 3.2.
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3

Þróunarverkefni og rannsóknarvinna

Hér er lítillega fjallað um það sem hönnuðir og handverksfólk á Íslandi eru að gera í
tengslum við sjálfbærni og endurnýtingu. Greint er frá rannsóknum sem gerðar hafa
verið hér á landi síðustu 5-10 ár sem varða textílkennslu þar sem áhersla er lögð á
sjálfbærni og endurnýtingu. Einnig er velt upp hugmyndum um hvernig þróunarvinna á
borð við þessar rannsóknir gætu nýst textílkennurum betur í starfi ef haldið væri utan
um þær á ákveðnum vettvangi

3.1 Sjálfbærni í íslenskri hönnun og handverki
Í samfélagi okkar er margt í gangi sem snýr að sjálfbærni og endurnýtingu, mikil vakning
er jafnt meðal almennings sem og fyrirtækja og umfjöllun um efnið er gríðarlega mikil.
Hér á eftir er greint frá dæmum þess efnis, það er af mörgu að taka en hér er einungis
tæpt á litlu broti af því sem í gangi er í samfélaginu í dag.
Hólmfríður Ófeigsdóttir (munnleg heimild, 18.apríl 2019) býr á sveitabæ í
Vopnafirði, faðir hennar var skagfirskur og móðir hennar þýsk. Hólmfríður ólst upp í
Skagafirði og bjó einnig um tíma í Þýskalandi. Á æskuheimili hennar var mikið unnið af
handverki og efniviður úr náttúrunni nýttur á fjölbreyttan hátt. Mikið var um að jurtir
voru tíndar og nýttar meðal annars til matargerðar, lækninga og jurtalitunar. Hólmríður
man eftir því að hafa séð móður sína og ömmu vinna við jurtalitun þegar hún var 3 – 4
ára gömul, það voru hennar fyrstu kynni af jurtalitun. Árið 1994 fór Hólmfríður á
námskeið í jurtalitun hjá Guðnýju Marinósdóttur á Eiðum. Fékkst hún síðan af og til við
jurtalitun. Árið 2007 hafði vinkona hennar samband við hana og sagði henni frá því að
það væru að koma konur frá Danmörku sem ætluðu að vera með regnbogalitun og
sýrulitun í Burstafelli. Í framhaldi af því spannst sú hugmyd hvort Hólmfríður vildi ekki
kynna jurtalitun á árlegum hátíðisdegi í Burstafelli sem haldin er í júlí ár hvert. Fannst
henni hún kannski ekki hafa nægilega þekkingu til þess, en ákvað þó að sækja námskeið
hjá Heimilisiðnaðarfélaginu og slá svo til. Síðan þá hefur Hólmfríður verið að lesa sér til
og prufa sig áfram í jurtalitun og gera margs konar tilraunir í þeim efnum. Á
Burstafellsdeginum sýnir Hólmfríður ásamt fleirum gamaldags handverksaðferðir, þar
hefur hún meðal annars verið að spinna band og jurtalita.

22

Mynd 1. Jurtalitað band, hengt til þerris fyrir utan Burstafell sumarið 2018 (mynd í
eigu höfundar).
Mynd 2. Kambgarn og léttlopii, jurtalitað úr kaktuslús, möðrurót, njólablöðum,
njólastönglum og spánarkerfli (mynd í eigu höfundar).
Það er ekki nóg að lita garnið, það þarf að vinna eitthvað úr því eftir að búið er að
lita það. Hólmfríður hefur prjónað vettlinga, sjöl og hyrnur úr garninu sem hún litar, á
eldhúsloftinu á Burstafelli má sjá marga muni sem Hólmfríður hefur unnið úr íslenskri
ull, meðal annars jurtalitað band, vettlinga, sjöl og fleira.

Mynd 3. Jurtalitað garn eftir Hólmfríði, til sýnis á Burstafelli (mynd í eigu höfundar).
Mynd 4. Vettlingar og sjöl úr jurtalituðu ullargarni unnið af Hólmfríði (mynd í eigu
höfundar).
Mynd 5. Veggspjald með myndum af Hólmfríði að vinna íslenska ull, ull og kambar til
sýnis á Burstafelli (mynd í eigu höfundar).
Jurtalitun er ekki það eina sem Hólmfríður hefur fengist við þegar kemur að
handverki. Hún fæst við nokkuð sem er mjög sérstakt, það er að prjóna úr
hreindýraleðri. Það var tilviljun sem réði því að Hólmfríður fór að prufa sig áfram við að
prjóna úr hreindýraleðri, það var þannig að árið 2005 fékk hún bækling með póstinum
frá félaginu Handverk og hönnun með yfirskriftinni Auður austurlands. Það átti að setja
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upp sýningu á Egilsstöðum þar sem sýnt yrði handverk unnið úr austfirsku hráefni, lerki,
líparíti, hreindýraleðri og hreindýrahornum. Hólmfríði fannst að það mætti nú fleira
teljast sem austfirskt hráefni en það sem hér var tekið fram. Hún hafði því samband við
félagið Handverk og hönnun og lét vita af óánægju sinni þar sem hún sagði meðal
annars:
Hvað eiga svo sem svona lásí prjónakellingar eins og ég að gera, þó svo að
mér dytti það í hug að prjóna úr hreindýraleðri þá er það ekki hægt þar sem
það er ómögulegt að fá skinn til að vinna úr því kerlingarnar sitja fast á því
og láta það ekki af hendi (Hólmfríður Ófeigsdóttir).
Þetta var í júní 2005. Það var svo 23. október sama ár að Signý Ormarsdóttir hefur
samband við Hólmfríði og spyr hvort hana vanti hreindýraskinn til að prjóna úr. Jú hún
segir svo vera og fær í framhaldinu send fjögur hreindýraskinn. Hólmfríður hafði
samband við mágkonu sína sem hún vissi að hefði prjónað úr hreindýraleðri, það
reyndist hins vegar aðeins vera lítið veski utan um myndavélina hennar. Þrátt fyrir litla
reynslu mágkonunnar af því að prjóna úr hreindýraleðri gat hún þó frætt Hólmfríði um
hvernig best væri að klippa leðrið niður til að prjóna úr því. Leðrið þarf að klippa niður í
½ - 1 mm mjóa ræmu, klippt er utan með skinninu hring eftir hring, þannig að úr einu
skinni fæst einn hnykill af örmjóu leðurbandi. Það er mjög mikil vinna að klippa skinnið
þannig að hægt sé að prjóna úr því. Hólmfríður sagði að fyrir sýninguna á Egilsstöðum
árið 2005 hefði hún setið við að klippa skinn allt upp í 18 klukkustundir á dag. Þegar hún
fór svo að hugsa út í það hvað hún gæti prjónað úr skinninu varð fyrir augum hennar
svunta sem mágkona hennar hafði saumað, þá datt henni í hug að prjóna eins konar
topp sem væri smeygt yfir höfuðið og reimaður saman í hliðunum undir höndunum.
Hún gerði það og rakkti stykkið upp fjórum sinnum þar til það varð eins og hún vildi
hafa það. Það var mjög tæpt að hún myndi ná að klára verkið fyrir sýninguna en það
tókst. Toppurinn úr hreindýraleðrinu var sýndur á Egilsstöðum, Stykkishólmi, í Reykjavík
og Noregi.
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Mynd 6. Handstúkur prjónaðar úr lituðu hreindýraleðri (Mynd í eigu Hólmfríðar
Ófeigsdóttur).
Mynd 7. Sjal prjónað úr hreindýraleðri (Mynd í eigu Hólmfríðar Ófeigdsóttur).
Frá því að Hólmfríður fékk þessa hugmynd hefur hún gert ýmsar tilraunir með að
prjóna úr hreindýraleðri, þróað aðferðir sínar og prjónað margskonar flíkur svo sem eins
og pils, toppa og sjöl, svo til þess að ekkert fari til spillis hefur hún prjónað handstúkur
úr afgöngunum. Skinnin fær Hólmfríður frá Gestastofu sútarans á Sauðárkróki en það er
nú eini staðurinn á landinu sem sútar hreindýraskinn. Hólmfríður segist ekki vita til þess
að það sé neinn annar en hún prjóni úr hreindýraleðri á Íslandi, þó segist hún vita til
þess að einhverjir séu að prjóna úr annarskonar skinni.
Í Bændablaðinu birtist greinin Wetland skarar fram úr í handverki og hönnun úr
sauðfjárafurðum (2018) þar er greint frá því að hönnunarmerkið Wetland hafi verið á
meðal þeirra fyrirtækja sem fengu viðurkenningu Icelandic lamb fyrir að skara fram úr í
handverki og hönnun úr sauðfjárafurðum. Eigendur vörumerkinsins eru Sigríður
Sunneva Vigfúsdóttir fatahönnuður, Elísabet Jónsdóttir grafískur hönnuður og Katrín
Dóra Þorsteinsdóttir MBA rekstrar- og viðskiptafræðingur. Wetland er nýtt íslenskt
hönnunarmerki sem framleiði vandaðar og stílhreinar lífsstílsvörur undir norrænum
áhrifum, vörurnar eru unnar úr lambaskinni eða svokölluðu mokkaskinni. Leitast er við
að hafa hönnunina einfalda og klassíska og innblástur sóttur í dulúð íslenskrar náttúru,
það er haft að leiðarljósi að vörurnar séu tímalausar og komi til með að endast kynslóð
fram af kynslóð.
Þær Elísabet og Sigríður Sunneva hafa einnig verið með önnur verkefni í gangi sem
tengjast sjálfbærni í handverki og hönnun. Elísabet hefur um áratugaskeið rekið
hönnunarstúdíóið Volki ásamt meðeiganda sínum Olgu Hrafnsdóttur, þar sem áhersla
hefur verið lögð á að framleiða húsgögn og heimilisvörur úr íslenskri ull, sjá má nánari
upplýsingar um fyrirtækið á heimsíðu þeirra http://volki.is/. Elísabet segir að í hönnunn
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sinni leggi þær mikla áherlsu á sjálfbærni vörunnar, hráefni sem tengjast íslensku
sauðkindinni séu einstök og hafa óteljandi möguleika:
„Við leggjum áherslu á sjálfbærni vörunnar, það er að lambaskinnið, sem er
aðalhráefni í línunni, er sjálfbært hráefni þar sem það er aukaafurð sem
fellur til við lambakjötsframleiðslu.“ (Wetland skarar fram úr í handverki og
hönnun úr sauðfjárafurðum, 2018).
Enn sem komið er fer öll framleiðsla fram á Íslandi og þannig vilja eigendur helst hafa
það. Vörurnar eru saumaðar á litlum saumastofum bæði á höfuðborgarsvæðinu og úti á
landi. Mikil áhersla er lögð á að nýta hráefnið sem best og engu er hent. Sérstaða
hönnuninnar er að ná fram glæsilegri og einfaldri hönnun sem er umhverfisvæn og
unnin úr náttúrulegum efnum og hentar því vel fagurkerum sem kjósa að lifa í sátt við
náttúruna. Á vefsíðu fyrirtækisins http://www.wetland.is/ má sjá vörur sem í boði eru
og sækja frekari upplýsingar um þetta flotta íslenska fyrirtæki.
Á vef RÚV fjallar Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir (2019) um hönnunarfyrirtækið
FÓLK sem stofnað var fyrir tveimur árum og hefur komið eins og stormsveipur inn á
íslenskan markað. Stofnandi fyrirtækisins er Ragna Sara Jónsdóttir og hefur hún fengið
til liðs við sig þrjá hönnuði sem hafa allir það markmið að hönnun þeirra sé vistvæn.
Vörur fyrirtækisins hafa vakið mikla athygli um allan heim, um tíma voru vörurnar
seldar í Illums Bolighus í Kaupmannahöfn. Theodóra Alfreðsdóttir er einn af hönnuðum
fyrirtækisins, hún hefur meðal annars hannað lampa úr endurunnum textíl þar sem
notuð eru gömul sængurver af spítölum. Einnig hefur hún hannað lampa sem er
samsettur úr íslenskum steini og áli. Við framleiðslu á lömpunum er þess gætt að sem
minnst af efninu fari til spillis, þannig er eingöngu fræsað úr steininum fyrir snúrunni og
álrörið skorið eins nákvæmlega og hægt er þannig að það passi ofan á steininn.

Mynd 8. Lampi úr endurnýttum textíl. (Baldur Kristjánsson e.d).
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Mynd 9. Lampi úr íslenskum steini og áli. (Baldur Kristjánsson e.d).
Markmið fyrirtækisins eru skýr, þau eru: að vera samkeppnishæf, fá fleiri hönnuði til
liðs við fyrirtækið og selja vörurnar um allan heim. En fyrst og fremst að fyrirtækið sé
þekkt fyrir gæði og mjög umhverfisvænar vörur sem passa inn í þetta hringrásarkerfi
sem við erum að fást við núna, en það er að vörurnar lendi ekki í landfyllingu eða að
þær hafi skamman líftíma.
Hátíðin Hönnunarmars hefur verið haldinn ár hvert allt frá árinu 2009, þar er
hönnun kynnt sem atvinnugrein sem byggir á traustum grunni og skipar veigamikið
hlutverk í samtímanum. Hátíðin er skipulögð ýmist af íslenskum hönnuðum og
arkitektum, fyrirtækjum eða stofnunum og eru þátttakendur um 400 talsins ár hvert
(Hönnunarmars, e.d). Þar sameinast allar greinar hönnunar og boðið er upp á
fjölbreytta viðburði svo sem sýningar, fyrirlestra, uppákomur og innsetningar. Á vef
RÚV má sjá umfjöllun um Hönnunarmars 2017, Hönnuðir marsera í átt til sjálfbærni
(2017) þar sem helstu áhersluþættir viðburðarins voru sjálfbærni og möguleikar
hönnuða og arkitekta til að stuðla að vistvænni lifnaðarháttum. Við upphaf viðburðarins
fluttu útvaldir fyrirlesarar erindi þar sem fjallað var um möguleika hönnuða til að hjálpa
manninum að endurtengjast náttúrunni. Einn fyrirlesaranna var enski iðnhönnuðurinn
Alexander Taylor, hann sagði frá því að honum hefði boðist að vinna verkefni á vegum
Adidas sem snéri að því að vekja athygli á plasti og öðru rusli í sjónum. Hann fékk
áskorun um að hanna skó úr endurnýttu plasti úr sjónum og vann ásamt þróunarteymi
Adidas úr þessum efniviði og úr því urðu til skór.

Mynd 10. Skór úr plasti sem endurunnið er úr sjó (Mynd í eigu RÚV).
Af þessu má sjá að í samfélaginu okkar er mikið í gangi sem snýr að sjálfbærni og
endurnýtingu jafnt hjá einstaklingum sem og fyrirtækjum, umræðan er mikil hvert sem
litið er enda er vandinn orðinn mikill og ljóst að nauðsynlegt er að gera verulegar
breytingar á neysluvenjum almennings til að eiga möguleika á að snúa þróuninni við.
Því liggur beinast við að byrja strax í grunnskólum landsins að leggja áherslu á sjálfbærni
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og endurnýtingu og mennta nemendur til að vera ábyrgir samfélagsþegnar í komandi
framtíð.

3.2

Áhersla á sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu á Íslandi

Þegar leitaði var eftir rannsóknum sem gerðar hafa verið hér á landi um sjálfbærni og
endurnýtingu í textílmennt var farið í gagnagrunn á Skemmu og leitað annars vegar eftir
sjálfbærni og textílkennslu og hins vegar eftir sjálfbærni og endurnýtingu, við þessa leit
komu upp nokkur verkefni sem greint verður frá hér.
Verkefnið Endurnýting í textílkennslu, raunhæfur möguleiki eða draumórar eftir
Gunnhildi Stefánsdóttur (2010) segir frá þróunarverkefni um endurnýtingu í
textílkennslu. Boðið var upp á námskeið í endurnýtingu fyrir unglinga í félagsmiðstöð á
Höfn í Hornafirði. Verkefnið var svo unnið út frá niðurstöðum úr þróunarverkefninu. Að
auki var útbúið tilraunahefti með hugmyndum að verkefnum sem vinna má með í
endurnýtingu í textílkennslu. Tilraunaheftið Ekkert verður til af engu inniheldur tilraunir
þar sem endurnýtanlegur efniviður er notaður. Heftinu er ætlað að kveikja hugmyndir
um hvað megi gera úr endurnýtanlegum efniviði.
Verkefnið Endurnýting, endursköpun, nýmyndun, eftir Kristínu Garðarsdóttur (2011),
skiptist í greinargerð og tilraunahefti. Greinagerðin fjallar um endurvinnslu og
endurnýtingu í grunnskólum, þar er sett fram hugmynd um að búa til sameiginlegt safn
fyrir skólann með endurnýtanlegum efniviði sem nota má í list- og verkgreinum.
Hugmyndafræði Reggio Emillia skólanna er skilgreind og fengnar hugmyndir þaðan til
að nota í verklegri kennslu í grunnskólum. Einnig er sagt frá hönnuðum sem fást við
endurnýtingu og tengja saman kveikju og verkefni.
Ritgerðinni Spútnik-týpur, flóamarkaður og fatahönnun. Endurnýttur textíll, tíska og
samfélag eftir Gunnýju Ísisi Magnúsdóttur (2011) segir frá textíl og tísku sem taka mið
af kenningum og smekk, menningarforræði og grasrótarmenningu. Verkefnið er byggt á
eigindlegri rannsóknarvinnu þar sem tekin voru viðtöl við einstaklinga sem koma að
endurnýtingu með einhverjum hætti.
Verkefnið Aftur nýtt, endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu eftir Þyrey
Hlífarsdóttur (2013) fjallar um hvernig endurnýting í textílkennslu fellur að áherslum og
gildum þeirra sex grunnþátta menntunar sem aðalnámskrá grunnskóla byggir á.
Verkefninu fylgir einnig hugmyndahefti með hugmyndum að verkefnum sem vinna má
úr endurnýtanlegum efniviði í textílkennslu.
Í rannsókninni Hvernig má ná markmiðum nýrrar aðalnámskrár um sjálfbærni á
sviði textílmenntar? fjallar Kristjana Björg Reynisdóttir (2013) um grunnþætti
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menntunar sem aðalnámskrá grunnskóla byggir á, sérstök áhersla er lögð á
sjálfbærniþáttinn og farið yfir það hvernig hægt er að innleiða sjálfbærni í textílkennslu.
Kristjana greinir frá framleiðsluferli og helstu eiginleikum þeirra textílefna sem
algengust eru í dag og segir frá áhrifum þeirra á umhverfið auk þess sem hún greinir frá
möguleikum á endurnýtingu þessara efna. Meðfylgjandi greinagerðinni er kennsluhefti
sem er nokkurs konar hugmyndabanki sem ætlaður er nemendum í efstu bekkjum
grunnskólans. Þar eru settar fram hugmyndir um hvernig endurnýta megi ýmsan fatnað
í stað þess að henda honum eða láta frá sér. Markmið verkefnisins er að vekja
nemendur til umhugsunar um að fatnaður og önnur textílefni má endurnýta eða nýta
með öðrum hætti, í stað þess að henda eða hætta að nota.
Verkefnið Innlit í textílmennt, ferðalag til sjálfbærni í textílmenntakennslu á
unglingastigi er starfendarannsókn þar sem Ólöf Ágústína Stefánsdóttir (2015) fjallar
um það hvernig hún sem textílkennari þróar kennslu í textílmenntavali á unglingastigi,
þátttakendahópur rannsóknar samanstendur aðallega af stúlkum í 9. og 10. bekk í
textílvali. Rannsóknin felst í að skoða hvernig sjálfbærni birtist í námi og kennslu
textílmenntar þar sem sköpun er undirliggjandi þáttur kennslunnar. Ólöf greinir
hugtakið sjálfbærni og kannar svo nám og kennslu út frá því. Einnig fjallar hún um
hvernig þekking og vitund sem tengist sjálfbærni í tengslum við textílmennt þróast hjá
nemendum og hvernig hún birtist í vinnu og verkum nemenda. Út frá þessum
hugleiðingum þróar Ólöf svo textílkennsluna.
Verkefnið Hafið, menntun til sjálfbærni í textílkennslu eftir Brynju Emilsdóttur (2014)
er rannsókn sem fjallar um hvernig nýta megi aðferðir og kenningar menntunar til
sjálfbærni í textílnámi. Brynja fjallar um textílsmiðjuna Hafið sem hún vann með
nemendum í 5.bekk. Nemendur fengu leiðsögn við að hanna og framleiða
endurnýtanlega innkaupapoka úr gömlu taui með það að markmiði að auka
sjálfbærnivitund og umhverfisvernd nemenda.
Í verkefninu Prjónakennsla á Íslandi fer Jenný Halla Lárusdóttir (2016) yfir þær
breytingar sem hafa orðið á prjónakennslu frá því að fyrsta aðalnámskrá grunnskóla
kom út árið 1977 og til ársins 2014. Markmið rannsóknarinnar var að skoða
menningarlegt gildi prjóns, fara yfir kennsluhætti og viðhorf kennara og nemenda til
prjónakennslu. Kannaðar voru framtíðarhorfur greinarinnar með tilliti til nýrrar
aðalnámskrár grunnskóla 2011/2013 þar sem miðað er að því að sjálfbærni sé einn af
áhersluþáttum textílkennslunnar. Rannsóknin var framkvæmd með því að viðtöl voru
tekin við sex textílkennara og svör þeirra greind samkvæmt eigindlegri aðferðarfræði.
Gáfu niðurstöður rannsóknarinar til kynna að helstu breytingar á prjónakennslu
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gegnum árin felist í því að nemendur hafa meira frelsi þegar kemur að verkefnavali,
meiri áhersla er lögð á sköpunarþáttinn og að nemendur fái tækifæri til að vinna út frá
eigin forsendum, getu og áhuga.
Verkefnið Hæfniviðmið í textílmennt, þekking nemenda í 10.bekk grunnskóla á textílog neytendafræði í tengslum við sjálfbærni er rannsókn eftir Kristínu Rögnu Bergmann
(2016). Markmið rannsóknarinnar er að kanna hvort nemendur hafi öðlast þá færni sem
hæfniviðmið aðalnámskrár grunnskóla leggur áherslu á við lok 10.bekkjar undir
flokknum menning og umhverfi. Kristín kannar einnig hvort nemendur tengi textíl- og
neytendafræði við sjálfbærni, það er hvort nemendur geri sér grein fyrir uppruna
textílafurða, viti hvernig þær eru unnar og hvaða áhrif framleiðsla þeirra hefur á
umhverfið. Þar að auki fjallar hún um það hverjir það eru sem koma að
framleiðsluferlinu, er það fólk sem fær mannsæmandi laun og aðbúnað eða eru það
jafnvel börn sem er þrælað út í verksmiðjum? Allt eru þetta þættir sem mikilvægt er að
vera meðvitaður um til að teljast upplýstur neytandi.
Til viðbótar við þessi verkefni á Skemmunni komu upp nokkur verkefni þar sem eru
lokuð og verður gert grein fyrir þeim hér á eftir.
Verkefnið Textíliðnaðurinn: sjálfbærni og endurnýting eftir Hrafntinnu Grettisdóttur
(2017) segir frá textíliðnaði, bæði jákvæðum- og neikvæðum áhrifaþáttum hans.
Tilgangur verkefnisins er að kanna raunverulegt mikilvægi þekkingar á sviði sjálfbærni
sem tengist textíl. Þar skipar fagleg þekking og heildarsýn textílkennara stóran sess
þegar kemur að sjálfbærnifræðslu í textílkennslu.
Verkefninu Sjálfbærni í textílmennt eftir Kristjönu Björk Traustadóttur (2013) er
ætlað að vekja textílkennara til umhugsunar um hvernig nýta megi sjálfbærni í kennslu
textílmenntar. Farið er yfir leiðir sem nota má til að útskýra hugtakið sjálfbær þróun
fyrir nemendum. Greint er frá því hve mengandi textíliðnaðurinn er og hvaða áhrif
neysla Vesturlandabúa hefur á fólk í fátækari heimshlutum þar sem mestur hluti
iðnaðarins fer fram.
Verkefnið Textílaðferðin rögg í skólastarfi eftir Gerðu Jónu Ólafsdóttur og
Guðbjörgu Guðjónsdóttur (2017) skiptist í greinargerð og kennsluverkefni, tilgangur
verkefnisins er að skoða hvort og hvernig hægt sé að innleiða nýja textílaðferð í kennslu
í grunnskólum. Í greinargerðinni er gerð grein fyrir textílaðferðinni rögg, farið yfir sögu
hennar bæði erlendis og hér á landi og sagt frá kennslu þar sem notast er við þessa
kennsluaðferð í grunnskólum. Röggvar, sem nafnið er dregið af, er gamalt orð notað yfir
flóka sem var ofinn í vaðmál eins og þétt kögur þannig að yfirborðið líkist feldi. Þessir
ofnu feldir kölluðust röggvarfeldur eða varafeldur, líklegt þykir að íslenskir
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landnámsmenn hafi lært þessa aðferð af írskum, skoskum eða enskum þrælum. Fjallað
er um kennslu textílmennta almennt og rökstuðning aðferðarinnar miðað við
aðalnámskrá grunnskóla þar sem komið er inn á tvo grunnþætti menntunar, sköpun og
sjálfbærni, og umhverfisvernd. Markmið verkefnisins er að kynna aðferðina fyrir
starfandi textílkennurum og vekja áhuga þeirra á að bæta henni við textílkennsluna.
3.2.1 Aðgengi og utanumhald um þróunarverkefni í textílkennslu
Eins og fram kemur hér að ofan er búið að vinna töluvert mikið með efnisþættina
sjálfbærni og endurnýtingu þegar kemur að textílkennslu, hins vegar er spurning hversu
vel þessar rannsóknir nýtast starfandi textílkennurum. Þrátt fyrir að búið sé að vinna allt
þetta efni þá er það ekki allt aðgengilegt textílkennurum og jafnvel erfitt að nálgast það.
Hugmyndin með því að taka saman efni þessu tengt og gera það aðgengilegt á
Textíltorgi Menntamiðju og vekja máls á þessum þáttum í tengslum við textílkennslu, er
að auðvelda textílkennurum að bæta þessum þáttum við textílkennsluna. Aðgengi að
hugmyndum að kennsluverkefnum í textílkennslu, vettvangur þar sem textílkennarar
geta átt faglegar umræður, sameiginlega starfsþróun í greininni og möguleika á að
koma á samstarfi sín á milli er ætlað að auðvelda textílkennurum vinnu. Með því að
gera efnið aðgengilegt á einum stað, tengja inn hlekki á slóðir þar sem finna má efni um
þessa áhersluþætti er skref í áttina að því að mæta þeim þörfum sem fylgja
nútímasamfélagi.
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4

Starfssamfélög

Hér verður fjallað um starfssamfélög þar sem höfundi hefur fundist skorta einhvern
vettvang fyrir textílkennara sem auðveldar þeim samvinnu og gefur þeim kost á að eiga
faglegt samtal með öðrum textílkennurum óháð því hvar á landinu þeir starfa.
Hugmyndin er sú að textílkennarar í grunnskólum á Íslandi vinni í sameiningu að
starfsþróun í greininni með því að eiga faglegar umræður og deila reynslu sinni og
þekkingu.
Jean Lave og Etienne Wenger voru fyrst til að nota hugtakið starfssamfélag til að
skilgreina hóp af fólki með sömu áhugamál eða atvinnu. Árið 1991 gáfu þau út bókina
Situated learning: Legitimate peripheral participation þar sem þau fjalla um að nám sé
ferli sem eigi sér stað meðal fólks í samskonar stöðu og það sjálft (Lave og Wenger,
1991).
Starfssamfélag er hópur fólks sem deilir áhuga eða ástríðu fyrir einhverju
sem það fæst við og lærir hvernig á að gera það betur í gegnum regluleg
samskipti (Wenger, 2009).
Í kenningum Wengers (2009) um starfssamfélög er megináherslan sú að fólk styrkist og
læri hvert af öðru með því að vera virkur þátttakandi í samfélagi og því líkt við börn sem
læra margt hvert af öðru fremur en af foreldrum sínum eða kennurum. Wenger talar
um fjóra þætti sem séu forsendur þess að nám eigi sér stað. Þeir eru: tilgangur náms til
að skilja umheiminn betur, þjálfun í að skilja mismunandi viðhorf manna, uppbygging
samfélags þar sem hluti af lærdómsferlinu er þáttaka einstaklinga og það að nám styrki
og hafi áhrif á sjálfsmynd þess sem er að læra. Þar sem hugmyndin í þessu verkefni er
að skapa vettvang sem flestir geta nýtt sér óháð búsetu er nærtækast að hann sé
rafrænn á netinu og nú þegar er til vettvangur sem hefur þessi megin atriði að
leiðarljósi og því nærtækast að nýta hann. Vettvangurinn sem um ræðir er
Menntamiðja sem er eins konar rafrænt starfssamfélag þeirra sem starfa að menntun.

4.1 Menntamiðja
Menntamiðja er samstarfsvettvangur sem er ætlaður til að skapa fagfólki innan
skólasamfélagsins á Íslandi tækifæri til að vinna saman að þróun skólastarfsins óháð
búsetu þeirra. Þeir sem koma að verkefninu eru: Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, Samband íslenskra sveitarfélaga, Kennarasamband Íslands,
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Menntavísindasvið Háskóla Íslands, Hug- og félagsvísindasvið Háskólans á Akureyri og
Reykjavíkurborg (Menntamiðja.is e.d).
Vettvangurinn byggir á hugmyndafræði Etienne Wenger (2011) um starfssamfélög
þar sem hópur fólks deilir áhuga sínum og hugmyndum um það sem það er að fást við.
Starfssamfélögin skapa fagfólki tækifæri til að nýta sér regluleg samskipti til samvinnu,
samræðu og lærdóms um það hvað mætti betur fara hverju sinni. Þannig hefur aðkoma
ólíkra aðila að viðfangsefninu áhrif þegar kemur að nýbreytni og þekkingasköpun.
Menntamiðju er ætlað að hafa eins konar utanumhald um starfsþróun sem snýr að
kennslu og skólastarfi sem fram fer á netinu, markmiðið er að miðla og deila þekkingu
og upplýsingum sem og að sækja sér þekkingu og upplýsingar frá öðrum. Þessi
vettvangur gefur fagfólki sem vinnur í skólasamfélagi kost á að þróa sína faggrein í
samvinnu við annað fagfólk innan skólasamfélagsins þrátt fyrir að þeir starfi ekki í sama
skóla. Meginhlutverk Menntamiðju er að stuðla að skólaþróun og þróun starfshátta í
skólaumhverfinu, skapa fagfólki innan skólasamfélagsins tækifæri til að þróa starfshætti
í sameiningu og bæta þannig símenntun og stuðla að framförum í skólastarfi
(menntamidja.is, e.d). Menntamiðja skiptist niður í torg eftir faggreinum, þar má finna
eftirfarandi torg: Framtíðartorg, Heimspekitorg, Nám fullorðinna, Náttúrutorg, Samspil
UT í námi og kennslu, Sérkennslutorg, Starfsmenntatorg, Stærðfræðitorg, Textíltorg,
Tungumálatorg, UT torg og Vendinámstorg (Menntamiðja, e.d.). Inni á torgunum er
safnað saman efni sem tengjast viðkomandi faggrein svo sem eins og kennsluefni og
margskonar fróðleik sem tengist fagreininni sem við á. Inni á Textíltorginu er
kennsluefni sem unnið hefur verið af háskólanemum og gert aðgengilegt þarna inni
með það að markmiði að það nýtist textílkennurum í þeirra starfi.
Til að auka líkurnar á því að textílkennarar komi til með að nýta sér þennan vettvang
mun höfundur senda tölvupóst á alla grunnskóla landsins til að vekja athygli á
Menntamiðju og þeim möguleikum sem vettvangurinn býður upp á. Einnig hefur
höfundur í hyggju að hafa umsjón með því að aðstoða textílkennara við að birta
kennsluverkefni sín á Textíltorgi Menntamiðju. Það verður gert í samstarfi við
umsjónarmann vefsins.
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5

Námsgreinin textílmennt

Textílmennt er yfirgripsmikil námsgrein sem tekur yfir hönnun og handverk auk þess að
fela í sér fjölbreytta verklagsþjálfun og færni á sviðum greinarinnar. Námsgreinin byggir
á rótgróinni handverkshefð og á sér djúpar rætur í menningu þjóðarinnar.
Handverkshefðirnar hafa þróast áfram í takt við áherslur og þarfir breyttra tíma hverju
sinni. Í aðalnámskrá grunnskóla (2013) segir að textílnám feli meðal annars í sér
þekkingaröflun, hugmyndavinnu og sköpun. Helstu áhersluþættirnir eru að nemendur
fái tækifæri til að beita fjölbreyttum aðferðum og skapa þeim tækifæri til að þroska
samhæfingu hugar og handar. Mikilvægur þáttur textílnáms er að nemendur læri að
greina, meta og setja textíl í samhengi við umhverfi, menningu, listir, nýsköpun og
hagnýta þekkingu.

5.1 Hugmyndafræðin að baki handverkskennslu
Í tímaritinu Uppeldi og menntamál, má lesa grein eftir Jón Þórarinsson (1891) þar sem
hann greinir frá hugmyndafræði um handverkskennslu í skólum sem rekja má til
svissneska uppeldisfræðingsins Pestalozzi (1746-1827) en hugmyndir hans mörkuðu
upphafið að uppeldisstefnu í handverki og verklegri þjálfun í skólastarfi. Helstu
markmið uppeldisstefnu Pestalozzis snérust um að bæta lífskjör fátækra nemenda með
því að bjóða upp á verknám, þar sem að hann taldi að fjölbreyttara nám stuðlaði að
betra þjóðfélagi (Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson, 2009). Það var þó ekki
Pestalozzi sjálfur sem kenndi eftir hugmyndum sínum, það var þýskur
uppeldisfræðingur að nafni Friedrich Fröbel (1781-1852) sem þróaði aðferðir eftir
hugmyndum Pestalozzis og kenndi samkvæmt þeim í smábarnaskóla sínum. Verkefni
Fröbels voru þannig uppbyggð að þau krefðust þess að hugur og líkami ynnu saman við
úrlausn verkefnanna. Þannig vildi Fröbel meina að eiginlegt nám barna færi fram (Jón
Þórarinsson, 1891).
Á 19. öld tók starfsmenntun og iðnám miklum breytingum, það má rekja til þess að
þá var alþýðumenntum sinnt innan almennra menntakerfa, auk þess sem iðnvæðing
Vesturlanda kallaði eftir nýrri færni vinnandi stétta (Kantola o. fl., 1999). Það var finnski
uppeldisfrumuðurinn Uno Cygnæus sem þróaði hugmyndir annara uppeldisfrömuða,
eins og Pestalozzis og Fröbels, og gerði handverk að uppeldismiðaðri skyldunámsgrein
með það að markmiði að efla alþýðumenntun í Finnlandi (Jón Þórarinsson, 1891).
Helstu áhersluþættir Cygnæus voru að handverkskennsla væri uppeldismiðuð, en ekki í
formi iðnáms (Thorbjornsson, 2006).Hann taldi að verkleg vinna væri mikilvægur þáttur
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í uppeldi allra barna þar sem hún efldi skilning milli stétta í samfélaginu og stuðlaði að
líkamlegri þjálfun (Benett, 1937). Cygnæus gerði mikinn greinamun á uppeldismiðuðu
handverki í almennri námskrá og handverki í sértæku tæknimiðuðu iðnámi (Kananoja,
1989). Hann lagði áherslu á að almennir kennarar kenndu uppeldismiðað handverk, en
ekki sérmenntaðir iðnaðarmenn, með því var hann að tryggja áherslu á uppeldisleg gildi
handverkskennslu. Árið 1866 voru Finnar fyrsta þjóðin til að bæta handverki við
lögbundna grunnmenntun (Benett, 1926; Kananoja, 1989; Kantola, 1997).
Það var svo sænski uppeldisfrömuðurinn Otto Salomon sem þróaði hugmyndir
Cygnæusar áfram undir heitinu slöjd (Jón Þórarinsson, 1891; Kananoja, 1989; Kantola,
1997). Slöjd er uppeldiskerfi byggt á verklegri þjálfun þar sem handverksaðferðir eru
notaðar til að búa til hagnýta og fallega hluti. Meginmarkmiðin eru að efla almennan
þroska nemenda og auka verkfærni þeirra (Borg, 2006; Salomon, 1893). Upp úr 1880
var slöjd fyrir drengi og stúlkur kynnt á Norðurlöndunum, í hverju landi fyrir sig voru
greinunum gefin sérstök heiti en innihald þeirra og áherslur voru áþekkar. Fyrsti
fræðslustjóri Íslands, Jón Þórarinsson, gaf uppeldisstefnunni heitið skólaiðnaður. Síðar
var námsgreinunum breytt í smíði og handavinnu og síðar hönnun og smíði og
textílmennt eins og við þekkjum þær í dag (Jón Þórarinsson, 1981;
Menntamálráðuneytið, 1999).

5.1.1 Frá handmenntakennslu til textílmenntar í grunnskólum á Íslandi
Frá landnámi hefur textílvinna verið órjúfanlegur hluti af menningu Íslendinga og þá
einna helst meðal íslenskra kvenna. Því skal engan undra að í námskrám í
kvennaskólum landsins var mikil áhersla lögð á þekkingu og verkkunnáttu á sviði
handmenntar, þar sem áhersla var lögð á að undirbúa konur fyrir lífsstarf þeirra
(Guðrún Hannele Henttinen, 2000).
En hvað var það sem kom okkur á þann stað sem við erum á í dag á sviði
textílkennslu í íslenskum grunnskólum? Iðn- og tæknibyltingin hafði í för með sér miklar
samfélagsbreytingar meðal annars áherslubreytingar og breytta kennsluhætti í
handavinnukennslu. Einn af brautriðjendum á sviði handavinnukennslu í íslenskum
skólum var Halldóra Bjarnadóttir (1873-1981). Hún áleit meðal annars að mikilvægt
væri að samræma handavinnukennslu í skólum landsins þar sem lítið samræmi var á
hadavinnukennslu í skólum landsins og sum staðar jafnvel einungis svokallaður frjáls
tími nýttur til slíkrar kennslu (Edda Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir, 2005).
Halldóra hafði áhyggjur af þróun heimilisiðnaðarins í kjölfar samfélagsbreytinga og
skrifaði reglulega greinar um jákvætt gildi handavinnunnar. Árið 1929 sendi hún inn
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tillögur til þáverandi fræðslumálastjóra þar sem hún benti á mikilvægi
handavinnukunnáttu almennings. Tillögurnar birti Halldóra einnig í tímaritinu Hlín þar
sem hún áréttaði mikilvægi þess að handavinna yrði gerð að skyldunámsgrein í
grunnskólum landsins og að í hverri deild skyldi kenna handavinnu að minnsta kosti
tvær kennslustundir á viku (Halldóra Bjarnadóttir, 1929). Þrátt fyrir ötula baráttu
Halldóru við að samræma handavinnukennslu milli skóla landsins varð
handavinnukennsla ekki skyldunámsgrein í íslenskum skólum fyrr en árið 1936 (Edda
Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir, 2005).
Í núgildandi aðalnámskrá segir:
Textílnám byggist meðal annars á þekkingaröflun, hugmyndavinnu og
sköpun þar sem nemendur vinna með efni og áhöld greinarinnar á
sjálfstæðan hátt. Lögð er áhersla á framkvæmd og ferli sem gefur
nemendum tækifæri til að beita fjölbreyttum aðferðum og skilja eðli og
eiginleika greinarinnar. Textílnám gefur nemendum tækifæri til að þroska
samhæfingu hugar og handa, upplifa og tjá sig um leið. (Aðalnámskrá
grunnskóla, almennur hluti. 2013, bls.158).
Af þessu má sjá að helstu markmið og gildi menntunar á sviði handmennta hafa haldist
allt frá upphafi þess að byrjað var að leggja áherslu á textílnám sem hluta af almennu
námi í almennu skólakerfi. En þrátt fyrir aukna áherslu á sköpun, sjálfbærni og verklega
kunnáttu í aðalnámskrá grunnskóla eru list- og verkgreinar enn í dag þær greinar sem
standa þarf hvað helst vörð um í menntakerfinu okkar og þær greinar sem helst eiga
undir högg að sækja. Á vef Skólavörðunnar (2017) má lesa um könnun sem Hagstofa
Íslands gerði að beiðni mennta og menningarmálaráðuneytisins. Þar segir að
upplýsingum hafi verið safnað fyrir skólaárin 2013-2014, 2014-2015 og 2015-2016 þar
sem kannað var hvort nemendur fái lögbundinn kennslustundafjölda í list- og
verkgreinum samkvæmt lágmarksviðmiðum aðalnámskrár grunnskóla 2011.
Niðurstöður könnunarinnar sýndu að svo er ekki, í framhaldi af þessari könnun sendi
mennta- og menningarmálaráðuneytið upplýsingar til sveitarfélaga þar sem ítrekað var
mikilvægi þess að réttur nemenda til lámarkskennslustunda í list- og verkgreinum
samkvæmt aðalnámskrá gunnskóla sé virtur.
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5.1.2 Stöndum vörð um list- og verkgreinar í grunnskólum landsins
Í mars 2018 stóðu skólaráð Kennarasambands Íslands og kennarar í list- og verkgreinum
fyrir fjölsóttu málþingi um eflingu list- og verkgreina. Þar hélt Lilja Alfreðsdóttir menntaog menningarmálaráðherra ávarp þar sem hún sagði meðal annars:
Í sögulegu ljósi höfum við Íslendingar forgangsraðað í þágu menntunar. Það
er mikilvægt að við gerum það einnig til framtíðar og þar skipa list- og
verkgeinar miklu máli (Mennta- og menningarmálaráðuneytið, 2018).
Lilja benti á mikilvægi þess að hlúa að kennslu í list- og verkgreinum á öllum skólastigum
og ekki síst á unglingastigi, úttekt Hagstofunnar sýnir að miðað við þau lágmarksviðmið
sem sett eru fram í aðalnámskrá grunnskóla 2011 eru fæstir grunnskólanemendur að fá
lögbundinn kennslustundafjölda í þessum greinum (Mennta- og
menningarmálaráðuneytið, 2018). Á meðfylgjandi mynd má sjá upplýsingar um
meðaltal kennslumínútna í list- og verkgreinum í grunnskólum landsins frá árunum
2013-2016 sem Hagstofa Íslands tók saman að beiðni mennta- og
menningarmálaráðuneytisins.
Tafla 4.Hér má sjá upplýsingar um meðaltal kennslumínútna fyrir skólaárin 20132014, 2014-2015 og 2015-2016 (mennta- og menningarmálaráðuneytið,
2018).

Lilja bendir jafnframt á að nemendur þurfi að hafa val og að fjölbreytni sé lykilatriði í
skólakerfinu og er þá að vitna til þess að ein af ástæðum brottfalls úr skólum sé
einsleitni og að nemendur finni sig ekki í námi. List- og verkgreinar eru grundvöllur fyrir
öllu námi og gefur nemendum kost á að þróa með sér hæfni sem nútímasamfélög kalla í
auknu mæli eftir. Nú er mikið rætt um “fjórðu iðnbyltinguna” sem er veruleiki sem
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kallar á nýja nálgun og áherslur í menntamálum. Aukin fjölbreyttni í menntakerfinu og
efling í list- og verknámi skapar tækifæri sem mun skila sér í auknum árangri og betra
samfélagi.
5.1.3 Allir eiga rétt á að stunda nám í textílmennt í grunnskóla
Eins og fram kemur hér að ofan er mikilvægt að standa vörð um textílkennslu í
íslenskum grunnskólum. Það eiga allir rétt á því að stunda nám á sínum forsendum,
margir nemendur sem eiga erfitt með bóknám finna styrk sinn í verklegum greinum en
þurfa oft að gjald þess að ekki er verið að uppfylla þann kennslutíma sem
viðmiðunarstundaskrá aðalnámskrár gerir ráð fyrir í list- og verkgreinum. Í textílmennt
eru nemendur að vinna með fjölbreyttan efnivið, öðlast verkfærni og nýta sér
margvíslega tækni til að afla sér upplýsinga í námsgreininni. Nemendur fá tækifæri til að
þróa hugmyndir sínar með því að nýta sköpunarkrafta sína og þá verkþekkingu sem þeir
öðlast í textílkennslunni. Allt eru þetta þættir sem lögð er áhersla á í núgildandi
aðalnámskrá og talað er um að mikilvægt sé að virkja hjá nemendum til að búa þá undir
að vera virkir samfélagsþegnar.
5.1.4 Áhersluþættir í textílmennt samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla
Í greinaskrá aðalnámskrár grunnskóla (2013) segir meðal annars að textílmennt sé stór
þáttur af félagslegum veruleika þar sem einstaklingar skapi sér persónulegan stíl í
klæðnaði í sínu nánasta umhverfi og læri þar að auki að búa til afurðir sem hafa
persónulegt gildi. Hluti af textílnámi er að nemendur læri að greina, meta og setja textíl
í samhengi við umhverfi, menningu, listir, nýsköpun og hagnýtingu þekkingar. Því er
mikilvægt að hafa þessa þætti í huga þegar kemur að því að útfæra kennsluefni í
greininni.
Kennsluefnið sem unnið er samhliða greinagerðinni samanstendur af
kennsluverkefnum í textílmennt sem unnin eru úr endurnýtanlegum efniviði. Verkefnin
byggjast á áherslum og viðmiðum sem lagt er upp með í sjálfbærniþætti aðalnámskrár
grunnskóla auk þess sem tekið er mið af hæfniviðmiðum sem þar eru sett fram til
viðmiðunar fyrir textílkennslu.
5.1.5 Hæfniviðmið fyrir textílmennt
Í greinaskrá aðalnámskrár grunnskóla (2013) skiptast hæfniviðmið fyrir textílmennt í
þrjá efnisflokka þar sem helstu áhersluþættir greinarinnar koma fram. Flokkunum er
ætlað að auðvelda yfirsýn námsþátta greinarinnar sem skarast og þeirra sem vinna
saman. Hæfniviðmiðin eru opin og gefa kennurum svigrúm til að nálgast viðfangsefnið
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með fjölbreyttum hætti. Flokkarnir eru handverk, aðferðir og tækni, sem hver um sig
innihalda hæfniviðmið sem stuðla að þekkingu á fjölbreyttum efnum og aðferðum
greinarinnar, auka verkfærni og notkun viðeigandi tækja. Sköpun, hönnun og útfærsla
taka yfir þætti sem snúa að sköpunarferli, frá hugmyndavinnu yfir í vinnuferli, auk þess
að nemendur geri sér grein fyrir gildi handverks. Síðasti flokkurinn menning og umhverfi
gengur út á að efla skilning nemenda á umhverfisvernd og umhverfisvitund.
Af þessu má sjá að textílmennt er kjörinn vettvangur til að mennta nemendur til
þess að vera virkir samfélagsþegnar sem eru tilbúnir til að takast á við fjölbreytt
verkefni í lífinu. Einnig er textílmennt kjörinn vettvangur til að auka umhverfisvitund
nemenda og stuðla að því að þeir tileinki sér sjálfbærnihugsun og læri um mikilvægi
endurnýtingar þar sem henni er viðkomið, en það eru einmitt meginmarkmið
kennsluverkefnanna sem tekin eru saman samhliða rannsóknarvinnunni.
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6

Kennsluverkefnin „Notað og nýtt í textílmennt“

Í þessum kafla er fjallað um kennsluverkefnin sem tekin voru saman í kjölfar
rannsóknarvinnunnar. Farið er yfir það hvernig áherslur kennsluverkefnana samræmast
grunnþáttum menntunar sem aðalnámskrá grunnskóla (2011, 2013) byggir á og
hæfniviðmiðum sem sett eru fyrir textílmennt við lok 4, 7. og 10. bekkjar. Einnig er
greint frá áherslum í kennslufræði og kennsluaðferðum við verkefnavinnuna.

6.1 Kennsluverkefni á Textíltorgi Menntamiðju
Hluti af þessu verkefni er að taka saman hugmyndir að kennsluverkefnum og gera þau
aðgengileg á Textíltorgi Menntamiðju, þar sem þau má finna á eftirfarandi vefslóð:
http://textiltorg.menntamidja.is/. Við gerð verkefnanna er tekið mið af grunnþáttum
menntunar, sem aðalnámskrá grunnskóla byggir á, og þeim hæfniviðmiðum sem þar
eru sett fyrir textílmennt.
6.1.1 Kennsluverkefnin „Notað og nýtt í textílmennt“ - hæfniviðmið og námsmat
Verkefnin eru útfærð miðað við áherslur á grunnþætti menntunar sem aðalnámskrá
grunnskóla byggir á og þær hafðar til viðmiðunar þegar markmið verkefnanna eru valin.
Námsmatið miðast við þau hæfniviðmið sem sett eru til viðmiðunar í aðalnámskrá
grunnskóla (2013, bls. 158-159) fyrir textílmennt. Hæfniviðmiðunum er skipt niður í þrjá
flokka sem eru: handverk, aðferðir og tækni, sköpun, hönnun og útfærsla og menning
og umhverfi. Hæfniviðmiðin eru miðuð við lok 4., 7. og 10 bekkjar, þau eru eftirfarandi:
Tafla 1. Handverk, aðferðir og tækni
Við lok 4. bekkjar getur

Við lok 7. bekkjar getur

Við lok 10. bekkjar getur

nemandi:

nemandi:

nemandi:

notað einfaldar aðferðir

beitt grunnaðferðum og

beitt fjölbreyttum aðferðum og

greinarinnar og beitt viðeigandi

áhöldum greinarinnar,

áhöldum greinarinnar við

áhöldum,

formun textílafurða,

unnið úr nokkrum gerðum

fjallað um efnisfræði og unnið

rökstutt eigið val á textílefni

textílefna,

úr fjölbreyttum textílefnum,

eftir viðfangsefni og efnisfræði,

unnið eftir einföldum

unnið með einföld snið og

unnið með snið og uppskriftir,

leiðbeiningum.

uppskriftir.

tekið mál áætlað stærðir og
efnisþörf.
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Tafla 2. Sköpun, hönnun og útfærsla
Við lok 4. bekkjar getur

Við lok 7. bekkjar getur

Við lok 10. bekkjar getur

nemandi:

nemandi:

nemandi:

tjáð hugmyndir sínar með

þróað eigin hugmyndir í

beitt skapandi og gagnrýninni

einfaldri skissu,

textílverk og unnið eftir ferli,

hugsun í hönnun og textílvinnu,

skreytt textílvinnu á einfaldan

notað fjölbreyttar aðferðir við

skreytt textílafurð á skapandi og

hátt,

skreytingar textíla,

persónulegan hátt,

gert grein fyrir mismunandi

útskýrt hagnýtt og

lagt mat á eigin vinnubrögð,

tegundum handverks og notað

fagurfræðilegt gildi handverks

sagt frá góðu handbragði, formi

nokkur hugtök sem tengjast

og fjallað um fagurfræði í eigin

og hönnun og notað til þess

greininni,

verkum,

viðeigandi hugtök,

leitað að einföldum

nýtt helstu miðla til að afla

nýtt margvíslega miðla til að

upplýsingum í nokkrum miðlum.

upplýsinga um textíla og

afla upplýsinga á gagnrýninn

textílvinnu.

hátt um efni sem tengist
textílsögu, hönnun og iðnaði.

Tafla 3. Menning og umhverfi
Við lok 4. bekkjar getur

Við lok 7. bekkjar getur

Við lok 10. bekkjar getur

nemandi:

nemandi:

nemandi:

sagt frá íslensku hráefni og

fjallað um íslenskt hráefni í

útskýrt tjáningarmáta og tákn

unnið með það á einfaldan hátt,

samhengi við sögu og sjáfbærni,

textíla og tísku út frá
mismunandi stíl, áferð og
efniskennd, í tengslum við
sérkenni íslenskrar textílvinnu,
handverks, textílsögu og
menningararfs,

sagt frá nokkrum tegundum

gert grein fyrir helstu

fjalla um helstu tákn og

textílefna,

eiginleikum náttúruefna og

merkingar vefjarefna,

gerviefna,
fjallað um mismunandi klæðnað

sett textílvinnu og textílverk í

sagt frá textíliðnaði og

fólks með tilliti til veðurfars,

samhengi við sögu, samfélag og

starfsgreinum tengdum

athafna og tilefna,

listir,

fatagerð og textílhönnun,

notað ný og endurunnin efni í

gert grein fyrir endurnýtingu og

sagt frá vinnslu textílefna við

textílvinnu.

efnisveitum.

mismunandi aðstæður og sett í
samhengi við sjálfbærni og
umhverfisvernd.
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Hverju verkefni fylgja námsmatsblöð, annars vegar fyrir kennarann þar sem hann
metur vinnu nemenda og hins vegar fyrir nemendur þar sem þeir meta eigin vinnu. Á
námsmatsblöðin er skráð niður hvaða viðfangsefni er verið að vinna með og þar koma
fram þau markmið sem verið er að vinna með hverju sinni. Þannig vita nemendur til
hver er ætlast af þeim og hvaða þætti þeir eiga að leggja áherslu á í verkefnavinnunni.
Námsmatið sem notað er fyrir þessi kennsluverkefni er leiðsagnamat og sjálfsmat.
Í aðalnámskrá grunnskóla (2013, bls.158-163) segir að hægt sé að velja úr
fjölbreyttum námsmatsaðferðum til að meta framfarir nemenda í list- og verkgreinum.
Mikilvægt er að kennarinn hafi í huga að gefa reglulega endurgjöf sem er leiðbeinandi
og markviss þannig að hún leiði til framfara í verkfærni og vinnubrögðum nemenda.
Dæmi um námsmatsaðferðir sem henta vel í textílkennslu eru leiðsagnamat,
frammistöðumat, sjálfsmat og jafningjamat. Það sem ræður því hvaða námsmat hentar
best hverju sinni eru áherslur og eðli verkefna sem verið er að vinna með.
6.1.2 Kynning og fyrirlögn kennsluverkefnanna
Þegar verkefnin eru lögð fyrir er byrjað á stuttri kynningu um sjálfbærni, hugtakið
útskýrt fyrir nemendum og jafnvel sýnd myndbönd um efnið til að útskýra það enn
betur fyrir þeim. Huga þarf að því að útfæra kynninguna miðað við aldur nemenda,
þannig að þeir skilji vel við hvað er átt. Fjallað er um efniviðinn sem notaður er fyrir
verkefnið sem verið er að vinna með og stuttlega gerð grein fyrir framleiðsluferli
efnisins. Sem dæmi má nefna að ef verið er að vinna verkefni úr gömlum gallabuxum er
farið yfir framleiðsluferli gallabuxna og nemendum sýnt myndband eða kynning um
framleiðsluferli vörunnar eftir því sem við á. Farið er yfir markmið verkefnisins, greint
frá þeim áhersluþáttum sem ætlast er til að unnið sé að með hverju verkefni og
matsblaðið útskýrt fyrir nemendum.

6.1.3 Áhersluþættir kennsluverkefnanna „Notað og nýtt í textílmennt“ í tengslum
við grunnþætti menntunar
Samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) eru meginmarkmið læsis að nemendur séu
virkir þátttakendur í að umskapa og umskrifa heiminn með því að túlka og bregðast við
því sem þeir lesa á persónulegan og skapandi hátt og nýta til þess þá miðla og tækni
sem býðst hverju sinni. Læsi er félagsleg athöfn þar sem einstaklingurinn túlkar
samfélag sitt og umhverfi samkvæmt eigin gildum. Samkvæmt þeirri skilgreiningu má
ætla að einstaklingur sé læs á eigin umhverfi ef hann þekkir umhverfi sitt og veit
hvernig best er að umgangast það þannig að það hafi sem minnst skaðleg áhrif. Einnig
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þarf einstaklingurinn að vera meðvitaður um að það sem hann ákveður að gera skiptir
máli fyrir umhverfið, þá getur hann talist læs á eigin umhverfi. Þetta er nálgun sem gott
er að hafa í huga í textílkennslunni þegar nemendur fá fræðslu um textílefni,
framleiðsluferlið og hvers vegna að það skiptir máli að við nýtum efnið sem við vinnum
með vel.
Sjálfbærni samkvæmt aðalnámskrá grunnskóla (2011) miðar að því að skapa
nemendum tækifæri til að móta eigið samfélag með því að takast á við viðfangsefni sem
snúa að samspili umhverfis, félagslegra þátta og efnahags. Í þessu verkefni er menntun
til sjálfbærni meðal annars mætt með því að endurnýta efnivið sem tilfellur og útfæra
kennsluverkefnin miðað við endurnýtanlegan efnivið.
Lýðræði, mannréttindi og jafnrétti er í aðalnámskrá grunnskóla (2011) útskýrt sem
aðferðir til að menta einstaklinga sem eru færir um að taka þátt í lýðræðislegu
samfélagi og getað tekið ákvarðanir sem skipta máli fyrir samfélagið. Mikilvægt er að í
öllu skólastarfi sé tekið tillit til áhuga nemenda og ábyrgðar þeirra á eigin námi og leggja
skal áherslu á að mennta nemendur þannig að þeir geti tekið þátt í að skapa samábyrgt
og sjálfbært samfélag. Jafnréttisþátturinn gengur meðal annars út á að skapa tækifæri
fyrir nemendur til að þroskast á eigin forsendum og rækta hæfileika sína. Áherslurnar í
þessum kennsluverkefnum ganga út á það að gera nemendur meðvitaða um að það
sem þeir ákveða að gera skiptir máli, t.d. þegar þeir versla sér föt þá skiptir máli að
hugsa út í það úr hverju flíkin er gerð, hvar hún er framleidd og hvort það er
raunveruleg þörf fyrir að kaupa nýja flík. Með því að ræða þessi atriði við nemendur
smitast þessi vitneskja út í samfélagið þar sem nemendur fara að ræða þetta heima og
skapa umræður um sjálfbærni og umhverfisvitund.
Heilbrigði og velferð er í aðalnámskrá grunnskóla (2011) skilgreint sem þættir sem
byggja á andlegri, líkamlegri og félagslegri vellíðan. Það sem stýrir því er samspil
einstaklings, aðstæðna og umhverfis. Því er mikilvægt að í skólastarfi sé hugað að því að
efla heilbrigði og stuðla að velferð og vellíðan nemenda. Mikilvægt er að nemendur
öðlist skilning á því að menning, fjölmiðlar og tækni geta haft áhrif á heilsu og líðan, því
þarf að hafa að markmiði að gera nemendur færa um að taka upplýstar og ábyrgar
ákvarðanir í tengslum við eigið heilbrigði. Þessum þætti er mætt í verkefninu með því
að ræða um þá tækniþróun sem orðið hefur á sviði textíliðnaðar, nemendur fá fræðslu
um framleiðslu textílefna og textílaðferða. Rætt er um þá þróun og breytingar sem
orðið hafa á verklagi t.d. frá því að ullin var unnin heima á flestum heimilum á Íslandi og
fatnaður unninn frá grunni á heimilunum, til þess að í dag er fatnaður keyptur í
verslunum eða á netinu og oft án umhugsunar án þess að raunveruleg þörf sé fyrir að
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kaupa nýjar flíkur. Einnig skiptir máli hvað við gerum við þær flíkur sem við þurfum að
losa okkur við, best er að reyna að koma þeim í notkunn annars staðar með því að gefa
þær öðrum sem hafa not fyrir þær, t.d. fara með þær á Rauðakrossinn eða
Hjálpræðisherinn eða önnur sambærileg félög sem finna not fyrir það sem komið er
með þangað.
Að lokum er það grunnþátturinn sköpun, í aðalnámskrá grunnskóla (2011) er greint
frá honum meðal annars á þennan hátt:
Sköpunarþrá á sér rætur í meðfæddri forvitni, athafnaþrá og stuðlar að
frumkvæði einstaklings. Sköpunargleði leiðir til námsáhuga þegar börn og
ungmenni skynja merkingu viðfangsefnanna og gildi þeirra (Aðalnámskrá
grunnskóla, 2011, bls.24).
Þá segir jafnframt í aðalnámskrá grunnskóla (2011) grunnþátturinn sköpun byggist á
gagnrýninni hugsun og aðferðum sem opna nýja möguleika. Þó svo að sköpun sé í
almennum skilningi oft bundin við listir og listnám er grunnþátturinn sköpun hugsaður
fyrir allt nám og allar námsgreinar. Markmiðið með sköpun sem grunnþætti er að stuðla
að ígrundun, persónulegu námi og frumkvæði í skólastarfi. Það að skapa snýst ekki
eingöngu um að búa til eitthvað nýtt og frumlegt heldur einnig um hagnýtingu þess sem
fyrir er. Þannig snýst sköpun um að finna nýja möguleika við framkvæmd og lausnarleit.
Grunnþátturinn sköpun fléttast þannig vel saman við menntun til sjálfbærni og læsi í
víðum skilningi. Sköpunarþátturinn er stór þáttur í verklega hluta verkefnisins þar sem
nemendur eru hvattir til að finna hugmyndir og útfæra þær miðað við að nota
endurnýtanlegan efnivið við verkefnavinnuna. Sú vinna krefst þess að nemendur séu
skapandi í hugsun og framkvæmd.
6.1.4 Að mennta einstakling til að vera ábyrgir neytendur í eigin samfélagi
Nú á dögum er mikið um fjöldaframleiddar flíkur sem fyrir vikið fást á hagstæðu verði
og getum við þar af leiðandi leyft okkur að kaupa okkur oftar nýjar flíkur. Oft eru þessar
ódýru flíkur úr lélegum efnum og endast þar af leiðandi ekkert sérstaklega vel og því
þarf oftar að skipta út og kaupa nýjar flíkur. Þegar kemur að því að losa sig við það sem
ekki er not fyrir lengur er einnig margt sem hafa þarf í huga til að draga úr skaðlegum
umhverfisáhrifum. Allt eru þetta þættir sem ég ræði við nemendur í textílmennt með
það að leiðarljósi að auka sjálfbærnihugsun þeirra og þroska þá sem meðvitaða
einstaklinga sem láta sig varða um umhverfi sitt.
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Það er alveg ljóst að í hvert skipti sem við kaupum nýja flík eða aðrar textílvörur
höfum við með einhverjum hætti áhrif á umhverfið og einnig félags- og efnahagsþátt
samfélagsins. Í bók sinni Second skin bendir India Flint (2011) á það hvernig allt sem
framleitt er í heiminum hefur áhrif á umhverfið með einum eða öðrum hætti. Ef við
erum meðvituð um þessa þætti eru meiri líkur á því að við vöndum valið þegar kemur
að því að kaupa fatnað eða annað úr textílefnum, hugum að framleiðsluferli vörunnar
og reynum þannig að stýra vali okkar á skynsamlegan hátt og gerumst þannig ábyrgari
neytendur.
Þessar umræður í kennslustundum um það hvað við getum gert til að vera ábyrgir
samfélagsþegnar hafa leitt til þess að nemendur eru farnir að koma með efnivið að
heiman til að vinna með í textílkennslunni. Einnig hafa verið sendir tölvupóstar til
foreldra þar sem óskað hefur verið eftir því að fá föt, gardínur, rúmföt, krukkur,
niðursuðudósir, kaffipoka og annan efnivið til að vinna úr í skólanum. Það hafa allir
tekið mjög vel í þetta og hafa nemendur unnið mörg skemmtileg verkefni úr þessum
efniviði. Nemendur eru meðvitaðari um það hvernig hægt er að nýta það sem til er í
stað þess að kaupa nýtt. Einnig hefur verið nokkuð um það að nemendur biðji um að fá
að koma með föt af sér sem þarfnast lagfæringar og fá leiðsögn um það hvernig þeir
geti gert við fötin sín í stað þess að losa sig við þau.

6.2 Samvinna og starfsþróun í textílmennt
Hugmyndin með því að taka saman kennsluverkefni sem snúa að endurnýtingu í
textílkennslu er sú að textílkennarar geti skoðað þau og útfært eftir því sem hentar
hverjum og einum og einnig að textílkennarar geti deilt sínum verkefnum með öðrum
með því að vista þau á Textíltorgi Menntamiðju. Til þess að það gangi upp þarf einhver
að taka það að sér að sjá um að hafa umsjón með því að koma kennsluverkefnunum inn
á vefinn. Einnig þarf að stýra því að tengja þar inn vefsíður, greinar, vefslóðir á
áhugaverðar hugmyndir sem tengjast textílmennt og fleira sem fólk finnur á netinu sem
tengist textílkennslu og á ritara fyrir Textíltorgið og hefur höfundur í hyggju að taka það
að sér fyrst um sinn. Í framhaldinu er vonast eftir því að umsjónarmenn Menntamiðju
útfæri vettvanginn með þeim hætti að kennarar og þeir sem nýta sér vettvanginn geti
sjálfir sett þar inn efni, án þess að það fari um hendur þriðja aðila og mun höfundur
koma því á framfæri við Menntamiðju. Það er von mín að textílkennarar nýti sér
vettvanginn og í kjölfarið skapist umræður sem leiða til starfsþróunar og jafnvel
samstarfs milli textílkennara. Vettvangur á borð við Menntamiðju getur, ef fólk nýtir sér
hann að markvisst, leitt til stöðugrar starfsþróunar þar sem fólk ræðir saman og setur
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fram hugmyndir sem miðast við þær áherslur og samfélagsáhrif sem eru í gangi hverju
sinni. Þegar ég fór sjálf að kenna textílmennt ákvað ég að gera endurnýtingu hátt undir
höfði í minni textílkennslu og eru kennsluverkefnin “Notað og nýtt í textílmennt” hluti
af því sem ég vil gera til að stuðla að aukinni áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í
textílkennslu og stuðla að sameiginlegri starfsþróun í greininni.
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7

Rannsóknaraðferð

Hér er greint frá þeim aðferðum sem rannsóknin byggist á. Nýttar eru eigindlegar
rannsóknaraðferðir og til að leita svara við rannsóknarspurningunum eru tekin
einstaklingsviðtöl við níu textílkennara í grunnskólum. Þessi aðferð varð fyrir valinu þar
sem hún hentar vel til að fá fram skoðanir og reynslu fólks (Helga Jónsdóttir, 2013 og
Braun og Clarke, 2013). Viðmælendurnir í þessari rannsókn eru allir starfandi
textílkennarar í grunnskólum víðs vegar um landið.
Markmið rannsóknarinnar er að kanna viðhorf textílkennara á sjálfbærni og
endurnýtingu í textílkennslu, auk þess að fá fram álit og skoðanir textílkennara á
mikilvægi þess að eiga möguleika á samstarfi og sameiginlegri starfsþróun í greininni.
Einnig er gert ráð fyrir að safna saman hugmyndum að kennsluverkefnum tengdum
efninu og vista þær á aðgengilegum stað, þannig að textílkennarar hafi aðgang að
hugmyndum að kennsluverkefnum í textílmennt sem tengjast sjálfbærni og
endurnýtingu. Tilgangurinn með því er að auðvelda textílkennurum að hefja kennslu í
sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu ef þeir eru ekki þegar búnir að taka það inn í
sína kennslu, auk þess að vekja athygli textílkennara á starfsþróunarvettvanginum
Textíltorgi Menntamiðju, þar sem textílkennurum gefst kostur á að sækja sér og miðla
kennsluefni, ræða saman á faglegum nótum og stuðla að samstarfi og starfsþróun
greinarinnar, óháð því hvar á landinu þeir starfa.

7.1 Rannsóknarsnið
Við þessa rannsókn er beitt eigindlegu rannsóknarsniði og gögnum safnað með því að
taka einstaklingsviðtöl við kennara í textílmennt. Markmið rannsóknarinnar er að kanna
reynslu og þekkingu textílkennara á sjálfbærnimarkmiðum aðalnámskrár og fá fram
skoðanir þeirra á samvinnu og starfsþróun í textílkennslu. Eigindlegar
rannsóknaraðferðir hentar vel til að öðlast innsýn í veruleika viðmælanda og gefa þeim
kost á að tjá skoðanir sínar og upplifanir af viðfangsefni rannsóknarinnar (Esterberg,
2002) og þótti eigindlegt rannsóknarsnið með einstaklingsviðtölum því henta best fyrir
þessa rannsókn. Viðtöl eru algengasta gagnasöfnunaraðferðin í eigindlegum
rannsóknum þar sem markmiðið með þeim er að fá viðmælendur til að segja frá reynslu
sinni og skoðunum á viðfangsefninu (Braun og Clarke, 2013) en það er einnig
markmiðið með þessari rannsókn. Þegar viðtölin eru tekin er góð hlustun
rannsakandans mikilvæg auk þess að rannsakandinn sýni viðmælendum sínum virðingu,
traust og einlægni með það að markmiði að laða fram hugmyndir fólks um viðfangsefni
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rannsóknarinnar (Lichtman, 2013). Í eigindlegum rannsóknum er almennt notast við
minna úrtak og fleiri breytur en þegar gerðar eru megindlegar rannsóknir. Ekki er leitast
við að finna einn ákveðinn sannleika heldur er leitast við að fá fram upplifun og
skoðanir viðmælenda. Niðurstöður sem fást með þessu rannsóknarsniði eru ekki
nýtanlegar til að alhæfa um stærra þýði, þar sem þær byggja á skoðunum og
upplifunum fárra viðmælenda og endurspeglast af aðstæðum og viðhorfi þeirra á þeim
tíma sem rannsóknin er framkvæmd. Aðferðin hentar fremur til að dýpka skilning á
veruleika ákveðins hóps miðað við tilgang rannsóknarinnar (Esterberg, 2002). Eigindleg
aðferðarfræði sem eingöngu byggir á viðtölum felur það í sér að gagna er aflað með
eins konar samtali milli rannsakanda og viðmælenda. Viðtöl flokkast sem félagsleg
athöfn, rannsakandi þarf að geta sett sig í spor viðmælenda sinna og túlkað frásagnir
þeirra á þann hátt að upplýsingarnar nýtist sem rannsóknargögn (Sigurlína Davíðsdóttir,
2003; Helga Jónsdóttir, 2003). Mikilvægt er að undirbúningsferli eigindlegra rannsókna
einkennist af markvissum vinnubrögðum, næmni og nákvæmni (Braun og Clarke, 2013).
Þegar notast er við eigindlegar rannsóknaraðferðir eru afar litlar líkur á því að
rannsakendur komist að sömu niðurstöðum þrátt fyrir að vera að rannsaka sama
viðfangsefnið. Þetta skýrist af því að hver einstaklingur býr yfir mismunandi reynslu og
mismunandi túlkun á upplifun sinni, það er því túlkun hvers og eins sem ræður
niðurstöðum hverju sinni (Sigríður Halldórsdóttir, 2013).
7.1.1 Einstaklingsviðtöl
Viðtöl flokkast sem tjáskiptileið þar sem viðmælendum gefst kostur á að lýsa skilningi
sínum og reynslu af viðfangsefninu sem verið er að rannsaka. Helga Jónsdóttir (2013)
skilgreinir viðtöl sem samræður á jafnréttisgrundvelli milli rannsakanda og viðmælenda
þar sem leitast er við að ná sem mestri dýpt frá viðmælenda. Viðtöl geta ýmist verið
opin/djúp/óstöðluð eða hálfopin.
Viðtalsformið sem notað var í þessari rannsókn eru hálf opin viðtöl, þar sem
rannsakandinn notar viðtalsramma til að gæta þess að hann komi inn á alla þættina
sem búið er að ákveða fyrir rannsóknina. Kvale (1996) bendir á að til að greina
rannsóknarviðtal frá hversdagslegum samræðum þurfi rannsakandinn að leiða viðtalið í
þá átt sem leiðir til nýrrar þekkingar. Viðtalsrammi rannsóknarinnar er samkvæmt
áherslum Helgu Jónsdóttur (2013) áætlaður út frá rannsóknarspurningunum og
aðferðafræðilegum forsendum rannsóknarinnar, auk þess sem tími er afmarkaður sem
áætlaður er fyrir viðtölin. Rannsakandinn ákveður sjálfur hvenær og með hvaða hætti
hann kemur spurningum sínum að í viðtalinu. Lichtman (2013) leggur áherslu á að það
sé mikilvægt að huga að því að spurningarnar séu opnar til að veita viðmælendum
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tækifæri til að koma viðhorfum og skoðunum sínum í ljós án áhrifa frá rannsakanda,
voru hafðar í huga við gerð viðtalsrammans. Hálfopin viðtöl veita tækifæri til að kafa
djúpt ofan í fyrirfram ákveðið efni, þar sem viðmælendur fá að lýsa eigin skilningi og
reynslu á viðfangsefninu sem verið er að rannsaka. Viðtölin voru öll tekin í textílstofum
viðkomandi textílkennara, hvert viðtal tók um hálfa til eina klukkustund. Viðtölin hófust
á almennu spjalli um textílkennsluna og þau viðfangsefni sem textílkennarar voru að
fást við hverju sinni. Rannsakandi leiddi viðtölin áfram með opnum spurningum og
gætti þess að viðmælendur fengju tækifæri til að koma skoðunum sínum á framfæri án
þess að hafa leiðandi áhrif á svör þeirra.
Seidman (2006) talar um mikilvægi þess að rannsakandinn hafi það í huga að
samskipti hans við viðmælendur sína geta haft áhrif á túlkun þess sem fram kemur í
viðtölunum. Því er mikilvægt að rannsakandinn sé meðvitaður um þetta og gæti þess að
rangtúlka ekki það sem viðmælendur hans hafa að segja um viðfangsefnið.
7.1.2 Þátttakendur
Þegar úrtak er valið fyrir eigindlegar rannsóknir skiptir máli að velja nógu marga
viðmælendur til að fá trúverðugt svar við rannsóknarspurningunni sem lagt er upp með.
Úrtakið þarf að vera nægjanlega stórt til að rannsakandinn fái mettun (e. saturation)
(Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir, 2013), það er þegar rannsakandinn
hættir að heyra eitthvað nýtt varðandi rannsóknarefnið
Þátttakendur fyrir rannsóknina voru valdir miðað við tilgang rannsóknarinnar og var
því um tilviksúrtak að ræða. Þar sem hér var leitast við að kanna hvort og hvað
textílkennarar eru að gera sem snýr að sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu voru
viðmælendurnir valdir úr hópi starfandi textílkennara, en ekki var fyrirfram vitað hvort
þeir væru að leggja áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslunni. Til að ná
fram ákveðinni fjölbreytni voru heimsóttir bæði fjölmennir- og fámennir skólar, auk
þess sem farið var í grunnskóla víðsvegar um landið. Tekið var mið af þessum
forsendum og tölvupóstur sendur á 28 grunnskóla sem valdir voru miðað við hvar á
landinu þeir voru og nemendafjölda skólanna, af þeim fengust níu viðmælendur fyrir
rannsóknina sem dreifðust nokkuð vel yfir landið.
Byrjað var á því að senda viðmælendum tölvupóst þar sem þeir voru spurðir hvort
þeir vildu taka þátt í rannsókninni. Þegar búið var að fá samþykki hjá hæfilega mörgum
þátttakendum var farið í það að finna tíma til að taka viðtölin. Öll viðtölin voru tekin í
skólum þátttakendanna, þannig gafst kostur á að skoða textílstofurnar og þau verkefni
sem textílkennarar voru að leggja fyrir nemendur sína hverju sinni.
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7.1.3 Réttmæti og áreiðanleiki
Eins og fram kemur í textanum hér að ofan er ekki auðvelt að meta réttmæti í
eigindlegum rannsóknum og vill það oft verða þannig að eigindlegir rannsakendur
sniðganga þennan þátt rannsóknarinnar. Kvale fjallar um þetta atriði og bendir á það
sem máli skiptir í þessu sambandi:
The complexities of validating qualitative research need not be due to a
weakness of qualitative methods, but on the contrary, may rest upon their
extraordinary power to reflect and conceptualize the nature of the
phenomenon investigated, capture the complexity of the social reality
(Kvale, 1989).
Þarna talar Kvale (1989) um að það geti verið flókið að meta eigindlegar rannsóknir,
ekki endilega vegna þess að aðferðirnar séu ekki nógu áreiðanlegar, heldur þurfi
rannsakandi að geta greint túlkun og upplifun viðmælenda sinna án þess að láta eigin
skoðanir hafa áhrif á niðurstöðurnar.
Hugtökin réttmæti og áreiðanleiki eru því metin með öðrum hætti í eigindlegum
rannsóknum heldur en tíðkast í megindlegum rannsóknum. Sigríður Halldórsdóttir og
Sigurlína Davíðsdóttir (2013) greina frá þessu með þeim hætti að í eigindlegum
rannsóknum sé réttmæti á vissan hátt metið út frá listrænum heiðarleika (e.artistic
integrity) í stað þess að vera metið út frá vísindalegri hlutlægni (e. scientific objectivity).
Því má segja að áherslan í eigindlegum rannsóknum miðast fremur við merkingu
rannsóknarniðurstaðna í stað þess að stjórnast af rannsóknarferlinu. Sigríður
Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013) benda jafn framt á að sannleiksgildi
eigindlegra rannsókna velti á þátttakendum rannsóknarinnar fremur en að vera
skilgreindur á grunni rannsóknarinnar (e. subjectoriented rather than researchdefined). Trúverðugleiki hefur verið skilgreindur sem mælikvarði á sannleiksgildi
eigindlegra rannsóknarniðurstaðna og teljast rannsóknarniðurstöður trúverðugar þegar
aðrir sem hafa svipaða reynslu og viðmælendur í rannsókninni tengja við það sem þeir
lesa í niðurstöðum rannsóknarinnar.
7.1.4 Siðferðisleg atriði
Lichtman (2013) leggur áherslu á mikilvægi þess að fara með persónuupplýsingar af
varfærni og virðingu. Gæta skal nafnleyndar og upplýst samþykki viðmælenda verður
að vera til staðar. Gera þarf þátttakendum grein fyrir því í hverju þátttaka þeirra felst og
hvernig farið verður með þær upplýsingar sem þeir gefa fyrir rannsóknina. Sigurður
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Kristinsson (2013) bendir á mikilvægi þess að þátttakendur fái að lesa yfir viðtölin eftir
að þau hafa verið skráð og gefa þeim kost á því að taka út einstaka atriði eða bæta við
ef þeir telja þörf á. Að auki eiga þátttakendur rétt á að draga þátttöku sína til baka
hvenær sem er.
Í þessari rannsókn er nafnleyndar gætt og því ekki notuð rétt nöfn á viðmælendum
eða skólunum sem þeir starfa við. Upptökurnar af viðtölunum og skráningar viðtalanna
auk athugasemda eru einungis aðgengilegar rannsakanda sjálfum og leiðbeinenda hans.
Eftir að búið var að skrá viðtölin voru þau send til viðmælenda til að gefa þeim kost á að
koma með athugasemdir. Þrír af viðmælendunum gerðu athugasemdir við viðtölin,
tveir vildu bæta við einhverju sem þeir höfðu gleymt þegar viðtölin voru tekin og einn
vildi ekki láta nota hugmyndir frá sér til að búa til kennsluverkefni.
7.1.5 Öflun og greining gagna
Gagnaöflun fór fram með öflun gagna um viðfangsefnið sem liggja til grundvallar, auk
þess sem tekin voru viðtöl við textílkennara í janúar og febrúar 2017 og aftur í febrúar
og mars 2019. Leyfi var fengið hjá öllum viðmælendum til að hljóðrita viðtölin auk þess
sem þeim var greint frá nafnleynd og trúnaði. Viðtölin voru tekin upp á iPad og síðan
afrituð orðrétt í tölvu (Braun og Clarke, 2013) þannig að hægt væri að vinna úr þeim.
Viðmælendur fengu afrit af sínu viðtali ásamt athugasemdum frá rannsakanda ef
einhverjar voru en Lichtman (2013) greinir frá mikilvægi þess að rannsakandi skrái niður
athugsemdir um þau atriði sem hann telur vera mikilvæg fyrir rannsóknina.
Viðmælendur fengu því tækifæri til að fara yfir viðtalið og bæta við textann og taka út
ef þeim þótti ástæða til. Viðtölin voru greind jafnóðum og þau voru tekin til að ná sem
dýpstum skilningi á viðfangsefnum rannsóknarinnar (Braun og Clarke, 2013). Það
reyndist mjög farsælt þar sem rannsakandi þurfti að bæta við fleiri viðtölum og því gott
að vera búin að greina þau viðtöl sem áður höfðu verið tekin. Þegar viðtölin voru tekin
var notast við hálf-staðlaðan viðtalsramma með opnum spurningum sem tengdust
viðfangsefnum rannsóknarinnar (Viðauki A). Með því að notast við viðtalsrammann var
verið að gæta þess að komið væri inn á alla þætti rannsóknarinnar í öllum viðtölunum
en viðmælendurnir fengu samt sem áður að tala um viðfangsefnin út frá eigin
skoðunum og reynslu. Viðtölin voru frekar ólík þar sem viðtalsramminn var ekki
fastmótaður heldur einungis til stuðnings og skoðanir viðmælenda á málefnunum
höfðu því áhrif á þróun viðtalanna. Spurningarnar voru opnar og skiptust niður í þessi
þrjú meginþemu: almennar upplýsingar, sjálfbærni og endurnýting, hugmyndavinna og
samvinna textílkennara. Ef ástæða þótti til var spurt nánar út í einstaka atriði.
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Gagnavinnslan fór að mestu fram í tölvu en þegar kom að kóðunarferlinu voru afrit
viðtalana prentuð út og merkt með mismunandi litum og táknum til að auðvelda
greininguna. Við greiningu viðtalana var notast við aðferð Clarke og Braun (2013) þar
sem viðtölin voru greind eftir þemum og innihaldi, við þemagreininguna er notast við
sex þrep. Fyrst eru gögnin lesin vandlega og rannsakandi lætur hugann reika um
hugsanlegt mynstur eða merkingu. Því næst eru gögnin kóðuð með því að finna
sameiginlega þætti í svörum viðmælenda, rannsakandi fer yfir viðtölin og greinir
mynstur eða merkingu í gögnunum sem tengjast rannsóknarspurningunum og kóðar
þessi atriði. Þá leitar rannsakandinn að þemum og reynir að búa til nákvæmt kort af
þemum gagnasafnsins og raða upplýsingum úr viðtölunum inn í kortið þannig að þau
myndi samhljóm við gagnasafnið í samhengi við rannsóknarspurningarnar. Nú reynir
rannsakandi að finna rauða þráðinn sem gengur í gegnum greininguna og pikka út
helstu atriðin sem stemma við rannsóknarspurningarnar. Þemun eru svo skilgreind þar
sem rannsakandinn skilgreinir bæði umfang og aðalatriði hvers þema og gerir grein fyrir
mikilvægi þeirra í tengslum við viðfangsefni rannsóknarinnar. Að lokum þarf
rannsakandi að gera greiningunni skil með skriflegum hætti (Braun og Clark, 2013).
Eftir að viðtölin höfðu verið afrituð og lesin vandlega yfir, voru viðtölin frumgreind
með því að tengja helstu þemu viðtalsins við rannsóknarspurninguna. Þá var allt efnið
lesið aftur yfir og kóðað. Kóðun (e. coding) er algengt úrvinnsluform upplýsinga sem
aflað hefur verið með viðtölum. Þá eru settir upp flokkar eða þemu sem viðtölin eru
greind eftir. Kóðun getur verið tvennskonar, annars vegar opin kóðun (e. open coding)
þegar hver lína viðtalsins er skoðuð og merkt við það sem þykir áhugavert, ekki er
notast við staðlað form heldur leitar rannsakandinn eftir því sem honum þykir
áhugavert. Hins vegar er markviss kóðun (e. focused coding) þegar ákveðin þemu hafa
verið ákveðin og rannsakandinn skoðar viðtölin með það í huga að leita eftir þessum
þemum og bera þau saman út frá þessum ákveðnu þemum (Esterberg, 2002). Opin
kóðun er það sem notast er við í þessari rannsókn. Afrit viðtalanna voru prentuð út og
hverju þema gefinn sinn litur, í kóðun viðtalanna komu fram fjögur þemu sem eru þessi:
sjálfbærni og endurnýting, samvinna, hugmyndavinna og kennsluefni, starfsþróun og
endurmenntun. Við yfirlestur var hver litur merktur við það þema sem liturinn tilheyrir í
hvert skipti sem það kom fyrir í viðtalinu. Efnið var þrengt niður meðan á kóðun stóð
með því að taka út það sem ekki átti við eða var of takmarkað.
7.1.6 Takmörkun rannsóknar
Vera kann að nálægð rannsakandans við efnið gæti haft áhrif á niðurstöður
rannsóknarinnar, þar sem ég hef sjálf lagt mikið upp úr sjálfbærni og endurnýtingu í
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textílkennslu allt frá því ég hóf störf í grunnskóla fyrir sex árum, auk þess sem ég byrjaði
strax þá að leggja grunn að þessu efni sem rannsóknarefni fyrir meistaraprófsverkefni
mitt. Ég reyndi þó að gera það sem ég gat til að láta þetta ekki hafa áhrif á niðurstöður
verkefnisins, meðal annars með því að velja viðmælendur sem ég þekkti ekki sjálf og
nota viðtalsramma til viðmiðunar við gagnaöflun. Einnig var reynt að gæta þess að beita
fagmennsku í viðtalstækni þegar viðtölin voru tekin, t.d. með virkri hlustun og
líkamstjáningu.
Í þessari rannsókn sem og öðrum eigindlegum rannsóknum er erfitt að tala um
marktækar niðurstöður þar sem um mjög smátt úrtak er að ræða, viðmælendur eru allir
af sama kyni en reynt var að ná fram ákveðnum fjölbreytileika t.d. með því að taka
viðtöl textílkennara bæði í fjölmennum skólum og fámennum skólum, auk þess sem
farið var í skóla víðsvegar um landið.
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8

Niðurstöður

Í upphafi rannsóknar var sett fram eftirfarandi rannsóknarspurning: Eru textílkennarar
að leggja áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í sinni textílkennslu? Eftir því sem leið á
rannsóknarvinnuna kom í ljós að bæta þurfti við fleiri áherslum en upphaflega var lagt
upp með til að styðja betur við rannsóknina, því ákvað höfundur að bæta við áherslum
um starfssamfélög og samvinnu með áherslu á starfsþróun í textílmennt. Þá bættust við
tvær rannsóknarspurningar til viðbótar, annars vegar: Er einhver samvinna meðal
textílkennara í grunnskólum landsins? og hins vegar: Er áhugi fyrir vettvangi sem gefur
kost á faglegri umræðu og starfsþróun í textílkennslu?
Við kóðun viðtalanna er tekið mið af þeim þáttum sem ákvarðaðir voru fyrir
viðtalsramma rannsóknarinnar, viðtölin eru greind miðað við eftirfarandi þemu:
sjálfbærni og endurnýting, samvinna textílkennara, hugmyndavinna og kennsluefni,
endurmenntun og sameiginlega starfsþróun í textílkennslu. Niðurstöður
rannsóknarinnar eru unnar út frá þessum áhersluþáttum auk undirþátta sem komu í
ljós við úrvinnslu gagnanna.

8.1. Sjálfbærni og endurnýting
Þegar þessir áhersluþættir voru ræddir var byrjað á því að koma inn á grunnþætti
menntunar sem aðalnámskrá gunnskóla byggir á. Flestir viðmælendurnir voru sammála
því að aðalnámskráin væri í sjálfum sér mjög gott leiðarljós að mörgu leyti og
grunnþættirnir allir mjög góðir og hægt að tengja við þá alla í öllu námi. Hins vegar voru
flestir viðmælendurnir einnig sammála því að núgildandi aðalnámskrá væri of háfleyg
og yfirgripsmikil og hæfniviðmiðin reyndust þeim torskilin og flókin sem gerðu það að
verkum að þeim fannst erfitt að ná yfir alla þá þætti sem lagðir eru til grundvallar hverju
sinni:
Mér finnst hæfniviðmiðin dálítið mörg og sum þeirra dálítið háfleyg og ekki
gott að staðsetja sig alveg í þeim viðmiðum.
Einnig kom fram í viðtölunum að viðmælendum fannst erfiðara að útfæra námsmatið
og meta nemendur miðað við þær áherslur sem gerðar eru í núgildandi námskrá heldur
en með þeirri sem var fyrir:
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Mér finnst þetta yfirgripsmikið og námsmatið frekar vera svona huglægt
mat. Mér finnst þetta gera mann pínu óöruggann, manni er ýtt út í að gera
þetta svona mikið huglægt.

Viðmælendur voru ynntir eftir því hvort þeir hefðu kynnt sér áhersluþætti sem
aðalnámskrá grunnskóla setur fyrir grunnþáttinn sjálfbærni og með hvaða hætti þeir
mættu þeim áherslum í textílkennslunni. Allir viðmælendanna að einum undanskildum
höfðu kynnt sér þessa áhersluþætti. Flestir voru að sinna þessum þætti að einhverju
leyti en þó ekki endilega meðvitað, t.d. með því að nýta það sem til var í stað þess að
kaupa nýtt. Langflestir voru þó að endurnýta meðvitað en aðeins fjórir höfðu verið með
kynningu fyrir nemendur á efninu í formi fyrirlestra eða myndbanda:
Já, bara maður er alltaf með þetta uppeldi hérna, að endurnýta, sem sagt
það sem við hendum, það er grafið og við reynum að minka það hlutfall sem
fer til spillis. Fá nemendur til að hugsa um þessa þætti.

Já, ég kynni þetta fyrir krökkunum, ég er t.d. með myndband um
plastflöskurnar þrjár. Það snýst um hvað verður um þær, þetta vekur
krakkana til umhugsunar.
Einn undirþátturinn í þessu þema snéri að því hvort textílkennurum fyndist þeir geta
tengt sjálfbærni inn í textílkennsluna sem hluta af menningararfi Íslendinga. Flestir voru
sammála því að það mætti gera það, þó voru fæstir sem höfðu hugleitt þann möguleika
fyrir viðtalið, en þó einhverjir. T.d. hafði einn viðmælendanna útbúið eins konar
kljásteinsvefnað í textílstofunni sem hann notaði til að fræða nemendur um ullarvinnslu
og vefnað sem tíðkaðist á flestum heimilum á Íslandi á árum áður:
Það sem ég hef gert í sambandi við þetta er að ég hef sýnt nemendum
myndband um ullarvinnslu. Í framhaldi af því höfum við rætt um það
hvernig ullin var unnin á heimilum hér áður fyrr. Ég er með útfærslu af
kljásteinsvefnaði hér á veggnum, svo er hér gamall rokkur og halasnælda
sem ég sýni nemendum. Það er svona það helsta sem ég hef gert í tengslum
við menningararfinn. Svo kemur alltaf eitthvað upp í umræðum og þá grípur
maður það á lofti.
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Viðmælendurnir höfðu allir, að einum undanskildum, komið sér upp endurnýtanlegum
efniviði fyrir textílkennsluna. Flestir höfðu þeir byrjað á að senda tölvupóst heim til
nemenda til að auglýsa eftir einhverju sérstöku, t.d. gallabuxum, skyrtum,
stuttermabolum o.fl. Einhverjir höfðu farið í Rauða krossinn til að sækja efnivið og fara
reglulega þangað ef það er eitthvað sérstakt sem vantar t.d. storrisar til að sauma
ávaxta og grænmetispoka, herraskyrtur til að sauma taupoka, púða o.fl. Tveir
viðmælendanna höfðu samið við Rauðakrossverslanir um að taka frá fyrir sig ákveðinn
efniðvið í einhvern tíma. Aðrir nutu góðs af samstarfsfólki og svo var boðskapurinn
fljótur að berast út í samfélagið og þá hættu kennarar að þurfa að leita eftir efnviði:
Kennararnir hér í skólanum sjá mér fyrir gallabuxum, Rauði krossin sér mér
fyrir skyrtum, svo eru foreldrar hér í hópnum sem vinna hjá fyrirtæki sem
hefur séð mér fyrir lökum sem við notum í textílkennslunni. En ef það er
eitthvað sérstakt sem vantar þá bið ég ritarann að senda tölvupóst á
foreldra fyrir mig og þá er alltaf brugðist fljótt við. Það hefur ekki verið
vandamál að útvega efnivið.
Dæmi um verkefni sem viðmælendur rannsóknarinnar eru að vinna með sem tengjast
sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu eru meðal annars: innkaupapokar saumaðir
úr lökum og sængurverum, töskur og púðar úr gallabuxum, iPad hulstur úr gallaefni
sem fóðruð eru með þykku filtefni eða gærum, veski úr gallaefni og ólarnar eru úr
reiðhjólaslöngum eða öryggisbeltum, pennaveski úr kaffipokum, innkaupataska hekluð
úr sængurverum, pokar og veski gerð úr plastpokum sem straujaðir eru saman, fígúrur
gerðar úr efnisafgöngum, grænmetis- og ávaxtapokar úr blúnduefni, innkaupapokar úr
skyrtum, breytingar á fötum, skreyta föt, gera við föt eða nytjahluti sem hafa bilað,
ofnar mottur úr sængurverum og lökum, fléttaðar körfur og skálar úr pappírsræmum,
heklaðar tuskur og bómullarskífur og margt fleira.

8.2 Hugmyndavinna og kennsluefni á rafrænu textíltorgi
Allir viðmælendurnir voru sammála um að gott væri að hafa aðgang að hugmyndum af
kennsluefni til að leita í. Einnig kom fram að gott væri að safna saman lista yfir það hvar
best væri að kaupa inn eða finna endurnýtanleg efni eða tól og tæki fyrir
textílkennsluna. Flestir töluðu um að það væri ekki til mikið af útgefnu kennsluefni fyrir
textílkennslu þó svo að mikið sé til af blöðum og bókum sem sækja má hugmyndir í, en
þá á eftir að útfæra efnið og setja það upp með markmiðum og kennsluaðferðum og
finna út hvort hugmyndin virkar í raun. Einn viðmælandanna orðaði það svona:

56

Mér finnst bara mjög erfitt að þurfa að búa allt til, maður er að búa til
sýnishorn og þarf svo að búa til námsefni líka.
Annar viðmælandi sagði:
Fyrst þegar ég byrjaði að kenna þá fannst mér þetta svolítið erfitt, þar sem
það var engin kennslubók til að styðjast við heldur þurfti maður að finna
eða búa verkefnin til sjálfur.

Flestir viðmælendanna töldu líklegt að þeir myndu nýta sér kennsluverkefni af
Textíltorginu ef það yrði gert aðgengilegt. Einnig voru flestir sem töldu það líklegt að
þeir myndu setja kennsluverkefni þarna inn ef það yrði mögulegt. Í viðtölunum kom
fram að margir textílkennarar upplifa sig svolítið eina á báti, einn viðmælandi komst
svona að orði:
Maður er svo mikill einyrki, maður er svo einn að við eigum ekki að liggja á
hugmyndum, við eigum að deila með öðrum það þurfa ekki allir að finna
upp hjólið.
Annar orðaði þetta svona:
Mér finnst einmitt vanta einhvern stað þar sem maður getur sótt hugmyndir
af verkefnum og upplýsingar um hvar er hagstæðast að versla fyrir
textílkennsluna.
Einn viðmælendanna hafði orð á því að til þess að svona vettvangur myndi ganga þyrfti
að vera einhver hvatning til þess að setja saman kennsluefni og birta þarna inni, t.d. að
greitt væri fyrir það eða að það myndi flokkast sem endurmenntun textílkennara:
Þetta er einmitt það sem maður hugsar sem aukavinnu, ef þú ætlar að
bjóða upp á þetta þá ertu komin í pjúra aukavinnu.
Það þyrfti bara að vera einhver meiri hvatning, fólk þyrfti að fá einhverja
umbun til að hvetja það til að nýta sér svona vettvang.
Námsefnisgerð ætti að geta talist til endurmenntunar þar sem sú vinna krefs mikils tíma
og undirbúnings, oft utan skilgreinds undurbúningstíma. Í skýrslunni Fagráð um
símenntun og starfsþróun kennara (2016) kemur fram að í kennarastarfinu séu gerðar
auknar kröfur um samvinnu, teymisvinnu og þróunarstarf. Með því færast kennarar
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nær því að vera fagmenn sem bera sameiginlega ábyrgð á námi og kennslu og mótun
skólastarfsins. Þannig er skólastarf að þróast í áttina að lærdómssamfélagi sem gerir
kröfur á sterka liðsheild og þátttöku allra í umbóta- og þróunarstarfi. Það að nýta sér
faglegan gagnagrunn með hugmyndum að kennsluverkefnum, sem tekin eru saman af
fagfólki sem hefur starfað misjafnlega lengi við sína faggrein og átt umræður um efnið,
hlýtur því að geta talist til endurmenntunar.

8.3 Samvinna textílkennara
Misjafnt var hvort viðmælendurnir ættu í reglulegu samstarfi við aðra textílkennara eða
ekki, flestir áttu þó ekki í miklum samskiptum eða samvinnu við aðra textílkennara. Í
stærri sveitarfélögum var eitthvað um það að faggreinakennarar væru að hittast og eiga
faglegar samræður, miðla og deila efni, en það var þó ekki í öllum tilfellum. Í einu af
stærri sveitarfélögunum eru allir grunnskólar á svæðinu með sameiginlegan fund að
hausti þar sem faggreinakennarar fá hluta tímans fyrir sig til að hittast og eiga faglegar
umræður:
Það er alltaf samstarfsfundur á haustin þar sem faggreinakennarar hittast
og eiga þetta samtal. Svo reynum við að halda áfram að hittast yfir veturinn
og helst mánaðarlega. Þá reynum við að hafa fundi þar sem við tölum um
fagleg atriði og svo höfum við verið með endurmenntun og svoleiðis fyrir
okkur.
Í sveitaskólum sem heimsóttir voru og í skólum í minni þéttbýlisstöðum þar sem
einungis var einn eða tveir skólar á hverjum stað var lítið eða ekkert samstarf milli
textílkennara. Þó var eitthvað um samstarf milli textílkennara og umsjónarkennara eða
annarra faggreinakennara í sama skóla, en þá var oftast um samþættingu námsgreina
að ræða:
Nei, nei, það er ekkert svoleiðis. Þannig að ég hef ekki verið í neinu
samstarfi nema bara kannski við umsjónarkennara hérna innanhúss.
Í einu sveitarfélagi þar sem voru tveir grunnskólar talaði einn viðmælandinn um að það
væri ekkert samstarf á milli þessara tveggja skóla og eiginlega mætti segja að það væri
hálfpartinn rígur á milli skólanna þannig að ekki væri von um að hægt væri að koma á
samstarfi milli þeirra:
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Hér eru tveir skólar, þegar ég var að kenna í öðru sveitarfélagi þá gátu
nemendur valið að fara í valgreinar í öðrum skólum, en hér er ekki einu sinni
samstarf milli þessara tveggja skóla sem hér eru, heldur er eitthvað svo
mikill rígur á milli skólanna að það er ekki einu sinni hægt að hafa samstarf.
Í öðru sveitarfélagi var búið var að skipta grunnskólanum í tvö húsnæði þar sem eldra
stigið var á einum stað og yngra stigið á öðrum stað og einn textílkennari á hvoru
alsursstigi. Þar var örlítið samstarf á milli en þó aðallega þegar kom að innkaupum fyrir
textílkennsluna og öðrum praktískum atriðum:
Við erum tvær, texílkennarar á svæðinu hérna. Við hittumst eitthvað en ekki
mikið samt, en við getum alltaf leitað til hvor annarar ef það er eitthvað. Við
verslum líka stundum saman og látum alltaf hvor aðra vita ef við erum að
panta eitthvað.
Flestir viðmælendur voru sammála um að aukið samstarf væri af hinu góða og fannst
það spennandi kostur að komast í samstarf við aðra textílkennara. Einhverjir höfðu
áhyggjur af því að þrátt fyrir að hugmyndin væri góð þá væri mikil hætta á því að
samvinnan gengi ekki nógu vel eða að skipulagið myndi ekki ganga upp. Það sem þeim
fannst helst vera fyrirstaða fyrir svona samstarfi var tímaleysi og að það myndi kannski
vera fínt til að byrja með en svo myndi það bara fjara út:
Síðan kannski er þetta öflugt í byrjun og svo bara dregur úr því og það er
náttulega bara margt sem veldur því, t.d. tíminn og endalausar fundasetur.
Einnig kom það fram hjá viðmælendum að þeir veigruðu sér við því að fara í samstarf
með einhverjum sem þeir þekktu ekki og gætu ekki gengið að því vísu að undirbúningur
og skipulag myndi ganga eins og til væri ætlast. Þá töluðu þeir báðir um að þeir gætu
ekki gengið að því vísu að fá skipulagðan undirbúningstíma og einnig að þekkja ekki til
vinnubragða þess sem þeir ættu í samstarfi við og geta ekki treyst því fullkomlega að
viðkomandi myndi standa við sinn hluta skipulagsins:
Það sem ég sé hamlandi við þetta er það að þegar ég byrjaði að kenna 1999
þá kenndi ég mína stundaskrá og fundartímar voru niður negldir einu sinni í
viku og það stóðst nánast 100% og fyrir utan þann tíma gat ég undirbúið
kennsluna. Í dag þá get ég aldrei gengið að því vísu að fá
undirbúningstímann minn, það er bara þannig. Ég finn bara gríðarlegan mun
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á þessu og ég held bara því miður að þetta sé að koma niður á kennslu bara
mjög víða, í mörgum greinum.
Viðmælendur voru flestir sammála um að þeir myndu nýta sér rafrænt Textíltorg
Menntamiðju til að sækja sér hugmyndir að kennsluverkefnum og deila sínum
hugmyndum þar. Einhverjir gátu jafnvel hugsað sér samstarf með öðrum
textílkennurum en þá helst einhverjum sem þeir þekktu til eða gætu verið nokkuð vissir
um að geta átt í farsælu samstarfi við.

8.4 Endurmenntun og sameiginleg starfsþróun í textílkennslu
Hjá flestum viðmælendunum kom það fram að þeim fyndist vanta meiri möguleika á
endurmenntun og þá sérstaklega í heimabyggð. Þeir töluðu um að oftast þyrfti að fara
um langan veg til að eiga möguleika á að sækja sér endurmenntun. Í einu
sveitarfélaginu höfðu textílkennarar í grunnskólum á svæðinu tekið sig saman og fengið
aðila til að koma á svæðið og vera með endurmenntun fyrir nokkra skóla í einu eða fyrir
faggreinakennara í öllum skólunum á svæðinu:
Stundum höfum við fengið til okkar aðila til að vera með fræðslu fyrir okkur,
reynum þannig að búa okkur til endurmenntun þar sem það er ekki mikið í
boði hér á svæðinu. Það er svo mikið um að við þurfum að sækja allt á
höfuðborgarsvæðið. Þannig að við höfum verið að reyna að búa okkur
svolítið til endurmenntun hér á svæðinu.
Viðmælendurnir töluðu allir um að þeir nýttu sér Pinterest-vefinn mikið við
hugmyndavinnu og útfærslu verkefna. Einhverjir töluðu líka um YouTube, Facebooksíðu
textílkennara og verkefnabankann „úr körfu textílkennarans“ - þó voru ekki allir sem
vissu af þessum síðum. Eins er Facebooksíða textílkennara aðeins fyrir menntaða
textílkennara og því ekki allir viðmælendurnir sem höfðu tækifæri til að vera í þeim
hópi:
Mér finnst Pinterest svo mikil snilld, þar er fullt af hugmyndum. Ég fer þar
inn ef ég þarf að finna eitthvað svona alveg nýtt.
Flestir viðmælendanna voru óhræddir við það að deila hugmyndum að
kennsluverkefnum og gefa kost á því að einhver annar kæmi með athugasemdir eða
tillögur að breytingum á verkefninu og töluðu um að þannig ætti sér stað fagleg
umræða sem allir myndu græða á:
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Það getur líka verið þannig að ég fæ einhverja hugmynd og deili henni, svo
gerir einhver annar aðra útfærslu á minni hugmynd sem virkar betur og þá
græði ég líka.

8.5 Samantekt
Viðtöl viðmælenda leiddu í ljós að flestir höfðu þeir góða þekkingu á áherslum sem
aðalnámskrá grunnskóla setur í tengslum við sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu.
Mjög mismunandi var hvaða skoðun textílkennarar höfðu á grunnþáttum menntunar
sem aðalnámskrá grunnskóla leggur til grundvallar skipulagningu náms og þeim
markmiðum og hæfniviðmiðum sem ætluð eru til viðmiðunar fyrir textílkennslu.
Mörgum þóttu markmiðin frekar flókin og yfirgripsmikil og fannst því erfitt að útfæra
kennsluna miðað við þessi markmið. Þetta voru helstu þættirnir sem höfðu áhrif á það
hvernig samtölin þróuðust. Misjafnt var hvort viðmælendurnir ættu í reglulegu
samstarfi eða faglegri umræðu og samvinnu með öðrum textílkennurum, það átti helst
við um þá sem störfuðu í stærri sveitarfélögum með fleiri grunnskólum í nágrenninu.
Allir viðmælendurnir voru sammála um að aðgengi að kennsluverkefnum í textílmennt
á Textíltorgi Menntamiðju væri góð viðbót við það kennsluefni sem þegar er til. Flestum
fannst spennandi að nýta vettvanginn til faglegrar umræðu og til að miðla og sækja sér
kennsluefni og upplýsingar.
Niðurstöður rannsóknarinnar verða nýttar til að bæta við og halda áfram að þróa
Textíltorg Menntamiðju þannig að þær nýtist sem best. Þarfir viðmælenda verða hafðar
að leiðarljósi þegar kemur að því að bæta við efni og aðgengi á Textíltorginu. Má þar
nefna lista yfir það hvar er best að versla inn ákveðnar vörur fyrir textílkennsluna, safna
saman vefslóðum á greinar sem tengjast textílmennt, umræðuþráð þar sem
textílkennurum gefst kostur á að eiga faglegar umræður um starfið og jafnvel stofna til
samstarfs sín á milli. Í framtíðinni er stefnt að því að hægt verði að bjóða
textílkennurum upp á það að geta sett kennsluverkefni inn á textíltorgið og stuðla
þannig að stöðugri þróun vettvangsins sem og textílkennslunnar.
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9

Umræða

Markmiðið með þessari rannsókn var að kanna hvort og þá með hvaða hætti
textílkennarar í grunnskólum á Íslandi séu að leggja áherslu á sjálfbærni og
endurnýtingu í sinni kennslu, auk þess að kanna áhuga textílkennara á möguleika til
samstarfs og sameiginlegrar starfsþróunar textílkennslunar á rafrænum vettvangi.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að flestir textílkennarar eru að einhverju
marki að leggja áherslu á sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslunni. Mikil vakning er
í samfélaginu á mikilvægi þess að huga vel að neysluvenjum og umgengni okkar við
umhverfið, þessa vakningu er upplagt fyrir textílkennara að grípa á lofti og nýta sér í
uppeldismiðaða handverkskennslu. Kananoja (1989) fjallar einmitt um að Cygnæus hafi
talað um að það sem helst greindi á milli handverkskennslu og sértæks tæknimiðaðs
iðnáms væri þessi uppeldisþáttur sem væri svo mikilvægt að leggja áherslu á í
handverkskennslu í grunnskólum. Flestir textílkennarar í grunnskólum á Íslandi eru að
taka mið af þeim samfélagsáhrifum sem tengjast vitundarvakningu um sjálfbærni og
endurnýtingu og eru að skipuleggja textílkennsluna út frá þeim áherslum. Einnig kom í
ljós að flestum textílkennurum finnst þeir ekki hafa nægan aðgang að kennsluefni sem
hæfir textílkennslunni og eru því að búa til kennsluverkefni og aðlaga að
textílkennslunni hverju sinni. Flestir viðmælendanna gætu hugsað sér aukið samstarf og
faglegar umræður með öðrum textílkennurum og gætu því hugsað sér að nýta sér
Textíltorg Menntamiðju til að auka samstarf og vinna saman að starfsþróun í
textílmennt.
Hér verða niðurstöður rannsóknarinnar ræddar í fræðilegu samhengi með það að
markmiði að fá svör við rannsóknarspurningunum sem lagt var upp með.

9.1 Þekking og áherslur textílkennara á grunnþættinum sjálfbærni
Hvernig er þekking textílkennara á þeim áherslum sem lagðar eru fyrir grunnþáttinn
sjálfbærni í núgildandi aðalnámskrá?
Flestir viðmælendanna höfðu kynnt sér grunnþáttinn sjálfbærni í aðalnámskránni og
voru þeir vel að sér um þær áherslur sem þar eru settar fram fyrir menntun til
sjálfbærni. Viðmælendurnir töluðu um að samfélagið kallaði á auknar áherslur þegar
kemur að sjálfbærnivitund og endurnýtingu og því mikilvægt að leggja áherslu á þessa
þætti í kennslunni til að undirbúa nemendur fyrir að vera virkir samfélagsþegnar í
samfélagi komandi kynslóða. Áhersluþættirnir sem viðmælendurnir voru helst að vinna
með voru mikilvægi þess að draga úr skaðlegum áhrifum á umhverfið með því að nota
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náttúruleg efni, fara vel með það sem við erum að vinna með, ekki nota þvotta- eða
litarefni sem eru skaðleg umhverfinu, vera meðvituð um að ganga vel um umhverfi
okkar og passa upp á neysluvenjur okkar. Mjög misjafnt var hvernig textílkennarar
kynntu þessa áhersluþætti fyrir nemendum, sumir höfðu umræður í upphafi
kennslustundar þar sem rætt var um þessa þætti og þeir tengdir viðfangsefninu. Aðrir
sýndu nemendum myndbönd t.d. á YouTube, margir töluðu um að hafa sýnt
nemendum myndband um eyju með fullt af fuglum sem voru að drepast af því að þeir
höfðu étið svo mikið af plasti og rusli. Einhverjir fóru reglulega út með nemendum að
tína rusl í nágrenni skólanns og fræddu nemendur um leið um það hversu skaðlegt það
getur verið fyrir umhverfið og lífríki náttúrunnar að henda rusli úti á víðavangi. Einnig
töluðu flestir viðmælendnna um að þeir legðu mikla áherslu á að kenna nemendum að
nýta vel allt efni sem þeir eru að vinna með, hvernig snið er lagt á efni þannig að efnið
nýtist sem best og að safna öllum efnisbútum saman og nýta eins vel og kostur er. Það
sem ekki er hægt að nýta í texílkennslunni má fara með í Rauða krossinn og þar er það
sent út í heim þar sem það er nýtt t.d. í fyllingarefni í sófa og bílsæti.
Einn af grunnþáttum menntunar sem aðalnámskrá grunnskóla (2011) byggir á er
sjálfbærni. Þar er bent á að menntun til sjálfbærni gangi út á að búa nemendur undir
það að fást við viðfangsefni sem snúa að samspili umhverfis, efnahags, samfélags og
velferðar. Einn liður í þessum undirbúningi felst í því að auka vitund nemenda um
hvaðan fötin sem þau klæðast koma og hvernig þau eru framleidd. Hvað þau geti gert
til að stuðla að sjálfbærni þegar þau eru að kaupa sér ný föt. Þessa þætti er til dæmis
tilvalið að ræða við nemendur í textílkennslu, kenna þeim að lesa á miðana á fötunum
sem þau eru að kaupa og sjá úr hverju fötin eru, meta hvort þau séu úr gerviefnum eða
úr náttúrulegum efnum? Einnig er gott að fræða þau um það hvað við getum gert við
fötin sem við höfum ekki not fyrir lengur, þannig geta kennsluverkefni þar sem unnið er
með endurnýtanlegan efnivið í textílmennt stuðlað að þessum undirbúningi og aukið
vitund nemenda á sviði sjálfbærni og endurnýtingar.

9.2 Samvinna textílkennara í grunnskólum landsins
Eru textílkennarar í grunnskólum landsins að vinna eitthvað saman og hjálpast að við
undirbúning og skipulag kennslunnar?
Lítið var um það að viðmælendur rannsóknarinnar ættu í beinu samstarfi við aðra
textílkennara þegar kom að skipulagningu og undirbúningi kennslunnar. Margir töluðu
um það að þeir vildu gjarnan eiga í samstarfi við aðra textílkennara og fannst þeir hafa
þörf fyrir að geta átt faglegar umræður við aðra textílkennara um starfið. Eitthvað var
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þó um það að textílkennarar á ákveðnum svæðum væru að hittast reglulega til að ræða
saman um kennsluna og miðla hugmyndum eða sameinast um endurmenntun.
Í skýrslunni Fagráð um endurmenntun og starfsþróun kennara (2016) kemur fram að
kröfur um samvinnu, teymisvinnu og þróunarstarf í kennarastarfi eru alltaf að aukast,
en um leið tala kennarar um að þeim finnist þeir sífellt hafa minni tíma til undirbúnings
kennslunnar vegna funda og annarar vinnu sem tengist kennarastarfinu.
Niðurstöður rannsóknarinnar leiddu í ljós að starfandi kennarar kalli eftir vettvangi á
borð við Menntamiðju til að auðvelda sér þessa vinnu að einhverjum hluta og sameina
krafta sína með því að deila reynslu sinni og stuðla þannig að bættu menntakerfi.

9.3 Starfssamfélög fyrir samvinnu og starfsþróun textílkennslu
Hafa textílkennarar áhuga á að nýta sér rafrænan vettvang sem gefur kost á faglegri
umræðu og starfsþróun í textílkennslu?
Samkvæmt niðurstöðum rannsóknarinnar er áhugi meðal textílkennara á því að hafa
aðgang að rafrænum vettvangi sem gefur þeim kost á faglegu samstarfi og starfsþróun í
textílkennslu. Upp komu hugmyndir um að vettvangurinn gæti auðveldað
textílkennurum að skipuleggja faglega fundi þar sem textílkennarar myndu skiptast á að
bjóða til sín öðrum textílkennurum á ákveðnu svæði eða landshlutum og vera með
kynningu á því sem verið er að fást við hverju sinni, skiptast á hugmyndum, vera með
námskeið eða annað sem þeim dettur í hug. Talað var um að þeim fyndist fengur í því
að geta sameinað krafta sína og hjálpast að við undirbúning og skipulagningu
kennslunnar ef því er við komið, t.d. með því að ræða um kennsluverkefni sem sett eru
á vefinn og hvernig útfæra megi þau á fjölbreyttann hátt, hvað virkaði vel og hvað
mætti gera betur og annað í þeim dúr. Einnig kom upp sú hugmynd að gaman væri að
textílkennarar myndu skiptast á að bjóða hver öðrum að koma og taka þátt í
textílkennslunni hjá hvor öðrum t.d. í 2-3 daga í einu. Þá mætti nýta vettvanginn til að
skipuleggja og ræða þessar heimsóknir og skrifa svo færslu um það hvernig það gekk og
birta á vefnum.
Samkvæmt kenningum Wengers (2009) er megináhersla starfssamfélaga sú að fólk
styrkist og læri hvert af öðru með því að taka virkan þátt í starfssamfélagi.
Sameiginlegur starfsþróunarvettvangur fyrir textílkennara og aðgengi að
kennsluverkefnum er liður í því að stuðla að samstöðu og auknum möguleikum fyrir
textílkennara á að sameinast um að mæta þeim samfélagslegu þörfum sem í gangi eru
hverju sinni.
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10 Lokaorð
Hugmyndin að þessu lokaverkefni skapaðist af áhuga mínum á að tengja áhersluþætti
sjálfbærni inn í textílkennslu. Það hef ég gert meðal annars með því að vinna með
verkefni sem snúa að endurnýtingu í textílkennslu og vekja nemendur til umhugsunar
með því að sýna þeim myndbönd, ræða um það hvernig neytendur við erum og hvernig
neytendur við viljum vera og kenna þeim að vera ábyrgir samfélagsþegnar. Fljótlega
eftir að ég byrjaði að kenna fann ég fyrir því hversu ein ég væri í minni faggrein og
fannst mig vanta einhvern til að ræða við um margt sem viðkom kennslunni og saknaði
þess að hafa ekki einhvern sem ég gæti ráðfært mig við og átt faglegar samræður við
varðandi námsgreinina textílmennt. Upp úr þessum vangaveltum mínum kviknaði áhugi
minn á að koma af stað samstarfi við aðra textílkennara í mínu sveitarfélagi, jafnvel
hafa reglulega fagfundi þar sem okkur gæfist kostur á að eiga faglegar umræður og þróa
kennsluaðferðir okkar og námsefni í sameiningu. Þetta reyndist hins vegar ekki auðvelt í
framkvæmd sökum tímaleysis og ekki varð mikið úr því að við hittumst. Þá fór ég að
velta því fyrir mér hvort hægt væri að virkja svona samstarf á vettvangi á netinu og við
leit mína að slíkum vettvangi rakst ég á Menntamiðju.
Til þess að faglegar umræður, samvinna og starfsþróun geti átt sér stað á
vefvettvangi eins og Menntamiðju er nauðsynlegt að þeir sem ætlast er til að nýti sér
vettvanginn viti af honum. Því ákvað ég í framhaldi af vinnu þessarar rannsóknar að
fylgja verkefninu eftir með því að senda tölvupóst á alla grunnskóla landsins þar sem
vettvangurinn er kynntur og fólk sem starfar við menntastörf í grunnskólum landsins
hvatt til að kynna sér vettvanginn og nýta sér hann. Einnig mun ég kynna vettvanginn á
facebook síðu textílkennara á Íslandi og hvetja til þess að þeir kynni sér vettvanginn og
nýti sér hann. Eins og er er vefsíðan Menntamiðja þannig upp sett að ekki er hægt að
setja nýtt efni inn á hana nema hafa til þess sérstakan aðgang. Því hef ég í hyggju að
bjóða fram aðstoð mína með því að aðstoða grunnskólakennara við að koma
kennsluverkefnum inn á vefinn. Þannig glæðist vettvangurinn lífi og líkurnar á að hann
komist í notkunn aukast. Það leiðir vonandi til þess að hægt verði að breyta aðgenginu
þannig að kennarar geti sjálfir sett þar inn efni sem tengist starfinu án þess að þar þurfi
að fara í gegnum þriðja aðilann.
Í bakgrunnskafla rannsóknarinnar kemur fram að búið er að vinna nokkuð margar
rannsóknir sem koma inn á áhersluþætti sjálfbærni og endurnýtingar í textílkennslu og
jafnvel útfæra kennsluefni og taka það saman, en stór hluti þess er hins vegar ekki
aðgengilegur. Niðurstöður rannsóknarinnar sýna að flestir textílkennarar myndu vilja
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nýta sér sameiginlegan gagnagrunn fyrir kennsluverkefni með því að miðla sínum
verkefnum sem og að sækja sér verkefni frá öðrum. Það er ósk mín að kynning á
Menntamiðju og Textíltorgi verði til þess að sem flestir kennarar komi til með að nýta
sér vettvanginn, sameina þekkingu sína og krafta og stuðla þannig að samstarfi og
starfsþróun í kennarastarfi. Einnig vona ég að kennsluverkefnin sem ég tók saman í
tengslum við þessa rannsókn komi til með að nýtast sem flestum og að þau taki
breytingum og þróist eftir því sem fleiri textílkennarar komi til með að nýta sér þau og
gera athugasemdir og tillögur að breytingum á þeim.

66

Heimildaskrá
Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. (1999).
Aðalnámskrá grunnskóla: Almennur hluti. (2011).
Aðalnámskrá grunnskóla: Greinasvið. (2013).
Baldur Kristjánsson. (e.d.). FÓLK/Reykjavík. sótt af:
https://www.instagram.com/theodoraalfreds/
Bennett, C. A. (1926). History of manual and industrial education up to 1887. Peoria:
The Manual Arts Press
Bennett, C.A. (1937). History of manual and industrial education 1870 to 1917. Peoria:
The Manual Arts Press.
Borg, K. (2006). What is sloyd? A question of legitimacy and identity. Tidskrift för
lärarutbildning och forskning, 13(2–3), 35–51
Braun , V. og Clark, V. (2013). Successful qualitative research: A practical quide for
beginners. London: Sage Publications Ltd.
Brynja Emilsdóttir. (2015). Hafið: menntun til sjálfbærni í textílkennslu (óútgefin
meistaraprófsritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/20457
Brynjar Ólafsson og Gísli Þorsteinsson. (2009). Design and craft education in Iceland,
Pedagogical background and developnemt: A literature review. Design and
Technology Education, 14(2), 10-24.
Darling-Hammond, L. og McLaughlin, M. W. (1995). Policies that support professional
development in an era of reform. Phi Delta Kappan. 76 (8), bls.597–608.
Edda Jóhannesdóttir og Sólbjörg Harðardóttir. (2005). Halldóra Bjarnadóttir (18731981). Konur í uppeldis og menntunarstarfi. Sótt af:
https://notendur.hi.is/jtj/vefsidurnemenda/Konur/halldorabjarnad.htm
Esterberg, K. G. (2002). Qualitative methods in social reasearch. Boston: McGraw Hill.
Fagráð um starfsþróun og menntun kennara. (10. mars 2016). Sótt af:
http://starfsthrounkennara.is/wp-content/uploads/2019/03/skyrsla160310.pdf

67

Flint, I. (2011). Second Skin: Choosing and Caring for Textiles and Clothing. Australia:
Murdoch Books.
Gadotti, Moacir. (2008). What We Need to Learn to Save the Planet. Journal of
Education for Sustainable Development, 2, 21-30.
Gerða Jóna Ólafsdóttir og Guðbjörg Guðjónsdóttir. (2017). Textílaðferðin rögg í
skólastarfi (óútgefin B.Ed. ritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/28493
Guðrún Hannele Henttinen. (2000). Textílmennt með augum textílkennara (óbirt
meistaraprófsritgerð). Háskóli Íslands, Félagsvísindadeild.
Gunnhildur Stefánsdóttir. (2010). Endurnýting í textílkennslu: raunhæfur möguleiki eða
draumórar. Sótt 26.júní 2016 af: https://skemman.is/handle/1946/6390
Gunný Ísis Magnúsdóttir (2011). Spútnik-týpur, flóamarkaðir og fatahönnun.
Endurnýttur textíll, tíska og samfélag. Sótt 26. júní 2016 af:
https://skemman.is/handle/1946/9764
Halldóra Bjarnadóttir. (1929). Barnafræðsla í handavinnu. Hlín, 13, 60-62.
Hallgerður Kolbrún E. Jónsdóttir (30. mars 2019). Áhersla á vistvæna hönnun orðin
meiri. Vísir/Lífið. Sótt 20. apríl 2019 af:
https://www.visir.is/g/2019190339939/ahersla-a-vistvaena-honnun-ordin-meiri
Helga Jónsdóttir. (2013). Viðtöl í eigindlegum og megindlegum rannsóknum. Í Sigríður
Halldórsdóttir (ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 137-154).
Akureyri: Háskólinn á Akureyri.
Hrafntinna Grettisdóttir. (2017). Textíliðnaðurinn: sjálfbærni og endurnýting (óútgefin
B.Ed. ritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/28531
Hönnunarmars, (e.d). Um Hönnunarmars 28. – 21. mars 2019. Sótt af:
https://honnunarmars.is/um-honnunarmars
Hönnuðir marsera í átt að sjálfbærni. (29. mars 2017). Ruv/Lífið. Sótt af:
http://www.ruv.is/frett/honnudir-marsera-i-att-ad-sjalfbaerni
Ingólfur Á. Jóhannesson, Kristín Norðdahl, Auður Pálsdóttir, Björg Pétursdóttir, Eygló
Björnsdóttir, Gunnhildur Óskarsdóttir og Þórunn Reykdal. (2008). Andi sjálfbærrar
þróunar í námskrám og menntastefnu – náum honum til jarðar. Skýrsla 1.
Reykjavík:Kennaraháskóli Íslands. Sótt af:
http://skrif.hi.is/geta/files/2009/02/p4_300408.pdf

68

Jenný Halla Lárusdóttir. (2015). Prjónakennsla á Íslandi (óútgefin meistaraprófsritgerð).
Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/20458
Jón Þórarinsson, (1891). Um kennslu í skóla-iðnaði. Fyrirlestur haldinn í hinu íslenska
kennarafélagi laugardaginn 6.des. 1890. Tímarit um uppeldi- og menntamál, 4(1), 320. Sótt af: http://timarit.is/view_page_init.jsp?pageId=5610640
Kananoja, T. (1989). Tyo, taito ja teknologia: Yleissivistävän koulun oiminnallisuuteen ja
tyohon kasvattamisesta. Doktorsritgerð: Háskólinn í Turku.
Kantola, J. (1997). Cygnaeuksen jaljilla kasityonopetuksesta teknologiseen
kasvatukseen. Doktorsritgerð: Háskólinn í Jyväskylä.
Kristín Ragna Bergmann. (2016). Hæfniviðmið í textílmennt: þekking nemenda í 10.bekk
grunnskóla á textíl- og neytendafræði í tengslum við sjálfbærni (óútgefnin
meistaraprófsritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/26035
Kristín Garðarsdóttir. (2011). Endursköpun, umsköpun, nýmyndun (óútgefin B.Ed.
ritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/9621
Kristín Norðdahl. (2009). Menntun til sjálfbærrar þróunar – í hverju felst hún? Netla –
veftímarit um uppeldi og menntun. Sótt af:
http://netla.hi.is/greinar/2009/013/index.htm
Kristjana Björg Reynisdóttir. (2013). Hvernig má ná markmiðum nýrrar Aðalnámskrár
um sjálfbærni á sviði textílmenntar? (óútgefin B.Ed. ritgerð). Sótt af:
https://skemman.is/handle/1946/16666
Kristjana Björk Traustadóttir. (2013). Sjálfbærni í textílmennt (óútgefin B.Ed. ritgerð).
Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/16653
Kvale, Steinar (ritsjótri). 1989. Issues of validity in qualitative research.
Lund,Studentlitteratur.
Kvale, S. (1996). InterViews. An introduction to qualitative research interviewing.
Thousand Oaks: Sage Publications.
Lave, J. og Wenger, E. (1991). Situated learning: Legitimate peripheral particaption.
Cambridge: Gambridge University Press.
Litchman, M. (2013). Qualitative research in education (3.útgáfa). Thousand Oaks: SAGE
Publication, Inc.

69

Margrét Marteinsdóttir og Rakel Garðarsdóttir. (2014). Vakandi veröld, ástaróður, bls.
70-75. Reykjavík: Salka.
Mennta- og menningarmálaráðuneytið. (2010). Grunnþættir í menntun. Sótt af:
https://www.stjornarradid.is/media/menntamalaraduneyti-media/media/mrn-pdfnamskrar/grunntattir_i_menntun_juli2010.pdf
Mennta- og menningarmálaráðuneyti, (2015). Veflæg upplýsingaveita opnuð um
símenntun og starfsþróun kennara. Sótt af: https://www.stjornarradid.is/efst-abaugi/frettir/stok-frett/2015/03/25/Veflaeg-upplysingaveita-opnud-umsimenntun-og-starfsthroun-kennara-nbsp/
Mennta- og menningamálaráðuneyti, (2016). Fagráð um símenntun og starfsþróun 95
kennara. Sótt af: https://www.stjornarradid.is/gogn/rit-og-skyrslur/staktrit/2016/04/11/Fagrad-um-simenntun-og-starfsthroun-kennara-skyrsla-til-menntaog-menningarmalaradherra-10.-mars-2016/
Mennta- og menningarmálaráðuneytið, (2018). Nema hvað? efling list- og verkgreina.
Sótt af: https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stokfrett/2018/03/26/Raett-um-throun-og-mikilvaegi-list-og-verkgreinakennslu-aIslandi-/

MenntaMiðja. (e.d.). Hugmyndafræðin. Sótt af:
http://menntamidja.is/hugmyndafraedin/
Ólöf Ágústína Stefánsdóttir. (2015). Innlit í textílmennt: ferðalag til sjálfbærni í
textílkennslu á unglingastigi (óútgefni meistaraprófsritgerð). Sótt af:
https://skemman.is/handle/1946/23303
Salomon, O. (1893). Tankar om slöjd, uppfostran och lärarebildning. Stockholm:
Höfundur Salomon, O., Nordendahl, C. og Hallén, H. (1904). Kortfattad handledning
i pedagogisk snickerislöjd. Stockholm: Beijer.
Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: Aguide for researchers in
education and the social sciences (3.útgáfa).
Sigríður Halldórsdóttir (2013). Inngangur í aðferðafræði. Í Sigríður Halldórsdóttir
(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 17-30). Akureyri: Háskólinn á
Akureyri.

70

Sigríður Halldórsdóttir og Sigurlína Davíðsdóttir (2013). Réttmæti og áreiðanleiki í
megindlegum og eigindlegum rannsóknum. Í Sigríður Halldórsdóttir (ritstj.),
Handbók í aðferðarfræði rannsókna (bls. 211-227). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.
Sigurður Kristinsson. (2013). Siðfræði rannsókna og siðanefndir. Í Sigríður Halldórsdóttir
(ritstjóri), Handbók í aðferðafræði rannsókna (bls. 82). Akureyri: Háskólinn
Akureyri.
Sigurlína Davíðsdóttir (2003). Eigindlegar og megindlegar rannsóknaraðferðir. Sigríður
Halldórsdóttir og Kristján Kristjánsson (ritstjórar), Handbók í aðferðarfræði og
rannsóknum í Heilbrigðisvísindum (bls. 219-235). Akureyri: Háskólinn á Akureyri.
Misbrestur á hvernig skólar sinna list- og verkgreinum. (2017, 3. mars). Skólavarðan.
Sótt af: http://skolavardan.is/frettir/%E2%80%8BMisbrestur-a-hvernig-skolarsinna-list--og-verkgreinum/
Umhverfisráðuneytið. (2010). Velferð til framtíðar. Sótt af:
https://www.stjornarradid.is/efst-a-baugi/frettir/stok-frett/2002/08/23/Velferd-tilframtidar/
UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (1987).
Report of the World Commission on Evironment and Development, Our common
Future. Sótt af:
https://en.wikisource.org/wiki/Brundtland_Report/Chapter_2._Towards_Sustainab
le_Development
UNESCO. (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). (e.d.).
Education for Sustainable Development.
Sótt af:
http://www.unesco.org/new/en/education/themes/leading-the-internationalagenda/education-for-sustainable-development
Wenger, E. (2009). A social theory of learning. Í K. Illeris (ritstjóri), Contemporary
theories of learning: Learning theorists in their own words (bls.209-2018).
Abingdon: Routledge.
Wenger, E. og Wenger, B. (2011, 28.desember). What is a community of practice?. Sótt
af: https://wenger-trayner.com/resources/what-is-a-community-of-practice/
Wetland skarar fram úr í handverki og hönnun úr sauðfjárafurðum. (17. janúar 2018).
Bændablaðið/Lífið. Sótt 18. apríl 2019 af: https://www.bbl.is/folk/islensk-

71

honnun/wetland-skarar-fram-ur-i-handverki-og-honnun-ursaudfjarafurdum/18637/
Þorsteinn Vilhjálmsson. (2013, 3.september). Hvað er auðlind? Vísindavefurinn. Sótt af:
https://www.visindavefur.is/svar.php?id=60548
Þyrey Hlífarsdóttir. (2013). Aftur nýtt: endurnýtanlegur efniviður í textílkennslu
(óútgefni B.Ed. ritgerð). Sótt af: https://skemman.is/handle/1946/16672

72

Viðauki A: Viðtalsáætlun
Almennt
Ert þú menntaður textílkennari?
Getur þú sagt mér hvers vegna þú ákvaðst að gerast textílkennari?
Ef svo er, varst þú að kenna samhliða námi?
Hversu lengi hefur þú starfað sem textílkennari?
Í hversu miklu starfshlutfalli ert þú?
Hefur þú kennt eitthvað annað en textílmennt?
Sjálfbærni og endurnýting
Hvað finnst þér um grunnþætti menntunar sem Aðalnámskrá grunnskóla byggir á?
Hefur þú kynnt þér áhersluþætti Aðalnámsskrár sem tengjast sjálfbærni í textílkennslu.
Sérð þú möguleiki á að tengja sjálfbærni inn í textílmennt sem hluta af menningararfi
Íslendinga?
Hvaða skoðun hefur þú á þeim hæfniviðmiðum sem sett eru til grundvallar
textílkennslu í Aðalnámskránni?
Með hvaða hætti hefur þú mætt sjálfbærni þætti Aðalnámskrár í textílkennslunni?
Leggur þú áherslu á sjálfbæri og endurnýtingu í textílkennslunni?
Ef svo er hvernig útfærir þú kennsluna með tilliti til þessara þátta?

Hugmyndavinna og samvinna textílkennara
Hvaðan sækir þú hugmyndir af kennsluverkefnum fyrir textílkennsluna?
Hafa textílkennarar samskipti sín á milli í þínu sveitarfélagi?
Eru textílkennarar að bera saman og miðla verkefnum á milli í þínu sveitarfélagi?
Hvert leitar þú eftir ráðgjöf og eða aðstoð varðandi textílkennsluna, skipulagningu,
útfærslu á verkefnum, upplýsingar um innkaup fyrir textílkennsluna o.fl.
Hvað finnst þér um þá hugmynd að nýta starfsþróunarvettvang á netinu til að þróa
námsgreinina textílmennt og jafnvel stuðla að samstarfi milli textílkennara?

73

Hvaða skoðun hefur þú á því að hafa aðgang á netinu að kennsluefni í textílmennt?
Sérð þú fyrir þér að þú myndir nýta þér slíkan vettvang, ef svo er með hvaða hætti?

Efniviður fyrir textílkennslu
Hefur þú nú þegar aðgang af endurnýtanlegum efniviði fyrir textílkennsluna?
Hvaða möguleika sérð þú til að nálgast endurnýtanlegan efnivið fyrir textílkennsluna,
eða hvernig hefur þú gert það nú þegar?
Annað
Villt þú bæta einhverju við?

74

Viðauki B: Upplýst samþykki
Notað og nýtt í textílmennt: Samvinna kennara um þróun verkefna til aukinnar
sjálfbærni og endurnýtingar
Upplýst samþykki um þátttöku í rannsókn
Viðmælendur fyrir rannsóknina voru valdir miðað við tilgang rannsóknarinnar sem er að kanna hvort
og hvað textílkennarar eru að gera til að uppfylla sjálfbærniþátt aðalnámskrár grunnskóla.
Undirrituð/undirritaður hefur lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Notað og nýtt í textílmennt:
Samvinna kennara um þróun verkefna til aukinnar sjálfbærni.
Rannsókn þessi er lokaverkefni Þyreyjar Hlífarsdóttur til meistaraprófs í grunnskólakennarafræði á
kjörsviðinu textílmennt við Háskóla Íslands. Leiðbeinandi er Skúlína Hlíf Kjartansdóttir, doktorsnemi við
Menntavísindasvið Háskóla Íslands.
Þátttakan felst í því að viðmælandi á samtal við rannsakandann, Þyrey Hlífarsdóttur, þar sem rætt er um
sjálfbærni og endurnýtingu í textílkennslu og hvernig útfæra megi kennsluverkefni sem tengjast þessum
þáttum. Einnig er rætt um samvinnu og starfsþróun í textílkennslu.
Teknar verða saman hugmyndir af kennsluverkefnum í textílmennt þar sem áhersla er lögð á sjálfbærni
og endurnýtingu. Hugmyndirnar verða birtar á Textíltorgi Menntamiðju ef viðmælandi gefur samþykki sitt
fyrir því.
Farið verður með allar upplýsingar sem trúnaðarmál og þess vandlega gætt að ekki sé hægt að rekja þær.
Ákvörðun þín um þátttöku í rannsókninni er valfrjáls og mun ákvörun þín, af eða á, ekki á neinn hátt hafa
áhrif á samskipti þín við rannsakandann, leiðbeinandann eða Háskóla Íslands. Þér er að fullu heimilt að
draga þátttöku þína til baka hvernær sem er meðan á rannsókinni stendur.
Ef þú óskar eftir frekari upplýsingum eða villt koma einhverju á framfæri eftir viðtalið getur þú snúið þér
til rannsakanda: Þyrey Hlífarsdóttir s: 8655008, tölvupóstur: thh91@hi.is eða til leiðbeinanda
verkefnisins: Skúlína Hlíf Kjartansdóttir s: 6934967, tölvupóstur: shk10@hi.is
Undirritaður/undirrituð hefur lesið kynningarbréf um þátttöku í rannsókninni: Notað og nýtt í
textílmennt: Samvinna kennara um þróun verkefna til aukinnar sjálfbærni.
Ég samþykki hér með að taka þátt í rannsókninni eins og hún hefur verið kynnt fyrir mér. Mér er frjálst
að hætta þátttöku á hvaða stigi rannsóknarinnar sem er.

------------------------------------------------------

--------------------------------------------

Undirritun þátttakanda

Staður og dagssetning

----------------------------------------------------Undirritun rannsakanda

-------------------------------------------Staður og dagssetning

Skjal þetta er í tvíriti og mun viðmælandi halda eftir öðru eintakinu
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